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Samen op weg naar het uitvoeringsprogramma 2015:
Herstel van de waterkwaliteit, natuur- en recreatiewaarden
Twee discussie ronden Geerplas
Aanvullingen op het ideeënboek:
-

-

-

-

Gebruik schoner water Geerpolder. Indien het water in het deel van de Geerpolder
datie straks als natuurgebied wordt ingericht van een betere kwaliteit blijkt te
zijn, kunnen we eventuele overschotten van dit water voor de Geerplas gebruiken.
Dit is waarschijnlijk een kwestie van beheer want de inrichting zoals die nu
ontworpen is, laat dit toe.
Wandelroute. Er wordt veel gewandeld rondom de plassen en er is de wens om
(dwars) door de Geerpolder te wandelen vanaf de Geerweg tot aan de Drecht,
door/langs het hakhoutbos. Een vogelkijkhut is ook gewenst.
Het isoleren van de aalscholverkolonie staat hoog op de wenslijst (is al
opgenomen als idee). Een afscherming dient als isolatie maar ook als windbreker/
oeverbescherming tbv de afkalvende legakkers in het noorden (dubbelfunctie).
Volgens aanwezigen kan de restanten van de afscherming van de pilot begin jaren
90 nog gebruikt worden (bijvoorbeeld door takken tussen de dubbele palenrij te
duwen). Dit kan de kosten drukken. Naast de afscherming moet er een 3 tal
stuwen geplaatst worden om de isolatie te bereiken: zo kan water uit de
aalscholverkolonie dan op de boezem worden gebracht, zonder de plas te
belasten.
Bestaande legakkers beschermen tegen verdere afbraak. Door verdwijnen van
vooroevers, kantrot, ganzenvraat en gebrekkig onderhoud verdwijnen de akkers
nu in snel tempo en dat is zonde aangezien het moeilijk en duur is om nieuwe
legakkers te realiseren. De legakkers hebben een duidelijke meerwaarde voor de
natuur- en waterdoelstellingen in het gebied (broedgelegenheid, luwte, plaats
voor oeverarealen)
Dhr. Paul van Rijn heeft veel detailinformatie over de waterkwaliteitsproef rond
1990 en de manier waarop het gebied daarop gereageerd heeft. Voor het
watergebiedsplan Geerpolder/Wassenaarse polder wordt de situatie 1990 al voor
een deel hersteld. Met Paul van Rijn wordt apart doorgesproken over enkele
detailmaatregelen die hierop kunnen aanvullen. l

Algemene opmerkingen Geerplas
- Er moeten goede afspraken komen over onderhoud. Dit is in het verleden niet of
onvoldoende gedaan. O.a bomen die omvallen moeten geruimd worden om
verdere schade te voorkomen. Beter is hoge bomen al eerder af te zetten, zodat
windworp voorkomen wordt,
- Door een van de aanwezige partijen werd de vraag gesteld hoe erg het is dat de
waterkwaliteit gering is in de Geerplas. Het antwoord is dat de huidige
waterkwaliteit hoort bij een gebied met een vogelkolonie. Natuurlijk is schoner
water altijd een streven en zou plantenrijk water mooier zijn, alleen is de vraag
wel hoe ver we daarin moeten gaan. Voor de Langeraarse Plassen heeft het een
meerwaarde dat de Geerplas wordt geïsoleerd van de rest van de plassen.

Twee discussie ronden Noord- en Zuidplas
Aanvullingen op het ideeënboek:
-

-

Surfvereniging niet blij met legakkers en eilandjes verspreid in de plassen. Maar
de vereniging heeft geen probleem met aanleg van eilandjes op strategische
plaatsen die watersporters niet hinderen.
Recreatiekansen voor legakkers en eilandjes, o.a. ook voor vissers.
Legakkers herstellen bij voorkeur in de Zuidplas.
Eenheid van inrichting voor ogen houden voor beide plassen, geen wildgroei aan
inrichtingsmaatregelen opzetten.
VELP (vereniging van eigenaren) nieuw leven inblazen, met nieuwe naam.
Aanleg van natuurvriendelijke oever langs het Kerkpad.
Geen zwemplaatsen langs het Kerkpad in verband met drukte en doorgangs
weg/pad.
Aandacht voor cultuurhistorie Kerkpad.
Natuurvriendelijke oevers langs Paradijsweg (plaszijde).
Puinstort langs Kerkpad afdekken met bijvoorbeeld basaltblokken.
Baggeren van Noord- en Zuidplas (zijde Langeraarseweg). Boten kunnen daar niet
varen.
Aanleg strandje(s) langs Smitskade (vanwege luwte).
Standje aan de Geerweg, met mogelijkheden horeca gelegenheid. Verschil in twee
recreatie plekken Smitskade (kwaliteit, klein), Geerweg (groot, horeca,
toegankelijk met de auto).
Sloten die grenzen aan de plassen ecologisch gezond houden/maken.
Landpunt Romeijn (Zuidplas) weer vergroten.
Windzijde Kerkpad puinstort afdekken met basaltblokken of aanleg spoelbalk.
Rietkragen herstellen.
Keetsloot op diepte brengen.
Oeverland langs Smitskade.

Algemene opmerkingen Noord- en Zuidplas
-

-

Er wordt weinig gevist op de plassen. Meest al wordt nu gevist op de Drecht.
Door partijen wordt aangeboden om mee te werken aan ontwikkeling eilandjes of
natuurvriendelijke oevers door eigendom in te zetten. Dit kan een mooie manier
zijn om via een kleine groep mensen een grotere groep te benaderen en mee te
nemen in het ontwikkelen van oevers en of eilandjes. Dit moet nog verder worden
uitgedacht.

Actiepunten voortgekomen uit totale sessie









HHR vraagt na of de gegevens van het diepte onderzoek opgestuurd kan worden.
Gem/HHR/SBB houden de werkgroep op de hoogte van bestuurlijke beslissingen.
Er ligt veel vuil op de bodem van de plassen dat gevaarlijk is voor de gebruikers.
HHR vraagt een jurist uit te zoeken wie verantwoordelijk is voor het opruimen.
Er wordt een overleg ingepland tussen Paul van Rijn en de waterkwaliteit expert
van HHR en SBB om inhoudelijk te discussiëren over een aantal maatregelen die
Paul heeft aangedragen.
HHR zoekt uit of de kopsloten van de plassen gebaggerd kunnen worden door de
eigenaren door te handhaven op de Keur van Rijnland. De vraag hierbij is of de
sloten voldoen aan de Keur en of een baggeractie nuttig is als de plassen zelf niet
worden gebaggerd.
HHR zoekt contact met de Schaatsclub van Langeraar.
HHR zoekt contact met de scouting Langeraarsche plassen.



HHR zoekt contact met bestuur van VELP. Miriam Morrelisse heeft contacten bij
het bestuur lopen.

Vervolg


In september zal er contact gezocht worden met de betrokken partijen. Dan zullen
we de werkgroep Langeraarsche Plassen meer vorm geven en gaan praten over
een concept lijst maatregelen.

Website
Presentatie en verslag worden op de website geplaatst.
Foto’s van de avond

