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Streefbeeld Natuur en Waterberging
De Drie Polders wordt ingericht voor natuurontwikkeling en waterberging. 

Natuur
Het streefbeeld voor natuur betreft een afwisseling van gevarieerde natte tot vochtige gras- en schraallanden met een uitgebreid netwerk van sloten met brede oeverzones. Het ge-

bied herbergt een grote diversiteit aan diersoorten (o.a. vogels, zoogdieren, vissen, dagvlinders en libellen) en vervult een belangrijke functie voor de migratie van diersoorten van 

natte graslanden en moerasgebieden. 

Waterberging
De Drie Polders krijgt een bergingscapaciteit van 1,2 miljoen m3 water.

Dit is in overeenstemming met de doelstelling voor de te realiseren waterberging.

De verwachte inzet van de waterberging is 1 x per 25 jaar.

Maatregelen 

• Verhoging van de waterpeilen

• Verbreding van de oeverzones langs de sloten

• Watergang langs de noordgrens van het plangebied voorzien van brede plas-dras oeverzone als onderdeel robuuste ecologische verbindingszone

• Goede aansluiting creëren bij inlaat-sloot op oeverzone van het Lettelberterdiep in de zuidoosthoek. In verband met de migratieroute voor de otter (en bever) en andere soorten 

die hier onder de snelweg door gaan

• Aanbrengen kades rondom met geleidelijke en goed beheerbare taluds

• Aanleggen kunstwerken (gemaal, inlaat, brug, onderleider en compartimentsstuwen)

• Optimaliseren afwatering omgeving in kader van NBW (Nationaal Bestuursakkoord Water)

•	 Een	gewenste	fietstunnel	onder	de	A7	en	een	uitkijktoren	worden	bij	de	planuitwerking	nader	beschouwd	(d.w.z.	aanwezigheid	bestuurlijk	draagvlak	en	externe	financiering)

Keuze Gebiedscommissie
De Gebiedscommissie kiest ervoor het plangebied op te delen in twee peilvakken, met als doel de waterpeilen beter af te kunnen stemmen op de natuurdoelen. De aan en afvoer-

route voor de inzet van het waterbergingsgebied wordt langs de zuid grens van het plangebied gelegd. Op deze wijze blijft de oorspronkelijke kavelstructuur gehandhaafd. Hiermee 

sluit deze ligging van deze waterloop aan bij een historische waterloop “de Gave” en wordt een stukje geschiedenis van het landschap teruggebracht.

Voor de stook langs het Lettelberterdiep kiest de Gebiedscommissie voor de variant met bloemrijke graslanden.

De robuuste ecologische verbindingszone richting de Pasop wordt uitgewerkt aan de zuidkant van de huidige “Nieuwe Tocht”. Deze strook krijgt een breedte van 50-100 meter en 

bestaat deels uit een plas-dras oever
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