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Kennismaking 

Piet-Jan Westendorp 

Geboren en getogen in Scherpenzeel (Gld) 

Huidige woonplaats Zwolle 

Vrouw (Jolanda) en 2 kinderen (Bram 2 jr en Suze 8 mnd) 

 

Ecoloog 

Werkzaam op gebied van waterkwaliteit, inrichting, beheer, 

monitoring en onderzoek in zowel stedelijk als landelijk gebied 

 

Witteveen+Bos > Deventer > ACV > Volgermeerpolder 

 

Vanaf 2009 activiteiten op Volgermeerpolder > natuur en 

waterkwaliteit, beheer en monitoring, onderzoek 



www.naturalcap.eu Organisatie 

Gemeente Amsterdam 

Arie Blom en Cees Loogman 

(OGA) 

Piet-Jan Westendorp en 

Wouter Roosen (ACV) 

Jan Melman (aannemer) 

Tijdelijke beheergroep 

Volgermeerpolder 

Burgerkomitee, 

Staatsbosbeheer, Vista, 

Stadsdeel, CWE, OGA, ACV, 

Melman 

Centre for Wetland 

Ecology 

Universiteiten Nijmegen, Utrecht, 

Amsterdam 



www.naturalcap.eu Activiteiten 

• Vertrekpunt beheerplan en monitoringsplan 

• Toezien op uitvoering beheer 

– waterniveaus 

– schade 

– plaagsoorten 

– realisatie natuurdoelen 

• Monitoren van waterkwaliteit en natuurontwikkeling 

(o.a. vegetatie, rietontwikkeling, vogels, muizen) 

• Vastleggen, rapporteren en bijstellen 

• Jaarverslag beheer en monitoring 2011 

– Evaluatie 

– Aanbevelingen/wijzigingen 
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Stand van zaken beheer en monitoring 

•Logboek beheer 

•Beheerplanning (grof) 

•Uitgevoerde 

werkzaamheden 

•Kortom 

beheersgeschiedenis 



www.naturalcap.eu Werkprotocollen erosie en ganzen 

•Waarnemen 

•Verjagen 

•niet bejagen 

•Geluidssignalen 

•Honden 



www.naturalcap.eu Woestijn in Waterland 

• Van vervuild natuurgebied naar kale vlakte 

• Pionierssituatie 

• Kolonisatie door plant,dier en  

micro-organisme 



www.naturalcap.eu Woestijn in Waterland 

• Verschillende soorten grond 

– Klei, zand, veen 

– Oppervlakkig en diep 

– Met en zonder kiemkrachtige zaden 

• Geeft verschillend type potentie en ontwikkeling 

 



www.naturalcap.eu Van ontwerp naar inrichting 

• Uitgangspunt: Beheerplan en beheersvisie 

 

Beheervisie Volgermeerpolder 

“Natuurbeheer op de Volgermeer is, op de ondergrond van 

ondoorlatende folie, de hoge ligging in het landschap en de door 

sanering en inrichting aangebrachte structuur van reliëf en 

bodems, ruimte geven aan natuurlijke ontwikkeling. Het streven is 

een robuuste eindsituatie met minimaal beheer en maximaal 

gebruik van de bijzondere situatie………” 

 

“Natuurbeheer op de Volgermeerpolder is ruimte geven aan en 

gebruik maken van de spontane natuurlijke ontwikkeling en deze 

bijsturen waar nodig………….” 

 



www.naturalcap.eu Van ontwerp naar inrichting 

R13/R14: Rietmoeras 

Droge delen: Bloemrijk 

hooiland - grasland 

Sawa’s: helder en 

plantenrijk water > 

veenontwikkeling 

Centrale watergang: 

helder en plantenrijk 

water 

Rietstroken 



www.naturalcap.eu Doelsoorten 

• Doelsoorten zijn soorten die een bepaalde (hoge) 

natuurwaarde vertegenwoordigen 

 



www.naturalcap.eu Huidige waarnemingen 

Maar let op: andere soorten zijn ook waardevol!! 
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www.naturalcap.eu Waarom veenontwikkeling 

• Functie in de sanering (NaturalCap of PeatCap) 

• Natuurlijke laag tegen infiltratie regenwater 

• Veenontwikkeling duurt lang 

• Hoe (snel) te komen tot gewenste veenontwikkeling 

onder deze omstandigheden is niet bekend 

• Daarom onderzoek > CWE 

• Onderzoek geeft richting aan beheer 

 

Waarom staat er niet in alle sawa’s water? 

• Onderzoek kan niet in alle sawa’s, daarom gekozen 

voor een ‘geen spijt’ inrichting met riet 

• Riet ontwikkelt zich onder specifieke omstandigheden 

• Buffersawa’s en ‘plas-dras’- of rietsawa’s  
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www.naturalcap.eu Samenvatting 

• De Volgermeer was na aanleg als een woestijn 

• Het gebied heeft zich in enkele maanden/jaren snel 
ontwikkeld 

• Beheer en monitoring geeft richting en sturing, daarmee is 
en wordt overlast voorkomen 

• Er vestigen zich steeds meer soorten, waaronder ook hele 
bijzondere (planten > 150 soorten) 

• De Volgermeerpolder is nu al een interessant en waardevol 
vogelgebied en rijk aan insecten en amfibieën 

• De rietontwikkeling als eerste fase in de veenvorming 
verloopt langzaam, maar voorspoedig 

 

• De Volgermeerpolder draagt in meerdere opzichten bij aan 
de omgeving. Dit kan echter nog veel meer uitgebreid 
worden…….. 

 



www.naturalcap.eu Kansen 

• Participatie omgeving in beheer en monitoring 

– Educatie (b.v. basisscholen) > macrofauna 

determineren, een Volgermeer-aquarium 

 

– Waarneming > flora en fauna, maar ook overlast 

 

– Beheer > b.v. wilgen en elzen verwijderen 
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