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Gebiedsavonden Watergebiedsplan Bodegraven Noord
Datum: 13 en 15 mei 2014
Op 13 en 15 mei zijn twee gebiedsavonden georganiseerd om gezamenlijk met de streek naar
mogelijk oplossingen te zoeken voor de aandachtspunten op het gebied van opstuwing,
afwatering, peil en wateropgave (hydraulische aandachtspunten) binnen het gebied Bodegraven
Noord.
Op de eerste avond werd de Meijepolder besproken (14 mensen aanwezig) en op de tweede
avond de Noordzijderpolder, Weijland en De Bree (11 mensen aanwezig). Beide avonden werden
ingeleid door Hoogheemraad Jan Kromwijk.
Astrid de Boer-Riebel gaf op beide avonden eerst een presentatie over de hydraulische
aandachtspunten in het gebied:
- in de polder heeft men last van wateroverlast, veroorzaakt door een tekort aan
waterberging (wateropgave), hoe kunnen we die oplossen?
- de hoeveelheid en de staat van de bruggen zorgen voor veel opstuwing, hoe
voorkomen we dat hierdoor overlast ontstaat?
- de snelheid en de opstuwing in de Meijevliet is in een normsituatie te groot/hoog,
hoe krijgen we het water toch zo snel mogelijk bij het gemaal?
- De onderbemalingen belemmeren de afvoer van het water, hoe voorkomen we
overlast bij de buren?
- geen controle over particuliere inlaten, tijdens natte periode, kunnen we
samenwerken om overlast hierdoor te beperken?
- het gemaal heeft voldoende capaciteit, maar toch ontstaat er overlast. Hoe kunnen we
dit beperken?
Uit de reacties van de aanwezigen (op beide avonden) bleek dat de mensen erkennen dat er in
de Meijepolder knelpunten zijn waar echt een oplossing voor moet worden gevonden (vooral de
wateroverlast). In de overige polders worden genoemde knelpunten niet zo ervaren.
Op de eerste avond werd nog een keer gerefereerd aan de overlast in de Meijepolder in oktober
2013. Jan Kromwijk gaf aan dat het waterschap niet als doel heeft om het watersysteem in te
richten op extreme situaties, zoals in oktober. Met het veranderende klimaat zullen dit soort buien
blijven komen. Wel willen we zorgen dat het systeem (zo veel mogelijk), aan de normsituatie
voldoet. Op de gebiedsavond werd naar oplossingen gezocht om dat voor elkaar te krijgen.
Op de gebiedsavonden werd ook gevraagd of niet flexibeler omgegaan kon worden met het
instellen van het winterpeil of zomerpeil. De aanwezigen zouden graag zien dat bij het instellen
van het peil beter wordt gekeken naar de actuele situatie.
Van knelpunt naar oplossingen
Vervolgens zijn de aanwezigen opgedeeld in groepen, om onder leiding van een discussieleider
na te denken over mogelijke oplossingen voor bovengenoemde knelpunten. Als hulp, om de
mensen op weg te helpen, werden een aantal mogelijke oplossingen als voorbeeld genoemd.
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Deze oplossingen waren uit een eerdere sessie met de klankbordgroep1 naar voren gekomen.
Daarnaast was iedereen vrij om zelf (alternatieve) ideeën in te brengen.
Van de ideeën (van de klankbordgroep of zelf ingebracht) werd bekeken of ze wel of niet op
draagvlak in de streek kunnen rekenen. Ook werd ingeschat of de maatregel duur of goedkoop
was in de uitvoering. In bijlage 1 bij dit verslag is het resultaat van deze sessies per groep
weergegeven.
Op beide avonden werd door iedereen goed meegedacht en werden ook interessante nieuwe
ideeën aangedragen. Door de oplossingen in kleine groepen te bespreken kon iedereen goed aan
het woord komen.
Resultaten eerste gebiedsavond
Op de eerste avond was vooral een nieuw gemaal op de locatie van het oude (verwijderde)
gemaal in Polder Weijland populair. Het idee is dat door dit gemaal het water van Weijland en De
Bree niet via het gemaal Meijepolder afgevoerd hoeft te worden en hierdoor meer capaciteit
beschikbaar is voor het afvoeren van het water van de Meijepolder zelf. Men hoopt dat hierdoor
ook het verbreden van de Meijevliet, waar weinig draagvlak voor is, niet nodig is.
Dat er veel oude, soms ook kapotte, bruggen aanwezig zijn in het gebied werd wel herkend. Door
aanwezigen werd aangegeven dat men deze bruggen soms ook niet weg haalt, omdat men denkt
dat dan het recht op een brug wordt verspeeld. Door het waterschap wordt aangegeven dat dit
niet zo is. Als iemand een nieuwe brug aan wil leggen kan dat in principe altijd, als maar aan
bepaalde voorwaarden (breedte, hoogte) wordt voldaan. Voor een nieuwe brug, of ingrijpend
wijzigen van een bestaande brug, moet wel een vergunning worden aangevraagd.
De aanwezigen zagen wel wat in een stimuleringsregeling voor de verbetering van de bruggen.
Collectief aanpakken van de bruggen is veel goedkoper en hier willen de eigenaren ook aan
meewerken. Men ziet wel dat het een gezamenlijk probleem is en dat er dus een gezamenlijke
oplossing moet komen.
Groep 1: (in willekeurige volgorde)
- gemaal weijland en de bree
- verwijderen oude bruggen
Groep 2: (in volgorde van draagvlak)
1. Extra pomp in plaats van allemaal losse maatregelen
2. extra sloot langs Meijekade;
3. onderwaterdrainage, wel vrij prijzig;
4. natuur mag broek ophouden;
5. verwijderen verouderde bruggen
Reactie op punt 2: Aan de andere kant van de Meijekade (zuiden) ligt al een doorlopende sloot die je
hiervoor zou kunnen gebruiken. Het peil in deze sloot moet dan wel verlaagd worden
1

In de klankbordgroep zitten vertegenwoordigers van: LTO Bodegraven, ANV De Parmey,
Natuurmonumenten, Stichting Groene Hart, VBC Stichtse Rijnlanden, Gemeente Bodegraven-Reeuwijk en
Provincie Zuid Holland, (agendaleden: Gemeente Alphen a/d Rijn, Gemeente Woerden, Provincie Utrecht).
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Groep 3: (in willekeurige volgorde)
- Overtollige bruggen verwijderen;
- Gemaal in Polder Weijland en De Bree, op plek waar vroeger het gemaal ook zat;
- Collectieve onderwaterdrainage, maar wel kijken naar de kosten;
- Kijk nog eens naar dynamisch peilbeheer;
- Vraag de mensen uit het gebied naar het peil (bijvoorbeeld bij extremen);
- Gebruik e-mail voor mensen met inlaten, om ze te vragen de inlaten te sluiten;
- In de groep is veel weerstand voor verbreden van de Meijevliet.
Resultaten tweede gebiedsavond
De tweede avond kreeg het waterschap vooral de reactie: er zijn in dit gebied (Noordzijderpolder,
Weijland en De Bree) niet zo veel problemen. Maak de problemen dus niet groter dan ze zijn.
Groep 1:
Top 4 (in willekeurige volgorde)
- Alleen een agrarische functie in de hele polder (dus agrarisch peil);
- Afspraken over beheer van de particuliere inlaten is bespreekbaar, bijv. over de diameter,
wanneer dichtdraaien e.d.;
- Noodpomp voor lagere gebieden, mag ook een oplossing zijn. Graag samen nadenken
over kortere afvoerroute;
- Apart waterpeil in lagere delen is oplossing, al dan niet in combinatie met schaderegeling
(door boeren onderling of met waterschap).
Flop (onderaan):
- Geen extra water graven en helemaal niet het afgraven van hele percelen.
Groep 2
- Overtollige bruggen verwijderen, maar wel subsidie voor geven, want het is in het
algemeen belang;
- Vaker baggeren en maaien, want de watergangen groeien snel dicht;
- Extra pomp tussen Middelwetering van de Bree naar Rietveld. Zou je in natte tijden onder
vrij verval het water niet kunnen laten weglopen?
- Maak mensen met een onderbemaling het zo makkelijk mogelijk om de onderbemalingen
te verlengen.
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Openstaande vragen na gebiedsavonden:
Wat zijn de voordelen van onderwaterdrainage? Wat kost het?
OWD is een type drainage-systeem waarbij m.b.v. vrij ondiep aangelegde drains (bij voorkeur
tussen de 30 en 60cm-mv) op vrij korte afstand (bij voorkeur tussen de 4 en 6m) niet alleen water
wordt (sneller) afgevoerd van het betreffende systeem (de klassieke functie van drainage), maar
in de zomer wordt ook water gesubinfiltreerd vanuit de drains in de bodem. Hierdoor zakt de
grondwaterstand aan het einde van de zomer minder ver weg en wordt de veenoxidatie beperkt.
Vanwege deze gecombineerde functie (de afwisseling tussen draineren en subinfilteren voorkomt
‘automatisch’ verstopping van de drainagebuizen) is het beheer & onderhoud ook vrij eenvoudig
geregeld.
Voordelen (uit model- en veldonderzoek) zijn o.a.
⇒ Beperkt maaivelddaling, doordat het grondwaterpeil minder ver weg zakt.
⇒ Zorgt voor een verbeterde draagkracht van het land (aan het begin van groeiseizoen);
⇒ Agrarische bedrijfsvoering verbetert door draagkrachtvoordelen maar ook door verhoogde
bodemtemperatuur (opbrengst neemt toe en kwaliteit grasmat neemt toe)
De aanlegkosten liggen op dit moment tussen de 1.700-2.000 euro/ha. De verwachting is dat bij
grootschalige aanleg deze kosten (aanzienlijk) kunnen dalen.
Natuurmonumenten gaat extra dammen aanleggen en sommigen zijn zonder duiker, wat
gaat daar mee gebeuren?
Natuurmonumenten heeft bij het waterschap een vergunning gekregen voor de aanleg van enkele
dammen om de bereikbaarheid van haar percelen te verbeteren.
In overleg met het waterschap zijn (enkele van) deze dammen zonder duiker aangelegd. Er
ontstaat hierdoor geen extra peilvak, de watergangen blijven op polderpeil. De afvoer van het
water wordt hierdoor alleen iets vertraagd.
Wanneer is de Oude Rijn voor het laatst gebaggerd?
De Oude Rijn van Woerden tot Harmelen is in onderhoud bij het waterschap en is in 2004
gebaggerd. Het gedeelte van Woerden tot Nieuwerbrug (provinciegrens) is in onderhoud bij de
Provincie Utrecht en is ook in 2004 voor het laatst gebaggerd. Het gedeelte van Nieuwerbrug tot
Bodegraven (en verder) is in onderhoud bij de Provincie Zuid Holland en wordt de komende jaren
gebaggerd.
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Bijlage 1, resultaat posters beide gebiedsavonden
1e avond (13 mei) groep 1

1e avond (13 mei) groep 2

Foto kaart groep 2
Foto kaartgroep 2
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1e avond (13 mei) groep 3
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2e avond (15 mei) groep 1

2e avond (15 mei) groep 2
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