
De Korhaan, Jrg.42 Nr 1 25

Natuurbescherming en Eem

De Subgroep Natuurbescherming van Vogelwerkgroep Het Gooi e.o. heeft gereageerd op de

wettelijke veiligheidseisen die gelden voor MER Veiligheid Zuidelijke Randmeren. In een

zevental punten beschrijft de Subgroep de suggesties, gedaan aan Gedeputeerde Staten van

Utrecht.

André Kerkhof

De Eemis een van de weinige vrij op het

IJsselmeer uitstromende rivieren. Daarom dringt
de Subgroep er op aan om niet alleen naar de

noodzakelijke dijkverbeteringen te kijken, maar

om de Eem en de randmeren als een levend

watersysteem te beschouwen met de bijbehorende

dynamiek. Daarbij hoort ruimte voor

landschapsontwikkeling, d.w.z. afslagoevers voor

Oeverzwaluwen en Ijsvogels, zandstrandjes voor

Kleine Plevieren en Visdiefjes. Voor

riviertrekvissen als elft en houting zijn luwte naast

stromend water en zijbeken die in open verbin-

ding staan met de Eem en het Eemmeer van veel

belang. Er kunnen ook brede rietkragen ontstaan

als vestigingsplaats voor Grote en Kleine

Karekieten en Roerdompen. Fluviatiele planten
kunnen zich weer vestigen. De volgende

suggesties zijn gedaan aan Gedeputeerde Staten

van Utrecht:
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1.

De Vereniging Natuurmonumentenbezit in de

Polder Zeldert het gebied De Slaag. Dit

natuurreservaat ligt nu binnendijks. Wij pleiten

ervoor ter plaatse de rivierdijk te verplaatsen naar

de Slaagseweg en het natuurreservaat in te richten

als uiterwaard. Zo wordt de krappe waterberging

van de Eem verruimd en worden kansen

geschapen voor meer natuurontwikkeling. Wij
adviseren over dit idee contact op te nemen met

Natuurmonumenten.

2.

Ter hoogte van het voormalige gemaal Zeldert

stroomt de Praamgracht uit in de Eem. Deze

watergang voert schoon water af vanuit de

Utrechtse Heuvelrug. Hij is in principe geschikt

voor riviertrekvissen maar ook voor Ijsvogels e.d.

Wij pleiten ervoor de monding van deze

watergang te verbreden en een meer natuurlijk
aanzien te geven. Enkele kleine stuwen kunnen

wellicht worden voorzien van visdrempels. Omdat

bij het voormalige gemaal Zeldert aan de

oostzijde van de Eem reeds natuurontwikkeling

heeft plaats gevonden, zal een meer natuurlijke

inrichting van de monding van de Praamgracht

ook de kansen van zoogdieren die de Eem willen

oversteken, vergroten.

3.

Zowel ten oosten van de Eem als ten westen ervan

en langs het Eemmeerbevinden zich reeksen

‘Waaien’. Verder is er sprake van afgesneden
rivierarmen. Wij dringen erop aan deze kleine

wateren integraal te behouden.

4.

De voormalige zeedijk langs het Eemmeer is

buitendijks bekleed met veldkeien en plaatselijk
ook met basalt. Deze bekleding is historisch en

wetenschappelijk belangrijk. De natuurwaardeuit

zich in de vestiging van zeldzame korstmossen,

als leefgebied voor kleine zoogdieren, o.a. wezel

en enkele vogelsoorten, o.a. Kneu en Bergeend.

Wij dringen erop aan deze oude dijken met hun

bekleding van natuursteen bij de

reconstructieplannen te respecteren.

5.

De monding van de Eem is in de loop van de tijd

steeds strakker vastgelegd met beschoeiingen en

steenbekledingen. De riviermond wordt ook

regelmatig uitgebaggerd. Wij dringen erop aan de

Eemmond een meer natuurlijk karakter te geven.

De oostzijde van de Eemmond heeft daarvoor de

ruimtelijke mogelijkheden.
6.

Voor de veiligheid van de randmeren en de Eem

is vooral aandacht besteed aan de randmeren en de

oostzijde van de Eem. De westzijde van de Eem

blijft in deze procedure buiten beschouwing. In

onze benadering van de Eem als levend

riviersysteem behoort de westzijde er ook bij. Wij

nemen aan dat de Wakkerendij k-Meentweg als

primaire waterkering in stand blijft. Het gebied

ten oosten daarvan, tot aan de Eem, is uiterwaard.

Daar stond de bebouwing vanouds op verhoogde

zomerdijken en terpen. De nieuwe agrarische

bebouwing staat bij de Eemmond ook op terpen,

maar elders op het maaiveld. Voor zover

bebouwing in de uiterwaard noodzakelijk is,

pleiten wij voor eenduidig beleid, d.w.z.

bebouwing op terpen. Daarmee wordt het unieke

karakter van het landschap bestendigd en blijft de

veiligheid intact.

7.

In de westelijke Eempolders bevinden zich

natuurreservaten van Natuurmonumentenen

Staatsbosbeheer. Wij pleiten ervoor beide

bezittingen in te richten als een samenhangend

natuurgebied. Wij vragen ons afof het mogelijk is

om de dynamiek van de waterstanden en de

stroming te verruimen. Wij vragen uw aandacht

voor een mogelijkheid van een reconstructie van

de buitensluis van Eemnes en/ofhet doorgraven

van de randmeerdijk ten westen van de Eemmond.

Dit zou dan wel moeten gebeuren met behoud van

de grote betekenis die het gebied heeft voor

weidevogels.

Om de situatie ter plaatse te tonen, is op zaterdag
15 december2007 voor alle leden van de

Subgroep Natuurbescherming, samen met enkele

bestuursleden, een excursie gehouden. Op de foto

toontFred Alleijn op een kaart uit 1932 de situatie

van vóór de landinrichting, de huidige situatie en

de gesuggereerde situatie.

Fred Alleijn wijst aan foto: André Kerkhof


