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Het ontwerp-watergebiedsplan 
voor de Linschoterwaard is rijp 
voor inspraak. Het college van 
dijkgraaf en hoogheemraden 
heeft op 25 mei het licht op 
groen gezet voor de start van 
het inspraaktraject. Het plan 
ligt van 3 juni tot en met 15 
juli 2010 ter inzage op het 
waterschaps kantoor in Houten 
en in de gemeentehuizen van 
Oudewater, Montfoort en 
Woerden. U kunt het concept-
plan ook downloaden van de 
website van het water schap: 
www.destichtserijnlanden.nl

	

Nieuwsbrief

Risico op wateroverlast neemt 
sterk af
Het gebied Linschoterwaard heeft een rela-

tief grote wateropgave. In een natte periode 

moet ongeveer voor 560.000 m3 water op-

gevangen kunnen worden. Daarvoor moet 

een berging worden gevonden. Het is gelukt 

om een pakket van maatregelen op te stellen 

waarbij het ruimtebeslag minimaal is. Het 

gaat om duurzame oplossingen en bijna de 

gehele wateropgave is opgelost. De belang-

rijkste maatregelen zijn:

- het verplaatsen van het gemaal Snelre-

waard zodat het water wordt uitgemalen 

op de Hollandse IJssel. Dit is een zeer ef-

fectieve maatregel. De wateropgave 

neemt hierdoor met circa 85% af. 

- Het maken van een extra verbinding in de 

boezem nabij Linschoten, de zogenaamde 

bypass. Hierdoor wordt voorkomen dat 

het peil in de Lange Linschoten te snel 

stijgt en kunnen maalstops langer wor-

den uitgesteld.

Daarnaast zijn in het plan enkele kleinscha-

lige waterbergingen opgenomen en wordt 

met behulp van de stimuleringsregeling Na-

tuurvriendelijke oevers de berging in polders 

vergroot.

Tijdens het opstellen van het plan zijn nog 

twee mogelijkheden naar voren gekomen 

waarvan de haalbaarheid nog moet worden 

onderzocht en de planning concreet vorm 

moeten krijgen. Het betreft het aanleggen 
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Inspraak	watergebiedsplan	van	start	

Watergebiedsplan	Linschoterwaard

Als belanghebbende kunt u van 

inspraak gebruik maken door uw 

zienswijze te geven op het water-

gebiedsplan. Verderop in deze 

nieuwsbrief leest u hoe u dat  

kunt doen. 

Het plan wordt op 15 juni 2010 toege-
licht tijdens een informatie bijeenkomst. 
Deze avond vindt plaats in zalencentrum  
St. Joseph, Heiliglevenstraat 4, 3417 HL 
in Montfoort, aanvang 20.00 uur (de zaal 
is open vanaf 19.30 uur). Het waterschap 
zal uitleg geven over gemaakte keuzes in 
het conceptplan. Uiteraard kunt u ook 
vragen stellen over het plan.
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van een polderberging in de gemeente Ou-

dewater, het zogenaamde Regenboogplan, 

en het aanleggen van een droge boezember-

ging. 

Waterhuishouding voor lange 
tijd op orde
Door de maatregelen In het plan wordt de 

waterhuishouding in Linschoterwaard in één 

keer goed op orde gebracht en worden bijna 

alle knelpunten weggenomen. In het gehele 

gebied worden duikers, stuwen en inlaten 

aangepast zodat een adequate afvoer en 

aanvoer van water en peilen worden ge-

handhaafd.

Optimale drooglegging voor de 
landbouw 
Tijdens het opstellen van het plan zijn de 

peilen in alle peilvakken tegen het licht ge-

houden. In veel gebieden bleek dat het hui-

dige peil niet optimaal was. Grote delen van 

een peilvak waren óf te nat óf te droog. 

Daarom is voor alle peilvakken een optimali-

satie analyse uitgevoerd. Daarbij is gezocht 

naar een gemiddeld peil waarbij zoveel mo-

gelijk oppervlak van het betreffende peilge-

bied een drooglegging (het grondwaterpeil) 

heeft die binnen de normen van het beleid 

valt. Deze analyse heeft ertoe geleid dat in 

een aantal peilvakken de peilen worden ver-

laagd en er dus sprake is van een meer opti-

male drooglegging voor de landbouw.

Meer robuust systeem
De optimalisatie van de peilen had nog een 

tweede voordeel. Door de peilverlagingen is 

de noodzaak voor het instellen van een on-

derbemaling bij veel van de huidige onder-

bemalingen komen te vervallen. In de hui-

dige situatie zijn circa 29 locaties voor 

onderbemalingen nodig. Naar verwachting is 

het bij de nieuwe peilen nog op 6 locaties 

nodig om een onderbemaling in te stellen. 

Betere waterkwaliteit 
In het plan wordt een aantal maatregelen 

voorgesteld om de waterkwaliteit te verbe-

teren, zoals het saneren van riooloverstorten, 

het verbeteren van de doorspoeling en het 

aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Te-

vens wordt de basis gelegd voor toekomstige 

maatregelen door het uitvoeren van onder-

zoeken naar effectieve maatregelen. Op ba-

sis hiervan worden na 2015, mede op basis 

van de Kaderrichtlijn Water nieuwe en aan-

vullende waterkwaliteitsmaatregelen gepro-

grammeerd.

Bijdrage aan natuurontwikkeling
In het watergebiedsplan is een aantal van de 

mogelijkheden uitgewerkt om een bijdrage te 

leveren aan natuurontwikkeling. De be-

staande gebieden met natuurwaarden wor-

den ondersteund door een aanpast peilbe-

heer, zoals voor de grienden op Landgoed 

Linschoten. Bij de aanleg van nieuwe water-

gangen wordt ook een bijdrage geleverd aan 

natuurontwikkeling. De aan te leggen bypass 

bij Linschoten en de aanvoerwatergang naar 

het nieuwe gemaal aan de Hollandse IJssel, 

zullen een meer natuurlijke inrichting krijgen.

Tijdens het opstellen van het plan is naar vo-

ren gekomen dat er goede mogelijkheden 

zijn om de Engherkade in te richten als een 

ecologische verbindingszone. De provincie 

gaat, in overleg met het waterschap, op 

korte termijn een inrichtingsvisie op stellen.



juni 2010, nr. 3 3juni 2010, nr. 3

Waterkeringen stabiel en hoog 
genoeg
Ophogen van de kade Cattenbroekerdijk was 

al geprogrammeerd in het reguliere onder-

houdsprogramma voor waterkeringen. Wan-

neer de verbetering is uitgevoerd, voldoet 

deze waterkering aan de eisen. Uit  een ge-

detailleerde veiligheidstoets van 2012 moet 

blijken of de stabiliteit van alle regionale 

waterkeringen in het beheergebied van het 

waterschap voldoet aan de eisen en kan blij-

ken dat voor meerdere keringen aanvullende 

maatregelen moeten worden genomen.
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Inrichtingsplan watergebiedsplan Linschoterwaard

Watergangen

nieuwe hoofdwatergang

zoekgebied nieuwe hoofdwatergang

status hoofdwatergang vervalt

Peilgebiedsgrenzen

bestaand

gewijzigd

Peilafwijkingen

mogelijk te vergunnen

mogelijk niet te vergunnen

hoogwatervoorziening
gebieden met een hoog waterpeil, 
om versnelde bodemdaling en verzakken 
van gebouwen te beperken

Maatregelen

brug plaatsen

gemaal plaatsen

dam plaatsen

duiker plaatsen
sifon plaatsen

stuw plaatsen / vervangen

duiker vergroten / verlagen
inlaat vernieuwen

onderzoek inlaat vernieuwen
inlaat automatiseren

kunstwerk verwijderen

zoekgebied nieuwe gemaal Waardse Dijk

Overige maatregelen

drijvende drempel of terugslagklep plaatsen in overstort

natuurlijk inrichten

vismigratie mogelijk maken

zoekgebied waterberging, initiatief gemeente

haalbaarheidsstudie boezemberging

haalbaarheidsstudie polderberging

grootschalig onderhoud uitvoeren

bebouwingsonderzoek

Uitleg labels

naam peilgebied:                     16 - C
peilbesluit peil (mNAP):     -1,61 / -1,71
vp          : vast peil
zp / wp  : zomerpeil / winterpeil

Ontwerp - watergebiedsplan 
Linschoterwaard

Kaart B: Inrichtingsplan

Datum: mei 2010

Ligging van de maatregelen is indicatief

Schaal: 1 : 10.000
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Inrichtingsplan Linschoterwaard



4 juni 2010, nr. 3 juni 2010, nr. 3

Colofon
Adres
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Bureau communicatie
Poldermolen 2
Postbus 550, 3990 GJ  Houten

Telefoon
(030) 634 57 00

E-mail
post@hdsr.nl

Internet
www.destichtserijnlanden.nl

	

Nieuwsbrief

Uitnodiging informatieavond 15 juni in Montfoort

Op 15 juni organiseert het waterschap een informatieavond. 

Tijdens deze avond staan het concept-watergebiedsplan en de concept 

peilbesluiten centraal. Ook krijgt u informatie over het inspraaktraject.

De avond wordt gehouden in zalen centrum St. Joseph, Heiliglevens-

traat 4, 3417 HL in Montfoort, aanvang 20.00 uur (de zaal is open 

vanaf 19.30 uur).

Uitvoering maatregelen
De uitvoering van de maatregelen uit het in-

richtingsplan gebeurt pas, nádat alle in-

spraakprocedures zijn afgerond en het alge-

meen bestuur een besluit heeft genomen. In 

het plan is globaal aangeven wanneer de 

maatregelen worden uitgevoerd. Als alle 

voorgenomen maatregelen voor het instellen 

van het peil in het betreffende peilgebied 

klaar zijn, wordt het nieuwe peil in dat spe-

cifieke gebied ingesteld. 

Hoe ziet het inspraaktraject 
eruit?
Zoals u op de voorpagina van de nieuwsbrief 

heeft kunnen lezen, ligt het ontwerp water-

gebiedsplan en de peilbesluiten van 3 juni 

t/m 15 juli ter inzage in het waterschaps-

kantoor in Houten en in de gemeentehuizen 

van Oudewater, Montfoort en Woerden. In 

deze zes weken kunt u als belanghebbende 

gebruik maken van uw recht op inspraak. 

Formeel dient u dan uw zienswijze in. U doet 

dat in een brief gericht aan de dijkgraaf en 

hoogheemraden. Boven in de brief zet u:

Betreft: zienswijze watergebiedsplan Lin-

schoterwaard. In uw brief vermeldt u uw 

naam, adres en uiteraard uw motivatie op 

uw zienswijze.

U ondertekent uw brief en zendt hem naar: 

het college van dijkgraaf en hoogheemraden 

van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijn-

landen, Postbus 550, 3990 GJ Houten.

Wilt u meer informatie voor u uw zienswijze 

opstelt? Kom dan naar de informatieavond 

die het waterschap organiseert op 15 juni 

(zie kader). 

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden 

zal alle zienswijzen verzamelen en opnemen 

in een inspraaknota. Op 18 november 2010 

wordt het concept-watergebiedsplan inclu-

sief het inspraakrapport behandeld in de Be-

stuurscommissie Systeem, Kwaliteit en Keten 

(SKK). Deze vergadering is openbaar en be-

gint om 19.30 uur.

Voordat het algemeen bestuur van het wa-

terschap het watergebiedsplan vaststelt, zal 

het college van D&H iedereen die een ziens-

wijze heeft ingediend op de hoogte stellen 

hoe hiermee is omgegaan.

Het algemeen bestuur van het waterschap 

stelt op 15 december 2010 het waterge-

biedsplan vast.


