© De Vierklank
Start verondieping Hooge Kampse Plas
door Henk van de Bunt
Onder de rook van Utrecht tussen Groenekan en de Bilt, ligt de Hooge Kampse Plas, een
oude ontzanding. In de plas is in de loop der tijd van alles gestort, waaronder bedrijfsvuil en
compost. Toch is er een natuurgebied ontstaan, waar watervogels overnachten en een das
een burcht heeft. Het Utrechts Landschap, sinds 2003 beheerder en eigenaar van de plas,
wil de natuurwaarden van de plas ontwikkelen.
Voor deze Hooge Kampse Plas, gelegen tussen de Groenekanseweg en de Voordorpsedijk,
heeft Dekker Van de Kamp een plan ontwikkeld voor herinrichting en verdere ontwikkeling
als natuurgebied. Het plan is kortgesloten met de omgeving en de eigenaar van het
natuurgebied, Stichting Het Utrechts Landschap. Inmiddels zijn alle benodigde vergunningen
verleend.
Stapsteen
Het hoofddoel van het initiatief is het ontwikkelen van natuurwaarden in de Hooge Kampse
Plas, dit door de realisatie van overjarig rietmoeras, van ondiep water voor het paaien van
vissen en van slikkige eilanden voor het fourageren van vogels. Tevens moet in het
natuurgebied de functie van ‘stapsteen voor dieren’ in de Ecologische Verbindingszone
Oostbroek - Hollandsche Rading versterkt worden. Het voorstel behelst eenvoudige ingrepen
zoals het schuiner maken van oevers, zodat dieren gemakkelijker in het water kunnen, of het
aanplanten van struiken en bomen. Ook is er het streven het leefgebied van de das te
behouden en te versterken. Naast natuurontwikkeling is er een recreatief doel om het geven
van natuurinformatie te verbeteren en de belevingswaarde te vergroten. Middels het
afdekken en daardoor vastleggen van de vervuiling in de plas conform de huidige
milieueisen en het duurzaam benutten van grondstromen wordt tevens een maatschappelijk
doel nagestreefd. Het is de bedoeling de landschappelijke structuur te versterken.
Realisatie
De verbetering van de natuurwaarden in de Hooge Kampse Plas wordt door Dekker Van de
Kamp gerealiseerd met grond en waterbodems uit de regio. Met zandige specie worden
langgerekte eilanden gerealiseerd en het noordelijke deel van de plas wordt aangevuld tot
een waterdiepte van 1,5 tot 2 meter. In de tweede fase wordt de bodem van het resterende
diepe deel van de plas verondiept tot een waterdiepte van circa 10 meter.
Toegangspad
Donderdag 4 februari spreken we met Wim Vermeule, bedrijfsleider van Dekker Van de
Kamp: ‘Wij zijn nu volop bezig met de voorbereiding. Als alles gaat zo als gepland start
maandag 8 februari de Fa. Meijerink uit De Bilt met de aanpassing van de toegangsweg,
Hoge Kamperspad, aan de Groenekanseweg. Zoals je ziet zijn we nu bezig de tijdelijke
verandering uit te zetten. De toegangsweg wordt aan de oostzijde verbreed en het
fietsgedeelte wordt naar de andere zijde verplaatst. Daarnaast zal er in de eerste bocht
vanaf de Groenekanseweg gezien, een extra keerplaats worden aangelegd. De eerste
vrachten herbruikbare waterbodem en grond kunnen naar verwachting vanaf maart 2010
worden aangevoerd’.
Vijf jaar
Er zal circa 120.000 m³ bodemmateriaal per jaar worden aangevoerd, hetgeen neerkomt op
gemiddeld 20 vrachtauto’s per werkdag. De uitvoering duurt circa vijf jaar; in deze tijd zal het
gebied verondiept worden en natuurtechnisch worden afgewerkt. Hierna kan de natuur zich
ook in de plas verder gaan ontwikkelen.

Dorpsraad
Dekker Van de Kamp en Het Utrechts Landschap hebben verzekerd dat de plas nu wordt
verondiept met grond en waterbodem van een dusdanige kwaliteit dat de - goede - kwaliteit
die de plas op dit moment bezit, niet aangetast zal worden. Tijdens de uitvoering van het
werk wordt de waterkwaliteit van de plas maandelijks door een onafhankelijk bureau
bemonsterd en zij deelt de resultaten met Het Utrechts Landschap. Contractueel heeft Het
Utrechts Landschap het recht het werk direct te stoppen, wanneer er uit de bemonstering
onverhoopt voor haar onacceptabele zaken aan het licht zouden komen. Dekker Van de
Kamp heeft voor de Dorpsraad Groenekan inzichtelijk gemaakt, dat de kwaliteitsbewaking
afdoende onafhankelijk geborgd is om ongewenste belangenverstrengeling op voorhand uit
te sluiten. De Dorpsraad zal hierop nauwlettend toezien en zo nodig aanvullende
maatregelen verlangen.
Voor vragen:
Dekker Van de Kamp: De heer I. Reerink (tel. 024 2488854) of de heer W. Vermeule (tel.
024 3488860 of www.dekkervandekamp.nl.
Stichting Het Utrechts Landschap: De heer R. Blom (tel. 030 2205555 of
www.utrechtslandschap.nl.
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Inmiddels is men begonnen met de voorbereiding van de werkzaamheden. Het Hooge
Kampsepad zal tijdelijk worden verbreed (zie uitgezette piketten) en het fietspad wordt naar
de andere kant verlegd.
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Het is nu al zo mooi. Over 5 jaar nog mooier?

