Nieuwsbrief augustus 2014
Reeuwijkse Plassen schoner en mooier
Het hoogheemraadschap van Rijnland neemt tot 2015 verschillende maatregelen die samen zorgen voor de
verbetering van de waterkwaliteit en ecologie in het Reeuwijkse plassengebied. Hierdoor wordt het water
op termijn schoner en helderder. Rijnland doet dit niet alleen, maar samen met andere overheden en de
mensen die er wonen, werken en recreëren. Deze nieuwsbrief houdt u op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen. Wilt u meer weten, kijk dan op www.rijnland.net/reeuwijkseplassen.
Kleurwedstrijd Bruisend Reeuwijk

Natuurvriendelijke oever in Klein Vogelenzang (foto Rick Hekman)
Het Hoogheemraadschap van Rijnland is ook dit jaar weer aanwezig in een stand van Bruisend Reeuwijk op

30 augustus. Wij staan hier samen met verschillende lokale verenigingen zoals Stichting Veen en het
SWRP. Dit jaar organiseren we een leuke kleurwedstrijd voor kinderen van 2 tot 12 jaar. Want dit zijn
(toekomstige) gebruikers van de plassen en misschien wel onze nieuwe collega’s!
De kinderen kunnen aan de slag met een kleurplaat waarop een natuurvriendelijke oever is afgebeeld met
(water)dieren die er graag leven. Voor de kinderen die de kleurplaat het mooiste inkleuren zijn leuke
prijzen te winnen. Bij onze marktkraam kunnen de kinderen direct aan de slag. Zij kunnen de kleurplaat
natuurlijk ook meenemen en thuis inkleuren. Op www.rijnland.net/reeuwijkseplassen is de kleurplaat vanaf
1 september ook te downloaden. De kinderen kunnen de kleurplaat tot en met zondag 21 september 2014
naar ons toesturen. De winnaars krijgen voor 3 oktober 2014 persoonlijk bericht.
Net als voorgaande jaren richten we de marktkraam over de Reeuwijkse Plassen in samen met lokaal
betrokken verenigingen. U kunt hier alles vragen over de projecten in de Reeuwijkse Plassen, bijvoorbeeld:
Hoe leggen we natuurvriendelijke oevers aan? En wat doen we allemaal om de waterkwaliteit te
verbeteren?
Dus kom langs op zaterdag 30 augustus bij de stand aan de Notaris D'aumerielaan.
Werkzaamheden afkoppelen polder Goudse Hout

Gemaal Achterwillenseweg
In Gouda werken we aan het afkoppelen van de polder Goudse Hout van de Reeuwijkse Plassen. Daarvoor
worden 2 gemalen gebouwd en 6 duikers vervangen. Het gemaal aan de Achterwillenseweg is inmiddels zo
goed als af. Voor het gemaal aan de Goejanverwelledijk is de aannemer gestart met de aanleg van een
persleiding die door de Goejanverwelledijk komt te liggen.
Een persleiding is een buis bedoeld om water doorheen te kunnen pompen. Deze buis ligt onder de grond.
In dit geval wordt het water uit de polder door de persleiding naar de Hollandsche IJssel gepompt. Voor het
aanleggen van de persleiding beginnen we met het afgraven van grond. Na het afgraven van de grond
plaatsen we de persleiding. Als de persleiding goed werkt, dekken we deze weer af met grond. De
persleiding wordt in delen door een zwaar transport geleverd. Indien nodig leiden verkeersregelaars het
verkeer in goede banen. Gedurende de werkzaamheden is de Goejanverwelledijk ter hoogte van de
Waaiersluis afgesloten voor verkeer. Er wordt een omleiding ingesteld. De werkzaamheden duren 6 weken.
Daarvan is de weg 3 weken afgesloten.
Afkoppelen omliggende polders
Het water uit de polders rond de Reeuwijkse Plassen bevat veel voedingsstoffen. Door dit voedselrijke
water nemen algen in aantal toe. Algen zorgen op hun beurt weer voor troebel water. De sterke algengroei
willen we tegengaan, zodat het water helderder wordt waardoor de diversiteit aan waterplanten en dieren
toeneemt. De polders Reeuwijk West en Abessinië zijn al afgekoppeld. Dit jaar werkt Rijnland aan het
afkoppelen van Stein Noord en Goudse Hout

Samen meten voor natuurlijker peilbeheer

Het grondwaterpeil meten (foto via Bezoekerscentrum Hageven)
Rijnland wil een meer natuurlijk peilbeheer instellen in de Reeuwijkse Plassen. Om dit te kunnen doen
moeten we eerst meer weten over het huidige waterpeil. In de vorige nieuwsbrief en in Kijk Op Reeuwijk
hebben we bewoners uit het gebied gevraagd met ons mee te meten. Inmiddels hebben zich 9 mensen
aangemeld. Zij gaan zoveel mogelijk dagelijks het grondwaterpeil en het peil van het oppervlaktewater
voor ons meten op of nabij hun perceel.
Bij de deelnemers die zich hebben opgegeven plaatst Rijnland een of meer peilbuizen op het perceel voor
het meten van het peil van het grondwater en een peilschaal voor het meten van het oppervlaktewater
peil. Wij vragen de deelnemers een jaar lang zoveel mogelijk iedere dag de waterstand in de peilbuizen aan
ons door te geven. Het waterpeil in de Reeuwijkse Plassen schommelt continu. Door in het hele gebied te
meten krijgen we een duidelijk beeld van het effect van deze schommelingen in het oppervlaktewater op
het grondwaterpeil.
Wat is natuurlijker peilbeheer?
Voor de Reeuwijkse Plassen is een gewenst waterpeil afgesproken: 2,24 meter beneden NAP. Dit gewenst
waterpeil is vastgelegd in een peilbesluit, specifiek opgesteld voor de Reeuwijkse Plassen. Om het waterpeil
te handhaven, moeten we bij droogte fosfaatrijk water uit de omliggende polder inlaten. Fosfaten zijn
voedingsstoffen voor algen, die bij het inlaten van dit fosfaatrijkwater hard gaan groeien, zodat dat het
water in de plassen er troebel van wordt. En dat willen we liever niet. We streven naar helderder water,
zodat de diversiteit aan waterplanten en dieren toeneemt.
Als het regent, komt er juist veel schoon regenwater in de plassen. Maar door veel regen komt het voor dat
het peil te hoog staat en moeten we het schone regenwater wegpompen. Dat is jammer. Daarom werken
we toe naar een natuurlijker waterpeil in de Reeuwijkse Plassen. Om dit te organiseren bereiden we een
nieuw peilbesluit voor waarin staat dat het waterpeil meer mag fluctueren. Het gaat niet om hele grote
fluctuaties: rond de 5 centimeter onder en boven het afgesproken waterpeil.

Baggeren Klein Vogelenzang

De bagger gaat via leidingen naar de baggerdepots
Het baggeren van het voedselrijke slib op de bodem van de plas Klein Vogelenzang is afgerond. Het
baggeren is eerder klaar dan verwacht. Dit komt onder andere omdat er minder bagger op de bodem van
de plas lag dan van tevoren ingeschat. Daardoor is er nog ruimte in de baggerdepots aan de Oud
Reeuwijkseweg. De afspraak met de grondeigenaar is dat Rijnland de depots voldoende gaat vullen.
Rijnland heeft daarom in afstemming met eigenaren in de naastgelegen plas Groot Vogelenzang besloten
om ook een gedeelte van deze plas te gaan baggeren.
Er is niet genoeg ruimte in de baggerdepots om de hele plas Groot Vogelenzang te baggeren. We gaan
alleen baggeren op plaatsen waar veel bagger ligt. Ook gaan we de bagger weghalen uit de doorvaarten
naar Groot Vogelenzang. Als de baggerdepots vol zijn stoppen we met de baggerwerkzaamheden.
Als de baggerwerkzaamheden zijn afgerond gaat de aannemer de baggerleidingen weghalen. De
baggerleidingen liggen tussen Klein, en Groot Vogelenzang en de baggerdepots aan de Oud
Reeuwijkseweg. In totaal ongeveer 12 kilometer. Ook de booster die bij Sloene staat, kan na de
werkzaamheden weggehaald worden.
Stand van zaken natuurvriendelijke oevers

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de aanleg van de natuurvriendelijke oevers in de Reeuwijkse
Plassen. De werkzaamheden zijn daardoor goed gevorderd. De werkzaamheden werden uitgevoerd onder
strikte ecologische begeleiding vanwege het broedseizoen.

De aanleg van de natuurvriendelijke oevers verloopt in verschillende tranches (fases). Een overzichtskaart
van de verschillende tranches kunt u vinden op onze website, rechts bij downloads. De werkzaamheden
aan tranche 1 en 2 zijn inmiddels afgerond. De werkzaamheden aan den Kerfwetering (tranche 5) zijn ook
klaar. Tranche 4 wordt naar verwachting eind september afgerond. Tranche 3 wordt als laatste van de 5
tranches in de Reeuwijkse Plassen afgerond.
Informatie, melding, klacht
Veel projecten zijn nu in uitvoering. Waar kunt u terecht met uw vragen of klachten?
Informatieve vraag
Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over de werkzaamheden in het Reeuwijkse plassengebied?
Neem dan contact op met Rijnland via telefoonnummer (071) 306 30 41 of via
reeuwijkseplassen@rijnland.net.
Klacht
Heeft u een klacht of wilt u melding maken van overlast met betrekking tot een van de projecten in
uitvoering? Bel dan met de toezichthouder ter plaatse: de heer Lelieveld, 06 54 730 667.
Meldingen algemene waterzaken
Wilt u melding maken van algemene waterzaken, bijvoorbeeld illegale demping, niet vergunde afsluiting
van watergangen, wateroverlast of te hoog waterpeil? Ga dan naar www.rijnland.net/loket/meldpunt en vul
het meldingenformulier in.
Partners
De projecten worden mede mogelijk gemaakt door
de provincie Zuid-Holland namens het ministerie van
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, het
ministerie van Infrastructuur en Milieu en door het
Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water van het
ministerie van Infrastructuur en Milieu.
U ontvangt deze e-mailnieuwsbrief omdat u interesse
heeft getoond. Stelt u hier geen prijs meer op? U
kunt zich afmelden via
www.rijnland.net/reeuwijkseplassen --> klik rechts
op de pagina onder ‘Nieuwsbrieven' op
‘aanmelden/afmelden'. Heeft u vragen, opmerkingen
of suggesties over de website? Laat het ons weten en
mail naar webmaster@rijnland.net.

