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1. Watergebiedsplan Linschoterwaard  

1.1 Achtergrond 
Waterschap De Stichtse Rijnlanden brengt in de eerste fase van watergebiedsplan 
Linschoterwaard de knelpunten in het waterbeheer in beeld. Dit rapport beschrijft de  
knelpunten die te maken hebben met overstroming, wateraanvoer en -afvoer, waterkwaliteit, 
ecologie en waterpeil. In de vervolgfase van het watergebiedsplan dient dit rapport als basis 
voor maatregelen te bedenken om de knelpunten op te lossen.  
De bewoners van de Linschoterwaard krijgen op gebiedsavonden informatie over het 
waterbeheer in hun omgeving en kunnen meedenken over het vinden van de oplossingen. 

1.2 Aanleiding 
De waterschappen staan de komende jaren voor de opgave om veel nieuwe taken uit te 
voeren binnen het regionale waterbeheer. Speerpunten hiervan zijn het beperken van 
wateroverlast (NBW), een integrale afweging van de grond- en oppervlaktewaterpeilen 
(GGOR) en het realiseren van een ecologisch goed en een gezond watersysteem (KRW).  
Ook zijn de peilbesluiten die in 1994/1995 zijn vastgesteld inmiddels verlopen. Deze dienen 
dus vernieuwd te worden. Op 31 januari 2006 heeft het dagelijks bestuur van het 
Waterschap besloten om te starten met het watergebiedsplan Linschoterwaard.  

1.3 Plangebied 
De Linschoterwaard ligt in het westelijke deel van het beheersgebied van waterschap De 
Stichtse Rijnlanden. Het plangebied heeft een totale grootte van ca. 3000 ha. en heeft 
betrekking op de polders Noord-Linschoten, Snelrewaard, Wulverhorst en Rapijnen, waarin 
Overvliet ook valt. Het watergebiedsplan ligt voor een groot deel in de gemeente Montfoort 
en Oudewater. In het noordelijk deel van het gebied ligt een strook van de gemeente 
Woerden. Waterhuishoudkundig gezien maakt de Linschoterwaard deel uit van het 
stroomgebied de Oude Rijn.  

1.4 Relatie met andere plannen 
Het watergebiedsplan staat niet op zich. Bij het opstellen wordt rekening gehouden met: 
 

• gemeentelijke waterplannen 
De gemeente Montfoort, Oudewater en Lopik hebben in samenwerking met het 
waterschap het waterplan Blauwe Driehoek opgesteld. De focus van dat waterplan 
lag op het stedelijk gebied. 

• doelen van de KRW 
In de Linschoterwaard bevinden zich drie waterlichamen, genaamd Lange 
Linschoten, Montfoortse vaart en Snelrewaard. In dit watergebiedsplan 
Linschoterwaard wordt getracht al maatregelen te nemen. 

• aanleg van een park ten oosten van de kern Oudewater 
De gemeente, het Waterschap en DLG stellen een plan op voor de aanleg van een 
park. Het realiseren van een forse waterberging is een ontwerpopgave. 

• uitbreiding van recreatieplas Cattenbroek door de gemeente Woerden 
De plas Cattenbroek bij Woerden zal na de zandwinning worden ingericht als een 
recreatiegebied, met als functie zwemwater.  

• dorpsvisie Linschoten 2030 
De gemeente Montfoort is bezig met het ontwikkelen van een visie voor het dorp 
Linschoten. Het waterschap gaat een werkproces opstarten om alle mogelijkheden en 
onmogelijkheden van de (nieuwe) boezemwatergang rondom het dorp te verkennen. 
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1.5 Van knelpunten naar oplossingen 
Het waterschap heeft in de periode van juli tot november 2009 het oppervlaktewatersysteem 
getoetst aan de huidige normen voor overstroming, wateraanvoer en -afvoer, waterkwaliteit, 
ecologie en de oppervlaktewaterpeilen. De informatie uit het watergebiedsplan van 2007 is 
herzien en aangevuld met de nieuwe inzichten en de ontwikkelingen. De bevindingen van 
deze toetsing zijn besproken met de begeleidingsgroep die bestaat uit de provincie Utrecht, 
de gemeenten Montfoort, Oudewater en Woerden, LTO-Noord, Stichting Landgoed 
Linschoten en de Natuur- en milieufederatie Utrecht. Hiernaast heeft het waterschap twee 
informatieavonden georganiseerd om met de bewoners over hun ervaringen uit het gebied te 
spreken. Figuur 1 geeft een overzicht hoe we tot dit zogenoemde knelpuntenrapport voor de 
Linschoterwaard zijn gekomen. 
 

 
Figuur 1: Het overzicht hoe de knelpuntenanalyse is uitgevoerd. 
 
Op basis van dit rapport gaat het waterschap in de volgende fase van dit watergebiedsplan 
oplossingen zoeken hoe de knelpunten opgelost kunnen worden. Hierin worden ook 
bewoners uit de streek betrokken.  
 

1.6 Leeswijzer 
Hoofdstuk twee van dit rapport gaat in op de doelen en uitgangspunten voor de 
knelpuntenanalyse. In hoofdstuk drie worden de knelpunten bondig toegelicht.  
In bijlage 1 is de knelpuntenkaart opgenomen. De nummers van de knelpunten 
corresponderen met de knelpunten in dit rapport. 
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2 Doelen en uitgangspunten 
 

2.1 Wateropgave 
In de afgelopen jaren heeft Nederland verschillende malen wateroverlast meegemaakt.  
De scenario’s die het KNMI voor het toekomstige klimaat heeft uitgebracht gaan uit van een 
toename van extreem natte en droge perioden. Daarom maken Nederlandse overheden in 
het Nationaal Bestuursakkoord Water afspraken over de bestrijding van wateroverlast.  
In 2015 moeten alle wateren op orde zijn.  
 
Problemen in het Oude Rijngebied 
Als het regent, voeren alle polders in het stroomgebied van de Oude Rijn het water af naar 
de boezem. Hierdoor stijgt de waterstand in de boezem en raakt deze vol. De poldergemalen 
kunnen dan het water niet meer afvoeren naar de boezem, een maalstop genoemd.  
Dit gebeurt als eerste in polders die ver van het afvoerpunt bij Bodegraven liggen, zoals 
polder Snelrewaard, Noord-Linschoten en Rapijnen. Doordat de polders dan niet meer 
kunnen afvoeren stijgen de waterstanden in de polderwatergangen en kunnen deze 
overstromen. 
 
Normen wateroverlast 
Volgens het Nationaal Bestuursakkoord Water zijn er vijf verschillende normen: voor 
grasland, akkerbouwgebied, hoogwaardige landbouwgebieden (met name boom- en 
bollenteelt), glastuinbouw en bebouwd gebied.  
De normen geven aan hoe groot de kans op wateroverlast maximaal mag zijn. Zo mag 
grasland eens in de tien jaar deels onder water staan. Als het watersysteem op orde is, zijn 
calamiteiten met wateroverlast dus niet geheel uitgesloten. In dergelijke extreme situaties 
treedt het calamiteitenplan van waterschap in werking om de schade zoveel mogelijk te 
beperken.  
 
Wat is de wateropgave? 
De wateropgave beschrijft de maatregelen die nodig zijn om het watersysteem op orde te 
brengen én te houden, zodat wateroverlast door extreme regen wordt beperkt tot een 
acceptabel niveau. Net als de andere waterbeheerders gaat het waterschap ervan uit dat de 
klimaatverandering zich voltrekt volgens het zogenoemde ‘middenscenario’ voor 2015.  
Om de wateropgave te bepalen zijn met het model HYDROMEDAH extreme regenbuien 
doorgerekend. Uit deze toetsing bleek dat de boezem en enkele polders niet voldoen aan de 
normen uit het Nationaal Bestuursakkoord Water. Het bestuur heeft op 27 oktober 2008 de 
wateropgave vastgesteld (08.SPR/124). De wateropgave voor de Linschoterwaard is  
215.840 m3 in polder Rapijnen en Overviet, 0 m3 in polder Wulverhost, 270.710 m3 in polder 
Snelrewaard en 79.490 m3in polder Noord Linschoten. Volgens het rapport Bouwstenen 
herijking maatregelenpakket Oude is de aanleg van een gemaal dat het water uitslaat op de 
Gekanaliseerde Hollandse IJssel een zeer effectieve maatregel om de wateropgave te 
reduceren, de resterende wateropgave zou opgelost moeten worden in de vorm van de 
aanleg van waterberging (08.SPR/124).  
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2.2 Water aan- en afvoer 
Als het regent wordt het water via greppels, sloten en de overstorten afgevoerd naar de 
primaire watergangen die in beheer zijn van het waterschap. Deze watergangen worden 
intensiever onderhouden (2x per jaar geschoond) dan de overige watergangen.  
De waterafvoer en wateraanvoer wordt door watergangen, duikers en bruggen met een 
krappe dimensie bemoeilijkt. Dit leidt weer tot natschade op percelen en het afkalven van 
slootkanten. Daarnaast moeten de peilbeheerders voor wateraanvoer kunstgrepen uithalen 
om toch voldoende aan te kunnen voeren voor de compensatie van de verdamping en het 
doorspoelen van de watergangen. 
 
Wat zijn hydraulische knelpunten?  
Het waterschap toetst in de watergebiedsplannen de aan- en afvoercapaciteit van de 
primaire watergangen. Tabel 2-1 geeft een overzicht van de toetscriteria.  
  
Tabel 2-1: Toetsingscriteria voor watergangen en duikers bij een afvoersituatie van circa 1,5 l/s/ha. 
Criteria  Norm 
Maximale stroomsnelheid in waterlopen 0,30 m/s 
Maximale stroomsnelheid in duikers en sifons 0,70 m/s 
Maximale peilstijging per peilgebied 0,30 m 

 
De duikers, bruggen, stuwen en watergangen die niet voldoen aan de toetscriteria uit Tabel 
2-1 worden besproken met gebiedsdeskundigen. Als de betreffende duiker, brug, stuw of 
watergang in de praktijk als probleem worden beschouwd dan spreken we over een knelpunt 
dat op korte termijn opgelost moet worden. Daarnaast is in het watergebiedsplan bekeken 
welke duikers en watergangen op langere termijn vervangen moeten worden door een 
grotere afmeting. Deze worden vergroot als er kansen zijn, bijvoorbeeld bij een herinrichting 
van een gebied. Duikers en bruggen moeten op lange termijn vervangen worden als deze 
meer dan 0,10 m opstuwing veroorzaken. Voor stuwen geldt een maximale overstortende 
straal van 0,20 m. 
 

2.3 Grond- en oppervlaktewaterpeilen 
Afweging van de waterpeilen 
Het waterschap is wettelijk verplicht om de peilbesluiten elke tien jaar te herzien. Bij het 
herzien van het peilbesluit maakt het waterschap zoveel mogelijk gebruik van de GGOR-
systematiek. Hierbij staat een integrale afweging van de waterpeilen centraal. Het kan de 
wens zijn om in een peilgebied de grond- en oppervlaktewaterstanden volledig af te 
stemmen op de vraag van één bepaalde functie (bijvoorbeeld natuur), maar meestal zijn 
meerdere functies met verschillende of zelfs tegenstrijdige wensen. De GGOR-methodiek is 
dan een beslissingsondersteunend instrument dat voor de gebruiksfuncties de gewenste 
waterpeilen aangeeft na een integrale ruimtelijke afweging. Het waterschap hanteert het 
criterium dat minstens 75% van het peilgebied een doelrealisatie heeft van 70%. De 
doelrealisatie geeft de mate aan waarin het grond- en oppervlaktewaterregime tegemoet 
komt aan de eisen van de gebruiksfuncties. Een hoge doelrealisatie geeft aan dat de grond- 
en oppervlaktewater goed zijn afgestemd op het gebruiksfuncties.  
Naast de GGOR-methodiek hanteert het waterschap tevens de traditionele 
droogleggingsnormen uit de Nota peilbesluiten (1998), zie tabel 2-2. 
Op dit moment wordt de Nota peilbesluiten herzien, maar vooralsnog gelden de normen uit, 
zoals vastgesteld in het plan van aanpak voor het watergebiedsplan Linschoterwaard 
(9.PA/125). 
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Tabel 2-2: Droogleggingsnormen 
• Grondsoort Drooglegging (cm) 

Stedelijk 
• stedelijk gebied 70 – 1001 

Landbouw 
• Klei 70 -100 
• klei op veen 60 – 80 
• Veen 50 – 602 
• Zand 50 – 80 

Natuur 
• Afhankelijk van het gewenste natuurdoeltypen 

 
1) De droogleggingsnorm is echter afhankelijk van het type fundering en diepte van de kelder/kruipruimte. 
2) In het waterbeheerplan voor het beheergebied (2008) is opgenomen dat bij veengronden gestreefd wordt naar 
een gemiddelde drooglegging van 50 cm, met een maximum van 60 cm. De droogleggingsnorm voor veen geldt 
voor een peilgebied waar het oppervlak voor uit minimaal 10% veen bestaat. 
3) De hydrologische randvoorwaarden voor natuur zijn afhankelijk van het gewenste natuurdoeltype, deze zijn 
verwoord in het rapport Utrechtse natuurdoeltype (Provincie Utrecht, februari 2002). 
 
Voor de beoordeling van de waterpeilen wordt uitgegaan van actuele basisinformatie: 

• de Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht, schaal 1:25.000, die in 2009 in 
opdracht van de Provincie is opgesteld door de Universiteit Utrecht en Tauw bv; 

• de nieuwe maaiveldhoogtekaart AHN2 gefilterd. Dit maaiveldbestand is in 2008 
ingevlogen door Fugro bv; 

 
Vorm van het peilbeheer 
Er zijn meerdere vormen van peilbeheer, zoals een zomer- en winterpeil, vastpeil en flexibel 
peil. Het waterschap streeft naar het instellen van een flexibel peil in natuurgebieden, zodat 
we minder gebiedsvreemd water hoeven uit te malen. In stedelijke gebieden is een vastpeil 
gewenst en in landbouwgebieden is een zomer- en winterpeil of een dynamisch peil 
gewenst. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar de Nota peilbesluiten. 
  
De bodem daalt 
Het waterschap vergroot de drooglegging op veengronden niet ten opzichte van het 
peilbesluit uit 1994/1995. Daarmee voorkomen we dat de daling van het maaiveld nog 
sneller gaat verlopen (uitgangspunt van de provincie). Het waterschap streeft naar een 
minimale drooglegging van 50 cm uitgaande van de gemiddelde maaiveldhoogte.  
In peilgebieden met een kleine drooglegging mag het waterschap het oppervlaktewaterpeil 
wel aanpassen aan de opgetreden maaivelddaling. De drooglegging op veengronden is 
maximaal 60 centimeter onder maaiveld. 
 
Handhaven van gebieden met afwijkende peilen 
In de Linschoterwaard komen veel gebieden met afwijkende peilen voor. Dat zijn percelen of 
delen van een peilgebied waarin een ander oppervlaktewater peil wordt gehanteerd dan in 
de rest van het peilgebied. Deze afwijking kan zowel naar boven (opmaling) als naar 
beneden (onderbemaling) zijn. De aanwezigheid van afwijkende peilen is niet wenselijk 
omdat: 

- veiligheid: gebieden met afwijkende peilen leiden tot peilverschillen, de 
beheersbaarheid van het oppervlaktewatersysteem is minder en bij hevige neerslag 
kunnen problemen optreden; 

- duurzaamheid: gebieden met afwijkende peilen zorgen voor ongelijke en mogelijk 
versnelde maaivelddaling, versnippering van het watersysteem en landschap en door 
stagnatie van water voor een slechte waterkwaliteit; 

- verdroging: onderbemalingen rond natuurgebieden versterken door het lage peil de 
verdroging. 
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Het waterschap wil daarom de bestaande op- en onderbemalingen reguleren door deze 
samen te voegen tot nieuwe peilgebieden of deze toe te voegen aan bestaande 
peilgebieden. In het watergebiedsplan moeten alle op- en onderbemaling opnieuw aan de 
beleidseisen worden getoetst. Alle bestaande ontheffingen worden ingetrokken en er wordt 
opnieuw onderzocht of een onderbemaling bestaansrecht heeft. Mocht een onderbemaling 
positief door de toetsing komen, dan kan een nieuwe keurvergunning bij het waterschap 
worden aangevraagd. 
De belangrijkste toetsingsregel is dat de gemiddelde maaiveldhoogte binnen een op- of 
onderbemaling meer dan 10 cm afwijkt van de gemiddelde maaiveldhoogte binnen het 
gehele peilgebied. 
 
Daarnaast zijn er in de Linschoterwaard ook gebieden met een hoogwaterpeil. Deze 
gebieden worden ook wel stoepsloten genoemd. Door de bewoners is een hoogwaterpeil 
aangelegd om het zakken van de gebouwen te beperken. Het waterschap wil versnippering 
van het waterbeheer tegengaan. Dat is onder andere mogelijk door het beheer van grote 
gebieden met hetzelfde hoogwaterpeil over te nemen (naar peilgebieden).  
 

2.4  Waterkwaliteit en ecologie 
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) vereist dat alle Europese wateren in 2015 in een 
goede (ecologische) toestand verkeren. De wateren moeten hiervoor voldoen aan normen 
voor chemische stoffen en biologische kenmerken.  
 
In de Linschoterwaard bevinden zich drie waterlichamen, genaamd Lange Linschoten, 
Montfoortse vaart en Snelrewaard. In het waterbeheerplan voor het beheergebied van het 
waterschap (2009) zijn maatregelen gedefinieerd voor realisatie na 2027. Vanwege de 
voorgestelde verplaatsing van gemaal Snelrewaard, dat wordt verplaatst naar de 
Waardsedijk, dient het waterschap de beschrijving van het KRW waterlichaam te herzien. 
 
In het kader van de KRW heeft het waterschap aan alle waterlichaam een watertype 
toegekend. Aan deze watertypen zijn normen gekoppeld voor de chemische en ecologische 
toestand. Het watertype is afhankelijk van de vorm van het water (wel of niet lijnvormig) en 
van de overige karakteristieken (o.a. stroomsnelheid en dimensie). De drie waterlichamen in 
de Linschoterwaard behoren tot het type Gebufferde regionale kanalen (M3). 
Alle overige watergangen in de Linschoterwaard vallen onder het type Gebufferde sloten 
(M1a) en Gebufferde laagveensloten (M8). 
 
In dit watergebiedsplan Linschoterwaard wordt getracht al eerder de maatregelen aan te 
leggen dan 2027. In de polderwateren laat het waterschap de waterkwaliteit waar mogelijk 
meeliften met oplossingen voor andere knelpunten. Zo zijn in de bredere watergangen 
natuurvriendelijke oevers en vispassages bij nieuwe gemalen, stuwen en grote inlaten 
gewenst.  
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3 Polder Rapijnen en Overvliet 
 

3.1 Grond- en oppervlaktewaterpeil 
In de polder Rapijnen en Overvliet voldoen vier peilgebieden niet aan de criteria voor de 
doelrealisatie en de drooglegging. Daarnaast zijn er zakkingsgevoelige gebouwen en zijn er 
meer op- en onderbemalingen dan gewenst. 
 
G6 Peilgebied 14-C, IJsselveld  
Knelpunt: Droogteschade voor de landbouw. 
Toelichting: Het peil zoals vastgesteld in het peilbesluit 1994/1995 is zomerpeil NAP -1,00 m 
en winterpeil -1,20 m. In de praktijk wordt in de primaire watergangen een vastpeil 
gehanteerd van NAP –1,00 m. Volgens de GGOR-methodiek treedt langs de M.A. 
Reinaldaweg-IJsselveld droogteschade op. De doelrealisatie is kleiner dan het criterium 
75%. De hoge maaiveldhoogte (op de stroomrug) is de oorzaak. Volgens een 
veldinventarisatie van het waterschap (november 2009) zijn een aantal sloten niet meer 
verbonden met de primaire watergang, waardoor de peilen in deze sloten afwijken van het 
waterpeil in de primaire watergang. 
Reactie op gebiedsavond: Er zijn geen grondgebruikers uit IJsselveld aanwezig. De mensen 
uit de omgeving vertellen dat het gebrek aan onderhoud wel eens een probleem is voor de 
wateraanvoer. 
 
G7 Peilgebied 14-D, IJsselveld over de Vaart  
Knelpunt: Natschade voor de landbouw. 
Toelichting: Het peil zoals vastgesteld in het peilbesluit 1994/1995 is vastpeil NAP -1,00 m. 
In de praktijk wordt een vastpeil gehanteerd van NAP –0,75 m. Uit de GGOR-toetsing volgt 
dat er bij het praktijkpeil natschade optreedt. De doelrealisatie is kleiner dan het criterium van 
75%. Daarnaast is de drooglegging met 0,58 m kleiner dan 0,70 m. Omdat in dit gebied geen 
watergangen en kunstwerken liggen die in beheer zijn van het waterschap, weten we niet 
precies hoe het peilbeheer in de praktijk hier geregeld is.  
Reactie op gebiedsavond: Er zijn geen grondgebruikers aanwezig van IJsselveld over de 
Vaart. De bewoners uit de omgeving vragen zich af waarom het peilgebied IJsselveld over 
de Vaart geen primaire watergangen heeft die in beheer zijn van het waterschap.  
Er liggen veel slootjes. In het peilgebied zijn ook gronden afgegraven, waardoor de 
drooglegging is afgenomen. 
 
G8 Peilgebied 14-A, Bebouwd gebied Woerden 
Knelpunt: Geringe drooglegging in het stedelijk gebied Woerden. 
Toelichting: Het peil zoals vastgesteld in het peilbesluit 1994/1995 is een zomerpeil van NAP 
-1,75 m en een winterpeil van NAP -1,85 m. Uit de GGOR-toetsing volgt dat er bij het 
praktijkpeil natschade optreedt. De doelrealisatie is kleiner dan het criterium van 75%. In het 
grondwatermodel is de ontwateringsdiepte klein door opbolling van de grondwaterstanden. 
Bovendien zijn er grote hoogteverschillen in het maaiveld, waardoor de drooglegging op de 
lage delen erg klein is. Vocht in de kruipruimte kan een gevolg zijn van een geringe 
drooglegging. In 2008 heeft de gemeente Woerden een grondwaterenquête gehouden voor 
de gehele gemeente. Bij code G8 kwam hierbij een melding van water in de 
kruipruimte/kelder naar voren.  
Reactie op gebiedsavond: Er zijn geen bewoners uit het stedelijk gebied van Woerden. 
Volgens de bewoners uit de omgeving is de beperkte afvoercapaciteit van plas Cattenbroek 
een mogelijke oorzaak. Zie knelpunt H13 van dit rapport. 
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G9 Peilgebied 14-G, Bemaling Linschoten 
Knelpunt: Geringe drooglegging in het stedelijk gebied Linschoten. 
Toelichting: Het peil zoals vastgesteld in het peilbesluit 1994/1995 is een vastpeil NAP -1,95 
m.  
Uit de GGOR-toetsing volgt dat er bij het praktijkpeil natschade optreedt. De doelrealisatie is 
kleiner dan het criterium van 75%. In het grondwatermodel is de ontwateringsdiepte klein 
door opbolling van de grondwaterstanden en kwel uit de boezem. 
In het waterplan Blauwe Driehoek is aangegeven dat in de tuintjes langs de Voorvliet 
Rapijnen wateroverlast ontstaat bij hoge waterstanden in de boezem.  
Reactie op gebiedsavond: Er zijn geen bewoners uit het stedelijk gebied Linschoten. 
 
G10 Afwijkende peilen (op- en onderbemalingen) 
Knelpunt: Te veel op- en onderbemalingen 
Toelichting: Voor de landbouw zijn op- en onderbemalingen aangelegd en voor de 
bebouwing zijn hoogwaterpeilen ingesteld. Tabel 3-1 geeft een samenvatting van de 
afwijkende peilen. 
 
Tabel 3-1: Samenvatting van de afwijkende peilen in polder Rapijnen en Overvliet. 
type oppervlak 
[-] [ha] [%] 

hoogwaterpeil 13,2 1,4 

onderbemaling 186,9 20,0 

peilgebied 735,7 78,6 
 
Voor het reguleren van de omvang van de op- en onderbemalingen geldt een algemene eis 
van maximaal 10%. In polder Rapijnen en Overvliet wordt deze eis ruimschoots 
overschreden. 
Reactie op gebiedsavond: geen. 
 
G13 Peilgebied 14-A, Cattenbroek 
Knelpunt: Langs de Cattenbroekerdijk liggen zettingsgevoelige gebouwen. 
Toelichting: Het realiseren van een gebied met een hoogwaterpeil is gewenst om versnelde 
bodemdaling en het verzakken van de gebouwen nabij de Cattenbroekerdijk te beperken.  
Reactie op gebiedsavond: Een bewoner van de Cattenbroekerdijk heeft elke winter water in 
de kruipruimte. Als voor het instellen van een hoogwaterpeil een stuw wordt aangelegd zou 
de afvoercapaciteit van de Voorvliet verminderen met mogelijk meer wateroverlast als 
gevolg. Volgens een bewoner is de fundering van hout. De mensen uit de omgeving vinden 
het instellen van een hoogwaterpeil niet nodig. 
 

3.2 Water aan- en afvoer 
In polder Rapijnen en Overvliet zijn drie duikers, een brughoofd en een watergang te klein 
voor de waterafvoer. Hierdoor treden te grote peilstijgingen op bij de afvoer van regenwater. 
Voor de wateraanvoer is één inlaat moeilijk te bereiken voor de peilbeheerders.  
 
H9 Duiker D9532, in watergang Zandsloot op IJsselveld (WG1444)  
Knelpunt: Te hoge stroomsnelheid in de duiker.  
Toelichting: De duiker is een ronde koker met een diameter van 600 mm. Aan de 
instroomzijde ligt de bodem van de duiker op een hoogte van NAP -1,76 m en op de 
uitstroom is de bodemhoogte NAP -1,92 m. De hoge bodemhoogte aan de instroomzijde van 
de duiker veroorzaakt een verval van 0,15 meter en stroomsnelheid van 1,28 m/s. De 
stroomsnelheid is groter dan het criterium 0,70 m/s. De duiker moet dieper in de watergang 
gelegd worden. Volgens de peilbeheerders zijn er in de praktijk geen knelpunten. In de 
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vervolgfase van dit watergebiedsplan zal de duiker opnieuw worden ingemeten om een 
nieuwe toetsing voor deze duiker uit te voeren. 
Reactie op gebiedsavond: De aanwezigen van de gebiedsavond stellen vragen over de 
afvoer van het stedelijk gebied Montfoort. Door het uitbreiden van het stedelijk gebied en het 
afkoppelen stroomt er meer regenwater naar de sloten. Zie ook knelpunt 7. 
 
H10 Duiker D9525, in watergang Wetering op IJsselveld (WG1443)  
Knelpunt: Duiker veroorzaakt opstuwing door te kleine diameter  
Toelichting: De duiker vormt een kruising met de watergang Zandsloot op IJsselveld. De 
duiker is een ronde koker met een diameter van 400 mm. Door de kleine diameter is de 
opstuwing 0,15 m en de stroomsnelheid 0,27 m/s. De opstuwing die deze duiker veroorzaakt 
is dermate groot dat aan de oostzijde het criterium van maximaal 30 cm peilstijging per 
peilgebied wordt overschreden. Deze duiker moet vervangen worden door met een duiker 
met grotere diameter. Volgens de peilbeheerders zijn er in de praktijk geen knelpunten. In de 
vervolgfase van dit watergebiedsplan zal de duiker opnieuw worden ingemeten om een 
nieuwe toetsing voor deze duiker uit te voeren. 
Reactie op gebiedsavond: Meerdere bewoners vertellen dat het gebrek aan onderhoud in de 
Wetering op IJsselveld wel eens een probleem is. 
 
H11 Inlaat I6041, in watergang Wetering op IJsselveld (WG1443) 
Knelpunt: Inlaat moeilijk te bereiken voor de peilbeheerders. 
Toelichting: De inlaat is alleen per boot te bereiken, tijdig sturen op de waterpeilen is 
hierdoor moeilijk. Voorgesteld wordt om de inlaat te automatiseren, zodat hij op afstand te 
besturen is. 
Reactie op gebiedsavond: Geen reactie. 
 
H13  Watergang Voorwetering (WG1439) 
Knelpunt: Beperkte afvoermogelijkheden plas Cattenbroek 
Toelichting: De gemeente Woerden heeft afgegeven dat de afvoer van plas Cattenbroek een 
knelpunt is. Bij regen dient de neerslag afgevoerd te worden.  
Reactie op gebiedsavond: De bewoners vertellen dat er op zondagavond en 
maandagochtend veel water door de Voorwetering stroomt. Het water is afkomstig van de 
plas Cattenbroek. De stroomsnelheden bij bruggen zijn dan erg hoog, waardoor soms 
schade optreedt aan de taluds.  
Meerdere aanwezigen vragen zich af waarom het water van de plas Cattenbroek op de 
polder Rapijnen wordt geloosd. Ook in periode zonder regen stroomt er veel (grond)water uit 
plas Cattenbroek naar polder Rapijnen. Er heeft al eens een boomstronk in een duiker 
vastgezeten dat direct leidde tot zeer hoge waterstanden in de Voorwetering.  
 
H14 Oud burghoofd, in de Middenwetering (WG1440) 
Knelpunt: Oude brughoofd zorgt voor een overbodige vernauwing van de watergang 
Middenwetering 
Toelichting: Ter hoogte van de Polderkade 1 ligt een oude brughoofd (restant van de 
oorspronkelijke brug) dat nog niet is verwijderd. Deze zorgt voor een overbodige vernauwing 
van het doorstroomprofiel. Bij maatrevende afvoer is de opstuwing van het oude brughoofd 
ruim 6 mm. 
Reactie op gebiedsavond: Geen reactie. 
 
H15 Duikers watergang in Sloot bebouwing Linschoten 
Knelpunt: Beperkte aan- en afvoercapaciteit in het bovenstroomse deel van de Sloot 
bebouwing Linschoten. 
Toelichting: Nu is dit een tertiaire watergang, het onderhoud en beheer wordt daardoor niet 
uitgevoerd door het waterschap. Voor de wateraan- en -afvoer is het beter om deze 
watergang op te waarderen naar een primaire watergang. Daarmee krijgt het waterschap 
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ook meer mogelijkheden om de watergangen schoon te spoelen na lozing uit het 
rioolsysteem van Linschoten. Het waterschap krijgt regelmatig klachten van de vereniging 
voor polstokspringers van Linschoten.  
Reactie op gebiedsavond: Een bewoner vertelt dat er ten zuiden van de Laan van Rapijnen 
een duiker ligt, die eindigt in de Sloot bebouwing Linschoten. Het is niet duidelijk waar deze 
duiker begint en of deze duiker water kan aanvoeren naar de Sloot bebouwing Linschoten.  
 

3.3 Wateropgave 
De wateropgave voor polder Rapijnen en Overvliet is 215.840 m3 (08.SPR/124).  
Deze opgave wordt volledig veroorzaakt door het optreden van maalstops op de Lange 
Linschoten. Een maalstop treedt op als de waterstand in de boezem groter is dan NAP -0,17 
m. Omdat de Lange Linschoten het verst van het lozingspunt van de boezem Oude Rijn bij 
Bodegraven is gelegen, treden hier veruit de meeste maalstops op, gemiddeld meer dan 2 
maal per jaar. Bij een maalstop kan de polder niet meer afvoeren naar de boezem.  
Tabel 3-2 geeft de wateropgave per peilgebied. 
 
Tabel 3-2: Wateropgave in polder Rapijnen en Overvliet 
Peilgebied 
[code] 

Wateropgave 
[m3] 

Opmerking 
[-] 

14-A 
(Cattenbroek) 

196.800 

14-B 
(Cattenbroek) 

15.250 

Deze wateropgave komt overeen met een maalstop van 
circa 35 uur (gemaalcapaciteit is 100 m3/min).  

14-G 
(Overvliet) 

3.790 Deze wateropgave komt overeen met een maalstop van 
circa 7 uur (gemaalcapaciteit is 9 m3/min). 

 
Het oppervlak openwater is berekend op 8,3%. Deze berekening is gebaseerd op het 
oppervlak van de primaire watergangen, de plassen uit de TOP10 en een inschatting van 
waterbreedtes van secundaire en tertiaire watergangen. 
 
Volgens het rapport Bouwstenen herijking maatregelenpakket Oude is de aanleg van een gemaal dat 
het water uitslaat op de Gekanaliseerde Hollandse IJssel een zeer effectieve maatregel om de 
wateropgave te reduceren, de resterende wateropgave zou opgelost moeten worden in de vorm van 
de aanleg van waterberging (08.SPR/124). Als de wateropgave volledig opgelost zou moeten worden 
door waterberging in de vorm van openwater, dan zou er circa 54 ha openwater aangelegd moeten 
worden uitgaande van 40 cm toelaatbare peilstijgingen (dat is +5% openwater).  
 

3.4 Waterkwaliteit en ecologie 
De waterkwaliteit scoort laag door te hoge concentraties stikstof, fosfor en zuurstof. Voor de 
ecologie is vismigratie en de ontwikkeling van de gewenste macrofauna en waterplanten een 
knelpunt. 
 
W1 Hoge concentratie stikstof  
In de polder- en boezemwatergangen is de concentratie stikstof hoger dan het criterium. 
Ondanks dat de concentraties in de laatste jaren zijn afgenomen wordt nog niet voldaan aan 
de Europese Kaderrichtlijn Water. Daarnaast leiden de hoge concentraties tot veel kroos op 
het water met zuurstofproblemen als gevolg. 
 
E5 Sluis Montfoort, in watergang Montfoortse vaart (WG1644) 
Knelpunt: Sluis is niet passeerbaar voor vissen. 
Toelichting: Vissen kunnen de sluis niet passeren, waardoor er geen vistrek kan plaats 
vinden tussen de boezem en poldersloten.  
Reactie op gebiedsavond: Geen reactie. 
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E6 De gewenste macrofauna en waterplanten kunnen zich niet goed ontwikkelen 
Knelpunt: Macrofauna en waterplanten 
Toelichting: In de polder- en boezemwatergangen kunnen de macrofauna en waterplanten 
zich niet goed ontwikkelen. De inrichting en de wijze van het beheer is te weinig gericht op 
de ontwikkeling van ecologie. De oeverinrichting is te steil, waardoor oeverplanten niet tot 
ontwikkeling kunnen komen. Daarnaast zijn er onvoldoende paai- en schuilmogelijkheden en 
leiden de dikke krooslagen tot lage zuurstofgehalten. 
Reactie op gebiedsavond: Geen reactie. 
 

3.5 Aanvullende knelpunten aangegeven door de bewoners 
Op de gebiedsavonden zijn een aantal knelpunten aangegeven die een aanvulling zijn op de 
knelpunten die hiervoor zijn benoemd. Tabel 3-3 geeft de knelpunten voor de polders 
Rapijnen en Overvliet. 
 
Tabel 3-3: Aanvullende knelpunten die zijn aangegeven door bewoners 

 
 

Knelpunt Toelichting 
1 Een deel van de primaire watergang Middenwetering (WG1440) is gedempt 

(bovenstroomse deel). 

2 In peilgebied 14-A (Cattenbroek) klagen de grondeigenaren in het gebied tussen de 
A12 en de Verbindingsvliet over een te kleine drooglegging.  
De drooglegging op de lage gronden is maar 40 cm. Hiernaast is er discussie over de 
drooglegging in veengronden. Sommige boeren willen een vast peil in plaats van een 
zomer- en winterpeil. 

3 Zakkingsgevoelige gebouwen aan het Jaagpad/Weidepad in Linschoten. Daarnaast 
heeft de betonnen beschoeiing te lijden van het fluctuerende waterpeil (bij gemaal 
Rapijnen). 

4 Een bewoner geeft aan dat er in de Achterwetering meerdere bruggen zijn die geen 
functie meer hebben. Deze zijn dus overbodig. Bij afvoer is de opstuwing zo'n 5 cm.  

5 Bij de Lagekade in Linschoten is het water in de sloot in de zomer na regen zwart van 
kleur. Via lange kokers komt regenwater afkomstig van de snelweg A12 op de sloot. 
De kokers ligging om de circa 150 meter afstand langs de Lagekade. 

6 Kan de onderbemaling langs de Zandsloot op IJsselveld samengevoegd worden met 
peilgebied 14-B? Nu is bemaling nodig. 

7 Afvoer van industrieterrein geeft wateroverlast in onderbemaling. De onderbemaling 
ligt in peilgebied 14-C (IJsselveld). Door een toename van verhard oppervlak treedt er 
wateroverlast op in de polder. De aanwezige duiker is te krap voor de waterafvoer.  

8 Geringe drooglegging in het stedelijk gebied Montfoort. De watergang van de 
gemeente is niet verbonden met een primaire watergang. 

15 De hoogte van de kade Cattenbroekerdijk is iets lager dan zou moeten. Dit knelpunt is 
aangeven door het waterschap. 
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4 Polder Wulverhorst 

4.1 Grond- en oppervlaktewaterpeil 
In de polder Wulverhorst voldoet een peilgebied niet aan de criteria voor de doelrealisatie en 
de drooglegging en het peilbeheer niet afgestemd op de functie natuur. Daarnaast zijn er 
meer op- en onderbemalingen dan gewenst. 
 
G10 Afwijkende peilen (op- en onderbemalingen) 
Knelpunt: Te veel op- en onderbemalingen 
Toelichting: Voor de landbouw zijn op- en onderbemalingen aangelegd en voor de 
bebouwing zijn hoogwaterpeilen ingesteld. Tabel 4-1 geeft een samenvatting van de 
afwijkende peilen. 
 
Tabel 4-1: Samenvatting van de afwijkende peilen in polder Wulverhorst. 
type oppervlak 
[-] [ha] [%] 

hoogwaterpeil 77,2 15,9 

onderbemaling 54,7 11,2 

peilgebied 354,7 72,9 
 
Voor het reguleren van de omvang van de op- en onderbemalingen geldt een algemene eis 
van maximaal 10%. In polder Wulverhost wordt deze eis ruimschoots overschreden. 
Reactie op gebiedsavond: geen. 
 
G11 Het peilbeheer is niet afgestemd op de functie (Griendbossen) 
Knelpunt: Flexibel peil is gewenst voor natuurgebieden, maar is nu nog niet ingesteld 
Toelichting: Door het instellen van een flexibel peil wordt de neerslag zo lang mogelijk 
vastgehouden en kan het als buffer dienen voor droge periodes in de zomer. Hierdoor hoeft 
er veel minder (gebiedsvreemd) water ingelaten te worden, dat gunstig is voor de 
waterkwaliteit. Bovendien sluit een flexibel peil beter aan bij de wensen voor bos- en 
natuurgebieden.  

 
Knelpunt: Wens voor natte natuur, maar gebied ligt op hoge stroomrug.  
Toelichting: Opvallend is dat natte grienden wenselijk zijn op een hooggelegen stroomrug. 
Het is daarom de vraag of we dat natuurdoeltype willen handhaven. 
 
Tabel 4-2: Peilgebieden met een wens voor flexibel peilbeheer. 
Peilgebied Peilbesluitpeil Gewenste natuurtype 
Peilgebied 15-H, 
(De Lagenpolder) 
 

vastpeil NAP - 1,56 m natte grienden 

Peilgebied 15-B 
(Grienden) 

zomerpeil NAP -1,65 m  
winterpeil NAP -1,75 m 

natte grienden 

Peilgebied 15-J,  
(Wulverhorst Zuid) 

vastpeil NAP -0,85 m natte grienden 

Peilgebied 15-E,  
(De Lagenpolder) 
 

vastpeil NAP -1,15 m natte grienden 

 
Reactie op gebiedsavond: De Stichting Landgoed Linschoten wil de grienden niet onder 
water zetten, maar wel de peilen zo hoog mogelijk houden. De geplande waterberging kan 
het beste op de lager gelegen delen plaatsvinden. In de oude grienden is waterberging niet 
gewenst. Deze zijn gelegen op de hoge stroomrug.  
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G12 Peilgebied 15-C (Landgoed Linschoten) 
Knelpunt: Droogteschade natuur en flexibel peil gewenst voor natuurgebieden, maar is nu 
nog niet gerealiseerd 
 
Tabel 4-3: Peilgebieden met een wens voor flexibel peilbeheer. 
Peilgebied Peilbesluitpeil Gewenste natuurtype 
Peilgebied 15-C 
(De Hoogenpolder) 

vastpeil NAP -1,10 m natte grienden 

 
Toelichting: Volgens de GGOR-methodiek voldoet het peil niet, omdat de doelrealisatie iets 
kleiner is dan het criterium 75%. De drooglegging is groter dan 0,60 m. Het peil dient 
afgestemd te worden op de functie natuur. 
 

4.2 Water aan- en afvoer 
In polder Wulverhorst is de waterafvoer van het stedelijk gebied Linschoten en de 
boezemwatergangen Korte- en Lange Linschoten niet op orde. Hierdoor treden te grote 
peilstijgingen op bij de afvoer van regenwater. Daarnaast is de stuw in Oudewater aan 
vervanging toe. De wateraanvoer is op orde. 
 
H17 Afwatering van het stedelijk gebied Linschoten  
Knelpunt: Afwatering van het stedelijk gebied Linschoten is niet optimaal. 
Toelichting: Er ligt een duiker onder de M.A. Reinaldaweg die het hemelwater afvoert uit het 
stedelijk gebied van Linschoten. Zowel benedenstrooms als bovenstrooms van deze duiker 
is wateroverlast volgens de gemeente en het waterschap. Daarnaast is in het 
watergebiedsplan Linschoterwaard 2007 de afvoer van het stedelijk gebied Linschoten als 
knelpunt gerapporteerd. De vraag was of het stedelijk gebied Linschoten moet afvoeren via 
het natuurgebied (in peilgebied 15-H) of naar gemaal Overvliet.  
Reactie op de gebiedsavond: Een bewoner vertelt dat er problemen zijn met de waterafvoer 
vanuit Linschoten. Nu is het één peilgebied waar het stedelijk gebied Linschoten deel vanuit 
maakt. Volgens de bewoners zijn er ook waterkwaliteitsproblemen door de afvoer vanuit het 
stedelijk gebied.  
 
H19 Beperkte afvoercapaciteit van de boezem Korte- en Lange Linschoten 
Knelpunt: Beperkte afvoercapaciteit boezem. 
Toelichting: Als alle poldergemalen hun water uitslaan op de boezem treden te grote 
peilstijgingen op in het uiteinde van de boezem. In bijlage 3 zijn de gemeten waterstanden 
weergeven die grote peilstijgingen bevestigen. De grote peilstijgingen leiden ertoe dat er bij 
Oudewater boezemwater naar de riolering stroomt, zie ook knelpunt R1. Daarnaast treden 
vaak maalstops op. 
Reactie op de gebiedsavond: Dit is bekend binnen het bestuur van de Stichting Landgoed 
Linschoten. De Stichting wil graag meedenken over de randvoorwaarden.  
 
H18 Stuw ST6040, in watergang Dwarswetering (WG1140) 
Knelpunt: Stuw is aan vervanging toe 
Toelichting: Deze stuw is op leeftijd en dient vervangen te worden. De stuw ST6040 heeft 
een klepbreedte van 1,20 m. Bij maatgevende afvoer is de dikte van de overstortende straal 
0,18 m. De breedte is voldoende want de totale opstuwing in het peilgebied is kleiner dan het 
criterium van 0,30 m.  
Reactie op gebiedsavond: In de praktijk is gesignaleerd dat de watergang 
Lagenpolderwetering voldoende afvoercapaciteit heeft voor de afvoer van regen.  
De waterafvoer wordt beperkt door de smalle stuw ST6040 en duiker onder de Haardijk 
(D4327). 
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4.3 Wateropgave 
De wateropgave voor polder Wulverhorst is 0 m3 (bestuursvoorstel 08.SPR/124).  
 
Het oppervlak openwater is berekend op 8,7%. Deze berekening is gebaseerd op het 
oppervlak van de primaire watergangen, de plassen uit de TOP10 en een inschatting van 
waterbreedtes van secundaire en tertiaire watergangen. 
 

4.4 Waterkwaliteit en ecologie 
De waterkwaliteit scoort laag door hoge concentraties stikstof, fosfor en zuurstof. Voor de 
ecologie is de vismigratie en de ontwikkeling van de gewenste macrofauna en waterplanten 
een knelpunt. 
 
De waterkwaliteit scoort laag door te hoge concentraties stikstof, fosfor en zuurstof. Voor de 
ecologie is vismigratie en de ontwikkeling van de gewenste macrofauna en waterplanten een 
knelpunt. 
 
W1 Hoge concentraties stikstof en fosfor 
In de polder- en boezemwatergangen zijn de concentraties stikstof en fosfor hoger dan het 
criterium. Ondanks dat de concentraties in de laatste jaren zijn afgenomen wordt nog niet 
voldaan de Europese Kaderrichtlijn Water. Daarnaast leiden de hoge concentraties tot veel 
kroos op het water met zuurstofproblemen als gevolg. 
 
E6 De gewenste macrofauna en waterplanten kunnen zich niet goed ontwikkelen 
Knelpunt: Macrofauna en waterplanten 
Toelichting: In de polder- en boezemwatergangen kunnen de macrofauna en waterplanten 
zich niet goed ontwikkelen. De inrichting en de wijze van het beheer is te weinig gericht op 
de ontwikkeling van ecologie. De oeverinrichting is te steil, waardoor oeverplanten niet tot 
ontwikkeling kunnen komen. Daarnaast zijn er onvoldoende paai- en schuilmogelijkheden en 
leiden de dikke krooslagen in lage zuurstofgehalten. 
Reactie op gebiedsavond: Geen reactie. 
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4.5 Aanvullende knelpunten aangegeven door de bewoners 
 
Op de gebiedsavonden zijn een aantal knelpunten aangegeven die een aanvulling zijn op de 
knelpunten die hiervoor zijn benoemd. Tabel 4-4 geeft de knelpunten voor de polder 
Wulverhorst. 
 
Tabel 4-4: Aanvullende knelpunten die zijn aangegeven door bewoners 

 
 

Knelpunt Toelichting 
5 Bij de Lagekade in Linschoten is het water in de sloot in de zomer na regen zwart van 

kleur. Via lange kokers komt regenwater afkomstig van de snelweg A12 op de sloot. 
De kokers ligging om de circa 150 meter afstand langs de Lagekade. 

9 De Stichting Landgoed Linschoten wil meer natuur creëren in het westelijke deel van 
de polder Wulverhorst. 

10 In het gebied met een hoogwaterpeil werken diverse stuwen niet goed. Verschillende 
sloten staan droog. De dammen lopen nooit over. Er is één inlaat aanwezig en deze 
zit ook vaak dicht door een te dunne pijp. Veel water infiltreert in de bodem. De vraag 
is of dit gezamenlijk opgelost moet worden of dat elke particulier zelf maatregelen 
moet treffen. Deze hoogwaterpeilen liggen in peilgebied 15-A. 

11 In het gebied met een hoogwaterpeil is de wateraanvoer niet op orde. Verschillende 
sloten staan droog. Deze hoogwaterpeilen liggen in peilgebied 15-B. 
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5 Polder Snelrewaard 

5.1 Grond- en oppervlaktewaterpeil 
In de polder Snelrewaard voldoen twee peilgebieden niet aan de criteria voor de 
doelrealisatie en de drooglegging. Daarnaast zijn er meer op- en onderbemalingen dan 
gewenst. 
 
G4 Peilgebieden 16-D en 16-E  
Knelpunt: Nat- en droogteschade voor de landbouw. 
Toelichting. Volgens de GGOR-toetsing treedt in het oosten van peilgebied 16-D natschade 
op voor de landbouw. Daarnaast treedt op de hoge delen droogteschade op. De 
doelrealisatie is kleiner dan het criterium 75%. In het watergebiedsplan Linschoterwaard 
2007 is voorgesteld om de peilgebieden 16-D en 16-E samen te voegen tot één 
peilgebieden.  
Reactie op gebiedsavond: geen. 
 
G5 Peilgebied 16-E, Schagen en den Engh  
Knelpunt: Nat- en droogteschade voor de landbouw. 
Toelichting: In dit peilgebied zijn er grote verschillen in maaiveldhoogte. Volgens de GGOR-
toetsing is er droogschade op de hoge delen (oostzijde) en natschade op de lagen delen 
(westzijde). De doelrealisatie is kleiner dan het criterium 75%. Voorstel uit watergebiedsplan 
Linschoterwaard 2007 is splitsen van dit peilgebied. 
Reactie op gebiedsavond: De grondgebruikers gaven aan dat er meerdere percelen te nat 
zijn voor de landbouw. Als gevolg van de natschade wordt de opbrengst beperkt. De natte 
percelen leiden ook tot Leverbot bij runderen (een parasiet die verschillende ziekten kan 
veroorzaken). Leverbot kan zich makkelijk ontwikkelen op vochtige weilanden. 
Daarnaast kan volgens een bewoner de stuw (ST4126) in de Driesprongwetering opgeheven 
worden. 
 
G10 Afwijkende peilen (op- en onderbemalingen) 
Knelpunt: Te veel op- en onderbemalingen 
Toelichting: Voor de landbouw zijn op- en onderbemalingen aangelegd en voor de 
bebouwing zijn hoogwaterpeilen ingesteld. Tabel 5-1 geeft een samenvatting van de 
afwijkende peilen. 
 
Tabel 5-1: Samenvatting van de afwijkende peilen in polder Snelrewaard. 
type oppervlak 
[-] [ha] [%] 

hoogwaterpeil 80,9 8,0 

onderbemaling 112,1 11,1 

peilgebied 817,1 80,9 
 
Voor het reguleren van de omvang van de op- en onderbemalingen geldt een algemene eis 
van maximaal 10%. In polder Snelrewaard wordt deze eis ruimschoots overschreden. 
Reactie op gebiedsavond: geen 
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5.2 Water aan- en afvoer 
In polder Snelrewaard zijn vier duikers te klein voor de waterafvoer. Hierdoor treden te grote 
peilstijgingen op bij de afvoer van regenwater. Hiernaast kunnen de overstorten in het 
stedelijk gebied van Oudewater het regenwater niet goed afvoeren. De Engherkade is ook 
een knelpunt. Deze kade is lek. Daarnaast is de wateraanvoer van peilgebied 16-F niet op 
orde. 
 
H2 Duiker D6290, in watergang Schagerwetering (WG 1485)   
Knelpunt: Te hoge stroomsnelheid in duiker.  
Toelichting: Aan de instroomzijde ligt de bodem van de duiker op een hoogte NAP -1,63 m 
en aan de uitstroomzijde NAP -1,29 m. De hoge bodemhoogte aan de uitstroomzijde 
veroorzaakt een verval van 0,12 meter en een stroomsnelheid van 1,03 m/s. De 
stroomsnelheid is groter dan het criterium van 0,70 m/s. De opstuwing die dit kunstwerk 
veroorzaakt is dermate groot dat aan de oostzijde het criterium van maximaal 30 cm 
peilstijging per peilgebied wordt overschreden. De duiker moet verlaagd worden.  
Reactie op gebiedsavond: Geen opmerkingen. 
 
H3 Kade Engherkade 
Knelpunt: Lekke Engherkade. 
Toelichting: De kade is geliefd bij muskusratten. Hierdoor ontstaan er gaten in de kade. Door 
de lekke kade stroomt er water uit peilgebied 16-E (zp/wp: -1,50 / -1,60) naar peilgebied 16-
B (zp/wp: -1,90 / -1,90). In het kader van dit watergebiedsplan wordt mogelijk het peil 
aangepast in peilgebied 16-E. Dat is een aandachtpunt. 
Reactie op de gebiedsavond: De Engherkade maakt onderdeel uit van een wandelroute. De 
kade zou opgeknapt moeten worden, anders bestaat de kans dat wandelaars in de 
muskusrattengaten lopen. Door een bewoner is ook aangegeven dat het hoogteverschil te 
groot is om de peilgrens te verplaatsen.  
 
H5 Duiker D9568, in watergang Driesprongwetering (WG1471)   
Knelpunt: Te hoge stroomsnelheid in duiker.  
Toelichting: De duiker is een ronde koker met een diameter van 300 mm. De bodem van de 
duiker ligt op een hoogte van NAP -1,70 m. Bij maatgevende afvoer (circa 1,5 l/s/ha) is de 
opstuwing 0,14 m en de stroomsnelheid 0,80 m/s. De stroomsnelheid is groter dan de norm 
van 0,70 m/s. De duiker moet vervangen worden door een duiker met een grotere diameter. 
In het kader van dit watergebiedsplan wordt mogelijk het peil aangepast in peilgebied 16-E. 
Dat is een aandachtpunt. 
Reactie op gebiedsavond: Geen opmerkingen. 
 
H6 Duiker D8852, in watergang Driesprongwetering (WG1471)   
Knelpunt: Te hoge stroomsnelheid in duiker. 
Toelichting: Deze duiker is een ronde koker met een diameter van 500 mm. Aan de 
instroomzijde ligt de bodem van de duiker op een hoogte van NAP -1,35 m en op de 
uitstroomzijde is de hoogte NAP -1,45 m. De bodemhoogte aan de uitstroomzijde 
veroorzaakt deze duiker een opstuwing van 0,10 meter en een stroomsnelheid van 0,95 m/s. 
De stroomsnelheid van de duiker is groter dan het criterium van 0,70 m/s. De hoogteligging 
van de duiker moet aangepast worden.  
Reactie op gebiedsavond: Geen opmerkingen. 
 
H7 Inlaat I6043, in watergang Vletsloot (WG1483)   
Knelpunt: Inlaat I6043 niet automatisch te sluiten 
Toelichting: Bij hoge waterstanden in de boezem stroomt er via inlaat I6043 onnodig veel 
water naar de polders, dat water moet door de poldergemalen weer uitgeslagen worden op 
de boezem. Dit knelpunt is aangeven door de peilbeheerders. 
Reactie op gebiedsavond: Geen opmerkingen. 
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H8  Schanswetering (WG1482) 
Knelpunt: Wateraanvoer is niet op orde 
Toelichting: duiker verbindt de twee boezemlanden 16-F en 16-G. In de praktijk is de 
wateraanvoer niet goed geregeld waardoor de graslanden in peilgebied 16-F soms 
droogteschade ondervinden.  
Reactie op gebiedsavond: Geen opmerkingen. 
 
R1 Overstort vaan de Grote Gracht, Stedelijk gebied Oudewater 
Knelpunt: Water op straat bij hevige regen.  
Toelichting: In dit gebied liggen 2 riooloverstorten. Het doel van de overstort is dat als het 
riool te vol wordt, er een mogelijkheid is om het overtollige water uit te laten stromen naar het 
oppervlaktewater. Bij hevige regenval stijgt het waterpeil van de Grote Gracht tot een 
zodanig hoog niveau dat het oppervlaktewater het riool in stroomt. Het betreft hier zowel de 
overstort aan de Sint Janstraat als de Lange Burchwal (tegenover Reijersteeg). Hierdoor kan 
de regen die op straat valt niet meer afgevoerd worden naar de boezem en ontstaat “water 
op straat”. De beperkte afvoercapaciteit van de Lange Linschoten zorgt voor extra hoge 
peilstijgingen in de boezem.  
Reactie op gebiedsavond: Er waren geen bewoners uit het stedelijke gebied Oudewater. 
 

5.3 Wateropgave 
De wateropgave voor polder Snelrewaard is 270.710 m3 (08.SPR/124). Deze opgave wordt 
vrijwel volledig veroorzaakt door het optreden van maalstops op de Lange Linschoten. Enkel 
de wateropgave ter grootte van 13.000 m3 in peilgebied 16-H (De Wilde Baan) is niet het 
gevolg van een maalstop, maar wordt veroorzaakt door een onvoldoende bergingscapaciteit 
in dat peilgebied zelf. 
 
Een maalstop treedt op als de waterstand in de boezem groter is dan NAP -0,17 m. Omdat 
de Lange Linschoten het verst van het lozingspunt van de boezem Oude Rijn bij Bodegraven 
is gelegen, treden hier veruit de meeste maalstops op, gemiddeld meer dan 2 maal per jaar. 
Bij een maalstop kan de polder niet meer afvoeren naar de boezem. Tabel 5-2 geeft de 
wateropgave per peilgebied. 
 
Tabel 5-2: Wateropgave in polder Snelrewaard 
Peilgebied 
[code] 

Wateropgave 
[m3] 

Opmerking 
[-] 

16-A 
(Snelrewaard-W) 

217.760 

16-B 
(Snelrewaard-O) 

40.020 

14-H 
(De Wilde Baan) 

12.930 

Deze wateropgave komt overeen met een maalstop van 
circa 45 uur (gemaalcapaciteit is 100 m3/min).  

 
Het oppervlak openwater is berekend op 8,8%. Deze berekening is gebaseerd op het 
oppervlak van de primaire watergangen het waterschap, de plassen uit de TOP10 en een 
inschatting van waterbreedtes van secundaire en tertiaire watergangen. 
 
Volgens het rapport Bouwstenen herijking maatregelenpakket Oude is de aanleg van een gemaal dat 
het water uitslaat op de Gekanaliseerde Hollandse IJssel een zeer effectieve maatregel om de 
wateropgave te reduceren, de resterende wateropgave zou opgelost moeten worden in de vorm van 
de aanleg van waterberging (08.SPR/124). Als de wateropgave volledig opgelost zou moeten worden 
door waterberging in de vorm van openwater, dan zou er circa 68 ha openwater aangelegd moeten 
worden uitgaande van 40 cm toelaatbare peilstijgingen (dat is +7% openwater).  
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Z1 Zoekgebied voor locatie nieuwe gemaal Waardsedijk  
Knelpunt: Realisatie van gemaal Waardsedijk 
Toelichting: Door het waterschap zijn een aantal oplossingsrichtingen bedacht om de 
wateropgave op te lossen. Eén van de maatregelen is de aanleg van een nieuw gemaal aan 
de Waardsedijk dat uitmaalt op de Hollandse IJssel (2,5 m3/s) en de aanleg van een inlaat 
Snelrewaard (1,0 m3/s vanuit de Lange Linschoten). Daarmee kan het water uit water de 
boezem van de Oude Rijn via polder Snelrewaard worden afgevoerd naar de 
Gekanaliseerde Hollandse IJssel (08.SPR/124). Het waterschap zoekt een locatie voor het 
nieuwe gemaal Waardsedijk. 
Reactie op gebiedsavond: Geen reactie. 
 

5.4 Waterkwaliteit en ecologie 
De waterkwaliteit scoort laag door te hoge concentraties stikstof, fosfor en zuurstof. Voor de 
ecologie is vismigratie en de ontwikkeling van de gewenste macrofauna en waterplanten een 
knelpunt. 
 
W1 Hoge concentraties stikstof en fosfor 
In de polder- en boezemwatergangen zijn de concentraties stikstof en fosfor hoger dan het 
criterium. Ondanks dat de concentraties in de laatste jaren zijn afgenomen wordt nog niet 
voldaan de Europese Kaderrichtlijn Water. Daarnaast leiden de hoge concentraties tot veel 
kroos op het water met zuurstofproblemen als gevolg. 
 
R2 Overstort Waardsedijk in het Stedelijk gebied Oudewater 
Knelpunt: Kans op vissterfte bij geringe doorspoeling na overstorten uit riolering 
Toelichting: Door de geringe afmeting van het ontvangende water is de polderwatergang aan 
de Waardsedijk/Groenekade zeer gevoelig voor het overstorten uit de riolering. In situaties 
dat er geen waterstroming plaatsvindt kan vissterfte optreden door het overstortwater uit de 
riolering dat de zuurstofconcentratie in het oppervlaktewater zal verlagen.  
Reactie op gebiedsavond: niet voorgelegd. 
 
E3 Stuw Snelrewaard, in watergang Machinevliet (WG1480)   
Knelpunt: Stuw is niet passeerbaar voor vissen.  
Toelichting: Hierdoor is geen vismigratie van boezem naar achterland mogelijk. In het 
beheerplan is voorgesteld om een vispassage aan te leggen bij de nieuwe stuw, dat nog 
gerealiseerd moet worden. 
Reactie op gebiedsavond: Geen reactie. 
 
E4 Nieuw gemaal Waardsedijk  
Knelpunt: Bij het nieuwe gemaal is nog geen vispassage opgenomen. 
Toelichting: Op dit moment is geen vismigratie van boezem naar achterland mogelijk. In de 
Kaderrichtlijn Waterplannen is voorgesteld om een vispassage aan te leggen bij het nieuwe 
gemaal, dat nog gerealiseerd moet worden. NB: op dit moment zoekt het waterschap naar 
een locatie waar dit gemaal gebouwd kan worden, aan de Waardsedijk (afvoer naar 
Hollandse IJssel). Ook moet hier ruimte zijn om een maalvliet (watergang naar het gemaal) 
aan te leggen. 
Reactie op gebiedsavond: Geen reactie. 
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E6 De gewenste macrofauna en waterplanten kunnen zich niet goed ontwikkelen 
Knelpunt: Macrofauna en waterplanten 
Toelichting: In de polder- en boezemwatergangen kunnen de macrofauna en waterplanten 
zich niet goed ontwikkelen. De inrichting en de wijze van het beheer is te weinig gericht op 
de ontwikkeling van ecologie. De oeverinrichting is te steil, waardoor oeverplanten niet tot 
ontwikkeling kunnen komen. Daarnaast zijn er onvoldoende paai- en schuilmogelijkheden en 
leiden de dikke krooslagen in lage zuurstofgehalten. 
Reactie op gebiedsavond: Geen reactie. 
 

5.5 Aanvullende knelpunten aangegeven door de bewoners 
 
Op de gebiedsavonden zijn een aantal knelpunten aangegeven die een aanvulling zijn op de 
knelpunten die hiervoor zijn benoemd. Tabel 5-3 geeft de knelpunten voor de polder 
Snelrewaard. 
 
Tabel 5-3: Aanvullende knelpunten die zijn aangegeven door bewoners 

 
 

Knelpunt Toelichting 
12 
 

Bij de Vletsloot ligt een duiker met een kleine diameter. In peilgebied 16-G. Vooral bij 
hoge waterstanden in de Vletsloot ontstaat wateroverlast.  

13 Slechte staat van beschoeiing in meerdere delen van de boezemwatergang Lange 
Linschoten. Door de toename aan pleziervaart en zwaarder verkeer verslechtert de 
staat van de oever en dreigt de weg te verzakken. De gemeenten en het waterschap 
moeten verantwoording nemen voor dit probleem. De beschoeiing is eigendom van de 
gemeente. 

15 
 

Bij hoge waterstanden in de boezem stroomt er via inlaat I6043 onnodig veel water 
naar de polders, dat water moet door de poldergemalen weer uitgeslagen worden op 
de boezem. 
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6 Polder Noord Linschoten 

6.1 Grond- en oppervlaktewaterpeil 
In de polder Noord Linschoten zijn er meer op- en onderbemalingen dan gewenst. 
 
G10 Afwijkende peilen (op- en onderbemalingen) 
Knelpunt: Te veel op- en onderbemalingen 
Toelichting: Voor de landbouw zijn op- en onderbemalingen aangelegd en voor de 
bebouwing zijn hoogwaterpeilen ingesteld. Tabel 6-1 geeft een samenvatting van de 
afwijkende peilen. 
 
Tabel 6-1: Samenvatting van de afwijkende peilen in polder Noord Linschoten. 
type oppervlak 
[-] [ha] [%] 

hoogwaterpeil 10,7 2,4 

onderbemaling 70,8 15,8 

peilgebied 367,8 81,8 
 
Voor het reguleren van de omvang van de op- en onderbemalingen geldt een algemene eis 
van maximaal 10%. In polder Noord Linschoten wordt deze eis ruimschoots overschreden. 
Reactie op gebiedsavond: geen 
 

6.2 Water aan- en afvoer 
In polder Noord Linschoten is een stuw te klein voor de waterafvoer. Hierdoor treden te grote 
peilstijgingen op bij de afvoer van regenwater.  
 
H1 Stuw ST5009, in polderwatergang de Voorwetering (WG1486)  
Knelpunt: Stuw heeft een grote overstortende straal. 
Toelichting: De stuw heeft een klepbreedte van 0,57 m. Deze stuw voert het 
oppervlaktewater af naar het landelijk gebied van Noord-Linschoten. Bij maatgevende afvoer 
(circa 1,5 l/s/ha) is de dikte van de overstortende straal 0,24 m. De totale peilstijging in 
peilgebied 17-B is kleiner dan het criterium maximaal van 0,30 m peilstijging. De stuw 
voldoet aan de criteria, maar zou op termijn beter vervangen kunnen worden door een stuw 
met een bredere klepbreedte. In het Watergebiedsplan Linschoterwaard 2007 is voorgesteld 
om de stuw te vervangen. 
Reactie op gebiedsavond: Dit is een verouderde stuw die vervangen moet worden. 
 

6.3 Wateropgave 
De wateropgave voor polder Noord Linschoten is 79.490 m3 (08.SPR/124). Deze opgave 
wordt volledig veroorzaakt door het optreden van maalstops op de Lange Linschoten.  
Een maalstop treedt op als de waterstand in de boezem groter is dan NAP -0,13 m. Omdat 
de Lange Linschoten het verst van het lozingspunt van de boezem Oude Rijn bij Bodegraven 
is gelegen, treden hier veruit de meeste maalstops op, gemiddeld meer dan 2 maal per jaar.  
Bij een maalstop kan de polder niet meer afvoeren naar de boezem. 
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Tabel 6-2 geeft de wateropgave per peilgebied. 
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Tabel 6-2: Wateropgave in polder Noord Linschoten 
Peilgebied 
[code] 

Wateropgave 
[m3] 

Opmerking 
[-] 

17-A 
(N Linschoten) 
17-B 
(N Linschoten) 

79.4901 Deze wateropgave komt overeen met een maalstop van 
circa 26 uur (gemaalcapaciteit is 50 m3/min).  

1) Deze peilgebieden zijn bij de modelberekeningen als één peilgebied beschouwd. 
 
Het oppervlak openwater is berekend op 9,3%. Deze berekening is gebaseerd op het 
oppervlak van de primaire watergangen, de plassen uit de TOP10 en een inschatting van 
waterbreedtes van secundaire en tertiaire watergangen. 
 
Volgens het rapport Bouwstenen herijking maatregelenpakket Oude is de aanleg van een gemaal dat 
het water uitslaat op de Gekanaliseerde Hollandse IJssel een zeer effectieve maatregel om de 
wateropgave te reduceren, de resterende wateropgave zou opgelost moeten worden in de vorm van 
de aanleg van waterberging (08.SPR/124). Als de wateropgave volledig opgelost zou moeten worden 
door waterberging in de vorm van openwater, dan zou er circa 20 
 ha openwater aangelegd moeten worden uitgaande van 40 cm toelaatbare peilstijgingen (dat is +4% 
openwater).  
 

6.4 Waterkwaliteit en ecologie 
De waterkwaliteit scoort laag door te hoge concentraties stikstof, fosfor en zuurstof. Voor de 
ecologie is vismigratie en de ontwikkeling van de gewenste macrofauna en waterplanten een 
knelpunt. 
 
W1 Hoge concentraties stikstof en fosfor 
In de polder- en boezemwatergangen zijn de concentraties stikstof en fosfor hoger dan het 
criterium. Ondanks dat de concentraties in de laatste jaren zijn afgenomen wordt nog niet 
voldaan de Europese Kaderrichtlijn Water. Daarnaast leiden de hoge concentraties tot veel 
kroos op het water met zuurstofproblemen als gevolg. 
 
 
E1 Sluis Oudewater, in boezemwatergang de Lange Linschoten (WG1609) 
Knelpunt: Sluis is niet passeerbaar voor vissen.  
Toelichting: Er is geen vismigratie van boezem naar achterland mogelijk.  
Reactie op gebiedsavond: Geen reactie. 
 
E2 Gemaal Noord Linschoten (G5005), in polderwatergang Voorvliet (WG1488) 
Knelpunt: Bij nieuwe gemaal is nog geen vispassage opgenomen. 
Toelichting: Er is geen vismigratie van boezem naar achterland mogelijk.  
Reactie op gebiedsavond: Geen reactie. 
 
E6 De gewenste macrofauna en waterplanten kunnen zich niet goed ontwikkelen 
Knelpunt: Macrofauna en waterplanten 
Toelichting: In de polder- en boezemwatergangen kunnen de macrofauna en waterplanten 
zich niet goed ontwikkelen. De inrichting en de wijze van het beheer is te weinig gericht op 
de ontwikkeling van ecologie. De oeverinrichting is te steil, waardoor oeverplanten niet tot 
ontwikkeling kunnen komen. Daarnaast zijn er onvoldoende paai- en schuilmogelijkheden. 
Reactie op gebiedsavond: Geen reactie. 
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R3 Overstort Hennepakker in het Stedelijk gebied Oudewater 
Knelpunt: Kans op vissterfte bij geringe doorspoeling na overstorten uit riolering 
Toelichting: Ondanks de overstortvolumes zijn afgenomen door de aanleg van een 
bergbezinkbassin is de watergang zeer gevoelig voor het overstorten uit de riolering.  
In situaties dat er geen waterstroming plaatsvindt kan vissterfte optreden door het 
overstortwater uit de riolering dat de zuurstofconcentratie in het oppervlaktewater zal 
verlagen.  
Reactie op gebiedsavond: niet voorgelegd. 
 

6.5 Aanvullende knelpunten aangegeven door de bewoners 

 
Op de gebiedsavonden zijn een aantal knelpunten aangegeven die een aanvulling zijn op de 
knelpunten die hiervoor zijn benoemd. Tabel 6-3 geeft de knelpunten voor Noord Linschoten. 
 
Tabel 6-3: Aanvullende knelpunten die zijn aangegeven door bewoners 

 

 
 

Knelpunt Toelichting 
13 
 

Slechte staat van beschoeiing in meerdere delen van de boezemwatergang Lange 
Linschoten. Door de toename aan pleziervaart en zwaarder verkeer verslechtert de 
staat van de oever en dreigt de weg te verzakken. De gemeenten en het waterschap 
moeten verantwoording nemen voor dit probleem. De beschoeiing is eigendom van de 
gemeente. 

14 
 

Het huidige gemaal Snelrewaard dat wordt opgeheven is gelegen op de molenstomp. 
Cultuurhistorie kan instant gehouden worden bij de geplande aanleg van een inlaat 
Snelrewaard. 
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BIJLAGE 1: Knelpuntenkaart
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