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Droge voeten, schoon water

Langeraarse Plassen
Werken aan waterkwaliteit
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In het plassengebied van Zuid-Holland, ten 

noorden van Alphen aan den Rijn, liggen 

de Langeraarse Plassen. De waterkwaliteit 

in de plassen is slecht. Algen vormen 

het voornaamste probleem. Het water 

is ondiep door het slib in de plassen en 

troebel, er zijn weinig waterplanten en er 

leeft slechts een beperkt aantal vissoorten. 

Het hoogheemraadschap van Rijnland 

wil met verschillende maatregelen de 

waterkwaliteit in de plassen verbeteren en 

het natuurlijk evenwicht herstellen. Het 

streefbeeld voor 2027 is helder water met 

een grote diversiteit aan waterplanten.

Op zoek naar 
balans

Geen exacte wetenschap
Als alle maatregelen uit het plan om de waterkwaliteit te  verbeteren 
zijn genomen, komt het gehalte voedingsstoffen voor algen onder de 
kritische grens waarbij herstel van de waterkwaliteit mogelijk wordt. 
Waar deze grens precies ligt is lastig in te schatten. Waterkwaliteit 
is geen harde exacte wetenschap. Het gaat om natuurlijke processen 
waarvan de uitkomsten niet altijd voorspelbaar zijn. We weten dat we de 
juiste stappen nemen, maar of het voldoende is, zal moeten blijken.

Ontstaan door turfwinning
De Langeraarse Plassen zijn in de 18e en 19e eeuw ontstaan door turfwinning. 
Er bleef een plassengebied over met vele eilandjes en legakkers. Ook in de 
periode daarna bleven de plassen belangrijk voor de plaatselijke economie. 
Langs de plassen gevestigde tuinders baggerden om het slib (‘molm’) als 
compost te gebruiken. Afval van de kwekerijen, maar ook huishoudelijk afval 
werd gebruikt om de zogeheten ‘dropeinden’ van de percelen te versterken 
en te beschermen tegen afslag door golven. Er werd beroepsmatig gevist en 
gejaagd. 

Het gebruik van de plassen is in de loop der tijd veranderd. De resterende 
kwekerijen langs de plassen werken veelal met gesloten systemen, waardoor 
alleen nog minimale uitstroom van voedingsstoffen in de plassen plaatsvindt. 
Ook aan het beroepsmatig baggeren van molm is een einde gekomen. Huizen 
en bedrijven rondom de plassen zijn op het riool aangesloten.

Uit verhalen blijkt dat de kwaliteit van het water beter was toen de plassen 
nog intensief werden gebruikt. Men dronk het water uit de plas. Het snotterige 
drijvende slib dat nu aangetroffen wordt, kwam in die tijd niet of nauwelijks 
voor. 

We hebben uitgebreid onderzoek laten doen naar de historie van het 
plassengebied. Toch is niet helemaal bekend welke factoren een rol spelen 
of hebben gespeeld bij de afname van de waterkwaliteit. Het verdwijnen van 
eilanden en legakkers lijkt van invloed te zijn. Er is meer golfslag, waardoor 
oevers sneller afkalven, natuurlijke begroeiing verdwijnt en het slib op de 
bodem wordt omgewoeld. Proefprojecten zijn daarom voor een deel gericht 
op herstel van een situatie waarin wind en golven minder vrij spel hebben. 
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Planning
Sinds 2016 onderzoeken we welke maatregelen genomen kunnen worden om de waterkwaliteit te verbeteren. De uitvoering 
en continu vervolgonderzoek aan de hand van proefprojecten lopen tot en met 2021. Een aantal maatregelen is al uitgevoerd 
(zie verderop in deze brochure). Eind 2017 starten we met kleinschalige maatregelen zoals het herstel en de aanleg van 
natuurvriendelijke oevers. 

Om de onderzoeken uit te kunnen voeren, varen onderzoeksbureaus op de plassen. Er worden metingen gedaan van de waterbodem 
en de oevers. Eind 2017, begin 2018 beoordelen we of en hoe een tweede pakket aan maatregelen uitgevoerd zal worden, 
waaronder de aanleg van een diepe put in de plassen in combinatie met het baggeren van de plassen.

Natuurlijke balans
De reeds uitgevoerde en geplande maatregelen moeten ervoor zorgen dat de hoeveelheid voedingsstoffen beperkt blijft en 
afneemt, en luwteplekken worden gecreëerd. Het aantal algen daalt dan en in de luwte wordt het water helderder. Zonlicht kan 
daar tot de bodem doordringen en waterplanten krijgen de kans zich te ontwikkelen. De soortenrijkdom van zowel planten als 
dieren zal toenemen. Op deze plekken kan de natuur zich herstellen. 

Uitgangspunt is dat we eerst maatregelen nemen om de oorzaak van de slechte waterkwaliteit weg te nemen. Daarbij gaat het 
dus om het creëren van luwteplekken en het beperken van de hoeveelheid voedingsstoffen en de daaruit volgende algengroei. Pas 
daarna zijn maatregelen als baggeren aan de orde. Met andere woorden: eerst de kraan dicht en dan opruimen.

Het duurt vaak lang voor effecten van maatregelen zichtbaar 
zijn, daarom zetten we proefprojecten op. Monitoring gedurende 
een aantal jaren zal de effectiviteit moeten aantonen. Op basis 
daarvan kan worden besloten succesvolle maatregelen ook op 
andere plekken uit te voeren of -indien nodig- aanvullende 
maatregelen te onderzoeken. 

Niet van alle maatregelen is bekend wat in de praktijk het 
effect zal zijn. We hebben uiteraard ervaring opgedaan met 
waterverbeteringsmaatregelen in andere plassen binnen ons
werkgebied en buiten ons werkgebied bij collega-water-
schappen. Maar de ervaring leert ook dat elke plas anders is en 
dat de maatregelen die op de ene plek werken, op een andere 
plek weinig of niets uithalen.
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De maatregelen die worden genomen om de waterkwaliteit in de Langeraarse Plassen te verbeteren, passen in het grotere 
plan van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze heeft als doel verbetering en bescherming van ecologie, drinkwa-
terbronnen en grondwater.

Hoogheemraad Martine Leewis: “Water is in Rijnland een belangrijke landschappelijke kwaliteit. We wonen aan het water, genie-
ten in ons bootje van de waternatuur en gaan op een mooie zomerdag graag zwemmen. Jachthavens en horecaondernemers varen 
hier wel bij. Bovendien streven we naar meer biodiversiteit; een betere leefomgeving voor planten en dieren. 

De zorg voor schoon en gezond water is voor het hoogheemraadschap van Rijnland dus een belangrijke maatschappelijke opgave. 
Door de klimaatverandering neemt het risico op overlast door algen en (exotische) plaagdieren nog eens toe. Reden te meer om 
sterk in te zetten op bestrijding van deze problemen en ervoor te zorgen dat we ons water schoon houden. Zodat we tot in lengte 
van dagen van ons mooie water kunnen genieten. Rijnland kiest daarbij voor een gefaseerde aanpak. 

Wij denken dat door steeds een aantal wateren tegelijk aan te pak-
ken, er een beter resultaat behaald kan worden. Die gefaseerde aan-
pak stelt ons in staat te leren van genomen maatregelen. De erva-
ringen die we hebben opgedaan bij de Nieuwkoopse Plassen en de 
Reeuwijkse Plassen, helpen ons bij de aanpak van de Langeraarse 
Plassen. Zo’n aanpak is nodig, omdat het sturen en beïnvloeden van 
de waterkwaliteit geen exacte wetenschap is. Allerlei factoren zijn 
met elkaar verbonden. Dat maakt het zeer complex. Veel moeilijker 
dan bijvoorbeeld een bos of landelijk/droog ecosysteem. 

We zijn op zoek naar het moment waar een omslag ontstaat naar een 
beter watersysteem. Dit proberen we op kleine schaal lokaal met de projecten voor natuurvriendelijke oevers. Als dat werkt, hopen 
we dat we op grotere schaal op de gehele plassen een verandering teweeg kunnen brengen. Voor de maatregelen in en rond de 
Langeraarse Plassen is bijna 4 miljoen euro begroot. Daarmee bekostigen we maatregelen voor zowel de natuur als de samenstel-
ling van het water. Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek moet blijken of dat bedrag voldoende is.”

“We willen dat gebruikers tevreden zijn over 
de waterkwaliteit”
Martine Leewis, hoogheemraad van Rijnland



8 9

Maatregelen
De Langeraarse Plassen bestaan uit drie plassen. De Geerplas is de meest noordelijke. Gescheiden door de Geerweg 
liggen direct zuidelijk daarvan de Noordplas en de Zuidplas. De laatste twee worden gescheiden door het Kerkpad, een 
langzaamverkeerverbinding tussen de kern Langeraar aan de noordwestkant en Papenveer aan de zuidwestkant. De Noordplas 
en de Zuidplas zijn met circa 65 hectare ongeveer even groot. De Geerplas is met circa 35 hectare de kleinste van de drie. 
De maatregelen die we nemen zijn gericht op de Noordplas en de Zuidplas. De Geerplas maakt geen onderdeel uit van het 
waterkwaliteitverbeteringsplan. 

Twee soorten maatregelen
Een deel van de voedingsstoffen is afkomstig van de wateraanvoer uit onder andere de Leidse Vaart. We hebben technische 
maatregelen genomen om die toevoer te beperken. Daarnaast nemen we diverse inrichtingsmaatregelen die moeten leiden tot 
meer luwte zodat oeverplanten kunnen groeien. Nieuwe oevers met beplanting en luwteschermen worden aangelegd, waardoor 
slib bezinkt, het doorzicht lokaal verbetert en het aantal planten en dieren kan toenemen.

Maatregelen 
gericht op:

Gerealiseerd Onderzoek Uitvoering

Waterkwaliteit 1. Historisch onderzoek in het 
hele plassengebied

2. Inlaat geautomatiseerd
3. Sluis gerenoveerd
4. Isoleren Geerplas

6. Baggeren sloten (hele 
groene gebied)

7. Verdieping en baggeren 
plassen

8. Bronnen kassengebied 
(hele oranje gebied)

Inrichting 5. Aanleg vispassage 9. Defosfateren 
       (inlaat)water

10. Luwtescherm Smidskade
11. Eiland Zuidplas
12. Herstel legakker Zuidplas
13. Slootverlenging Noordplas

Meer informatie over de maatregelen leest u op de volgende pagina’s: de nummers voor de titels corresponderen met de nummers 
op de luchtfoto/in deze legenda.

Langeraar

Papenveer

13

10

12

11

7

4

1

2 5

9

6

3

8



10 11

1500 18001615 1746 1850 1877 1950 1970

De Langeraarse Plassen 
bestaan nog niet 
In het natuurlijk veengebied 
ligt al wel de Langer Aer 
Wech (Langeraarseweg), een 
zogeheten ontginningslint, van 
waaruit het gebied stukje bij 
beetje in cultuur werd gebracht.

Opnieuw zijn meer eilandjes 
verdwenen
Zowel aan de Langeraarse als de 
Papenveerse kant is het aantal 
kwekerijen sterk toegenomen.

De Langeraarse Plassen worden 
duidelijk waarneembaar
De Zuidplas met veel eilandjes en 
legakkers oogt nog nauwelijks als de 
aaneengesloten plas die het nu is.

Het aantal eilandjes en legakkers 
is verder afgenomen
Alhoewel niet met zekerheid te 
zeggen, ligt het voor de hand dat 
steeds meer veen is weggenomen 
en dat toenemende golfslag zorgde 
voor afkalving van oevers.

Kaart uit 1746

Kaart uit 1615

Poldergrenskaart uit 1878

De vervening is in volle gang
De plassen hebben zich nog niet 
gevormd, maar de contouren zijn 
al wel zichtbaar.

Maatregelen
1. Historisch onderzoek in het hele plassengebied
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Maatregelen
De nummers voor de titels op deze pagina corresponderen met de nummers op de luchtfoto op pagina 9.

2. Inlaat geautomatiseerd: vermindering toevoer voedingsstoffen
Automatisering van de waterinlaat bij de Smidskade zorgt ervoor dat de 
instroom van voedselrijk water vanuit het omringende gebied is beperkt. 
Er komt nu dus al minder voedselrijk water de plassen binnen. Dat moet 
op termijn leiden tot een lager fosfaatgehalte in het water. Daardoor is 
minder voedsel beschikbaar voor algen, zodat zij zich minder sterk kunnen 
ontwikkelen. Minder algen betekent dat uiteindelijk het doorzicht van het 
water kan verbeteren.

3. Sluis Aarkanaal gerenoveerd: vermindering toevoer voedingsstoffen 
De sluis naar het Aarkanaal (bij de Westkanaalweg ter hoogte van de 
Keetsloot) is gerenoveerd. De sluis lekte, waardoor een continue toestroom 
van voedselrijk water plaatsvond. Deze maatregel leidt tot minder algen en 
uiteindelijk een beter doorzicht.

4. Isoleren Geerplas: verminderen toevoer voedingsstoffen
De Geerplas is in de zomer van 2017 hydrologisch geïsoleerd van de Noordplas. 
Dit betekent dat beide plassen niet langer met elkaar in verbinding staan. Dat 
is belangrijk, omdat de Geerplas extra veel voedingsstoffen bevat als gevolg 
van de aanwezigheid van een aalscholverkolonie. Deze kolonie en bijbehorende 
waterkwaliteit horen bij het natuurdoeltype van dit gebied. De verontreiniging 
door de aalscholverkolonie blijft zo geconcentreerd in de Geerplas en komt 
niet meer op de Noordplas. Dit betekent ook dat de Geerplas geen onderdeel 
uitmaakt van het waterverbeteringsplan.

“Het is echt 
bruin en goor”
Rob Morelisse, Watersportvereniging Langeraar

“Foto’s van de Langeraarse Plassen laten altijd zeilbootjes zien. Mensen 
vinden het een mooi gezicht. En het laat zien dat hier iets te doen is”, 
zegt Rob Morelisse van Watersportvereniging Langeraar. “De bootjes 
zijn meestal van een van de veertig leden van de vereniging. Zij varen 
onderlinge wedstrijden vanuit jachthaven ‘Riva’ aan de Langeraarseweg.”

De zeilers spreken over ‘de poel’ als zij het over de Langeraarse Plassen 
hebben. Hun zorgen over het vaarwater gaan vooral over de diepte. Rob 
Morelisse: “We merken dat de poel steeds ondieper wordt. Als we uit de 
haven wegvaren, laten we zwarte wolken in het water achter, en buiten 
de haven lopen we nu zelfs vast. Op sommige plekken is het erger dan op 
andere. Het op diepte houden van de poel is niet per se hetzelfde als de 
waterkwaliteit verbeteren, maar we hopen toch dat de maatregelen die het 
hoogheemraadschap van Rijnland neemt om de waterkwaliteit te verbeteren, 
ook hierbij helpen. Vroeger werd er regelmatig gebaggerd om de kwekerijen 
langs de poel op te hogen, maar dat gebeurt niet meer.”

“Onze leden zijn bijna allemaal lokale mensen die sterk verweven zijn met 
hun omgeving en die beseffen dat het heel wat beter kan met de Langeraarse Plassen. Men maakt 
zich zorgen over het doorzicht van het water. Het is echt bruin en goor. Ook onze leden willen dat 
het een mooi gebied is en vinden de waterkwaliteit belangrijk. Men geniet van de elementen en 
vindt het fijn om er te varen. Maar dat varen is wel het belangrijkste. Het op diepte houden is voor 
ons van levensbelang.”

“De plannen van het hoogheemraadschap van Rijnland leven onder de bevolking, maar er wordt 
inmiddels al heel lang over gepraat. Dat leidt ertoe dat mensen denken: het zal wel. Mensen weten 
niet hoe het in elkaar zit en maken zich zorgen over de financiële haalbaarheid. Het is goed dat er 
nu concrete, zichtbare maatregelen worden gepresenteerd.”

Waterinlaat Smidskade

Sluis Aarkanaal

Aalscholver
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Maatregelen
De nummers voor de titels op deze pagina corresponderen met de nummers op de luchtfoto op pagina 9.

5. Aanleg vispassage: betere leefomgeving vis
De waterinlaat bij de Smidskade is voorzien van een vispassage. Deze zorgt 
ervoor dat vissen zich ongehinderd kunnen verplaatsen. Uitwisseling met andere 
gebieden moet ervoor zorgen dat de soortenrijkdom toeneemt. Als waterschap 
zijn we verantwoordelijk voor een goede waterkwaliteit en ecologie in plassen, 
grachten en sloten. Een gezonde en gevarieerde visstand hoort daarbij. 

6. Baggeren sloten
Er vindt onderzoek plaats naar de waterkwaliteit in de sloten rondom de 
plassen. Afhankelijk van de uitkomst daarvan kunnen we maatregelen nemen 
om de waterkwaliteit te verbeteren, bijvoorbeeld door de sloten te baggeren.

7. Verdiepen plassen: slibvang
Er vindt onderzoek plaats naar de beste aanpak voor het verminderen van slib 
op de bodem van de plassen. Boringen worden verricht en er zijn slibmonsters 
genomen. De onderzochte optie betreft baggeren in combinatie met het 
creëren van een zogeheten slibvang. Er wordt dan een diepe kuil in de bodem 
gemaakt, waar het slib naartoe kan stromen en bezinken. Deze maatregel is 
bij waterkwaliteitsverbeteringswerken in andere plassen succesvol gebleken. 
Het slib in de verdiepte slibvang dwarrelt niet op bij wind en golfslag, waarmee 
de hoeveelheid drijvend slib vermindert en het doorzicht kan verbeteren. Het 
onderzoek moet uitwijzen wat de beste plek zou zijn voor zo’n slibvang. Eind 
2017 wordt een besluit genomen over dit deel van het maatregelenpakket. 
Indien het tot een slibvang komt, dan is dat allereerst in de Noordplas. Als 
blijkt dat het werkt, kan naar een soortgelijke oplossing voor de Zuidplas 
worden gekeken.

8. Bronnen kassengebied
Er zijn geen aanwijzingen dat er nog langer sprake is van substantiële instroom 
van voedselrijk water van lokale bronnen (de kassen). Alle huizen zijn op het 
riool aangesloten en de kwekerijen werken met gesloten systemen, waardoor 
restwater niet in de plassen terecht kan komen. Dit leidt tot de conclusie dat 
nader onderzoek niet nodig is.

 “Er zit nu meer snelheid in”
Robbert Goekoop, dorpsraad ‘Rondom de Plassen’

De dorpsraad ‘Rondom de Plassen’ is al sinds 2010 nauw betrokken bij alle plannen die te maken hebben met de Langeraarse 
Plassen. Robbert Goekoop heeft zitting in de werkgroep Natuur, Recreatie en Water, een van de drie werkgroepen van 
de dorpsraad, en heeft in die hoedanigheid contact met zowel Rijnland als Staatsbosbeheer en de gemeente Nieuwkoop.

Robbert Goekoop: “De samenwerking met Rijnland 
is heel positief en succesvol. We zien onze zorgen 
en ideeën terug in de uitvoeringsplannen. We 
hebben de afgelopen tijd wel zorgen gehad over 
de voortgang en geprobeerd om vanuit onze 
betrokkenheid het proces aan te jagen. Op dit 
moment gaat het gelukkig heel goed. Er zit meer 
snelheid in. We zien onze inbreng terug. Waar het 
gaat om de Geerplas, is dat zelfs heel concreet, 
omdat de ontwikkelingen daar met onder andere de 
aanleg van een natuurpad heel tastbaar zijn. We zijn 
blij dat we als dorpsraad de mensen hebben kunnen 
verenigen in dat gemeenschappelijk doel.

Het laatste jaar worden ook de plannen om 
de waterkwaliteit te verbeteren tastbaar. De 
maatregelen die nu zijn voorzien ten aanzien van 
de waterkwaliteit, zien we echt als pilot. Het is 
eenieder inmiddels wel duidelijk dat verschillende 
veenafgravingen zich anders ontwikkelen. Met 
andere woorden, de ene veenplas is de andere niet. De maatregelen die nu worden genomen, zijn wat ons betreft de opmaat naar 
plannen die leiden tot verdere verbetering van de waterkwaliteit. Uiteraard moeten die pilotprojecten wel een vervolg krijgen. Ik 
ben heel benieuwd naar de resultaten.

De dorpsraad hoopt dat een betere waterkwaliteit ertoe leidt dat het gebied recreatief aantrekkelijk wordt. We zouden het 
toejuichen als er weer een officiële zwemlocatie ontstaat, met een of andere vorm van horeca. We hopen dat dat lukt bij het 
Kerkepad, als daar met overtollig slib landaanwinning voor recreatie gerealiseerd kan worden.”
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Maatregelen
De nummers voor de titels op deze pagina corresponderen met de nummers op de luchtfoto op pagina 9.

9. Defosfateren van (inlaat)water 
Met behulp van een installatie is het mogelijk om 
het water dat wordt ingelaten bij de Smidskade, 
te defosfateren. Dat betekent dat het water 
gefilterd wordt, zodat alleen fosfaatarm water 
de plas in kan stromen. Of deze maatregel kan 
bijdragen aan de waterkwaliteit, kunnen we pas 
beoordelen nadat de andere maatregelen zijn 
genomen en er zicht is op de effecten daarvan.

10. Luwtescherm Smidskade 
Over de gehele lengte van de Smidskade leggen 
we plas-drasbermen aan. Dit zijn oevers met 
begroeiing op drassige bodem en in ondiep 
water langs de watergang. De plas-draszone op 
de overgang van land naar water bevordert de 
diversiteit aan plantensoorten en vergroot de 
ecologische waterkwaliteit. Om te voorkomen 
dat deze bermen worden weggeslagen door wind 
en golven, komt er een zogeheten luwtescherm 
van driehonderd meter als vooroeververdediging. 
Hiermee worden omstandigheden gecreëerd 
waaronder natuurlijke oevervegetatie zich kan 
herstellen. Er komen vijf proefvakken, waarbij 
verschillende ondergronden worden gebruikt. 
De praktijk moet uitwijzen wat het beste werkt. 
Daarna kunnen bewezen oplossingen ook elders 
langs de oevers worden toegepast. Smidskade

Schetsen van het luwtescherm
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“Natuurhoofdstad van het 
Groene Hart”

Guus Elkhuizen, wethouder gemeente Nieuwkoop

“De Langeraarse Plassen behoren tot de verborgen ecologische parels 
van Nieuwkoop”, stelt wethouder Elkhuizen. Hij heeft binnen de 
gemeente Nieuwkoop de portefeuille Leefomgeving en Infrastructuur. 
“Vanuit de waterkwaliteitsmaatregelen kan dit gebied tot wasdom 
komen”, aldus de wethouder. “Maatregelen om de waterkwaliteit 
te verbeteren leiden tot beter doorzicht, meer vegetatie, meer vis, 
meer vogels. Als je dat voor elkaar hebt, kun je ook aanvullende 
voorzieningen realiseren.”

Wethouder Elkhuizen laat een foto zien van een zeldzaam inheems 
plantje, de welriekende nachtorchis, om zichtbaar te maken waar waterkwaliteitsmaatregelen onder andere toe kunnen leiden. 
“Na tien jaar beheerplannen voor de Nieuwkoopse Plassen is dit het resultaat. De Nieuwkoopse Plassen behoren tot de mooiste 
natuurgebieden van zuidwest-Nederland. Het zijn plassen waar je kunt genieten van de stilte. 

Plassen voor kano’s en fluisterboten, in tegenstelling tot de jetski’s op bijvoorbeeld de Loosdrechtse Plassen. Voor de Langeraarse 
Plassen geldt hetzelfde als voor de Nieuwkoopse Plassen. In onze gemeente vind je allerlei nieuwe natuurontwikkelingen. 

Net als bijvoorbeeld de Groene Jonker passen de Langeraarse Plassen in een reeks van natuurontwikkelingsprojecten in onze 
gemeente. Ze zijn onderdeel van de ecologische hoofdstructuur. Veel mensen denken bij Nieuwkoop vooral aan schaatstochten 
op de plassen. Maar er is veel meer. Nieuwkoop is de natuurhoofdstad van het Groene Hart.”

“In 2014 zijn Staatsbosbeheer, de gemeente Nieuwkoop, het hoogheemraadschap van Rijnland en de dorpsraad samengekomen 
om te praten over de toekomst van de Langeraarse Plassen. Daaruit is een ideeënboek voortgekomen, waarin een deel van de 
maatregelen die nu worden genomen, al werden benoemd. Daarbij gaat het naast ecologische maatregelen ook om recreatieve 
voorzieningen. We kunnen nu werk met werk maken. Als het hoogheemraadschap van Rijnland gaat baggeren, kunnen we de 
vrijkomende bagger gebruiken om in combinatie met de aanleg van natuurvriendelijke oevers een verlanding aan te brengen langs 
het Kerkpad. Een verblijfsgebied over een lengte van vijftig meter met voldoende breedte, uitgerust met vlonderpaden. Dat lijkt 
haalbaar. De financiële middelen zijn beschikbaar.”
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Schetsen van het eiland in de Zuidplas

Maatregelen
De nummers voor de titels op deze pagina corresponderen met de nummers op de luchtfoto op pagina 9.

11. Eiland Zuidplas 
In de Zuidplas wordt een eiland aangelegd van 
35 bij 120 meter. Een palenrij moet voorkomen 
dat het nieuwe eiland meteen weer wegspoelt. 
Het eiland krijgt een bevaarbare binnenruimte 
voor onderhoud, waar wind en golven beperkt 
invloed hebben en slib kan neerslaan. Voor dit 
eiland wordt een nieuwe techniek toegepast. 
De toepassing van kunstmatig drijvend veen 
zorgt ervoor dat er een natuurlijke schuilplaats 
ontstaat waar vissen niet bereikbaar zijn voor 
vogels en de kans op herstel van de visstand 
toeneemt.

12. Herstel legakker Zuidplas
In de Zuidplas wordt dit toegepast aan de 
Langeraarse kant, ten zuiden van het Kerkpad 
bij de Punt van Romein (Annemijn). Daardoor 
ontstaat een luwtegebied waar wind en golven 
weinig invloed hebben en de natuurlijke vegetatie 
zich kan herstellen.

13. Slootverlenging Noordplas
Er komt in de Noordplas een palenrij waardoor 
het slootpatroon verlengd zal worden de plassen 
in. Door de slootverlenging ontstaat meer luwte 
waardoor de natuurlijke vegetatie zich kan 
herstellen.
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“Er wordt naar ons 
geluisterd”
Peter van Eijk, Vereniging Eigenaren Langeraarse Plassen

De Vereniging Eigenaren Langeraarse Plas (VELP) praat actief mee in de 
werkgroep die zich bezighoudt met onze waterkwaliteitsverbeteringsplannen. 
VELP-leden zijn eigenaren van grond in of aan de plassen of van percelen water. 
Zij kennen het gebied goed en weten vaak uit overlevering hoe de plassen er 
vroeger uitzagen en hoe ze gebruikt werden door de plaatselijke bevolking.

Peter van Eijk, woordvoerder namens VELP, is de trotse eigenaar van een eilandje. 
Maar zijn eigenbelang is niet zijn primaire drijfveer. “Er is al heel lang niets aan de 
plassen gedaan. De plannen van het hoogheemraadschap van Rijnland bieden de 
mogelijkheden om ervoor te zorgen dat de mensen uit het dorp ook ’s iets met die 
plassen kunnen gaan doen. De plassen zijn slecht toegankelijk.” 

Ook bij VELP weet men dat alleen de waterkwaliteit de verantwoordelijkheid van 
Rijnland is. Voor andere maatregelen op en rond de plas kijkt VELP naar de gemeente. 
“Er is winst te behalen door zaken te combineren”, stelt Van Eijk. Daar pleit hij dan 
ook voor binnen de door Rijnland opgezette werkgroep, waarin ook de dorpsraad, de 
gemeente en verschillende verenigingen participeren. 

Lokale kennis
Van Eijk is positief over hoe Rijnland de werkgroep heeft opgezet en gebruikmaakt van lokale kennis. “Iedereen 
kan zijn ideeën inbrengen en daar wordt ook naar geluisterd. Vanuit VELP hebben wij bijvoorbeeld ons eigen 
ontwerp voor een eiland kunnen inbrengen. Veel daarvan zien we terug in de plannen. Wij vinden het belangrijk te 
kijken naar de dingen die haalbaar zijn, en willen ook meedenken, bijvoorbeeld door te onderzoeken of slibopvang 
in de buurt mogelijk is, waardoor het goedkoper kan. Het overleg in de werkgroep zorgt voor draagvlak. We komen 
er met elkaar uit. Zo wilde de surfclub geen eiland, omdat dat de strijklengte van de wind zou breken. Nu wordt 
er gekeken of de plaats van zo’n eiland zo gekozen kan worden dat het als keerpunt kan dienen.”
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We bedanken iedereen die de afgelopen periode kennis over en ervaringen uit het gebied heeft ingebracht 
en heeft meegedacht over oplossingen om de waterkwaliteit in de Langeraarse Plassen te verbeteren. De 
samenwerking met de gemeente Nieuwkoop, lokale belangenbehartigers, vertegenwoordigers van verenigingen 
en betrokken burgers is waardevol. Dat geldt niet alleen voor de besluitvormingsfase, maar ook erna. Rijnland 
monitort de effecten van de verschillende proefprojecten met behulp van allerlei meettechnieken, maar hecht 
daarnaast ook veel waarde aan waarnemingen van omwonenden. 

Bedankt!

Hoogheemraadschap van Rijnland
Archimedesweg 1
postbus 156
2300 AD Leiden

www.rijnland.net
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