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Voorwoord
Stichting Verenigde Eigenaren en Natuurontwikkeling, verder Stichting VEEN genoemd, voelt een
urgentie om de natuur- en landschapswaarden in de Reeuwijkse Plassen te behouden en verdere
achteruitgang te stoppen of liever nog om te keren in een positieve, vernieuwende ontwikkeling.
Doorgaan op de oude voet, waarbij iedereen zijn eigen deelbelang behartigt maar het intrinsieke
belang en het publieksbelang van natuur en landschap niet goed vertegenwoordigd zijn, is in de
ogen van de Stichting een onwenselijke ontwikkeling. In de zoektocht naar antwoorden op de
vraag hoe het beter kan, zijn Stichting Adessium en Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
aangesloten met als concrete doelstelling om een gebiedsproces op gang te brengen, waarmee
natuurbehoud, -herstel en -ontwikkeling in het plassengebied vorm kunnen worden gegeven.
Stichting VEEN heeft aan Bureau Waardenburg de opdracht verstrekt om in afstemming met
gebiedspartners een gebiedsvisie te ontwikkelen, waarin behoud, herstel en ontwikkeling van
natuurwaarden in de Reeuwijkse Plassen centraal staan. Gaandeweg het proces van
visievorming heeft daarbij consultatie van vele stakeholders uit het plassengebied
plaatsgevonden en is het proces door belangengroepen en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk
ondersteund. Dit heeft geleid tot de thans voorliggende natuurbeheer- en natuurherstelvisie in
conceptvorm.
Uitwerking van de visie heeft plaats gevonden onder leiding van het projectteam van Bureau
Waardenburg, met de volgende samenstelling:
• Mascha Visser – projectleider / landschapsarchitect
• Jos Spier – aquatisch ecoloog
• Rogier Verbeek – expert vogels, wetgeving, beleid
• Ineke Röell – ontwerper / tekenaar
Vele anderen hebben daarnaast op ad-hoc basis bijgedragen.
Begeleiding vanuit opdrachtgever vond plaats door de projectgroep, die een afspiegeling vormde
van de door Stichting VEEN gerepresenteerde groepen. (Zie voor samenstelling Projectgroep en
andere betrokkenen bijlage 1, in deel D, Achtergronddocument behorend bij deze visie.) Het
opstellen van de visie is een gezamenlijk avontuur geworden, dat tevens de eerste stappen heeft
betekend in de nagestreefde gezamenlijkheid in de verantwoordelijkheid voor het gebied. Het
gereedkomen van deze visie wordt dan ook niet gezien als eindpunt van het planproces, maar
als beginpunt van een gebiedsproces.
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Wij danken Stichting VEEN, Stichting Adessium, de projectgroep en gemeente Bodegraven –
Reeuwijk voor het in ons gestelde vertrouwen en de interessante samenwerking. Stichting
Adessium heeft een belangrijke aanjagende rol bij het ontwikkelen van een breed gedragen visie,
zonder een stempel te drukken op de inhoud ervan, en door de financiële ondersteuning van het
project. Daarnaast gaat onze dank uit naar de vele betrokken personen en overheden in het
gebied voor hun waardevolle inbreng over de volle breedte van deze veelomvattende opgave.
Doelstelling van Stichting VEEN
“De Stichting heeft ten doel: de natuurwaarden van de Reeuwijkse Plassen te beschermen en waar
nodig te herstellen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt
of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.”
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Probleemstelling en urgentie
Het gebied heeft de mens eeuwenlang ecosysteemdiensten bewezen, ook al heette dat toen nog niet zo.
We1 hebben telkens weer genomen uit het gebied, de vruchten geplukt. Tijdens en na de vervening werd
het gebied ‘om den brode’ gebruikt voor onder meer landbouw, veeteelt, tuinbouw, visserij en jacht, handel
in riet, kruiden, meeuweneieren, wild, vis. Intussen vonden we het ook mooi om te zien; we houden van
het gebied, we zijn er graag, zowel op land als te water, en we identificeren ons er generaties lang mee.
Ook zijn we de strijd tegen de elementen aangegaan. Voor je het weet moet een oeverbeschoeiing alweer
vervangen worden of is een ooit zo brede rietkraag uitgehold en amper nog van waarde als golfbreker
noch als leefgebied van bijzondere diersoorten. Het ecosysteem is onherroepelijk veranderd, heeft zich
als het ware tegen ons gekeerd. Het water is troebel en de kwaliteit ervan is te slecht voor een robuuste,
toekomstbestendige natuur. Lokaal zetten eigenaren zich in om te behouden wat er aan natuur rest, maar
we hebben te weinig oog gehad voor het ecosysteem als geheel.
Het ecosysteem is veelomvattend, complex en door ons mensen nog niet volledig begrepen. Ecologen en
hydrologen weten wel van veel kleine radertjes in het systeem hoe ze werken of waardoor ze beïnvloed
worden, maar zijn zich ook bewust van het onvermogen om alle onderlinge relaties te doorgronden. Laat
staan om ‘even een goed functionerend ecosysteem te bouwen’. De complexiteit van de natuur gaat ons
inzicht te boven, maar we grijpen er wel voortdurend op in. Tot nu toe deden we dat vanuit ons korte termijn
verlangen om er zelf beter van te worden. Inmiddels zijn we tot het inzicht gekomen dat onze korte termijn
voordelen leiden tot lange termijn problemen in het ecosysteem. Deze problemen keren zich uiteindelijk
ook tegen ons.
In het belang van het gebied èn van onszelf gaan we vanaf nu de belangen van de natuur meewegen in
ons ingrijpen. We trachten met de kennis die we wèl hebben, het ecosysteem positief te beïnvloeden.
Want als we niks veranderen blijft er binnen enkele decennia niets meer dan een klotsende bak troebel
water, met blauwalg, over waar wij mensen niks meer te zoeken hebben. Vanuit de wens en de behoefte
om verder te leven in het gebied en te blijven genieten van de landschappelijke kwaliteiten, het aangename
vaarwater, de vogels en andere natuur, groeit het besef dat er iets moet veranderen in ons handelen.
Alle eigenaren, bewoners en gebruikers van de Reeuwijkse plassen zijn probleemhouder, hoewel niet
iedereen zich daar nog van bewust is. Het overgrote deel van de Reeuwijkse Plassen is in bezit en beheer
bij verschillende eigenaren, waaronder vele particulieren (al dan niet verenigd) en beperkte delen bij
Gemeente en Staatsbosbeheer. Daarnaast zijn er enkele instanties die verantwoordelijkheid dragen voor
deelbelangen, zoals
- Hoogheemraadschap van Rijnland: waterkwaliteit (chemisch en ecologisch);
- Gemeente Reeuwijk-Bodegraven: ruimtelijk ordeningsbeleid en de handhaving daarvan, gedelegeerd
aan Omgevingsdienst Midden-Holland, o.m. wonen, verkeer & veiligheid, visstandbeheer en groenbeheer;
- Groenalliantie: beheer van recreatiegebieden;
- Provincie Zuid- Holland: natuurbeleid (Natuurnetwerk Nederland en Natura 2000).
Deze instanties kunnen echter niet zelfstandig voor een kentering in de Reeuwijkse Plassen als geheel
zorgen; er moet intensief samengewerkt worden, vanuit een gemeenschappelijk perspectief. Voorliggende
visie is daartoe een aanzet.
1
Met ‘we’ wordt hier bedoeld eenieder die op welke wijze dan ook gebruik maakt(e) van de Reeuwijkse Plassen.
Deze woordkeus is bewust ingezet om aan te geven hoezeer iedereen medeverantwoordelijk is voor de toekomst
van het gebied.
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1 Inleiding
1.1

Uitgangssituatie
Tot diep in de 19e eeuw werd het landschapsbeeld van de Reeuwijkse Plassen en het
omliggende weidegebied gekenmerkt door een Oer-Hollands veenweidelandschap.
Uitgestrekte vergezichten over waardevolle cultuurlandschappen werden afgewisseld door
open en halfopen lintbebouwing langs oude veenwegen en gebieden waar op grote schaal
turf respectievelijk veen werd gestoken, zoals in het Reeuwijkse Land ten noordoosten van
Gouda.
Als gevolg van de gestaag voortschrijdende turfwinning is hier sinds de 18e eeuw een
omvangrijk plassengebied ontstaan dat, met uitzondering van de later gegraven
zandwinplas Broekvelden/Vettenbroek, in zijn basisstructuur tot op heden behouden is
gebleven. Zodoende vormen de Reeuwijkse Plassen al meer dan 100 jaar een uniek en
bijzonder plassenlandschap, dat door de gemeente Bodegraven-Reeuwijk in 2012 in haar
structuurvisie “Vitaliteit in het Reeuwijkse Land” als karakteristieke landschapseenheid is
aangewezen.

1.2

Gebruik en biodiversiteit
Het spreekt voor zich dat een dergelijk unieke landschapseenheid door de eeuwen heen
ook ruimte heeft geboden aan tal van bijzondere leefgebieden en biotopen, reikend van
gebiedstypische, soortenrijke natte graslandtypen of hooilanden tot aan veenplassen en
veenmoerassen. Zij boden tot ver in de jaren ‘60 een grote verscheidenheid aan leefmilieus
en daarmee uitstekende broed-, rust- of foerageerplaatsen voor tal van water-, moeras- en
veenweidevogels maar ook aan specifieke aquatische flora en fauna.
De intensivering van het grondgebruik in omringende landbouwgebieden, de verdergaande
bodemdaling en de met beide ontwikkelingen samenhangende veranderingen in
waterkwaliteit en -kwantiteit heeft op het vlak van biodiversiteit echter een kentering in de
hand gewerkt. Op grote schaal is als gevolg daarvan biotoopverlies van soorten als
woudaapje en grote karekiet opgetreden, in het bijzonder de hoeveelheid én de kwaliteit
van rietkragen en waterplantenzones. Populaties van gebieds-typische planten- en
diersoorten zijn zienderogen achteruit gegaan. De intussen toenemende recreatiedruk
heeft enige verstoring als stress-factor voor bedreigde soorten toegevoegd aan het toch al
sterk onder druk staande leefmilieu.
Daarnaast vragen klimatologische veranderingen in toenemende mate om een klimaatadaptief water- en bodembeheer. Dit is zeer gebaat bij een hoge biodiversiteit en
bijbehorend veerkrachtig, robuust ecosysteem. Het behoud, en waar mogelijk verder
herstel, van een goede waterkwaliteit is hierbij een randvoorwaarde.
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1.3

Trendbreuk voor biodiversiteit
Hoewel waterkwaliteitsverbetering reeds krachtig is ingezet, vraagt de negatieve
ontwikkeling van de voorbije decennia om een ingrijpende trendbreuk. Een trendbreuk die
in eerste instantie gericht is op het goed beheren en behouden van bestaande natuur- en
landschapswaarden, maar die waar mogelijk ook gericht is op het herstel van
natuurwaarden die een sterke achteruitgang hebben laten zien. Waar zinvol grijpen we
vanzelfsprekend ook de kansen aan voor de ontwikkeling van nieuwe natuurwaarden.

1.4

Doel van deze Visie
Voorliggende Visie schetst het overkoepelende kader waarbinnen al het toekomstig
ingrijpen van de mens in de Reeuwijkse Plassen, zowel eigenaren als overheden, idealiter
zou moeten passen. Zo waarborgen we dat activiteiten geen verdere afbreuk doen aan de
biodiversiteit maar er juist een bijdrage aan leveren. Het doel van de visie is daarnaast dat
er een eenduidig geluid uit het gebied komt, zodat:
- de focus gericht is op gezamenlijkheid en minder op verschillen;
- intern duidelijkheid is over de ontwikkelingsrichting die goed is voor de natuur;
- er extern duidelijkheid geboden wordt over het algemeen gebiedsbelang (denk aan
beleidsbeïnvloeding, agenderen van belangrijke aandachtspunten);
- we een helder verhaal hebben om subsidie, cofinanciering en andere geldstromen
aan te boren teneinde de visie te verwezenlijken.
Hiermee behartigen wij allen tezamen de belangen van onszelf op lange termijn, via een
intensieve bescherming en verbetering van de natuur. Andere belangen, zoals
gebruikswensen en belevingswensen, worden met behulp van de Visie afgewogen en op
hun bijdrage beoordeeld. En elke partij werkt vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid
aan een gezond en robuust ecosysteem Reeuwijkse Plassen.
De Projectgroep is zich ervan bewust dat de aanpak van biodiversiteitversterking een
veelomvattende taak is. Hoewel iedereen in principe probleemhouder is en een bijdrage
kan leveren, zijn er ook taken die gemeentebreed of zelfs op provinciaal niveau aangepakt
moeten worden. De Visie spreekt een ambitie uit en is het vertrekpunt voor vele verdere
acties, waarbij partijen elkaar nodig hebben en elkaar scherp kunnen en moeten houden
ten aanzien van de doelen voor natuurbehoud en -herstel.
Niet in het minst is de Visie ervoor bedoeld de eigenaren in het gebied te steunen en te
motiveren om vanuit hun eigen rol een gezamenlijk gedragen richting in te slaan en daarin
actief samenwerking te zoeken om verder te bouwen aan een gebied waar eenieder ook
in de toekomst trots op kan zijn.
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1.5

Afbakening en leeswijzer
Het plangebied is beperkt tot de Reeuwijkse plassen met zijn eilandjes en oevers. Relaties
met omliggende gronden en tussen de plassen liggende wegen en woonlinten zijn
meegenomen, maar de gebieden zijn niet volledig geïntegreerd.
Als planhorizon geldt 2030, lang genoeg om veranderingen in natuur en landschap te
initiëren, te beheren en effecten te monitoren, maar niet zo lang dat de visie reeds
gedurende de looptijd vergeten wordt.
De kaders uit het vigerende bestemmingsplan worden gevolgd, met name ten aanzien van
de verdeling tussen de nadruk op recreatie in de zuidwestelijke plassen Elfhoeven en
Gravenkoop en de nadruk op natuur in de overige plassen. Tegelijk draagt deze visie ook
bij aan de voorbereiding van een op handen zijnde bestemmingsplan-herziening; de Visie
kan als daartoe input dienen. De bestemmingsplan-herziening vindt plaats onder
verantwoordelijkheid van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en kent de wettelijke
verplichting om daarbij alle bewoners en bedrijven de kans te geven zich erover uit te
spreken.
Tijdens het planproces dat is doorlopen om tot onderhavige Visie te komen, zijn vier
rapporten tot stand gebracht:
Deel A: Visie – wat willen we bereiken;
Deel B: Aanzet tot uitvoering – uitvoeringsstrategie, of hoe willen we de visie bereiken;
Deel C: Inspiratie document – buiten gebaande paden denken;
Deel D: Achtergrond rapport – inventarisatie en analyse van gebied en beheer, tevens
onderbouwing van gemaakte keuzes.
Zie voor een toelichting op het gevolgde planproces Deel D, Achtergrondrapport.
De problematiek van de Reeuwijkse Plassen is veelomvattend. Voorliggend rapport Deel
A omvat de kern van de Natuurbeheer en -herstel Visie. De Visie vertelt wat we willen
bereiken en hoe we dit op hoofdlijnen aanpakken, maar is bewust bondig gehouden.
Onderbouwing van de onderdelen van deze visie is te vinden in Deel D,
Achtergrondrapport. Hoofdstuk 2 gaat in op de kerndoelen van de visie en benoemd kort
de onderdelen van de visie op natuur en landschap. Hoofdstuk 3 geeft de visie op
benodigde aanpassingen van organisatorische aspecten in het gebied. Hoofdstuk 4
benoemt enkele vuistregels, ofwel strategie op hoofdlijnen. Tenslotte volgt in hoofdstuk 5
de conclusie en een samenvatting van de onderdelen van de visie in een schema.
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Algemene definities:
Natuurbeheer
Het werk dat nodig is om de natuur in stand te houden en mogelijk ook uit te breiden.
Natuurontwikkeling
Werkzaamheden verrichten die de omstandigheden verbeteren of creëren waaronder een
bepaald natuurtype kan ontstaan.
Groenbeheer
Groenbeheer is het beheer van de groene plekken in (verstedelijkte) omgeving; van het
onkruid tussen de stenen, de bloembakken aan het gemeentehuis tot het (stads)park met
de vijver en de eenden. Ook het in vorm houden van straatbomen, het maaien van
grasvelden het verzorgen van gevelgroen en groendaken hoort bij groenbeheer.
Biodiversiteit
Onder biodiversiteit (soortenrijkdom) wordt de verscheidenheid aan soorten in een bepaald
gebied verstaan, zijnde planten, dieren, zwammen, bacteriën, etc... Biodiversiteit omvat
daarnaast ook de genetische diversiteit binnen een soort of soortgroep. Variatie in
omstandigheden (vb. water-land, voedselrijk-voedselarm) en habitats levert doorgaans
een grotere verscheidenheid aan soorten en daarmee een hogere biodiversiteit.
Ecologische groenbeheer
Ecologische groenbeheer is een vorm van het beheren van groen waarbij de inheemse
flora en fauna centraal staan. Bij ecologisch beheer wordt er gestreefd de biodiversiteit te
vergroten en de flora en fauna de kans te geven zich door middel van natuurlijke processen
te ontwikkelen.
Natuurherstel
Het door middel van (inrichtings)maatregelen en beheer terugbrengen van (bijna) verloren
natuurwaarden en biodiversiteit.
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2 Visie: dit aanpakken
2.1

Kerndoelen en uitgangspunten voor het natuurbeheer
Het overkoepelende hoofddoel van deze natuurbeheerstrategie is de versterking van de
biodiversiteit in het plassengebied, waarbij tegelijkertijd rekening wordt gehouden met de
nevengeschikte functies zoals de woon- een recreatiefunctie in de plassen en specifieke
randvoorwaarden vanuit een duurzaam waterbeheer. De focus van het natuurbeheer ligt
daarbij vanzelfsprekend op kenmerkende biotopen van het laagveengebied waaronder
veenplassen, kenmerkende relicten uit de fase van veenwinning, restanten van natte
veenweiden en diverse watergebonden vegetaties.
Deze natuurtypen passen bij het gebied in de huidige tijd en verhouden zich prima tot
overige functies, mits daarbij natuurbelangen zorgvuldig worden afgewogen. Het is heel
belangrijk om de karakteristieke natuurtypen te beschermen en uit te breiden, omdat de
natuur in het gebied weer robuuster moet worden en daarmee weerbaarder tegen
menselijk gebruik en toekomstige veranderingen, bijvoorbeeld van het klimaat (ook wel
klimaatadaptief genoemd).
Onze focus ligt op behoud van de huidige natuur- en cultuurwaarden en vergroten van de
biodiversiteit gekoppeld aan rietranden, plas-drasoevers en ondergedoken
waterplantenzones. Een duidelijke en aansprekende manier om aan verbetering van de
natuurlijke situatie te werken is dat we inzetten op een beperkt aantal doelsoorten. We
kiezen voor Grote karekiet, Zwarte stern en overwinterende watervogels. Door hier op in
te zetten kunnen 99% van de aan moerasgebieden gebonden andere soorten mee
profiteren, denk aan ringslang, otter, noordse woelmuis, snoek, fonteinkruiden en vele
andere soorten en soortgroepen.

2.1.1

Verbeteren waterkwaliteit als randvoorwaarde
De huidige waterkwaliteit (chemisch en ecologisch) is een van de belangrijkste knelpunten
binnen het gebied van de Reeuwijkse plassen. Een betere waterkwaliteit levert kansen
voor natuurherstel en is de basis voor het behouden van een gezond ecosysteem.
Verbetering van de waterkwaliteit is daarmee een initieel doel van toekomstig natuur- en
waterbeheer. Hiertoe is intensivering van de samenwerking met Hoogheemraadschap van
Rijnland nodig. Daarnaast is de verwachting dat de andere onderdelen van visie, zoals het
verbeteren van oevermilieus, uiteindelijk bijdragen aan verdere verbetering van de
waterkwaliteit.
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2.2
2.2.1

Visie op natuur en landschap in het gebied
Natuur versterken: vegetaties behouden en ontwikkelen
We gaan bij alles wat we doen in de Reeuwijkse Plassen versterking van de biodiversiteit
en verbeteren van de waterkwaliteit meenemen. Daarom is het beheer gericht op
vegetatieontwikkeling (boven en onder water!) en wordt dit zo nodig met
inrichtingsmaatregelen ondersteund.
• behouden van bestaande rietoevers en uitbreiden van rietoevers waar mogelijk;
• vergroten areaal waterplanten (met name ondergedoken waterplanten);
• aanbrengen ondiepe vooroevers voor ontwikkeling van riet, lisdodde en andere
oever- en waterplanten rond te beschermen eilanden en landtongen;

2.2.2

Natuur versterken: biotoop gidssoorten realiseren
We zorgen we voor verruiming van het leefmilieu van gidssoorten Grote karekiet en Zwarte
stern door:
• vergroten areaal waterriet aan de oostzijde en zuidzijde van het plassengebied
(meer oppervlak en bredere rietzones);
• verbeteren kwaliteit van het riet aan de oostzijde en zuidzijde van het
plassengebied (verjonging en naast elkaar laten bestaan van jong en ouder riet,
tegengaan van verbossing);
• aanbrengen van ‘stapstenen’ met natuurlijke water-oever overgangen midden door
het plassengebied;
• karakteristieke vegetaties (‘beheertypen’) op het droge (op eilanden en in
omliggende polders) te behouden en verder te ontwikkelen;
• gerichte biotoopontwikkeling door inrichting en beheer in Polder Sluipwijk en Lang
Roggebroek.

2.2.3

Natuur versterken: bijdragen Natura 2000
Aanvullend zorgen we voor verbetering van het leefgebied van overwinterende
watervogels door:
• waarborgen en uitbreiden van rust (met name in winterhalfjaar);
• toevoegen van dood hout in het water voor een impuls aan het water-habitat;
• vergroten zones met waterplanten voor meer voedsel.

2.2.4

Zaken niet (meer) doen voor natuurverbetering
We gaan de economische, sociale en ecologische netwerken weer in balans brengen en
collectieve belangen gaan voor individuele belangen of wensen. Dit zal de veerkracht van
het gebied ten goede komen, waarvan wij allen profiteren met datgene wat we in het gebied
doen. Enkele zaken die van een of meer partijen offers vragen, maar die noodzakelijk zijn
om natuurbehoud en natuurontwikkeling echt goed te doen zijn:
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•
•
•
•
•

2.2.5

medewerking geven aan natuurontwikkeling op en aan eigendommen ten behoeve
van het natuurbelang / algemeen belang;
geen bodemwoelende vissoorten uitzetten (zoals karper en brasem) in de
(binnen)wateren;
accepteren van enige overlast (meeuwen, muggen, lagere / hogere waterstand ...);
in broedseizoen met alle vaartuigen afstand bewaren tot natuurgebieden;
faunabeheer toespitsen op soorten die niet bijdragen aan gewenste
natuurontwikkeling.

Na te streven leefgebieden voor gidssoorten
Om gidssoorten te verkrijgen moet het hele habitat van de soort aanwezig zijn en kwalitatief
geoptimaliseerd worden. Er moet dus niet alleen nestgelegenheid zijn, maar ook voldoende
schuilgelegenheid en voedselaanbod, zowel voor de jongen als voor de volwassen dieren.
De volgende concrete ruimtelijke uitgangspunten gelden bij inrichting en beheer.
Grote karekiet heeft volwaardige gradiëntrijke oeverzones nodig, dus de gehele
opeenvolging van vegetatie op het droge tot en met onderwatervegetatie, waarin waterriet
kansrijk is. Waterriet heeft de Grote karekiet nodig om te nestelen en omdat waterriet lastig
tot ontwikkeling te brengen is ligt daarop vaak de nadruk. Binnen het habitat van de Grote
karekiet hoort echter ook kruidenrijk grasland en wilgen- en elzenbroekbos met mantelzoom omdat daarin de middelgrote insecten huizen die ze eten.

Figuur 1

Schematische weergave habitat eisen Grote karekiet
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Omdat Grote karekiet dus eisen stelt op alle fronten, droog tot en met nat, is dit een
uitstekende gidssoort voor algehele biodiversiteitsverbetering van de Reeuwijkse Plassen.
Zwarte stern leeft in waterrijke omgevingen met hoge waterkwaliteit. Ze hebben kleine
wateren (bv. slootjes) nodig met drijvende planten(resten) of vlotjes om te nestelen. Voor
hun voedsel zijn ze afhankelijk van waterplantenzones met kleine vis en een zeer groot
areaal kruidenrijke graslanden met insecten.

Figuur 2

Schematische weergave habitat eisen Zwarte stern

Ook de Zwarte stern stelt eisen aan het gehele habitat van schoonwater met waterplanten
tot en met kruidenrijke graslanden. Deze soort staat daarom model voor de verbinding
tussen de Reeuwijkse Plassen en de natuurgebieden er omheen.
De watervogels die beschermd worden onder Natura 2000 regime zijn alleen in de winter
in de Reeuwijkse Plassen en omgeving. Voor deze verschillende soorten eenden zijn dus
alleen de habitateisen van de winter van belang. De watervogels hebben behoefte aan
grote open watervlaktes (bij voorkeur niet bevriezend) waar de rust gewaarborgd is, en
enige luwte te vinden is. Ze hebben behoefte aan een goede waterkwaliteit en daarbij
behorende onderwaterleven, met name planten. Omdat dood hout in het water een impuls
brengt aan macrofauna, vissen en waterplanten kan dit een bijdrage leveren aan
verbetering van het leefmilieu van (overwinterende) watervogels.
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Figuur 3

Schematische weergave habitat eisen overwinterende watervogels

Omdat de overwinterende watervogels rust (met name in het winterhalfjaar) en gezond
open water nodig hebben, zijn zij een duidelijke gidssoort/type voor het gebied omdat
vooral in het water vele soorten kunnen mee profiteren van gerichte verbeteringen.

2.2.6

Landschapselementen versterken
Naast dit natuurbeheer en deze natuurontwikkeling zetten we ook in op behoud van
identiteit en cultuurhistorische structuren en de mogelijkheden om het karakteristieke
landschap van de Reeuwijkse Plassen te beleven. Dit doen we door:
• eilanden (met name in Ravensberg) behouden met culturele diversiteit in het
voorkomen;
• landtongen (met name in Vrijhoef, Kalverbroek, Nieuwenbroek) behouden met een
open tot half-open beplanting;
• herstel van openbare cultuurhistorische structuren (zoals de oude weteringen,
kerkepaden) en verbeteren mogelijkheden voor beleving van de plassen vanaf het
land;
• openbare plekken langs wegen inrichten voor landschapsbeleving;
• (stimuleren van het) uitsluitend toepassen van inheemse beplanting in tuinen en
openbare ruimten.
Zo waarborgen we het behoud van de karakteristieke afwisseling van water en land in
cultuurhistorisch gevormde structuren. Tegen de trend in van verdergaande privatisering
van oevers, zetten we dus actief in op het vergroten van het areaal openbaar toegankelijke
plekken. Het toepassen van bestaande planologische regelingen kan hierbij behulpzaam
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zijn, mits maatwerk wordt geleverd die een netto positieve bijdrage aan de uitstraling en
belevingswaarde van het gebied waarborgt. Bij het verzilveren van kansen voor
landschapsbehoud, landschapsherstel en -ontwikkeling zoeken we altijd naar
meekoppelkansen voor het vergroten van de biodiversiteit (vooral met algemene soorten)
in land-water overgangen en op het land. Zo versterken het behoud van cultuurhistorische
karakteristieken en ingrepen ten gunste van de biodiversiteit elkaar. Een
belangrijkaandachtspunt is dat herstelde of ontwikkelde landschapselementen vervolgens
ook beheerd moeten worden conform deze visie, dus gericht op natuurbehoud.

2.2.7

Faunabeheer/bestrijding exoten
In en om de Reeuwijkse Plassen vindt op verschillende manieren jacht, wildbeheer en
schadebestrijding plaats. De Wet natuurbescherming (Wnb) voorziet in regels voor het
bestrijden van schadeveroorzakende diersoorten en het beheren van populaties. Het
bejagen, beheren of bestrijden van diersoorten mag slechts plaatsvinden overeenkomstig
met een faunabeheerplan. Dit faunabeheerplan wordt vastgesteld door het bestuur van de
Faunabeheereenheid Zuid-Holland (FBE). Voor de Reeuwijkse plassen gaat het hierbij met
name om ganzen en muskusratten. Deze vormen een knelpunt voor de ontwikkeling van
natuurvriendelijke oevers.
Ook het bestrijden van exoten is een belangrijk aandachtspunt in het waterbeheer. Het
gaat hierbij om exotische waterplanten als grote waternavel en diersoorten als
Amerikaanse rivierkreeften. Van met name de laatste soort is onduidelijk wat de impact is
op de vegetatieontwikkeling in de Reeuwijkse Plassen. Landelijk vormen deze exoten een
groot knelpunt.

2.3

Verwacht resultaat
Bovenstaande onderdelen van de visie zorgen ervoor dat populaties robuuster worden en
dus weerbaarder zijn tegen extreme weersomstandigheden. Dat wordt ook wel
‘klimaatadaptief’ genoemd. Ook wordt de relatie van de natuur in de Reeuwijkse Plassen
met de omgeving erdoor versterkt, waaronder de natte veenweiden in de poldergebieden
van Sluipwijk, Lang Roggebroek Oukoop-Negenviertel en polder Stein. Door verbeterde
aansluiting bij Natuurnetwerk Nederland wordt een landelijke verbinding tussen waterrijke
gebieden verbeterd, waardoor genetische uitwisseling tussen populaties weer meer
mogelijk wordt.
Binnen het gebied zelf wordt een positieve spiraal op gang gebracht, door op meerdere
plekken en op meerdere manieren (vooral gericht op behoud of juist meer gericht op
verdere ontwikkeling) in te grijpen en in de gaten te houden hoe de zaken allemaal met
elkaar samenhangen (zie figuur 4).
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Figuur 4

Alle ingrepen in het gebied zijn met elkaar verbonden, gidssoorten en daarmee
allerhande andere soorten profiteren, evenals de mens.

Alle ontwikkelingen in de Reeuwijkse Plassen dragen voortaan bij aan een robuuster
ecologisch systeem, wat ten goede komt aan ons allen (zie figuur 1).
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3 Visie: organisatorische vernieuwing
De Reeuwijkse plassen vormen een uniek gebied. Niet alleen qua natuur- en
landschapswaarden maar zeker ook qua eigendomsstructuur. Binnen het gebied zijn
bijzonder veel eigenaren van grond en water. Elk met zijn eigen wensen en belangen.
Daarnaast zijn er een aantal overheden die ieder hun eigen (deel)verantwoordelijkheden
dragen. Deze fragmentatie van eigendom, beheer en verantwoordelijkheden vormt een
belangrijk knelpunt en vermindert de slagkracht binnen het gebied; hierin gaan we actief
verandering aanbrengen.
De eigenaren hebben de eerste verantwoordelijkheid voor het onderhoud van hun
bezittingen, maar het feit dat de hele gemeenschap mee profiteert als het goed en natuurinclusief gedaan wordt, rechtvaardigt dat de gemeenschap hieraan ook mee betaalt. Dit
moet ook in de organisatie en in de geldstromen tot uiting komen.
Verandering van de organisatiestructuur is gericht op de pijlers coördinatie, kennis,
communicatie en geldstromen. In Deel B ‘Aanzet tot uitvoering’, wordt nader ingegaan op
hoe aan deze pijlers vorm gegeven kan worden; in dit hoofdstuk staat kort een overzicht
van acties.

Figuur 5

Aanpassingen organisatie gericht op verzamelen en delen van kennis, coördineren
van acties, aanboren en alloceren van geldstromen en communiceren binnen en
buiten het gebied
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3.1
3.1.1

Coördinatie
Beheer coörporatie
We streven naar grotere beheer eenheden of intensieve samenwerkingsverbanden om
(verdere) professionalisering van het beheer te kunnen bereiken. Hiertoe wordt een
overkoepelende beheer-coörporatie opgericht.
Dit hoeft niet te betekenen dat al het eigendom bij één organisatie wordt ondergebracht,
maar wel dat de kennis breed bekend is over hoe gebiedsspecifiek te beheren en zodoende
bij te dragen aan versterking van natuurwaarden. De reguliere beheertaken worden door
verschillende partijen uitgevoerd, maar moeten passen binnen de totaalvisie. Als er
successen, uitdagingen of mislukkingen zijn op dat vlak, moeten de ervaringen daarover
centraal beschikbaar worden gemaakt. Zo kan men een gezonde leercurve doorlopen,
volgens het cyclische principe van ‘plan – do – act – learn’. Grotere beheer eenheden
vergroten de slagvaardigheid en dragen bij aan de kans-rijkdom bij het verkrijgen
subsidies. Op lange termijn is het wellicht wel een goed streven om ook eigendommen
over te dragen aan één centrale instantie, omdat dan een nog directere koppeling ontstaat
tussen natuurdoelen en beheermaatregelen.

3.1.2

Uitvoeringsprogramma met deelprojecten
Voor het ten uitvoer brengen van de visie is het raadzaam om meerdere deelprojecten te
definiëren. Daaraan kunnen, naast projectdoelen, trekkers en overige actoren worden
gekoppeld, evenals budgetten en planningen. Tussen de deelprojecten onderling moet een
prioritering worden aangebracht, want niet alles kan meteen worden aangepakt. Dit levert
een samenhangend uitvoeringsprogramma op. Dit is belangrijk om de voortgang te volgen
en om Stuurgroepen in de regio inzicht te geven in de benodigde financiële middelen. Dat
is doorgaans een voorwaarde om zaken te kunnen agenderen.

3.1.3

Plassen coördinator en kwaliteitsbewaker
In dit gebied met zoveel actoren en een zo ingewikkelde organisatiestructuur en een visie
waaruit zoveel acties voortkomen, is het raadzaam om iemand in de arm te nemen die voor
afstemming tussen de onderdelen zorgt. Bij deze persoon komen kennis van de
onderdelen en steun onder de actoren samen. Deze functie noemen we
‘Plassencoördinator’. Deze persoon communiceert verbindend in het gebied en onderhoudt
contacten met partners en overheden. De ‘Plassencoördinator’ kan daarnaast fungeren als
programma manager voor de deelprojecten.
Oren en ogen in het gebied zijn nodig om te controleren of zaken gaan zoals afgesproken
en op zodanige wijze dat ontwikkelingen op de juiste wijze bijdragen aan beheer en
ontwikkeling van natuurwaarden. Aanvullend aan de Plassencoördinator kan een
kwaliteitsbewaker voor het plassengebied aangesteld worden. Dit kan gezien worden als
een soort ‘waakhond biodiversiteit Reeuwijkse Plassen’. Deze persoon controleert niet
alleen of alle ontwikkelingen bijdragen aan biodiversiteit, maar geeft voorlichting, stimuleert
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en enthousiasmeert ook. Deze ondersteunt de coördinator in het veld en communiceert
met alle andere partijen die een rol hebben in handhaving en beheer.

3.2

Kennis
Er is veel kennis in het gebied en deze nodig voor effectief en succesvol uitvoeren van
deelprojecten die onder de visie vallen. Deze kennis en deskundigheid is echter zo
verspreid over verschillende personen en instanties dat het noodzakelijk is om deze te
verzamelen. We gaan kennis en ervaringen uit het gebied te verzamelen, zowel succesals faalfactoren, digitaal documenteren en openbaar raadpleegbaar maken.
Om ervoor te zorgen dat kennisdeling op gang komt en dat gedurende het verzamelproces
alvast bekendheid wordt gegeven, richten we een fysieke locatie in als ‘Kenniscentrum
Reeuwijks Plassen’.
Uit de visie komen plekken voort waar gezocht moet worden naar mogelijkheden om
verbeteringen aan het natuurlijke systeem door te voeren. Het kan gaan om reeds bewezen
technieken voor het aanleggen van nieuwe natuur of om uitproberen van nieuwe methoden
en technieken of nieuwe combinaties van reeds beproefde werkwijzen. Bij dit soort plannen
is het bij uitstek van groot belang dat ervaringen gedeeld worden om ervan te leren. De
Plassencoördinator en het centrale kenniscentrum spelen hier een belangrijke rol in.
Er is ook op onderdelen meer kennis nodig. We stimuleren gericht onderzoek naar hiaten
in kennis. Vanzelfsprekend worden de resultaten breed uitgedragen en via het
kenniscentrum beschikbaar gemaakt.

3.3

Communicatie
De visie dat alle ontwikkelingen in de Reeuwijkse Plassen bij moeten dragen aan de
biodiversiteit gaan we actief uitdragen. Het blijft voortdurend een aandachtspunt omdat de
boodschap telkens weer verteld moet worden aan nieuwe betrokkenen en herhaald moet
worden om het gedachtegoed levend te houden. Successen (en eventueel ook
mislukkingen) in de deelprojecten grijpen we aan voor het organiseren van hernieuwde
aandacht voor de visie en de voortgang daarvan. Deze aanpak kan fungeren als een
vliegwiel, want goede voorbeeld doet goed volgen.
We stimuleren het aanhaken van vele partners door voorlichting, delen van ervaringen en
kennisuitwisseling. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van (vaar)excursies, thematische
bijeenkomsten voor een specifieke doelgroep of gericht bezoeken van mogelijke partners.
We benadrukken in de communicatie wat die potentiele partners aan voordelen kunnen
ondervinden van de visie, vanuit de wetenschap dat zij doorgaans eerst willen weten wat
zij er zelf aan hebben, alvorens ergens aan bij te dragen.
Bij de meeste onderdelen uit de Visie op natuur en landschap is samenwerking met andere
partijen noodzakelijk of bestaat er zelfs een afhankelijkheid omdat maatregelen door
eigenaren moeten worden goedgekeurd en /of uitgevoerd. Samenwerking vergt om te
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beginnen een heldere, open communicatie. Ervaringen uit de gebiedsdeal kunnen wellicht
behulpzaam zijn bij het optuigen van nieuwe samenwerkingsverbanden in het kader van
uitwerking van de natuurbeheer en -herstelvisie.
We gaan ‘het verhaal van de Reeuwijkse Plassen vertellen’ via allerlei kanalen. Meer
nadruk op de identiteit van het gebied en de specifieke ontstaansgeschiedenis die het
gebied speciaal maakt, levert meer gedeelde trots voor het gebied op en versterkt het
verantwoordelijkheidsgevoel. Meer kennis gaat namelijk vaak hand in hand met meer
waardering. Voor de communicatie uitingen is er een zeer brede doelgroep, van bestaande
en nieuwe bewoners, eigenaren van land en water, regelmatige gebruikers en incidentele
bezoekers. Binnen de doelgroepen is er ook aandacht nodig voor jongeren, die
voornamelijk geïnteresseerd zijn in flitsende beelden en snelle informatie, en voor ouderen,
die wat meer informatie kunnen waarderen en wellicht nog iets van hun ervaring willen
kunnen toevoegen. Voor elke doelgroep kan indien nodig een apart communicatiemiddel
worden ingezet. We sluiten aan bij bestaande communicatiekanalen, zoals nieuwsbrieven
van verenigingen en huis-aan-huis bladen. Daarnaast tuigen we ook nieuwe platforms op,
zoals het kenniscentrum (zie paragraaf 3.2) en een website.
In het kader van de gebiedsdeal zijn enkele bijeenkomsten georganiseerd, zoals over
waterriet en over veenbonken, die goed bezocht waren en voorzien in een behoefte. We
gaan door met het organiseren van inspirerende bijeenkomsten over specifieke en kennisverdiepende onderwerpen. Het spreekt voor zich dat we hierover ook weer breder
communiceren en dat de ‘oogst’ van een bijeenkomst een plek krijgt in het kenniscentrum.

3.4

Geldstromen
Er is voor het beheer van het gebied en de verdere ontwikkeling van natuurwaarden veel
geld nodig. We zetten allereerst in op het organiseren van stabiele vormen van financiering,
om op lange termijn verzekerd te zijn van middelen voor beheer, onderhoud, nader
onderzoek en monitoring, communicatie en afstemming. We volgen daarbij het principe dat
personen en instanties die voordeel halen uit de Reeuwijkse Plassen daar ook een
financiële bijdrage voor moeten leveren, omdat een goed beheer van natuur en landschap
noodzakelijk is voor het voortzetten van de betreffende activiteiten.
Aanvullend op de stabiele financieringsbronnen zetten we in op het aanboren van
incidentele financieringen. Deze zullen vaak gekoppeld zijn aan specifieke ontwikkelingen
of kennisverrijking. Denk bijvoorbeeld aan co-financiering uit het programma van Provincie
Zuid-Holland dat gericht is op bevordering van icoonsoorten, een vervolg op de
gebiedsdeal of organisatie van een eenmalige benefiet-actie.
Onderzocht kan worden of het instellen van een ‘Plassenfonds’ behulpzaam is bij het
beheren en vermeerderen van kapitaal en het gericht besteden daarvan.
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3.5

Verwacht resultaat
De onderdelen coördinatie, kennis en geldstroom worden vergezeld van een heldere
interne en externe communicatie. Deze noodzakelijke middelen worden ingezet ten bate
van het hogere doel, namelijk het natuurbeheer zo inrichten dat het de best mogelijke
bijdrage levert aan natuur en landschap en daarnaast natuurontwikkeling faciliteren door
inrichtingsmaatregelen uit te voeren en richting geven aan toekomstige investeringen met
behulp van onderzoek en monitoring.

Figuur 6

Schematische weergave van zaken die nodig zijn om de visie (streefbeeld) te
verwezenlijken en hoe ze samenhangen
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4 Strategie op hoofdlijnen om visie te verwezenlijken
Bij het verder uitwerken van deze visie houden we enkele vuistregels aan, dit kan gezien
worden als de strategie op hoofdlijnen.
Als strategie hanteren we:
• Inzetten op maatregelen ter verbetering van de chemische en ecologische
waterkwaliteit (i.s.m. Hoogheemraadschap);
• Ontwikkeling van de natuur koppelen aan behoud- en herstelwerkzaamheden
(t.b.v. landschapsherstel en ontwikkeling);
• Uitgaan van de kracht van het gebied door aan te haken bij de identiteit die
voortkomt uit de wordingsgeschiedenis (zoals herstellen van verdwenen ruimtelijke
structuren,
beleefbaar
en
begrijpelijk
maken
van
kenmerkende
landschapselementen, uitbreiden van vegetaties vanuit nog bestaande restanten);
• Aansluiten bij doelen van Provincie Zuid-Holland (zoals biodiversiteitsherstel,
bottom-up gebiedsontwikkeling, vervolmaken NNN, beheren N2000 gebied op
basis van Instandhoudingsdoelen, onderzoeken kansen op verlengen
Gebiedsdeal, uitvoering ambitiekaart natuurbeheerplan);
• Vormen van nieuwe samenwerkingen in het gebied omdat we samen sterker staan
en meer kunnen bereiken;
• Creatief toepassen van bestaande regelingen (zoals voor-wat-hoort-wat principes
ruimte voor ruimte, nieuwe landgoederen, rood voor groen en bv. belastingvrij
schenken) om meerwaarde voor de natuur te creëren:
• Onderzoeken mogelijkheden om aan te haken bij maatschappelijk relevante
onderwerpen waarvoor geld beschikbaar is door pro-actief aandragen van
oplossingen of pilots, zoals de stikstofproblematiek, bodemdaling, verzilting e.d.
• Proberen de natuur mee te laten werken om benodigde beheer inspanningen op
den duur te verminderen en natuurwaarden te verhogen (‘building with nature’);
• Bij elk project de afweging maken in hoeverre natuur versterkende maatregelen
mogelijk zijn en welke partners daarbij nodig zijn.
• Groots denken met de visie, klein beginnen met de aanpak en wanneer succesvol
opschalen. Zo ontstaat een vliegwiel om het gebied en de organisatie te
ontwikkelen in de gewenste richting.
• Let op dat er geen afhankelijkheid ontstaat van wispelturig beleid of telkens
veranderende subsidiestromen door zelf als gebied het initiatief te nemen en de
regie te voeren.
• We zijn ons ervan bewust dat beheer, inrichting en onderzoek / monitoring met
elkaar verbonden zijn.
In Deel B ‘Aanzet tot uitvoering’ wordt verder uitgewerkt op welke manier de stappen
kunnen worden doorlopen die bijdragen aan het verwezenlijken van de Natuurbeheer en herstelvisie.
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5 Resumé
Resumerend focussen we ons op twee aspecten: verbeteren biodiversiteit (focus
doelsoorten, en kenmerkende habitats) en behoud landschapskwaliteit (behoud eilanden
en landtongen). Belangrijke aspecten hierin zijn enerzijds de slechte waterkwaliteit (zowel
chemisch als ecologisch) en landschapsbehoud (zoals oeverherstel), anderzijds de
coördinatie van beheer (instellen plassen coördinator) en de geldstromen (financiering,
subsidies etc.). Belangrijk is dat bij alles wat er in het Reeuwijkse plassengebied aan
ontwikkelingen plaatsvinden er rekening wordt gehouden met het aspect biodiversiteit en
landschapsbeheer.
Deze visie op natuur en landschap, de organisatie en bijbehorende strategie op hoofdlijnen
vormen het kader, of denkraam, voor de ontwikkeling van een robuuste, bio-diverse
toekomst van de Reeuwijkse Plassen. Onderbouwing van de keuzes die gemaakt zijn in
deze Visie kan gevonden worden in Deel D ‘Achtergronddocument’. Om te stimuleren dat
alle ontwikkelingen in de toekomst een positieve bijdrage leveren aan de natuur van de
Reeuwijkse Plassen moet de inhoud van deze visie actief uitgedragen worden.
Er moet veel gebeuren om werkelijk een kentering te bewerkstelligen in het denken over
en het handelen in het gebied. Daartoe kunnen deelprojecten worden opgepakt en
werkgroepen in het leven worden geroepen. Dialoog en samenwerking zijn al tot stand
gebracht tijdens de voorbereiding van deze Visie, maar ook in andere trajecten zoals de
Gebiedsdeal, en kunnen verder uitgebouwd worden nu er een gezamenlijk doel ligt.
Om het streefbeeld werkelijkheid te laten worden zijn nog veel stappen nodig. In deel B
‘Aanzet tot uitvoering’, behorend bij deze visie, worden de stappen die we nu kunnen
overzien verder uitgewerkt. Dat document kan periodiek worden bijgesteld op basis van
voortschrijdend inzicht over uitwerking en uitvoering.
Voor diegenen die verder willen denken dan de korte of middellange termijn van
voorliggende Visie en /of geïnspireerd wil worden ten aanzien van technische vooruitgang
is er Deel C ‘Inspiratiedocument’.

5.1

Samenvatting visie in een schema
Bijgevoegd is een schema op A3 -formaat, waarin de onderdelen van de visie op
overzichtelijke wijze zijn verzameld.
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