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Inleiding 
Er zijn vragen gesteld over het openstellen van de Reijnerwatering en Strijp tussen de 

Wateringse Zweth en de Korte Laak. Dit is een heel smal water met een kwetsbare 

oevervegetatie. Openstelling voor motorschepen zal sowieso beperkt zijn door een paar zeer 

smalle stukken en het zal éénrichtingverkeer worden. Het Hoogheemraadschap van Delfland 

wil een proef met openstelling vanaf begin juni omdat vanaf dat moment de planten steviger 

geworteld zijn. 

 

De KNNV afdeling Delfland is gevraagd om haar mening te geven over deze openstelling en 

om mee te doen met de monitoring. Het hoogheemraadschap doet zelf ook een monitoring. 

Op 26 mei is de nulmeting gedaan naar de toestand van de watervegetatie en het zicht. De 

gedachte is dat de schepen met hun schroef modder zullen opwervelen en het zicht zullen 

verminderen. Bij uitwijkmanoeuvres voor obstakels zal de watervegetatie aan de oever 

worden beschadigd. 

 

 
Let op dat drijvende bladen alleen voorkomen aan de overkant in de luwte. Aan deze kant, in 

de vaargeul, zijn alleen onderwaterbladen van de Gele plomp te zien. 
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Opzet van het onderzoek en resultaten 

Monitoring flora 

Het traject van de Zweth tot aan de Erasmusweg in Den Haag is voorzien van 13 vaste 

monitoringplaatsen. Daar wordt steeds het zicht bepaald en worden twee foto’s van de 

vegetatie gemaakt. 

 

 
Monitoringpunten voor de vegetatie en het doorzicht. 
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Zicht 

Locatie 2017/05/26 
[m] 

2017/07/03 
[m] 

2017/08/14 
[m] 

2017/09/21 
[m] 

1 0,5 0,2 0,2 0,25 

2 0,5 0,2 0,25 0,30 

3 0,5 (bodem) 0,2 0,3 Tot bodem 

4 0,5 (bodem) 0,2 0,35 Tot bodem 

5 Tot bodem 0,3 Tot bodem Tot bodem 

6 Tot bodem; 0,8 0,7 Tot bodem Tot bodem 

7 Tot bodem Tot bodem Tot bodem Tot bodem 

8 Tot bodem Tot bodem Tot bodem Tot bodem 

9 Tot bodem Tot bodem Tot bodem Tot bodem 

10 Tot bodem Niet bekeken Tot bodem Tot bodem 

11 0,5 Tot bodem Tot bodem Tot bodem 

12 Tot bodem Tot bodem Tot bodem Tot bodem 

13 Tot bodem; 1,5 Tot bodem Tot bodem Tot bodem 

 

Het zicht is het eerste stuk vanaf de Wateringse Zweth tot het verlaten bruggenhoofd bij 

locatie 5 ongeveer 0,5 meter wat ook de diepte is bij de oever. Daarna wordt het water 

kraakhelder tot aan de Korte Laak waar de bodem op ongeveer 1,5 meter diepte nog goed te 

zien is. Alleen bij de kruising met de Noordweg bij locatie 11 is het zicht soms iets minder. 

 

Het lijkt er niet op dat de scheepsvaart modder opwervelt en het zicht vermindert. 

 

Vegetatie 

De waterplanten beperken zich tot witte waterlelie en/of gele plomp. Op de bodem lijkt geen 

andere begroeiing aanwezig te zijn. De monitoringronde is gedaan in mei om de openstelling 

voor de scheepvaart vóór te zijn. We hebben geen metingen van eerdere datum, maar 

Google Earth wel. 

 

Op Google Earth is dat mooi te zien in de Reijnerwatering. De Strijp is op de satelietopname 

op een paar punten helemaal volgegroeid met kroos. Het is niet goed te zien of daartussen 

nog drijvende bladen van Gele plomp of Witter waterlelie drijven. Let op dat dit deel van de 

watering veel smaller is dan dat dichter bij de Zweth. 
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Reijnerwatering locatie 5; bron Google Earth 
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Strijp locatie 7; bron Google Earth 

 

In het brede deel van de watergang zijn in augustus aan beide zijden drijvende bladen te 

zien. Het scheepvaartverkeer heeft de vegetatie daar niet noemenswaardig beschadigd. 
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 Locatie 2; 14 augustus 

 

 Locatie 9; 14 augustus 

 

Bij locatie 9 moeten de schepen uitwijken voor de brug en daar zijn aan beide kanten 

drijvende bladeren te zien. 
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 Locatie 10; 21 september 

 

Ook op locaties waar schepen tegen de wal schurken zijn de onderwaterbladen van Gele 

plomp aanwezig. 

 

De scheepvaart vernielt de drijvende bladen van Gele plomp en Witte waterlelie aan één 

kant van de watergang. De Gele plomp handhaaft zich wel met onderwaterbladen. Bloeien 

kan hij aan de luwe kant. 

Monitoring vissen 

Op twee momenten zijn de vissen bemonsterd. 

1e visseninventarisatie 9-5-2017 Molenwetering/ Eikelenbruglaan Rijswijk 

 

soort aantal en 
lengte  

     

 0-2 cm 3-5 
cm 

6-10 
cm 

11-
15 
cm 

16-
25 
cm 

> 40 
cm 

Baars   2    

Tiendoornige stekelbaars  1      

Bittervoorn   11     

Blankvoorn   3    

Blauwband 1      

Kolblei    1    

Libelle larve  niet geteld 
maar erg 
veel  

     

Rietvoorn     1  

Riviergrondel   2    

Rode Am. rivierkreeft  4 4 1   

Schubkarper      1 x 
50cm  

Vetje  1     
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2e visseninventarisatie  10-10-2017 Strijp  

soort aantal en 
lengte  

     

 0-2 cm 3-5 
cm 

6-10 
cm 

11-
15 
cm 

16-
25 
cm 

> 40 
cm 

Baars   3    

Bittervoorn   1 3    

Kolblei    1    

Ruisvoorn  1 6    

Tiendoornige stekelbaars   1     

Voorn spec.   3    

Winde    1   

 

Het is niet bekend wat de vissenpopulatie in voorgaande jaren was. 

Discussie/ conclusies 
Het is niet bekend hoe de vegetatie er in voorgaande jaren uit heeft gezien in het smalle deel 

van de watergang. Daarmee is de invloed van het extra scheepvaartverkeer door de 

openstelling niet duidelijk. Scheepvaartverkeer heeft aan een kant de drijvende bladen van 

Gele plomp weggeslagen, maar de onderwaterbladen laten staan. 

 

Voor het overige is in het brede deel en in het smalle deel van de watergang het zicht van 

het water niet noemenswaardig veranderd. In het brede deel is de vegetatie niet 

noemenswaardig aangetast. 

Verantwoording 
Cor Nonhof heeft op 26 mei, 3 juli, 14 augustus en 21 september de vegetatie en doorzicht 

gemeten. 

De vissenwerkgroep onder leiding van Marijke Heijne heeft op 9 mei en 10 oktober de vissen 

in de Strijp bekeken. 
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