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Maaien
De gemeente vat samen wat we in het beheerplan hebben opgeschreven over het maaien.
De focus van het maaien ligt het bevaarbaar houden van het Bovenwater.
In klein comité wordt de bevaarbaarheid van de maaizone recreatie en van maaizone woningen
gemonitord. Hierdoor kan gericht worden gemaaid.

Uitleg onderzoeken
In het beheerplan staat aangegeven dat de maatregelen baggeren, plaatselijk verdiepen, spoelen
met Markermeerwater en de natuurzwemvijver worden onderzocht.
De technische uitvoerbaarheid en de financiële uitvoerbaarheid zijn hierbij van belang.
Vanuit de klankbordgroep is de wens geuit om de gevolgen voor de waterkwaliteit aan te geven.
Aan een extern adviesbureau wordt gevraagd om de onderzoeken te doen.
De uitvraag wordt na deze klankbordgroep gedaan. Op voorhand wordt ingeschat dat de uitkomsten
in oktober beschikbaar zijn. De definitieve uitvraag wordt gedeeld met de klankbordgroep.
Advies klankbordgroep: onderzoeksmaatregel baggeren
Kunnen de maatregelen baggeren en verdiepen worden gecombineerd?
Het waterschap geeft aan dat de bagger zich voornamelijk langs de randen bevindt en niet in het
midden van de plas (de logische plaats voor een verdieping).
De dikste baggerlagen bevinden zich bij de haven. Hierop volgt een vraag waar de bagger naar toe
kan, bijvoorbeeld door de bagger te compartimenteren in dammetjes en zo in de plas te laten. Het
probleem hierbij is uitloging van voedingsstoffen. Laatste tip die de klankbordgroep meegeeft is om
in de uitvraag het vervoer van de bagger op maximaal 15 km te houden i.v.m. de kosten.
Advies klankbordgroep: onderzoeksmaatregel spoelen met Markermeerwater
Gesuggereerd wordt om een pilot te starten door 100 m bij 100 m van de plas af te schermen en dit
gebiedje door te spoelen bij wijze van proef.
Vanuit de gemeente wordt aangegeven dat het onderzoek vooral theoretisch moet worden
ingestoken omdat eerst de risico’s in beeld moeten worden gebracht.
De reden hiervoor is dat experts verschillende meningen hebben over de effectiviteit van de
maatregel.
Als kans worden de ontwikkelingen in het Hollandse Hout gezien (krekensysteem).
Mogelijk kan het water van het Bovenwater worden gebruikt voor het doorspoelen van dat gebied.
Advies klankbordgroep: onderzoeksmaatregel natuurzwemvijver
Voor de natuurzwemvijver wordt geadviseerd om ook de beheermaatregelen in beeld te brengen.

Blauwalg
Elk jaar wordt hinder ervaren door blauwalgdrijflagen. De theorie over blauwalgen is bekend.
De locaties waar blauwalgdrijflagen ontstaan zijn alleen niet bekend.
Aan de klankbordgroep wordt gevraagd om dit seizoen bij te houden op kaart waar de drijflagen
ontstaan. Door van de drijflagen tijdstip en locatie (en eventueel foto) vast te leggen krijgen we
waardevolle informatie voor de evaluatie van dit seizoen.
Voorgesteld wordt om ook de locaties van het drijvend maaisel te noteren.
Om de diepte en doorzicht te bepalen in het Bovenwater zal de gemeente secchischijven beschikbaar
stellen.
Beheer- en maaiplan
Het beheerplan is in februari door het College vastgesteld. Dit vormt de basis voor het maaiplan dat
uiterlijk 1 maart 2019 dient te zijn ingediend bij het waterschap. Dit jaar gebruiken gemeente en
waterschap om het maaiplan op te stellen.
Het maaiplan wordt opgesteld en, indien niet gewijzigd, worden volgende jaren alleen ter
kennisgeving naar het waterschap verzonden.
Planning
De uitvraag wordt met 2 weken naar de leden van de klankbordgroep verstuurd. Indien bijsturing
vanuit de evaluatie van het maaien noodzakelijk is, wordt dit gemeld aan de klankbordgroep. De
volgende bijeenkomst is op 17 oktober 2018.
Vragenronde
Onlangs stond de hevel open. Door Dat blijkt een automatisering , wat was hiervan de reden?
Waterschap: dit was een foutje in de software. Dit is hersteld.

