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De aandachtspunten:
  1. Eventuele peilaanpassing voor natuur;

2. Wateropgave wateroverlast aanpakken;

3. Verplaatsen inlaat van het  
 waterschap in  polder De Bree;

4. Afspraken maken over inlaat van water?;

5. Waterafvoer van Polder Meije  
 laag naar het gemaal verbeteren;

6. Verbeteren van de waterkwaliteit;

7. Belangrijkste bron van de nutriënten in 
beeld brengen;

8. Onderzoek mogelijkheden voor eco- 
 logie in het (tertiair) watersysteem;

9. Oorzaak van oevererosie in  
de Meijevliet in kaart brengen.

Gebiedsavond 12 november 2013

 Het waterschap gaat een nieuw  
watergebiedsplan opstellen voor  
Bodegraven Noord. In de eerste  
nieuwsbrief van oktober 2013 infor-
meerden wij u over de achtergrond van 
dit plan. In deze nieuwsbrief een  
terugblik op de informatieavond van 
12 november 2013, een oproep om u 
aan te melden voor de gebiedscom-
missie en een nadere kennismaking 
met de mensen van agrarische  
natuurvereniging De Parmey.
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Het waterschap organiseert gebiedsavonden 
om een aantal redenen. Het biedt de 
mogelijkheid om bewoners die in het gebied 
wonen, te informeren over het nieuwe plan. 
Maar het is vooral een middel om met elkaar 
in gesprek te komen en het watergebiedsplan 
samen met de organisaties en inwoners op 
te stellen. Tijdens deze avonden kunnen 
aandachtspunten, wensen en ervaringen met 
het watersysteem worden gedeeld. 

Tijdens de eerste avond is door het 
waterschap de huidige en de optimale 
situatie voor het watersysteem geschetst. 
Om van de huidige situatie naar de optimale 
situatie te komen, zijn aanpassingen 
nodig. Dit zijn de aandachtspunten. 
Met de aanwezigen is bekeken of deze 
aandachtspunten ook als knelpunten  
worden ervaren.

Met de hevige regenval van medio oktober 
nog vers in het geheugen, kwam er bij 
het onderwerp “wateroverlast” een felle 
discussie op gang. De belangrijkste vraag 
aan het waterschap was hoe het kon dat 
het 10 dagen duurde voor de waterpeilen 
weer normaal waren. Men wilde graag 
weten welke acties het waterschap heeft 
genomen in het gebied. Er werd ook 
gerefereerd aan een soortgelijk  hevige 
regenval in augustus 2001 of 2002, waarna 
het water snel(ler) op niveau was. Het 
waterschap heeft beloofd dit uit te zoeken. 
In het kader op pagina 2, vind u een korte 
toelichting. 
Na de pauze gingen de aanwezigen in 
groepen uiteen. Per deelgebied kwamen de 
kaarten op tafel.  De aanwezige bewoners 
konden zien hoe de situatie voor hun 
eigen perceel op de kaart staat en bij de 
waterschapsmedewerkers aangeven 
welke knelpunten met betrekking op het 
watersysteem zij ervaren. 
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Wateroverlast oktober 2013 Meijepolder en polder Weijland en de Bree

In oktober 2013 viel in totaal 141 mm 
neerslag binnen Bodegraven Noord. De 
gemalen hebben maximaal gedraaid 
om deze hoeveelheid water af te 
voeren. Door de extreme hoeveelheid 
neerslag steeg het waterpeil tot aan 
het maaiveld. Het heeft tot 23 oktober 
geduurd voor al het extra water was 
afgevoerd en de waterpeilen weer 
waren teruggekeerd op het normale 
niveau. 

Op de gebiedsavond is gevraagd wat 
was gebeurd als was voorgemalen of 

als eerder het winterpeil was ingesteld.  
Als op 11 oktober was voorgemalen was 
de overlast 6 uur eerder weg geweest. 
Als het gemaal op 1 oktober 2013 
op winterpeil was ingesteld, was het 
maximale waterpeil uiteindelijk 10 cm 
lager geweest. 

Uit de neerslaggegevens blijkt dat in 
de afgelopen 14 jaar in het gebied 
Bodegraven Noord, naast de bui van 
oktober, vier keer een bui is gevallen 
van meer dan 40 mm neerslag op 1 dag: 
in 2001, 2002, 2010 en 2011. Geen van 

deze buien was echter zo groot als die 
van oktober. De afvoer van deze buien 
was ook niet noemenswaardig sneller 
dan de afvoer zoals deze in oktober is 
geweest.

Een uitgebreide toelichting en 
aanvullende tabellen, staan op de 
website van het waterschap.

Deze informatie vindt u op  
www.destichtserijnlanden.nl/
watergebiedsplannen  
(klik op het gebied Bodegraven-Noord).

Wat is er sinds de 
gebiedsavonden gedaan?

Afronden knelpuntenfase
Met de verkregen informatie op de 
gebiedsavond is het knelpunten rapport 
voor Bodegraven Noord voor de meeste 
thema’s afgerond. Deze is te vinden op de 
website van het waterschap:  
www.destichtserijnlanden.nl/ 
watergebiedsplannen.  
Het knelpuntenrapport vormt de basis 
voor het vervolg, namelijk het bekijken 
waar welke maatregelen nodig zijn. Het 
kan zijn dat uiteindelijk niet alle knelpun-
ten uit het knelpuntenrapport kunnen 
worden opgelost.

Verwerken vragen en opmerkingen 
Er zijn tijdens de gebiedsavond veel  
opmerkingen gemaakt over het peilbeheer 
en het onderhoud van het watersysteem.  
In sommige gevallen zijn waterschapsme-
dewerkers bij eigenaren langs geweest om 
de situatie in het veld te bekijken.  
De meeste vragen zijn telefonisch of 

schriftelijk afgehandeld, begrenzingen 
van onderbemalingen die niet bleken te 

kloppen, zijn aangepast en op kaartbeel-
den verwerkt. 

De avond werd plenair afgesloten door 
Hoogheemraad Jan Kromwijk. 
Hij geeft aan dat op bestuurlijk niveau 
wordt bekeken of de waterschappen hun 
systemen moeten inrichten berekend op 
alle mogelijke extreme situaties. Dit zorgt 
voor hoge maatschappelijke kosten en 
als overheid kan je niet alles oplossen. 
Of moeten we accepteren dat extreme 

situaties zich voor doen en in die situaties 
de schade (in specifieke gevallen) uitbe-
talen? Het bestuur is hier nog niet uit. 
Door aanwezigen wordt gereageerd dat, 
als gekozen wordt voor het uitbetalen van 
schade, het waterschap dan straks vast 
helemaal niets meer doet om de schade te 
voorkomen. 
Voor wat betreft de EHS geeft Jan Krom-

wijk aan dat het standpunt van het 
waterschap is dat het agrarisch gebied een 
belangrijke drager van het landschap is, en 
het waterschap daar voor gaat.  
Maar we moeten de natuur ook faciliteren. 
Daarbij is het standpunt van het water-
schap dat ongelijkmatige bodemdaling in 
het gebied zo veel mogelijk tegen wordt 
gegaan.

foto Meijevliet
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Hoe verder? 

Het waterschap heeft de knelpuntenfase 
afgerond. De aandachtspunten zijn in 
beeld. In de komende fase gaan we op zoek 
naar oplossingsrichtingen. Hierbij worden 
steeds alle oplossingen en tegenstrijdige 
belangen afgewogen. 
Op 13 en 15 mei staan de volgende 
gebiedsavonden op de planning. De 
eerste avond is voor polder de Meije en 
de tweede avond is voor de rest van het 
gebied.

Deze avonden hebben als doel om 
gezamelijk naar oplossingen te zoeken 
voor de hydraulische knelpunten en de 
wateropgave wateroverlast in dit gebied. 
Eerst benoemen we de kaders waar de 
maatregelen aan moeten voldoen. Vervol-
gens bekijken we mogelijke oplossings-
richtingen en krijgt u de mogelijkheid om 
oplossingsrichtingen aan te dragen. Ook 
kunt u aangeven aan welke maatregel u 
de voorkeur geeft. Uiteindelijk worden de 
maatregelen weer getoetst aan de kaders, 
om te bekijken of de maatregelen uitvoer-
baar zijn. 

Huiskamerbijeenkomsten
Aan de hand van de resultaten van de 
gebiedsavonden worden, waar nodig, 
huiskamerbijeenkomsten ingepland. Dit 
zijn overleggen in het gebied (bijvoorbeeld 

bij een bewoner aan de keukentafel) met 
een kleinere groep mensen. Deze bijeen-
komsten hebben als doel om voorgestelde 
maatregelen verder uit te werken. Ook 
kunnen deze bijeenkomsten gebruikt 
worden om maatregelen op de nog niet 
behandelde thema’s (peilbeheer, water-
kwaliteit) te bespreken.

Varianten
Als de maatregelen voldoende zijn uitge-
werkt worden maatregelpakketten, ook 
wel varianten genoemd, samengesteld. 
Deze maatregelpakken worden nog met 
het gebied besproken voor deze uiteinde-
lijk aan het waterschapsbestuur worden 
voorgelegd.

Intermediairs gezocht: meld u aan voor de gebiedscommissie!

Fort Wierickerschans
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In het watergebiedsplan is goede 
communicatie met de belanghebbenden 
en eigenaren essentieel om tot een breed 
gedragen plan te komen.

Het waterschap hecht er aan iedereen 
zo volledig mogelijk te informeren en 
zoveel mogelijk persoonlijk te overleggen 
met eigenaren en grondgebruikers. Wij 
doen dat op verschillende manieren: 
tijdens gebiedsavonden, met deze 
nieuwsbrief en via de website www.
destichtserijnlanden.nl

Daarnaast wordt er natuurlijk afgestemd 
met de belangenvertegenwoordigers 

in het gebied, zoals LTO en de 
Agrarische Natuurvereniging, 
via de begeleidingsgroep van het 
watergebiedsplan die enkele malen per 
jaar bijeen komt.

Op de gebiedsavond is gevraagd of 
het waterschap daarnaast ook een 
gebiedscommissie wil samenstellen. 
Deze commissie gaat het waterschap 
gedurende het watergebiedsplan helpen 
om een gevoel te krijgen van wat er in 
het gebied leeft en hierover adviseren.

Op de gebiedsavond hebben zich al een 
tweetal mensen aangemeld uit  

de Meijepolder. Om er voor te zorgen dat 
de gebiedscommissie het gehele gebied 
goed kan vertegenwoordigen zoeken we 
nog mensen uit de Noordzijderpolder, 
Polder Weijland of Polder De Bree.

Bent u positief kritisch, heeft u een goed 
contact met de inwoners in de streek en 
bent u bereid om eerste aanspreekpunt 
te zijn? Meld u dan aan voor de 
gebiedscommissie! 
Voor het aanmelden of meer informatie 
kunt u contact opnemen met de 
projectleider Judith van Zuijlen, 
telefoon (030) 634 5836 of per mail, 
zuijlen.j@hdsr.nl



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

Voor meer informatie over het 
watergebiedsplan Bodegraven Noord
kunt u contact opnemen met Judith 
van Zuijlen, projectleider, 
via (030) 634 5836 
of Zuijlen.j@hdsr.nl  
of Astrid de Boer – Riebel, 
projectmedewerker, 
via (030) 634 6148  
of Boer.as@hdsr.nl.
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Nader kennismaken met ……

Mieke en John, ANV De Parmey
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Het waterschap gaat in het gebied 
Bodegraven het watersysteem opnieuw 
inrichten. Dat doen we in samenwerking 
met belangenorganisaties, andere over-
heden en inwoners uit het gebied. Hoe zijn 
zij betrokken bij dit plan en wat vinden zij 
er van? In deze nieuwsbrief kunt u nader 
kennis met ze maken. Mieke Vergeer en 
John van Veldhuizen, van de agrarische 
natuurvereniging (ANV) De Parmey, bijten 
het spits af.  

Hoe is De Parmey betrokken bij het 
watergebiedsplan?
In 2012 kwam voor agrarische natuurver-
eniging De Parmey het watergebiedsplan 
in beeld. John en Mieke zijn in die hoeda-
nigheid geïnteresseerd in de ontwikkelin-
gen in Bodegraven-Noord. Hoofdzaak voor 
de ANV is het behoud en onderhoud van 
het cultuurhistorische landschap, waarbij 
weidevogelbeheer en slootkantbeheer 
de belangrijkste plaatsen innemen. De 
Parmey denkt graag mee om praktische 
oplossingen voor diverse opgaven te 
vinden. Een van die opgaven is de Ecologi-
sche HoofdStructuur (EHS), die dwars door 
Bodegraven Noord loopt. De Parmey hoopt 
daar flankerend agrarisch natuurbeheer 
(bijv. kruidenrijk grasland en  natuur-
vriendelijke oevers)  te realiseren. Zowel 
de  sterk verankerde  boerensector als de 
weidevogels hebben daar baat bij.  

Waar zitten de raakvlakken 
tussen agrarisch natuurbeheer en 
waterbeheer?
De polders van Bodegraven Noord zijn 
deels eigendom van Natuurmonumenten. 
Deze percelen worden door leden van de 
Parmey gepacht. Het beheer staat in dienst 
van de weidevogels. In het zgn. ‘Stapste-
nenplan’ geeft de Parmey haar visie over de 
invulling van de EHS. In het watergebieds-
plan is ook de snelle doorstroming van de 
Meijevliet besproken,  waardoor kanten 
afbrokkelen. De Parmey pleit ervoor om 
maatregelen te nemen die deze afkalving 
voorkomen. Bijvoorbeeld door de aanleg 
van een stevige natuurvriendelijke oever. 
In de toekomst zullen diensten  voor agra-
risch natuurbeheer ontwikkeld worden die 
meerdere doelen dienen. Een slootkant kan 
dienen als buffer om uitspoeling van nutri-
ënten te voorkomen, dat is positief voor de 
KRW. Wordt het gras later gemaaid, dan 
biedt deze slootkant ook een schuilgele-
genheid voor jonge weidevogels en door de 
verschraling zal de botanische samenstel-
ling wijzigen waardoor het insectenleven 
(voedsel voor kuikens) zal toenemen. 

Wanneer zijn jullie tevreden met het 
resultaat?
De Parmey is tevreden als het beheer in 
de polders op elkaar afgestemd wordt en 
organisaties elkaar daar waar mogelijk 

kunnen versterken bij het behalen van 
doelen.


