Laarzen aan in de polder
Het is een gevoelig dossier, dat van de polder Groot Mijdrecht Noord. Toch is de kogel nu definitief door de
kerk: het wordt nat in de polder. Dat is volgens de provincie Utrecht de enige manier om de problemen in de
polder op te lossen. Problemen van bodemdaling, vervuild kwelwater en waterberging. Daar is lang niet
iedereen het mee eens. De bewoners van de polder, de boeren, de natuur- en recreatieorganisaties, het
waterschap, de gemeente en de provincie: allemaal hebben ze hun eigen verhaal en hun eigen belang. Landwerk
trekt de laarzen aan en zal het komende jaar het water en de meningen in het gebied peilen.
De polder Groot Mijdrecht Noord ademt rust. Hier en daar een enkele wandelaar met een ravottende hond. En verder
alleen maar schapen en vogels. Grutto’s en kieviten, smienten en zwanen. De weilanden liggen er groen en uitgestrekt
bij. Binnenkort zullen de boeren hier hun eerste gras binnenhalen, en mogen de koeien genieten van de voorjaarszon. Zo
is het nu, en zo is het al 125 jaar.
Maar zo blijft het niet, als het aan de provincie Utrecht ligt. Begin februari stemden de Provinciale Staten voor het
voorstel om het grondwaterpeil in de polder niet langer te verlagen, en op termijn zelfs te verhogen. De polder
droogpompen is volgens sommige deskundigen schadelijk voor het milieu, omdat dan grote hoeveelheden brak, bruin en
voedselrijk water de polder uitgepompt wordt, dat zich zodoende buiten de polder verspreidt. Bovendien daalt de
bodem, doordat het veen inklinkt. Hoe lager het grondwaterpeil, hoe sneller dat proces gaat. Volgens de provincie zal bij
ongewijzigd beleid landbouw op termijn onmogelijk worden.
Er spelen nog andere redenen om de polder te vernatten. Er is behoefte aan waterberging om pieken in neerslag en
droogte op te vangen. Door de klimaatverandering zal die noodzaak nog verder toenemen. En natuurlijk speelt ook hier
geld een grote rol. De provincie Utrecht heeft geld van het Rijk nodig. Met het vernatten van Groot Mijdrecht Noord
denkt de provincie een belangrijke eerste stap te zetten om dat geld los te krijgen.
Omstreden

Het besluit van de provincie om het grondwaterpeil niet langer te verlagen is omstreden. Veel bewoners willen dat alles
bij het oude blijft. Ze willen niet weg uit hun geliefde polder. Ze hebben geen vertrouwen in de overheid, en ook niet in de
onderzoeken die de overheid uit heeft laten voeren. Ze vragen zich af waarom hun polder onder water gezet moet
worden, terwijl er in omliggende polders huizen gebouwd worden.
De provincie erkent dat er bij de bevolking weinig draagvlak voor de plannen is. Daarom komt er nu een
onderzoekscommissie waarin bewoners, belanghebbenden, provincie en de gemeente De Ronde Venen
vertegenwoordigd zijn. Deze commissie onderzoekt tot november van dit jaar opnieuw de feiten, problemen en mogelijke
oplossingen voor de polder. Op dit moment liggen er vier mogelijke toekomstscenario’s. Die variëren van het zuiveren
van het kwelwater tot een compleet nieuwe functie voor de polder, met een grote recreatieplas en natuur. Tot
november blijft het waterpeil ongewijzigd en medio 2008 verwachten Provinciale Staten een definitief besluit te nemen
over de toekomst van de polder.
IN KADER
Groot Mijdrecht Noord
De polder Groot Mijdrecht Noord ligt in de gemeente De Ronde Venen, ten westen van de Vinkeveense Plassen. De
polder, een kleine 1.000 hectare groot, ligt zes meter beneden NAP. Om te zorgen dat de 389 inwoners droge voeten
houden, wordt de polder constant droog gepompt. De achttien melkveehouders, die een groot deel van de polder
beheren, zijn voor hun bedrijfsvoering afhankelijk van een laag grondwaterpeil. Met het besluit van de provincie Utrecht
om de polder te vernatten wordt hun land te nat om het te beweiden en te bewerken. Bovendien groeit er dan geen
geschikt gras meer voor hun vee.

