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Op 31 augustus 2020 zagen wij elkaar tijdens het laatste werkatelier Quick 
scan invulling van de Nieuwe Polderplas’. Uw inbreng zouden we 
verwerken en aan u terugkoppelen. Vervolgens is het heel lang stil 
gebleven. Daar bieden we onze excuses voor aan. Het was onze intentie 
om eerst helderheid te krijgen over:  

- de beschikbare hoeveelheden bagger (fase 3: Vuntus en Stille Plas); 

- de kwaliteitseisen die eraan worden gesteld door Waternet. 

Deze informatie is cruciaal voor de verdere planvorming. Deze 
duidelijkheid laat helaas nog op zich wachten. Daarom heeft het 
programmabureau Aanpak Oostelijke Vechtplassen besloten een pas op 
de plaats te maken met het project Nieuwe Polderplas. Met dit bericht 
informeren wij u over de stand van zaken.  

De Quick scan Nieuwe Polderplas maakt onderdeel uit van de Aanpak 
Oostelijke Vechtplassen waarbij het verbeteren van waterkwaliteit, natuur 
en recreatie centraal staan. De Nieuwe Polderplas langs de Bloklaan is in 
2019 aangekocht door de provincie Noord-Holland omdat deze plas 
kansen biedt voor natuurontwikkeling op vrijgekomen bagger, recreatie 
en het bevorderen van de waterkwaliteit.  

Hieronder vindt u een overzicht op hoofdlijnen van de ontwikkelingen ná 
het laatste werkatelier, d.d. 31 augustus 2020 : 

- We hebben 2 concept schetsen gemaakt op basis van de uitkomsten 

van dit atelier, die u als bijlage aantreft. In beide schetsen is gezocht 

naar de balans tussen de 3 doelen, te weten natuurontwikkeling op 

bagger, recreatieve voorzieningen voor bezoekers en bewoners van de 

Loosdrechtse Plassen en het verbeteren van de waterkwaliteit;  

- Waternet voert in opdracht van waterschap Amstel, Gooi en Vecht 

een onderzoek uit naar de kwaliteitscriteria en eisen voor het 

toepassen en hergebruiken van bagger in de Oostelijke Vechtplassen, 

dus ook voor de Nieuwe Polderplas. De uitkomsten van dit onderzoek 

http://www.noord-holland.nl/
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2020/September_2020/Slot_werkatelier_invulling_Nieuwe_Polderplas
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naar gebiedsgerichte beleid verwachten we dit najaar en zijn bepalend 

voor de toepassingsmogelijkheden van bagger in het plangebied; 

- Voor het baggeren van de Vuntus en Stille Plas (fase 3) zet het 

projectteam baggeren de eerste stappen. De provincie Noord-Holland 

brengt voor alle betrokken partijen in kaart, wat onder andere de 

kwaliteit van de bagger is, om hoeveel bagger het gaat en waar deze 

bagger opgevangen of hergebruikt kan worden. De uitkomsten 

hiervan worden in 2022 verwacht. Hierbij is ook het gebiedsgerichte 

beleid van Waternet weer bepalend.  

- De stuurgroep Oostelijke Vechtplassen heeft een verkenning laten 

uitvoeren naar alternatieve maatregelen voor de beschermde  

moerasvogels in de Oostelijke Vechtplassen. Hieruit zijn vorig jaar acht 

kansrijke gebieden naar voren gekomen waar op korte termijn 

maatregelen getroffen kunnen worden. De Nieuwe Polderplas maakt 

hier met de kennis van nu, vooralsnog geen onderdeel van uit. Dit 

houdt onder andere verband met de onzekerheid over de hoeveelheid 

en kwaliteit van de bagger.  

 

Vervolg 
Als er duidelijkheid is over de kwaliteitscriteria waaraan de bagger moet 
voldoen (gebiedsgerichte beleid Waternet) en de hoeveelheid bagger die 
beschikbaar kan komen voor de Nieuwe Polderplas, kunnen we verder 
met het haalbaarheidsonderzoek. Deze belangrijke informatie is bepalend 
voor het vervolg van de Quick scan. Dan wordt ook duidelijk of de doelen 
bijgesteld worden en wat nodig is voor een volgende stap in het proces.  
Als we de draad weer kunnen oppakken, nemen we weer contact met u 
op. Dan bekijken wij graag samen met u welke elementen uit de beide 
schetsen kansrijk blijven om verder te verkennen op basis van de nieuwe 
situatie. Hierna wordt de stuurgroep een besluit voorgelegd of en hoe we 
verder kunnen met de mogelijke herinrichting van de Nieuwe Polderplas.  

De bijgevoegde schetsen hebben daarom ook nu geen status. 

We willen u heel hartelijk danken voor uw inbreng tot dusverre. Als we 
weten hoe we verder gaan, laten we u dat zo snel mogelijk weten.  

Meer informatie 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Stuur dan een e-mail naar 

secretariaat_ovp@noord-holland.nl onder vermelding van het onderwerp 

van deze brief. We nemen binnen vijf werkdagen contact met u op.  

Algemene informatie over de Aanpak Oostelijke Vechtplassen vindt u op 

www.vechtplassen.nl. Als u zich abonneert op de nieuwsbrief, blijft u 

vanzelf op de hoogte.  

 

https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2021/Maart_2021/Verbetering_leefgebied_moerasvogels_stap_verder
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2021/Maart_2021/Verbetering_leefgebied_moerasvogels_stap_verder
mailto:secretariaat_ovp@noord-holland.nl
http://www.vechtplassen.nl/


 

3 | 3  xx/ 
 

    

De Quick scan Nieuwe Polderplas is één van de projecten van de Aanpak 

Oostelijke Vechtplassen waarbij 21 partners werken aan ruim 25 projecten 

die samen de natuur, de waterkwaliteit en de recreatiesector in dit unieke 

beschermde natuurgebied verbeteren. Bekijk alle projecten op 

www.vechtplassen.nl.  

 
Met vriendelijke groet, 

Henk Otten 

Projectleider Nieuwe Polderplas  
Provincie Noord Holland  

Gemeente Wijdemeren  

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend. 
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