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Hoewel een aantal leden/oprichters a1 in 1979 aktief was, vond
de notariele oprichting van onze Vereniging plaats op
6 april 1981.

Onlanqs, op 6 oktober 1993, bestonden wij dUB 121 jaar I!!
De Vereniging groeit als kool. Hat aantal leden op 1 januari
1993 bedroeg 109. NU,
10 maanden later zijn er ca. 160 leden
zender dat van een gerichte ledenwerfaktie sprake is geweest.
Met name voar de nieuwe leden is hat aardig lets
over de ontstaansgeschiedenis.

I

te vertellen

Van Watereiqenaar ndar Aktieqroep

Toen rand de begin jaren zeventig de recreatiedruk
toenam, was er ten aanzien van het gebruik van het

sterk
water

weinig tot nlets geregeld. Hierdoor ontstond ergernis bij
zowal eigenaren als gebruikers van het water, die elkaars
standpunten niet kenden of begrepen. Veel gebruikers wisten
zelfs niet dat het overgrote deel van het Plassengebied particulier eigendom is.

Het was aldus een zeer logische stap om allereerst de juridische positie van de VWR en haar leden duidelijker te laten
zijn. Daartoe was het nodig de VWR zeer aktlegericht te profileren. Twee proefprocessen werden gevoerd:
Camping Willens
Deze procedure was bedoeld om het georqaniseerd gebruik onder
controle te krijgen. De camping had toestemming gevraagd en
gekregen van de Gemeente voor het houden van sen zeilwedstrijd
op de plas Vrljhoef. Aan de betreffende eigenaren was niets
gevraagd. De VWR voerde twee procedures: civielrechtelijk (dus
bij de Arrondissementsrechtbank, in hoger beroep bij het
Gerechtshof) en administratiefrechtelijk (bij de Raad van
State).
Beide procedures werden uiteindelijk door de VWR gewonnen: een
ieder, of iedere vereniging, die wil overgaan tot qeorqan!seerd gebruik van de Plassen, heeft toestemming nodig van de
Eigenaren van hat water waarop deze aktiviteit plaatsvindt.
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Afsluiting Vrijhoef
Nu was

het ongeorganlseerct gebruik aan

de orde: mag

ledereen

zomaar overal varen waar hij maar wil? Oaartoe werden
doorgangen Klein Elfhoeven/Vrijhoef en Nieuwenbroek-

de

Kalverbroek/Vrijhoef afgesloten. Vervolgens lieten de eigenaren zlch verballseren, waardoor de procedure strafrechtelijk

gevoerd werd.
Hierbij kwam

met name

de openbaarheid

van het

water aan

de

orde.
Ten

aanzien van

de pI as Vrijhoef

stelde de

rechter dat deze

als geheel geen waterweg is. Wel dienen de doorgangen vrij te
worden gelaten,
omdat de rechte stroak tUBaen twee opening en
wel als waterweg aangemerkt zau kunnen worden.

De Eigenaren werden vrijgesproken. Helaaa g1ng de Off icier van
Justitie nlet in beroep, zodat geen procedure gevoerd werd
va or de Hoge Raad.
Desalniettemin was de positie van de Watereigenaren dUidelijker geworden en werd zij een gerespecteerd gesprekspartner
voor diverse instanties, betrokken bij het gebruik of instandhouding van het Plassengebied. AIleen de Gemeente,
vond en
vindt nog steeds - de bemoeienis van de VWR met het Plassengebied lastig.
II

Van Aktieqroep naar Belangenvereniqinq

Nadat de juridische positie - eind jaren tachtig - ten koste
van vee I inzet, moeite en geld verduidelijkt was,
kon de
aandacht verlegd worden naar de doelstellingen van de Vereni-

ging.
Artikel 2 van de statuten luidt:
De Vereniging heeft als doel:
a.
Het behartigen van de belangen van de leden (Watereigenaren en Rechthebbende Gebruikers)
b.
Het op elkaar afstemmen van de verschillende vormen van
watergebruik, zoals recreatie, beroeps- en sportvisserij,
jacht op waterwild en natuurbehoud.
Sleutelwoord in deze doelstelling is afstemmen,
zodanig dat de
belangen van de watereigenaren niet in de knel komen.
Oit
wordt door uw Bestuur zodanig uitgedragen, dat met een groot
aantal partijen gezocht wordt naar oplossingen, waarbij iedereen er per saldo op vooruitgaat. Tegelijkertijd is er voor
excessief gebruik (misbruik) geen plaats.
Hoe worden deze beleidsuitgangspunten nu in de praktijk uitgedragen? Het best wordt dit duidelijk gemaakt door deze belangen punt voor punt door te lopeno Daar gaan we!
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1. Recreatie
Zolang het Plassengebied bestaat, zijn er, naast de VWR,
slechts twee instanties geweest, die zich daadwerkelijk met de
beheerslng van de recreatie in het Plassengebied hebben bemoeid: de Gemeente Reeuwijk en het Recreatieschap.
De bemoeienis van de Gemeente beperkte zich tot de motorbootvaart en hestond uit de vervaardiging en verkoop van stickers.
ledere motorboot moest, a raison van ca. f 45,00 tot f
75,00,
van de Gemeente een sticker kopen en deze op zijn boot plakken.
Er was geen sprake van beleid. Onbeperkte hoeveelheden stickers, voor ledere categorie motorboot, werden uitgegeven om
over het water van een ander te mogen varen. Zelden was de
sticker-business zo lucratief: de jaarlijkse opbrengst bedroeg
ca. f 60.000,00 en vloeide rechtstreeks de gemeentekas in.
In 1991 werd de Gemeente opzij geschoven door de Provincie.
Voor de gehele Provincie Zuid-Holland gold voortaan de yerordening ~atergebieden en Eleziervaart Zuid-Holland, de VWP.
In eerste instantie wisten de Watereigenaren van het hele
bestaan van de VWP niet af. Bij latere navraag kwam regelmatig
de mantel der 1iefde uit de kast. De Gemeente bleef in 1991 en
1992 - in strljd met de VWP - doorgaan met de stlckerhandel.
Bestudering van de VWP nam, samen met de advocate, veel tijd
in beslag. Samengevat komt de regeling neer 0p:
geen enkel beperking van aantal en categorie van boten
slechts een beperkte zonering en een beperking van bijv.
vaarsnelheid (6 km) voor aIleen motorboten.
De onaanvaardbaarheid hiervan is onlangs met de Provincie
besproken. Naar aanleiding hiervan heeft de VWR haar wensen en
beleiduitgangspunten
op tafel
gelegd. De correspondentie
voegen wi; bij.
Resultaat: het Bestuur zal met de Provincie, en andere belanghebbende instanties, op ambtelijk niveau, de totstandkoming
nastreven van een deelplan voor het Reeuwijks Plassengebied.
Cit simpele feit moet beschouwd worden als een overwinningI
Het is echt heel bijzonder dat een belangrijk overheidsorgaan,
met wetgevende macht, daadwerkelijk initiatieven ontwikkelt om
de verdere achteruitgang van ons gebied te stoppen.
Wij houden u van de ontwikkelingen op de hoogte!
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2. Waterkwaliteit
Het water in de Reeuwijks Plassen is geeutrofieerd, d.w.z. te
voedselrijk. Overschotten aan fosfaten en stikstofverbindingen
zorgen voor een overmatige algengroei. Verantwoordelijk voor
de waterkwaliteit is het Haogheemraadschap Rijn1and. De eutrofieringsbestrijding wordt gecoordineerd door een werkgraep,
waarvan de VWR lid is.
De belangrijkste veroorzakers van eutrofiering zijn :
1.
2.
3.

De inlaat van vervuild water; via Gouda, uit de Hollandsche IJssel.
De lazing van gebruikt water door huishoudens op de
Plassen.
De inlaat van bemest water uit de polders.

De inlaat van water uit de Hollandsche IJssel komt verder aan
de orde onder het volgende punt: "3. Waterkwanti tei t" .
De lozing door huishoudens zal vrijwel tot nul worden gereduceerd door de riolering van het Plassengebied, vermits ook de
Oudeweg en de Vinkebuurt wordt gerioleerd.
De inlaat van bemest water uit de polders wordt grotendeels
veroorzaakt door de muskusrat, die de afscheidingen heeft
ondergraven. Door de aktiviteiten van de Landinrichtingsdienst
Driebruggen, de bestrijding van de muskusrat en een andere,
nieuwe bemaling zal deze bron van vervuiling binnen enige
jaren kunnen worden opgeheven.
3. Waterkwantiteit
De problematiek kan in het kart als voIgt worden weergegeven.
Waterkwantiteit heeft alles te maken met het waterpeil. Hierveer is het Waterschap de Gouwelanden verantwoorctelijk.
Het gehele gebied tussen Hollandsche IJssel, de Gouwe en de
Oude Rijn heeft een vast peil van 2.20 m onder NAP. Daarnaast
vindt in het gebied ten noorden van de Al2 op grote schaal
particuliere onderbemaling plaats, waardoor veel water uit het
Plassengebied wardt weggezogen en dientengevolge uit de Hollandsche IJssel moet worden ingelaten.
Het bestuur kan u met vreugde mededelen dat, zowel met het
Hoogheemraadschap, a1s met het Waters chap in principe en in
hoofdlijnen overeenstemming is bereikt over de volgende zaken:
1.

Het gebled ten zulden/oosten van de A12, waaronder
Reeuwijks Plassengebied, krijgt een eigen peil.

2•

Dit peil zal varieren tussen 2.15 en 2.25 m onder NAP.
Hierdoor kan regenwater worden gebufferd en wordt dientengevolge de inlaat behoorlijk verminderd.
-
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het

3.

De mogelijkheid zal worden onderzocht om de plas Broekvelden/Vettenbroek te gebruiken als reservoir.
Dit houdt in :
indien het peil stijgt tot boven 2.15 m onder NAP,
wordt eerst water uitgelaten naar de Surfplas, totdat deze zijn maximum peil heeft bereikt.
indien het peil daalt tot onder de 2.25 onder NAP,
wordt eerst water Ingelaten vanuit de Surfplas,
totdat deze een bepaald minimum heeft bereikt.

Het gebruik van de Surfplas benodigt de medewerking van de
Gemeente Reeuwijk, die eigenaar van de plas is. Tevens is
verder overleg met de Gemeente over de te nemen peilbesluiten
noodzakelijk.
4. Bagger
Het Plassengebied bevat enige miljoenen tonnen
bagger. De sloten hebben haast geen peil meer.

overtollige

De oorzaak hiervan is een achterstallig onderhoud van tientallen jaren, voornamelijk veroorzaakt door het ontbreken van
schouw. De Plassen lozeh, door de centrifugale werking van het
water, bagger op de sloten. Aangezien de sloten vol zitten,
kunnen de Plassen de bagger niet kwijt en hoopt zij zich op.
Tot voor kort was baggeren onbespreekbaar. Bemonstering door
het Hoogheemraadschap toonde aan dat de bagger in klasse I I I
zat, met name door de aanwezigheid van sommige PAK's.
Klasse III betekent dat de bagger zelfs nlet binnen het Plassengebled vervoerd mag worden. De aanleg van een experimentele
natuurvriendelijke oever in Klein Vogelenzang werd dan ook op
last van de Provincie gestaakt.
Nadat de analyses door de VWR bij
opgevraagd, bleek dat op de wijze
aan te merken was.

het Hoogheemraadschap waren
van bemonstering nogal wat

Op verzoek van de VWR werd het gehele Plassengebied opnieuw
bemonsterd. De (hoge) kosten hiervan werden gesponsord door
Boskalis en een lid.
De analyses bewezen dat de bagger ingedeeld kon worden in
klasse I, dat wil zeggen de beste klasse. De contra-analyses
van het Hoogheemraadschap lieten eveneens klasse I zien, en
voor sommige stoffen krap klasse II.

Het embargo voor het baggeren is hiermee opgeheven 1
Baggeren, vanzelfsprekend met toesternming van de betreffende
eigenaren, is nu een kwestie van geld geworden. Het Bestuur is
hierover nu in overleq met Waters chap en Hoogheemraadschap,
waarbij het volgende beleld wordt nagestreefd
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1.
2.
3.

4.

Baggeren in het plassengebied, financiering door overheid
en publiekrechtelijke lichamen.
Vervolgens baggeren van de sloten, voornamelijk financiering door dezelfde instanties.
Vervolgens bijhouden van het waterpeil in de sloten en
het weghalen van nieuwe ophopingen in de Plassen.
Financiering
hiervan kan,
indien rnogelijk, volledig
geschleden ult de opbrengst van de vaarvergunnlngen!
Aanleg van natuurvriendelijke oevers aan kanten en eilanden. Ook dit kan uit de opbrengst van de vaarvergunningen
worden betaald!

5. De Werkgroep Reeuwijkse Plasse" (WRP)
AIle watersportverenigingen in het Plassengebied zijn verenigd
in een overkoepelde platform: de WRP.
Lid hiervan zijn bijvoorbeeld de Roei- en Zeil, de MWR,
Elfhoeven en diverse andere watersportverenigingen en
scoutinggroepen.
Met de

per jaar overleg ten aanzien
het Plassengebied, c.q.
bij of door individuele leden

WRP is minimaal twee maal

van alle mogelijke

ontwikkelingen in

over ontwikkelingen en akties
van de WRP, c.q. VWR.

Het overleg 15 tot op heden altijd zeer constructief. Immers,
oak de WRP heeft aIle belang bij een verstandig beheer van het
Plassengebied. Oit jaar werd bijvoorbeeld in diverse verenigingsbladen een artikel geplaatst: "Hat verstandig gebru1k van
de Reeuwijkse Plassen."
Soms lopen de standpunten uiteen, doordat een gebruiker soms
andere accenten zal leggen ult hoofde van zijn eigenbelang c.q

doelstelling. Tot

op heden zijn deze

zaken in harmonie

opge-

lost.
Momenteel is er verschil van Inzicht met de Goudse Roei- en
Zeilverenlglng over een drietal zaken:
het georganlseerd bezeilen van het achterste plassengebled
het wedstrljdzeilen tljdens stormachtige omstandlgheden
op de pI as '5 Gravenbroek
het leggen van permanente boeien in de plas 's Gravenbroek
Een en ander zal in de volgende ontmoeting met het bestuur van
de WRP verder worden afgestemd. Vooralsnog is er, evenals in
het verleden, geen aanleiding om niet tot overeenstemming te
komen.
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6. Visbeheerseenheid
De oprichting van de Visbeheerseenheid dit jaar 15 een Sllcces
geb1eken. Van de ca. 45 bekende fu1ken- en nettenvissers zijn

er

ca.

40 bij

aangesloten.

De belangrijkste

doelstellingen

zijn:
collectief uitzetten van g1as- en pootaal
geen snoekbaarsnetten veer 1 september
zo min mogelijk fuiken in het midden van de plassen
De belangen van de individuele vissers zijn hiermee in hoge
mate gebaat, alsmede afgestemd met die van andere gebruikers.
7. De Jacht
In het Reeuwijks Plassengebied zijn een relatief groot aantal
waterwildjagers akt1ef. Deze jagers hebben zlch verenigd in
een Wild-Beheer-Eenheid (WBE), die hun belangen vertegenwoor-

digd.
Het bestuur van de VWR houdt zich dan ook nlet aktief en
beleidsmatig met de jachtzaken bezig.
Indien nodig vindt
afstemrning van zaken en meningen plaats met het bestuur van de
WBE.
8. Muskusrattenbestrijding
De oprukkende muskusrat veroorzaakt onnoemelijke schade aan
het Plassengebied:
ondermijning van waterscheidingen, waardoor bemest
polderwater binnenkomt.
ondermijning van kanten en wallen: oeverbeschadiging
het afvreten van rietkragen is zo mogelijk nog het belangrijkst: onder de huidige omstandigheden herstellen
beschadlgde of verdwenen rietkragen zich niet.
De Provincie Zuid-Helland 15 wettelijk
een doelmatige bestrijding, maar kan
haar taak niet aan. Op voorstel van de
v1ncie
ca. 200 rattenvangkooien ter
waardoor het totaal aantal op ca. 250 is

verantwoordelijk veor
door de bezuinigingen
VWR zijn door de Probeschikk1ng gesteld,
gekomen.

De kooien worden beheerd door een 20-tal leden van de VWR, die
a.h.w. 1eder een eigen "wijk" hebben. Op drie plaatsen vindt
centrale inzamellng van de kadavers plaats, dle wekelljks door
de Provincie worden opgehaald, afgevoerd en vernietigd.
Oit experiment heeft als resultaat dat nu, na ca. 6 weken,
bijna 500 muskusratten z1Jn gevangen, terwijl de najaarstrek
nog maar net is begonnen.
Hat is in eerste Instantie de bedoeling dat met name in de
waterscheidingsgebieden de muskusrattenstand tot vrijwel nul
wordt teruggebracht.
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Pas dan kan een aanvung worden gemaakt met herstel van de
ondermijnde afscheidingen, waaronder de Kippekade.
Vooralsnog is het wegvangen van de bestaande rnuskusrattenstand
een zeer zware taak, die met veel geduld en inzet wordt
vervuld.
9. Commercieel gebruik
De VWR is een principieel tegenstander van het gebruik van het
Plassengebied door commerciele ondernemingen.
De motivatie is tweeledig :
1.
Het kan niet zo zijn dat iemand, of een bedrijf, ongevraagd geld verdient aan het water van een ander die
daarvoor weI de lasten betaalt: verontreinigingsheffing,
onroerend goedbelasting, rente (verlies) etc.
2.
Door commercieel gebruik neemt de drukte toe, met name
georganiseerd, wat het massale karakter nog eens benadrukt. Daarnaast wordt het dagtoerisme bevorderd, met
veel gebruikers die nlets van het gebled (willen) weten.
Waartoe vercommerciallserlng leidt toont het volgende voorbeeld:
De "Rokende Turf" wordt door de Gemeente Reeuwijk verhuurd aan
John van Gemeren, bioloog. Deze koopt enige schouwen en laat
een drietal grundels (veel-persoonzeilboten) bouwen. Vervolgens wordt, bedrijfsmatig en ongevraagd, het particuliere
Reeuwijks Plassengebied geexploiteerd, niet aIleen middels
tochten voor scholieren, maar ook voor personeelsfeesten e.d.
AIle Iimieten worden echter overschreden als in de zomermaanden de Turf vervolgens wordt onderverhuurd aan Vinea BV. De
eigenaren van Vinea BV verdlenen hun goed belegde boterham aan
vakanties voor kinderen.
Volstrekt ongevraagd worden dan tientallen Optimisten in de
plas 's Gravenbroek gedumpt, met aIle overlast van dien:
Bruggen die drie kwartier blijven openstaan.
Collectief
betreden van
het achterste plassengebied
tijdens harde wind, waardoor de gehele, onervaren vloot
aan lager wal in de rietkragen terechtkomt.
Gebruik van de rescue-boten als speedboat etc.
Het bestuur van de VWR treedt hier hard tegen op. Niet omdat
de bestuursleden nlet van kinderen houden: zij zijn dol op
kinderen! Maar weI omdat het water misbruikt wordt door een
exploitant, die onder de dekmantel van kinderen geld verdient
aan de eigendommen van een ander, zelfs zonder er maar een
fractie rekening mee te houden.
Het commercieel gebruik is een zeer belangrijk onderwerp in de
komende besprekingen met de Provincie. Waartoe ongecontroleerde commercie kan leiden, behoeft slechts eens in de bekende
watersportgebieden een kijkje te nemen.
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10. Public Relations
Doelstellingen en beleidsuitgangspunten van de VWR zijn bij
het publiek, en waren zelfs ook blj de journalistiek, minder
bekend.
De VWR dient een bijdrage te leveren aan
inhoudelijk jUiste berlchtgeving, alsmede
funkt!e te vervullen naar het publiek.

een feitelijke en
een voorlichtende

Daartoe werd in me! 1993 een persconferentie gehouden, waarbij
vrijwe1 de volledige regionale pers was vertegenwoordigd. Het
resultaat was dat nadien een groot aantal publikaties is
verschenen, waarin de standpunten van de VWR feitelijk en
correct zijn weergegeven.
Tevens zijn enige discussies en interviews,
aantal malen uitgezonden op Radio West.

soms live,

een

Het beleid van het Bestuur van de VWR is er op gericht de pers
regelmatig van de ontw1kkelingen 1n het plassengebied op de
hoogte te houden. Hierdoor wordt een regelmatige en correcte

berichtgeving bewerkstelligd.
11. Tot slot
De komende jaren zal geoogst moeten
afgelopen 121 jaar is gezaaid.

worden van

hetgeen in de

Nog heel vee1 water zal door het Reeuwijks Plassengebied
stromen voordat het beheer zodanig is geregeld dat recht wordt
gedaan aan de drie grote belangen: de bescherming van particulier eigendom, het hers tel van de ernstig beschadigde natuur
en een beheerste recreatie, waarin excessen worden geweerd.
Het Bestuur heeft daarbij de hulp van aIle leden nodig! Reeds
zeer vee1 leden zijn aktief met bijvoorbeeld de vogeltellingen, de muskusrattenbestrijding, de bevordering van natuurvriendelijke oevers en de inventarisatie van het Reeuwijks
Plassengebied.
We hebben echter nog vee! meer leden nodlg. Meer leden betekent meer macht en meer geld. Onze doelstellingen worden
hierdoor eerder bereikt!
Kijk eens om u heen. Misschlen, en eigenlijk weI zeker, kent u
iemand die graag lid van onze Vereniging wil worden.
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Heeft u nag vragen, aarzel dan niet kontakt op te nemen met:
de secretaris

Jean Landre
Bunchestraat 43
2811 SK Reeuwijk
Tel. 01829 - 6186

of met de voorzitter

Peter Booster

Ravensbergseweg 14
2811 GM Reeuwijk
Tel. 01829 - 6099

Reeuwijk, oktober 1993

HET BESTIJUR
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