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Vereniging tot behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten 
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Verenigde Vergadering en 
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Betreft: de vraag of er redenen zijn om de kwaliteit van de bagger op de bodem van de 

Meeslouwerplas en de effectiviteit van de afdeklaag niet te laten onderzoeken 

 

Geachte colleges! 

Sedert begin dit jaar vragen wij ons af waarom GS plotseling zijn teruggekomen op hun bereidheid de kwaliteit 

van de bagger op de bodem van de Meeslouwerplas en de effectiviteit van de afdeklaag te laten onderzoeken 

en daarvoor ook een extra onderzoeksbudget ter beschikking te stellen. 
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We hoopten de gronden voor deze plotselinge beleidswijziging te vinden in de formele afwijzing van ons 

onderzoeksverzoek1. 

Die afwijzing ontvingen we begin februari van dit jaar en daarin stond de volgende passage die een grond zou 

kunnen vormen voor de afwijzing van ons verzoek: “er (zijn) in de afgelopen jaren verschillende onderzoeken 

uitgevoerd die te maken hebben met de kwaliteit van het water, toegepast materiaal en de waterbodem in de 

Meeslouwerplas” en “geen van deze onderzoeken geeft reden om te twijfelen aan de kwaliteit van de 

waterbodem” (vetgedrukte van ons). 

Wij vinden deze laatste uitspraak onbegrijpelijk. De meest recente “Analyses oppervlaktewater 

Meeslouwerplas” (van 25 maart 2021) laten in de Meeslouwerplas op 20 meter diepte voor de zoveelste keer 

opnieuw overschrijdingen zien van de actiewaarden voor koper en zink en overschrijdingen van de 

signaalwaarden voor chroom en nikkel2. Vormt het feit, dat (een aantal maanden na beëindiging van de 

verondieping) diep in de Meeslouwerplas voor vier zware metalen opnieuw actie- en signaalwaarden worden 

overschreden, werkelijk nog steeds geen reden om te laten onderzoeken of dat wellicht wordt veroorzaakt 

door de bagger op de bodem van de plas en of de afdeklaag wel functioneert? 

Vormen de door GS genoemde onderzoeken werkelijk geen reden om te twijfelen aan de kwaliteit van de 

waterbodem? Vormen die onderzoeken werkelijk een goede reden om de kwaliteit van de bagger op de 

bodem van de Meeslouwerplas en de effectiviteit van de afdeklaag niet te laten onderzoeken? 

Hieronder zullen we laten zien, dat er op de door GS genoemde onderzoeken nogal wat af te dingen valt voor 

wat betreft de huidige kwaliteit van de Meeslouwerplasbodem. 

 

De onderzoeken die GS noemen 
GS noemden de volgende onderzoeken (vet en cursief weergegeven, met daaronder telkens ons 

commentaar): 

• (Water-)bodemonderzoeken per aangevoerde partij 2010-2014 door aanleverende partijen; 
Het woordgebruik voor deze onderzoeken heeft een misleidend karakter. De term 
“bodemonderzoeken” heeft namelijk geen betrekking op de bodem van de Meeslouwerplas, maar op 
de plek waar het aangevoerde materiaal vandaan kwam. Dit geldt overigens ook voor de onderzoeken 
die in volgende bullet worden besproken. 
De vraag is waarom alleen de “(Water-)bodemonderzoeken per aangevoerde partij 2010-2014 door 
aanleverende partijen” (vetgedrukte van ons) worden genoemd. Tot en met 2020 zijn namelijk partijen 
bagger en grond aangevoerd. Waarom worden de “(Water-)bodemonderzoeken per aangevoerde 
partij” 2015-2020 niet genoemd? 

                                                           
1 Zie de (in afschrift ook aan PS gestuurde) brief van Gedeputeerde Staten d.d. 9 februari 2021 aan de Vrienden van 

Vlietland, het Recreatiecentrum Vlietland, de Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer Leiden en 
de Beheerscommissie vogelplas Starrevaart (kenmerk: PZH-2021-765047303 DOS-2007-0007332; Onderwerp: 
Reactie op verzoek om onafhankelijk onderzoek) en de GS brief aan Provinciale Staten d.d. 2 februari 2021 
(kenmerk: PZH-2021-765047303 DOS-2007-0007332; Onderwerp: Onafhankelijk onderzoek naar waterbodem in 
Meeslouwerplas) 

2 Om te kunnen beslissen of ingrijpen noodzakelijk is heeft het Hoogheemraadschap voor verschillende stoffen en 
andere variabelen in het oppervlaktewater signaal- en actiewaarden vastgesteld. Actiewaarden zijn door het 
Rijnland gedefinieerd “als maximale concentraties voor diverse stoffen om verhoogde concentraties in het 
oppervlaktewater te voorkomen”. Overschrijding van actiewaarden wordt als zeer ernstig beschouwd. De Nota 
Bodembeheer Vlietland van Rijnland (CORSA nummer: 12.00550) van 16 oktober 2013 bepaalt, dat “overschrijding 
van de actiewaarde (…) direct (leidt) tot staking van verwerking van baggerspecie en grond”. Als de signaalwaarde 
wordt overschreden, wordt onderzocht waardoor dit werd veroorzaakt en hoe het in het vervolg is te voorkomen. 
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Overigens zijn deze “(Water-)bodemonderzoeken” niet beschikbaar en dus ook niet te controleren. 

• Bodemonderzoeken van de boortunnelgrond en grond uit verdiepte ligging COMOL5 2017-2020; 
De uit de boortunnel en de verdiepte ligging van de RijnlandRoute “aangevoerde grond is schoon” 
volgens Netics (“Resultaten van onderzoeken in het kader van de 9335-2”). Deze grond was bedoeld als 
afdeklaag. Vanwege het grote verschil in soortelijk gewicht tussen de bagger en het zand en de grond 
uit de RijnlandRoute-tunnel en de geringe ervaring met het aanbrengen van afdeklagen op grote diepte 
is onderzoek naar de effectiviteit van de afdeklaag echter gewenst. Mogelijk zakt het materiaal uit de 
RijnlandRoute-tunnel door de bagger heen en ligt de bagger nog steeds bovenop. 
De hoofdconclusie van het Sweco-onderzoek (zie ook het in de volgende bullet besproken onderzoek) 
naar “nut en noodzaak van de afdeklaag in de Meeslouwerplas” luidt, dat het aanbrengen van een 
afdeklaag in de Meeslouwerplas “uitvoeringstechnisch lastig” is en “geen milieubaten” oplevert. In 
Nederland is volgens Sweco verder (vrijwel) geen “ervaring met het aanbrengen van een afdeklaag op 
grote diepte (> 5 m)”. Vormt dit op zich al geen reden om de effectiviteit van de aangebrachte afdeklaag 
te onderzoeken? 
Bovendien blijkt uit een “memo ter kennisname” van het DB van Rijnland aan het AB van Rijnland van 

20 april 2021 (Registratienummer: 21.028301; Onderwerp: Stand van zaken beoordeling herinrichting 

Meeslouwerplas), dat in de eindrapportage van BAM “onvoldoende (is) aangetoond” dat “de uitvoering 

van de afdeklaag conform voorschriften” heeft plaatsgevonden. 

• Bodemonderzoek, SWECO 2016; 
Het enige onderzoek dat zich op de bodem van de Meeslouwerplas richtte (het Sweco-onderzoek uit 
2016) is intussen vijf jaar oud. In de jaren daarna is er echter nog meer materiaal de Meeslouwerplas in 
gegaan en in 2020 bovendien ook nog materiaal uit de RijnlandRoute-tunnel. Dit Sweco-onderzoek zegt 
dus weinig over de huidige kwaliteit van de Meeslouwerplasbodem. 
Bovendien werkte Sweco met mengmonsters: “het “wegmengen” van verontreinigingen” noemt Sweco 

dat zelf. Geconfronteerd met onze kritiek3 verwees Sweco ons onmiddellijk door naar haar 

opdrachtgever BAM, die vervolgens helemaal niet reageerde op onze kritiek. 

• Feitenonderzoek asbest, Eenheid Audit en Advies 2019; 
Ook asbest had niet in de Meeslouwerplas terecht moeten komen, maar ons onderzoeksverzoek had 

geen betrekking op de asbest die in de Meeslouwerplas terecht is gekomen, maar op de verontreiniging 

met bijvoorbeeld arseen en op de herhaalde overschrijdingen van actie- en signaalwaarden van stoffen 

als chroom, nikkel, zink en koper (zware metalen dus). Daar gaat het asbest-feitenonderzoek helemaal 

niet over; de vermelding van dat onderzoek doet dus ook niet terzake. 

• Visserijonderzoek, Sportvisserij Nederland 2020; 
Over de verontreiniging van vis uit de Meeslouwerplas met arseen staat in een ambtelijk “memo ter 
kennisname” van 24 november 2020 aan de portefeuillehouder in het DB van Rijnland 
(Registratienummer: 20.094145; Onderwerp: resultaat onderzoek naar verontreiniging met arseen van 
vis in Meeslouwerplas): “Uit het onderzoek van Sportvisserij Zuid West Nederland blijkt dat de gehalten 
arseen (As) in de schubvis waar sportvissers op vissen 0,085 mg As/kg vis bedraagt. Dit gehalte ligt onder 
de eerder genoemde norm voor rijst van 0,1-0,3 mg As/kg. De gemeten gehalten arseen in vis komen 
overeen met de gehalten die Rijnland eerder dit jaar modelmatig heeft ingeschat, nl. 0,1 mg As/kg 
schubvis. Het intrekken van het negatieve advies van Sportvisserij Zuid West Nederland om vis mee te 
nemen ligt in de lijn van de Rijnlands modelmatige inschatting dat het gezondheidsrisico 
verwaarloosbaar is. Vervolg Het vraagstuk met betrekking tot verontreiniging van vis met arseen als 

                                                           
3 Zie onze brief d.d. 3 augustus 2020 aan Gedeputeerde Staten, met het “verzoek om onafhankelijk onderzoek te 

laten doen naar de kwaliteit van de bagger op de bodem van de Meeslouwerplas”, in afschrift ook toegezonden 
aan Provinciale Staten van Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Rijnland, de Randstedelijke Rekenkamer en 
Sweco Nederland; 
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gevolg van de problematiek van toepassing van met arseen verontreinigde baggerspecie in de 
Meeslouwerplas is hiermee afgerond”. 
Inderdaad wordt die 0,085 mg As/kg ook genoemd in het rapport over het arseengehalte in de 1,32 kg 
“mix” van Brasem, Zeelt, Snoekbaars en Baars. Hierbij zij aangetekend, dat 0,085 mg/kg toch wel 
tamelijk dicht ligt bij de norm van 0,1 mg/kg (terwijl er ook deskundigen zijn die een halvering van die 
norm voorstellen; 0,05 mg/kg dus). Bovendien woelen Brasem en Zeelt de bodem om op zoek naar 
voedsel en vallen daarin hogere arseengehalten te verwachten dan in Snoekbaars en Baars die dat niet 
doen. Het vismengsel kan dus een rooskleurig beeld geven. 
In het hierboven bedoelde memo wordt niet vermeld, dat in de 2,1 kg Paling 0,202 mg As/kg werd 
aangetroffen (2x de norm van 0,1 mg/kg dus en 4x een strengere norm) en dat in de 1,56 kg rivierkreeft 
0,423 mg As/kg werd aangetroffen (4x de norm van 0,1 mg/kg dus en 8x een strengere norm). 
Kortom: alleen het arseengehalte in het vismengsel ligt iets onder de norm en de arseengehalten in 

Paling en rivierkreeft liggen ruim boven de norm van 0,1 mg/kg. 

• Ecologische monitoring, Eco-niche 2010-2020 (doorlopend tot en met 2021); 
De ecologische monitoring vindt voornamelijk plaats in de ondiepe oeverzone van de Meeslouwerplas 

waar nauwelijks bagger terechtgekomen is. De bagger is namelijk vooral in de diepte onder de 

spronglaag terechtgekomen. In de periode 2011 t.e.m. 2015 zijn geen significante veranderingen 

waargenomen in de aantallen van de onderzochte vis- en macrofauna-soorten en ook niet in de 

bedekkingen van de onderzochte plantengroepen. De natuurwaarde bleek in de betreffende periode 

niet versterkt, terwijl dat toch één van de hoofddoelen van de verondieping was. Bij de eventuele 

effecten op planten en dieren moet overigens sowieso rekening worden gehouden met een ‘time lag’. 

De uitkomsten van dit onderzoek zeggen al met al weinig over de kwaliteit van de 

Meeslouwerplasbodem. 

• Doorlopende oppervlaktewaterkwaliteitsmonitoring, BAM 2010-2020 (nadere afspraken voor 
periode na 2020 worden nog gemaakt); 
De oppervlaktewaterkwaliteitsmonitoring in de Meeslouwerplas laat gedurende de gehele periode 

(vóór én ná de waarschuwingsbrief van Rijnland van 23 oktober 2019) herhaalde overschrijdingen van 

signaal- en actiewaarden van verschillende schadelijke stoffen zien4. Ook omdat Rijnland de bagger op 

de bodem van de Meeslouwerplas in de waarschuwingsbrief zag als de mogelijke bron van deze 

overschrijdingen, geven de uitkomsten van de oppervlaktewaterkwaliteitsmonitoring dus nog steeds 

reden voor bezorgdheid5. In een bijlage bij deze brief wijden wij een korte beschouwing aan de manier 

waarop Rijnland nu achteraf omgaat met (de overschrijdingen van) de actiewaarden. 

Samenvattend: 
Al met al zegt geen van deze onderzoeken iets over de actuele kwaliteit van de Meeslouwerplasbodem en 

geven a. het Sweco-onderzoek (door “het “wegmengen” van verontreinigingen”) en b. de doorlopende 

monitoring van de oppervlaktewaterkwaliteit in de Meeslouwerplas (door de herhaalde overschrijdingen van 

                                                           
4 Aan de overschrijdingen van actiewaarden in de Meeslouwerplas op 20 meter diepte heeft BAM overigens geen 

enkele boodschap. “Dit is echter geen vergunningseis” en “Deze meting maakt geen onderdeel uit van de 
vergunningvoorwaarden” schrijft de directeur van BAM Infra Regionaal Den Haag op 19 november 2019 aan het 
Hoogheemraadschap (ref. ABA/JES/190056). Aan het eind van zijn brief stelt de BAM-directeur dan ook voor “de 
maandelijkse monitoring van het oppervlaktewater voort te zetten conform de vergunningsvoorwaarden”  (d.w.z. 
op 0,5 meter diepte). 

5 In een recent “Kort overzicht van de historie van de herinrichting Meeslouwerplas” van Rijnland (21.023279 / 
“Herinrichting Meeslouwersplas”) staat naar aanleiding van de waarschuwingsbrief aan BAM van 21 oktober 2019, 
dat “in overleg met BAM en Rijnland (…) in opdracht van BAM nader onderzoek (is) uitgevoerd door Netics en zijn 
maatregelen genomen ter voorkoming van dergelijke overschrijdingen”. In het overzicht staat niet, dat Rijnland 
het werk niet heeft stilgelegd, dat het onderzoek van Netics geen antwoord gaf op de vragen van Rijnland, dat 
onze kritiek op dat onderzoek niet is weerlegd en dat genoemde maatregelen niet hebben voorkomen dat in de 
jaren daarna ook nog overschrijdingen van actiewaarden plaatsvonden. 
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signaal- en actiewaarden van verschillende schadelijke stoffen gedurende de gehele periode) en c. ook het 

onderzoek naar verontreiniging met arseen van vis in Meeslouwerplas juist wel “reden om te twijfelen aan de 

kwaliteit van de waterbodem”. De hierboven besproken onderzoeken vormen alles bij elkaar ons inziens zeker 

geen reden om af te zien van onderzoek naar de kwaliteit van de bagger op de bodem van de Meeslouwerplas 

en de effectiviteit van de afdeklaag. In tegendeel! 

Merkwaardig 
De vraag kan dan ook gesteld worden of het niet merkwaardig is, 
- dat Rijnland de bagger op de bodem van de Meeslouwerplas in de meer genoemde waarschuwingsbrief 

van 23 oktober 2019 verdacht als bron van de overschrijdingen van de actiewaarden, 
- dat op grond van het Sweco-onderzoek al op voorhand kon worden getwijfeld aan de effectiviteit van 

een afdeklaag en dat vervolgens uit het memo het DB van Rijnland van 20 april 2021 blijkt, dat door 
BAM “onvoldoende aangetoond” is, dat “de uitvoering van de afdeklaag conform voorschriften” heeft 
plaatsgevonden, 

- dat in strijd met de afspraken die met BAM gemaakt zijn de “grondwatermonitoring ontbreekt”, hoewel 
het doel daarvan volgens de provincie is “om de interactie van de te verwerken grond/bagger in de 
Meeslouwerplas en het grondwater te kunnen volgen”, 

- dat dus verschillende indirecte metingen plaatsvinden of hadden moeten plaatsvinden 
(oppervlaktewatermonitoring en grondwatermonitoring), die er mede op gericht waren om een idee te 
krijgen van de invloed van het materiaal dat in de Meeslouwerplas gebracht is, 

- maar dat de twee verantwoordelijke partijen, het Hoogheemraadschap van Rijnland en de Provincie 

Zuid-Holland, het vooralsnog toch niet nodig vinden de bodem zélf te laten onderzoeken. 

 

Een beroep op u 
Op grond van het bovenstaande doen wij een hernieuwd beroep op u om de kwaliteit van de bagger op de 

bodem van de Meeslouwerplas en de effectiviteit van de afdeklaag nu zo snel mogelijk te laten onderzoeken. 

Voor de Statenleden geldt, dat zij geen verantwoording schuldig zijn aan het college; ze zijn verantwoording 

schuldig aan de inwoners van Zuid-Holland. De Zuid-Hollanders mogen Statenleden eraan houden, dat die echt 

menen wat ze gezegd hebben, namelijk dat ze een provincie willen “waar de kwaliteit van water, lucht en 

natuur vooruitgaat”6. De inwoners van Zuid-Holland mogen Statenleden eraan houden, dat ze daar ook naar 

handelen en de macht controleren. Dat geldt ook voor de coalitiepartijen. 

Voor de Verenigde Vergadering van Rijnland geldt mutatis mutandis hetzelfde. Als verantwoordelijke 

organisatie voor schoon en gezond water én als bevoegd gezag heeft ook Rijnland hier een grote 

verantwoordelijkheid jegens de inwoners van het waterschap en de gebruikers en omwonenden van de 

Meeslouwerplas. Zonder de uitkomsten van het bodemonderzoek zal Rijnland bovendien ook de 

eindrapportage van BAM over zijn verondiepingsactiviteiten niet adequaat kunnen beoordelen. Met het risico, 

dat BAM daar later niet meer op aangesproken kan worden. 

Daarom vragen wij u opnieuw om steun voor ons verzoek om een onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit 

van de bodem van de Meeslouwerplas en de effectiviteit van de afdeklaag. Het zou immers beneden uw niveau 

zijn als u later zou moeten toegeven, dat u de feiten kende, dat u ook gewaarschuwd bent, maar dat u daar 

jammer genoeg niets mee gedaan heeft. Tegen dat soort risico’s kunt u zich alleen maar verzekeren door nu 

zelf goed onderzoek te laten doen. 

 

                                                           
6 Zie “Elke dag beter. Zuid‑Holland. Coalitieakkoord 2019 – 2023” van augustus 2019. 
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Vanzelfsprekend ook nu weer graag bereid tot nadere toelichting op ons verzoek, met vriendelijke groet 

namens de Vereniging Vrienden van Vlietland, de Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer 

Leiden, de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart, het Recreatiecentrum Vlietland B.V. en de Vereniging tot 

behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten, 

 

Ed Krijgsman, Wim ter Keurs, Bart Carpentier Alting en Stan Dessens, 

Voor dezen: 

 

Wim ter Keurs en Ed Krijgsman 

 

CC de Randstedelijke Rekenkamer 
Sportvisserij Zuidwest Nederland 
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bijlage 

De wijze waarop Rijnland nu achteraf omgaat met (de overschrijdingen van) de actiewaarden 
Op 21 april jl. stond de Meeslouwerplas (onder punt 7.e) op de agenda van de Commissie Voldoende Water 
en Waterkwaliteit van de Verenigde Vergadering van Rijnland7. Hierbij ging het om twee memo’s “ter 
kennisname” plus bijlagen van het DB aan het AB van Rijnland (een memo van 31 maart 2021 
(Registratienummer: 21.023279; Onderwerp: Herinrichting Meeslouwersplas) en een memo van 20 april 2021 
(Registratienummer: 21.028301; Onderwerp: Stand van zaken beoordeling herinrichting Meeslouwerplas). 

In bijlage 2 bij agendapunt 7.e (“Kort overzicht van de historie van de herinrichting Meeslouwerplas”) staat op 
pagina 2 onder “21 oktober 2019”, dat in de “Nota bodenbeheer Vlietlanden” de “actie- en signaalwaarden 
behoorlijk streng gesteld waren”. Even verderop staat onder hetzelfde kopje: “Hierbij is het belangrijk om te 
weten dat de overschrijdingen zeer plaatselijk en van korte duur waren en de waarden normaliseerden nadat 
de bodem tot rust was gekomen. In eerdere jaren waren er ook overschrijdingen, echter zonder 
waarschuwingsbrief”. 

Wij vinden dit een zorgwekkende manier van omgaan met de feiten. De gebruikte formuleringen suggereren 
immers, dat de gehanteerde normen wel érg streng waren en dat de overschrijdingen maar héél plaatselijk 
waren en maar kort duurden en dat er dus eigenlijk ‘niets aan de hand’ was. 

Onvermeld blijft, dat Rijnland de normen uiteindelijk zelf bepaald heeft en ook zelf heeft bepaald, dat Rijnland 
het werk bij overschrijding van de actiewaarden meteen moest stilleggen. Het bevoegd gezag maakt zichzelf 
ons inziens ongeloofwaardig als het zich vervolgens zelf niet aan de gemaakte afspraken houdt en achteraf 
met dit soort vergoeilijkingen komt. 

Onvermeld blijft ook, dat gedurende de gehele periode (en niet alleen “in eerdere jaren”, zoals in bijlage 2 
staat ) overschrijdingen van actiewaarden zijn geconstateerd, ook in de jaren ná de waarschuwingsbrief en 
ook nu nog. 

                                                           
7 Zie https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Rijnland/fc1c2c41-b6d0-4efd-9158-a783e404d78d. 

https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Rijnland/fc1c2c41-b6d0-4efd-9158-a783e404d78d

