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De Oostelijke Vechtplassen zijn een zeer belangrijk 
broedgebied voor de roerdomp, woudaap, grote 
karekiet, zwarte stern en porseleinhoen. Ook hebben 
de Oostelijke Vechtplassen andere, bijzondere 
natuurwaarden. Daarom werden de Oostelijke 
Vechtplassen in 2013 aangewezen als Natura 2000-
gebied. De Natura 2000-gebieden in Nederland 
bevatten natuur van Europese betekenis. 

Uit tellingen blijkt dat de genoemde vogels het moeilijk 
hebben. Dat komt omdat er door bosopslag en het 
verdwijnen van rietoevers steeds minder plaatsen 
overblijven waar ze kunnen broeden. Nederland is 
verplicht om deze vogels en hun leefomgeving in stand 
te houden. Daarom zijn op korte termijn maatregelen 
nodig.

HET BELANG VAN MOERASVOGELS



Zoekgebied verbetering 
leefgebied voor 

moerasvogels

Eind 2019 startte de provincie Noord-Holland 
met de gemeente Wijdemeren en waterschap 
Amstel, Gooi en Vecht een verkenning om het 
leefgebied voor moerasvogels in de Oostelijke 
Vechtplassen te verbeteren. Het zoekgebied 
bestaat uit het Natura2000-gebied van de 
Oostelijke Vechtplassen in de provincie 
Noord-Holland. Daarbij blijft de 
Horstermeerpolder buiten beschouwing.

FOCUS VERKENNING



Samen met vertegenwoordigers uit het gebied, 
inventariseerden de drie overheden welke gebieden 
geschikt te maken zijn voor moerasvogels. Daarbij werden 
ideeën en mogelijkheden aangedragen voor het:
1. plaggen van graslanden; 
2. herstellen van rietoevers (eventueel met tijdelijke 

rasters tegen ganzenvraat) en legakkers;
3. herstellen van het open landschap met moeras, 

petgaten en waterrietkragen;
4. herstellen van waterriet dat af en toe onder water staat;
5. instellen van een flexibeler waterpeil;
6. toepassen van bagger in natuurontwikkeling.

Deze ingrepen kunnen plaatsvinden op terreinen van de 
overheden of op terreinen van Vereniging 
Natuurmonumenten. Ook andere eigenaren kunnen zich 
melden voor ingrepen op hun terreinen.

IDEEËN EN MOGELIJKHEDEN

Grote karekiet 
(foto: Rob van Veen)



PLAGGEN VAN GRASLANDEN

Impressie van de ingreep

Mogelijk eindbeeld

Locaties waaraan nu 
gedacht wordt (in geel)



HERSTEL RIETOEVERS EN LEGAKKERS

Impressie van de ingreep

Mogelijk eindbeeld

Locaties waaraan nu 
gedacht wordt 

(rietoevers in rood en 
legakker in groen)

Rietoevers Legakkers

Rietoevers Legakkers



HERSTEL OPEN LANDSCHAP

Huidige situatie

Mogelijk eindbeeld

Locaties waaraan nu 
gedacht wordt (in groen)



HERSTEL WATERRIET

Locaties waaraan nu 
gedacht wordt (in geel)

Impressie van de ingreep

Mogelijk eindbeeld



FLEXIBELER WATERPEIL

Impressie ingreep

Mogelijk eindbeeld

Locaties waaraan nu 
gedacht wordt (in paars)



ANDERE MAATREGELEN

Locaties waaraan nu 
gedacht wordt (in geel)

We onderzoeken ook of bagger uit de 
Loosdrechtse plassen kan worden 
gebruikt voor de ontwikkeling van 
moeras, de aanleg van rietoevers en 
de aanleg van legakkers. Daarbij kijken 
we met name naar de Nieuwe 
Polderplas en het voormalige 
baggerdepot in de Breukeleveense
Plas. 

Voormalig baggerdepot 
Breukeleveense plas

Nieuwe Polderplas



Bewoners kunnen op www.wijdemeren.nl/moerasvogels
van 23 maart tot 10 april 2020 een enquête invullen. 
Welke ideeën en mogelijkheden en waar in het gebied 
hebben uw voorkeur?  Ook kunt u: 
• als u zelf terreinen in het zoekgebied bezit waar u 

mogelijkheden ziet, ons dat laten weten;
• aangeven of u op de hoogte gehouden wilt worden 

van de verkenning; 
• een eventuele vraag over deze aanpak stellen aan de 

projectleider via secretariaat_ovp@noord-holland.nl. 

Helaas is het op dit moment, i.v.m. het Coronavirus, niet 
mogelijk een inloopavond te organiseren om vragen te 
beantwoorden en een toelichting te geven. Op een later 
moment willen we deze verkenning nog graag aan u 
toelichten. 

UW INBRENG



De provincie Noord-Holland, de gemeente 
Wijdemeren en waterschap Amstel, Gooi en Vecht 
wegen uw inbreng mee bij de uitwerking. Omdat er 
niet genoeg geld is om alle ideeën en mogelijkheden 
uit te voeren, zullen de komende maanden keuzes 
worden gemaakt. Ze kijken daarbij natuurlijk ook 
naar: 
• de effectiviteit en winst voor moerasvogels;
• andere effecten zoals de kosten.

WAT DOEN WE MET UW INBRENG?

De Stuurgroep Oostelijke Vechtplassen neemt 
naar verwachting rond de zomer van 2020 een 
besluit welke ideeën verder worden uitgewerkt. 
Daarna volgen de stappen 2, 3 en 4. Daar 
betrekken we bewoners ook weer bij. 

Nog te nemen besluiten 
stuurgroep Oostelijke 

Vechtplassen


