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De locatie van gemaal Waardsedijk

De voorbereidingen voor de bouw van het 
gemaal Waardsedijk zijn in volle gang. 
We hopen het ontwerp van het gemaal 
in februari klaar te hebben, zodat in het 
voorjaar van 2016 de vergunningen  
kunnen worden aangevraagd. We hebben 
met de direct betrokkenen overleg gehad 
over het ontwerp. Dat wordt nog iets 
aangepast.  

Ook het overleg met de betrokkenen rond 
de overige projecten is inmiddels in volle 
gang. In deze nieuwsbrief leest u meer 
over de vorderingen rondom de nieuw-
bouw van gemaal Waardsedijk en krijgt u 
een update over andere maatregelen uit 
het watergebiedsplan Linschoterwaard. 
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Projecten
Meer informatie over de maatregelen die in 
deze nieuwsbrief kort worden genoemd, vindt 
u op onze website. Kijkt u dan bij het blokje 
plannen en projecten, watergebiedsplannen, 
watergebiedsplan Linschoterwaard. 

Inmiddels spelen er veel projecten 
binnen de Linschoterwaard. Denk aan 
bebouwingsonderzoek, verbetering van 

oevers van de Lange Linschoten, 
onderbemalingen en aanpak van de keringen, 
zoals langs de Cattenbroekerdijk en langs de 
voorboezem van Rapijnen. Hierdoor kan het 
zijn dat u in korte tijd meerdere brieven van 
ons ontvangt, die allemaal over verschillende 
onderwerpen gaan. Wanneer er zaken 
onduidelijk zijn, dan kunt altijd contact met 
ons opnemen. De contactgegevens staan op 
de website en verderop in deze nieuwsbrief. 
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Sinds mei 2015 ben ik hoogheemraad voor 
het waterschap namens de fractie Land-
bouw, Natuur en Economie, als opvolger van 
Huub van der Maat. 
Bestuurlijke ervaring heb ik opgedaan in 
diverse besturen in de landbouw, maar ook 
bij de Agrarische Natuurverenigingen. Ook 
heb ik heel kort in de gemeentepolitiek 
gezeten. Bij mijn bestuurswerk had ik vaak 
met het waterschap te maken. 

Na mijn HTS-opleiding civiele techniek ben 
ik melkveehouder geworden op het ouderlijk 
bedrijf in Kamerik. Daar ben ik in 2001 over-
geschakeld op biologisch boeren. Samen met 
mijn vrouw en zoon runnen we nu Boerbert 
VOF. 

Mijn aandachtsgebied als bestuurder is het 
zuidwesten van ons waterschap, waaronder 
de Linschoterwaard en de Lopikerwaard. 
Daarnaast vallen ook de waterkeringen, 
bodemdaling veenweide, wateroverlast 
piekbuien en vergunningverlening onder 
mijn portefeuille.  

Ik vind het belangrijk dat het waterpeil 
in de Linschoterwaard duurzaam op orde 
is. Daarom bouwt het waterschap onder 
andere een nieuw gemaal aan de Waardse-
dijk. Verder zijn we in gesprek met agrariërs 
over vrijwillige kavelruil.  Zo willen we onze 
doelen om wateroverlast te voorkomen, 
op een snelle manier regelen. We werken 
daarbij samen met het landgoed Linschoten.

Heeft u een goede suggestie of een pro-
bleem, ik sta open voor een gesprek. 

Ik kijk uit naar de samenwerking met u! 

Even voorstellen: Bert de Groot

Bert de Groot
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1 Het nieuwe gemaal Noord Linschoten 
Het oude gemaal Noord Linschoten is al een aantal jaren 
aan vervanging toe. De huidige plek van het gemaal is verre 
van ideaal. Het staat ingeperst tussen woningen en is slecht 
bereikbaar voor de onderhoudsmensen van het waterschap.  
Het waterschap voert onderhandelingen over de aankoop van 
grond voor een nieuwe locatie van het gemaal en leidt een 
vrijwillige kavelruil om een plek vrij te ruilen. We verwachten  
de kavelruil binnenkort af te kunnen afronden. 
Om voldoende wateraanvoer naar het nieuwe gemaal Noord 
Linschoten te waarborgen worden enkele watergangen, 
waaronder de Achtervliet en de Achterwetering-Noord verbreed. 

2 Nieuwe stuwen + vispassage 
Oudewater
In het peilbesluit voor polder Noord-Linschoten is in de winter 
een peilverlaging van 10 cm voorzien. Om dat mogelijk te 
maken moet er een peilscheiding komen tussen de bebouwing 
van Oudewater en het landelijk gebied van polder Noord 
Linschoten. In een groenstrook, op de grens van stedelijk naar 
landelijk gebied bij Oudewater, worden twee handbedienbare 
stuwen en enkele dammen aangebracht. De exacte locaties 
van de stuwen worden in overleg met de gemeente Oudewater 
bepaald, ook naar aanleiding van de gewenste uitbreiding van 
industrieterrein Tappersheul. Bij één van de stuwen wordt een 
vispassage geplaatst. Hierdoor ontstaat een visvriendelijke 
verbinding tussen de polder Papekop en Diemerbroek en de 
polder Noord-Linschoten.

3 Nieuwe inlaat Suyt Sydermolen
Het oude gemaal Snelrewaard zal rond de zomer van 2018 
worden ontmanteld en vervangen door een inlaat met 
vispassage. 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. 
De vispassage maakt het mogelijk dat vissen vanuit de Lange 
Linschoten naar polder Snelrewaard kunnen en omgekeerd. De 
inlaat maakt het mogelijk dat er bij hoge peilen op de Lange 
Linschoten water afgevoerd kan worden naar het nieuwe 
gemaal Waardsedijk. 

Stand van zaken maatregelen



6

7

N204

Linschoten

3

4 Gemaal Waardsedijk  
Eind februari 2016 is het ontwerp voor gemaal Waardsedijk 
klaar en kunnen we de omgevingsvergunning aanvragen. 
De bouw van het gemaal en de aanleg van de maalvliet is 
gepland na de zomer van 2016 en zal rond de zomer van 
2017 worden afgerond. We draaien na afronding van de 
bouw een korte periode proef, totdat alles naar behoren 
werkt en ontmantelen dan het huidige gemaal Snelrewaard.

Onderbemalingen 
Bij het opstellen van het watergebiedplan zijn de onderbemalingen 
op de kaart gezet. Als gevolg van de voorgestelde peilwijzigingen in 
het peilbesluit van 2011 kunnen sommige onderbemalingen, zoals 
opgenomen in het watergebiedsplan, komen te vervallen. Als u een 
onderbemaling heeft, dan krijgt u de komende maanden hierover 
een brief van het waterschap. 

5 Een bypass-operatie
Wanneer het hard regent, stijgt het peil op de Lange Linschoten. In het dorp Linschoten ontstaat daardoor wateroverlast. Om dat 
te voorkomen zoekt het Landgoed Linschoten met het waterschap naar een goede plek voor een bypass. Het water kan dan om 
Linschoten heen geleid worden. Als duidelijk is hoe de bypass wordt aangelegd, kan ook een besluit worden genomen over de brug 
in de Haakdijkkade. Deze brug vormt nu een gat in de Haakdijkkade, waardoor deze waterkering niet voldoet aan de normen. De 
twee mogelijkheden om dit probleem te verhelpen zijn het verleggen van de waterkering of het opvullen van het gat in de kering, 
en daarmee het verwijderen van de brug. Afhankelijk van het ontwerp van de bypass kan één van beide mogelijkheden voor de 
Haakdijkbrug worden gekozen. Het waterschap informeert u hier nog over. 

6 Verbetering watersysteem peilgebied 16EFGH  
In peilgebied 16EFGH wordt een aantal bestaande inlaten en stuwen 
vervangen en/of geautomatiseerd. Daarnaast worden ook enkele duikers 
vergroot. Deze maatregelen zorgen voor een verbetering van de wateraan-  
en afvoer in het peilgebied. 

7 IJsselveld over de Vaart
In 2015 hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden met 
de grondeigenaren om de knelpunten in het watersysteem  op te 
lossen. Vooralsnog is er geen bevredigende overeenkomst gesloten. 
In 2016 zoekt het waterschap samen met de grondeigenaren 
verder naar oplossingen. 

Legenda
Bebouwingsonderzoek

Hoogwatervoorziening

Onderbemaling

Voorbereiding - ontwerp

Voorbereiding - onderzoek

Groot onderhoud keringen

Bebouwingsonderzoeken
In het peilbesluit voor de Linschoterwaard zijn de nieuwe peilen 
voor het gebied vastgelegd. Door maaiveldsdaling voldoen niet alle 
huidige peilen meer aan bijvoorbeeld de droogleggingsnorm voor 
landbouw. Daarom is het in een aantal peilgebieden noodzakelijk 
een peilwijziging door te voeren. Deze peilwijziging kan leiden tot 
schade aan bijvoorbeeld bebouwing. Het waterschap onderzoekt 
in deze peilgebieden of de peilwijziging eventueel nadelige invloed 
heeft op uw woning of overige opstallen. Indien van toepassing 
wordt u komende maand hierover geïnformeerd.  



  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
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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@hdsr.nl 

Keringen 
Cattenbroekerdijk 
Op dit moment vindt langs de gehele 
Cattenbroekerdijk onderzoek plaats naar 
de onderhoudstoestand van de kering. 
De kering is aan de oostzijde van de 
Montfoortse vaart te laag en de  
stabiliteit wordt op dit moment  
onderzocht. Op 28 januari 2016 is er een  
informatieavond voor betrokkenen. Dan 
licht het waterschap toe waarom de 
kadeverbetering noodzakelijk is en hoe 
eventuele oplossingen eruit komen te 
zien. 

Keringen voorboezem  
van Rapijnen 
De kering is aan de beide zijden van 
de voorboezem te laag en de staat 
van onderhoud is onvoldoende. Naar 
verwachting moet de kering worden 
verhoogd en wordt een beschoeiing 
geplaatst. Volgens de planning worden 
in februari en maart keukentafel-
gesprekken met direct betrokkenen 
gevoerd. 

Aanpak oevers Lange 
Linschoten
De gemeente Oudewater neemt op dit 
moment initiatief om de situatie rond 
de oevers van de Lange Linschoten te 
verbeteren. Om al vroeg in het verbe-

tertraject de aard van maatregelen af 
te stemmen, overlegt de gemeente met 
het waterschap. Als wordt gekozen voor 
een beschoeiing, dan moeten ook met de 
bewoners gesprekken worden gevoerd 
over eventuele inlaten voor hoogwater-
voorzieningen en bijvoorbeeld steigers. 
Ook op bestuurlijk niveau is afgesproken 
samen in gesprek te gaan over een deug-
delijke oplossing. 

Vanuit het waterschap wordt een tracé 
van de oostelijke kade van de Lange 
Linschoten getoetst op veiligheid (piping 
om precies te zijn). Daarom wordt in de 
komende maanden een inmeting van 
deze kade uitgevoerd en worden grond-
monsters van de kade genomen. 

De klankbordgroep
Voor het opstellen van het watergebiedsplan 
Linschoterwaard is een klankbordgroep 
in het leven geroepen. De klankbordgroep 

bestaat uit een afvaardiging namens het 
waterschap, de gemeenten, de provincie en 
natuurlijk inwoners van het gebied. In sep-
tember 2015 is de groep bij elkaar geweest. 

De komende jaren zullen we afhankelijk van 
de behoefte en de voortgang van de uitvoe-
ring 2 tot 3 maal per jaar bij elkaar komen. In 
maart is een volgende bijeenkomst gepland.

Groot onderhoud 
keringen
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Montfoortse vaart


