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1. Mededelingen
De heer Janssen heeft zich als bewoner aangemeld om deel te nemen aan de klankbordgroep. De
aanwezigen zijn het daar unaniem mee eens. De voorzitter informeert meneer Janssen
2. Ervaringen 2020
In 2020 zijn de waterplanten niet gemaaid. Dit was ingegeven vanuit de corona-maatregelen, die
ingrijpend waren voor zeilwedstrijden. Dit bood wel de kansen voor de waterkwaliteit.
- Dhr. Hofstra: weinig blauwalg en weinig maaisel
- Dhr. Hosper: de waterkwaliteit (doorzicht, planten e.d.) was gemiddeld, ondanks dat er niet is
gemaaid. Ook waren er klachten i.v.m. de bevaarbaarheid.
- Dhr. Bremer: fonteinkruid kwam dit jaar vroeg op, verdween snel en de laatste maanden was er geen
fonteinkruid. Wat op viel was dat er paaiende karpers waren. Dit gaf veel jonge vis.
- Dhr. De Brie: Door corona kon hij vroeger en meer recreëren rond en in het Bovenwater. Vanaf begin
juli werd het Bovenwater troebel en was het niet fijn door de planten. Opgemerkt wordt dat voor
recreatie verschoof van het Bovenwater naar het strand bij de Hurkende Man.
- Dhr. Van Dam: De verwachtingen waren slecht door de ontwikkelingen door corona.
Vanuit de zeilvereniging was het wenselijk dat zou zijn gemaaid. De reddingsboten konden slecht
komen bij de zeilers door het fonteinkruid.
Dit fonteinkruid zit vooral aan de randen van de plas. In het midden (bij het kranswierveld) waren
weinig planten die de bevaarbaarheid verminderden. Vanaf half juli was een groot deel van de plas
bevaarbaar.
De communicatie over het niet maaien door de gemeente was teleurstellend. Hiervan werd meer
verwacht.
De wens is dat in 2021 wel weer wordt gemaaid.
- Dhr. Hokken: In 2020 was de waterkwaliteit slechter dan in 2018 maar beter dan in 2019.
- Dhr. Buth: dit jaar is veel maaisel geruimd vanaf de kant. Veel is aangespoeld op het strand.
Daarnaast bij de woningen (Weerribben/Wieden). Totaal is circa 13 m3 ingezameld.
In de ribben bij de woningen is smalle waterpest geconstateerd. Het advies van het waterschap is dat
deze planten het best zijn te bestrijden door waterkwaliteitsverbetering. 1 of 2x maaien leidt tot meer
groei van de smalle waterpest en is dus contraproductief.
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3. Presentatie waterkwaliteit Waterschap Zuiderzeeland (dhr. Hokken)
2020 had een droge voorzomer. Ook functioneerde de pomp bij Hollandse Hout onvoldoende. Door de
reparatie moest voor enkele weken lang water vanuit het Bovenwater worden afgelaten om Hollandse
Hout (de Buizerdtocht) op peil te houden. Door het debiet van 100 m3/h moest circa 15.000 tot 20.000
m3 extra aan Markermeerwater worden ingelaten.
De waterkwaliteit was beter dan in 2019.
Baggeren wordt gezien als een mogelijkheid om de waterkwaliteit verder te verbeteren.
Opgemerkt wordt dat de pH laag was en dat dit zou kunnen komen doordat niet is gemaaid. Niet maaien
zou kunnen helpen om de pH laag te houden maar dat heeft negatieve gevolgen voor de bevaarbaarheid.
4. Presentatie haalbaarheidsstudie baggeren
De presentatie geeft aan welke verwerkingsopties mogelijk zijn in de plas, nabij de plas of op grote
afstand.
De oude metingen gingen uit van 130.000 m3 over de hele plas, waarvan 90.000 m3 sliblagen betreffen
van dikker dan 0,3m.
Gezien de weinige slibdikte metingen wordt in oktober nieuwe metingen gedaan.
Het kan zijn dat er minder bagger is maar het kan ook zijn dat er meer bagger ligt.
Van Dam pleit ervoor dat als geprioriteerd moet worden dit niet alleen wordt gedaan op basis van
waterkwaliteit maar dat ook de bevaarbaarheid wordt meegewogen.
In het onderzoek neemt Tauw een variant mee met geulen/verdiepingen waar bagger kan bezinken (net
als bij de Markerwadden).
De uitbouw van het eiland bij de Knardijk lijkt weinig draagvlak te hebben vanuit de bewoners van de
Weerribben. Uitbouw van het eiland bij de jachthaven of eilanden in de wedstrijdbaan zijn
onbespreekbaar voor de zeilvereniging. In de rapportage wordt daarom gezocht naar locaties buiten de
wedstrijdbaan.
Bagger aan de teen van de Knardijk wordt positief ontvangen. Mogelijk kan ook de dijk ten oosten van de
Buizerdweg worden gebruikt? Ook de zuidzijde van de Knardijk wordt gezien als een interessante optie.
Proces: voor de kerst wordt de rapportage in concept afgerond.
In het eerste kwartaal van 2021 kan besluitvorming plaatsvinden door de besturen van waterschap en
gemeente.
De klankbordgroep wil vooraf haar advies geven.
5. Rondvraag
Dhr. Heijnis:
Het is de verwachting dat een reactie komt van de gemeente. Er waren/zijn ongenoegens dat niet is
gemaaid.
De voorkeur wordt uitgesproken om ook de volgende keer fysiek bij elkaar te komen. Dit is afhankelijk
van het verloop van de COVID19-maatregelen.
Bijlagen
- tabel zwemwatermaatregelen Bovenwater 2009-2020 (OFGV)
- presentatie waterkwaliteit (waterschap Zuiderzeeland)
- presentatie baggeronderzoek (TAUW)

