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Waarom veenopbouw? 

• Afdeklaag cruciaal voor veiligheid omwonenden 

 

• Over ong. 100 jaar is alleen het folie niet meer voldoende, veen moet! 

 

• Voor veenopbouw is begroeiing nodig. 

 

• Spontane begroeiing mogelijk, maar wat als veenopbouw niet naar wens 
verloopt? 

 

• Hoe stimuleren? 



Uitzoeken wie bijdraagt! 

1. Veenvorming start met het begroeid raken van open water 

– Welke soorten heb je daarvoor nodig? 

 

2. Het dode plantenmateriaal moet achterblijven, niet verteren 

– Welke soorten heb je daarvoor nodig? 

 

• Geschikte planten hebben beide eigenschappen! 

 

• Wie zijn dat en hoe werkt het? 



Experiment met drijvende begroeiing 

• Verschillende combinaties van soorten  snelheid uitbreiding meten 

Jaar 2 Jaar 1 Jaar 3 



 



 



 



 



 



Vogelwerende maatregelen 

• Nodig om resultaat te kunnen meten 

 

• Niet eerder gedaan onder de omstandigheden van Volgermeer  Leren 
hoe het moet 

 

• Verbeteringen van eerste ontwerp nodig 

 



Problemen vogelwering 

• Helaas veel problemen in verbeterperiode: 

 

– Verstrikt raken dieren: 10 dodelijke slachtoffers in periode 4 oktober – 
28 november 

 

– Inzwemmen van Wilde eenden die ook vaak de kooi zelf weer verlaten 

 

– Schade door dagen met harde wind in de herfst  zachte bodem 

 

– Maatregelen nodig 



Activiteiten 

• 4 okt:   Aanleg kooien en matjes afgerond 

 

• Vanaf 4 okt:  Controle op gaten, opbossen netmateriaal 

 

• 22 okt:   Kooien opgespannen 

 

• 24 okt:   Hoekpunten versterkt 

 

• 4 en 27 okt:  Linten in dak en net boven bodem/water 

 

• 7 nov:  Testen met stokken in wanden 

 



Vervolg 

• Dieren in kooien blijft een zeer vervelend probleem! 

 

•  Genomen maatregelen blijken nog niet afdoende 

 

• Daarom: netten weg 

 

• Deel van de matjes blijft aanwezig in 3 sawa’s 

 

• Klein deel daarvan wordt beschermd 



5m 

5m 

2m 

Voorstel nieuwe bescherming 

Criteria alternatief: 
 
• Kleiner oppervlak 
• Kleine maaswijdte (20mm) 
• Zelfdragende constructie 
• Geen los hangend materiaal 
• Geen materiaal op de kant 



Voorstel nieuwe bescherming 

3 sawa’s, 2 kooien per sawa 



Planning 
 

• In komende weken beginnen met afbreken netten 

 

• Deel van matjes wordt verplaatst  in 3 sawa’s matjes 

 

• 1/3 deel daarvan beschermd 

 

 



Dank aan alle vrijwilligers voor jullie inzet! 

 


