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De locatie van gemaal en maalvliet

Vanaf 31 maart 2015 loopt de in-

spraakprocedure voor de bouw van 

het nieuwe gemaal Waardsedijk. 

Belanghebbenden kunnen t/m 11 mei 

2015 een zienswijze indienen op dit 

plan. De volgende stap is om in nauw 

overleg met de direct omwonenden 

een passend ontwerp voor het gemaal 

op te stellen. In deze nieuwsbrief leest 

u meer over gemaal Waardsedijk en 

krijgt u een update over andere maat-

regelen uit het watergebiedsplan.
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Gemaal Waardsedijk
Op 31 maart is het ontwerp-projectplan 

gemaal Waardsedijk de inspraak in 

gegaan. De onderhandelingen op twee 

mogelijke locaties met de grondeigenaren 

zijn eind 2014 afgerond. Het gemaal komt 

op de locatie tegenover Waardsedijk 77. 

Gemaal Waardsedijk is van groot 

belang voor het watersysteem in de 

Linschoterwaard. Door het nieuwe 

gemaal kan ook water naar het zuiden 

(Gekanaliseerde Hollandse IJssel) worden 

afgevoerd en hoeft niet al het water 

naar het noorden (Oude Rijn) te worden 

afgevoerd. Het oude gemaal Snelrewaard 

wordt vervangen door een inlaat, zodat 

water vanuit de Lange Linschoten naar 

het nieuwe gemaal kan worden gevoerd. 

Bij de inlaat komt een vispassage.

De start van de uitvoering van de bouw 

en de aanleg van de maalvliet is gepland 

na de zomer van 2016 en zal voor de 

zomer van 2017 worden afgerond. Het 

oude gemaal Snelrewaard zal rond de 

zomer van 2018 worden ontmanteld en 

vervangen door een inlaat. De nieuwe 

inlaat wordt vernoemd naar de oude 

molen: inlaat Suyt Sydermolen. Komende 

jaren wordt gekeken welke functie de 

oude molenstomp kan vervullen in het 

gebied. Initiatieven zijn welkom! 

U kunt het ontwerp-projectplan en 

de daarbij horende stukken bekijken 

op de site van het waterschap: www.

destichtserijnlanden.nl/bekendmakingen

Een papieren exemplaar van het 

projectplan ligt ter inzage op het kantoor 

van de gemeente Oudewater, Waardsedijk 

219 in Oudewater.

Onderbemalingen 
In een onderbemaling wijkt het peil af van 

het peilbesluit. U krijgt een vergunning 

voor een onderbemaling wanneer de 

hoogte van het maaiveld op het specifieke 

perceel gemiddeld meer dan 10 cm lager 

is dan van het peilgebied. De drooglegging 

op dit perceel is dan te klein. In het 

watergebiedsplan zijn de bij ons bekende 

onderbemalingen opgenomen. Heeft u 

een onderbemaling?  

Dan komen we in 2015 bij u langs om 

de resultaten van de toetsing met u te 

bespreken. 
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Hoogwatervoorzieningen

Gemaal Noord Linschoten 
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In het peilbesluit voor de Linschoterwaard zijn de peilen voor het gebied 

vastgelegd. In een aantal peilgebieden treedt een peilwijziging op. Dit 

kan leiden tot schade aan bijvoorbeeld bebouwing. Het waterschap voert 

in deze peilgebieden onderzoeken uit of er risico op schade is. 

Om schade te voorkomen zijn in het verleden hoogwatervoorzieningen 

rondom woningen aangelegd. Op 18 februari 2015 heeft het algemeen 

bestuur van het waterschap een nieuw beleid vastgesteld. De kern van 

het beleid is een stop op de aanleg van nieuwe hoogwatervoorzieningen 

door het waterschap en het terugdringen van de beheerinspanning van 

bestaande hoogwatervoorzieningen

Langs de Cattenbroekerdijk, de M.A. Reinaldaweg en Nieuwe 

Zandweg zijn al onderzoeken uitgevoerd. De eigenaren van alle 

onderzochte gebouwen informeren wij dit jaar over de resultaten.  De 

hoogwatervoorzieningen langs de Lange Linschoten en de Waardsedijk 

zijn kortgeleden ingemeten. We nemen dit jaar contact met u op om het 

gevolg van ons beleid voor uw hoogwatervoorziening te bespreken. 

De laatste stap is het geleidelijk instellen van de waterpeilen uit het 

vastgestelde peilbesluit. Dit gebeurt pas als met alle betrokkenen binnen 

één peilgebied afspraken gemaakt zijn. Tot die tijd blijven de waterpeilen 

ongewijzigd.

Het oude gemaal Noord Linschoten is al een aantal jaren 

aan vervanging toe. De huidige plek van het gemaal is 

niet wenselijk, als onderdeel van de bebouwing. Ook is het 

gemaal slecht bereikbaar voor de onderhoudsmensen van het 

waterschap. Het waterschap voert onderhandelingen over de 

aankoop van grond voor een nieuwe locatie van het gemaal. 

Wij verwachten rond de zomer van 2015 duidelijkheid te 

hebben over de locatie van het nieuwe gemaal. 

De aanleg van een nieuwe waterberging tegen de kern van 

Oudewater, is een maatregel uit het watergebiedsplan. Het 

belang van deze berging, de combinatie met de bouw van het 

gemaal en de realiseerbaarheid, is op dit moment onderwerp 

van gesprek tussen de provincie Utrecht, de omwonenden en 

het waterschap.

Stand van zaken maatregelen
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Ter ontlasting van het boezemsysteem wil het waterschap een bypass en waterberging op het Landgoed Linschoten aanleggen. De 

Lange Linschoten is nu simpelweg te smal om bij regen het water door te laten. Uiteraard helpt het gemaal Waardsedijk al, want 

dan hoeft niet al het water uit de Linschoterwaard meer naar het noorden, maar de bypass blijft nodig. Verbreden in de bebouwde 

kern is te ingrijpend en daarom is gekozen voor een bypass.  

Door de boezemwatergang “Wijken in Linschoterbos” te verbinden met de “Korte Linschoten”, wordt de afvoercapaciteit van het 

watersysteem vergroot. Door ook nog de aanliggende percelen tijdens hoog boezemwater en dreigende calamiteiten tijdelijk 

onder water te zetten, kan in korte tijd veel water worden geborgen. Hierdoor wordt het boezemsysteem nog verder ontlast. De 

verwachting is dat de waterberging 1 keer in de 5 jaar ingezet moet worden. De grond kan gewoon agrarisch in gebruik blijven.

Bewoners, agrariërs en ook het 

waterschap ervaren knelpunten in 

aanvoer van voldoende water in de 

sloten van IJsselveld over de Vaart in 

de hoek van de Lindeboomsweg en de 

Cattenbroekerdijk bij Montfoort. 

Om tot een blijvende oplossing voor 

de problemen te komen, zijn in het 

watergebiedsplan in 2011 maatregelen 

vastgesteld. Voorbeelden hiervan zijn 

de aanleg van een nieuwe watergang 

en het vervangen van de huidige 

stuwen. 

Op dit moment vinden gesprekken 

met de betrokkenen plaats om tot 

een bevredigende inrichting van het 

watersysteem te komen met als doel: 

voldoende water voor de inwoners 

en een robuust onderhoudsarm 

watersysteem voor het waterschap.

In het peilgebied 14C IJsselveld zijn negen duikers 

vervangen. Het vervangen van deze duikers zorgt 

voor een verbetering van de wateraanvoer en –afvoer. 

Dit draagt bij aan een beter watersysteem. In 2015 

worden een aantal bestaande inlaten vervangen en/of 

geautomatiseerd. Daarnaast worden de twee stuwen in 

de Dwarswetering van polder Wulverhorst vervangen 

door één nieuwe stuw.

Nog niet gestart Planvormingsfase Afgerond

Kleurbetekenis iconen:
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Meer informatie
Achtergrondinformatie over het watergebiedsplan staat op 

de website van het waterschap, www.destichtserijnlanden.nl/

watergebiedsplannen.

Heeft u vragen over het vastgestelde plan of de uitvoering van 

de maatregelen? Neem dan contact op met de projectleider, 

Gerrie Eggels. Telefoon +316 11 61 47 00  

of eggels.g@hdrs.nl 

Mijn naam is Gerrie Eggels. Na mijn studie 

Civiele Techniek in Delft heb ik een kleine 10 

jaar bij adviesbureaus gewerkt en in 2008 

de overstap gemaakt naar de overheid. 

Eerst de Dienst Landelijk Gebied en nu sinds 

3 jaar het waterschap. Ik woon in Utrecht, 

samen met man en twee dochtertjes van 5 

en 7 jaar.  

Begin 2014 heb ik Peter Hesen opgevolgd 

als projectleider voor de uitvoering van het 

watergebiedsplan Linschoterwaard. En 

inmiddels heb ik in een aantal projecten al 

persoonlijk met de inwoners kennis mogen 

maken. In deze nieuwsbrief informeren wij 

u over de stand van zaken in een aantal 

projecten. We raken gelukkig op stoom 

met de uitvoering van de projecten uit het 

watergebiedsplan. Vooral de gemalen en 

de waterberging in natte en of droge vorm 

hebben veel impact in het gebied en verdie-

nen goed overleg en een samen gedragen 

aanpak. En dat samen betekent waterschap 

en de direct betrokkenen. 

Ik kijk uit naar onze samenwerking de 

komende tijd om de Linschoterwaard ook 

wat betreft het water weer een beetje 

mooier en veiliger te maken!

De klankbordgroep
Voor het opstellen van het watergebieds-

plan Linschoterwaard is een klankbord-

groep in het leven geroepen. Recent is de 

groep bij elkaar geweest. De klankbord-

groep bestaat uit een afvaardiging namens 

het waterschap, de gemeenten, de provin-

cie en natuurlijk inwoners van het gebied. 

De komende jaren zullen we afhankelijk 

van de behoefte en de voortgang van de 

uitvoering 2 tot 3 maal per jaar bij elkaar 

komen.

De rol van de klankbordgroep is het volgen 

van de uitvoering van de maatregelen uit 

het watergebiedsplan en het adviseren van 

het waterschap, ook op basis van wat er in 

gebied wordt gezegd over de uitvoering. 

Daarnaast is het ook een uitstekend plat-

form om overige water-gerelateerde zaken 

ter sprake te brengen. 

Heeft u interesse in deelname aan de 

klankbordgroep, neem dan contact op met 

Gerrie Eggels, projectleider van het water-

gebiedsplan. Per mail, eggels.g@hdsr.nl of 

06 11614700. 

Even voorstellen: Gerrie Eggels, projectleider watergebiedsplan
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Jasper Zalm (projectleider uitvoering 

projecten) en Gerrie Eggels (projectleider 

watergebiedsplan)


