
Vooraf: 18.45 - 19.00uur



GEBIEDSVISIE

MICROFOON & VIDEO UIT A.U.B - Technische ondersteuning Niels Geelhoed 
0612792819

Houd uw telefoon bij de hand!

De Reeuwijkse Plassen, uniek verleden, evenwichtige toekomst



Om het digitaal overleggen goed te laten verlopen graag het volgende:

Zet uw microfoon uit

Zet uw camera uit

Geef uw reactie/opmerking door via de chat. De chat wordt opgeslagen. 

De sessie wordt vanaf nu opgenomen.

Spelregels online vergaderen



Welkom door dhr. Wagner



Programma

19.10 Presentatie visie door Stichting Veen

19.20 Reactie op de visie door deelnemers

19.50 Toelichting vervolg

19.55 Pauze

20.00 Groepsgesprek over vervolgacties

20.30 Plenair gesprek

20.45 Toelichting doorkijk vervolg

20.50 Afsluiting door dhr. Langeslag (Hoogheemraadschap van Rijnland)

20.55 Afsluiting

21:00 Einde bijeenkomst



Intunen

Wie zijn er allemaal aanwezig?

• 60% komt namens zichzelf

• 40% namens een organisatie:

− Ong. 10 personen namens een 

overheidsorganisatie

− Ong. 50 personen namens een 

belangenorganisatie (vereniging, stichting, e.d.)

Beeld: Ties Blaauw



Toelichting gebiedsvisie

Door Peter Blanken, Carel ten Cate en Cor von Meijenfeldt.

Beeld: Annet Neijmeijer



Gebiedsvisie Reeuwijkse Plassen

Opgesteld door Stichting VEEN

In Stichting VEEN zijn vertegenwoordigd:

• De verenigingen van watereigenaren - de Sluipwijkse, ‘s Gravenkoop en VWR -

• De gezamenlijke watersportverenigingen

• De gemeente en gemeenteraad Bodegraven-Reeuwijk



Natuur: grotere biodiversiteit

• Oplossingen:

− Herstel eilanden, landtongen en ringdijken; 

uitbreiding ondiepe oeverzones.

− Inrichting afstemmen op ‘icoonsoorten’.

− Duidelijke zonering.

− Coördinatie en afstemming van onderhoud         

en beheer. 

• Problemen:

− Verdwijnen van riet, soortenrijke 

oevervegetaties en karakteristieke 

moerasvogels.

− Onderhoud van aanwezige en herstelde 

natuur.

− Ontbreken integraal beheer.

− Aantasting door ganzen, muskusratten en 

rivierkreeften.

Bert Verver



Waterkwaliteit: schoon helder water

• Problemen:

− Troebel water.

− Toename blauwalg.

− Inlaat van minder schoon water.

• Oplossingen:

− Voortzetten (proef)projecten Rijnland.

− Prioriteit bij plassen met hoogste 

natuurpotentie.

− Lokaal baggeren.

− Surfplas schoon maken.

Bert Verver



Recreatie: duurzaam en aangepast 

• Problemen:

− Toenemende recreatiedruk op land en 

water.

− Beperkte voorzieningen.

− Slib beperkt bevaarbaarheid.

− Vaarverbindingen beperkt.

− Afnemend zicht op plassen door beplanting 

en bebouwing.

• Oplossingen:

− Strategisch concentreren van voorzieningen 

voor watersport en recreanten. 

− Regulering recreatief verkeer.

− Stimuleren ‘schoon’ varen. 

− Waterdiepte op peil houden.

− Betere vaarverbindingen met omgeving.

− Uitkijkpunten over de plassen.

Watersport Elfhoeven



Klimaat: versterken veerkracht 

• Problemen:

− Neerslagextremen.

− Verdwijnen en verschijnen soorten.

− Bodemdaling versus behoud veenpakket.

• Oplossingen:

− Monitoren en inspelen op ontwikkelingen.

− Veenpakket maximaal behouden.

− Stimuleren elektrisch rijden en varen.

− Biodiversiteit versterken.

Annet Neijmeijer



Wonen en werken: betrokken 
bewoners, verantwoord ondernemen

• Problemen:

− Onbekendheid met natuur- en 

cultuurhistorische waarden.

− Beperkt besef van kwetsbaarheid.

− Toenemende bebouwing.

− Inrichting tuinen en terreinen sluit niet aan 

bij omgeving.

− Regelgeving en handhaving. 

• Oplossingen:

− Voorlichting en bewustwording.

− Bewoners en bedrijven actief betrekken bij 

planvorming.

− Beperking in bebouwing.

− Aanpassing en handhaving regelgeving.

Bert Verver



Aan de slag!

• Uitwerking

• Prioritering 

• Financiering

• Coördinatie 

Beeld: Ties Blaauw



Reactie op de visie

GA NAAR MENTI.COM OP 
UW TELEFOON OF LAPTOP

GEBRUIK DE CODE 

78 68 66 7



Toelichting 
vervolg

Door Rosanne Verbree

Beeld: Ties Blaauw



Instructie groepsopdracht

• Van 20.00 tot 20.30uur in groepen uiteen om 

door te praten over de visie en vervolgstappen.

• Onder leiding van een gespreksleider.

• U wordt straks in een groep toegevoegd.



Pauze



Groepsopdracht

GA NAAR MENTI.COM OP 
UW TELEFOON OP LAPTOP

GEBRUIK DE CODE 

97 86 09 7



Plenair gesprek

UITKOMSTEN 
MENTIMETER LATEN ZIEN

SAMENVATTEN 
UITKOMSTEN



Toelichting vervolg

• Door Six van Leeuwen

Beeld: Ties Blaauw



Slotwoord

Door dhr. Langeslag, 

Hoogheemraadschap van 

Rijnland

Beeld: Ties Blaauw



Plenaire afsluiting

• Hartelijk dank voor uw deelname! 

• U helpt ons door het invullen van een mentimeter met evaluatievragen 

• Ga naar Menti.com op uw telefoon of laptop

• Gebruik de code 79 78 93 3

Nogmaals dank voor uw deelname!


