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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.
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.
Voorliggend rapport is Deel B van de Natuurbeheer en -herstelvisie Reeuwijkse Plassen,
waarin naar voren komt op welke wijze zaken kunnen worden aangepakt. Het gaat om de
aspecten die in Deel A, de eigenlijke Visie, zijn opgenomen. Het is een aanzet tot
uitvoering, die beoogt een opstap te geven aan diegenen die een deelproject (dat
voortkomt uit het visievormingstraject) aan pakken. Dit rapport vervangt niet een
uitvoeringsprogramma, maar levert daartoe bouwstenen.
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
Vele anderen hebben daarnaast op ad-hoc basis bijgedragen. Meer informatie over het
planproces en de inrichting van het project kan gevonden worden in Deel A.
Wij bedanken iedereen die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit rapport.
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1 Inleiding
De projectgroep die het planproces van de natuurbeheer en -herstelvisie Reeuwijkse
Plassen begeleidt, heeft de wens uitgesproken om de eigenlijke visie kort en bonding te
houden. Tegelijkertijd is er grote behoefte aan sturing ten aanzien van de manier waarop
zaken kunnen worden aangepakt.
De uitwerking en uitvoering van de visie zal een lange periode in beslag nemen en als het
goed is zullen hier steeds meer personen bij betrokken raken. Dat betekent dat de inzichten
over hoe zaken moeten worden aangepakt ook aan verandering onderhevig zullen zijn.
Maar al die tijd moet teruggevallen kunnen worden op de Visie, als betrouwbaar
richtinggevend document.
Daarom is ervoor gekozen om het ‘wat’ in de visie (Deel A) op te nemen en het ‘hoe’ in
voorliggend rapport Deel B. Dit deel Aanzet tot uitvoering kan in de loop der tijd worden
aangepast aan de nieuwste inzichten; het is een dynamisch document. Het integreren van
Visie en Aanzet tot uitvoering zou de Visie te veel ‘in beweging brengen’. Het is juist
belangrijk dat voor een langere periode hetzelfde, duidelijke geluid over de wenselijke
ontwikkelingsrichting van Reeuwijkse Plassen wordt uitgestraald, zowel binnen het gebied
als richting (toekomstige) partners en overheden.

1.1

Strategie op hoofdlijnen
In Deel A is afgesloten met een strategie op hoofdlijnen, ofwel een set van vuistregels die
helpen het gedachtegoed van de Visie uit te dragen en succesvolle stappen te zetten naar
uitvoering van deelprojecten. De strategie op hoofdlijnen:
• 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:
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1.2

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 actie komen
In voorliggend document worden onderdelen uit de Natuurbeheer en -herstelvisie
toegelicht ten aanzien van mogelijkheden voor uitvoering. Soms is een planproces op een
concreter schaalniveau of een vastomlijnd deelgebied nodig om de betrokkenen met de
neuzen dezelfde kant op te krijgen of moet een ontwerp gemaakt worden om het plan te
concretiseren. Sommige zaken kunnen relatief eenvoudig en snel worden opgestart of kan
worden aangehaakt bij lopende ontwikkelingen. Er zijn ook zaken die voortdurend
aandacht zullen blijven vragen, zoals coördinatie en communicatie, maar die wel opgestart
moeten worden in afstemming met de juiste instanties en personen.

1.3

Leeswijzer deel B
Dit deel start met maatregelen die bijdragen aan de noodzakelijke organisatorische
vernieuwing, hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 volgen enkele meer inhoudelijke maatregelen ter
versterking van natuur en landschap. Hoofdstuk 4 legt de koppeling tussen de
natuurbeheer en -herstelvisie en het beleid, dat ook langzaam in beweging is. Ook zijn er
enkele bijlagen opgenomen die duidelijk maken dat er reeds enkele initiatieven zijn die
(deels) invulling geven aan bepaalde in dit deel voorgestelde maatregelen. Het is dan ook
raadzaam om met deze mensen in contact te treden.
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2 Organisatorische vernieuwing
Het doorvoeren van een aantal organisatorische vernieuwingen staat ten dienste van de
uitvoering van de versterking van natuur en landschap. Deze zijn uitermate belangrijk voor
het welslagen van nadere uitwerking en uitvoering van de visie en een daadwerkelijke
kentering in de zorg voor natuur en landschap. Het grote belang rechtvaardigt dat hieraan
voldoende tijd en middelen wordt besteed. De pijlers coördinatie, kennis, communicatie en
geldstromen zoals in de Visie verwoord zijn hierna toegelicht. Meerdere deelprojecten
kunnen volgen uit de hier benoemde zaken.

2.1
2.1.1

Coördinatie
Beheer coörporatie
De interviews met beheerorganisaties, toezichthouders en beleidsadviseurs in het
plassengebied hebben tot het inzicht geleid dat het natuurbeheer op onderdelen effectiever
en doelgerichter georganiseerd kan worden. Geconstateerde knelpunten zijn onder andere
de beperkte kennis van de beoogde natuurdoelen in het plassengebied, de grote omvang
aan individuele belangen in het plassengebied en het her en der beperkte inzicht in een
professioneel effectief natuurbeheer. De verwachting bestaat dat dergelijke knelpunten
voor een deel weggenomen kunnen worden door:
• intensievere voorlichting m.b.t. de hoofddoelen van het beheer in en rond het
plassengebied;
• optimalisering van handhaving en toezicht op ongewenste ontwikkelingen;
• een meer collectieve aanpak van het natuurbeheer1;
• intensiever gebruik van kennis van ervaren beheerorganisaties (zoals het
Hoogheemraadschap van Rijnland of Staatsbosbeheer).
In de Reeuwijkse plassen, waar voortdurend beheeringrepen noodzakelijk zijn om alleen
al te behouden wat er is, moet het beheer zo goed mogelijk georganiseerd worden. Hiertoe
lijkt een geschikte optie het oprichten van een overkoepelende beheer-coörporatie. Nadere
informatie moet worden ingewonnen over hoe rechten en plichten kunnen worden ingericht
en welke gebiedspartijen hieraan mee willen werken. Dit kan als een project worden
gezien.
De coörporatie is ervoor bedoeld dat alle investeringen van de afgelopen jaren niet verloren
gaan en dat het beheer van het gehele gebied op soortgelijke wijze wordt aangepakt met
medeweging van de natuurbelangen. Een beheer coörporatie kan bijdragen aan:
• meer gezamenlijk oppakken van beheer en onderhoud;
• vergroten efficiëntie en professionalisering;
• vastleggen waaraan een goede beheer ingreep voldoet en wat deze niet teweeg
brengt;
1

zie ook de vereisten voor de toekenning voor provinciale subsidies (zoals de het minimum-oppervlak van 75
ha waarvoor ondersteuning uit NNN- of SNL-budgetten kan worden aangevraagd)
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•

beheer kennis verspreiden en vrijwilligers opleiden;
vergoten van slagkracht en mogelijkheden voor het verkrijgen van beheer
subsidies.
Zorg dat alle nieuwe ontwikkelingen ook worden opgenomen in een reguliere
beheercyclus.

2.1.2

Beheer bestendigen
Uit gesprekken met beheerders is gebleken dat een aantal zaken van belang zijn voor een
goed beheer:
- Continuïteit van personele inzet en daarmee behouden van gebiedsspecifieke
kennis;
- Beheren met een duidelijk doel;
- Waardering van nvo’s (op basis van monitoring met kennis van zaken) moet
consequent zijn, waaruit beheermaatregelen volgen;
- Beheermaatregelen kiezen die beproefd zijn en geen maatschappelijk geld over
de balk gooien omdat dat elders ook zo gebeurt (de standaard aanpak werkt niet
altijd in Reeuwijk, daarom is gebiedsspecifieke kennis zo belangrijk);
- Niet bang zijn voor ‘ouderwetst’ maar beproefd handwerk;
- Niet te ingewikkeld maken;
- Hergebruiken van vrijkomende materialen (is duurzaam, goedkoop en past bij het
gebied).
Vastleggen waaraan een goede beheer ingreep voldoet en wat deze niet teweeg brengt,
bijvoorbeeld in een overkoepelend beheerplan. Benut daarbij vooral de kennis van lokale
ondernemers en beheerders en toets de gebruiken van eerdere generaties aan de huidige
landelijke milieunormen. Als moet worden afgeweken van ‘hoe we het altijd deden’, dan
goede uitleg nodig waarom en hoe dan wel.

2.1.3

Uitvoeringsprogramma met deelprojecten
Een van de eerste deelprojecten die voortkomt uit de Visie is het opstellen van een
uitvoeringsprogramma. Uit de visie worden deelprojecten gedestilleerd en per deelproject
wordt een beknopt projectplan opgesteld. Per project worden projectdoelen vastgesteld,
trekkers aangewezen en overige actoren benaderd die gezamenlijk aan het project gaan
werken. Ook wordt bepaald hoeveel geld een project globaal gaat kosten en welke planning
op hoofdlijnen erbij hoort.
Binnen de context van alle deelprojecten moet bepaald worden welke prioritering de
projecten krijgen. Het is immers ondoenlijk qua inzet en financiën om alles tegelijk op te
starten. In de strategie op hoofdlijnen (deel A) staat de vuistregel dat we voor het
verwezenlijken van de visie groots denken op visie-gebied en klein beginnen met de
aanpak van projecten, die vervolgens wanneer ze succesvol blijken kunnen worden
opgeschaald in nieuwe projecten. Zo kunnen relatief eenvoudig te behalen successen
bijdragen aan de bekendheid van de visie en een aanjagend effect hebben op verdere
samenwerking en/of financiën.
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2.1.4

Plassencoördinator en kwaliteitsbewaker
Het aanstellen van een Plassencoördinator is bedoeld om de enorme diversiteit aan
belangen, eigenaren en vertegenwoordigingen die er in Reeuwijk zijn te helpen
stroomlijnen. De ingezette positieve spiraal van betrokkenheid en onderlinge afstemming
die het opstellen van deze natuurbeheer en -herstelvisie teweeg gebracht heeft moet door
de Plassencoördinator worden verder gebracht.
Er is in diverse gebieden al jaren ervaring opgedaan met het fenomeen
landschapscoördinator. Dit kan vertaald naar de Reeuwijkse situatie een
plassencoördinator worden. De meeste functionarissen die als landschapscoördinator voor
gemeenten werkzaam waren, zijn inmiddels weer weg bezuinigd, maar wellicht kunnen
ervaringen achterhaald worden zodat niet alles opnieuw hoeft te worden uitgevonden. Voor
de Kwaliteitsbewaker is geen voorbeeld van elders bekend. Voor beide functies moet
worden vastgelegd welke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zij hebben en
uiteraard op welke wijze zij gefinancierd worden.
De behoefte aan gedragen eind-autoriteit is niet uniek voor de Reeuwijkse Plassen. In grote
gebieden met (bedreigde) natuurwaarden, zoals Grevelingen, Waddenzee en Biesbosch
spelen soortgelijke wensen. Organiseer uitwisseling en leer van hoe andere regio’s het
doen. Het nader uitwerken van beide functieomschrijvingen en financiering ervan wordt
gezien als een deelproject.

2.2

Kennis
Voor het gestroomlijnd beschikbaar maken van kennis wordt een Kenniscentrum
Reeuwijkse Plassen opgezet. Doelen van het kenniscentrum zijn kennis vastleggen van
oudere generaties, kennis delen (inclusief eerlijk zijn over mislukkingen) ter verhoging van
de betrokkenheid en het benutten van gebiedservaringen. Ook vergaren van meer kennis
over aspecten die te maken hebben met natuur en landschap van de Reeuwijkse Plassen
kan een doel zijn. Dit kenniscentrum heeft zowel een fysieke plek als een digitale
component.
De fysieke plek moet op een goed bereikbare plaats zijn, dat tevens als bezoekerscentrum
kan fungeren en wellicht beperkte museale kwaliteiten kan krijgen. In het
bezoekerscentrum moet elke partij, elke vereniging een eigen hoekje of wandje hebben
om zijn kennis op te presenteren. Er kunnen oude kaarten worden opgehangen en
aandacht gevraagd voor de natuur- en landschapswaarden van het gebied. Informatie die
in de komende periode als uitwerking van de Visie beschikbaar komt, wordt daar ook
getoond en beschikbaar gemaakt. Mogelijk kunnen er ook activiteiten worden
georganiseerd, zoals inhoudelijke workshops of lezingen, die een relatie hebben met
natuur en landschap.
De digitale component van het kenniscentrum omvat tenminste een aantrekkelijke website
en toegang tot bestanden die bijdragen aan de kennis over beheer en ontwikkeling van
natuur en landschap in de Reeuwijkse Plassen.
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Het moet een centrum worden voor kennis uitwisseling en overdacht, waarbij het
nadrukkelijk ook de bedoeling is dat de oudere generatie zijn kennis overdraagt. Analoge
informatiedragers moeten bij voorkeur gedigitaliseerd worden, maar wellicht behoort
archivering van analoge bronnen ook tot de taken van het Kenniscentrum. Het is tenminste
een centrale plek voor kennisuitwisseling en voorlichting over inrichting, beheer &
onderhoud, handhaving. Als er successen, uitdagingen of mislukkingen zijn op het vlak van
beheer, moeten de ervaringen daarover centraal beschikbaar worden gemaakt. Zo kan
men een gezonde leercurve doorlopen, volgens het cyclische principe van ‘plan – do – act
– learn’. 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 zijn diverse kenniscentra in Nederland waarbij de kunst kan worden afgekeken bij het
uitwerken van dit deelproject. Vanuit het OTRP is het initiatief genomen om een ‘Wetland
informatiecentrum’ op te richten, gehuisvest bij Watersnip. Hier kan bij worden aangesloten
als een eerste stap richting Kenniscentrum Reeuwijkse Plassen; wellicht komen de doelen
overeen en is dit deelproject in feite al opgestart. Zie bijlage 2.
In bijlage 3 is de voortgangsrapportage van de gebiedsdeal opgenomen, waarin valt af te
lezen welke deelprojecten zijn uitgevoerd en welke (nog) niet. Om te leren van de
ervaringen uit de projecten onder de gebiedsdeal kan een nadere analyse van de
resultaten en de, al dan niet overwonnen, hobbels worden gedaan. Resultaat hiervan moet
worden toegevoegd aan het kenniscentrum. Daarnaast is het aan te bevelen de
deelprojecten uit de gebiedsdeal inhoudelijk te monitoren, om te kunnen toetsen of ze
bijdragen zoals verwacht. Ook die kennis moet uiteraard gedeeld worden ten behoeve van
nieuwe projecten.

2.3

Communicatie
Bij communicatie over de Natuurbeheer en -herstelvisie moet erkend worden dat niet
iedereen even ver is in het besef dat er iets mis is, noch dat iedereen hierin een (bepaalde
mate van) verantwoordelijkheid heeft ter verbetering. Eerst inzetten op het erkennen van
onherroepelijke veranderingen; net als bij elk verlies begint het met acceptatie van dat
verlies. Als gevolg van bodemdaling en inversie van het watersysteem zijn
vanzelfsprekendheden uit het verleden teloor gegaan en dit is niet meer om te keren. Pas
daarna kan je treuren om dat verlies en acties ondernemen om nieuwe waarden te
realiseren. Het is heel goed mogelijk om bij het gebied passende natuur te herstellen, te
versterken en verder te ontwikkelen. Dit vergt een andere manier van omgaan met
allerhande ingrepen in het gebied, namelijk bij alles wat we doen het versterken van de
biodiversiteit als belangrijk aspect meewegen en kansen daartoe aangrijpen.
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Er is een publieksoffensief nodig waarbij zoveel mogelijk mensen doordrongen worden van
de urgentie om in te grijpen teneinde de natuur robuuster te maken. En hen handreikingen
te doen hoe zij op hun eigen wijze kunnen bijdragen daaraan. Dit kan met behulp van
folders, presentaties, workshops, filmpjes, QR-codes, thematische routes etc. En via
verschillende kanalen, onder meer social media. Georganiseerde natuur-excursies en
webcams kunnen bijdragen aan natuurbeleving met een minimale verstoring en ook een
middel zijn om mensen te bereiken en te enthousiasmeren voor natuur.
Om telkens aandacht te kunnen blijven vragen voor de natuur in de Reeuwijkse Plassen
kunnen resultaten uit de andere pijlers (coördinatie, kennis, geldstromen) en inhoudelijke
vooruitgang worden aangegrepen om telkens communicatie uitingen te doen. Een nieuw
gerealiseerd project kan bijvoorbeeld groots worden aangekondigd en in het bijzijn van
genodigden officieel worden geopend. Actief de media hierbij betrekken middels een
persbericht kan helpen om de uitstraling verder te vergroten.
Er is een initiatief om natuuracademie Reeuwijkse Plassen op te richten. IVN en KNNV, 2
onafhankelijke natuurverenigingen met educatie als corebusiness, willen samen de
Natuuracademie Reeuwijkse Plassen oprichten, waar mini-cursussen worden
aangeboden. Het doel hiervan is niet alleen kennisuitwisseling, maar ook bewustwording
versterken en het activeren van mensen zowel in hun privéomgeving als wellicht in een rol
als vrijwilliger voor landschapsbeheer. Zie bijlage 1. Dit initiatief kan een bijdrage leveren
aan de communicatie over biodiversiteitsversterking en het raadzaam hiermee
samenwerking te zoeken.
Communicatie is ook nodig richting overheden. Dit vraagt een andere benadering dan het
publieksoffensief. Zie hiervoor hoofdstuk 4 Verankering visie in beleid.

2.4

Geldstromen – nader onderzoeken mogelijkheden voor financiering
Om het uitzonderlijk intensieve beheer in de Reeuwijkse plassen op lange termijn goed te
kunnen doen is het randvoorwaardelijk dat budgetten voor beheer duurzaam
georganiseerd en toegewezen zijn.

Figuur 1 Verbeelding van de relatie tussen vaarbewijzen en beheer oevers & eilanden

Een bijzonder belangrijk aspect van nadere uitwerking van de Visie is financiering van
doorlopende activiteiten (bv. beheer) en deelprojecten (bv. herinrichting). Tegelijk is een
gezamenlijk gedragen visie de basis voor het verkrijgen van aanvullende financiering. De
basis van een goede financiering is eigen middelen genereren en heldere keuzes maken
waaraan deze besteed worden. Per deelproject kan vervolgens gekeken worden welke
actoren een rol spelen op een plek en kunnen partijen afspraken maken over taken,
verantwoordelijkheden en financiën. Daarna kan worden getracht co-financiering te
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organiseren, om ervoor te zorgen dat de eigen investeringen vermeerderd worden.
Subsidies kunnen daarnaast interessant zijn om te benutten, maar deze kunnen nooit een
stabiele eigen cash-flow vervangen.

2.4.1

Stabiele vormen van financiering organiseren
Er is voor de volgende zaken geld nodig:
• Beheer;
• Onderhoud (grotere ingrepen t.b.v. behoud natuur en landschap);
• Nieuwe ontwikkelingen, uitbreiden natuurwaarden in kwalitatieve of kwantitatieve
zin;
• Nader onderzoek (om kennisleemtes te vullen en gerichter te werk te gaan bij
natuurontwikkeling en waterkwaliteit);
• Monitoring natuur na verandering van beheer en / of getroffen
inrichtingsmaatregelen, om te weten te komen of maatregelen het beoogde
resultaat hebben. Deze kennis inbrengen in volgende deelprojecten;
• Communicatie en afstemming.
Dit is nogal wat. Voor sommige zaken is vooral op korte termijn geld en aandacht nodig,
maar zaken als beheer en onderhoud moeten voor de lange tot zeer lange termijn
financieel geborgd worden. Hiervoor is dus zowel op korte als op lange termijn veel geld
nodig.
De inkomsten van Stichting VEEN kunnen wellicht worden uitgebreid. Nu meer personen
en instanties zich langzamerhand scharen achter de Visie natuurbeheer en -herstel is het
mogelijk dat hiervoor draagvlak wordt verworven. Overwogen kan worden om de volgende
geldstromen (deels?) ten goede te laten komen aan natuur en landschap in de Reeuwijkse
Plassen:
• vaarontheffingen
• onroerend zaak belasting (OZB)
• toeristenbelasting
• jachtrechten
• visaktes
• betalen voor overige ecosysteemdiensten (ofwel opbrengsten uit het gebied
‘nivelleren’ met euro’s voor het algemeen belang)
• inkomsten uit boetes (overtredingen in het gebied)
Nader onderzoek naar de wenselijkheid en de haalbaarheid hiervan moet gebeuren door /
in samenwerking met gemeente Bodegraven – Reeuwijk en andere belanghebbende
partijen, waaronder handhavers.
Onderzocht moet worden of dit mogelijk is onder de hoede van Stichting VEEN. Een
aandachtspunt daarbij is het vermengen van publieke en private gelden. Mogelijk biedt het
instellen van een ‘Plassenfonds’ hierbij uitkomst. Een Plassenfonds kan worden opgezet
naar analogie met een Landschapsfonds, zoals bijvoorbeeld Stichting Landschapsfonds
Eem en Vallei. Bij een Plassenfonds hoort een meerjarenbegroting, waarbij inkomsten zijn
gespecificeerd en uitgaven zijn gelabeld. Hiertoe moet advies worden ingewonnen bij een
financieel expert, voor het juridisch-fiscaal goed regelen en voor het tussentijds veilig
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beleggen van bedragen. De Plassen-coördinator kan tevens beheerder zijn van een
Plassenfonds.
De digitale tool TEEB-stad is ontwikkeld om de baten van groen en water te kapitaliseren.
TEEB staat voor the Economics of Ecosystems and Biodiversity en is een internationale
studie naar de economische betekenis van biodiversiteit en ecosysteemdiensten
geïnitieerd door de Verenigde Naties. Naar aanleiding hiervan worden of zijn in ca. 22
landen vervolgstudies uitgevoerd. In Nederland worden door het ministerie van
Economische Zaken zes verschillende TEEB studies uitgevoerd, te weten Natuur en
gezondheid, TEEB fysiek, Nederlandse Handelsketens, het Nederlandse bedrijfsleven,
TEEB Bonaire en TEEB-stad (www.TEEBstad.nl). Met behulp van de tool wordt het
mogelijk om de waarde te bepalen van diensten als rust, natuurbeleving, waterberging,
verkoeling en dergelijke. De baten die de groene en waterrijke omgeving verleent blijken
1,5 tot 2 keer zo groot als de kosten ervan. Echter, de kosten zijn niet eerlijk verdeeld over
de baathouders. Hoewel de tool zich richt op het stedelijk gebied, zijn er wellicht
aanknopingspunten in te vinden die behulpzaam zijn bij het berekenen van een
omslagfactor voor bepaalde ecosysteemdiensten die de Reeuwijkse Plassen vervullen.

2.4.2

Verminderen uitgaven
Stichting VEEN krijgt momenteel inkomsten uit vaarontheffingen, circa €100.000,- per jaar.
Administratieve kosten bedragen circa 30% daarvan; deze kunnen dus niet in het gebied
worden geïnvesteerd.
Onderzocht kan worden of de administratieve lasten van Stichting VEEN omlaag kunnen,
bijvoorbeeld door taken over te hevelen naar publieke instanties die hiervoor capaciteit
beschikbaar kunnen stellen en/of door het vereenvoudigen of standaardiseren van
procedures. Mogelijk kunnen ook bankkosten omlaag gebracht worden, bijvoorbeeld
wanneer een bank met maatschappelijke betrokkenheid de Visie ondersteunt.

2.4.3

Incidentele inkomsten stimuleren
Natuurbeherende instanties, zoals Natuurmonumenten, stimuleren hun leden na te denken
over nalatenschap die ten goede komt aan de natuur. Als het Plassenfonds of Stichting
VEEN wordt erkend als een officieel ‘goed doel’, dan is het ook mogelijk dat inwoners die
de natuur een warm hart toedragen geld en / of eigendom van land en water schenken (bij
leven) of nalaten (na het overlijden) en daarbij fiscaal voordeel krijgen.
Als iemand bij leven schenkt, hoeven de erfgenamen minder erfbelasting te betalen,
eenvoudig omdat er minder vermogen overblijft dat als erfenis kan worden verdeeld. Wie
handig elk jaar van de vrijstellingen bij een schenking gebruik maakt, heeft jaarlijks
bepaalde vrijstellingen en betaalt jaarlijks relatief weinig schenkbelasting (www.financieel
infonu.nl). Giften aan het goede doel zijn meestal aftrekbaar in de aangifte
inkomstenbelasting. Je krijgt (afhankelijk van je belastingtarief) maximaal iets meer dan de
helft van je gift terug van de fiscus als je het slim regelt. (www.consumentenbond.nl)
Voorzichtigheid is wel geboden. Dat komt onder meer doordat de fiscus alleen schenkingen
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schaart onder schenkbelasting die meer dan 180 dagen voor het overlijden zijn gedaan.
Anders wordt het gezien als erfenis en geldt erfbelasting.
Incidenteel kan wellicht een evenement georganiseerd worden ten behoeve van
financiering van natuurbeheer en natuurontwikkeling. Hierbij moet uiteraard gezorgd
worden dat de natuur geen onevenredige overlast bezorgd wordt.
Afgelopen jaren heeft er een groot project gedraaid, met meerdere onderdelen, onder de
noemer van de Gebiedsdeal. Hieraan heeft Stichting VEEN financieel bijgedragen en de
Provincie heeft daar circa €600.000,- aan toegevoegd. Dit heet co-financiering en er zijn
regelingen bij verschillende overheden die werken met dit principe. Een initiatiefnemer
zorgt voor eigen financiering en vanuit het subsidieprogramma wordt een percentage erbij
gedaan, mits wordt voldaan aan de voorwaarden van betreffende regeling. Subsidie is
meestal een vorm van incidentele inkomsten (zie ook paragraaf 5.2).

2.4.4

In aanmerking komen voor subsidie
Er zijn opties voor co-financiering van projecten, maar hier aan zijn altijd voorwaarden
verbonden. Het is belangrijk om actief te zoeken naar subsidiemogelijkheden waarvan de
deelprojecten die voortkomen uit de Visie Reeuwijkse Plassen voldoen aan de gestelde
eisen en voorwaarden. Bij co-financiering moet een deel van het project uit eigen of andere
middelen worden betaald. Zie vorige paragraaf.
Omdat voor gelden uit het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) een link met
landbouw verplicht is, wordt het voor Reeuwijkse Plassen lastig om daar bij aan te haken.
Waarschijnlijk liggen er betere kansen bij:
• Greendeal voortzetten;
• Pilot klimaat-adaptief van IPO, deze werkt met co-financiering. Dit gaat via een
ministeriele regeling van ‘regiodeals’ en ‘gidsprojecten’;
• Regeling icoonsoorten.
In de bestaande subsidie programma’s lijken de meest kansrijke onderwerpen om bij aan
te haken op dit moment ‘biodiversiteit’ en ‘klimaatadaptatie’. Integraliteit van het in te dienen
project is doorgaans geen voorwaarde, maar wel een voordeel. Een belangrijke ingang
voor het voorsorteren op subsidie aanvragen is de gebiedsregisseur namens provincie
Zuid-Holland, Olev Koop.
Het opnemen van een participatievoorstel in een subsidieverzoek werkt versterkend. Het
betrekken van grote partijen bij een initiatief maakt dat je sterker staat en dus ook richting
subsidieverstrekker vertrouwenwekkender bent.
Het aanvragen van een subsidie kan een flinke klus zijn, die vraagt om een robuuste
organisatie met slagkracht. Inhuur van een subsidie-adviseur kan overwogen worden. Zij
kunnen bijvoorbeeld eerst een subsidiescan uitvoeren en bepalen waar de meest kansrijke
geldstromen zitten. Vervolgens kan bepaald worden waarop wordt ingezet.
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2.4.5

Structurele bijdrage uit subsidie
In het Natuurbeheerplan is vastgelegd welke percelen in aanmerking komen voor
beheersubsidie de Provinciale regeling Subsidie Natuur en Landschap (SNL). Uit de
inventarisatie is gebleken dat de toepasbaarheid van deze regeling in de Reeuwijkse
Plassen tot nu toe minimaal is. Een belangrijke reden daarvoor is dat de subsidiabele
beheertypen (vooral ‘Zoete plas’) een zeer lage vergoeding kent (€45/ha/jaar), die in het
geheel niet past bij de beheerinspanningen die in de Reeuwijkse Plassen nodig zijn. Dit
wordt versterkt door de grotere ‘randlengte’ van de plassen als er eilanden en landtongen
in liggen. Juist de overgangen water – land vergen het meeste beheer. Het versnipperd
eigendom in de Reeuwijkse Plassen bemoeilijkt ook het in aanmerking komen voor
subsidie onder de SNL, omdat eisen worden gesteld aan de omvang van het beheerde
areaal. Onder een coörporatie zou het mogelijk wel lukken.
Met het vaststellen van het nieuwe Natuurbeheerplan is zeer recent mogelijk een
verbeterde situatie ontstaan. De Provincie heeft op meer percelen ambities voor het
ontwikkelen van nieuwe beheertypen gelegd. Overigens zou een verdere verbetering
kunnen zijn als de provincie erkent dat het beheer voor natuur- en landschapsbehoud van
de Reeuwijkse Plassen kostbaar is en daaraan gaat bijdragen. Budgetten moeten dan
gereserveerd worden voor regulier onderhoud en herstel, in plaats van volledig in te zetten
op ontwikkeling van nieuwe natuur.
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3 Inhoudelijke deelprojecten ter versterking natuur
en landschap
Onderstaande maatregelen en handreikingen om deze ten uitvoer te brengen dragen bij
aan biodiversiteitsversterking en landschapsbehoud. Ze kunnen als deelprojecten worden
opgepakt.

3.1.1

Waterkwaliteit plassengebied
Uit overleg met belanghebbenden en waterbeheerders is gebleken, dat in vrijwel alle
plassen sprake is van een afnemende waterkwaliteit (zie de jaarlijks vroege ontwikkeling
van grote hoeveelheden blauwalgen) en een afnemend doorzicht (her en der soms tot
slechts 20 cm). Zelfs de Surfplas, die altijd van goede kwaliteit was, is niet meer helder en
schoon. De waterbeheerders van het Hoogheemraadschap van Rijnland hebben dit
vraagstuk in de afgelopen maanden opgepakt en proberen met verschillende maatregelen
zicht te krijgen op aard en omvang van het knelpunt alsmede kansrijke tegenmaatregelen.
Dit heeft geleid tot:
• een intensievere monitoring van de waterkwaliteit
• beïjzering van het oppervlaktewater in de relatief kleine plas Sloene en
• een partiële isolering en gericht baggerwerk in de plas Klein Vogelenzang.
Na evaluatie van deze maatregelen zullen door Rijnland in overleg met belanghebbenden
verdere vervolgstappen worden bepaald.
Wat kan het gebied zelf intussen doen ter verbetering van de waterkwaliteit?
• Particulieren op wiens terrein Rijnland een natuurvriendelijke oever heeft
aangelegd moeten deze goed beheren. Aandachtspunt is overdraagbaarheid van
deze verplichting na wisselen van eigenaar.
• Zich ontwikkelen tot een blijvende gesprekspartner voor het Hoogheemraadschap,
vanuit de diepgaande gebiedskennis en continuïteit van betrokkenheid.
Onderwerpen die aan bod komen zijn bv: water zuiveren voor inlaat, nut en
noodzaak van baggeren, aandragen van kansrijke locaties voor ontwikkeling van
waterplanten, teneinde wederzijdse kennisvergroting die kan leiden tot verbetering
van de waterkwaliteit. Belangrijke rol voor Plassencoördinator en Kenniscentrum.

3.1.2

Mogelijke slibaanpak
Daarnaast is uit onderzoek gebleken, dat op verschillende plaatsen in het plassengebied
sprake is van (mogelijk) ongewenste slibaanwas. Geconstateerd is dat circa 6000 m aan
oeverstroken en diepte lijken te hebben van minder dan 1,30 m; dit met name in
windhoeken van de plassen, dus waar de wind het slib heen stuwt tot het vastloopt. De
vraag dient zich aan of deze aanwas als een autonome ontwikkeling aanvaard dient te
worden, of dat hier concrete herstelmaatregelen noodzakelijk zijn. Zo is het denkbaar dat
in sommige oeverzones verwijdering van slib noodzakelijk is, terwijl het op andere locaties
mogelijk als autonoom ontwikkelproces begeleid kan worden (zoals bij verlandingszones).
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Om de omvang van het vraagstuk nader te kunnen bepalen, is het wenselijk voor de
volgende plassen een verder reikende analyse van het vraagstuk te verrichten:
• Klein Elfhoeven
• Vrijhoef
• Groot Vogelenzang
• Nieuwenbroek
• Kalverbroek
Ook is er meer inzicht nodig in het effect van de onder het slib gelegen veenresten op de
waterkwaliteit, na baggeren. Onderzoeken welke rol de gebiedspartners hierin kunnen
spelen in samenspraak met Hoogheemraadschap.

3.1.3

Vegetaties behouden en ontwikkelen: Onderzoek vóórkomen waterplanten
Om beter te kunnen bepalen welke plekken zich lenen voor het uitbreiden van
natuurwaarden in het water, is het noodzakelijk om een beter overzicht te krijgen van waar
de verschillende typen waterplanten nog voorkomen. Indien mogelijk, is het aanvullend ook
waardevol om te weten waar zich vroeger deze typen vegetaties nog meer bevonden.
Op basis van geografische informatiesyteem (GIS) en luchtfotoanalyse heeft Bureau
Waardenburg een snelle inventarisatie gedaan naar het voorkomen van rietoevers en
drijfbladvegetaties (zie Deel D, par. 2.6.4). De resultaten daarvan zijn globaal en de
ondergedoken waterplanten missen in deze aanpak. De informatie moet gedetailleerder
onderzocht worden, inclusief ondergedoken waterplanten en worden aangevuld met een
standplaatsanalyse en kansrijkheid voor uitbreiding. Een gedegen analyse in het veld (in
het water eigenlijk) moet uitwijzen waar zich de verschillende waterplanten bevinden:
• Biezen / helofieten of emerse waterplanten (riet)
• Drijfbladplanten
• Ondergedoken waterplanten
Geanalyseerd moet worden waarom ze juist daar (nog) staan. Monitoring voor meerdere
jaren is raadzaam om de meest zeldzame groeiplaatsen goed in de gaten te houden.
Vanuit meer kennis van de locaties kan bepaald worden waar precies uitbreiding van die
betreffende watervegetatie zinvol en kansrijk is, al dan niet met behulp van aanplanten, uit
rasteren of verplaatsen van planten.

3.1.4

Biotoop gidssoorten realiseren: aansluiting op regionale natuur versterken
De Reeuwijkse plassen zijn (potentieel) een belangrijke schakel in de regionale verbinding
van natuurwaarden gebonden aan natte omstandigheden. In de directe omgeving worden
natuurverbindingen aangelegd die de connectiviteit van de Reeuwijkse plassen helpen
verbeteren. Hierbij is enerzijds de aansluiting van de Reeuwijkse plassen op de omgeving
van belang en anderzijds de verbinding door de Reeuwijkse plassen heen.
De verbindingszones bestaan uit natuurlijk grasland, smalle moerasstroken en open water.
Ze zijn met name gericht op otter, moerasvogels en andere fauna. Om deze verbindingen
goed te laten aansluiten op de Reeuwijkse plassen is er in het noorden weinig extra nodig,
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maar in het zuiden wel. De verbindingszone Abessinië & Zuidzijderpolderlandt bij Polder
Sluipwijk, is een natuurlijk beheerd graslandpoldertje met hoge waterstanden. De
Reeuwijkse Plassen (plas ’s Gravenkoop) bestaan in die hoek uit relatief veel riet (o.a.
kerfwetering). Dus eigenlijk is er niets aanvullends nodig om de verbindingszones nog
beter te laten functioneren. Matiger is de aansluiting van verbindingszone Steinse Groen
met de Reeuwijkse Plassen. Tussen Steinse Groen en de Reeuwijkse Plassen ligt een
weidevogelreservaat van Staatsbosbeheer. Hier is geen riet of andere moerasvegetatie
aanwezig. In de plas Vrijhoef van de Reeuwijkse Plassen is aan de zuidkant niet of
nauwelijks riet of andere moerasvegetatie aanwezig. Om de verbinding werkelijk tot stand
te brengen is het belangrijk om hier nieuwe moerasverbindingen te ontwikkelen. Ingezet
kan worden op zowel rietontwikkeling aan de bestaande oever als op de ontwikkeling van
een nieuw eiland, dat tevens als stapsteen kan fungeren.

3.1.5

Biotoop gidssoorten realiseren: interne kwaliteitsimpuls
Een interne kwaliteitsverbetering van de natuur in de Reeuwijkse plassen geeft weer
inhoud aan het belang van de Reeuwijkse plassen als schakel in de regio èn verbetert de
natuurlijke situatie in het gebied zelf. In essentie zijn hiervoor twee complementaire
natuurontwikkelingen nodig, namelijk:
• herontwikkelen van doorlopende oeverzone / goed ontwikkelde land-water
overgangen
• ontwikkelen van robuuste stapstenen – deze maatregel brengt een ingrijpende
verandering te weeg en wordt gezien als idee voor de langere termijn (zie Deel C
Inspiratiedocument).
Bij het (her)ontwikkelen van een doorlopende oeverzone aan de oostzijde gaat het erom
dat goed ontwikkelde land-water overgangen in een zone liggen die slechts over korte
afstanden onderbroken is. Het gaat om de ontwikkeling van natuurlijk begroeide oevers, bij
voorkeur met een opeenvolging van landriet, waterriet, drijfbladvegetaties en
ondergedoken waterplanten.
Om deze doorlopende oeverzone te (her)ontwikkelen worden verbeteringen aangebracht
in de oostelijke rand van het plassengebied. Daartoe moeten de mogelijkheden onderzocht
worden voor het benutten van bestaande structuren en het toevoegen van geschikte
oevermilieus langs de oostelijke rand. Ook mogelijk te ontwikkelen nieuwe
landschapsstructuren (zoals kerkepad nieuwe stijl) en eilanden kunnen hierbij behulpzaam
zijn. Te denken valt aan een globale verbinding via:
• omgeving Kerfwetering is reeds aangepakt;
• langs oostoever plas Nieuwenbroek en Kalverbroek verbeteren rietoevers;
• verdere kwalitatieve verbetering van bestaand lijnvormig land rondom voormalige
Wetering, de Achterwatering, door Kalverbroek en uitbreiden aangrenzende
ondieptes met waterplanten (vooral aan de noordzijde kansrijk);
Daarbij moet in de oostelijke randzone de rust gewaarborgd worden; geen
(on)gemotoriseerde vaartuigen dichter dan 100 m. bij de oever in het broedseizoen. Dit
kan gestuurd worden door ballenlijnen aan te brengen, waarmee de ervaringen in de plas
Klein Elfhoeven gunstig zijn. Voor de beeldkwaliteit is het gunstig om te onderzoeken of
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andere maatregelen ook werken. Denk bijvoorbeeld aan dood hout in het water, waarmee
niet alleen een afscherming wordt gemaakt maar ook leefgebied voor macrofauna en vis
wordt gestimuleerd.
Vanuit bestaande natuurwaarden ontwikkelen van aanvullende waarden is het meest
kansrijk, dus de locaties voor kwaliteitsverbetering worden gekozen op plekken met de
hoogste natuurwaarden of daar dichtbij. De ervaringen uit het verleden worden gebruikt
om de beste plekken te lokaliseren en de meest geschikte maatregelen te definiëren per
locatie. De dichtgegroeide weteringen kunnen benut worden als bron van natuurlijk
materiaal van de in de plassen zeldzaam geworden soorten waterplanten. Nadat beter
onderzocht is welke waarden zich waar bevinden (zie paragraaf 3.1.3), kan worden
bepaald hoe dat kan worden aangepakt.
De gidssoorten voor deze verbinding zijn, zoals voor de gehele Visie, de Zwarte stern en
vooral ook de Grote karekiet. Daarnaast zullen vooral de weinig mobiele soorten
rugstreeppad, waterspitsmuis en noordse woelmuis en vele andere soortgroepen
meeliften, zoals vissen en macrofauna (onderwaterzone van de oever), libellen, moerasen rietvogels, marterachtigen. Hiermee wordt tevens invulling gegeven aan een verbeterde
koppeling tussen de graslanden van het Natura 2000-gebied en de plassen.
Denkbaar zijn o.a. de volgende maatregelen:
• verbetering oevermilieus aan de oostelijke rand van het plassengebied
• verruiming rietoevers aan de oostoever van de plassen Nieuwenbroek en
Kalverbroek
• verkenning meerwaarde riet- en lisdoddeoevers rond te beschermen eilanden en
landtongen
• gerichte biotoopontwikkeling voor kwetsbare soorten (zoals zwarte sterns) in de
polderdelen van polder Sluipwijk en Lang Roggebroek.

Figuur 2

Natuurlijke opeenvolging van vegetaties op het droge en in het natte profiel, dit
wijkt af van de cultuurhistorisch gegroeide situatie maar biedt betere kansen voor
natuur en zorgt ervoor dat de natuur meewerkt aan het verstevigen van oevers.
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Een natuurlijk ontwikkelde oever, met een geleidelijk aflopend profiel in het water, is niet
alleen waardevol voor de natuur, maar kan ook stevig zijn. Een goed ontwikkelde gradiënt
van planten, zowel onder water, rond de waterlijn als boven water, helpt de oever te
verstevigen. Omdat veen doorgaans iets anders reageert dan andere bodemtypen, moet
lokale kennis worden ingezet om te bepalen hoe oevers het beste kunnen worden
aangepast. In het ideale geval biedt de goed ontwikkelde vegetatie stevigheid aan de
oever, zodat de beschoeiing op den duur kan verdwijnen. Wel blijft de vooroever ter
bescherming nodig (zie figuur 2). Zo zorg je ervoor dat de natuur met je mee werkt, terwijl
je de natuur ook kwalitatief een dienst bewijst. Deze aanpassing van het cultuurhistorisch
gegroeide (verticale) profiel dat de legakkers kenmerkt is zonder afbreuk te doen aan de
cultuurhistorie op de koppen van kavels aan de oostzijde van de plassen toepasbaar.
Onderzocht moet worden of deze aanpassing van de oevers ook op andere plekken in het
gebied, zoals eilanden en landtongen, acceptabel is. De verticale kanten komen voort uit
de verveningsgeschiedenis. Door dit aspect van de cultuurhistorie te veranderen, kunnen
de landschapselementen zelf beter worden beschermd en behouden, waarmee juist wel
recht wordt gedaan aan de cultuurhistorie van het gebied.

3.1.6

Herstel en behoud oeverzones en eilandenstructuren
Uit een analyse van Watersnip Advies voor de plas Ravensberg is afgelopen jaar gebleken,
dat de eilandenstructuur in de plas Ravensberg baat heeft bij een gericht
herstelprogramma voor de daar gelegen eilanden. Rekening houdend met de functionele
diversiteit in eilanden (jachteilanden, natuureilanden, stormeilanden), dienen de resultaten
van het onderzoek nog in concrete acties vertaald te worden. Daarbij moet worden gedacht
aan:
• het herstel van circa 15 natuureilanden, 10 stormeilanden en 0 jachteilanden
• stimulering van gebiedseigen oevervegetatie (riet, lisdodde-gemeenschappen)
• herstel van specifieke hooilanden
• broedgelegenheden voor o.a. kokmeeuwen, zwarte sterns en visdiefjes en
• migratievoorzieningen voor diverse eenden-soorten
Deze maatregelen dragen sterk bij aan de uitvoering van de Natuurbeheer en -herstelvisie,
met name wanneer het herstel van landschapselementen niet alleen vanuit
cultuurhistorische overwegingen wordt aangepakt, maar ook nadrukkelijk kansen voor
biodiversiteitsverbetering worden benut. Om te zorgen voor een fraai en goed verzorgd
landschap is een goed beheer nodig (zie ook paragraaf 2.1.1, beheer coörporatie).

3.1.7

Waarborgen toegankelijkheid en beleving
Het landschap moet goed toegankelijk zijn en te beleven voor iedereen. Verbeteringen
moeten ook zichtbaar zijn. Dit leidt ook tot meer draagvlak voor maatregelen elders in het
gebied die natuur en landschap verbeteren.
In de plassen Elhoeven en ’s Gravenbroek bevinden zich algemene natuurwaarden, geen
uitermate zeldzame of ambitieuze soorten worden hier verwacht. Dat volstaat hier, mist het
geheel er natuurlijk en landschappelijk fraai uitziet. Extensief recreatief medegebruik gaat
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prima samen met deze algemene natuurwaarden. Dat geldt ook voor extensieve bevissing
en bejaging van algemene soorten. In de andere plassen is intensief recreatief gebruik niet
toegestaan conform bestemmingsplan. De andere plassen kunnen wel op extensieve wijze
beleefd worden, bijvoorbeeld door te varen op spierkracht, zonder de natuur geweld aan
te doen. Hoe meer de biotoop van Zwarte stern en Grote karekiet wordt hersteld en
uitgebreid, hoe minder de recreatiedruk een rol speelt in de verstoring van deze en andere
soorten.
De Reeuwijkse plassen hebben een uitermate belangrijke functie in de rust- en
ruimtebeleving van velen en dat wordt in de toekomst nog meer gefaciliteerd, met name
ook vanaf land. Doorzichten vanaf de openbare weg naar de plassen zijn de spil van de
landschapsbeleving vanaf land. Bewoners en eigenaren krijgen voorlichting over de
landschappelijk meest passende wijze van inrichten van geprivatiseerde oevers en bermen
en ook ideeën voor natuurlijk ogende onderdelen van tuinen en eilanden. Dit gaat in de
Reeuwijkse plassen verder dan de landelijke operatie steenbreek (waarmee gestreefd
wordt naar het vervangen van bestrating voor beplanting, door particulieren); aandacht is
nodig voor de in het gebied passende inheemse beplanting / vegetatie en het minder
intensief maaien van graslandjes of het laten ontstaan van wilde delen waar het kan.
Natuur- en landschapsbeleving voor zoveel mogelijk mensen moet worden gefaciliteerd.
Wie hier woont is bevoorrecht, maar is niet gerechtigd om de landschapsbeleving van
buren en derden te dwarsbomen. Spelregels worden vastgelegd om het landschap van de
Reeuwijkse plassen ook in de toekomst aantrekkelijk en karakteristiek te houden. Daar
profiteren óók de bewoners en eigenaren van.
Daarnaast is het raadzaam actief op zoek te gaan naar openbare plekken, zoals
verbredingen in het wegprofiel, oeverlandjes die te koop zijn e.d. om daar gericht plekken
in te richten waar voorbijgangers veilig kunnen stoppen om van de omgeving te genieten.
Historische structuren die vroeger een belangrijke publieke functie hadden, zoals
kerkepaden en weteringen, kunnen mogelijk weer een belangrijker rol gaan spelen in de
beleving van het gebied. Onderzocht kan worden waar kansen liggen om deze structuren
aan te grijpen om bij te dagen aan de behoeften van deze tijd, namelijk rust beleven, ver
zicht over plassen, ruimte bieden aan land-water overgangen en verkleinen van de
oppervlaktes water. Het wederom aanleggen (van delen) van kerkepaden kan een krachtig
middel zijn om vele wensen in één klap te verwezenlijken.

3.1.8

Herstel open en halfopen landtongen
Aandachtspunten voor het natuurherstel in het plassengebied zijn naast de plassen en
eilanden ook de oeverzones en kruidenrijke graslanden aan de (noord)oostkant en de
zuidkant van het plassengebied. Hier vragen met name de (in omvang) kleine
natuurbestemmingen om aandacht, die doorgaans als particuliere natuurgronden worden
aangemerkt.
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Net als voor de eilanden is ook voor deze gronden geconstateerd, dat herstel noodzakelijk
is, en dat dit herstel in sommige gevallen vooraf moet worden gegaan door een concreet
ontwikkelings- of inrichtingsperspectief. Reden hiervoor is het gegeven, dat veel oude
landtongen, verlandingszones of weiderestanten weliswaar een algemene
natuurbestemming hebben gekregen, maar zonder concretisering van de te borgen
natuurdoelen of zonder vertaling in een passend landschapsbeeld en adequate
beheermaatregelen. Op grond van zowel oude als recentere gebiedsanalyses kan worden
gesteld, dat herstelacties m.b.t. tot de hiervoor genoemde gebiedstypen het meest kansrijk
zijn in
• de natuurpercelen van polder Sluipwijk
• de natuurpercelen aan de oostrand van plas ’s Gravenkoop
• de natuurpercelen in polder Lang Roggebroek en
• de landtongen in de plassen Klein Elfhoeven, Vrijhoef, Kalverbroek en
Nieuwenbroek
Onderzocht kan worden of planologische regelingen hierbij kunnen worden ingezet (zie
paragraaf 4.3).
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4 Verankering visie in beleid
Naast het optuigen van concrete uitvoeringsprojecten is het ook van belang dat de
natuurbeheer en -herstelvisie een rol van betekenis gaat spelen in het beleid. Ook is het
mogelijk om met behulp van de visie te trachten het beleid en eventueel daarmee
samenhangende subsidies te beïnvloeden.

4.1

Status van de integrale gebiedsvisie verstevigen
Tijdens het opstellen van de Visie Reeuwijkse Plassen is de afdeling VROM van de
gemeente Bodegraven-Reeuwijk betrokken geweest. Hiermee is geborgd dat voorliggende
visie past in de denkwijze ter voorbereiding van de bestemmingsplanherziening. In deze
visie is het inzicht tot uiting gekomen dat niet iedereen alles kan blijven doen in het gebied
omdat een verdere achteruitgang van de veerkracht van de natuur desastreus kan
uitpakken voor iedereen. Bij de verdere visievorming en totstandkoming van de
bestemmingsplanherziening is het dan ook raadzaam naar dit inzicht te leven en deze
boodschap verder uit te dragen. Dat betekent dat ellenlange procedures voor het
veiligstellen van individuele belangen voorkomen dienen te worden vanuit de wetenschap
dat er offers gebracht moeten worden voor een mooie toekomst van het gebied en zijn
bewoners en gebruikers in het algemeen.
Onderzocht kan worden of en op welke wijze de Visie Reeuwijkse Plassen kan bijdragen
aan een in de toekomst op te stellen nieuwe versie van de Provinciale Structuurvisie. Als
het gebied met behulp van voorliggende visie als één man spreekt en duidelijk een stem
laat horen is de kans groter dat het gebied ook gehoord wordt en wensen wellicht
gehonoreerd worden.
Beïnvloeding van de provincie t.a.v. subsidies NNN / SNL om te komen tot de ambitie
‘behoud van bestaande natuurwaarden’ en het aanpassen van beheertypen, waardoor de
financiering beter past bij de grote randlengte en beheeringrepen benodigd in Reeuwijkse
Plassen.
Aangeven van wensen ten aanzien van financiering (voor-indiening van aanvragen) bij de
provincie ten tijde van vormgeving van het subsidie kader; dit kan de beleidsmakers helpen
bij de inrichting van de regeling en het maken van keuzes. Wellicht kan dit richting geven
en mede sturen naar voor de Reeuwijkse plassen bruikbare financieringsdoelen.
Overheden zijn gebonden aan politieke dynamiek en dientengevolge niet op alle
momenten even duidelijk of ambitieus ten aanzien van doelen voor natuur en landschap.
Het vanuit het gebied voor het voetlicht brengen van de Visie, op eigen initiatief, biedt
kansen voor en continu geluid. Op lange termijn zal dit positieve effecten kunnen hebben
op de bekendheid van de ingezette ontwikkelingsrichting en mogelijk ook op de mate van
steun die van de overheden verwacht kan worden; de overheden vertegenwoordigen
immers de inwoners.
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Smeden van allianties met krachtige, gezaghebbende partijen kan de positie van de Visie
Reeuwijkse Plassen verstevigen.
De doelen van de Visie Reeuwijkse Plassen en de urgentie van de noodzaak tot ingrijpen
agenderen bij diverse bestuurlijke overleggen, zoals Stuurgroep Groene Hart, Stuurgroep
Gouwe-Wiericke.

4.2

Bekendheid van de Visie vergroten
Het totstandkomen van de visie is een knap staaltje van samenwerking, communicatie en
daadkracht. Maar daarmee zijn we er nog niet. De Visie Reeuwijkse plassen is een
hulpmiddel om verbeteringen in het Plassengebied door te voeren en een leidraad voor
hoe dat kan worden aangepakt. Dat hulpmiddel, ofwel de visie, moet zo breed mogelijk
bekendheid krijgen, omdat het eigenlijk iedereen die woont, werkt of recreëert in het
plassen gebied aanspreekt. Ieders bijdrage is gewenst vanuit een eigen invalshoek en
mogelijkheden.
•

•

•

•

Het is dus van belang om de Visie breder uit te dragen, aan omwonenden en
bezoekers. Dit kan door gerichte presentaties te houden voor compacte
doelgroepen.
Ook kan een folder gemaakt worden waarmee de visie niet alleen aan bewoners
maar ook aan bezoekers (bijvoorbeeld via de toeristische informatie bij Landal) kan
worden bekend gemaakt.
Ook het maken van een filmpje met aandacht voor natuur en landschap in de
Reeuwijkse Plassen, bijvoorbeeld met beelden vanuit de lucht, en verspreiden via
social-media kanalen, kan een aansprekende manier zijn om snel bekendheid van
de visie te vergroten.
Het optuigen van een website waar informatie gevonden kan worden over de visie
en over projecten die voortkomen uit de visie of er op andere manier bij passen.

Leren-door-doen kan ook een manier zijn om de visie te verstevigen, bijvoorbeeld door het
uitvoeren van pilots, goed volgen van wat er gebeurt (monitoring), ervan leren en erover
communiceren (via bovenstaande kanalen).

4.3

Toepassen planologische regelingen met maatwerk
Er zijn diverse regelingen, zoals Nieuwe landgoederen, Rood voor groen, Ruimte voor
ruimte, die lokaal mogelijk ingezet kunnen worden. Dit vraagt enerzijds van het bevoegd
gezag een flexibele houding gericht op maatwerk dat past bij de doelen van het gebied. Zo
zou bijvoorbeeld ook water als onderdeel van een nieuw landgoed erkend moeten worden
door de Provincie. Anderzijds is het van belang om in dergelijke plannen goed uit te werken
op welke wijze natuur en landschap profiteren en heel goed te borgen dat nieuwe of
beschermde waarden ook daadwerkelijk op langere termijn beheerd en behouden zullen
worden. Dit zal ook gecontroleerd moeten worden.
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5 Aanbevolen vervolgstappen
Er zijn heel veel onderdelen die mede uitwerking geven aan voorliggende visie op de
Reeuwijkse Plassen. Niet alles kan en hoeft tegelijk te worden aangepakt. Gaandeweg
worden waarschijnlijk meer betrokkenen gemobiliseerd en hopelijk komt meer menskracht
beschikbaar. Het opstellen van een uitvoeringsprogramma kan zinvol zijn om richting te
geven aan het vervolg. In het uitvoeringsprogramma wordt opgenomen welke
deelprojecten er zijn, wie de trekker is van dat onderwerp en welke actoren er mee helpen,
welke mogelijke bronnen van financiering er zijn voor dat deelproject en in welke periode
dit moet worden opgepakt.
Het is ook prettig om een prioritering aan te brengen in de deelprojecten, omdat niet alles
tegelijk aangepakt zal kunnen worden. Sommige zaken bieden randvoorwaarden voor
andere ontwikkelingen en zouden met voorrang moeten worden aangepakt. Te voorziene
‘snelle successen’ kunnen naar voren worden gehaald om een positieve bijdrage aan de
publieke opinie te geven, waardoor deze successen als vliegwiel kunnen gaan dienen voor
de meer complexe nadere uitwerkingen en uitvoering. Ook deelprojecten waarvoor reeds
financiering beschikbaar is zouden in de eerste fase kunnen worden geprioriteerd.
Boven alles staat het belang van een verdere afstemming en intensivering van de
samenwerking tussen de vele betrokkenen, vanuit het besef dat ieder vanuit zijn eigen
invalshoek en belang een waardevolle bijdrage kan leveren aan de toekomst van de
Reeuwijks plassen en verwezenlijking van de visie.
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Bijlage I

Projectplan Natuuracademie
Reeuwijkse Plassen

Door IVN en KNNV.
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Projectplan
PILOT - NATUURACADEMIE REEUWIJKSE PLASSEN
Inleiding
Het Reeuwijkse Plassengebied is een natuurgebied 1 met aanzienlijke
natuur- en landschapswaarde2. Er zijn echter grote zorgen omdat de rust,
ruimte en openheid ernstig worden bedreigd.
Het Netwerk Reeuwijkse Plassen Natuurlijk, waaraan IVN afdeling IJssel en
Gouwe, KNNV afdeling Gouda en Omstreken en Stichting Groene Hart
deelnemen, heeft zich tot doel gesteld om natuur en landschap in dit gebied
te beschermen. Er loopt al een aantal projecten3, maar er is meer draagvlak
nodig onder bewoners, gebruikers en recreanten om het tij te keren.
In het overleg met OTRP (Overleg Toekomst Reeuwijkse Plassen) en de
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk werden deze zorgen gedeeld en kwam de
behoefte aan educatie regelmatig aan de orde. IVN en KNNV, 2
onafhankelijke natuurverenigingen, hebben educatie als corebusiness. Zij
willen samen een Natuuracademie Reeuwijkse Plassen oprichten, waar
mini-cursussen 4 worden aangeboden. Dit educatieve initiatief is door de
Gemeente positief ontvangen.
Hierbij het projectplan met de opzet van een pilot Natuuracademie
Reeuwijkse Plassen, in het schooljaar 2019-2020. Dit omvat 4 minicursussen, bestaande uit een theoretisch en een praktisch dagdeel, als
basis voor eventueel meer activiteiten. Naar aanleiding van de evaluatie
wordt besloten of en hoe de Natuuracademie te continueren.
Titel
REEUWIJKSE PLASSEN NATUURLIJK!
Met meer kennis handelen in het Plassengebied
Voor wie?
Bewoners, eigenaren, gebruikers en recreanten van de Reeuwijkse
Plassen zijn de beoogde deelnemers. Denk hierbij naast individuen ook aan
representanten van verschillende organisaties van bewoners, gebruikers of
recreanten.
Deelnemers tekenen zich vooraf in. Een mini-cursus gaat door bij min. 10
deelnemers, maar we rekenen op gemiddeld 20 deelnemers. In het totaal
kan in dit pilotjaar een groep bereikt worden van 40 – 80 deelnemers.
Elke mini-cursus staat op zichzelf, maar deelnemers kunnen ook meerdere
cursussen volgen.

1

volgens het vigerend bestemmingsplan
onderdeel van Natura 2000
3
zoals: icoonsoortenproject en onderhoud eilanden (van de IVN).
4
vrij naar een succesvolle formule van KNNV Amersfoort
2
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Wat willen bereiken?
Voor de deelnemers:
1. Bewust worden van de natuur- en landschapswaarde van het
plassengebied.
2. Komen tot handelen om de natuurwaarde van het plassengebied te
beschermen en te vermeerderen.
Voor de betreffende afdelingen van de IVN, KNNV en Gemeente
Bodegraven-Reeuwijk:
1. Een structureel aanbod van natuur- en landschapseducatie in de
Reeuwijkse Plassen.
2. Een netwerk van personen en organisaties, die het plassengebied
willen beschermen en de natuur- en landschapswaarde
vermeerderen.
Aanpak
Deelnemers die komen zijn al geïnteresseerd in de natuur, met de
natuuracademie willen we dit verdiepen naar bewustwording en handelen.
Hoe realiseer je bewustwording?
Door naast kennis en gesprek, ook beleving (zien, voelen, horen, ruiken)
aan te bieden. Dat betekent dat elke mini-cursus zowel een theoretisch
(binnen) als een praktisch dagdeel (buiten) krijgt.
Hoe kom je tot handelen?
Door handelingsperspectieven te bieden. Dat betekent mogelijkheden laten
zien om te komen tot ander gedrag na de mini-cursus. Dit kan privé of als
vrijwilliger. Bij privé kun je denken aan bewoners die anders omgaan met
bijv. hun eigen beschoeiing, rietkraag of snoeihout. Of recreanten die bijv.
anders omgaan met hun boot, fiets of auto. Bij vrijwilligers denken we aan
mensen die mee gaan doen aan vrijwillig landschapsbeheer bij een van de
organisaties in het gebied. Hiervan zal z.s.m. een overzicht worden
opgesteld, met contactpersonen.
Om gedragsverandering te realiseren zullen de mini-cursussen dus
praktische handvatten moeten bieden en cursusleiders moeten
voorbeelden kunnen noemen, gewenst gedrag laten zien en de deelnemers
de weg wijzen.
Als deelnemers eenmaal zijn geactiveerd willen we deze vasthouden. Dat
betekent dat de organisatie van de Natuuracademie na afloop van elke minicursus in contact wil blijven met de geactiveerde deelnemers. Om te kijken
of we hen privégedrag kunnen ondersteunen en hen op te roepen tot
deelname aan collectieve vrijwilligersactiviteiten in het gebied. In het
pilotjaar gaan we kijken hoe we dit het beste vorm kunnen geven, zodanig
dat dit een structureel netwerk wordt, als draagvlak voor het vervolg van de
Natuuracademie.
T.b.v. een maximale impact op natuurbescherming en -vermeerdering moet
de organisatie van de Natuuracademie dit netwerk van actieve bewoners,
gebruikers en recreanten weten te verbinden met andere spelers in het veld.
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Thema’s en planning.
De volgende 4 thema’s zijn gekozen voor de 4 mini-cursussen, verspreid
over 2019/2020.
Oevers levend maken
Ontwikkel de Reeuwijkse Plassen als leefgebied
voor vogels
- Vogels de winter door helpen Ontwikkel de Reeuwijkse Plassen onder water
- Waterkwaliteit Microbiodiversiteit
ontwikkelen
in
het
Plassengebied

25 + 28 september
november
Februari / Maart
Mei / Juni

Publiciteit
Om de deelnemers te vinden en te bereiken zullen veel wegen tegelijk
worden bewandeld. Belangrijk is ten eerste dat mensen iets lezen in de
krant, op een flyer of poster. Maar daarnaast moeten mensen
aangesproken worden om deel te nemen.
Er zal daartoe contact gelegd worden met samenwerkingspartners in het
Netwerk Reeuwijkse Plassen Natuurlijk en het OTRP, zodat bestaande
contacten en overleggen kunnen worden benut om te vertellen over de
Natuuracademie en hun achterbannen te bereiken.
Maar daarnaast met groepen van bewoners, eigenaren, gebruikers en
recreanten in het gebied, zoals: Vereniging van Watereigenaren en
Rechthebbende Gebruikers (VWR), Landal Reeuwijk, serviceclubs als
Lions / Rotary en Roei- en Zeilverenigingen. Zij kunnen ons helpen bij de
vraag hoe hun leden aan te spreken en gaan nadenken over hun eigen rol
in dit natuurgebied, met oog voor de verschillende belangen.
In overleg met de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk zal gezocht worden
naar hun bijdrage aan het bereiken van de bewoners van BodegravenReeuwijk.
Zie bijlage voor het publiciteitsplan.
Er zullen bij uitingen naar buiten naast een logo van de Natuuracademie
steeds 3 logo’s gevoerd worden (Gemeente Bodegraven-Reeuwijk, IVN en
KNNV).
Organisatie
De Natuuracademie i.o kent een kernteam waarin zitting hebben de
voorzitters van IVN IJssel en Gouwe (Ton van Rossum) en de KNNV-Gouda
(Frans Kingma) en de coördinator. Zij komen periodiek bij elkaar.
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De coördinator opereert onder de verantwoordelijkheid van de betreffende
afdelingen van de IVN en de KNNV en zorgt voor de uitvoering van het
projectplan. Voor dit pilotjaar is de vrijwillige coördinator: Marlou Min.
Per mini-cursus zal een trekker worden gezocht, deze verzorgt de
organisatie van een mini-cursus en zoekt een deskundige cursusleider(s).
Voor de eerste mini-cursus is de trekker Loes Kamer en de cursusleider
John van Gemeren.
Evaluatie
Na elke mini-cursus wordt gepeild of het aanbod voldeed aan de
verwachtingen van de deelnemers. Zo kan tussentijds worden bijgesteld.
Na het pilotjaar zal besloten moeten worden of de Natuuracademie wordt
gecontinueerd of niet, dit is afhankelijk van de vraag of de doelstellingen zijn
bereikt. Belangrijk hierbij is of het beoogde netwerk van personen en
organisatie(s) groot genoeg is om de Natuuracademie Reeuwijkse Plassen
als relatief zelfstandige werkgroep te kunnen en willen continueren.
Het kernteam zal in het najaar met een voorstel voor een evaluatie komen.
Naast de cijfers over deelname aan de mini-cursussen en actieve
deelnemers na afloop zal er ook een kwalitatieve evaluatie gaan
plaatsvinden in de vorm van gesprekken.
Financiën
Begroting
Inkomsten
Eigen
Bijdrage € 400 - € Publiciteit
deelnemers
800
Subsidie Gemeente € 1.600
Cursusleiders
Huur accommodatie
Catering
Administratieve
werkzaamheden
Onvoorzien
€ 2.000

Uitgaven
€ 600
€ 500
€ 400
€ 240
€ 200
€ 60
€ 2.000

Toelichting
Van elke deelnemer zal een eigen bijdrage worden gevraagd van € 10 per
mini-cursus. Per mini-cursus levert dat minimaal € 100 op, in het totaal €
400.
Voor de uitvoering van de mini-cursussen worden de volgende kosten
gemaakt:
• Publiciteit, betreft het ontwikkelen van een logo, folders, poster en
een banner.
• Cursusleiders, betreft € 125 per mini-cursus (2 dagdelen), als
onkostenvergoeding.
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•
•

Accommodatie, betreft zaalhuur1 en/of boot-huur.
Catering, betreft koffie / thee, denk aan € 60 per mini-cursus van 2
dagdelen.
• Administratieve werkzaamheden. De leden van het kernteam, de
coördinator en de trekkers doen hun werkzaamheden vrijwillig,
maar kunnen wel hun eventuele onkosten declareren.
Het verstrekken van achtergrondinformatie aan de deelnemers doen we
zoveel mogelijk digitaal, daarvoor is geen kostenpost opgenomen.
De gelden zullen worden beheerd door de penningmeester van de KNNV
afdeling Gouda en omstreken, te weten: Marius van Rouwendal. Het
kernteam zal de uitgaven monitoren, zodat tijdig kan worden bijgestuurd
indien nodig. In dat geval zal ook contact gelegd worden met de Gemeente.

1

Gedacht wordt aan de filmzaal in het Streekmuseum.
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Bijlage II Wetland informatiecentrum
Door Watersnip Advies.
PM: pfd invoegen of tekst in word aanleveren
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Bijlage III Voortgangsrapportage Stuurgroep
Gebiedsdeal Reeuwijkse Plassen en
Veenweiden
Gebiedsdeal Fase 1
A. Stand van zaken deelprojecten

Herstel eilanden Kerfwetering.
Het project is opgeleverd.

Herstel eiland nabij Wapen van Reeuwijk
Het project is opgeleverd.

Herstel eiland Roei- en Zeilvereniging
Het project is opgeleverd.

Herstel eilanden Elfhoeven gemeente
Het project is opgeleverd.

Herstel eilanden Elfhoeven BLR
De herstelwerkzaamheden zijn afgerond. De ontwikkeling van de opnieuw aangebrachte
beplanting wordt gevolgd.

Herstel eilanden Klein Elfhoeven SNR
Het project is opgeleverd.

Doorvaart Vrijhoef
De eigenaar moet nog steeds met het definitief ontwerp en de kosten instemmen, maar is
zeer slecht bereikbaar en reageert niet, ook niet naar de aannemer. Er wordt (nog meer)
druk op de ketel gezet. Na goedkeuring van het ontwerp door de eigenaar worden de
belanghebbenden geïnformeerd.
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Verbetering brugbediening
Het project is afgerond.

Klein Elfhoeven, terrein Korssendijk
Het project is opgeleverd.

Kanoverbinding plassengebied – omringende recreatiegebieden
Het is nog niet bekend wanneer het beroep voor de bestuursrechter komt. Omdat duidelijk
is, dat het project niet kan worden afgerond voor de einddatum 31 december 2019 en
daarmee de subsidie verloren dreigt te gaan, stelt de Stuurgroep voor het project op de
volgende wijze toch uit te voeren: Er wordt geen gebruik gemaakt van steigertjes maar van
vlotten. Wanneer het project door een uitspraak van de rechter (of de Raad van State)
strandt, kunnen de vlotten elders in het gebied worden ingezet. Voorwaarde is wel, dat in
de lopende procedure niet is voorzien in een opschortende werking. Dit wordt uitgezocht.

Strategisch voorbeeldplan beheer
De eindredactie is in gang gezet.

Voorlichting beheer en actieplan werving vrijwilligers
Als het “Strategisch voorbeeldplan beheer” gereed is, wordt een informatiebrochure
opgesteld.

Workshop Beheer
Het project is afgerond.

Workshop baggeren en veenbonken
Er wordt met sprekers overlegd over een datum in december (op 11 dec 2019 wordt deze
workshop georganiseerd). Genodigden: de lijst voor de avond over het beheerplan wordt
aangehouden. De aanwezigheid van Rijnland is beslist gewenst. Gelet op de interesse
voor en positie/rol van de eigenaren inzake het baggeren, ontvangen de leden van de
eigenarenverenigingen eveneens een uitnodiging.
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Gebiedsdeal Fase 2
Daghaven
Het project is afgerond.
Aanvullende projecten

Uitzichtpunt Kerfwetering
Het project is afgerond en wordt op korte termijn opgeleverd.

BLR-eiland 13
Het project is opgeleverd.

BLR-eiland 5
De uitvoering is gestart.

Legakker Twaalfmorgen en veenbonken
De uitvoering is afgerond. Het project kan worden opgeleverd.

Project Waterriet Kerfwetering
Naar aanleiding van een aantal opmerkingen van de heer Van Rijn over de hem
toegezonden overeenkomst, vindt nader overleg plaats. Het betreft de veiligstelling van
toekomstig beheer en onderhoud. De uitvoering is om deze reden opgeschort.

Informatievoorziening Elf Graven
Er wordt gewerkt aan een voorstel, waarbij is gekozen voor een bord bij bruggen en
doorgangen met de kaart van de vaarontheffingen. De locatie/plas waar men zich bevindt,
wordt door inkleuring op de kaart aangegeven.
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