
Reactie op schets wensbeeld De Neswaarden  - 13 februari 2019 

Op 9 november 2017 was de 1
e
 informatieavond in het dorpshuis van Aalst over de verondieping van het 

Esmeer. Wij, de bestuursleden van de beheerstichting De Neswaarden, hebben hierna onze zorgen over de 
risico’s bij de gemeenteraad kenbaar gemaakt. De raad heeft er unaniem mee ingestemd om de keuze van het 

al dan niet verondiepen te betrekken bij het participatieproces. 

In het voorjaar 2018 kregen we een mondelinge toelichting op het conceptplan van de initiatiefnemers. We 

maakten toen onze zorgen omtrent het risico voor het zwemwater kenbaar. Tijdens de 2e 
participatiebijeenkomst van 23 januari 2019 is het concept wensbeeld gepresenteerd. Naar aanleiding hiervan 

hebben wij onze zorgen opnieuw op papier gezet. We hebben daarbij kennis genomen van de ecologische 

onderbouwing door Bureau Stroming (versie 1) en de onderzoeken van de huidige toestand van de 

waterbodem en de ecologie. 

Onze zorgen betreffen nog steeds de onbekende gevolgen van de verondieping voor de zwemwaterkwaliteit. 

We willen graag het volgende bereiken; 

1. Het gebied nog mooier maken dan het is door een breder gebruik mogelijk te maken. 

Het plan bevat voor omwonenden en recreanten aantrekkelijke ontwikkelingen. Extra wandelroutes, 

bruggen, meer doorstroming door de getijde kom langs het strand, een apart hondenstrand, meer 

parkeren zijn elementen die ons aanspreken in het ontwerp. Het is ons niet helemaal duidelijk welke 
plannen wel en welke niet gerealiseerd kunnen worden vanwege het eigendom van derden.  

2. Een beheerbaar recreatiegebied. 

Wij, als beheerstichting, denken na over de consequenties van de nieuwe inrichting voor het beheer. 
We willen graag in de toekomst het recreatiegebied op het huidige hoge onderhoudsniveau houden. 

En bij voorkeur in samenspraak met de vrijwilligers van Roda Boys. Het huidige plan versterkt de 

huidige kwaliteiten en leidt ons inziens ook tot meer recreanten. We vragen ons af of de huidige 

voorzieningen toereikend zullen zijn.  

3. Risico’s voor de zwemwaterkwaliteit zo klein mogelijk maken.  

De huidige diepe plas heeft een uitstekende zwemwaterkwaliteit. Het ecologisch onderzoek en 
historische metingen laten zien dat de Neswaarden een voedselrijke plas is die door zijn diepte helder 

is. In het getoonde schetsplan verkleint het volume van de plas sterk, waarbij het kleinere volume 

gevoeliger zal zijn. Nutriënten, gebiedsvreemde grondstoffen en bv blauwalg kunnen de 
zwemwaterkwaliteit negatief beïnvloeden.  We hebben tijdens het mondelinge gesprek met de 

initiatiefnemers gevraagd of er een plan B is, als de kwaliteit achteruit gaat. Deze vraag blijft bij ons 

bestaan. Om risico’s te verkleinen geven we de voorkeur aan een sterke vermindering van de 

verondieping. Als hierdoor minder elementen gerealiseerd worden is dat voor ons geen probleem. 

De bovenstaande punten leiden ons inziens tot een ontwerp met een minimale verondieping om wel de 
gewenste kwaliteitsimpuls te behalen. Vervolgens zal dit plan op effecten op de waterkwaliteit beoordeeld 

moeten worden.   
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