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KEVERKAMPfN 

Fig. 1. Het Naardermeer en de 

omringende polders in 1998. 

Sjors van der Meer 

Het Naardermeer 
Het Naardermeer is als Wetland in de zin van de Ramsar 
conventie van internationaal belang en tevens is het Naar
dermeer aangewezen als "Special Protected Area" in het 
kader van artikel 4 van de Vogelrichtlijn. In een eerder ver
schenen artikel in dit blad (Van Tooren et al., 1994) is al uit
gebreid ingegaan op de bedreigingen voor het Naardermeer. 
In 1996 is voor het Naardermeer subsidie verkregen in het 
kader van de EU-Life regeling. In dit artikel wordt aangege
ven wat er met de verkregen gelden is gedaan ten behoeve 
van herstel van het Naardermeer. 

Verdroging 
Door het lage waterpeil in de omringende 
polders verliest het Naardermeer veel 
water aan de omgeving (wegzijging)(fig. 
1). Bovendien is de wateraanvoer vanaf 
het Gooi, de regionale kwel, sterk afgeno
men door grondwaterwinning en toename 
van verhard oppervlak. Hierdoor treedt 
ernstige verdroging op met alle nadelige 
gevolgen vandien. Om de verdroging van 
het Naardermeer tegen te gaan wordt 
sinds 1984 water uit het IJ meer ingelaten, 
nadat het door toevoegen van ijzerchloride 
is gedefosfateerd. Er wordt per jaar ca 2 
miljoen m3 water ingelaten. Het Naarder
meer heeft een oppervlak van 750 ha, 
waarvan 300 ha open water. 

De inlaat van gedefosfateerd IJmeer-
water is echter geen structurele oplossing. 
Het is kostbaar en er wordt bovendien 
veel gebiedsvreemd water aan het ecosys
teem toegevoegd. 

O m de wegzijging tegen te gaan is het 
wenselijk om het waterpeil in de omlig
gende polders (ca 400 ha) te verhogen. 
Omdat de wegzijging hoofdzakelijk in 
zuidwestelijke richting plaats vindt, ligt 
daarbij de prioriteit bij de Hilversumse 

Bovenmeent en de Nieuwe Keverdijkse 
polder-oost (bestaande uit de Spijkerpol
der en de Binnenlandse polder, fig. 1). In 
deze polders bestonden ook mogelijkhe
den voor peilverhoging, omdat hier gedu
rende de laatste 15 jaar reeds 300 ha gras
land was verworven. 

De verkregen subsidie uit het EU-Life 
fonds werd ingezet voor vier onderdelen: 
• Het opzetten van het waterpeil in de 
Hilversumse Bovenmeent en de Nieuwe 
Keverdijkse polder, gecombineerd met 
natuurontwikkeling; 
• het baggeren in het Naardermeer zelf; 
• het terug zetten van de successie in 
enkele riedanden; 
• publieksvoorlichting en de bouw van 
vogelobservatieposten. 

Hilversumse Bovenmeent 
De Hilversumse Bovenmeent is een open 
graslandpolder van ca 140 ha. Natuur
monumenten heeft hier een aaneengeslo
ten blok van ruim 100 ha in eigendom. 
De maaiveldhoogte varieert van 0,70 m-
NAP tot 1,20 m-NAP. Het (agrarisch-) 
polderpeil is 1,75 m-NAP, 75 cm lager 
dan in het Naardermeer zelf. 

O m de wegzijging te verminderen 
wil Natuurmonumenten het waterpeil 
's zomers opzetten tot minimaal 
1,10 m-NAP. Het winterpeil wordt 
daarbij dan vrij gelaten ten behoeve van 
buffering van water. 

De kosten van deze peilverhoging 
bedragen ƒ 200.000 en van de daarbij 
gewenste natuurontwikkeling ƒ 340.000. 
Het EU-Life fonds was bereid hiervan 
50 % bij te dragen. 

Voorafgaand aan de peilverhoging is 
in 1996 grondwerk uitgevoerd. In de lage 
delen van de polder is de toplaag afgegra
ven en de sloten zijn voorzien van brede 
piasbermen. Door het afgraven wordt niet 
alleen de voedselrijke toplaag verwijderd, 
er ontstaat tevens open water met een 
diepte van 0 - 5 0 cm; een belangrijk bio
toop voor steltlopers, eenden en amfi-
bieën. Een dergelijk biotoop ontbreekt in 
het Naardermeer, dat bijna overal een 
waterdiepte heeft van ca 1 m. 
Om neerslag en kwelwater in de polder 
vast te houden zijn lage kades aangelegd 
welke tevens voorkomen dat het water 
over het maaiveld afstroomt naar de delen 
die nog in ^rarisch gebruik zijn. Een deel 
van de ontgraven grondhoeveelheid kon 
in de kades worden verwerkt. De reste
rende grond (ca 50.000 m3) is verwerkt 
op de hogere percelen. Door grondwerk 
en peilverhoging zal de open droge gras
landpolder zich ontwikkelen tot een 
gebied met afwisselend ondiep open 
water, riet, grazige vegetaties en moeras
bos. Het gebied zal extensief begraasd 
worden, in beginsel door inscharing van 
koeien van omwonende boeren. De lage 
percelen zullen slecht te betreden zijn 
door koeien, op de drogere percelen 
(meer dan 20 cm drooglegging) zal een 
veebezetting zijn van ca 1 grootvee-
eenheid per twee ha. 

Problemen peilverhoging 
Helaas is de peilverhoging in de Hilver
sumse Bovenmeent tijdens het schrijven 
van dit artikel nog steeds geen feit, door
dat één agrariër formeel bezwaar heeft 
aangetekend tegen de peilverhoging. De 
belangrijkste bezwaren zijn de toename 
van kweldruk in de agrarische percelen 
waardoor deze natter worden (omdat de 
omringende percelen een hoger waterpeil 
krijgen) en de toename van eenden en 
ganzen welke het jonge gras opeten en 
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met uitwerpselen hergroei belemmeren. 
Tevens zouden ganzen veeziekten (cocci-
diose) overbrengen. Deze kwestie speelt 
inmiddels al twee jaar. 

Her ontgraven terrein is ondertussen 
begroeid geraakt met Pitrus en opslag van 
berk en Zwarte els. Uiteraard is dit een 
ongewenste ontwikkeling. In een klein 
deel van de polder is ontheffing voor het 
instellen van een hoger waterpeil. In dit 
deel (foto 1) worden al vele soorten vogels 
waargenomen die van de natte omstandig
heden profiteren. 

Nieuwe Keverdijkse polder 
De Nieuwe Keverdijkse polder is een open 
graslandpolder van ca 350 ha, waarvan 
Natuurmonumenten een blok van 200 ha 
in eigendom heeft:. Het agrarisch waterpeil 
is 2,00 m-NAP. Het maaiveld ligt tussen 
0,70 m-NAP en 1,60 m-NAP Natuur
monumenten wil het waterpeil met mini
maal 0,50 meter verhogen, waarbij het peil 
in natte perioden zelfs nog verder mag stij
gen (tot maximaal 0,80 m boven het oude 
niveau), waardoor een groot deel van de 
polder onder water komt te staan. 

Ook hier was het EU-Life fonds 
bereid 50 % van de kosten te dragen. Deze 
kosten bedragen in totaal ƒ 200.000 voor 
de peilverhoging en ƒ 300.000 voor de 
gewenste herinrichting. 

In de zomer van 1997 is het grond
werk (natuurontwikkeling) uitgevoerd 
(foto 2). Een interessant onderdeel van dit 
project vormde het uitgraven van twee 
oude doorbraakgeulen van rivier de Vecht 
(historisch de "Spijke" en "Nesse" geheten, 
fig. 1), welke in vroeger tijden in open ver
binding stonden met het Naardermeer. 
Deze geulen waren op de hoogtelij nen-
kaart nog duidelijk terug te vinden, maar 
in het veld was niet veel meer te zien dan 
een poldersloot. Door het verdiepen en 
verbreden van deze geulen en het opzetten 
van het waterpeil ontstaat een 50 meter 
brede bedding! 

In het voorjaar van 1998 is het water
peil in deze polder verhoogd met 30 cm 
t.o.v. het oude zomerpeil. Op termijn zal 
het waterpeil nog hoger worden opgezet. 
Dit is noodzakelijk omdat, naast de peil
verhoging, een peilverlaging wordt doorge
voerd in een naburige polder. Hierdoor 
wordt het effect van de peilverhoging 
(terugdringen van verdroging van het 
Naardermeer) gedeeltelijk teniet gedaan, 
doordat de wegzijging uit het Naarder
meer, naar de diep ontwaterde naburige 
polder, weer toeneemt. 

Ba^erwerk 
Sinds 1992 is een enorme hoeveelheid 
fosfaatrijk slib uit het Naardermeer ver
wijderd. De bagger uit de zuidelijke plas
sen (300.000 m3) is geborgen in een tij
delijk depot langs de spoorlijn van 
Bussum naar Weesp. Vanuit de trein is te 
zien dat de bagger inmiddels is afgevoerd 
en dat het depot is omgevormd tot een 
natuurterrein met poelen en piasbermen. 

Momenteel wordt het noordelijk deel 
van het Naardermeer gebaggerd. De 
meeste bagger heeft: zich verzameld in de 
oude sloten en tochten (de relicten van de 
droogmaking van het Naardermeer) en in 
verzamelhoeken aan de westzijde. Door 
juist hier te baggeren en de rest van de 
Naardermeerbodem ongemoeid te laten, 
wordt voorkomen dat onnodig veel 

zuurd rietland, waarin veel berk en 
Zwarte els tot ontwikkeling kwam, ont
graven tot een waterdiepte van gemiddeld 
40 cm. De ontgraving heeft een opper
vlak van 4 ha en is gelegen aan de west
zijde van het Naardermeer. Met de uit
voering van dit project zijn nieuwe 
ontwikkelingsmogelijkheden ontstaan 
voor jonge verlandingsvegetaties. Ook als 
paaiplek voor vis (Snoek) zijn dergelijke 
ondiepten van belang. 

Tegen het ontgraven rietland aan is 
een verzuurde veenmosvegetatie afge-
plagd 'tot op de waterlijn', waardoor deze 
ontgraving juist in de fluctuatiezone van 
het Naardermeer ligt. Naar verwachting 
zal zich hier een soortenrijke schraalland-
vegetatie ontwikkelen. In de directe 
nabijheid bevinden zich thans ook al der-

Foto 1. Natuur
ontwikkeling/ 
peilverlioging 

Hilversumse 
Bovenmeent. 

schade wordt aangericht aan de aanwezige 
flora en fauna. 

Als de resterende 200.000 m3 is ver
wijderd is tot in lengte van jaren een 
goede waterkwaliteit te verwachten zon
der nalevering van grote hoeveelheden 
fosfaat uit het bodemmateriaal. 

Sinds 1996 betaalt de EU mee aan 
dit project, waarbij zij 50 % van de totale 
kosten van ƒ 2,1 miljoen voor hun reke
ning zullen nemen. 

Ontgraven van rietland en 
plaggen van hooiland 
Al eerder is de toename van moerasbos 
besproken, ten koste van met name riet
land en open water (Van Tooren et al., 
1994). In de winter van 1996 - 1997 is 
een strook soortenarm en enigszins ver

gelijke vegetaties met o.a. veel Moeras-
kartelblad {Pedicularis palustris). 

De totale kosten van het ontgraven 
bedroegen ƒ 150.000, waarbij het EU-
Life fonds wederom 50 % bijdroeg. De 
resterende kosten zijn grotendeels gesub
sidieerd vanuit de OBN-regeling. 

Resultaten 
De verschillende projecten zijn recent uit
gevoerd of nog steeds in uitvoering. Toch 
kunnen al enkele (opmerkelijke) resulta
ten worden genoemd. 

De gegraven ondiepe plassen in de 
open graslandpolders hebben een enorme 
aantrekkingskracht op eenden (Zomer-
taling. Wintertaling, Pijlstaart) steltlopers 
(Zwarte en Groenpootruiter, Tureluur, 
Watersnip, Grutto, Kievit) en ganzen. In 
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1997 kwam het Naardermeer voor het 
eerst boven de ' 1 % norm' voor Kolgans 
hetgeen een extra kwalificerende factor is 
in het kader van (inter-) nationale verdra
gen en richtlijnen. 

De meest opvallende bezoeker is de 
Lepelaar die in grote groepen (tot 25 
stuks) gebruik maakte van de nieuwe 
natuur als foerageerplek. De terugkeer 
van de Lepelaar als broedvogel in het 
Naardermeer is helaas nog niet vastge
steld. 

Andere interessante soorten (foerage-
rend en/of op doortrek) zijn o.a. Purper
reiger, Grote zilverreiger, Zwarte stern, 
Kemphaan, Porseleinhoen en Visarend. 

Door het baggerwerk en de inlaat 
van gezuiverd IJmeerwater is het door
zicht van het water sterk verbeterd. 

een aantal ambitieuze projecten kon wor
den gerealiseerd. Het effect van de peil-
verhoging op de verdroging van het 
Naardermeer moet nog blijken. Een deel 
van de te verwachten winst dreigt echter 
weer verloren te gaan door peilverlaging 
elders, waardoor kwelstromen afbuigen 
en de wegzijging uit het Naardermeer 

weer toeneemt. 
Van belang in dit kader is dat de 

afspraken met betrekking tot reductie van 
de waterwinning in het Gooi worden 
nagekomen, opdat de toestroom van 
regionaal kwelwater toeneemt. Daarnaast 
spelen de verhoudingen mssen 'land
bouw en natuur' een belangrijke rol. 
Projecten van deze omvang winnen aan 
draï^lak en kwaliteit wanneer consensus 
is bereikt met alle belanghebbenden. 

Algenbloei komt nog slechts op enkele 
plaatsen voor en de ontwikkeling van 
kranswiervegetaties overtreft alle verwach
tingen. Grote delen van de Naardermeer-
bodem zijn met kranswieren bedekt. In de 
Bovenste Blik was tot 1992 een zomer-
situatie van algenbloei en water met de 
kwaliteit van 'erwtensoep'. Sinds deze plas 
is uitgebaggerd, is er weer helder water 
met doorzicht tot op de bodem. Er groeit 
weer Groot nimfkruid en ook verschil
lende soorten kranswier zijn terug (Van 
Tooren et al., 1994). Zo bleek bij een 
recent terreinbezoek weer een groot deel 
van deze plas bedekt met Brokkelig krans-
blad (Chara contraridj\ 

Ten slotte 
De bijdrage uit het EU-Life fonds heeft 
het mogelijk gemaakt dat op korte termijn 

Foto 2. Ontgraven 
kreekbedding 
Nieuwe Keverdijkse 
polder. 

Thans bestaat er de situatie dat in de 
Hilversumse Bovenmeent het opzetten 
van de waterpeilen door de bezwaren 
van één agrariër jaren kan worden opge
houden. 
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Sinds 1984 heeft de Vlaamse 
natuurbeschermingsvereniging 
'Natuurreservaten v.z.w.', samen 
met de Waalse zustervereniging 
'Reserves Naturelles a.s.b.1.', 
onder de vleugels van de nationale 
patrimonium-vereniging 'de Belgi
sche Natuur- en Vogelreservaten 
v.z.w.' veel ervaring opgedaan met 
projecten van de Europese Unie. 
In de periode 1986-1997 werden 
8 projecten gehonoreerd. Op 
enkele uitzonderingen na, vonden 
de acties plaats op verschillende 
sites in het land en was de hoofd
doelstelling van de projecten 
gericht op een specifiek habitat
type of op bepaalde vogelsoorten 
(ACE en ACNAT-projecten, 
Raeymaekers, dit nummer). Naar 
goede Belgische gewoonte werden 
de middelen telkens netjes ver
deeld over Vlaanderen en Wallo
nië. Het project "Veiligstelling 
door aankoop en beheer van de 
laatste basenrijke moerascom
plexen in België" is een typisch 
voorbeeld van deze projecten. 

De acties van dit moerassen-project, dat 
liep van 1-4-1996 tot 31-3-1998, komen 
vier verschillende gebieden (drie in 
Vlaanderen en één in Wallonië) ten 
goede (fig. 1). In Vlaanderen gaat het om 
het bekende Buitengoor in Mol (prov. 
Antwerpen), het Torfbroek in en om 
Kampenhout (prov. Vlaams-Brabant) en 
het minder bekende "De Langdonken -
Het Goor" in en om Herselt (prov. Ant
werpen). In Wallonië werd het "marais 
de Haute Semois" ten westen van Arlon 
(prov. Luxembourg) uitverkoren. 
De doelvegetaties van het project zijn 
open lage begroeiingen die in meer of 
mindere mate onder invloed staan van 
basisch grondwater. Vooral de kalk in het 
water veroorzaakt dat fosfaten slecht 


