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Een kwaliteitsimpuls voor de Neswaarden in Aalst

De Neswaarden is een mooi stuk natuur met
zwemwater van uitstekende kwaliteit. Met een strand,
een ligweide, sportveldjes en een grote speeltuin.
Eind 2017 gingen uw gemeente en Staatsbosbeheer
voor het eerst aan de slag met plannen voor een
kwaliteitsimpuls bij De Neswaarden in Aalst. Want
het kan nog mooier en beter! Wij organiseerden in
november 2017 een meedenkavond hierover. De
input uit deze meedenkavond is meegenomen bij
de inrichtingsschets voor het gebied die er nu ligt.
Hierin staat welke maatregelen er mogelijk zijn om
de recreatie en de natuur in het gebied te verbeteren.
Wethouder Willem Posthouwer: “Van een 10 naar een 11,
dat is ons streven!”

Verbeteringen op recreatief vlak
We vergroten de bestaande stranden. Er komen
nieuwe wandelmogelijkheden rond de plas. En er
ontstaat meer ruimte voor sportvisserij en andere
(extensieve) water gerelateerde recreatie. Er komen
meer parkeerplaatsen. In het zwemwater brengen
we een betere scheiding aan voor hondenbezitters.
In het noorden komen avontuurlijke, vanaf het water
toegankelijke eilandjes. De recreatiemogelijkheden
worden zo veiliger en meer divers.

Verbeteringen op ecologisch vlak
Het Esmeer is in ecologisch opzicht relatief arm door
de steile oeverzones en het ontbreken van structuur in
de plas zelf. Door delen van de plas minder diep te
maken worden de steile oevers flauwer en komt er een
geleidelijke overgang tot stand naar de diepere delen.
Zo krijgt zonlicht de kans om in ondiepere delen door
te dringen tot de bodem. Hierdoor krijgt de diversiteit
en beleving van flora en fauna in de plas een impuls.
Niet alle delen worden minder diep gemaakt, want
de diepe delen van de plas zijn juist weer van grote
waarde voor bijvoorbeeld de snoekbaars. Ook spelen
diepere delen een belangrijke rol bij het reinigend
vermogen van een plas. Daarom blijven delen van de
plas op diepte, met name bij het zwemgedeelte.

Le Far
West

Wij waken over de kwaliteit
Gemeente Zaltbommel en Staatsbosbeheer zijn samen, elk
voor de helft, eigenaar van de plas het Esmeer. Wij hebben
er allen belang bij dat de kwaliteit beter wordt. Wij stellen
daarom strenge eisen aan het werk en monitoren het proces
zorgvuldig. Wij zijn namelijk vreselijk trots op het gebied en
waken er dan ook streng voor dat de kwaliteit gewaarborgd
blijft. Het project bij de Neswaarden is nadrukkelijk bedoeld
om het gebied te verbeteren. Wij accepteren alleen een
verbetering van het gebied. De verbeteringen bij de
Neswaarden kunnen worden betaald doordat we geld krijgen
voor het inrichten met herbruikbare grond. Inkomsten hieruit
voor Staatsbosbeheer, die niet worden gebruikt voor de
inrichting in het gebied, komen ten goede aan het beheer van
natuurterreinen.

Alleen juiste kwaliteit grond voor verondiepen plas
Wij stelden de huidige kwaliteit vast met een bodemonderzoek.
Wij stellen als eis dat de kwaliteit van de gebruikte grond
om de plas minder diep te maken, gelijk of beter moet
zijn dan de kwaliteit van de huidige waterbodem in het
Esmeer. Dit is zowel wettelijk vastgelegd (zogenaamde
besluit Bodemkwaliteit) als een expliciete eis van gemeente
Zaltbommel en Staatsbosbeheer.

Overlast door werkzaamheden beperken

Zwemwaterkwaliteit blijft uitstekend
Ondiepe plassen warmen sneller op, en daardoor is er
in ondiepe plassen meer kans op blauwalg. Door nabij
het zwemgedeelte het Esmeer diep te houden en lokaal
doorstroming te bevorderen, blijft de kans op blauwalg klein.

Om overlast te voorkomen vinden de werkzaamheden
voor het minder diep maken enkel plaats buiten het
recreatieseizoen. Door het gebruik van stortkokers (deze
reiken tot grotere diepte, de grond uit het schip komt dan
meteen op de juiste plaats) is profileren van de bodem beter
te controleren. Dit voorkomt ook dat het zand gaat zweven
en het water troebel wordt. Doorzicht en helderheid zijn
belangrijke randvoorwaarden die we streng bewaken. De
werkzaamheden voor de verondieping zijn voornamelijk in het
noordelijke deel van de plas en vinden plaats vanaf een schip.
Hierdoor kan er ook tijdens het werk nog gerecreëerd worden
op de plas. Alleen op de locatie waar het werkschip ligt kan het
tijdelijk niet. Langs de oevers verlagen we op enkele plaatsen
de bodem om de gewenste inrichting te realiseren.

Planning

In maart 2019 neemt de gemeenteraad van Zaltbommel
een besluit over het vervolg van de kwaliteitsimpuls. Daarna
kunnen de vergunningen aangevraagd worden voor de
grondleverantie.
Naar verwachting zal de uitvoering in 2020 starten. De
doorlooptijd hangt af van het aanbod van grond. De
vergunningen die worden afgegeven hebben een maximale
geldigheid van 10 jaar.

Meer weten?
Informatieavond 23 januari
Meer weten over de plannen bij De Neswaarden
in Aalst? U bent van harte welkom op de
informatieavond op 23 januari om 19.30 uur
in Eeterij ’t Getij, aan de Zaaiwaard 3 in Aalst.
Wij lichten dan de plannen toe, u kunt dan de
inrichtingsschets bekijken en uw vragen stellen.
Iedereen is welkom, aanmelden is niet nodig.

