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INTENTIEVERKLARING LANGERAARSCHE PLASSEN 

H o o g h e e m r a a d s c h a p v a n 

R i j n l a n d Hoogheemraadschap van Rijnland 

Staatsbosbeheer 
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Intentieverklaring voor samenwerking om te komen tot verbetering en 
herstel van de waterkwaliteit en natuurwaarden van de 

Langeraarsche Plassen (Geerpolderplas, Noordpias en Zuidpias). 

Betrokken partijen 
» Hoogheemraadschap van Rijnland 
» Staatsbosbeheer 
« Gemeente Nieuwkoop 

Stellen vast 
» De drie Langeraarsche Plassen hebben natuur-, landschappelijke- en recreatieve 

waarden 
» De Geerpolder(plas) is op 11 december 1984 door de minister van Landbouw en 

Visserij aangewezen als Staatsnatuurmonument, thans Beschermd 
Natuurmonument onder de Natuurbeschermingswet 

» Met name het voorkomen van moeras- en schraallandvegetatie, -water- vogels, 
amfibieën en zoogdieren wordt in dit besluit genoemd 

» De hierboven genoemde natuurkwaliteit in het gebied terugloopt 
» De Noord- en Zuidpias vallen onder de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) als 

waterlichaam 
« De Geerplas valt onder de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) als overig water 
» De Langeraarsche Plassen als geheel voldoen niet aan de Europese 

Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Europese Zwemwaterrichtlijn (ZWR) 
« De Ecologische Hoofd Structuur (EHS) is in dit gebied nog niet afgerond en 

ingericht 
» Er zijn mogelijkheden om de waterkwaliteit te verbeteren 
« Er zijn mogelijkheden om inrichting en beheer te verbeteren 
» Samenwerking tussen de betrokken partijen is een voorwaarde 

Intentie 
» Betrokken partijen hebben vanuit hun wettelijke verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden de intentie te komen tot een samenhangend pakket van 
maatregelen, voorzieningen en afspraken ter verbetering van de natuur-, 
landschappelijke en recreatieve waarden 

» In 2014 trekt het hoogheemraadschap van Rijnland de dialoog met externe 
partijen, waaronder de Vereniging Dorpsraad 'Rondom de Plassen', en betrokken 
partijen om tot een maatregelenpakket op hoofdlijnen te komen 

» De betrokken partijen zetten zich in om voor eind 2015 tot een gezamenlijk 
uitvoeringsprogramma te komen 
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