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Moerassen voor de Plassen 

1. Omschrijving 

Dit project omvat een voorstel om door de aanleg van moerasgebieden bij de Vinkeveense 
Plassen de waterkwaliteit en het ecologisch evenwicht van dit aquatisch ecosysteem te 
verbeteren. 

Voorgesteld wordt om twee moerasgebieden aan te leggen die in open verbinding staan met 
de plassen:  

• een moerasgebied langs de Geuzensloot (ten zuiden van Bloemhaven, Vinkeveen) 
om het suppletiewater voor de plassen, waaruit door de defosfatering en de 
precipitatie het meeste leven is verdwenen, opnieuw te koloniseren met 
microscopische en macroscopische organismen, en 

• een moerasgebied aan de Geuzensloot tussen de het dorp Vinkeveen en de 
Demmerikse Sluis primair functionerend als paaigebied voor vis en als leefgebied 
voor moerasvogels.  

Beide gebieden zullen een positieve invloed hebben op de biodiversiteit van de Vinkeveense 
Plassen. 

2. Motivatie  
De waterkwaliteit van de Vinkeveense Plassen is de laatste tien jaar aanzienlijk verbeterd. 
Vooral in de Noordplas is dit goed waarneembaar aan het toegenomen doorzicht. Ter 
verbetering van de fosfaathuishouding van het plassengebied wordt momenteel gewerkt aan 
de aanleg van een defosfateringsinstallatie die het suppletiewater van het plassengebied 
ontdoet van fosfaten. Dat betekent een aanzienlijke kwaliteitsverbetering van de Zuidplas en 
de Kleine Plas. Het plassengebied is zeer arm aan moerasvegetaties. Dit komt door de 
methode van turfwinning. Door de mechanische veenwinning ontstonden steile oevers 
waarlangs, door de diepte van het water, weinig moerassen en rietvelden ontstonden. Dit 
leidt er mede toe dat het gebied, ondanks het goede doorzicht, voor de Kader Richtlijn Water 
niet hoog scoort. 
 
Aanleiding voor het voorstel voor nieuwe moerasgebieden die in open verbinding staan met 
de Vinkeveense Plassen is de aanleg van de defosfaterinsinstallatie die het suppletiewater 
voor de plassen behandelt en de toekomstige Natte As/Groene Ruggengraat ten zuiden van 
de Vinkeveense Plassen.   
 
Het moerasgebied aan de Geuzensloot ten zuiden van Bloemhaven. 
Dit moerasgebied ligt aan de aanvoer van het suppletiewater naar de plassen, na passage 
van de defosfatering. In het bezinkingsbekken van de defosfatering bezinken niet alleen de 
ijzer-fosfaatvlokken maar tevens een aanzienlijk deel van de levende organismen. Het water 
verliest zo een groot deel van z’n microflora en -fauna. Het moerasgebied dient voor de  
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rekolonisatie van het water. Het moeras moet bestaan uit waterriet, op de stengels waarvan 
zich grote hoeveelheden micro-organismen zullen vestigen. Deze benthonische 
leefgemeenschap bevat ook micro-organismen die zich goed in het vrije water kunnen 
handhaven en dus als planktonische organismen het water zullen verrijken. Hierdoor herstelt 
het aquatisch leven in het water. 
 
Het moerasgebied aan de geuzensloot tussen het dorp Vinkeveen en de Demmerikse Sluis                    
In het kader van de Natte As/Groene Ruggengraat wordt bij de N201 een breed viaduct 
aangelegd in het nieuwe tracé van de A2.  Westelijk sluit deze ecologische verbinding aan bij 
het deels reeds bestaande weidevogelreservaat Demmerikse Polder.  Deze ontwikkeling 
creëert de mogelijkheid om een groot moerasgebied aan te leggen grenzend aan de 
Vinkeveense Plassen en de Demmerikse polder. Dit moerasgebied krijgt een groot aantal 
functies. De waterbeheerder krijgt een groot moerasareaal wat van belang is voor het 
aquatisch ecosysteem van de plassen. In het ondiepe watermoeras kunnen vissen (snoek, 
karper en zeelt) zich voortplanten. Dat komt niet alleen de duurzaamheid van de visstand ten 
goede maar ook de biodiversiteit. Het moerasgebied zal de waterkwaliteit gunstig 
beïnvloeden, daar vele micro-organismen hier tot ontwikkeling kunnen komen. Het 
moerasgebied zal tevens  moerasvogels aantrekken, bij voorbeeld de roerdomp die 
afhankelijk is van waterriet.  Andere soorten prefereren wat drogere moerastypen. 
Landschappelijk vormt het moerasgebied een natuurlijke overgang tussen de plassen en het 
weideareaal van de Demmerikse Polder.  Misschien kan het oude jaagpad dat langs de 
Geuzensloot liep in ere worden hersteld. Dan ontstaat ook een interessante 
wandelmogelijkheid tussen de plassen en het weidegebied van Demmerik.     
 
                      
Uitvoerbaarheid. 
De uitvoerbaarheid van beide moerasgebieden kan hoog ingeschat worden. Het  perceel 
voor het rekolonisatiemoeras is ongebruikt en ligt braak sinds de volkstuinen hier opgeruimd 
zijn.   
Het tweede moeras ligt in het tracé van de Natte As/Groene Ruggengraat en ligt deels op 
gronden van Staatsbosbeheer. Waarschijnlijk levert het verwerven van de gronden in dit 
project geen grote vertragingen op wat de uitvoerbaarheid van het project aanzienlijk 
vergroot 
 
Originaliteit 
Door diverse functies op originele wijze te combineren ontstaat een grote meerwaarde. In het 
eerste moeras is het de rekolonisatie van het gedefosfateerde water, waardoor het 
biologische leven wordt hersteld en de zuurstofbalans van het water wordt gebufferd. Het 
tweede moeras speelt een belangrijke dubbelrol als moerasgebied voor de Vinkeveense 
Plassen, maar óók als belangrijk moerasvogelgebied in de Natte As/Groene Ruggengraat.  
 
 
 

 


