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Europese regelgeving zorgt voor kwaliteitsimpuls

Veel ideeën voor
Reeuwijkse Plassen

Zondagmiddag 29 januari waren zo’n 100 mensen aanwezig in de sociëteit van
de 100-jarige Roei- en Zeilvereniging ‘Gouda’. Daar vond een mini-symposium
plaats over de toekomst van het Reeuwijkse Plassengebied. Onder deskundige
leiding van Annemieke Nijhof lieten zeven sprekers hun visie over dit thema
schijnen. Veel woorden, veel wensen, maar gelukkig zijn er ook al concrete
maatregelen om de kwaliteit van het plassengebied te verbeteren.

Dichtbij doen
Eén van de aanwezige
watersporters die het

Wie is wie?
• Annemieke Nijhof, voorheen directeur-generaal
Water van het ministerie
Infrastructuur & Milieu,
nu directielid van
ingenieursbureau Tauw
• Yttje Feddes, landschaps
architect, rijksadviseur
voor het landschap
• Ad van Ommen, voorzitter
SWRP (Stichting Watersport en -recreatie
Reeuwijkse Plassen)
• Annette ter Kuile, Bureau
hoofd natuur en recreatie
Provincie Zuid-Holland
• Olga van Es, programma
manager uitvoeringsplan
‘Schoon en Mooi’, Hoogheemraadschap van
Rijnland
• Hans Vroomen, wethouder
gemeente BodegravenReeuwijk
• Daphne Bergman, wethouder gemeente Gouda
• Chris Buitelaar, voorzitter
VWR (Reeuwijkse
Vereniging van Water
eigenaren en Rechthebbende Gebruikers).

woord mocht voeren, was
Ad van Ommen. Hij vertegenwoordigt in zijn rol als
voorzitter van de SWRP
zo’n 5000 watersporters en
-recreanten. De gebiedsbeleving vanaf het water
is uniek. De stichting wil
in samenspraak met overige belangengroeperingen
zoeken naar een manier
om natuurbehoud en -ontwikkeling hand in hand te
laten gaan met waterrecreatie. De stichting beijvert
zich voor veiligheid, voorzieningen zoals aanlegsteigers aan de oever en het
open houden van de verbindingen tussen de plassen afzonderlijk en van het
plassengebied met de Oude
Rijn en Enkele Wiericke.
Chris Buitelaar opende zijn
presentatie met de stelling
‘80% van de Reeuwijkse
Plassen is particulier
eigendom, en toch is het
gebied van allemaal’. Hier
sprak de voorzitter van de
VWR, de vereniging van
eigenaren en rechthebbende gebruikers. Er zijn minimaal 700 eigenaren van
een deel van het gebied;
naast de bewoners zijn er
jagers, vissers, watersporters, agrariërs, horeca,
overheden en veel meer. De
belangen zijn soms tegenstrijdig, waardoor goede
communicatie en respect
voor elkaar essentieel zijn

om iets te kunnen bereiken. Buitelaar roemde het
Hoogheemraadschap van
Rijnland, dat als enige
daadwerkelijk maatregelen treft ter verbetering
van het gebied. In één
adem riep hij de overheden op om te stoppen met
‘management by speech’.
Aanpakken
Waar de meeste sprekers
het publiek voornamelijk
wensen en ideeën voorschotelden, mocht Olga van
Es namens hoogheemraadschap van Rijnland vertellen wat haar werkgever
daadwerkelijk aan het uitvoeren is. Onder Europese
druk is dertig miljoen euro
uitgetrokken voor het plan
Schoon en Mooi. De trouwe
lezer van deze krant is dit
programma al vaker in de
redactiekolommen tegengekomen. Het ambitieuze
uitvoeringsplan rust op
drie pijlers. Allereerst moet
worden gestopt met het
inlaten van gebiedsvreemd
water. De tweede pijler
is het oplossen van het
slibprobleem en als derde
noemde Van Es het verbeteren van de ecologische
inrichting. Het jarenlange
inlaten van gebiedsvreemd
water heeft ervoor gezorgd
dat het voedingsstoffenpeil
in het Reeuwijkse water
niet in orde is. De Europese
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Olga van Es (links) beantwoordt vragen uit het publiek. Rechts van haar discussieleidster Annemieke Nijhof.

kaderrichtlijnen verplichten Rijnland om dit aan te
pakken. Door het agrarisch
gebied te ontkoppelen van
de plassen, komt er geen
gebiedsvreemd water meer
in de plassen. De ontkoppeling is inmiddels in gang
gezet en zal zeker worden
voltooid. Van Es gaf aan dat
“zonder deze afkoppelingen
de overige twee maatregelen geen enkele zin hebben.” Hoe het slibprobleem
aangepakt gaat worden,
is nog niet duidelijk. Het

probleem is te complex;
er wordt gezocht naar de
beste methode om hiermee
af te rekenen. Het verbeteren van de ecologische
inrichting wordt gedaan
door 20 km natuurvriendelijke oever te onderhouden.
Acht kilometer daarvan
wordt in de komende jaren
nieuw aangelegd.
Overleg
De belangen van de
waterrecreant en die van
Rijnland als waterkwali-

teitbeheerder zijn soms
tegenstrijdig. In overleg
wordt gezocht naar een
balans. Overleg was sowieso het sleutelwoord op het
mini-symposium. Waar
samen wordt gezocht naar
mogelijkheden en men
elkaars belangen respecteert, zal het mogelijk zijn
om ook over 100 jaar nog
te recreëren in een gezond
natuurgebied.
Tekst: Elly de Knikker
Beeld: Edwin de Kemp

Kaas & Meer biedt u nu ook meer voor in de keuken!
Aanbiedingen:

“Vijf heeren” belegen kaas 500 gram

4.95

U krijgt GRATIS 6 scharreleitjes
bij aankoop van 1 kilo kaas
Bij aankoop van 200 ml verse olie, azijn of balsamico
krijgt u het flesje t.w.v. 1 euro cadeau!

Van Tolstraat 5 in Bodegraven
Bekijk, ruik en proef de nieuwe producten die wij bieden.
Wij zijn telefonisch te bereiken op
0172-650999 en op info@kaasmeer.nl

U kunt ons ook volgen via
Twitter op @KaasMeer

www.radiovandijk.com
witgoed • inbouwapparatuur • tv & audio • reparatie

Kopje koffie?
Met radio van dijk zet u de lekkerste !

Wij betalen de hoogste prijs voor uw oude goud.
Conditie van uw goud of zilver maakt niet uit.
Wij kopen alles! Kettingen, horloges, munten, gouden
tanden, zilver of platina: alles heeft voor ons waarde!
Ons GRATIS advies levert u geld op!

een lekker kopje koffie.
Zo veel soorten, zo veel
smaken. radio van dijk
heeft een uitgebreid
assortiment koffiezetmachines. van het
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oude vertrouwde
koffiezetapparaat, de
Senseo, en de nespresso
tot volautomaten met
verse bonen. Kom langs
en proef het verschil!

Radio van Dijk




Het thema van het symposium was ‘Ver weg denken
en dichtbij doen’. De eerste
spreekster, Yttje Feddes,
gaf in haar rol als rijksadviseur voor het landschap
aan wat het belang van de
Reeuwijkse Plassen voor
de gehele provincie ZuidHolland is. In haar betoog
stipte ze diverse bedreigingen voor het westelijk deel
van Nederland aan, zoals
opdringend zout water,
overstromingsgevaar en
inklinking van de bodem.
Om deze bedreigingen het
hoofd te bieden, moeten de
Reeuwijkse Plassen onderdeel uitmaken van een groter plan. Zij onderstreepte
daarmee het ‘ver weg denken’. Ook wethouder Hans
Vroomen gaf later op de
middag aan dat hij verder
kijkt dan de gemeentegrenzen. Om die reden gaf ook
Gouds wethouder Daphne
Bergman acte de présence
op het symposium. Annette
ter Kuile sprak namens
provincie Zuid-Holland de
wens uit om alle water
gebieden binnen de provinciegrenzen met elkaar
te verbinden. Zo kunnen
zij wellicht gaan concurreren met de Friese Meren.
Een boodschap die met een
sociëteit vol watersporters
uiteraard met instemming
werd ontvangen.

• zeer groot assortiment

• installatie en instructie thuis

• veel artikelen op voorraad

• eigen technische dienst

• persoonlijke bediening
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