
De Meijevliet bij het kruispunt van de polders Weijland en De Bree

 Het waterschap start met het opstel-
len van een nieuw watergebiedsplan 
Bodegraven Noord. Het plangebied is 
weergegeven in figuur 1. In het water-
gebiedsplan staat hoe het oppervlakte-
watersysteem in dit gebied op een goede 
manier ingericht en beheerd kan worden. 
Wilt u meepraten over het waterbeheer 
in uw woonomgeving? Dat kan!  
U bent van harte uitgenodigd voor de 
eerste gebiedsavond op 12 november 
2013 vanaf 20.00 uur in De Hollandse 
Boerderij, Meije 63 in Bodegraven. 
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veilige dijken • droge voeten • schoon water

In het watergebiedsplan Bodegraven 
Noord worden alle aspecten van de 
waterhuishouding in dit gebied bekeken. 
Dit zijn onder andere het beheersen 
van de waterkwantiteit (peilbeheer), 
het verbeteren van de waterkwaliteit 
en de berging van piekneerslag. Daarbij 
houden we niet alleen rekening met 
waterhuishoudkundige aspecten, maar 
ook met de verschillende gebruiksfuncties 
in het gebied, zoals landbouw, natuur 
en bebouwing. Het watergebiedsplan 
bestaat uit nieuwe peilbesluiten en een 
inrichtingsplan voor het gebied. 

Nieuwe peilbesluiten
Een belangrijke resultaat van het water-
gebiedsplan zijn nieuwe peilbesluiten voor 
de poldergebieden en het stedelijk gebied. 
In een peilbesluit staat in welk gebied welk 
waterpeil moet worden gehandhaafd. Het 
waterschap is wettelijk verplicht eens in 
de tien jaar een peilbesluit te herzien. De 

huidige peilbesluiten dateren uit 1994 en 
1997. Hoog tijd dus voor een herziening.  

Bij het herzien van de peilbesluiten zijn 
de gebruiksfuncties van een gebied het 
uitgangspunt. In Bodegraven Noord 
zijn dat landbouw, bebouwing en in de 
toekomst mogelijk natuur. De grenzen 
van de geplande natuur binnen het 
gebied moeten nog door de provincie 
worden vastgesteld. 
De verschillende 
gebruiksfuncties 
stellen verschillende 
eisen aan de hoogte 
van het waterpeil. De 
doelstelling van het 
waterschap is een 
waterhuishouding 
te realiseren waarbij 
alle gebruiksfuncties 
zo goed mogelijk 
worden bediend. 

Niet alleen nu, maar ook over 50 jaar.  
En tegen betaalbare kosten. 

Inrichtingsplan
Een andere uitkomst van het waterge-
biedsplan is een inrichtingsplan voor het 
watersysteem. In dit plan staat bijvoor-
beeld waar nieuwe gemalen en stuwen 
moeten komen en waar  watergangen 
verbreed of nieuw aangelegd worden. 
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Figuur 1: het plangebied Bodegraven Noord



Even voorstellen

Jan Kromwijk 
Gebiedsportefeuillehouder

In maart van dit jaar ben ik aangetreden als 
nieuwe hoogheemraad (dagelijks bestuurs-
lid) voor het waterschap. Hiervoor heb ik 
vier jaar deel uitgemaakt van het algemeen 
bestuur van het waterschap. Bestuurlijke 
ervaring heb ik opgedaan bij het platte-
landsjongerenwerk, de gemeente, voort-
gezet onderwijs,  woningbouwvereniging 
en LTO. Na mijn middelbare school heb ik 
het ouderlijk agrarische bedrijf overgeno-
men. Na 20 jaar boer te zijn geweest,  is 
dit bedrijf omgevormd naar een recreatie-
bedrijf, een jachthaven met restaurant en 
allerlei overnachtingsmogelijkheden. Dit 
bedrijf Marnemoende in IJsselstein is nu 
bijna 10 jaar in werking.
Bodegraven Noord is als deel van het 
westelijke veenweidegebied, mijn aan-
dachtsgebied als bestuurder. Na een paar 
keer de start van dit watergebiedsplan te 
hebben uitgesteld, gaan we hier nu echt 
starten met de procedure van het water-
gebiedsplan. Een plan dat onder meer zal 
uitmonden in een nieuw peilbesluit. Voor 
dit watergebiedsplan is het een uitdaging 

om de verschillende functies in het gebied, 
wonen, agrarisch, natuur en recreatie 
naast elkaar te laten functioneren op een 
zodanige manier dat ze wat betreft water 
uit de voeten kunnen.
Het proces start met een gebiedsavond. 
Deze eerste avond is bedoeld om de huidige 
knelpunten in het watersysteem te leren 
kennen. Welke problemen er zijn, die onze 
aandacht en een opgelossing verdienen. 
U als inwoner en gebruiker van het gebied 
weet dit als geen ander. Graag maken wij 
gebruik van uw kennis. 

De avond vindt plaats op dinsdag  
12 november.  
Ik zie ernaar uit u dan te ontmoeten.

Jan Kromwijk

Onderbemalingen 
Bij de herziening van peilbesluiten is 
het waterschap verplicht om kritisch 
te kijken naar de onderbemalingen. 
Een onderbemaling is een deel van 
een peilgebied waarin een lager 
waterpeil wordt gehanteerd dan in het 
peilbesluit is vastgelegd. Dit gebeurt 
op verzoek van een particulier. Ook in 
het gebied Bodegraven Noord komen 
onderbemalingen voor.
Wanneer een particulier een ander peil 
wenst dan in het peilbesluit staat, kan 
hij een watervergunning aanvragen. Als 
het waterschap de vergunning verleent, 
geldt de vergunning voor de periode dat 
het peilbesluit geldt. 
Onderbemalingen zorgen voor ongelijke 
en mogelijk versnelde bodemdaling en 
een versnippering van  watersysteem en 
landschap. Reden voor het waterschap 
om de onderbemalingen tot een 
minimum beperken. Daarnaast stelt de 
provincie dat maximaal 10% van een 
peilgebied mag worden onderbemalen. 
Het beperken van onderbemalingen kan 
bijvoorbeeld door onderbemalingen te 
clusteren tot een nieuw peilgebied met 
een nieuw, lager waterpeil. 

Jan Kromwijk
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Waarom een watergebiedsplan?

In Bodegraven Noord zijn 
niet alleen de peilbesluiten 
verlopen, er liggen ook nog 
andere wateropgaven. Dit zijn 
bijvoorbeeld het in beeld brengen 
en oplossen van knelpunten bij 
het peilbeheer, de wateraan- en 
afvoer en onderbemalingen en het 
verbeteren van de (ecologische) 
waterkwaliteit. 
Hierbij houden we rekening 
met de gebruiksfuncties, die 
verschillende eisen stellen aan 
de waterhuishouding. Landbouw 
heeft in het algemeen baat bij een 
lager waterpeil, natuur juist bij 
een hoger peil.

Gemaal langs de Meijevliet



De begeleidingsgroep:
- provincie Zuid Holland
- provincie Utrecht
- gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, 

Woerden, en Alphen a/d Rijn
- LTO-Noord 
- Agrarische natuurvereniging De Parmey 
- Natuurmonumenten
- VBC Stichtse Rijnlanden
- Stichting Groene Hart

Samenwerking  
met de streek
Om een watergebiedsplan te realiseren 
waarmee alle functies in het gebied uit 
de voeten kunnen, inclusief water, is 
samenwerking essentieel. Een interne 
projectgroep is binnen het waterschap 
verantwoordelijk voor de voorbereiding 
en uitvoering van het project. Ook is een 
externe begeleidingsgroep ingesteld, die 
het waterschap adviseert over de aanpak 
en fungeert als denktank. In deze begelei-
dingsgroep zitten medewerkers van andere 
overheden en belangenorganisaties uit het 
gebied.  
Daarnaast wil het waterschap graag 
samenwerken met de mensen uit het 
gebied om knelpunten in het watersys-
teem te benoemen en hiervoor goede 
oplossingen te bedenken. Draagvlak en 
een evenwichtige belangenafweging 
zijn immers belangrijke pijlers onder het 
watergebiedsplan. De grondeigenaren 
moeten hun boterham kunnen blijven 
verdienen in deze gebieden. Inwoners uit 
het gebied kunnen tijdens gebiedsavonden 
ideeën en oplossingen aandragen voor het 
waterbeheer in hun omgeving. 

Bosje langs de Meijevliet

Peilschaal

Planning watergebiedsplan Bodegraven Noord
Het opstellen van het watergebiedsplan verloopt in vijf fasen.

Fase 1 september 2012 - april 2013

Verkenningsfase
Start watergebiedsplan en formeren begeleidingsgroep.

Fase 2 april 2013 – december 2013

Analyse en inventarisatie van knelpunten
Het watersysteem wordt nauwkeurig in kaart gebracht. Hoe is de waterkwaliteit precies? 
Waar zitten knelpunten in het watersysteem? 

Fase 3 januari  2014 – augustus 2014

Globaal formuleren van oplossingsrichtingen en 
maatregelenpakketten
Op basis van de analyse en inventarisatie van de knelpunten wordt gekeken hoe het 
watersysteem kan worden verbeterd. Hierin zullen we ook ideeën uit de streek betrek-
ken. We bekijken de mogelijkheden om waterkwaliteit en ecologie te verbeteren, welke 
nieuwe peilen wenselijk zijn, hoe we in de toekomst om willen gaan met onderbema-
lingen enzovoort. Het waterschap rekent de diverse mogelijkheden vervolgens door op 
haarbaarheid én effectiviteit.

Fase 4  juni 2014 - februari 2015

Ontwikkelen ontwerp watergebiedsplan
De meest wenselijke / uitvoerbare oplossingen worden bijeengebracht in het ontwerp 
watergebiedsplan. Hierin staat ook het voorstel voor het nieuwe peilbesluit. 
Het ontwerpplan wordt toegelicht tijdens een gebiedsavond. 

Fase 5 februari 2015 – september 2015

Inspraak op ontwerpplan, bijstellen watergebiedsplan en 
bestuurlijke besluitvorming 
Deze fase start met een formele inspraakperiode van zes weken. In deze periode kan 
iedereen een zienswijze op het plan indienen. Op basis van de reacties wordt het water-
gebiedsplan Bodegraven Noord bijgesteld. Daarna volgt het traject van bestuurlijke 
besluitvorming.  

3



Colofon
Hoogheemraadschap 
De Stichtse Rijnlanden
Bureau communicatie, Poldermolen 2,
Postbus 550, 3990 GJ Houten
T: (030) 634 57 00 
E: post@hdsr.nl
W: www.destichtserijnlanden.nl

Meer informatie

Wilt u uw gedachten kwijt over het 
waterbeheer in Bodegraven Noord, dan 
zien wij u graag op de gebiedsavonden. 
Ook kunt u rechtstreeks contact 
opnemen met het waterschap. De 
projectleider van dit watergebiedsplan, 
Judith van Zuijlen, staat u graag te 
woord, telefoon (030)-634 5836 of via 
email: zuijlen.j@hdsr.nl. 

Heeft u specifiek vragen hebben over 
het peilbeheer en het peilbesluit in het 
plangebied? Neem dan contact op met 
de deelprojectleider Astrid de Boer – 
Riebel, telefoon (030)-634 6148 of via 
email: boer.as@hdsr.nl

Achtergrondinformatie over het project 
staat ook op onze website: www.
destichtserijnlanden.nl, onder het kopje 
‘Beleid en plannen’.

veilige dijken • droge voeten • schoon water

Waarom is dit plan voor u van belang?
In het plangebied liggen veel agrarische percelen. Voor de eigenaren van deze percelen is 
de hoogte van het oppervlaktewaterpeil (niet te hoog) en een goede afwatering van groot 
belang voor hun bedrijfsvoering. Het waterbeheer is ook belangrijk voor natuurgebieden. 
Veel flora heeft juist baat bij een hoger waterpeil. Vandaar dat agrarische en natuurorga-
nisaties vertegenwoordigd zijn in de begeleidingsgroep voor dit gebiedsplan. 
Maar ook voor andere inwoners kan het interessant en nuttig zijn om dit plan van het 
waterschap te volgen. Een wijziging van peilen kan gevolgen hebben voor de (houten) 
fundering van uw woning. Een andere inrichting van het gebied, bijvoorbeeld door het 
graven van nieuwe watergangen, heeft gevolgen voor het landschap. En wellicht hebt u 
ideeën rondom oppervlaktewater, waar het waterschap in dit plan iets mee kan. 

Uitnodiging 
Eerste gebiedsavond dinsdag 12 november 2013
Inventariseren van knelpunten 

Tijdens de eerste gebiedsavond geven medewerkers van het waterschap een 
toelichting op het watergebiedsplan. Samen met u kijken we naar de knelpunten 
die het waterschap nu al in beeld heeft. Graag horen we van u of u deze knelpunten 
herkent en of ons beeld compleet is. Wij nodigen u van harte uit om mee te komen 
praten over het watergebiedsplan. 
De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in De Hollandse Boerderij,  
Meije 63 in Bodegraven.  De zaal is vanaf 19.45 uur open.
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Het verzamelen van 
gegevens 
Om goed te kunnen bepalen hoe de 
peilbesluiten er uit moeten komen te zien 
is het nodig om te weten wat de huidige 
situatie in het gebied is. Het gaat dan ook 
om de stoepsloten langs de Oude Rijn 
en de Meije, die nu door de bewoners/
eigenaren op peil worden gehouden. Om 
het peil in de sloot te handhaven hebben 
eigenaren ook waterstaatkundige kunst-
werken (inlaten, dammen en stuwen) 
aangelegd. Het waterschap gaat de 
komende maanden zowel het waterpeil in 
deze sloten als de precieze locatie van de 
kunstwerken inventariseren. 

Tussen 1 november en februari 2014 
kunt u medewerkers van het  waterschap 
ontmoeten die in het gebied metingen 
verrichten. 
Wij stellen het op prijs als u medewer-
king verleent, om uw perceel/percelen 
kortstondig te betreden. Zonder uw 
tegen-bericht gaan wij er vanuit dat u 
toestemming verleent.


