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• Foto’s van de werkzaamhe-
den

De waterkwaliteit en ecologie in de Langeraarse Plassen kunnen 

beter: Door de vele algen in het water maar ook door zwevend 

slib, is het water troebel en groen. In de zomer komt er regelmatig 

blauwalg voor. Omdat het licht niet tot de bodem kan komen, 

groeien er vrijwel geen ondergedoken waterplanten in de plassen. 

Rijnland gaat maatregelen uitvoeren in het kader van de Kader 

Richtlijn Water (KRW), zodat op termijn de doorzicht verbetert en 

de diversiteit van het leven in de plassen toeneemt.

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken.
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DE ZUIDPLAS
Op de Zuidplas was Rijnland ook nog aan het werk: 
de begroeiing op de legakker die samen met het 
luwtescherm is aangelegd (2018) sloeg niet goed 
aan, er zat te weinig grond in. Vorig jaar is de akker 
aangevuld met grond waarbij het noordelijk deel 
goed is aangevuld tot vlak onder de waterlijn. Begin 
dit jaar heeft aannemer Kamer vanaf pontons 
rietzudden aangebracht. Dat zijn grote bonken van 
riet die uit Zoetermeer komen en dat verwijderd 
wordt in het kader van onderhoudswerkzaamheden 
om verlanding tegen te gaan. Door het gebruik van 
“oud” materiaal is het riet minder aantrekkelijk voor 
ganzen en komt de oever sneller tot ontwikkeling. 

We hopen dat het in het voorjaar mooi uitgroeit! 

DE NOORDPLAS: BAGGEREN EN DE 
SLIBVANG 
De voorbereidingen van het werk worden steeds 
zichtbaarder in op en rond de plas!

Peilingen waterbodem
Start 24 februari en duurt enkele dagen. Hierbij 
wordt de vaste waterbodem in kaart te gebracht 
door boringen uitgevoerd vanaf een boot. De firma 
LWM uit Castricum zal dat uitvoeren. Daarnaast 
gaat de firma Baars-Cipro de bovenkant van de 
sliblaag in kaart brengen met een multibeam peiling. 
Dan is de onder- en bovenkant van de sliblaag in 
beeld. 
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Bouw elektrische baggerzuiger en aanleg 
stroomaansluiting
Op dit moment is de aannemer bezig een elektrische 
baggerzuiger te bouwen. De snijkopladder is 16 
meter lang, het schip zelf ruim 15 meter. Hieronder 
een schematisch plaatje hoe de zuiger eruit gaat 
zien. 

In maart zal de aansluiting aan het 
elektriciteitsnetwerk plaats gaan vinden. De 
werkzaamheden op de plas worden vanaf de 
Paradijsweg kant met stroom gevoed. Een 
ponton met travostation zal op het water worden 
neergelegd. 
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Uitvoeringsfase 1, licht verontreinigde bagger
Vanaf mei tot medio juli 2021 wordt de niet 
verspreidbare (licht verontreinigde) bagger uit de 
plas verwijderd, deze bagger wordt met een kraan 
vanaf ponton ontgraven en met vrachtwagens 
afgevoerd. De bagger ligt in de zuid west en zuid 
oost hoek van de plas. De route die de vrachtwagens 
afleggen is vanaf de Vriezenweg via de parkeerplaats 
van de surfclub, waar ze de bagger inladen, en dan 
via de Geerweg en de Westkanaalweg het gebied uit. 

De werkzaamheden starten niet eerder dan 7:00 
uur en worden voor 19:00 gestaakt.

Start grootschalig baggerwerk
Dit jaar zal ook het grootschalige baggerwerk met 
de baggerzuiger starten aan de zuidkant van de plas. 
Dit betekent dat er pontons, de zuiger en diverse 
kabels en leidingen in de plas worden gelegd. Dit kan 
hinder veroorzaken voor de recreanten. Met de 
surfvereniging zijn wij nog in overleg om te zorgen 
dat surfen op de plas mogelijk blijft. 

Met de baggerzuiger wordt de schone bagger 
ontgraven die lokaal in depot wordt gebracht (zgn 
weilanddepot). Velen hebben zich aangemeld om 
ook een deel van de bagger te kunnen ontvangen, 
maar de omvang van het werk en de capaciteit van 
de gebruikte machines laten kleinschalige depots 
niet toe. Op dit moment is de aannemer bezig met 
het maken van afspraken met grondeigenaren en het 
verkrijgen van de benodigde vergunningen. In april 
hopen we met de uitvoering te kunnen starten.

FOTO’S VAN DE WERKZAAMHEDEN
Vindt u het leuk om foto’s te maken? Wij zien uw 
foto’s van de werkzaamheden graag tegemoet. 
Elke maand zullen we uit de ingezonden foto’s een 
nieuwe foto voor onze projectwebsite kiezen. U kunt 
ze inzenden naar info@rijnland.net ovv Langeraar

Mocht u vragen hebben, onze gegevens zijn

• Paul Hollander, projectmanager KRW2, 
         Paul.hollander@rijnland.net of 
         06- 31001908
• Marleen van der Dussen, omgevingsmanager 

KRW2 marleen.dussen@rijnland.net of 
         06-25519255
• Caroline Schilder van aannemer J.P. Schilder 

c.schilder@jpschilder.nl of  
         06 – 43542776
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