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Watergebiedsplan 
Blokhoven 

 
 
Start watergebiedsplan 

Het waterschap werkt sinds 
begin dit jaar aan een 
watergebiedsplan voor de 
polder Blokhoven. Het 
plangebied (zie figuur 1) is 
globaal afgebakend door 
de Schalkwijksewetering in 
het noorden, de Lekdijk in 
het zuiden en het 
inundatie-kanaal in het 
westen. Deze afbakening is 
gebaseerd op de 
waterhuishouding. 
 
In een watergebiedsplan 
beschrijft het waterschap 
hoe het oppervlaktewater-
systeem op een goede en 
toekomstbestendige 
manier ingericht en beheerd kan worden. Thema’s die aan de orde komen zijn beheersen van de 
waterkwantiteit (peilbeheer), het verbeteren van de waterkwaliteit en de berging van piekneerslag. 
Naast waterhuishoudkundige aspecten houdt het waterschap ook rekening met de verschillende 
gebruiksfuncties zoals landbouw, natuur, recreatie en bebouwing. 
 
Wateropgaven in het plangebied 

In figuur 2 staan de locaties waar we op het gebied van waterbeheer knelpunten zien. In het 
landelijk gebied maar ook in delen van de kern Schalkwijk is soms sprake van wateroverlast. De 
ontwikkeling van het klimaat verergert dit naar verwachting alleen nog maar. Daarnaast is de 
(ecologische) waterkwaliteit van het water nog onvoldoende. De doelen die in de Europese 
Kaderrichtlijn Water staan worden niet gehaald. Ook met de wateraanvoer voor de 
nachtvorstschadebestrijding in de fruitteelt loopt het waterschap tegen grenzen aan, waardoor het 
niet overal lukt in de behoefte te voorzien. In sommige delen van het plangebied wordt om die 
reden het peil soms opgezet tot boven zomerpeil. Dat leidt tot problemen voor de melkveehouderij.  
In het plangebied zijn daarnaast enkele waterlopen en duikers te krap. Ook liggen er veel kleine 
kunstwerken in het tertiaire watersysteem, zoals stuwen, dammen en inlaten, die een optimaal 
peilbeheer in de weg staan. Tot slot zijn er maatregelen nodig om te voorkomen dat boezemwater 
uit het inundatiekanaal en de Schalkwijksewetering tijdens hoogwater de polder instroomt. 
 

 
 
Figuur 2: Globale ligging knelpunten wateroverlast, waterkwaliteit en wateraanvoer  

 
    Figuur 1: Begrenzing plangebied Watergebiedsplan Blokhoven 
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Samenwerken met Linieland 

Het waterschap trekt bij het maken van het 
watergebiedsplan samen op met het programma Linieland. 
Linieland maakt onderdeel uit van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie en heeft als doel de waterlinie beter beleefbaar 
te maken. Er liggen nu concrete kansen om onze 
wateropgaven samen uit te werken met de 
belevingsopgaven van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
Deze samenwerking biedt ook financiële voordelen. 
Daarnaast zijn de kaders van het raamwaterplan Eiland 
van Schalkwijk (zie kader) voldoende helder om nu aan de 
slag te gaan met het watergebiedsplan.  
 
De belevingsopgaven zijn opgenomen in het Programma 
Linieland dat de Enveloppecommissie van Linieland heeft 
vastgesteld. Het gaat daarbij concreet om het aanleggen 
van recreatieve routes (kanoën, wandelen en fietsen) en 
het zichtbaar/beleefbaar maken van de inundatievelden 
van de Waterlinie. Deze opgaven stellen eisen aan en 
hebben invloed op de waterhuishouding in de polder. 
Verstandig dus om in de planvorming gelijk op te gaan. 
 
Planning op hoofdlijnen 

De aanpak van een watergebiedsplan bestaat uit een 
aantal stappen. De eerste stap is de knelpunten- en 
kansenanalyse. In deze stap bevinden we ons nu. De 
informatie uit de bijeenkomst van 30 januari nemen we 
mee in de verdere uitwerking van het watergebiedsplan.  
 
Op hoofdlijnen bestaat die uit de uitwerking tot van een 
variantenanalyse, het opstellen van een projectplan 
(inrichtingsplan) gevolgd door de formele 
inspraakprocedure van het projectplan en peilbesluit. 
Gedurende deze stappen betrekking we actief de 
belanghebbenden via bijeenkomsten in het gebied. De 
concrete planning wordt nog uitgewerkt. 
 
Meer informatie? 

Kijk voor meer informatie op de website van het 
waterschap: 
www.destichtserijnlanden.nl/watergebiedsplannen  
U vindt hier informatie over het watergebiedsplan 
Blokhoven, maar ook over het raamwaterplan Eiland van 
Schalkwijk en het peilbesluit Eiland van Schalkwijk.  
 
Voor meer informatie over Linieland kijkt u op:  
www.hollandsewaterlinie.nl 
U vindt hier informatie over de waterlinie en de projecten 
waar binnen de waterlinie aan wordt gewerkt. 
 
Binnenkort verschijnt de eerste nieuwsbrief voor het 
Watergebiedsplan Blokhoven. Via de website van het 
Watergebiedsplan Blokhoven kunt u zich alvast 
aanmelden voor de nieuwsbrief. 

Relatie gebiedsplan en peilbesluit  
Voor het gehele Eiland van Schalkwijk is 
in 2012 het peilbesluit vastgesteld. Er is 
toen bewust gekozen om alleen de 
aanwezige praktijkpeilen formeel vast te 
stellen. Uit de watergebiedsplannen die 
opgesteld worden voor het Eiland van 
Schalkwijk kunnen peilaanpassingen 
voortvloeien. De inschatting van het 
waterschap is dat dit voor het 
watergebiedsplan Blokhoven inderdaad 
het geval zal zijn. De verwachting is dan 
ook dat het peilbesluit gedeeltelijk 
herzien zal worden. Deze herziening 
loopt meteen mee met het 
watergebiedsplan. 

Gebiedsovereenkomst Blokhoven 
Op 2 december 2013 hebben overheden, 
grondeigenaren en familie Uijttewaal een 
gebiedsovereenkomst ondertekend. 
Partijen geven daarmee aan samen te 
gaan werken aan verbreden en verduur-
zamen van een veehouderijbedrijf en de 
maatschappelijke opgaven van de 
overheden, waaronder recreatieve 
activiteiten en ook de wateropgaven in 
de polder. 

Raamwaterplan Eiland van Schalkwijk 
Voor het Eiland van Schalkwijk stelt het 
waterschap momenteel een raamwater-
plan op. In dit plan werken we een voor-
keursoplossingsrichting op hoofdlijnen uit 
waarmee we de verschillende waterop-
gaven op het Eiland op een duurzame en 
klimaatbestendige manier voor de ko-
mende 25 jaar uitwerken. Het raam-
waterplan biedt de kaders voor de con-
crete uitwerking van de watergebieds-
plannen op het Eiland van Schalkwijk. 
Eén daarvan is watergebiedsplan 
Blokhoven. De rest van het gebied 
werken we in één of twee andere 
watergebiedsplannen uit die het 
waterschap in de komende jaren oppakt. 


