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Streefbeeld Natuur en Waterberging 
Polder de Dijken-Bakkerom wordt ingericht voor de natuurontwikkeling en waterberging.

Natuur
Het streefbeeld voor de natuurontwikkeling is het opheffen van de verdroging (TOP-gebied) en de ontwikkeling van natte natuurwaarden, zoals moeras, natte schraallanden en 

vochtige hooilanden. 

Waterberging
Polder de Dijken - Bakkerom krijgt met de herinrichting een bergingscapaciteit van 1,1 miljoen m3 water. Dit is in overeenstemming met de doelstelling voor de te realiseren water-

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

Maatregelen 
• Verhogen waterpeil

• Waterinlaat via de Matsloot, aan de zuidzijde van Bakkerom-Zuid. Bakkerom-zuid wordt voorzien van een slenk en komt vrij op de boezem

• Grote waterplas Bakkerom Zuid wordt natuurlijk ingericht

• Er wordt een verbinding gerealiseerd via petgaten en duikers onder de paden door naar het deelgebied Bakkerom-Noord zodat ook hier het peil verhoogd wordt 

• Ter hoogte van de SBB-boerderij wordt het water verbonden met de Bevervallei. Deze verbinding is niet alleen een waterverbinding maar ook een faunaverbinding

• De waterinlaat bij de Dijkweg functioneert ook als doorlaat voor het natuurwater tijdens normale omstandigheden

• De noordoosthoek wordt deels afgegraven en kan worden ingezet als extra berging en de natuurkwaliteit wordt verhoogd door meer afwisseling te creëren 

• De waterinlaat bij de Dijkweg functioneert ook als doorlaat voor het natuurwater tijdens normale omstandigheden

• De noordoosthoek wordt deels afgegraven en kan worden ingezet al extra berging en de natuurkwaliteit wordt verhoogd door meer afwisseling te creëren 

Keuze Gebiedscommissie
De Gebiedscommissie kiest er voor het plangebied in te richten conform bovenstaande schets. In deze schets krijgt Bakkerom Zuid een open verbinding met de boezem. Hierbij 

wordt Bakkerom Zuid onderdeel van de reguliere boezem (verruiming van de boezem) en kan niet meer gebruikt worden voor piekberging. Het gebied Bakkerom-Zuid loopt dan 

vanzelf, net als de gronden aan de overkant van de Matsloot, onder bij hoog water. Dit geeft een goede invulling aan het beleidsdoel KRW (Kader Richtlijn Water). De rest van het 

jaar bestaat het gebied uit graslanden en een moerasslenk. 

In de noordoosthoek wordt extra waterberging gecreëerd. Dit ter compensatie van het wegvallen van het bergingsgebied in Bakkerom Zuid. De extra berging in de noordoosthoek 

wordt daarbij landschappelijk ingepast. De grens van de waterberging volgt daarbij de lijn van de inversie rug.

De inrichting van de Otter en Bevervallei zijn net als de Bakkerom Zuid en de noordoosthoek erop gericht om de gestelde natuurdoelen te gaan halen. 
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