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Het watergebiedsplan Linschoterwaard bestaat uit vier onderdelen: 

1. Watergebiedsplan Linschoterwaard 
2. Bijlagenrapport   

• Gebiedsbeschrijving 
• Knelpuntenanalyse 
• Inrichtingsplan en uitvoeringsprogramma 
• Peilbesluit 

3. Kaartenbijlage 
4. Inspraakrapport 
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Voorwoord 
 

Een goed begin is het halve werk 

Na jaren van discussie, uitstel en weer discussie, hebben we als waterschap uiteinde-
lijk het watergebiedsplan Linschoterwaard vastgesteld. 

Voor de volhouders van het eerste uur een zorg minder. Voor de ‘jonkies’ onder ons: 
eindelijk kan de spade de grond in. En dat zullen we merken in het gebied. 

Nog even de belangrijkste doelen van het plan op een rij: 

1. natuurlijk de nieuwe peilen die vastgesteld moesten worden;  

2. de wateropgave voor het Oude Rijngebied die ook in de Linschoterwaard 
moet worden uitgewerkt en  

3. door werk met werk te maken, kansen te benutten om iets extra’s te realise-
ren in het gebied, zoals de aanleg van natuurvriendelijke oevers en wandel-
paden. 

Hier gaan we mee aan de slag. De eerste verkenningen en onderhandelingen zijn 
inmiddels al gestart. 

 Veel werk volgt,  maar er is ook al veel arbeid verricht. De betrokkenheid van met 
name de inwoners was groot. Vele avonden hebben jullie inbreng geleverd. Ook 
hebben we elkaar regelmatig ontmoet aan menig keukentafel of ter plekke in het veld. 
Daar hoort in mijn beleving ook het inspreken tijdens een commissievergadering bij. Ik 
ben daar zeer blij mee en ook ons algemeen bestuur heeft zich daar lovend over 
uitgelaten.  

Heel veel dank aan iedereen die op de een of andere manier een bijdrage heeft gele-
verd aan de totstandkoming van dit watergebiedsplan. Ik vind dat we er gezamenlijk 
iets moois van hebben gemaakt!  

Ik hoop dat als er straks water via ons nieuwe gemaal aan de Waardsedijk in de Ge-
kanaliseerde Hollandse IJssel stroomt, dat ook echt de kroon op ons werk zal zijn. 

Maar zover is het nog niet. Eerst gaan we volop aan de slag met de uitvoering van 
alle maatregelen.  

Huub van der Maat 

Hoogheemraad  
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De Linschoterwaard

De Linschoterwaard ligt in het wes-

telijke deel van het beheersgebied 

van Hoogheemraadschap De 

Stichtse Rijnlanden. Het plangebied 

heeft een totale grootte van ca. 

3000 ha. en heeft betrekking op de 

afvoergebieden Noord-Linschoten, 

Snelrewaard, Wulverhorst en Rapij-

nen. Het plangebied ligt voor een 

groot deel in de gemeenten Oude-

water en Montfoort. In het noordelijk 

deel van het gebied ligt nog een 

strook van de gemeente Woerden. 

Het gebied ligt ten zuiden van 

Woerden en ten noorden van de 

Hollandse IJssel. De Linschoter-

waard ligt geheel in de provincie 

Utrecht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het gebied ligt op de overgang van 

het rivierenlandschap naar het 

veenweidegebied. Het huidig 

grondgebruik in de afvoergebieden 

bestaat voor 85% uit agrarisch ge-

bied. Hiervan is het merendeel 

grasland ten behoeve van de vee-

houderij en een klein deel is fruit-

teelt of akkerbouw. De kern van het 

landgoed Linschoten is een natuur-

gebied (7%). Verder liggen in het 

gebied de bebouwde kernen Oude-

water, Montfoort en Linschoten 

(8%). Naast de bebouwing in deze 

dorpen is langs de verschillende 

wegen lintbebouwing aanwezig. 
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1. Watergebiedsplan wat en hoe

In het watergebiedsplan Linschoterwaard lezen 

bewoners en andere belanghebbenden op welke 

manier Hoogheemraadschap De Stichtse Rijn-

landen knelpunten in het waterbeheer oplost en 

welke bijdrage wordt geleverd aan de ontwikke-

lingen en functies in het gebied. De maatregelen 

in dit plan komen voort uit Europese en landelij-

ke opgaven, maar ook uit het beleid van ge-

meenten, wensen van bewoners, bedrijven, 

belangengroeperingen en ervaringen uit de 

dagelijkse praktijk van het waterbeheer. 

 

1.1 Wat is een watergebiedsplan? 

Waterbeheer  

In een watergebiedsplan beschrijft het water-

schap de richtlijnen voor het waterbeheer in een 

bepaald gebied, onder andere over peilbeheer 

en peilafwijkingen. Daarbij wordt niet alleen 

rekening gehouden met waterhuishoudkundige 

aspecten maar ook met de verschillende ge-

bruiksfuncties in het gebied, zoals landbouw, 

natuur en bebouwing.  

Het watergebiedsplan resulteert in nieuwe peil-

besluiten en een inrichtingsplan voor het water-

systeem. 

 

Via gebiedsavonden en inspraak hebben de 

mensen die wonen of werken in het gebied in-

vloed kunnen uitoefenen op de uiteindelijke 

samenstelling van dit watergebiedsplan. 

 

Europese, landelijke en regionale opgaven 

Bij het opstellen van een watergebiedsplan 

wordt rekening gehouden met gemeentelijk 

beleid, Europees beleid, nationaal beleid, pro-

vinciaal beleid en het beleid van het waterschap. 

Ook bewoners en andere belanghebbenden uit 

het gebied hebben hun wensen voor verbetering 

van het waterbeheer kenbaar gemaakt tijdens de 

gebiedsavonden. In de eerste fase van de plan-

vorming is een knelpuntenanalyse gemaakt. 

Vervolgens heeft het waterschap oplossingen 

uitgewerkt om deze knelpunten aan te pakken. 

De belangrijkste aandachtspunten in dit gebied 

betreffen het oplossen van de wateropgave, het 

verbeteren van de waterkwaliteit en ecologie en 

het op orde brengen van het watersysteem. 

 

Hoofdlijnen en details 

De knelpuntenanalyse geeft een overzicht van 

de knelpunten in het waterbeheer. Hiervoor zijn 

oplossingen bedacht die in hoofdlijnen zijn 

weergegeven in dit rapport. Meer informatie kunt 

u vinden in het deelrapport  Watergebiedsplan; 

Bijlagen. Hierin is opgenomen een beschrijving 

van het beleid en het gebied, een technische 

beschrijving van de knelpunten en de mogelijke 

oplossingen. Hierbij wordt aangegeven welke 

overwegingen zijn gemaakt bij een bepaalde 

keuze. 

 

1.2 Plangebied 

De Linschoterwaard is een overwegend agra-

risch gebied dat deel uitmaakt van het Groene 

Hart en vrijwel geheel valt onder de gemeenten 

Montfoort en Oudewater. De begrenzing van dit 

watergebiedsplan is bepaald aan de hand van 

de verschillende afvoergebieden: Rapijnen en 

Overvliet, Wulverhorst, Snelrewaard, Noord-

Linschoten en omvat ook (delen van) kernen (zie 

kaart 1). Centraal in het gebied ligt de kern Lin-

schoten. Waterhuishoudkundig gezien maakt de 

Linschoterwaard deel uit van het boezemsys-

teem van de Oude Rijn. 
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1.3 Hoe is het plan tot stand     

gekomen? 

Vier fasen 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 

heeft het onderstaande proces doorlopen om tot 

het watergebiedsplan te komen. 

 

Fase 1: Analyse en inventarisatie van knel-

punten 

Het watersysteem is nauwkeurig in kaart ge-

bracht. De inventarisatie geeft aan hoe de wa-

terkwaliteit precies is en waar de knelpunten in 

het watersysteem zitten. 

Dit heeft geresulteerd in een knelpuntenanalyse, 

zie deel 2 in het rapport Watergebiedsplan: Bij-

lagen. 

 

Fase 2: Globaal formuleren van oplossings-

richtingen en maatregelenpakketten 

Op basis van de analyse en inventarisatie van 

de knelpunten is gekeken hoe het watersysteem 

kan worden verbeterd. Hierin zijn ook ideeën uit 

de streek meegenomen. De mogelijkheden om 

de waterkwaliteit en ecologie te verbeteren, de 

wenselijke nieuwe peilen en de wensen hoe we 

in de toekomst om willen gaan met onderbema-

lingen zijn meegenomen in het voorgestelde 

plan. Diverse mogelijkheden zijn vervolgens 

doorgerekend op haarbaarheid en effectiviteit. 

 

Fase 3: Ontwikkelen ontwerp watergebieds-

plan 

De meest wenselijke en uitvoerbare oplossingen 

zijn bijeengebracht in het ontwerp inrichtingsplan 

en uitvoeringsprogramma, zie deel 3 het rapport 

Watergebiedsplan: Bijlagen. 

Hierin staan ook de voorstellen voor de nieuwe 

waterpeilen. Het ontwerp inrichtingsplan en 

uitvoeringsprogramma zijn toegelicht tijdens een 

gebiedsavond. 

 

 

 

Fase 4: Inspraak op ontwerpplan, bijstellen 

watergebiedsplan en bestuurlijke besluit-

vorming  

Deze fase start met een inspraakperiode van 

zes weken. In deze periode krijgt iedereen de 

kans om zijn of haar zienswijze op het plan in te 

dienen. Op basis van de reacties wordt het wa-

tergebiedsplan Linschoterwaard bijgesteld. Ver-

volgens volgt de bestuurlijke besluitvorming.  

 

Wanneer het algemeen bestuur het Waterge-

biedsplan heeft vastgesteld, kan worden gestart 

met de uitvoering van de maatregelen. 

 

Bijdrage van belanghebbenden 

De belanghebbenden in het gebied zijn bewo-

ners, bedrijven, grondeigenaren en belangenor-

ganisaties. Het waterschap heeft diverse midde-

len ingezet om de belanghebbenden in het plan-

gebied nauw te betrekken bij de totstandkoming 

van dit watergebiedsplan. Er zijn gebiedsavon-

den gehouden, veldbezoeken afgelegd en er zijn 

nieuwsbrieven verstuurd.  

Op de gebiedsavonden hebben belanghebben-

den aangeven wat zij in het waterbeheer ervaren 

en zijn mogelijke oplossingen met de medewer-

kers van het waterschap besproken.  

 

1.4 Status van het                      

Watergebiedsplan 

Het watergebiedsplan bestaat uit een inrich-

tingsplan en één of meerdere peilbesluiten. 

Het plan is aan te merken als een beleidsdocu-

ment van het waterschapsbestuur dat betrekking 

heeft op de regeling van waterbeheersing en 

beslissingen van het bestuur tot aanleg en ver-

betering van waterstaatswerken. Daarnaast is 

het watergebiedsplan een toelichting op peilbe-

sluiten en dient het als basis voor het aanpassen 

van peilbesluiten. 
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1.5 Leeswijzer 

In het tweede hoofdstuk van dit rapport wordt 

beschreven wat de wateropgave is, welke maat-

regelen er worden genomen en wat de resulta-

ten zijn. Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving over 

de waterkwaliteit in het gebied en welke maatre-

gelen er worden genomen om de ecologische 

waterkwaliteit te verbeteren. In hoofdstuk 4 ko-

men de waterhuishouding en de waterpeilen aan 

de orde. Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 be-

schreven wat de resultaten zijn van alle maatre-

gelen. In het laatste hoofdstuk worden de stap-

pen beschreven hoe men van het beschreven 

plan komt tot de uitvoering van de voorgestelde 

maatregelen. 
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2. Wateroverlast

Een belangrijk kenmerk van het gebied Linscho-

terwaard is dat bij hevige neerslag het peil in de 

boezem snel stijgt. Dit komt omdat de polderge-

malen op volle toeren draaien en omdat het 

boezemsysteem het water niet snel genoeg kan 

afvoeren. Als het peil in de boezem boven een 

bepaald punt komt, dan moet een maalstop voor 

de poldergemalen worden ingesteld om te voor-

komen dat boezemkaden overstromen en/of 

bezwijken. Door de maalstop kan wateroverlast 

in de polders ontstaan. 

Het waterschap moet ervoor zorgen dat het 

watersysteem gaat voldoen aan de landelijke 

overeengekomen normen voor wateroverlast. In 

dit plan zijn de maatregelen bepaald om hieraan 

invulling te gegeven. 

 

Opgave 

Als gevolg van klimaatverandering wordt het, 

naar verwachting, in de toekomst vaker extreem 

nat en extreem droog. De Nederlandse overhe-

den hebben daarom in het Nationaal Bestuurs-

akkoord Water afspraken gemaakt ten aanzien 

van veiligheid en wateroverlast en afspraken ten 

aanzien van watertekorten, verdroging, verzil-

ting, waterkwaliteit, sanering van waterbodems 

en ecologie. In 2015 moeten alle wateren op 

orde zijn. Dit betekent ondermeer dat het water-

systeem moet voldoen aan de landelijke normen 

voor wateroverlast. 

 

Volgens het Nationaal Bestuursakkoord Water 

zijn er vijf verschillende normen voor waterover-

last: voor grasland, akkerbouwgebied, hoog-

waardige landbouwgebieden (o.a. boom- en 

bollenteelt), glastuinbouw en bebouwd gebied. 

De normen geven aan hoe groot de kans op 

wateroverlast maximaal mag zijn. Zo mag gras-

land eens in de tien jaar deels onder water staan 

en bebouwd gebied eens in de honderd jaar. Als 

het watersysteem op orde is, zijn calamiteiten 

met wateroverlast dus niet geheel uitgesloten. In 

dergelijke extreme situaties treedt het calamitei-

tenplan van het waterschap in werking. 

 

Maatregelen 

Om het watersysteem van de polder Linschoter-

waard voor 2015 op orde te krijgen, richt het 

waterschap zich op de aspecten: vasthouden, 

bergen en afvoeren. 

Voor het plangebied Linschoterwaard worden de 

volgende maatregelen genomen: 

1. Aanleggen bypass in de boezem, nabij 

Linschoten. Hierdoor wordt de afvoercapaci-

teit van de boezem sterk vergroot en treden 

er minder vaak maalstops op. 

2. Verplaatsen gemaal Snelrewaard naar de 

Waardsedijk. Het gemaal dat nu uitmaalt op 

de Lange Linschoten wordt verplaatst naar 

de Waardsedijk, waardoor het water dan 

wordt uitgemalen op de Gekanaliseerde 

Hollandse IJssel. Op de huidige plaats van 

het gemaal komt een inlaat om de boezem 

bij een dreigende maalstop te kunnen ont-

lasten door water in te laten en vervolgens 

af te voeren naar de Gekanaliseerde Hol-

landse IJssel.  

3. Planontwikkeling polderberging bij Oudewa-

ter. Het ‘Regenboogplan’ van de gemeente 

Oudewater biedt de mogelijkheid om 4 ha 

polderwaterberging te realiseren in combi-

natie met de Kaderrichtlijn Water maatrege-

len. Het plan is gericht op het realiseren van 

een uitbreiding van het bedrijventerrein, een 

groene zone en een polderwaterberging. De 

ruimtelijke kwaliteit van het gebied versterkt 

en er ontstaat een duurzame verhouding 

tussen ecologie en water. 
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Met deze maatregelen wordt de afvoer- en ber-

gingscapaciteit sterk vergroot. Maar dit is nog 

niet voldoende om de wateropgave voor de 

polders geheel op te lossen. Daarom zijn in het 

plan nog de volgende aanvullende maatregelen 

opgenomen: 

1. Stimuleringsregeling natuurvriendelijke 

oevers en open water. Voor de resterende 

wateropgave voor de polders wil het water-

schap grondeigenaren stimuleren het op-

pervlak open water te vergroten door het 

graven of verbreden van sloten en dit te 

combineren met de aanleg van natuurvrien-

delijke oevers. Vanaf 1 januari 2009 heeft 

het waterschap hiervoor een subsidierege-

ling ‘Aanleg en onderhoud natuurvriendelij-

ke oevers en open water’.  

2. Haalbaarheidsonderzoek droge boezem-

berging bij Oudewater. Tijdens het opstellen 

van het watergebiedsplan is naar voren ge-

komen dat mogelijk gronden beschikbaar 

komen voor het aanleggen van een water-

bergingslocatie. Dit moet nog worden uitge-

werkt. Het waterschap gaat onderzoek ver-

richten en overleggen of het mogelijk is een 

droge boezemberging aan te leggen. Daar-

mee kan deze berging nog deels een agra-

rische functie hebben. 

3. Haalbaarheidstudie boezemberging Haar-

dijk. Berging in de grienden van Landgoed 

Linschoten is ecologisch gezien niet wense-

lijk is. Een goed alternatief is een berging 

langs de nieuwe bypass.  

4. Haalbaarheidsonderzoek waterberging bij 

Linschoten. Het stedelijk gebied van Lin-

schoten voert haar water versneld af naar 

het landelijke gebied. Dit heeft bij hevige 

neerslag wateroverlast als gevolg. Door 

meer waterberging in het naastgelegen 

peilgebied grenzend aan de M.A. Reinalda-

weg te realiseren, is de versnelde afvoer te 

compenseren. 

 

Als blijkt dat de aanvullende waterbergingsloca-

ties haalbaar zijn, dan kunnen deze deels ook 

worden ingezet voor het reduceren van de wa-

teropgave in het overige deel van het Oude 

Rijngebied. 

 

Resterende wateropgave 

De genoemde maatregelen voor het vergroten 

van de afvoer- en bergingscapaciteit hebben een 

groot effect op het voorkomen van wateroverlast. 

Het is op dit moment niet bekend of met deze 

maatregelen geheel aan de normen kan worden 

voldaan. Dit kan alleen door nieuwe modelbere-

keningen uit te voeren. Deze nieuwe berekening 

wordt, in overeenstemming met de afspraken die 

landelijk zijn gemaakt in het kader van het Nati-

onaal Bestuursakkoord Water, medio 2012 uit-

gevoerd. Als dan blijkt dat de wateropgave met 

de maatregelen die in het kader van dit waterge-

biedsplan zijn of worden uitgevoerd niet vol-

doende zijn, wordt in de periode 2015-2020 een 

aanvullend plan gemaakt.  
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3. Schoon water en ecologie

De waterkwaliteit is de laatste jaren aan het 

verbeteren. Maar op veel plaatsen in de polder 

en boezem wordt nog niet voldaan aan de nor-

men van de Europese Kaderrichtlijn Water 

(KRW). Ook heeft de provincie in haar beleids-

plannen een drietal ecologische verbindingzones 

aangegeven in het gebied Linschoterwaard. Het 

waterschap staat voor de opgave om de water-

kwaliteit te verbeteren en om vanuit het water-

systeem een bijdrage te leveren aan de ontwik-

keling van de ecologische verbindingszones. 

 

Opgave 

Op 22 december 2000 is de Europese Kader-

richtlijn Water in werking getreden. De KRW 

heeft als doel om de kwaliteit van de Europese 

wateren vanaf 2015 op orde te hebben. Daarbij 

is het de bedoeling dat onder meer het duur-

zaam gebruik van water wordt bevorderd, de 

verontreiniging van grond- en oppervlaktewater 

wordt teruggebracht en de ecologische toestand 

wordt verbeterd.  

 

De waterkwaliteit in de Linschoterwaard voldoet 

op veel plaatsen niet aan de normen die zijn 

vastgesteld in het kader van de uitwerking van 

de Europese Kaderrichtlijn Water. In de ge-

biedsomschrijving van het watergebiedsplan is 

de waterkwaliteit uitvoeriger omschreven. Sa-

menvattend kan worden geconcludeerd dat de 

belangrijkste knelpunten zijn:  

• hoge concentraties van stikstof en fosfor; 

• inrichting en beheer van watergangen. 

 

Hoge concentraties van stikstof en fosfor 

Ondanks dat de concentraties in de laatste jaren 

zijn afgenomen, voldoet het oppervlaktewater 

nog niet aan de normen. Daarnaast leiden de 

hoge concentraties tot veel kroos op het water 

met zuurstofproblemen als gevolg. De belang-

rijkste oorzaken hiervan zijn de inlaat van water 

uit de Gekanaliseerde Hollandse IJssel met een 

mindere kwaliteit, uitspoeling van nutriënten 

(landbouw) en overstorten vanuit gemeentelijke 

rioleringen. Daarnaast is uit een waterbalansstu-

die van het waterschap gebleken dat veel water 

wordt ingelaten voor het op peil houden van de 

hoogwatervoorzieningen. 

In dit watergebiedsplan is geprobeerd om de 

wateraanvoer vanuit de Gekanaliseerde Hol-

landse IJssel te reduceren. Uit nader onderzoek 

moet blijken of het haalbaar is, het inlaatpunt 

voor het gebied IJsselveld over de Vaart te ver-

plaatsen naar de Montfoortse Vaart. Daarnaast 

gaat het waterschap de hoogwatervoorzieningen 

inmeten. Hierdoor komt meer informatie be-

schikbaar over de aanvoerpunten vanuit de 

Gekanaliseerde Hollandse IJssel.  

 

Inrichting en beheer van watergangen 

Door de huidige inrichting van de watergangen 

en het reguliere beheer kunnen waterplanten en 

dieren zich onvoldoende ontwikkelen. De oever-

inrichting is te steil, waardoor oeverplanten niet 

tot ontwikkeling kunnen komen. Daarnaast zijn 

er onvoldoende paai- en schuilmogelijkheden en 

leiden de dikke krooslagen tot lage zuurstofge-

halten. 

Het waterschap staat voor de opgave om stap 

voor stap de inrichting en het beheer te verbete-

ren. Bijvoorbeeld door het aanleggen van na-

tuurvriendelijke oevers en het verbeteren van de 

vismigratie. Maar ook door het aanpassen van 

het regulier onderhoud. 
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Maatregelen 

Voor het verbeteren van de (ecologische) water-

kwaliteit en het voldoen aan de normen van de 

Kaderrichtlijn Water gaat het waterschap de 

volgende maatregelen nemen:  

1. Natuurvriendelijk onderhoud op ca. 1,7 ha. 

2. Stimuleren aanleg natuurvriendelijke oe-

vers. Vanaf 1 januari 2009 heeft het water-

schap hiervoor een subsidieregeling ‘Aanleg 

en onderhoud natuurvriendelijke oevers en 

open water’. 

3. Aanleggen vispassages gemaal Noord 

Linschoten, sluis Montfoort, nieuw gemaal 

Waardse Dijk en de nieuwe inlaat op de 

plaats van het huidige gemaal Snelrewaard. 

4. Onderzoeken effecten van maatregelen ten 

aanzien van het peilbeheer, paaiplaatsen, 

vismigratie en natuurvriendelijk onderhoud. 

5. Beperken overstort in het stedelijk gebied 

van Oudewater en het aanscherpen van de 

vergunning aan Rijkswaterstaat over de lo-

zing vanaf de A12. 

 

De oevers van de volgende watergangen zijn al 

met een vooroever ingericht: 

• Bij Oudewater: de Achterwetering-Noorden 

en de polderscheiding Snelrewaard-

Rapijnen; 

• Tussen Linschoten en Montfoort: de Achter-

wetering en de Montfoortse Vaart; 

• Tussen Linschoten en Woerden: de Voorwe-
tering, alleen het deel onder de rijksweg A12. 

 

Bijdrage aan ecologische verbindingszones 

In de Linschoterwaard liggen drie ecologische 

verbindingszones (Engherkade, De Schans en 

Hollandse Kade). Het doel van de verbindings-

zones is het realiseren van een aaneengesloten 

lint van verschillende typen natuur waarlangs 

dieren en planten zich kunnen verplaatsen tus-

sen hun leefgebieden. De verbindingszones 

maken deel uit van de ecologische hoofdstruc-

tuur, die is vastgesteld in de structuurvisie van 

de provincie en in de Nota Ruimte. De doelen 

voor de verbindingszones staan op hoofdlijnen in 

het Natuurbeheerplan. De provincie gaat in sa-

menwerking met gebiedspartijen per verbin-

dingszone een uitwerking maken in de vorm van 

een inrichtingsbeeld. Hierin wordt het bestaande 

beleid vertaald naar de praktijk, zodat voor het 

gebied duidelijk is wat het eindbeeld kan zijn en 

wat daarvoor nodig is. De inrichtingsbeelden 

worden door de provincie en de gebiedscom-

missie De Utrechtse Waarden gezamenlijk op-

gesteld. De realisatie van de verbindingszones is 

een taak van de gebiedscommissie De Utrecht-

se Waarden. 
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4. Waterhuishouding op orde en   

betrouwbare peilen

Voor een goede waterhuishouding is het van 

belang dat alle kunstwerken, zoals gemalen, 

stuwen en duikers goed functioneren. In het 

watergebiedsplan is het gehele systeem getoetst 

en is bepaald welke delen op korte of op langere 

termijn in het kader van het onderhouds-

programma moeten worden vervangen of aan-

gepast. 

Tevens worden in het watergebiedsplan alle 

waterpeilen opnieuw vastgesteld en vastgelegd 

in een nieuw peilbesluit. Kaart 2 en de bijbeho-

rende tabel Peilbesluit geven een overzicht van 

de voorgestelde waterpeilen en peilgebieds-

grenzen. 

 

Opgave 

Het waterschap neemt maatregelen als de dui-

kers, bruggen, stuwen en watergangen niet 

voldoen aan de toetscriteria voor stroomsnelheid 

en opstuwing en/of in de praktijk een knelpunt 

zijn en leiden tot lokale wateroverlast of droogte-

schade. 

 

Een peilbesluit geeft gebruikers en bewoners 

zekerheid over de peilen in het gebied. 

De peilen worden op een zodanige manier vast-

gesteld dat deze de huidige gebruiksfuncties 

ondersteund. Het waterschap gebruikt bij het 

afwegen van de peilen de volgende uitgangs-

punten: 

• Zoveel mogelijk beperken van (ongelijke) 

maaivelddaling. Voor veen wordt daarom 

gestreefd naar een drooglegging van ge-

middeld 50 cm (55 cm bij winterpeil, 45 cm 

bij zomerpeil) onder maaiveld. 

• De peilaanpassingen voor klei-op-veen en 

klei zijn respectievelijk gebaseerd op droog-

leggingsnormen van 60 tot 80 cm en 70 tot 

100 cm onder maaiveld. 

• Bij peilaanpassing streeft het waterschap 

naar een “optimaal“ peil waarbij het opper-

vlak van het peilgebied dat of een te grote – 

of een te kleine drooglegging heeft zo klein 

mogelijk is. 

• Het waterschap streeft ernaar het aantal 

onderbemalingen zoveel mogelijk te beper-

ken. 

 

Maatregelen verbeteren waterhuishouding 

Voor het op orde brengen van de waterhuishou-

ding zijn de volgende maatregelen opgenomen 

in het uitvoeringsprogramma: 

1. Om de water aan- en afvoer te verbeteren 

zullen op termijn alle duikers met een dia-

meter kleiner dan 0,8 m vervangen worden 

door een duiker met een diameter van mi-

nimaal 0,8 m. Ook zal een aantal stuwen 

worden aangepast. 

2. Inlaten worden verbeterd of geautomati-

seerd. Bovendien worden maatregelen ge-

troffen om de wateraanvoer te verbeteren. 

3. Vier aanpassingen van peilgebiedsgrenzen. 

4. Verwijderen van oude brughoofden. 

 

Maatregelen Peilbeheer en Peilbesluit 

In het watergebiedsplan is waar mogelijk geko-

zen voor scheiding van functies. Dit houdt in dat 

voor landbouw, natuur en bebouwing in principe 

aparte peilgebieden worden gerealiseerd. Daar-

naast wordt verdere versnippering van het peil-
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beheer tegengegaan. In de nieuwe situatie zijn 

wijzigingen van een aantal peilgebiedsgrenzen 

noodzakelijk om het gewenste peilbeheer in 

relatie tot grondgebruik en bodemtype te kunnen 

uitvoeren. Het betreft de peilgebieden: 

1. Peilgebied IJsselveld over de Vaart wordt 

gesplitst in verband met het hoogteverschil 

in het peilgebied. 

2. Peilgebied de Haar wordt gesplitst op basis 

van bodemtypen en maaiveldhoogten. 

3. Het griendbos van Stichting Landgoed  

Linschoten wordt een apart peilgebied.  

4. Peilgebied Noord-Linschoten wordt gesplitst 

in een stedelijk gebied en een landbouw 

gebied. 

 

Het waterschap neemt het beheer van de be-

langrijkste watergangen over en draagt zorg 

voor een goede wateraanvoer om droogtescha-

de te voorkomen. 

 

Peilaanpassingen 

Alle bestaande oppervlaktewaterpeilen zijn ge-

analyseerd. Hierbij is geconstateerd dat in veel 

peilgebieden, vanwege de hoogteverschillen, 

nog grote oppervlakken of te droog of te nat zijn. 

In het watergebiedsplan is, op basis van de 

nieuwe maaiveldhoogtegegevens een meer 

optimaal peil voorgesteld. Deze peilen liggen 

uiteraard binnen de grenzen van de droogleg-

gingsnormen. In veel peilgebieden is sprake van 

een peilverlaging.  

In dit rapport is een tabel opgenomen van alle 

oude en nieuwe peilen. In deel 3 van het rapport 

Watergebiedsplan: Bijlagen, wordt een toelich-

ting gegeven op de voorgestelde peilen en peil-

gebiedsgrenzen. 

 

 

 

 

 

 

 

Maatregelen verminderen onderbemalingen 

Het beleid van het waterschap en de provincie is 

erop gericht om het aantal onderbemalingen 

zoveel mogelijk terug te dringen. Het waterschap 

wil dat het watersysteem niet verder versnippert. 

In het watergebiedsplan zijn de volgende maat-

regelen opgenomen: 

1. Alle bestaande vergunningen van de onder-

bemalingen komen te vervallen op het mo-

ment dat het nieuwe peilbesluit is vastge-

steld.  

Bij het opstellen van het watergebiedsplan 

zijn, vooruitlopend op eventuele vergun-

ningaanvragen, alle bestaande onderbema-

lingen getoetst aan een aantal criteria. Hier-

uit blijkt dat in de polders Rapijnen en Wul-

verhorst twee onderbemalingen en in polder 

Snelrewaard vier peilafwijkingen in principe 

in aanmerking komen voor een nieuwe ver-

gunning.  

2. Door het wijzigen van de peilgebiedsgren-

zen in Rapijnen en Snelrewaard komen 

twee onderbemalingen te vervallen.  

3. Door de voorgestelde peilverlagingen is in 

veel peilgebieden de noodzaak voor het 

hebben van een onderbemaling komen te 

vervallen. 

 

Het totale oppervlak aan onderbemalingen is 

door bovenstaand beleid en maatregelen afge-

nomen van ca. 415 hectare tot ca. 50 hectare. 

Kaart 3 geeft een overzicht van de globale toet-

singsresultaten van de onderbemalingen.  
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Hoogwatervoorzieningen 

In een groot aantal peilgebieden worden de 

waterpeilen verlaagd, zie deel 3 van het rapport 

Watergebiedsplan: Bijlagen. 

Bij een peilverlaging die groter is dan de opge-

treden maaivelddaling ten opzichte van het vori-

ge peilbesluit, onderzoekt het waterschap of dit 

schadelijk kan zijn voor de bebouwing of infra-

structuur.  

Indien nodig worden maatregelen genomen om 

schade aan gebouwen te voorkomen. Een mo-

gelijke maatwerkoplossing is het aanbrengen 

van een hoogwatervoorziening rondom de  

zettingsgevoelige bebouwing.  
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5. Uitvoeringsprogramma 

Alle maatregelen in het watergebiedsplan zijn samengevat in een uitvoeringsprogramma, zie onderstaan-

de tabel. Bovendien zijn alle maatregelen weergegeven op de inrichtingsplankaart. 

In onderstaand uitvoeringsprogramma is aangegeven in welke periode de realisatie van de maatregel aan 

de orde is. Tevens is aangegeven in welk hoofdstuk van het rapport Watergebiedsplan: Bijlagen, deel 3 

meer informatie over de maatregel is opgenomen. 
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6. Wat is het resultaat

In het watergebiedsplan Linschoterwaard is een 

groot aantal uiteenlopende maatregelen opge-

nomen die in de periode tot 2015 worden uitge-

voerd. Het is de bedoeling dat in het gebied 

Linschoterwaard voor lange tijd de waterhuis-

houding op orde is en dat een stap is gemaakt in 

het verbeteren van de waterkwaliteit. In dit 

hoofdstuk wordt uitgebreider ingegaan wat de 

resultaten zijn van de maatregelen in het inrich-

tingsplan. Op kaart 4 is het inrichtingsplan weer-

gegeven. 

 

Risico op wateroverlast sterk verminderd 

Een groot deel van de wateropgave is opgelost. 

Het boezemsysteem kan veel meer water ber-

gen en afvoeren. De wateropgave voor de pol-

ders is daardoor ook sterk verminderd. Met de 

stimuleringsregeling voor open water en de 

gemeente Oudewater wordt ook de bergingsca-

paciteit van de polders vergroot. In 2012 moet uit 

nieuwe modelberekeningen blijken of er nog een 

resterende wateropgave is. 

 

Waterhuishouding is op orde 

In het gehele gebied worden duikers, stuwen en 

inlaten aangepast. Als deze uitgevoerd zijn op 

basis van het uitvoeringsprogramma en/of het 

reguliere onderhoud, is het watersysteem voor 

langere tijd op orde. Op lokaal niveau zullen 

geen knelpunten meer optreden. 

Het aantal op- en onderbemalingen neemt van 

29 in de huidige situatie naar 6 als de nieuwe 

waterpeilen zijn ingesteld. 

 

Bijdrage aan kwaliteitsverbetering 

In het plan zijn maatregelen opgenomen die 

vooral lokaal leiden tot een verbetering van de 

waterkwaliteit. Doelmatige maatregelen die no-

dig zijn voor een algehele verbetering van het 

boezem- en poldersysteem moeten nog worden 

onderzocht. Daarvoor is een onderzoekspro-

gramma opgesteld. Op basis van voortschrij-

dend inzicht en in het kader van de plan- en 

beleidvorming voor de Kaderrichtlijn Water zul-

len in 2015 aanvullende maatregelen worden 

opgesteld. 

 

Een neerwaartse bijstelling van het waterpeil 

kan, in gebieden waar de huidige waterdiepte al 

beperkt is, leiden tot waterkwaliteitsproblemen. 

Een kleinere waterdiepte warmt sneller op met 

mogelijk zuurstofproblemen tot gevolg. 

Lagere grondwaterstanden op landbouwperce-

len kunnen leiden tot versnelde mineralisatie van 

veen waardoor er meer nutriënten beschikbaar 

komen die kunnen uitspoelen naar het opper-

vlaktewater.  

 

Waterkeringen stabiel en hoog genoeg 

Ophogen van de kade Cattenbroekerdijk is al 

geprogrammeerd in het reguliere onderhouds-

programma voor waterkeringen. Wanneer de 

verbetering is uitgevoerd, voldoet deze waterke-

ring aan de eisen. Uit de gedetailleerde veilig-

heidstoets van 2012 moet blijken of de stabiliteit 

van alle regionale waterkeringen in het beheers-

gebied van het waterschap voldoen aan de ei-

sen. Uit de gedetailleerde veiligheidstoets kan 

volgen dat meerdere kades in de Linschoter-

waard groot onderhoud behoeven. Met name 

groene kaden en kaden met bomen kunnen 

negatief uit deze toetsing komen en zullen voor 

2020 op orde worden gebracht. 

 

Betere basis voor landbouw 

Het grootste deel van de Linschoterwaard heeft 

een landbouwkundige functie. 
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Door het aanpassen van kunstwerken, zoals te 

krappe duikers, wordt de kans op natschades 

voor de landbouwgewassen kleiner. Ook de 

neerwaartse bijstelling van de waterpeilen in de 

polders Rapijnen, Wulverhorst en het oostelijke 

deel van Snelrewaard leiden tot een grotere 

drooglegging, waardoor deze beter is afgestemd 

op de functie landbouw. 

De aanleg van nieuwe automatische inlaten zal 

de landbouw van voldoende water kunnen voor-

zien om de waterstanden in droge perioden op 

peil te kunnen houden.  

 

Bijdrage aan natuurontwikkeling 

De bestaande gebieden met natuurwaarden 

worden ondersteund door aangepast peilbeheer, 

zoals voor de grienden op Landgoed Linschoten. 

Het waterschap zal de aanleg van natuurvrien-

delijke oevers stimuleren waardoor de ma-

crofauna en waterplanten in polder- en boezem-

watergangen zal verbeteren. Door de Engherka-

de en de Hollandse Kade natuurlijker in te rich-

ten wordt een deel van de ecologische verbin-

dingszones gerealiseerd. 

 

Meer vismigratie 

Voorzieningen voor vissen bij sluizen en gema-

len zorgen er voor dat vismigratie zal plaatsvin-

den met het achterland.  

 

Nieuwe kanoroute 

Door de nieuwe boezemverbinding ontstaat een 

extra kanoroute in de Linschoterwaard. De mo-

gelijkheden om te kanovaren wordt hierdoor 

vergroot.  
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7. Van plan naar uitvoering

Op 1maart 2011 heeft het algemeen bestuur van 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden het 

plan definitief  vastgesteld en treedt het peilbe-

sluit in werking. Soms is dit pas mogelijk na 

uitvoering van de maatregelen. Het uitvoeren 

van de inrichtingsmaatregelen, zoals een nieuw 

gemaal of een nieuwe watergang, kosten meer 

tijd. Na uitvoering van alle maatregelen heeft de 

polder Linschoterwaard een degelijk en duur-

zaam watersysteem. 

 

Procedure 

Nadat het college van dijkgraaf en hoogheemra-

den het watergebiedsplan in mei 2010 inspraak-

rijp heeft verklaard, heeft het plan van 3 juni tot 

en met 15 juli 2010 ter inzage gelegen. Gedu-

rende deze periode van zes weken heeft ieder-

een de kans gekregen om zienswijzen op het 

plan in te dienen. Op basis van de reacties is het 

watergebiedsplan Linschoterwaard aangepast 

en is een inspraakrapport opgesteld. Op 1 maart 

2011 heeft het Algemeen Bestuur van Hoog-

heemraadschap De Stichtse Rijnlanden het plan 

vervolgens definitief vastgesteld. Het vastgestel-

de plan wordt bekend gemaakt en ter inzage 

gelegd en belanghebbenden kunnen tegen het 

watergebiedsplan in beroep gaan bij de recht-

bank van Utrecht. Hierna is eventueel nog hoger 

beroep mogelijk bij de afdeling bestuursrecht-

spraak van de Raad van State in Den Haag. 

 

Peilbesluiten en praktijk 

Het peilbesluit treedt acht dagen na bekendma-

king in werking. In een aantal gevallen kan pas 

worden begonnen met het instellen van de defi-

nitieve waterpeilen als de inrichtingsmaatregelen 

zijn uitgevoerd. Grotere peilverlagingen worden 

bovendien gefaseerd ingevoerd met maximaal 

drie centimeter per jaar.  

De vergunningen voor onderbemalingen verval-

len zodra het nieuwe peilbesluit is vastgesteld. 

Een aantal van deze onderbemalingen komt 

mogelijk in aanmerking voor een nieuwe ver-

gunning. Het nieuwe peilbesluit geldt als basis 

voor het verlenen van een vergunning. De pro-

cedure staat beschreven in de Nota Peilbeslui-

ten van het waterschap. 

 

Inrichtingsplan en uitvoeringsprogramma in 
de praktijk 

In het watergebiedsplan staat beschreven hoe 

het waterschap de noodzakelijke ingrepen gaat 

uitvoeren. Vervolgens gaat het waterschap 

hiermee aan het werk en worden alle afzonder-

lijke maatregelen uitgeschreven in bestekken. 

Deze bestekken vormen de basis voor uitvoering 

door de aannemer.  

Voor de uitvoering van sommige maatregelen is 

grond nodig. Het waterschap is in onderhande-

ling met grondeigenaren om deze grond te ver-

werven. Als alle grond is verworven, kan pas 

worden overgegaan met uitvoering van de nood-

zakelijke maatregelen. 

 

Kosten 

Het totale maatregelenpakket wordt begroot op 

ca. €11 miljoen. 
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Kaart 2 Peilgebieden 
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Peilbesluiten 
Peilgebied Vigerend peilbesluit 

(m t.o.v. NAP) 

Praktijkpeil 

(m t.o.v. NAP) 

Peilvoorstel 

(m t.o.v. NAP) 

Wijziging 
t.o.v. prak-

tijkpeil 

  zomerpeil  winterpeil zomerpeil winterpeil zomerpeil winterpeil  

Rapijnen 

14a -1,75 -1,85 -1,80 -1,90 -1,87 -1,97 peilverlaging 

14c -1,00 -1,20 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 - 

14d1 -1,00 -1,00 -0,65 -0,75 -0,65 -0,75 - 

14d2 -1,00 -1,00 -0,65 -0,75 -0,85 -0,95 peilverlaging 

14e -0,80 -0,80 -0,77 -0,77 -0,77 -0,77 - 

14f -0,47 -0,47 -0,47 -0,47 -0,47 -0,47 - 

14g -1,95 -1,95 -2,00 -2,00 -2,00 -2,00 - 

14h -1,30 -1,30 -1,30 -1,30 -1,30 -1,30 - 

14i -0,47 -0,47 -0,47 -0,47 -0,47 -0,47 - 

Wulverhorst 

15a -2,02 -2,12 -2,05 -2,15 -2,08 -2,18 bodemdaling 

15b1 -1,65 -1,75 -1,68 -1,78 -1,90 -2,00 peilverlaging 

15b2 -1,65 -1,75 -1,68 -1,78 -1,53 -1,63 peilverhoging 

15c -1,10 -1,10 -1,10 -1,10 -1,10 -1,10 - 

15d -0,47 -0,47 -0,47 -0,47 -0,47 -0,47 - 

15e -1,15 -1,15 -1,15 -1,15 -1,15 -1,15 - 

15f -1,40 -1,40 -1,40 -1,40 -1,50 -1,50 peilverlaging 

15g -0,47 -0,47 -0,47 -0,47 -0,47 -0,47 - 

15h* -1,56 -1,56 -1,56 -1,56 -1,60 -1,60 peilverlaging 

15i -1,25 -1,25 -1,15 -1,15 -1,25 -1,25 bodemdaling 

15j -0,85 -0,85 -0,80 -0,80 -0,85 -0,85 bodemdaling 

15k -0,90 -1,00 -0,92 -1,02 -0,92 -1,02 - 

15l -0,80 -0,90 -0,83 -0,93 -0,83 -0,93 - 

15m -0,47 -0,47 -0,47 -0,47 -0,47 -0,47 - 

15n**     -1,65 -1,65 nieuw peilge-
bied 

Snelrewaard 

16a -1,95 -2,05 -1,93 -2,03 -1,96 -2,06 bodemdaling 
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16b -1,80 -1,90 -1,80 -1,90 -1,90 -2,00 peilverlaging 

16c -1,50 -1,70 -1,60 -1,70 -1,62 -1,72 bodemdaling 

16d -1,60 -1,70 -1,70 -1,80 -1,73 -1,83 peilverlaging 

16e -1,50 -1,60 -1,55 -1,60 -1,60 -1,70 peilverlaging 

16f -0,47 -0,47 -0,47 -0,47 -0,47 -0,47 - 

16g -0,47 -0,47 -0,47 -0,47 -0,47 -0,47 - 

16h -1,35 -1,45 -1,35 -1,45 -1,35 -1,45 - 

16i -1,35 -1,45 -1,35 -1,35 -1,35 -1,35 - 

16j -0,47 -0,47 -0,47 -0,47 -0,47 -0,47 - 

Noord-Linschoten  

17a1 -1,98 -1,98 -2,02 -2,02 -2,02 -2,12 peilverlaging 

17a2 -1,98 -1,98 -2,02 -2,02 -2,02 -2,02 - 

17b -1,70 -1,70 -1,76 -1,76 -1,76 -1,76 - 

* peilgebied 15h wordt in het peilvoorstel samengevoegd met peilgebied 15f 

** peilgebied 15n wordt in het peilvoorstel een nieuw peilgebied 
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Kaart 3 Peilafwijkingen: op- en onderbemalingen 
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Kaart 4 Inrichtingsplankaart watergebiedsplan Linschoterwaard 

 


