Programma Platform Ecologisch Herstel Meren
15 & 16 mei
Delft

Dit voorjaar gaat het platform naar Delft. Op 15 mei gaan we op de fiets naar het Wilhelminapark.
Ronald Bakkum en Joep de Koning presenteren daar het resultaat van o.a. het tijdelijk droog laten
vallen van deze zwemplas. Daarna nemen ze ons mee maar de Delftse Hout, waar we verschillende
inrichtingsmaatregelen kunnen bekijken.
Op 16 mei zijn we te gast bij Deltares. Tijdens de lezingen en workshop willen we laten zien wat de
invloed is van waterkwaliteit op het klimaat, hoe klimaat de waterkwaliteit beïnvloed en willen we
samen bedenken wat een watersysteem klimaatrobuust kan maken.
Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan de excursie en de bijeenkomst. Beide dagen zijn los
van elkaar te bezoeken. Wij bieden de mogelijkheid om, tegen een vergoeding te overnachten bij
hotel de Plataan in het centrum van Delft. Indien u hiervan gebruik wenst te maken verzoeken wij u
dit aan te geven bij uw aanmelding. Er zijn nog 3 kamers (voor 2 personen) beschikbaar om te
overnachten. Dus wees er snel bij!

Aanmelden voor de excursie en bijeenkomst kan tot 11 mei 2019 via: stowa@stowa.nl.

Excursieprogramma met Ronald en Joep
15 mei – 13:00 uur
Gemeenlandshuis Delfland
Oude Delft 167, 2611 HB Delft
13:00 – 14:30 Wilhelminapark in Rijswijk.
Een tot voor kort notoire blauwalgenpoel, zo een die al een negatief zwemadvies ontving als het
lekker weer werd. Bij de plas is flink ingegrepen in de hydrologie, waardoor de zwemplas zo ver
mogelijk van beïnvloeding van relatief voedselrijke inlaat is komen te liggen. Daarnaast is de plas
tijdelijk drooggelegd, waardoor de bodemchemie de kans op resetten heeft gekregen….. en benut.
De plas is al 2 jaar probleemvrij. De ontwikkeling in ecologische waterkwaliteit wordt gemonitord. Als
beheersmaatregel kan droogleggen relatief eenvoudig worden herhaald.
14:30 – 16:00 Het Delftse Hout.
Hier is afgelopen december een stukje drijvend groen gerealiseerd en momenteel graaft Delfland er
geulen en realiseren ze flauwe oevertaluds. Het doel hiervan is om meer ruimte te creëren voor
vegetatie en ecologische ontwikkeling. Gewenst cadeau terug: helderder water en minder
blauwalgoverlast. Het Delftse Hout is ook een plas met lange blauwalg historie, maar Ronald en Joep
zien dat de plas de laatste jaren aan het veranderen is, maar dat het watersysteem nog een zetje
nodig heeft. Dat zetje geven ze nu. De afgelopen jaren is indien het opkwam succesvol
blauwalgoverlast bestreden met waterstofperoxide.
19.00-22.00 uur Diner in het restaurant de Pelicaan
http://www.depelicaan.nl/ kosten diner 32,00 euro exclusief drankjes. Graag bij aanmelding
aangeven of je hier gebruik van wilt maken.
Overnachting in hotel de Plataan, kosten kamer 170,00 euro voor 2 persoonsgebruik

Programma bijeenkomst Klimaat en waterkwaliteit
16 mei – 9:30 uur
Deltares in Delft
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