
   

 

 Notitie 

 

Referentienummer Datum Kenmerk 

05032009/ss1 5 maart 2009 231542 

 

Betreft 

Stand van zaken inrichtingsplan Wetering Oost  

(ten behoeve van AC overleg 20 maart 2009) 

 
1 Aanleiding en doel 

 
1.1 Aanleiding 

In 1997 is het ‘Perspectief voor Noordwest-Overijssel, gebiedsgericht beleid Noordwest Overijs-

sel’ vastgesteld voor het gebied van het Strategisch Groenproject Weerribben en Wieden. In dit 

document is een samenhangend beleid weergegeven waarbij de nadruk ligt op de thema’s na-

tuur, landbouw, water, toerisme en recreatie en leefbaarheid. De uitwerking van het gebieds-

perspectief is deels vertaald in het Raamplan Landinrichting en wordt momenteel via diverse 

modules uitgevoerd. 

 

Begin 2007 is Grontmij gestart met het opstellen van een inrichtingsplan voor het deelgebied 

Wetering Oost (161 ha). Wetering Oost is een belangrijke schakel in het robuuster maken van 

de laagveenmoerassen van de Weerribben. Voor Wetering Oost gelden de volgende doelen: 

• Natuurdoelen: De ontwikkeling van laagveenmoeras, rietland en ruigte, open water en nat 

schraalgrasland. De natuurdoelen zijn gericht op uitbreidingsmogelijkheden voor zeldzame 

riet-, water- en moerasvogels als Roerdomp, Bruine kiekendief, Waterral en Purperreiger. 

Het oostelijk deel van de polder kan, in samenhang met het Woldlakebos, worden ingericht 

tot rustgebied voor deze vogels en voor de Otter.  

• Muggenstrook: Ten oosten van de bebouwing komt een overgangszone van circa 150 meter 

breed om eventuele overlast van muggen tegen te gaan. In het Raamplan is deze omschre-

ven als een opgehoogde strook aan de bebouwingszijde, gevolgd door een strook met rela-

tief diep water.  

• In het plangebied dient 35 ha rietcultuur te worden ingepast; 

• In het gebied ligt een waterbergingsopgave, passend binnen de gestelde natuurdoelen. 

 

Naast een natuurontwikkelingsvariant wordt er een watergoedvariant uitgewerkt. Dit is een ont-

werp naar het idee van herman de vries, waarbij de polder wordt ingedeeld in blokken van 

80x80 m tot 150x150 m. Door middel van een dobbelsteentechniek wordt bepaald welk natuur-

doel in welk blok wordt gerealiseerd.  

 

Al snel bleek dat de inrichting van het gebied voor natuur consequenties heeft voor andere be-

langen en ruimteclaims in het gebied. Dit leidde de afgelopen twee jaar tot allerlei aanvullende 

vragen en discussies over het al dan niet afsluiten van wegen, het realiseren van waterberging, 

de inpassing van rietcultuur, en de wenselijkheid van een watergoedvariant. 

 
1.2 Doel en leeswijzer notitie 

Doel van de onderhavige notitie is om de adviescommissie inzicht te geven hoe de thema’s 

natuur, landbouw, water, toerisme, landschap en leefbaarheid met elkaar samenhangen danwel 

conflicteren. Er zijn in totaal vier inrichtingsvarianten uitgewerkt, op basis waarvan (èn de op 20 

maart geplande presentatie), de AC een keuze kan maken voor de randvoorwaarden ten be-

hoeve van het op te stellen natuurinrichtingsplan. 
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In  de notitie wordt achtereenvolgens ingegaan op de historie van het project (h2), de onderlin-

ge relaties tussen de functies die in Wetering Oost gerealiseerd moeten worden (h3), een aantal 

aspecten die bepalend zijn voor de te maken keuzes (h4), de uitwerking van vier varianten (h5) 

en als laatste een samenvatting hoe de varianten zich tot elkaar verhouden.  

 
2 Historie project 

Wat is er de afgelopen twee jaar al gebeurd? 

 

Na het opstellen van een programma van eisen is een Keuzenotitie Wetering oost (10-5-2007) 

opgesteld. Hierin zijn drie inrichtingsvarianten op hoofdlijnen uitgewerkt. De discussies die hier-

uit volgde zijn bij de AC bekend: 

• Waterberging en rietcultuur zijn lastig te combineren. Waterberging is ook moeilijk te combi-

neren met hoogwaardige natuurdoelen, zoals trilveen en veenmosrietland. Waterberging in 

het hele gebied is daarom niet wenselijk.  

• Voor de muggenstrook zijn twee varianten opgenomen: een droge en een natte variant.  

• Voor de vogels en de otter is rust noodzakelijk: om deze reden is een variant uitgewerkt 

waarin zowel de A.F. Stroinkweg als de kon. Julianaweg worden verwijderd, en daarmee 

ook de gasleiding langs de kon. Julianaweg moet worden verlegd. 

 

Het mogelijk afsluiten van de wegen leidt tot veel onrust bij omwonenden. Na het verzoek van 

de AC voor nader onderzoek, kwam ook Plaatselijk belang nog met extra aandacht voor de 

schoolgaande jeugd. Dit heeft geresulteerd in twee aanvullende notities: een notitie afsluiting 

wegen (30-5-2007) en een notitie alternatieve fietsroutes voor schoolgaande kinderen (1-4-

2008). 

 

In 2008 is via een convenant tussen waterschap en provincie de waterbergingsopgave nog 

eens extra aangescherpt: Voor Scheerwolde betekent dit dat in het gebied 6,5 miljoen kuub 

waterberging moet worden gerealiseerd. Voor een deel betreft dit reguliere berging (waterber-

ging die elk jaar kan worden ingezet in de maanden september, oktober, november) en voor 

een deel incidentele noodberging. Dit betekent voor Wetering Oost dat het hele gebied tijdens 

waterberging 1 tot 2 meter onder water komt te staan, gedurende maximaal drie weken, met 

alle gevolgen van dien voor zeldzame soorten als de grote vuurvlinder en de zilveren maan, 

maar ook voor kwetsbare vegetatietypen als trilveen en veenmosrietland. Het convenant heeft 

geresulteerd in een aparte waterbergingssessie in december op ambtelijk niveau met alle ter-

reinbeheerders, waterschap, provincie, DLG en Grontmij. Tijdens deze sessie werd unaniem 

vastgesteld, dat hoewel er zeker goede combinatiemogelijkheden zijn voor nieuwe natuur en 

waterberging, niet alle geplande kuubs in de nieuwe natuur in Scheerwolde kunnen worden 

gerealiseerd. De waterbergingsopgave is tot op heden nog niet formeel als opdracht aan de AC 

toegekend. In de onderhavige notitie is hier echter al wel rekening mee gehouden. 

 
3 Onderlinge relaties & effecten 

Om uit de geraakte impasse te komen, is geprobeerd om de in hoofdstuk 2 genoemde relaties 

en conflicten weer te geven in een tweetal relatietabellen: één voor functies en aspecten binnen 

het plangebied (tabel 1) en één voor de relaties met belangen buiten het plangebied (tabel 2).  

Een plus (groen) geeft een positieve relatie weer, deze aspecten zijn goed te combineren. Een 

min (rood) geeft aan dat deze een negatief effect hebben op elkaar.  
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Tabel 1. Relaties binnen het plangebied. 

 
 

Ten aanzien van de relaties binnen het plangebied:  

• Hoogwaardige natuur, rietcultuur en waterberging gaan onderling niet goed samen; 

• Voor de hoogwaardige natuur is het wenselijk de wegen af te sluiten. Het hiermee verkregen 

grote oppervlak aan aaneengesloten moeras, met de daarbij behorende rust, is noodzakelijk 

om de achteruitgang van vogelsoorten als de Roerdomp en de Purperreiger tegen te gaan. 

(Deze soorten hebben een minimaal areaal van 25-40 ha nodig. Door alle wegen te hand-

haven raakt het gebied te versnipperd); 

• Voor waterberging is het eveneens wenselijk dat de wegen worden afgesloten (of men moet 

accepteren dat deze periodiek inunderen).  

• Voor rietcultuur bieden de wegen juist een goede ontsluiting naar de percelen; 

• Voor zowel de natuur als de waterberging heeft een natte muggenstrook de voorkeur. 

 

Tabel 2. Relaties met de omgeving. 

 
 

Ten aanzien van de relaties met belangen in de omgeving: 

Een mooi natuurgebied met hoogwaardige natuur heeft op zichzelf een positieve uitstraling naar 

de omgeving: het komt ten goede aan het landschap, de recreatie, de economie en daarmee de 

leefbaarheid van het gebied. Voorwaarde daarbij is dat de nieuwe natuur geen negatief effect 
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mag hebben op de landbouw. Het afsluiten van wegen ten behoeve van de natuur werkt echter 

negatief door naar deze drie belangen. Ook de rietteelt draagt bij aan de leefbaarheid in het 

gebied, terwijl deze juist een negatief effect heeft op de hoogwaardige natuur (vooral wanneer 

ingepast in een mozaiek met natuur). 

 

De waterberging heeft een negatief effect op de hoogwaardige natuurdoelen binnen het plan-

gebied. Voor de omliggende belangen is het echter “een noodzakelijk kwaad”. De waterber-

gingsgebieden staan niet voor niets hoog op de politieke agenda: als we het water niet “sturen” 

naar hiervoor aangewezen gebieden, lopen in extreme situaties bestaande natuurgebieden, 

landbouwpolders en stedelijk gebied onder water, waar het veel meer schade kan aanrichten! 

 

Landschappelijk gezien heeft een “droge” muggenstrook een lichte voorkeur, wanneer deze 

wordt ingepast als onderdeel van de kade met lintbebouwing langs de Wetering. Voor de natuur 

heeft een natte muggenstrook, waar als natuurdoel open water kan worden gerealiseerd, de 

voorkeur. Deze natte variant is destijds ook aan de bewoners gepresenteerd. Voor de totale 

plankosten heeft een droge muggenstrook echter sterk de voorkeur. 

 
4 Kosten 

Voor Wetering Oost zijn er twee aspecten die sterk bepalend zijn voor de totale kosten van het 

plan: het al dan niet afgraven van de toplaag en de keuze voor een droge of natte muggen-

strook. 

 

De noodzaak van het afgraven van de voedselrijke toplaag is samengevat in figuur 1. 

 

•  
Figuur 1. Noodzaak afgraven voedselrijke toplaag. 

 

Het niet afgraven heeft als gevolg dat de hoogwaardige natuurdoelen de eerste decennia niet 

worden gerealiseerd. Voor rietcultuur zijn de kansen voor een goede rietkwaliteit (en daarmee 

de verkoopbaarheid) nihil. Voor de waterberging zelf is het afgraven niet noodzakelijk, maar 

door het risico van interne eutrofiering mag de eerste periode (wellicht decennia!) geen open 

verbinding met de boezem worden gerealiseerd. De consequentie is dat het gebied pas op de 

lange termijn voor waterberging kan worden ingezet. 

 

Voor de muggenstrook wordt het kostenaspect vooral bepaald door de hoeveelheid overtollige 

grond die in een droge muggenstrook kan worden verwerkt. Bij een natte muggenstrook moet 

deze grond worden afgevoerd uit het gebied. 

 

De verhouding van bovengenoemde kosten ten opzichte van de overige kosten voor de inrich-

ting zijn samengevat in tabel 3. 
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Tabel 3. Verhouding kosten afgraven en afvoeren grond t.o.v. overige kosten. 

 
*. Exclusief stortkosten. 

 

De kosten van het transport van grond is de hoogste kostenpost voor het inrichtingsplan. Het is 

dus van belang om de overtollige grond (vooral vrijkomend veen en klei bij het graven van open 

water) zoveel mogelijk binnen het plangebied te verwerken! Een droge muggenstrook biedt 

hiervoor goede mogelijkheden. 

 

Voor een deel komt er ook zandgrond vrij bij het afgraven van de toplaag (in het verleden opge-

brachte T-laag). Deze grond is naar verwachting geschikt voor het ophogen van landbouwper-

celen in de omgeving, waardoor de lokale waterhuishouding daar verbetert. De vraag is hierbij 

of de transportkosten naar deze landbouwpercelen moeten worden meegerekend met het in-

richtingsplan, of op een andere manier kunnen worden gefinancierd.  

 
5 Inrichtingsvarianten 

In deze paragraaf worden vier inrichtingsvarianten beschreven. De eerste drie varianten hebben 

een duidelijke “kleur” en kunnen gezien worden als uitersten op een as: Variant 1) optimaal voor 

natuur, Variant 2) waterberging maximaal en Variant 3) alle wegen behouden. De vierde variant 

is een combinatievariant waarbij rekening is gehouden met omliggende belangen, maar waarbij 

de natuurdoelen en waterberging toch zoveel mogelijk worden gerealiseerd. 

 

De varianten zijn in bijlage 1 ruimtelijk weergegeven. Een onderlinge vergelijking van de varian-

ten voor aspecten binnen het plangebied is weergegeven in tabel 4. 

 

Tabel 4. Vergelijking varianten voor aspecten binnen het plangebied  

 
 

Variant 3 is het meest gunstig ten aanzien van het behoud van de wegen, de mogelijkheden 

voor rietteelt en het niet hoeven verleggen van de gasleiding. Ook de optie voor een natte of 
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droge muggenstrook ligt nog open. Voor hoogwaardige natuur en waterberging en scoort deze 

variant echter niet gunstig, terwijl dit juist de twee hoofdfuncties voor het gebied zijn! 

 

Variant 4 scoort redelijk positief voor de hoogwaardige natuur (deze wordt deels gerealiseerd). 

Door het afsluiten van de kon. Julianaweg en de Roerdompweg wordt de benodigde rust gecre-

eerd voor de riet- water en moerasvogels. Tussen het natuurgebied en de bebouwing (in de 

bufferstrook) komt een vrij liggend fietspad zodat de jeugd veilig naar school kan fietsen. De A.F 

Stroinkweg blijft open (fietspad of bestemmingsverkeer?) voor een snelle route naar Steenwijk. 

Het hele gebied wordt ingericht voor waterberging, waarbij de waterberging wel gefaseerd 

plaats zal vinden: regelmatige berging is mogelijk ter plaatse van het dynamisch moeras, nood-

berging is mogelijk ter plaatse van rietcultuur, en als het echt “fout” dreigt te gaan, kan ook ter 

plaatse van het petgaten moeras nog een beperkte hoeveelheid water worden geborgen. Om 

de (hoge) kosten te beperken is bij deze variant gekozen voor een droge muggenstrook, waarin 

circa 300.000 m3 vrijkomende veen en kleigrond kan worden verwerkt. In het noorden wordt 35 

ha rietcultuur optimaal ingericht, welke via de A.F. Stroinkweg goed wordt ontsloten. 

 

Qua kosten scoort geen van de varianten positief. Dit komt omdat bij alle varianten is uitgegaan 

van het afgraven en (deels) afvoeren van de voedselrijke toplaag. Alleen de varianten met een 

droge muggenstrook zijn goedkoper, door het uitsparen van een belangrijk deel van de trans-

portkosten. Ook deze variant is echter nog steeds aanzienlijk duurder dan de begrote kosten uit 

het raamplan (zie bijlage 5 voor een indicatieve budgetraming voor variant 4). 

 

De mate waarin bij elk van de varianten de natuurdoelen (ten aanzien van de vegetaties) wor-

den gerealiseerd is samengevat in tabel 5. 

 

Tabel 5. Mate van doelrealisatie tov het Natuurgebiedsplan voor de vier varianten 

 
 

Bij variant 1 worden alle natuurdoelen conform het Natuurgebiedsplan gerealiseerd, met uitzon-

dering van rietcultuur. Bij variant 2 worden geen pluspakket soortenrijke plas, verlandingsvege-

taties of trilveen gerealiseerd. Rietcultuur is onzeker. Variant 3 en 4 zijn qua vegetatiedoelen 

gelijkwaardig. Bij beide worden de doelen uit het natuurgebiedsplan grotendeels gerealiseerd, 

maar vindt er wel een verschuiving plaats van soortenrijke plas naar basispakket plas en ven, 

en van verlandingsvegetaties (moeras) naar overjarig rietland. Trilveen zal waarschijnlijk niet 

binnen de gestelde termijn van de SN-subsidies worden gerealiseerd. Wel worden bij de varian-

ten 3 en 4 alle randvoorwaarden gecreëerd zodat trilveen op termijn kan ontwikkelen. 

 

De effecten van de vier varianten op belangen in de omgeving zijn weergegeven in tabel 6. 
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Tabel 6. Effecten op omliggende belangen voor de vier varianten 

 
 

Variant 1 scoort gunstig op natuur en landschap, maar heeft wel negatieve effecten op de ove-

rige belangen in de omgeving, met name door het afsluiten van alle wegen en het niet inpassen 

van rietcultuur. Variant 2 heeft een positieve werking op de hoogwaardige natuur buiten het 

plangebied: door de waterberging worden onacceptabele peilstijgingen in de bestaande natuur 

voorkomen. De nieuwe natuur biedt verder kansen voor recreatie (vooral wanneer de wegen 

behouden blijven). De landbouw en leefbaarheid scoort echter een (kleine) min, doordat het 

gebied periodiek onder water staat, waardoor alle wegen tijdelijk zijn afgesloten. Landschappe-

lijk scoort een natte muggenstrook een (kleine) min. Variant 3 scoort positief voor de landbouw, 

leefbaarheid en recreatie; immers, alle wegen blijven open en 35 ha rietcultuur wordt ingepast. 

Voor de natuur betekent het open houden van alle wegen echter een zodanige verstoring dat 

de natuurdoelen ten aanzien van de riet- water en moerasvogels niet zal worden gerealiseerd. 

Rust voor deze vogels was echter wel één van de hoofddoelen van het plangebied! 

 

Variant 4 heeft een positief effect op de omliggende bestaande natuur. Er vindt een uitbreiding 

plaats van het areaal verlandingsvegetaties en trilveen, en biedt rust voor de riet- water en moe-

rasvogels en de otter. Tevens is uitbreiding van de grote vuurvlinder en zilveren maan vanuit 

het Woldlakebos mogelijk. Binnen het gebied wordt 35 ha rietcultuur optimaal ingericht, wat een 

stimulans geeft aan de locale economie. Door de aanleg van een vrijliggend fietspad, wandel-

paden en een uitkijktoren (dat uitzicht biedt over een hoogwaardig natuurgebied) zijn ook de 

recreatiemogelijkheden toegenomen. Bovendien wordt er een goede aansluiting met de wan-

delpaden in het Woldlakebos gerealiseerd, waardoor een mooie rondwandeling mogelijk is. Het 

afsluiten van de Julianaweg heeft een (beperkt) negatief effect op de landbouw (zij kunnen im-

mers geen gebruik maken van het nieuw aan te leggen vrijliggende fietspad). De grote hoe-

veelheid vrijkomende zandgrond (T-laag) bij het verwijderen van de voedselrijke toplaag wordt 

wel gebruikt om omliggende landbouwpercelen op te hogen en de waterhuishouding ter plaatse 

te verbeteren. 
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Bijlage 1  

 

 
 

Natuurdoeltype  Oppervlakte (ha) 

Dynamisch moeras 25 

Jonge verlandingsstadia, schraalgrasland, etc 113 

Muggenstrook 23 

Rietcultuur 0 

 

• “Natte” muggenstrook met vrijliggend fietspad; 

• Alle wegen verwijderen; 

• Gasleiding verplaatsen naar muggenstrook; 

• Geen rietcultuur, alleen rietbeheer; 

• Toplaag overal afgraven voor hoogwaardige natuurdoelen en goede waterkwaliteit. 

 

 



Bijlage 2:  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 2  

 
 

 

 

 
 

 

Natuurdoeltype  Oppervlakte (ha) 

Dynamisch moeras 103 

Jonge verlandingsstadia, schraalgrasland, etc 0 

Muggenstrook 23 

Rietcultuur 35 

 

• “Natte” muggenstrook met vrijliggend fietspad; 

• Alle wegen verwijderen of accepteren dat deze periodiek inunderen; 

• Gasleiding verplaatsen naar muggenstrook; 

• 35 ha rietcultuur, wel periodiek inundatie van percelen in september, oktober, november; 

• Toplaag overal afgraven voor goede waterkwaliteit. 

 

 



Bijlage 3:  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 3  

 
 

 

 
 

 

Natuurdoeltype  Oppervlakte (ha) 

Dynamisch moeras 58 

Jonge verlandingsstadia, trilveen, etc 49 

Muggenstrook 23 

Rietcultuur 35 

 

• “Natte” of “droge” muggenstrook met vrijliggend fietspad; 

• Alle wegen handhaven; 

• Gasleiding handhaven; 

• 35 ha Rietcultuur; 

• Toplaag overal afgraven voor hoogwaardige natuurdoelen, goede kansen voor rietteelt en 

goede waterkwaliteit. 

 



Bijlage 4:  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 4  
 

 

 
 

 

 

 

Natuurdoeltype  Oppervlakte (ha) 

Dynamisch moeras 58 

Jonge verlandingsstadia, trilveen, etc 49 

Muggenstrook 23 

Rietcultuur 35 

 

• Droge muggenstrook met vrijliggend fietspad; 

• A.F. Stroinkweg handhaven. Kon. Julianaweg en Roerdompweg verwijderen; 

• Gasleiding verleggen naar vrijliggend fietspad; 

• 35 ha Rietcultuur; 

• Toplaag overal afgraven voor hoogwaardige natuurdoelen, goede kansen voor rietteelt en 

goede waterkwaliteit. 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 5  

 
GLobale budgetraming variant 4 

 

 

 

Indicatie kosten grondverzet. 

 
*. Inclusief staartkosten. 

 

 

Totale  kosten inrichtingsplan (inclusief staartkosten en BTW) 

 
*. Excl. Stortkosten (incl. BTW?): Bron DLG 

 

 

 

 


