
Op pad met...    Jerry van Dijk  
in de Horstermeerpolder

Jerry van Dijk heeft in 2012 afscheid genomen als hoofdredacteur van 
LANDSCHAP. Reden genoeg om met hem op pad te gaan. Hij neemt ons mee 
naar het gebied van zijn promotieonderzoek. Het eerste wat hier opvalt is niet 
de mooie nieuwe natuur die ontwikkeld wordt maar de protestuitingen van 
de bewoners van de Horstermeerpolder daartegen. Je verhaal verkopen wordt 
steeds belangrijker, beseft Van Dijk. Goed dat hij daar, als gewoon redactielid 
van ons tijdschrift, aan wil blijven bijdragen.
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Meekrijgen mensen net zo belangrijk als ecologische 
kennis



Waarom heb je ons hier mee naartoe 
genomen?
“We zijn in de Horstermeerpolder, ook wel 
het afvoerputje van de Vechtstreek ge-
noemd. Een van de laagste punten in deze 
streek. Het waterpeil ligt hier ruim twee 
meter onder de omringende polderpeilen, 
zo’n 3,5 meter onder NAP als ik het goed 
heb. Omdat het zo’n laag punt is trekt het 
al het water uit de buurt naar zich toe. 
Het water uit de omliggende plassen, aan 
de zuidkant de Kortenhoefse Plassen en 
aan de noordkant de Ankeveense Plassen, 
stroomt hiernaar af. Die plas- en moerasna-
tuur droogt zo uit. Het tweede probleem 
is de hoge kweldruk in de Horstermeer. Er 
komt hier 100 miljoen liter water per dag 
vanzelf omhoog als kwelwater. Om droge 
voeten te houden wordt er dus hard ge-
pompt. Zo hard, dat ook fossiel zeewater 
als zout grondwater omhoog komt (tot 
~3000 mg l-1 chloride, red.). In het midden 
van de polder kom je al zoutminnende ve-
getatie tegen langs de slootkant.
De laatste jaren zijn allerlei plannen ge-
maakt om de problemen op te lossen. Die 
zijn volgens mij vooral over de schutting 
gegooid bij de bewoners. Plannen varië-
rend van volledig weer terug onder water 
zetten tot deeloplossingen zoals hier nu 
in de praktijk worden gebracht. Eén van de 
redenen waarom ik ook hier naartoe ben 
gegaan, is dat dit proces qua overleg met 
stakeholders en polderbewoners volledig 
uit de hand is gelopen. We zagen net al de 
vlaggen van de republiek van de Horster-

meerpolder die is uitgeroepen als protest 
tegen het gerommel hier.”

Welk plan ligt er op dit moment en wat vind 
jij daarvan?
“Om de druk op de omliggende natuurge-
bieden te verminderen wil de provincie 
aan de randen van de polder in het zuiden 
en noorden natte natuur ontwikkelen. De 
naastgelegen Plassen zouden daardoor 
minder snel leeglopen. Probleem is dat die 
natte natuurgebieden hoger liggen en dus 
ook leeglopen in die polder. Je moet dus 
blijven pompen wil het waterpeil in het 
midden van de polder voor de landbouw ac-
ceptabel blijven. Maar dat houdt over een 

jaar of 50 ook op. Want het probleem met 
het verlagen van het peil is ook dat het 
veen langzaam weggaat. Als het veen weg 
is ben je afdekkende laag voor de kweldruk 
kwijt. Dus dan spuit het water helemaal de 
grond uit. 
Volledig onder water zetten zou hydrolo-
gisch gezien de ideale oplossing zijn. Het 
was vroeger een meer. En dat was er niet 
voor niets. Dat was omdat het lager lag en 
er veel water omhoog kwam. Het heeft ook 
altijd veel moeite gekost om deze polder 
droog te krijgen. Met windmolens lukte dat 
niet. De stoommachine moest uitgevon-
den worden voordat ze dit echt permanent 
droog konden houden.”
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We zien nu een polder met in het middenstuk 
landbouw en in het zuiden een moerasge-
bied. Hoe zag de polder er vroeger uit?
“Deze polder was na de oorlog volledig 
voor landbouw in gebruik. De percelen aan 
de zuidkant van de polder waren vrij voed-
selrijk van nature, toen nog vrij droog en 
zeer geschikt voor tuinbouw. Er zit klei en 
veen in de bodem en als je dat een beetje 
bewerkt en je houdt het niet al te nat dan 
gaat dat prima. Het was altijd wel een 
beetje schipperen met die natte polder. De 
percelen toen waren hooguit twintig meter 
breed. Heel smal. Dat was omdat de grond 
hier slecht doorlatend is en omdat je van-
wege de enorme kweldruk sloten dicht bij 
elkaar moet hebben, om voldoende ontwa-
tering midden op je perceel te krijgen. De 

Grontmij heeft in de vijftigerjaren van de 
vorige eeuw onderzoek gedaan en kwam 
met het lumineuze idee om hier bredere 
percelen te maken. Dat was beter voor de 
vollegrondsproductie. Ik weet niet waar 
ze de fout precies gemaakt hebben maar 
ze hadden even vergeten dat het dan wel 
eens heel lastig ontwateren zou kunnen 
worden. Het advies is wel opgevolgd. Het 
gevolg was dat de resterende slootjes de 
percelen niet meer droog hielden en dat 
de landbouwkundige waarde volledig weg 
was. Alle pachters hebben toen de huur op-
gezegd bij Domeinen.
De natte grond had wel een onverwacht 
voordeel. In de wederopbouw na de oorlog 
waren er nog geen kabelverbindingen met 
de overzeese gebiedsdelen, de Verenigde 

Staten enzovoort. Alles ging nog via de 
radio. Probleem was dat de antennes waar 
men toen mee werkte niet zo heel erg goed 
waren in het ontvangen van zwakke signa-
len. Maar als je ze in de natte grond zette, 
gingen ze het beter doen. De radiostati-
ons zoals Kootwijk stonden op droog zand. 
Daar werkte die truc dus niet. Met deze 
plek hier zaten ze in hun maag. De boeren 
waren weg, het gebied was verlaten, rustig 
en nat. En toen hebben ze dus het radio-
station NERA hier neergezet” (www. 
neragebouw.nl).

Ten zuiden van het radiostation wordt nu 
natte natuur ontwikkeld. Hoe staat het daar-
mee?
“Het idee was: we maken hier het peil ho-
ger dan heb je tegendruk tegen die ondiepe 
kwelstroom afkomstig van de omliggende 
plassen (zie kader). Daar zie je nog niet zo-
veel van, alleen een paar dammetjes in de 
sloot om de afstroming enigszins te rem-
men en verder eigenlijk niks. Een van de 
dingen waarom het hier niet zo lekker loopt 
is dat die perceeltjes een voor een uit de 
pacht zijn gekomen en vervolgens door Na-
tuurmonumenten verder ontwikkeld zijn, 
perceeltje voor perceeltje. Natuurmonu-
menten kon het gebied dus niet in één keer 
aanpakken. Nog steeds zijn hier pachters 
actief en is er continu gesteggel over peil- 
ingrepen.
Een ander probleem is verruiging. Er is hier 
jarenlang bemest en veen houdt graag van 
alles vast, zeker ook fosfaat. Dat doet daar 



in principe verder niets, totdat je gaat rom-
melen in de bodem. Dat gebeurt dus als je 
gaat vernatten. Het gevolg was hier dat al 
die fosfaten in een klap vrijkwamen (Van 
Dijk, 2008, red.). De concentraties beschik-
bare P hier in het natuurontwikkelingsdeel 
liggen ongeveer twee keer zo hoog als in 
het landbouwdeel verderop. Daarom zie je 
dit gebied sterk verruigen met in de zomer 
manshoge brandnetels, akkerdistels en en-
gelwortel, van alles en nog wat. Het jam-
mere van die verruiging is dat ook de zaad-
bank snel verandert. In het begin van ver-
natting zie je in de zaadvoorraad nog heel 
veel zaadjes van leuke plantjes die thuis-
horen in een schraal hooiland of moeras. 

Het had dus zo mooi kunnen wezen. Die 
zaden komen echter niet tot kieming. Dan 
kun je zeggen: maaien en afvoeren en dan 
komt alles wel goed. Maar wat je ook ziet is 
dat langzaamaan die zaden in die zaadbank 
worden vervangen door de zaden van het 
spul dat hier nu staat. Deze planten produ-
ceren zoveel zaden dat ze zeer snel de over-
hand krijgen in de zaadvoorraad. De oor-
spronkelijk zaden raak je langzaam kwijt. 
Dus als je zo’n gebied in bezit krijgt en je 
wacht te lang met vegetatiebeheer, dan 
is het eigenlijk te laat. Maar wat het wel 
heeft opgeleverd is dat hier nu allerlei leu-
ke vogeltjes zitten: blauwborsten, buidel-
mezen, nou ja alles wat van hoog riet houdt 

en van natte gebieden. Dus in die zin zou 
je het een redelijk succes kunnen noemen. 
Voor de vogels. Ander natuurdoel, maar 
ja. Vroeger voordat het werd leeggepompt 
had het Horstermeer de grootste lepelaar-
kolonie van Nederland. Dus zo vreemd is 
het niet om voor de Horstermeerpolder als 
natuurbeeld natte natuur met vogels na 
te streven. Het grappige is dat die natuur 
nu door de bewoners als argument wordt 
gebruikt om niet nog verder te vernatten, 
want anders zou je die weer kwijtraken.” 

Waarom maakt de bevolking zich zo druk als 
hier aan de rand het peil wordt opgezet en de 
rest op normaal peil blijft?

185



186   Landschap 29(4)

numenten is niet blij want het is eigenlijk 
een bende. Bewoners zijn niet blij want die 
hebben het idee dat hun waterproblemen 
worden verergerd. Het waterschap is niet 
blij omdat ze nu eigenlijk alleen maar meer 
geld kwijt zijn aan het waterbeheer. En dat 
zie je op heel veel plekken in Nederland. 
Het punt wat ik wil maken en wat ook in 
de praktijk van mijn onderzoek steeds be-
langrijker wordt is dat je goed moet naden-
ken over hoe je zaken voor elkaar krijgt. 
Je kunt allerlei mooie plannen met natuur 
hebben. De achterliggende ecologie is 
vaak best wel goed bekend. Maar waar het 
op aankomt is: hoe krijg je dat in een land 
als Nederland voor elkaar. Hoe moet je het 
aanpakken? Dat wordt nog maar nauwelijks 
consequent bestudeerd, maar zal een domi-
nant onderdeel van het onderzoek naar na-
tuurbeheer en natuurontwikkeling moeten 
worden. Het verkopen van het verhaal en 
het meekrijgen van de mensen die het be-

“Er is een grote achterdocht tegen over-
heid en deskundigen. Die geschiedenis met 
de perceelsverbreding zit nog diep. Dat 
wordt nog steeds opgehaald: zie wat dat 
gerommel heeft opgeleverd. Ook ervaren 
ze wateroverlast tot in hun huis: natte kel-
ders. Maar dat is omdat het water de grond 
uit spuit. Het is gewoon geen duurzame 
situatie die polder. Met halve en hele maat-
regelen probeert men de zaak overeind te 
houden. Die bufferzones zijn vooral een 
doekje voor het bloeden, maar de kern van 
het probleem wordt niet aangepakt. 
Dat is grote probleem bij de hele natuur-
ontwikkeling en het natuurbeheer in Ne-
derland. Iedere vierkante meter heeft een 
functie. Er wonen mensen. Mensen heb-
ben er een bedrijf en zijn er financieel van 
afhankelijk. Dus je kunt de boel hier niet 
zomaar onder water zetten. Dan krijg je dit 
soort, bijna letterlijke, polderoplossingen. 
Het gevolg is: niemand is blij. Natuurmo-

treft worden belangrijker dan zeg maar de 
technisch ecologische kennis om de boel te 
ontwikkelen.”

Dus toch natuur voor mensen?
“Ja, maar meer nog mensen voor natuur. 
Krijg je die niet achter je project, dan krijg 
je situaties zoals hier dat mensen vlaggen 
en spandoeken ophangen met: rot op met 
die natuur.”
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De Horstermeerpolder is een diep gelegen 
polder met een waterpeil van –3,45 m NAP. 
De directe omgeving ligt aanzienlijk hoger 
met een waterpeil van –1,2 tot –1,7 m NAP, 
zie figuur 1. De jaarlijkse kwelstroom naar 
de polder van gemiddeld 36 miljoen m3 is 
afkomstig uit de Gooise stuwwal en van na-
bijgelegen polders en plassen. Al de kwel 
wordt weggepompt naar de Vecht. 
De Horstermeerpolder is omringd door 
natte natuur. De Kortenhoefse Plassen ten 
zuiden en de Ankeveense Plassen ten noor-
den verliezen veel water door wegzijging 
naar de polder. In de zomer wordt dat ge-
compenseerd door Vecht- of ander boezem-
water in te laten. Daardoor stijgt de nutri-
entenbelasting van de natuurgebieden met 
algenbloei tot gevolg. Hierin ligt de aanlei-
ding voor decennia van planvorming. 

Het plan dat nu op tafel ligt, is opgesteld 
door de adviescommissie Horstermeerpol-
der van de provincie Noord-Holland. Het 
voorziet in driedeling van de polder. Het 
middengedeelte is zoals nu bestemd voor 
wonen en werken en het waterpeil wordt 
hier niet veranderd. Het westelijke deel 
blijft landbouwgebied met een eveneens 
onveranderd waterpeil. En aan de rand van 
de polder zal nieuwe natte natuur ontwik-
keld worden, zie figuur 2. Het waterpeil 
mag hier vrij stijgen. Hierdoor hoopt men 
twee vliegen in een klap te slaan. Het ho-
gere waterpeiling biedt tegendruk aan de 

wegzijging van water uit de Ankeveense en 
Kortenhoefse Plassen. De hoeveelheid boe-
zemwater die men in die plassen moet inla-
ten zal daardoor afnemen van 30.000 naar 
17.500 m3 per dag. Daarnaast zullen de nat-
te randgebieden bij hevige regenval, omdat 
het waterpeil daar na steeds lager is dan 
van de omgeving, tijdelijk wateroverschot-
ten kunnen bergen. Het gaat om maximaal 
834.000 m3.

De bewoners zijn niet tegen de vorming 
van nieuwe natuur en de waterberging. 
Waar ze tegen te hoop lopen is de peilver-
hoging. Zij vrezen dat deze zal doorwerken 
in het waterregime van het middendeel, in 
een hogere en fluctuerende waterstand, 
waardoor schade aan hun onroerend goed 
zal optreden. Om hun zaak te onderbou-
wen hebben zij twee contra-experts in de 
arm genomen. Professor Bart Schultz van 
Unesco-IHE beweert dat de opgaven van de 
provincie, het tegengaan van verdroging en 
eutrofiëring van de omringende plassen en 
waterberging, het best gerealiseerd kunnen 
worden door het waterpeil in de randgebie-
den onveranderd te laten. En technisch on-
derzoeksbureau B&E Bouwmanagement BV 
constateert nu al schade aan funderingen 
door de vernatting aan de randen. 
Het is nu aan het waterschap om de pat-
stelling te doorbreken met een nieuw peil-
besluit dat in 2013 verwacht wordt.
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Figuur 2  peilen in de nieuwe peilvakken t.o.v. NAP. Blauwe lijnen: 
nieuw aan te leggen of te verbreden sloot op de grens van de peilschei-
dingen; rode lijnen: dijken en kaden. 
Bron: Adviescommissie Horstermeerpolder, 2008. Natuur, water, 
wonen, werken in de Horstermeerpolder. Plan van de Adviescommissie 
Horstermeerpolder. www.noord-holland.nl/web/Actueel/
Dossiers; www.noord-holland.nl/web/Actueel/Dossiers/Dossier/
Horstermeerpolder-1.htm 

Hydrologie en planvorming Horstermeerpolder

Figuur 1  dwarsdoorsnede door het gebied van zuidoost (rechts) naar 
noordwest (links)
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