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SAMENVATTING 
 

In opdracht van Adessium inventariseerde Stroming welke plannen en ideeën er al zijn 
om de waterkwaliteit van de Reeuwijkse plassen te verbeteren. Ook werd verkend op 
welke wijze Adessium de uitvoering van bestaande (of nieuwe) ideeën zou kunnen 
bevorderen en met welke partners dat zou kunnen. In dit kader werden gesprekken 
gevoerd met belanghebben (zoals Waterschap, Gemeente, Vereniging van 
Watereigenaren) en deskundigen. 
 
Het blijkt dat alle geïnterviewde partijen groot belang hechten aan een verbetering van de 
waterkwaliteit. Er zijn ook vele oplossingen bedacht. Maar van een integrale uitvoering 
daarvan is, om verschillende redenen, (nog) geen sprake. 
 
Een aantal oplossingen leent zich voor aanvullende actie (naast de al lopende trajecten 
vanuit verschillende organisaties): 

• Aanleg van grootschalige rietzones, met name in de oostelijke en zuidoostelijke 
randzone en mogelijk in de noordelijke randzone. Dit in samenwerking met 
particuliere eigenaren en Staatsbosbeheer. 

• Herstel van legakkers, in samenwerking met een particuliere eigenaar. 
• Benutten van de surfplas als brongebied van waaruit de Reeuwijkse plassen hun 

water in droge periodes krijgen aangevoerd. 
• Visie en contextontwikkeling voor de verschillende initiatieven voor het 

versterken van de waterkwaliteit. 
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1. INLEIDING  
 

De Reeuwijkse plassen vormen een bijzonder gebied. Niet alleen is het landschap 
bijzonder mooi, met zijn legakkers en weidse uitzichten over de plassen. Ook de 
geschiedenis is bijzonder. Nog tot halverwege de vorige eeuw, bestond het plan om de 
plassen na ontvening in te polderen. Daarmee zou het gebied van veen, via water, in 
landbouwgrond veranderen. Daarom bleef zo veel van de grond in handen van private 
eigenaren: men verwachtte waardevolle agrarische grond voor het water terug te krijgen.  
Deze laatste stap is echter nooit gezet. En zo hebben we nu nog een prachtig natuur- en 
recreatiegebied midden in de Randstad. Een gebied met vele bewoners, vele gebruikers 
en talloze “watereigenaren”. 

 
1.1 Wat vooraf ging 

Hoe landschappelijk fraai en bijzonder het gebied ook is: er liggen wel degelijk kansen 
om de ruimtelijke en ecologische kwaliteiten te versterken. In 2008 heeft Stroming in 
opdracht van Adessium deze kansen globaal in kaart gebracht. De volgende 
mogelijkheden kwamen naar voren: 

 
Imago versterken 
Er is een groot contrast tussen de zorg die besteed wordt aan de particuliere tuinen en aan 
het publieke domein. Onderdelen van dit laatste gebied ogen versnipperd en verrommeld. 
Dit kan worden verbeterd door aan het gebied herkenbaarheid en uniciteit toe te voegen, 
bij voorbeeld door een huisstijl te ontwikkelen voor voorzieningen als informatiepanelen, 
bankjes, prullenbakken, recreatieve routes en wandelkaarten.   

 
Natuurlijke oevers langs de plas 
De oevers langs de plas zijn vaak “hard”: het water gaat abrupt over in het land en er 
ontbreken brede, uitgestrekte rietzones, zoals die er wel zijn bij de eveneens door 
vervening ontstane plassen in Nieuwkoop of de Wieden/Weerribben. Brede rietzones 
zuiveren het water en zijn een broedplaats voor vissen en vogels. Om het tekort aan 
natuurlijke groeiplaatsen voor het riet uit te breiden, kunnen oeverzones (die nu nog in 
agrarisch gebruik zijn) aangekocht worden en ondiep afgegraven (verveend) worden. Een 
eerste stap in die richting kan een onderzoek zijn naar de eigendomssituatie en de 
grondverwervingsmogelijkheden. Ook de mogelijkheid om op kleinere schaal aan 
oeverbetering te doen kunnen worden onderzocht.  

 
Waterkwaliteit omhoog door eigen peilbeheer 
De waterkwaliteit in het plassengebied wordt voor een groot deel bepaald door de inlaat 
van voedselrijk rivierwater vanuit de Hollandse IJssel. Dit water wordt ingelaten om het 
waterniveau in de plassen en sloten op peil te houden en door te spoelen. Dit is vooral van 
belang voor de agrarische gronden die rondom de Reeuwijkse plassen en ten noorden van 
de snelweg liggen. Deze gronden vergen een stabiel peil en de plassen die deel uitmaken 
van hetzelfde watersysteem doen daar in mee. Door van de plassen een afzonderlijk 
watersysteem te maken en  door dat een eigen peilbeheer te geven, kan de waterkwaliteit 
worden verbeterd. Dit vergt (1) het afkoppelen van de plassen van de omringende 
(landbouw)zones en (2) het instellen van een flexibel peilbeheer, waarbij een  lager peil in 
de zomer wordt toegestaan. Om te voorkomen dat er ’s zomers water ingelaten moet 
worden, is het namelijk noodzakelijk dat het peil in de plassen mag uitzakken. 
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Biedt bewoners een kans mee te doen 
Veel plasranden en onderwaterbodems zijn in eigendom van particulieren. Soms zijn deze 
oevers zacht en natuurvriendelijk ingericht maar vaak ook met harde beschoeiingen. 
Omdat het om grote oeverlengtes gaat, kan een natuurlijke inrichting van zoveel mogelijk 
oevers een belangrijke bijdrage leveren aan de waterkwaliteit. Ook zijn de zachte oevers 
belangrijk voor de landschappelijke kwaliteit van het plassengebied. Een stap in die 
richting kan een cursus zijn over natuurlijk oeverbeheer of een handboek voor hoveniers. 
Op die manier zou een (nog) sterkere binding kunnen ontstaan tussen de particuliere 
oevereigenaren en de (kwaliteit van) het gebied. 
 
Biedt bezoekers meer routes 
Zeker in de zomerperiode komen er veel bezoekers naar het gebied. Wandelaars, fietsers 
en auto’s maken dan veelvuldig gebruik van de weinige smalle wegen. En veel routes zijn 
er niet. De recreatieve beleving kan versterkt worden door een scheiding van langzaam en 
snelverkeer en/of door het aanleggen van meer routes en goed informatief kaartmateriaal. 

 
1.2 Deze opdracht 
 Op grond van deze eerste verkenning heeft Adessium gevraagd om met name de 

mogelijkheden voor het verbeteren van de waterkwaliteit verder te onderzoeken. Deels 
door nader inhoudelijk onderzoek maar vooral via een krachtenveldanalyse en een 
inventarisatie van bestaande plannen en ideeën. Er is immers al heel veel nagedacht over 
de waterkwaliteit in het gebied.  
 
Gezien het bovenstaande is het doel voor deze opdracht als volgt geformuleerd: naast de 
huidige waterhuishouding, de eigendomsrechten en de bestemmingsplannen, een beter 
beeld krijgen van: (I) de bestaande plannen, (II) de visies en initiatieven van de 
verschillende spelers, (III) de huidige beschikbare financiële middelen en (IV) mogelijke 
samenwerkingsverbanden. 
 

1.3 Leeswijzer 
In deze rapportage doen we allereerst globaal verslag van de gesprekken die we voerden 
(hoofdstuk 2). Daarna volgt tot welke analyse van problemen (hoofdstuk 3) en 
oplossingen (hoofdstuk 4) we op grond van deze gesprekken zijn gekomen. In hoofdstuk 
5 suggereren we welke van de geschetste oplossingen naar ons idee het meest van een 
impuls vanuit Adessium kunnen profiteren, wat die impuls kan zijn en hoe 
samenwerkingscoalities rond die initiatieven er uit zouden kunnen zien.  
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2. DE GESPEKSRONDE 
 
Om een beeld te krijgen van bestaande plannen en ideeën hebben we contact gezocht met 
de volgende partijen 
 
 (+) = gesprek tot stand gekomen, (-) gesprek niet tot stand gekomen: 
 

• Hoogheemraadschap van Rijnland (+) 
• Vereniging van Watereigenaren Reeuwijk (+) 
• Recreatieschap (verwees door naar Groenservice Zuid-Holland) (+) 
• DLG (-), 
• Gemeente Reeuwijk (+) 
• Provincie Zuid-Holland (+) 
• Zuid-Hollands Landschap (+) 
• Stichting SWRP/VEEN1  (-) 
• Staatsbosbeheer (+) 
• Watersnip (ecologisch adviesbureau te Reeuwijk) (+) 
• Peter de Groot/Theo van Rijn/van der Lee (+) 
 

De redenen waarom sommige gesprekken niet tot stand kwamen: 
Stichting SWRP/Veen voelde zich niet gemandateerd (door de achterban) tot een 
oriënterend gesprek: men wilde in een later stadium eventueel wel reageren op de 
rapportage.  

• DLG zei onvoldoende kennis over het gebied te hebben, noch plannen met het 
gebied op dit moment. Er is wel gesproken met een rentmeester die in het gebied 
voor DLG werkt. 

• Het recreatieschap verwees door naar Groenservice Zuid-Holland en daarmee is 
het gesprek inderdaad tot stand gekomen.  

 
De mensen die we gesproken hebben waren erg open. De gesprekken waren leuk en 
informatief. Bij de gespreksronde viel wel op dat men er sterk aan hechtte om 
opdrachtgever en achterliggende motieven te kennen. Dit heeft mede als oorzaak –
waarschijnlijk- dat er al veel speelt rond het onderwerp: het is geen ongebaand terrein 
waarover men vrijuit kan filosoferen.  
 
Verder viel op dat alle partijen de waterkwaliteit hoog op de agenda hebben. Er zijn 
verschillende inzichten over welke maatregelen het eerst in aanmerking komen, maar 
iedereen is het er over eens dat het belangrijk is. Ook bleek het begrip waterkwaliteit 
goed voor het openen van deuren die eerst dicht waren. Waterkwaliteit wordt dus niet 
alleen met de mond beleden – men heeft er echt een warm hart voor.  

 
 

                                                 
1  De stichting SWRP vertegenwoordigt de georganiseerde recreatie in het Reeuwijks plassengebied. Ze is daarbij partner en 

onderdeel van stichting Veen, een stichting die de belangen van de watereigenaren behartigt. De gezamenlijke doelstelling 
van SWRP en Veen is behoud en verbetering van de natuurwaarde in het Reeuwijks plassengebied. 
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3. DE PROBLEMATIEK 
 

 
3.1 Wat is er aan de hand? 

De Reeuwijkse plassen kampen al decennia lang met een waterkwaliteitsprobleem. In de 
jaren tachtig heeft het Hoogheemraadschap van Rijnland samen met de gemeente 
maatregelen genomen om de eutrofiering (het voedselrijker worden) van het gebied tegen 
te gaan. Onder andere is geprobeerd om de bodem van de plassen schoon te baggeren en 
er wordt ook al lang gewerkt met programma’s voor behoud en herstel van natuurlijke 
oevers. Dat had effect, maar minder dan verwacht. Ondertussen zijn er vele jaren 
achtereen plannen gemaakt, maar is het van integrale uitvoering nog niet gekomen.  

 
De problemen in de Reeuwijkse plassen zijn viervoudig:  

• het water bevat teveel nutriënten  
• er zit teveel bicarbonaat en sulfaat in het water 
• het water is troebel 
• de verhouding tussen wateroppervlak en waterzuiverende systemen (helofyten 

filters, of te wel: riet) is scheef 
En deze vier problemen zijn onderling weer verbonden.  

 
3.2 De gevolgen 

In een watersysteem draait alles om evenwicht. Door hoge concentraties nutriënten in het 
water (voedingstoffen, grotendeels afkomstig van bemesting van landbouwgebieden die 
via het inlaten van water het gebied in komen) groeien kroos, algen en waterplanten 
uitbundig. Veenplassen, zoals in Reeuwijk, zijn van nature voedselarm. Dus extra 
voedingsstoffen zijn al snel teveel voedingstoffen. Dit leidt in eerste instantie tot teveel 
kroos, algen, soms zelfs giftige soorten, en waterplanten. Ook leidt een overschot aan 
nutriënten tot een scheve verdeling in de vispopulaties: “oogjagende” vissen zoals snoek 
kunnen in het door algen vertroebelde  water slecht uit de voeten en er komt een 
overschot aan vissen die hun voedsel op de tast zoeken. Deze tastzoekers woelen de 
bodem om, wat weer voor verdere vertroebeling zorgt. Door het slechte doorzicht 
(troebel, slibrijk) kan zonlicht minder ver in het water doordringen. Dit remt de 
plantengroei, waardoor het zelfreinigende vermogen van het watersysteem sterk achteruit 
gaat. Een vicieuze cirkel is geboren.  

 
3.3 Achterliggende oorzaken 

Er zijn veel onderlinge relaties tussen de verschillende elementen in het systeem. 
Sommige gevolgen zijn weer oorzaak van iets anders. En veel elementen zijn onderling 
van elkaar afhankelijk, ze versterken elkaar. Voor een overzicht van de verschillende 
relaties, zie figuur 1. Maar in grote lijnen zijn er twee ‘hoofdboosdoeners’ in het systeem 
aan te wijzen: het gebiedsvreemde water dat ingelaten wordt in de Reeuwijkse plassen, en 
het strikte peilregime.  

 
Aanvoer gebiedsvreemd water 
Ten eerste wordt er, om het waterpeil in de Reeuwijkse plassen stabiel te houden en om 
de omliggende polders van water te voorzien, bij Gouda water ingelaten vanuit de 
Hollandse IJssel in de Breevaart. Dit water komt de plassen binnen via de meest 
zuidwestelijk gelegen plas Elfhoeven en verspreid zich met de heersende windrichting 
tegen de klok in door de rest van de plassen.  
Het water uit de Hollandsche IJssel bevat meer nutriënten dan het water in de plassen 
zelf. Zo zorgt de aanvoer van ‘gebiedsvreemd water’ voor een constante aanvoer van 
voedingsstoffen. Dit heet externe eutrofiering (zie voor een schematische weergave van 
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het watersysteem bijlage 1). 
 
Het water uit de Hollandsche IJssel bevat ook relatief veel sulfaat. Sulfaat zorgt in het 
plassengebied voor een chemische reactie waarbij bicarbonaat vrijkomt. Deze twee 
stoffen zijn verantwoordelijk voor de zogenaamde ‘veenrot’. Veen is van nature een 
beetje zuur. Bicarbonaat en sulfaat gaan een reactie aan met het zure veen, en breken het 
af, waardoor het verdwijnt en er weer ook extra nutriënten in het water komen. Dit heet 
interne eutrofiering. Wat overblijft na de chemische reactie is heel fijn slib. Dit slib zit vol 
voedingsstoffen en blijft zweven, waardoor het doorzicht vermindert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 1. Overzicht van de verschillende oorzakelijke verbanden 
 
 
Vast waterpeil 
Het vaste waterpeil van de Reeuwijkse plassen is ook een van de oorzaken van de slechte 
waterkwaliteit. Een vast waterpeil is ongunstig voor de aangroei van riet en andere 
planten in oeverzones. De planten profiteren namelijk van lage waterstanden in de 
nazomer om zich te verspreiden en op droogvallende stukken oever te kiemen. Door het 
ontbreken van droogvallende oevers  zijn de oevervegetaties slecht ontwikkeld, wat weer 
ongunstig is voor het watersysteem. Oevervegetaties zijn belangrijk omdat zij het water 
zuiveren en daarnaast de oevers beschermen tegen afkalven. En ten derde zorgt  
oevervegetatie voor luwte waarin slib kan bezinken.  
 
Daarnaast vallen bij een vast peil de golven altijd op dezelfde hoogte de rietkragen aan, 
waardoor de golven sneller stukken oever en riet wegslaan. Door afslag zijn in de 
Reeuwijkse Plassen al delen van veel legakkers verdwenen. Gevolg hiervan is dat de 
wind, en daarmee golven en stroming, nog meer vrij spel krijgen in het gebied. Dit is een 
tweede vicieuze cirkel.  
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Waterriet en oeverriet  
Er wordt onderscheid gemaakt tussen waterriet en oeverriet. In beide gevallen gaat het 
om dezelfde plant Phragmites australis (synoniem Phragmites communis) maar de 
groeiwijze verschilt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende soorten riet2: 
Overjarig waterriet: krachtig ontwikkeld overjarig riet dat permanent in diep water 
(minimaal 30-50 cm) staat aan de randen van rietlanden of oevers. Het staat dieper in het 
water dan oeverriet. Bij voorkeur zijn het brede overjarige rietranden langs open water. 
Ook dit riet moet zich trouwens vestigen op droogvallende oevers. Als het eenmaal 
aanwezig is, kan het zich wel via wortelstokken onderwater uitbreiden. 
Overjarig inundatierietland: rietland van minstens 2 jaar oud maar bij voorkeur 3 to 20 
jaar dat in ieder geval in de winter en het voorjaar (tot en met juni) in ondiep water (20-50 
cm) staat. Het rietland wordt afgewisseld met sloten en poelen. Aan de randen van open 
water wordt bij dit type gesproken van oeverriet. 
Droog rietland: overjarig rietland dat op droge of vochtige bodem staat. Door de droge 
standplaats kunnen ook andere planten hier gedijen, zoals  ruigtekruiden (o.a. harig 
wilgenroosje), struiken en lage bomen. 
 
Vooral riet dat in het groeiseizoen in het water staat kan een bijdrage leveren aan de 
waterkwaliteit van de Reeuwijkse Plassen. Waterriet scoort daarom goed per oppervlakte-
eenheid. Overjarig indundatierietland scoort ook goed omdat het in veel grotere 
oppervlaktes kan voorkomen.

                                                 
2 Moerasvogels in de Venen, Vogelbescherming en Bureau Waardenburg. 2004. 
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4. OPLOSSINGSRICHTINGEN  

  
Er is een aantal mogelijkheden om in te grijpen in het watersysteem om de gestage 
achteruitgang te vertragen of te stoppen. Vele daarvan zijn ook al in beleidsstukken van 
gemeente en/of waterschap opgenomen (zie bijlage 2). Voor de volledigheid beschrijven 
we ze alle oplossingen die in de gesprekken naar voren werden gebracht. De oplossingen 
die op korte termijn een impuls kunnen krijgen vanuit Adessium, beschrijven we 
uitvoeriger en per oplossing geven we ook een krachtenveldanalyse. Zie hiervoor 
hoofdstuk 5.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figuur 2. Overzicht van de kansen om in te grijpen (geel) 
 
 
4.1 Stoppen met inlaten gebiedsvreemd water 

Er zijn drie mogelijkheden om de inlaat van water uit de Hollandse IJssel te verminderen.  
• Afkoppelen van de polders 
• Flexibel peil invoeren in het plassengebied 
• Surfplas gebruiken als brongebied 

 
 Afkoppelen van de polders 
Op dit moment zijn er twee grote ‘watervragers’: de polder Reeuwijk met haar agrarische 
activiteiten en  -waarschijnlijk in wat mindere mate – het natte natuurgebied Stein Noord 
van Staatsbosbeheer. Het waterpeil in dit natte natuurgebied wordt op peil gehouden met 
gebiedsvreemd water dat via de plassen wordt aangevoerd. De plassen zelf zijn overigens 
ook een watervrager. In de zomer verdampt er tot wel 1cm per dag van het open 
oppervlaktewater en dat moet aangevuld worden. 
 
Het Hoogheemraadschap van Rijnland is al bezig met het afkoppelen van het 
noordwestelijke deel van Polder Reeuwijk; het gebied achter de snelweg. Op dit moment 
wordt water vanuit de Hollandse IJssel via de Breevaart (de watergang direct ten westen 
van de plassen) naar dit noordelijke deel gevoerd.  
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Een deel van dat voedselrijke water stroomt de Reeuwijkse plassen in omdat verbinding 
staan met de Breevaart.De noordelijke polder zal in de toekomst vanuit de Oude Rijn 
worden bevloeid. Er komen dan drie stuwen in de watergangen die onder de A12 door 
lopen. Daarmee is de afkoppeling een feit en worden alleen nog de plassen en de 
omliggende polders vanuit de Hollandsche IJssel bevloeid. 
 
Ook zijn er al gesprekken over het afkoppelen van Stein Noord (het gebied tussen de 
spoorlijn en de zuidelijke plasrand). Er is alleen nog geen gedragen oplossing voor de 
nieuwe aanvoerroute van het water dat Stein Noord nodig heeft.  
 
Flexibel peil invoeren 
Door een flexibel peil in te voeren, dus door toe te staan dat het waterpeil in droge 
periodes (voornamelijk ’s zomers) lager mag zijn dan in natte periodes (voornamelijk ’s 
winters), is de hoeveelheid gebiedsvreemd water die nodig is in te perken. Zie paragraaf 
4.3 voor meer informatie over flexibel peil. 
 
Surfplas als brongebied gebruiken 
Een andere mogelijkheid om de benodigde hoeveelheid gebiedsvreemd water te 
verminderen, schuilt in Broekvelden en Vettenbroek – in de volksmond: “de Surfplas”. 
Deze plas staat nu niet in verbinding met de andere plassen en heeft al een flexibel peil. 
Het water is er dan ook zeer helder, omdat het alleen door grondwater en regenwater 
wordt gevoed. Door dit kraakheldere, voedselarme water als bron te gebruiken en vanuit 
de Surfplas naar de overige plassen te voeren, is minder inlaat van voedselrijk water 
nodig uit de Hollandse IJssel.  
 
Voor het verleggen van de aanvoerroute van zoet water en het invoeren van een flexibel 
peil zien wij geen directe rol voor Adessium. Het idee de surfplas in te zetten als 
“schoonwaterbron” biedt wel een kans voor Adessium. Dit staat verder beschreven in 
hoofdstuk 5.4. 

 
 
4.2 Inlaten van schoner gebiedsvreemd water 

Het is met relatief kleine ingrepen mogelijk om het water aan te voeren vanuit de Oude 
Rijn in plaats van uit de Hollandsche IJssel. Er wordt echter verschillend gedacht over de 
vraag of het water uit de Oude Rijn echt van betere kwaliteit is dan dat van de 
Hollandsche IJssel. In beide gevallen gaat het om Rijnwater. Het water in de Oude Rijn is 
bij Wijk bij Duurstede ingelaten uit de Lek en heeft een lange weg achter de rug voor het 
bij Reeuwijk in de buurt is. Het water in de Hollandsche IJssel komt ook uit de Lek, maar 
van verder stroomafwaarts en is korter onderweg. We verwachten dat er weinig 
kwaliteitsverschil is, maar deze kwestie verdient wel opheldering. Dat zou relatief 
eenvoudig moeten zijn.  

 
Een andere mogelijkheid is om een alternatieve aanvoerroute voor water voor Stein 
Noord aan te leggen. Dit water zou uit de Enkele Wiericke gehaald kunnen worden. Dan 
is wel een zuivering nodig voordat het van voldoende kwaliteit is voor Stein Noord. De 
aanleg van groot zuiverend rietmoeras tussen Stein Noord en de Wiericke kan daarvoor 
zorgen. Hier liggen kansen voor Adessium: zie hiervoor hoofdstuk 5.2.  
 

 
4.3 Flexibel peil invoeren: behoefte aan gebiedsvreemd water verminderen 

Een flexibeler, seizoensvolgend peil is een belangrijke schakel in een ecologisch 
robuuster watersysteem. Het is de schakel waardoor rietgroei veel sneller kan verlopen. 
Daarnaast moet met een vast peil elke watervraag van de polders gecompenseerd worden 
met het inlaten van gebiedsvreemd water. En andersom geldt het ook: elke regendruppel 
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(schoon water!) moet worden afgevoerd omdat anders het waterpeil stijgt. 
 
In de huidige situatie wordt het waterpeil in de Reeuwijkse plassen op een vaste hoogte 
gehouden gedurende het hele jaar. Dit wordt niet zozeer ingegeven door de eisen die het 
plassengebied zelf stelt maar vooral door de behoefte van de landbouwgebieden rondom 
de plassen: de boeren daar willen graag een vast peil. Omdat het watersysteem van de 
plassen “vast zit” aan dat van de landbouwgebieden, is het peil in de plassen dus ook vast.  
 
Dat vaste peil heeft echter een aantal nadelen voor de waterkwaliteit. Het remt de groei 
van riet, en daarmee het zelfreinigende vermogen van het watersysteem. En golven slaan 
altijd op dezelfde hoogte op de oevers. Daardoor slaan er sneller stukken oever weg.  
 
Door toe te staan dat het peil met de seizoenen meebeweegt –uiteraard binnen grenzen- 
kan veel winst behaald worden. Een flexibel peil betekent dat het water schommelt tussen 
een ondergrens -die bijvoorbeeld 15 of 30 cm lager ligt dan het huidige peil - en het 
huidige peil3. Omdat regenwater niet meer meteen hoeft te worden uitgeslagen, zal, hoe 
meer het regent, er minder gebiedsvreemd water nodig zijn om uitzakken tot onder het 
minimumpeil te voorkomen.  
 
In de winter hoeft er geen water te worden ingelaten. Stel dat het wordt toegestaan om het 
waterpeil te laten uitzakken met 15 cm, dan hoeft het eerste water uit de Hollandsche 
IJssel pas veel later in het jaar te worden ingelaten. Nu wordt al vroeg in het voorjaar 
(vanaf de 2e week van april) water ingelaten. Met een flexibel peilbeheer kan het moment 
van inlaten mogelijk tot laat in de zomer worden uitgesteld.  
 
Voordat het peil flexibel kan worden, verdient nog een aantal essentiële kwesties nader 
onderzoek. Het belangrijkste is de vraag wat een flexibel waterpeil in de plassen betekent 
voor de grondwaterstand. Zakt het grondwaterpeil mee met een uitzakkend waterpeil in 
de plassen? In dat geval ontstaan er mogelijk problemen met funderingen van huizen. 
Hoopgevend is dat in de droge zomer van 2003 de grondwaterstand in de veengebieden 
wel daalde terwijl het waterpeil in de plassen en sloten niet lager was. Kennelijk kon het 
water dat uit de veenweidegebieden verdampte niet makkelijk worden aangevuld vanuit 
de sloten. Veengrond is horizontaal zeer slecht doordringbaar voor water en daarom zou 
een enigszins verlaagd (zomer)peil in de plassen niet van invloed hoeven zijn op de 
grondwaterstand in de omgeving: kansen dus, voor het invoeren van een flexibel peil. 
Op dit moment is het Hoogheemraadschap van Rijnland bezig met experimenten in plas 
de Sloene. Deze wordt afgekoppeld en bemeten. Een onderdeel van deze experimenten is 
het meten van de effecten van het waterpeil op de grondwaterstand.  
 
Invoeren van een meer flexibel peilbeheer moet door het Hoogheemraadschap van 
Rijnland worden getrokken. Het Hoogheemraadschap en de Gemeente zijn niet tegen het 
idee. Wel hangt de mogelijke invoering sterk af van het draagvlak onder de bewoners. Op 
dit moment zien wij geen toegevoegde rol voor Adessium in de sfeer van uitvoering. In 
communicatief opzicht zou Adessium wel een rol kunnen spelen. We gaan daar gezien de 
aard van onze opdracht niet verder op in. 

 
 
4.4 Verminderen invloed wind 

De wind heeft flink invloed in het gebied: door opwaaiing staat het peil in de achterste 
plas (’s-Gravenkoop) soms wel 15 cm hoger dan normaal. De wind laat zich ook voelen 
in de vorm van stroming en daarmee veel opwerveling van bodemmateriaal. Vanaf een 

                                                 
3  Welke peilfluctuatie mogelijk is dient nader te worden onderzocht. Daarbij kan onder andere 

gekeken worden naar de peilfluctuatie in de Surfplas, die naar verluid op dit moment 40 - 60 
centimeter bedraagt.  
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stroomsnelheid van 20 cm/s vindt dit plaats. In de plassen worden hogere snelheden 
gemeten, onder bruggen zelfs snelheden van 80-100cm/s.  
 
Door de plassen meer te compartimenteren kan de doorstroomsnelheid beperkt worden, 
met grote winst voor de waterkwaliteit. Compartimenteren kan door legakkers die nu 
onderbroken zijn over een lengte van soms 60 meter, zover te herstellen dat die 
doorlaatopening nog maar 3 of 4 meter is. Dan kan er nog wel gevaren worden, maar 
wordt de waterstroom (en de wind) flink af geremd. Het kan ook door het aanleggen van 
geheel nieuwe legakkers op plaatsen waar ze ooit waren maar nu zijn verdwenen. Een 
strategisch neergelegde legakker kan ook de recreatie ten goede komen. Het vergroot de 
toegankelijkheid van het gebied. Hier zijn kansen voor Adessium. Deze worden 
uitgewerkt in hoofdstuk 5.3. 

 
 
4.5 Grootschalige rietvelden ontwikkelen 

Meer riet vergroot het zelfreinigende vermogen van het watersysteem, en kan –
afhankelijk van de plek- een bijdrage leveren aan de waterkwaliteit door de wind te 
breken en de oevers te beschermen tegen afslag. Hier ligt een kans voor Adessium. Dit 
wordt verder beschreven in hoofdstuk 5.2. 

 
 
4.6 Verwijderen sliblaag via techniek 

Tenslotte zijn er mogelijkheden om reeds aanwezig slib uit het systeem te halen. Dat kan 
door baggeren. Maar dat heeft slechts zin als de waterkwaliteit verbeterd is, anders gaat 
de interne eutrofiering door op de blootgelegde veenbodem. Een andere mogelijkheid is 
het aanleggen van slibvangputten. Dat zijn hele diepe putten waarin het slib kan bezinken. 
Er ligt er een in de Elfhoeven. De invloed van die put is merkbaar volgens het 
Hoogheemraadschap.  
 
Baggeren en het aanleggen van slibvangputten zijn maatregelen die door het 
Hoogheemraadschap genomen moeten worden. Bovendien zijn het maatregelen die 
effecten bestrijden, niet de oorzaken oplossen van de problemen. Daarom zien we hier 
niet direct een rol voor Adessium. 
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5. Kansen en partners voor Adessium 
 

 We zien een aantal mogelijkheden om vanuit Adessium, als externe partij, een wezenlijke 
bijdrage te leveren aan de waterkwaliteit in de Reeuwijkse plassen. Deze mogelijkheden 
beschrijven we in dit hoofdstuk. We hebben ons daarbij laten leiden door  

• inhoudelijke haalbaarheid 
• de mogelijkheid van snelle resultaten 
• goede aansluiting of aanvulling bij de lopende processen.   

 
 De reguliere spelers ontwikkelen veel plannen en deels ook activiteiten en er is veelvuldig 

en intensief overleg met de betrokkenen in het gebied. Om te voorkomen dat aanvullende 
acties als stoorzender worden gezien, zullen deze dus goed afgestemd moeten zijn op 
reeds lopende processen. Het feit dat er al veel ideeën leven, betekent ook dat er kansen 
zijn om sommige processen te versnellen. Soms is het juist voor een externe partij 
mogelijk om dingen gedaan te krijgen, die binnen het reguliere speelveld moeizaam tot 
besluitvorming of uitvoering komen.  

 
5.1 Gebruik krachtenveldanalyse 

We hebben aan de hand van de gesprekken die we gevoerd hebben een 
krachtenveldanalyse gemaakt voor de verschillende oplossingen. Per oplossing staan de 
spelers gerangschikt in een assenkruis. Op de horizontale as staat in welke mate ze voor 
of tegen de oplossing zijn. Op de verticale as staat hoe invloedrijk ze zijn voor deze 
specifieke oplossing. Dus hoeveel macht ze in handen hebben om een oplossing te 
bewerkstelligen of te blokkeren.  
 
 

 
 
 
 
 
Het krachtenveld helpt bij het uitstippelen van de tactiek. Het krachtenveld is te verdelen 
in vier kwadranten. De spelers die in kwadrant II staan, zijn de natuurlijke bondgenoten: 
de partners voor Adessium. Ze staan positief ten opzichte van het idee, en ze hebben de 
positie om iets te ondernemen. Spelers uit kwadrant IV staan positief ten opzichte van de 
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oplossing, maar ze doen feitelijk niet ter zake. Mogelijk kunnen deze spelers een rol 
spelen als het gaat om overhalen van andere partijen. Spelers uit kwadrant III zien de 
oplossing niet zitten, maar ze hebben ook geen feitelijke macht om het tegen te houden. 
Deze spelers behoeven niet veel aandacht, zolang ze in dit kwadrant blijven. Spelers uit 
kwadrant I zijn de belangrijkste tegenstanders. De tactiek richting deze spelers is om ze 
dan wel onschadelijk te maken door te zorgen dat ze naar kwadrant III schuiven, dan wel 
om ze over te halen en ze daarmee naar kwadrant II te schuiven.  
 
De partijen die in de krachtenvelden zijn opgenomen zijn de volgende: 
Gemeente   =Gemeente Reeuwijk 
Rijnland   =Hoogheemraadschap van Rijnland 
VWR    =Vereniging van Watereigenaren Reeuwijk 
ZHL    =Zuid Hollands Landschap 
SBB    =Staatsbosbeheer 
DLG    =Dienst Landelijk Gebied, Ministerie van LNV 
Particuliere eigenaren  =Eigenaren van de grond 
 
Om de krachtenvelden overzichtelijk te houden, hebben we alleen de belangrijkste spelers 
opgenomen. De particuliere eigenaren van grond zijn in de krachtenvelden opgenomen 
omdat ze logischerwijs een sleutelrol spelen als het over hun grond gaat. Aan de andere 
kant is het onbekend hoe hun positie werkelijk is, voor of tegen? Dat zal van geval tot 
geval moeten blijken. De deskundigen waarmee we hebben gesproken en een enkele 
particulier hebben in de krachtenveldanalyse geen plaats gekregen. Hun inbreng is wel 
verwerkt in de inhoudelijke kant van de voorstellen in deze rapportage 
 

5.2 Gronden duurzaam ontwikkelen tot rietvelden.  
De landbouwgronden rondom de plas hebben een negatief effect op de waterkwaliteit 
omdat ze water uit het plassengebied onttrekken bij droogte4. Dit betekent dat om aan 
deze vraag te voldoen, er meer gebiedsvreemd water in de plassen moet worden ingelaten 
(er moet immers een vast peil worden gehandhaafd) dan zonder landbouw noodzakelijk 
zou zijn.  
 
Er zijn twee methoden om dit te vermijden. Ten eerste: zorgen dat deze 
landbouwgebieden hun water niet via de plassen krijgen maar van elders (bijvoorbeeld 
via de Kromme Rijn/Wiericke). Dit kan niet door Adessium worden gerealiseerd maar is 
een taak van het Hoogheemraadschap. Het wijzigen van aanvoerroutes en peilvakken is 
overigens een langdurig proces. Het zijn situaties die vaak al honderden jaren bestaan en 
waar de gebruikers ook mee moeten instemmen.  
 
Een tweede opties is: landbouwgrond opkopen en omzetten in natuurgebied (rietmoeras) 
en na inrichting overdragen aan een natuurbeherende instantie. Er zijn verschillende 
mogelijkheden, die we hieronder beschrijven. 
 
Noordelijke zone langs de Surfplas. 
Uit de eigendomskaart (figuur 3) blijkt dat hier grote blokken liggen die in gebruik zijn 
bij agrarische bedrijven. De bedrijven zijn actief maar verschillende gesprekpartners 
suggereerden dat deze plek, ingeklemd tussen een autoweg en natuur- en 
recreatiegebieden, op termijn wellicht niet meer interessant is voor de landbouw. 
Daarnaast speelt de algemene trend dat de landbouw in Nederland zodanig in de knel zit 
dat veel boeren best willen verkopen of verplaatst worden. 
 

                                                 
4  Bij hevige regenval gebeurt het omgekeerde en leveren de landbouwgebieden water aan de 

plassen. Omdat het peil stabiel wordt gehouden, wordt dit water via de plassen onmiddellijk 
afgevoerd. 
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 Figuur 3. Eigendomskaart noordelijke oever surfplas.  
 
De zone direct langs de plas ligt het laagst en is het verst verwijderd van de 
bedrijfsgebouwen, die alle langs de autoweg liggen. Deze zuidelijke gebieden zijn 
landbouwkundig gezien dus het minst interessant en voor de natuur juist het meest 
interessant: laag gelegen dus goed voor moerasontwikkeling direct naast de plas. 
Verwerving van de meest zuidelijke delen van de percelen, bijvoorbeeld een strook van 
150 tot 250 meter breed, kan nuttig en bespreekbaar zijn. Dit kan nader verkend worden.  
 
Ontwikkeling van rietvelden op deze plek zal overigens geen bijdrage leveren aan de 
zuivering van het water in de aangrenzende surfplas, omdat dit al kraakhelder is. Wel zal 
het bijdragen aan een verminderde watervraag vanuit de omliggende polders (dus 
indirecte bijdrage aan de waterkwaliteit) en aan de biodiversiteit. Ook kan een rietzone op 
deze plek gebruikt worden om water dat vanuit de landbouwgebieden in de richting van 
de plassen wordt afgevoerd (in tijden van hevige regenval), voor te zuiveren.  
 
Oostelijke en zuidelijke randzone 
Grote delen van de oostelijk en zuidelijke randzone zijn aangewezen als Ecologische 
Hoofdstructuur en  in handen van Staatsbosbeheer. Er liggen echter ook nog percelen die 
in handen zijn van particulieren (zie figuur 4). Ontwikkeling van rietvelden in de 
zuidoosthoek is zeer aantrekkelijk. Naast meer biodiversiteit en vermindering van de 
watervraag vanuit de landbouw, kunnen rietvelden ook een directe bijdrage leveren aan 
de waterkwaliteit van de plassen. Die is dit deel van de plassen namelijk – anders dan in 
het noorden, met zijn Surfplas en de Gravenkoop – matig en verdient een oppepper.   
 
De zuidelijke randzone biedt weinig mogelijkheden voor rietontwikkeling omdat de 
oeverzone hier in handen is van tientallen kleine particulieren. Daarnaast is het 
achterliggende natuurgebied (Stein Noord) in zijn huidige vorm al waardevol. 
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Figuur 4. Eigendomskaart van de oostelijke en zuidelijke randzone. Grote roze vlakken 
zijn in handen van Staatsbosbeheer. Het grote turkooizen vlak is recent verkocht. Dat 
geldt ook voor de historische boerderij De Wiltenburg met bijbehorende percelen 
(donkergroen). 
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De oostelijk randzone biedt dus wel perspectief: de natuurkwaliteit is er nog matig en de 
eigendomsituatie is veel gunstiger (minder versnipperd) dan in het zuiden. Er zijn ten 
minste twee aankopingspunten: 

• Recent zijn twee grote bedrijven met grond verkocht: het ene aan een 
ontwikkelaar die er naar verluid een landgoed wil maken, het andere (de 
Wiltenburg) aan een partij die we nog niet kennen. Het is goed mogelijk dat er 
met deze partijen afspraken te maken zijn om de zones dicht bij de plas met 
rietvelden in te richten, zonder eigendomsoverdracht. Een alternatief is een 
gesprek te openen over verwerving van die gebiedsdelen die het dichtst bij de 
plas liggen. 

• Staatsbosbeheer heeft aangegeven open te staan voor verdere gesprekken over het 
ontwikkelen van rietzones op (delen) van het gebied dat zij in handen heeft. 

 
Indien de particuliere eigenaren zonder eigenomsoverdracht van grond willen meewerken 
aan het creëren van een rietzone op hun grond, kan het aanbod zijn dat zij daarbij worden 
ondersteund (planontwikkeling, vergunningstraject etc.). Indien particuliere eigenaren 
niet zonder overdracht van gronden mee willen werken, staan verschillende 
mogelijkheden open om de grond tegen een relatief geringe prijs in handen te krijgen. De 
grondprijs in het gebied bedraagt circa € 4,= per m2. Indien gebruik gemaakt wordt van de 
regeling “particulier natuurbeheer” wordt 80% van de (taxatie)waarde vergoed door de 
overheid. In deze optie dient het beheer niet door SBB te worden gedaan maar door een 
particuliere terreinbeheerder.  
 
Een andere route is: mikken op SBB als terreinbeheerder en het verwerven – en 
aanbieden aan SBB– van sleutelhectares gebruiken om een deal met SBB te maken. 
Hierbij kan Adessium “haar” plasoevers inrichten en gratis of voor een zachte prijs 
overdragen aan SBB. Daartegenover moet dan staan dat SBB ook op de eigen terreinen 
rietmoerasontwikkeling start.  
Dit zou een interessante optie zijn, waarbij langs vrijwel de hele westelijke randzone 
rietmoeras ontstaat. Voor SBB kan dit interessant zijn omdat de kwaliteit van hun 
eigendommen in de oostelijke randzone (weidevogelgebieden) relatief laag is, terwijl de 
rietzones een veel grotere natuurlijke rijkdom hebben. Daarnaast kunnen rietzones in het 
oosten het water vanuit de Wiericke zover zuiveren, dat het geschikt wordt als water voor 
het natuurgebied Stein Noord. Een dergelijk alternatief voor de huidige watervoorziening 
van Stein Noord (nu vanuit de plassen) is een wens van vele partijen. Volgens sommige 
bronnen is Stein Noord verantwoordelijk voor wel 30% van de aanvoer van 
gebiedsvreemd water naar de plassen.  
 
Samengevat biedt moerasontwikkeling in de zuidoosthoek dus kans op 4 maal winst: 

• Directe waterzuivering van het plaswater. 
• Een nieuwe aanvoerroute voor Stein Noord met gezuiverd water, zodat een 

aanzienlijke vermindering van inlaat van gebiedsvreemd water wordt bereikt. 
• Verdere vermindering van inlaatbehoefte omdat agrarisch beheerde percelen 

(deels) omgevormd worden tot riet. 
• Biodiversiteit gaat enorm omhoog in de rietzones en – in reactie op de betere 

waterkwaliteit – het hele plassengebied.   
 

De natuur- en rietzone kan zich zo sterk uitbreiden en kan dan  ook een belangrijk 
onderdeel worden van de verbindingszone tussen de Nieuwkoopse plassen en de 
Krimpenerwaard/ Alblasserwaard (o.a. nodig voor de otter). Deze verbindingszone is 
onderdeel van de groene ruggengraat die moet ontstaan tussen IJsselmeer enBiesbosch5. 

                                                 
5  Overigens is de zuidelijke en oostelijke randzone grotendeels aangewezen als EHS, zie bijlage 1. 
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Rol Adessium 
Uitwerken en implementeren van een strategie waarbij Adessium als private partij een 
deel van de randzone tot rietmoeras ontwikkelt. Vanuit deze positie kan Adessium inzetten 
op een deal met Staatsbosbeheer over de inrichting van SBB terreinen. Adessium kan hier 
echt een sleutelrol spelen en we verwachten dat dit door alle partijen zal worden 
toegejuicht. 

 
 

5.3 Legakkers herstellen of nieuw aanleggen 
Rijnland wil 35 km natuurlijke oevers realiseren. Rijnland doet dit gedeeltelijk zelf en 
gedeeltelijk via een subsidieregeling. Eigenaren kunnen 90% subsidie krijgen als ze een 
natuurlijke oever aanleggen. Dit geeft aan dat Rijnland  herstel van natuurlijke oevers 
belangrijk vindt.  
Er kunnen twee vliegen in een klap geslagen worden als de aanleg van natuurlijke oevers 
plaatsvindt in de vorm van herstel van legakkers. Niet alleen levert een legakker twee 
maal oeverlengte op (namelijk aan beide zijden van de legakker), ook wordt met 
legakkers een verdere compartimentering van de plassen bereikt. Zo wordt de 
waterstroom (en de wind) flink afgeremd en wordt het opwoelen van bodemmateriaal 
(troebeling) verminderd.  
Een strategisch neergelegde legakker kan ook de recreatie ten goede komen: het vergroot 
de toegankelijkheid van het gebied. Een ander voordeel is dat het niet nodig is om grond 
aan te kopen voor de aanleg van legakkers.  
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Figuur 5. Legakkers die volledig of over grote lengtes zijn weggeslagen, kunnen worden 
hersteld. 
 
In de gesprekken heeft een grote watereigenaar aangegeven op zijn eigendommen een 
landgoed te willen ontwikkelen. Hij staat open voor een gesprek over de aanleg of herstel 
van natuurlijke oevers en legakkers. Zo zou snel een pilot gerealiseerd kunnen worden 
zonder moeizame gesprekken met tientallen watereigenaren. Voor de legakkers zou 
mogelijk veengrond gebruikt kunnen worden die vrijkomt bij de aanleg van de 
rietmoerassen in de zuidoostelijk randzone (zie hierboven). 
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Rol Adessium 
Adessium zou de opdracht kunnen geven  tot het uitwerken van een plan voor de herstel- 
of aanlegwerkzaamheden, inclusief het zoeken naar (aanvullende) financieringsbronnen 
daarvoor. Nauwe samenwerking met Rijnland is gunstig in verband met de geschetste 
mogelijkheden voor het combineren van natuurlijke oevers en nieuwe legakkers. Ook het 
aanbod van de particulier biedt een uitgelezen kans – al was het maar voor een pilot.  
 
 

5.4 Surfplas als brongebied inrichten 
De surfplas is een volledig van de andere plassen afgescheiden plas, ontstaan door 
zandwinning van de gemeente Reeuwijk. Het gebied was voor de winning een 
laaggelegen droogmakerij (en geen veenplas) die in landbouwkundig gebruik was. In die 
tjjd zal er ongetwijfeld zoute kwel in deze droogmakerij geweest zijn vanwege de 
bemaling. Nu is de plas gevuld met 30 meter diep water en houdt de waterdruk van het 
zoete water de zoute kwel in de ondergrond.  
 
De plas heeft uitzonderlijk schoon water. Het waterpeil wordt niet beheerd en volgt het 
natuurlijke verloop: hoog in de winter, laag in de zomer. Het peil kent een variatie van 
40-60 cm. De plas staat in contact met het grondwater en dus zorgt de watervoerende 
onderlaag in de bodem voor aanvulling als het waterpeil daalt.  
 
De gemeente heeft het idee ontwikkeld om de surfplas als brongebied voor het 
plassengebied te gebruiken. In de lente kan ongeveer 15 cm van het water gebruikt 
worden voor de watervoorziening in de plassen. (vraag. Hoeveel water is dat bovenop het 
oppervlak van de Reeuwijkse plassen? Dat is dan toch maar enkele cm’s?) De lente is 
voor het groeiseizoen de meest kwetsbare periode, en tijdens deze periode levert schoon 
water dus extra winst op. Daarnaast kan de plas bij regen weer aangevuld worden met het 
schone water uit de ‘s-Gravenkoop. Zo is de surfplas als buffer te gebruiken voor 
regenwater. Dit gebufferde regenwater kan in tijden van droogte weer het plassengebied 
in worden gepompt.  
 
Door de bovenste 15 cm water van de surfplas te gebruiken voor inlaat in plaats van 
water uit de Hollandsche IJssel, kan een reductie van 30% tot 50% IJsselwater bereikt 
worden. Als de combinatie wordt toepast van peilfluctuaties in de plassen (15 cm) en 
aanvoer van helder water uit de surfplas, hoeft waarschijnlijk bijna helemaal geen water 
meer van elders te worden ingelaten.  
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Winst: 10%, 50% of 100%? 
Rijnland denkt dat de bijdrage van de surfplas aan de waterkwaliteit slechts maximaal 
10% is en niet 50%.  Dit komt doordat Rijnland zich laat leiden door een model dat 
aangeeft dat er jaarlijks 12-16 miljoen kubieke meter water wordt ingelaten. Dit lijkt ons 
wat veel. 
Het gebied dat je wilt verversen, het plassengebied zonder de surfplas, is ca 600 ha groot. 
In een droge zomer is er een neerslagtekort van circa 40 cm. Om dat aan te vullen heb je 
voldoende aan 2,5 miljoen kubieke meter. Als de getallen van Rijnland kloppen en al dit 
water zou naar de plassen gaan, zou je daarmee ieder jaar een waterschijf van 2,5 meter 
op de plassen zetten. Dat betekent dat al het water in het zomerseizoen vervangen zou 
worden. Volgens de gemeente wordt in de praktijk jaarlijks max 3,5 -  5 miljoen kubieke 
meter ingelaten. Ook dit lijkt ons, voor de plassen alleen, nog aan de hoge kant.  
 
Het vervelende van dit ogenschijnlijke techneutenconflict is dat in de redenering van 
Rijnland verbeteringsmaatregelen “bijna niet helpen”, en dat werkt erg demotiverend. In 
de redenering van de gemeente daarentegen zou de noodzaak tot de inlaat van voedselrijk 
water zelfs helemaal kunnen vervallen als de inzet van het “brongebied surfplas” wordt 
gecombineerd met het toestaan van een flexibel peil. 
 
Een mogelijk probleem bij deze oplossing is gesignaleerd door de Universiteit Nijmegen. 
Het water in de Surfplas is iets rijker aan sulfaat dan in de schoonste plas ernaast, de ‘s-
Gravenkoop (50-70 mg/l tov 30-70 mg/l; ter vergelijking: het inlaat water uit de 
Breevaart heeft 50-200 mg sulfaat per liter). Het oorspronkelijke plan van de gemeente 
voorzag een in- en uitlaat via de Gravenkoop. Dat levert mogelijk visuele vertroebeling 
door chemische reactie van sulfaat. Maar het plan kan eventueel worden aangepast, zegt 
de gemeente: het water kan ook via de westkant de Breevaart in, en via de Breevaart 
alsnog naar het plassengebied.  
 
Voor het inlaten zal een pomp nodig zijn – of meerdere kleine. In een droge zomer 
moet(en) die in 3 maanden tijd ca 2,5 miljoen kubieke meter water inlaten. Zeg 1 miljoen 
per maand, dat is ca 350 liter per seconde.  
 
 
Rol Adessium 
Het plan van de gemeente om de surfplas als brongebied te gebruiken is redelijk 
ontvangen bij Rijnland, maar op de lange baan geschoven. Rijnland heeft het druk met de 
afkoppeling. En heeft nu geen extra geld hiervoor. Rijnland geeft wel aan dat het geen 
bezwaar heeft als een andere partij het oppakt. Hier ligt een mogelijkheid voor Adessium.  
 
De rol die Adessium zou kunnen pakken is in samenwerking met Rijnland en gemeente 
(mede)financieren van het benodigde onderzoek en de uitvoering. Met extern geld en een 
actief trekkende partij kan dit project een grote vlucht nemen. Het kan extra aantrekkelijk 
worden als de pomp die het water van de surfplas naar buiten pompt wordt uitgevoerd 
als een (of meer) windmolentje(s) – windmolens passen uitstekend in het gebied en zijn 
nog milieuvriendelijk ook. 
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Indien deze route wordt gekozen zijn in elk geval drie zaken nodig:  

• absolute zekerheid over de waterkwaliteit van de surfplas ten opzichte van de 
veenplassen, 

• zodanige uitvoering dat de goede waterkwaliteit van de surfplas blijft 
behouden,en het peil niet te ver  uitzakt 

• goede communicatie met de streek. Naar verluidt is de gemeente in het verleden 
al eens begonnen met de bouw van een gemaal, dat water van de surfplas naar 
’s-Gravenkoop zou pompen, zonder dat bewoners daarvan wisten. Dit heeft veel 
kwaad bloed gezet en heeft geleid tot stopzetting van het project. 

 
 
5.5 Visie en contextontwikkeling 

We hebben ons in het voorgaande geconcentreerd op “veldprojecten” die Adessium zou 
kunnen uitvoeren of versnellen. Los van de mogelijkheden die er op dat vlak liggen, 
signaleren we het volgende.  

 
Iedereen vindt een betere waterkwaliteit belangrijk. Er zijn vele ideeën en plannen en er is 
veel overleg – een overkill volgens sommigen. Maar een gedeeld beeld van de aanpak die 
gevolgd moet worden en wat dat dan oplevert (voor de waterkwaliteit, de 
belevingswaarde, de biodiversiteit etc.) is er niet. Plannen die de een naar voren schuift, 
zijn bij de ander niet bekend of niet begrepen. “Waar veel kan, gebeurt weinig” lijkt hier 
op te gaan. 
 
De grote hoeveelheden plannen en het vele overleg kwam in bijna alle gesprekken wel 
aan de orde. In sommige gesprekken werd gesteld dat een wervende gebiedsvisie 
ontbreekt. In zo’n visie zou een wervend perspectief geschetst kunnen worden waarin de 
verschillende ideeën en plannen als waardevolle stappen in de goede richting een plaats 
krijgen.  Zo kan mogelijk de stap gemaakt worden van “iedereen doet maar wat en het 
helpt toch niet” naar “we zijn samen bezig en op de goede weg”. Ook kan zo’n visie 
gebruikt worden om externe financiering aan te trekken die voor individuele projecten 
niet binnen bereik komt. 
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Bijlage 1: Schematische weergave van het watersysteem  
(met dank aan Cees Smit, gemeente Reeuwijk) 
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Bijlage 2: Hoofdpunten Gebiedsvisie Plassengebied 
 
In 1998 heeft de gemeente Reeuwijk het laatste bestemmingsplan voor het plassengebied vastgesteld. 
Dat bestemmingplan wordt nu herijkt. De eerste stap daarin is de Gebiedsvisie Plassengebied, die als 
onderlegger voor een nieuw bestemmingsplan moet dienen. De kern van de Gebiedsvisie is de 
beleidskeuze om in de bebouwingslinten in het Plassengebied meer ruimte te bieden voor bouwen en 
gebruik, in ruil voor een actieve bijdrage van bewoners en gebruikers aan natuur- en 
landschapswaarden.  
 
De Gebiedsvisie gaat niet diep in op de waterkwaliteit. Wel wordt het belang ervan meerdere keren 
onderschreven. En als richtinggevend zijn de volgende uitspraken te vinden op pagina 26 en 41: 

• Uitvoering maatregelen voor de Kaderrichtlijn Water (KRW). 
• Peilscheiding mogelijk maken tussen N2000 gebied en het overige gebied. 
• Aanleg van natuurvriendelijke oever stimuleren.  
• Verbeteren van de waterkwaliteit en versterking van het watersysteem. 
• Vergroting van de biodiversiteit. 
• Duurzaam beheer van de oevers en daarmee de landschappelijke en cultuurhistorische 

waarden. 
 
Op pagina 43 wordt de Systeemanalyse Reeuwijkse plassen aangehaald van Hoogheemraadschap van 
Rijnland in een opsomming van mogelijke maatregelen: 

• Peilscheiding N2000 gebieden en overige polders en plassen. 
• Afkoppelen poldergebieden van Plassengebied. 
• Aanleg natuurvriendelijke oevers. 
• Natuurlijk flexibel peilbeheer. 
• Afdekken veenbodem en/of baggeren. 
• Desulfateren inlaatwater. 
• Benutten plas Broekvelden-Vettenbroek voor inlaatwater (de surfplas). 
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Bijlage 3: Streekplan en EHS in en rond het plassengebied. 
 

 
 
Streekplan Zuid-Holland 
 
Water 
Lichtblauw: water 
Blauw: water met natuurwaarde 
Blauw met arcering: water met (inter)nationale natuurwaarde en zoekgebied voorraadberging 
 
Land 
Lichtgroen (Reeuwijkse en Goudse Hout): openluchtrecreatiegebied of stedelijk groen 
Lichtgeel: Agrarisch gebied plus  
Lichtgeel met gele arcering (deel van oostelijke randzone): Agrarisch gebied plus en (inter)nationale 
natuurbescherming 
Groen met gele arcering (rest van randzone): natuurgebied met (inter)nationale natuurbescherming 
 
Lijnvormige symbolen 
Oranje “rails”: bebouwingslint met cultuurhistorische waarde 
Groene onderbroken lijnen: groene verbinding 
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Ecologische hoofdstructuur 
 


