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Vereniging Vrienden van Vlietland, Vogelwerkgroep Vlietland, 

Werkgroep Milieubeheer Leiden, Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart, 

Recreatiecentrum Vlietland B.V. 
(organisaties die zitting hadden in de Klankbordgroep Herinrichting Meeslouwerplas) 

 

 
 

p.a. Oostvlietweg 48, 2266 GN Leidschendam. 

+ 

Vereniging tot behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten 

AANTEKENEN! 

Leidschendam-Voorburg/Voorschoten, maandag 19 juli 2021. 

Verenigde Vergadering en 
Dijkgraaf en Hoogheemraden van 
het Hoogheemraadschap van Rijnland, 
Postbus 156, 2300 AD te Leiden. 

Provinciale Staten van Zuid-Holland en 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 
Postbus 90602, 2509 LP Den Haag. 

Betreft: is “de meest waarschijnlijke verklaring” van de overschrijdingen van de signaal- en 

actiewaarden voor verschillende stoffen in de Meeslouwerplas werkelijk “gelegen in de 

dynamiek van de plas en externe invloeden (bijv. afstromen van water via sloten vanuit 

omringend gebied naar de MLP)”?! 

Geachte colleges! 
 
In zijn ‘waarschuwingsbrieven’ van 21 en 23 oktober 2019 waarschuwde Rijnland BAM en de provincie, dat er 
in de Meeslouwerplas van verschillende stoffen de signaal- en actiewaarden werden overschreden. Er werd 
toen materiaal uit de boortunnel voor de RijnlandRoute gebracht op de bagger die in de voorgaande jaren 
onder verantwoordelijkheid van BAM in de Meeslouwerplas was gebracht. 
 
Wat veroorzaakte de overschrijdingen van de signaal- en actiewaarden in de Meeslouwerplas? 
 
Er waren toen 3 hypothesen over de oorzaak van die overschrijdingen (zie de presentatie die Netics heeft 
gegeven op 17 november 2019): 
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1. “het aangevoerde materiaal zorgt voor de verhoogde waardes”. Daarbij ging het om materiaal uit de 
boortunnel voor de RijnlandRoute dat werd aangebracht op de bagger die in de periode 2010-2020 
onder verantwoordelijkheid van BAM in de Meeslouwerplas was gebracht. 

2. “het oorspronkelijke in de plas aanwezige materiaal (klasse Wonen / Industrie) wordt opgewoeld”. Het 
materiaal uit de boortunnel zorgt voor opwoeling van de bagger en dat veroorzaakt de overschrijdingen. 

3. “Dynamiek in een plas en Externe invloeden” (bijv. afstromen van water via sloten van omliggend land 
naar de plas)”. 

 
Ad 1. in hun brief aan Provinciale Staten van 17 december 2019 vatten GS de conclusie van het Netics-

onderzoek ten aanzien van de eerste hypothese als volgt samen: “In de uitgaande partijen grond en 
zand van de RLR zijn geen verhoogde concentraties aan getroffen die de overschrijdingen van de signaal- 
en actiewaarden kunnen verklaren”. Netics acht het “uitgesloten”, dat het materiaal uit de boortunnel 
de overschrijdingen veroorzaakt. 

Ad 2. In dezelfde brief schrijven GS op gezag van Netics: “Het opwoelen van al eerder aangebracht materiaal 
is als verklaring voor de overschrijdingen zeer onwaarschijnlijk, omdat uit de uitgevoerde trendanalyse 
blijkt dat er ook in de periode mei 2014 tot maart 2018, waarin er geen verondiepingsactiviteiten 
plaatsvonden, sprake was van incidentele overschrijdingen van de signaal- en actiewaarden”. 

Ad 3. Over de dynamiek van de plas en externe invloeden schrijven GS: “De meest waarschijnlijke verklaring 
is gelegen in de dynamiek van de plas en externe invloeden (bijv. afstromen van water via sloten vanuit 
omringend gebied naar de MLP)”. Volgens Netics “kan dan ook geconcludeerd worden dat op dit 
moment niets toegeschreven kan worden aan de gekozen werkmethode”. 

 
Wij zijn ook geneigd de eerste conclusie te onderschrijven; ook wij achten het onwaarschijnlijk, dat het 
materiaal uit de RijnlandRoute-tunnel de overschrijdingen heeft veroorzaakt. Op de tweede conclusie valt 
echter wel het een en ander af te dingen: ook als er in de periode mei 2014 tot maart 2018 geen 
verondiepingsactiviteiten hebben plaatsgevonden, zouden ook andere activiteiten de opwoeling van de 
bagger en de overschrijdingen van de signaal- en actiewaarden immers veroorzaakt kunnen hebben (zoals het 
neerlaten van ankers bijvoorbeeld). Die mogelijkheid wordt in het Netics-onderzoek niet genoemd, laat staan 
uitgesloten. De derde conclusie (dat “de meest waarschijnlijke verklaring is gelegen in de dynamiek van de 
plas en externe invloeden (bijv. afstromen van water via sloten vanuit omringend gebied naar de MLP)”) munt 
vooral uit door vaagheid. 
 
Onze aanpak 
 
Bij de beoordeling van de derde conclusie dient bedacht te worden, dat de Meeslouwerplas en de daarnaast 
gelegen Grote Plas beide diepe zandwinplassen zijn, die 

 met elkaar in open verbinding staan, 

 (via de Meerburger watering, de Weegsloot, de Jan Bakkersloot en de Vinkesloot) vanuit de Nieuwe 
Vaart vooral water ontvangen uit de polders ten oosten van Vlietland en 

 hun overtollig water afvoeren naar de Vliet. 
 
Als de verondiepingsactiviteiten er niet toe doen, zouden beide plassen volgens de derde hypothese dus 
ongeveer dezelfde waterkwaliteit moeten hebben en zou de waterkwaliteit van beide plassen dus ook een 
duidelijke relatie moeten hebben met die van de Nieuwe Vaart, de belangrijkste wateraanvoer. Met behulp 
van het “Invulblad Analysewaarden Monitoring Oppervlaktewater Vlietland” vanaf 10 december 2010 tot 
en met 30 maart 2020 en https://rijnland.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=deb11c2d4c2444a9b205b10488c3fa83 is 
voor een beperkt aantal variabelen na te gaan of deze veronderstelling juist is1. 
 

                                                           
1 Wij zullen u het “Invulblad Analysewaarden Monitoring Oppervlaktewater Vlietland” vanaf 10 december 2010 tot 

en met 30 maart 2020 desgewenst graag ter beschikking stellen. 

https://rijnland.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=deb11c2d4c2444a9b205b10488c3fa83
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Wij hebben dat gedaan voor zink en koper. Van beide variabelen hebben we grafieken gemaakt van het 
verloop van de concentraties in de tijd in de Meeslouwerplas, de Grote Plas en de Nieuwe Vaart (zie bijlage). 
Die grafieken hebben we geanalyseerd en met elkaar in verband gebracht en daarbij ook de signaal- en 
actiewaarden betrokken die gehanteerd zijn voor de verondieping van de Meeslouwerplas, respectievelijk 8,5 
μg/l en 14 μg/l voor zink en 5,1 μg/l en 6,8 μg/l voor koper. 
 
Van watermonsters, die gedurende de periode 2010-2020 op dezelfde data in de Meeslouwerplas en in de 
Grote Plas genomen zijn op een halve meter onder het wateroppervlak, zijn zowel de zink- als de 
koperconcentraties bepaald: 74x in de Meeslouwerplas en 75x in de Grote Plas. In dezelfde periode zijn (op 
andere data) 51x de zink- en de koperconcentraties in het water van de Nieuwe Vaart bepaald. Hieronder onze 
bevindingen. 
 
Zink 
 
In de Meeslouwerplas werd de signaalwaarde voor zink in de periode 2010-2020 24x overschreden (op 32% 
van de 74 data) en de actiewaarde voor zink 9x (12%). In de Grote Plas werd de signaalwaarde voor zink 7x 
overschreden (9% van de 75 data) en de actiewaarde voor zink 1x (1%). In de Meeslouwerplas was de 
gemiddelde zinkconcentratie over de hele periode 10,2 µg/l, in de Grote Plas 6,1 µg/l en in de Nieuwe Vaart 
7,6 µg/l. 
 
Er bleek geen relatie tussen de zinkconcentratie in de Meeslouwerplas en de Grote Plas: op alle 24 data waarop 
de zinkconcentratie in de Meeslouwerplas boven de signaalwaarde (8,5 µg/l) uitkwam, gebeurde dat in de 
Grote Plas slechts op 3 van de 24 data ook en op 3 andere data waarop de zinkconcentratie in de Grote Plas 
boven de signaalwaarde uitkwam, gebeurde dat in de Meeslouwerplas niet. 
 
Er bleek ook geen relatie tussen de zinkconcentratie in de Nieuwe Vaart en die in de Meeslouwerplas. De 
signaalwaarde voor zink werd in de Nieuwe Vaart 12x overschreden en in de Meeslouwerplas 24x. De 
actiewaarde voor zink werd in de Nieuwe Vaart slechts 3x overschreden en in de Meeslouwerplas 9x. 
Bovendien was de gemiddelde zinkconcentratie in de Nieuwe Vaart gedurende de hele verondiepingsperiode 
lager dan de gemiddelde zinkconcentratie in de Meeslouwerplas, respectievelijk 7,6 µg/l versus 10,2 µg/l. 
 
Als de watertoevoer vanuit de Nieuwe Vaart een belangrijke factor zou zijn bij de overschrijding van de signaal- 
en actiewaarden voor zink in de Meeslouwerplas, zou - door verdunning van het Nieuwe-Vaartwater dat in de 
Meeslouwerplas uitstroomt - juist een omgekeerde verhouding verwacht moeten worden. Overigens kon 
enkele dagen na overschrijdingen van de signaal- en actiewaarden voor zink in de Nieuwe Vaart maar in een 
enkel geval een overschrijding van signaal- en actiewaarden in de Meeslouwerplas worden vastgesteld. 
 
Koper 
 
In de Meeslouwerplas werd de signaalwaarde voor koper 18x overschreden (op 24% van de data) en de 
actiewaarde voor koper 14x (19%). In de Grote Plas werd de signaalwaarde voor koper 3x overschreden (4%) 
en de actiewaarde voor koper 1x (1%). In de Meeslouwerplas was de gemiddelde koperconcentratie over de 
hele periode 4,8 µg/l, in de Grote Plas 3,1 µg/l en in de Nieuwe Vaart 2,9 µg/l. 
 
Er bleek geen relatie tussen de koperconcentratie in de Meeslouwerplas en de Grote Plas: slechts op 2 van de 
18 data, waarop de koperconcentratie in de Meeslouwerplas boven de signaalwaarde (5,1 µg/l) uitkwam, 
gebeurde dat ook in de Grote Plas en op 1 andere datum waarop de koperconcentratie in de Grote Plas boven 
de signaalwaarde uitkwam, gebeurde dat in de Meeslouwerplas niet. 
 
Er bleek ook geen relatie tussen de koperconcentratie in de Nieuwe Vaart en die in de Meeslouwerplas. Ten 
eerste werd de signaal- én actiewaarde voor koper in de Nieuwe Vaart slechts 1x overschreden en de 
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signaalwaarde in de Meeslouwerplas 18x en de actiewaarde 14x. Bovendien was de gemiddelde 
koperconcentratie in de Nieuwe Vaart gedurende de hele verondiepingsperiode lager dan de gemiddelde 
koperconcentratie in de Meeslouwerplas, respectievelijk 2,9 µg/l versus 4,8 µg/l. Grofweg vonden de grootste 
overschrijdingen in de Meeslouwerplas plaats als de koperwaarden in de Nieuwe Vaart het laagst waren. 
 
Ook voor koper geldt, dat juist een omgekeerde verhouding verwacht moet worden als de watertoevoer 
vanuit de Nieuwe Vaart een belangrijke factor zou zijn bij de overschrijding van de signaal- en actiewaarden 
voor koper in de Meeslouwerplas. Overigens kon er geen verband worden vastgesteld tussen de 
koperconcentratie in de Nieuwe Vaart en de koperconcentratie in de Meeslouwerplas. 
 
Een tussenconclusie 
 
Al met al verschillen de Meeslouwerplas en de Grote Plas nogal van elkaar wat zink en koper betreft en komt 
de Grote plas in een aantal opzichten wel overeen met de Nieuwe Vaart en de Meeslouwerplas niet. De 
Nieuwe Vaart lijkt hoe dan ook niet de bron voor de overschrijdingen van de signaal- en actiewaarden in de 
Meeslouwerplas. Er lijkt dan ook heel weinig reden om in hypothese 3 te blijven geloven. 
 
Zoals het Hoogheemraadschap in oktober 2019 ook al veronderstelde, is het veel waarschijnlijker dat de bijna 
1 miljoen kubieke meter bagger, die onder verantwoordelijkheid van BAM op de bodem van de 
Meeslouwerplas terecht is gekomen, de oorzaak is van de overschrijdingen van de signaal- en actiewaarden 
van verschillende stoffen in de Meeslouwerplas2. 
 
In zijn presentatie op 17 november 2019 stelde Netics de volgende retorische vraag: “Is opwoelen 
oorspronkelijke bodem een reële oorzaak” c.q. een gevolg van de manier waarop de grond uit de boortunnel 
op de bagger werd aangebracht. Bij het (impliciete) antwoord op deze vraag lijkt de wens toch eerder de vader 
van de gedachte dan gedegen feitenonderzoek op de bodem van de plas. Hetzelfde kan gezegd worden van 
de conclusie van Netics, “dat op dit moment niets toegeschreven kan worden aan de gekozen werkmethode”. 
Helaas ontbreekt het bodemonderzoek waar wij om gevraagd hebben echter nog steeds. 
 
De metingen op 20 meter diepte 
 
Intussen is er sinds het begin van de overschrijdingen in het water van de Meeslouwerplas wel dichter bij de 
bagger bemonsterd, op 20 meter diepte namelijk. Als de zink- en koperconcentraties op die diepte vergeleken 
worden met de concentraties op een halve meter diepte, dan blijkt het volgende: 

 Tussen 26 september 2019 en 25 februari 2020 werd de actiewaarde voor zink op 20 meter diepte 9 van 
de 10x overschreden (en alle keren de signaalwaarde) en op een halve meter diepte op diezelfde data 
maar 1x. De gemiddelde zinkconcentratie op 20 meter diepte was 2,5x zo hoog als de gemiddelde 
concentratie op een halve meter diepte, namelijk 20,1 µg/l versus 8,0 µg/l. 

 Hetzelfde geldt ook voor koper. Op 20 meter diepte werd de actiewaarde voor koper 8 van de 10x 
overschreden (en alle keren de signaalwaarde) en op een halve meter diepte op die data maar 2x. De 
gemiddelde koperconcentratie op 20 meter diepte was 2,2x zo hoog als de gemiddelde concentratie op 
een halve meter diepte, namelijk 8,6 µg/l versus 3,9 µg/l. 

 
Rond het aanbrengen van de grond uit de RijnlandRoute-tunnel op de bodem van de Meeslouwerplas werd 
tussen 26 september 2019 en 25 februari 2020 in de Meeslouwerplas op een diepte van 20 meter alles bij 
elkaar dus 17x een overschrijding van de actiewaarden van zink en/of koper vastgesteld en op een diepte van 
een halve meter tezelfdertijd maar 3x. Dichter bij de bagger werden van beide metalen dus meer dan 2x zo 
hoge concentraties gevonden dan aan de oppervlakte. 

                                                           
2 Daarom is het ook te betreuren dat de (bagger op) de bodem van de Meeslouwerplas nooit behoorlijk is 

onderzocht en ook daarom is het te betreuren dat BAM de contractueel verplichte grondwatermonitoring nooit 
heeft uitgevoerd. 
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Opvallend genoeg wijden GS hier geen woord aan in hun brief aan PS van 17 december 2019. De directeur van 
BAM Infra Regionaal Den Haag besteedt in zijn brief van 19 november 2019 aan het Hoogheemraadschap van 
Rijnland wel aandacht aan de overschrijding van de actiewaarde voor koper op 20 meter diepte op 10 oktober 
2019. Hij merkt daarover c.q. over de eventuele beoordeling daarvan op: “Dit is echter geen vergunningseis” 
(vetgedrukte van ons). In het verlengde daarvan stelt hij voor “de maandelijkse monitoring van het 
oppervlaktewater voort te zetten conform onze vergunningvoorwaarden” (vetgedrukte van ons). 
 
Een slotconclusie en een slotadvies 
 
De slotconclusie moet luiden, dat er geen enkele reden meer is om te blijven geloven dat de oorzaak van de 
overschrijdingen van de signaal- en actiewaarden van verschillende variabelen in de Meeslouwerplas is 
gelegen in de dynamiek van de plas en/of externe invloeden, zoals de wateraanvoer uit achterliggende 
polders. Zoals de Teamleider Vergunningverlening & Handhaving van het Hoogheemraadschap van Rijnland 
ook al veronderstelde in zijn ‘waarschuwingsbrieven’ van 21 en 23 oktober 2019 aan BAM en de provincie 
Zuid-Holland, is het veel waarschijnlijker dat het aanbrengen van grond uit de RijnlandRoute-tunnel zorgde 
voor “omwoeling” van de bagger op de bodem en dat dat de overschrijdingen van de signaal- en actiewaarden 
veroorzaakte. 
 
In onze eerdere brieven aan u (die van 20 april 2021, 3 mei 2021 en 25 juni 2021) adviseerden wij u dan ook 
het eindrapport van BAM over zijn verondiepingsactiviteiten in de Meeslouwerplas bij voorkeur pas te 
beoordelen als u daarbij kunt beschikken over de uitkomsten van het door ons gevraagde bodemonderzoek 
en - ingeval u het BAM-rapport per se eerder wilde kunnen beoordelen - “onze eerder gegeven kritiek op de 
onderzoeken en monitoringactiviteiten in verband met de verondiepingsactiviteiten expliciet en verifieerbaar 
te betrekken bij de beoordeling van het eindrapport van BAM”. Dat laatste advies geldt ook voor de hier voor 
u liggende brief. 
 
Ook nu weer graag bereid tot nadere toelichting, 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 


