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Verslag Impulsregeling Water in de Leefomgeving 2021 
 

Inleiding 
 

Met de impulsregeling Water in de Leefomgeving stimuleert het Hoogheemraadschap de 

Stichtse Rijnlanden gemeenten financieel om maatregelen uit te voeren die bijdragen aan de 

volgende doelen: 

• stimulering gemeenten om maatregelen uit te voeren die ook onze (wettelijke) doelen 
behalen. Met een focus op de doelen van Europese Kaderrichtlijn Water, wateropgave 
wateroverlast en Ruimtelijke Adaptatie; 

• stimulering van gemeenten om hun ambities met betrekking tot stedelijk water(beheer) te 
vergroten of ontwikkelen. 

• Doordat gemeenten zichtbaar uitvoering geven aan het verbeteren van water, draagt dit bij 
aan het waterbewustzijn van bewoners; 

• samenwerking tussen gemeenten en waterschappen bevorderen en zichtbaar te maken; 
 

Voor 2021 is een bedrag van € 650.000,-- beschikbaar gesteld vanuit het budget van de 

programma’s Gezond Water en Klimaatadaptatie. 

 

 

De gemeenten kunnen bij het waterschap maatregelen aandragen die voor een bijdrage in 

aanmerking kunnen komen. Het waterschap prioriteert de aangedragen maatregelen op basis 

van diverse criteria. 

Belangrijke randvoorwaarden zijn dat gemeenten zelf ambitie hebben en dat het niet om 

wettelijk verplichte maatregelen gaat. Maatregelen zoals monitoring, regulier onderhoud, 

onderzoek en planvorming (inclusief bestek opstellen) vallen buiten de cofinanciering. 

 

Het college stemde op 14 december 2016 met de zogenaamde verbreding van de 

impulsregeling ‘Klimaatadaptatie in de Stad’. Deze regeling is omgedoopt tot Impulsregeling 

Water in de Leefomgeving om geen verwarring te krijgen met de landelijke regeling met 

dezelfde titel. Onze regeling loopt van 2018 tot en met 2022. Na 2022 is door het college 

besloten om de regeling te continueren en het budget te vergroten en te verbreden. Zie voor 

meer informatie www.hdsr.nl/impuls   

Verbeteren waterkwaliteit en ecologie in stedelijk gebied  Budget € 500.000,-  

Realisatie Wateropgave Wateroverlast   

Budget € 150.000,-  Verminderen gevolgen piekbuien, gevolgen water tekort, 

droogte en hitte in stedelijk gebied 

Versterken van de beleving van en bewustwording over water Maakt deel uit van beide budgetten 

http://www.hdsr.nl/impuls
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Beeldverslag Impulsregeling 2021 
 

Deze rapportage gaat over het jaar 2021. De gemeenten konden tot 1 juni 2020 voorstellen 

indienen. Zeven gemeenten hebben achttien maatregelen ingediend. Het college besloot in juli 

2020 aan zeventien maatregelen in zeven gemeenten bij te dragen. Dit jaar werd voor het 

eerst bijgedragen aan een maatregel van de gemeente Krimpenerwaard. Vervolgens zijn de 

samenwerkingsovereenkomsten met deze gemeenten getekend. 

 

De zeventien maatregelen staan in de volgende tabel. Vier maatregelen zijn uiteindelijk niet 

doorgegaan en het waterschap heeft daaraan geen bijdrage geleverd. Deze zijn in de tabel 

doorgehaald. 

 

Gemeente Maatregel  

Bunnik Kllimaatbestendige Oranjebuurt 

Krimpenerwaard Montignylaan en Halve Maan 

Lopik Verbeteren doorstroming Cabauw Oost 

Nieuwegein Drijvend groen "versteende" watergang Putter Doorslag 

Nieuwegein Oplossen kroosprobleem Schansen-Noord 

Nieuwegein Circulair drijvend groen "versteende" watergang Vosseweide 

Utrecht Klimaatbestendig inrichten van het Hooghiemstraplein 

Utrecht Aanleggen natuurvriendelijke oevers ISU Science Park 

Utrecht Aanpak wateroverlast en blauwalg in Veldhuizerplas (Kloosterpark-Meentpark) 

Utrecht Robuuster watersysteem Kasteeltuin Nijevelt 

Utrecht Aanleg natuurvriendelijke oevers MFA De Voorn (Langeraksingel) 

Utrecht Aanleg natuurvriendelijke oevers NPD strook, Brailledreef 

Utrecht Aanpak kroosproblematiek Seychellen, Lunetten 

Utrecht Verbeteren waterkwaliteit en doorstroming Zilveren Schaats 

Woerden Vervangen duikers Molenvliet 

Zeist Natuurvriendelijke oevers Buitenplaatsen Landgoed Hoog Beek & Royen en Pavia 

Zeist Natuurvriendelijke oevers Pestersbosje 

Zeist Ombouwen VGS naar GS en dichtzetten riooloverstorten 

 

Conform besluit van het college van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden op 14 juli 

2020 (bestuursvoorstel DM# 1660383)  

Overeenkomst met de 

gemeente Krimpenerwaard 

nnik 
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Uiteindelijk zijn alle maatregelen, op vier na, overeenkomstig het geplande uitgevoerd. De vier 

maatregelen die niet zijn doorgegaan, zijn door de gemeente (voorlopig) afgeblazen. De reden 

van het niet doorgaan van de maatregelen zijn divers. Vooral vertraging vanwege tegenvallers 

bij participatie, capaciteitsgebrek en tegenvallers tijdens de uitvoering (waardoor een forse 

overschrijding van de geraamde kosten dreigde te ontstaan) waren de oorzaak.  Enkele 

maatregelen moesten nog in 2022 worden afgerond. Twee maatregelen zijn eind 2022 pas 

gestart. De uitvoering zal in 2023 zeker plaats vinden, omdat het waterschap 

opdrachtbevestigingen heeft gekregen.  

Toelichting volgende bladzijden 
Aan elke maatregel is een pagina gewijd. Per maatregel staat een beschrijving, de locatie, de 

uitvoering (dimensionering), de oplevering, de argumentatie en bijdrage van het waterschap 

en foto’s, tekeningen en/of mediaberichten.  
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Gemeente Krimpenerwaard Volgnummer 1 (van 1) 

Bijdrage HDSR €        43.000    

Beschrijving Verbeteren watersysteem Montignylaan en Halve Maan 

Locatie Schoonhoven oost 

Uitvoering/ 

Toelichting  

In de omgeving van de Montignylaan en Halve Maan te Schoonhoven ligt een krap 

gedimensioneerd watersysteem wat in droge perioden makkelijk leidt tot droogvallende 

watergangen. Bij piekbuien is de afvoermogelijkheid van watersysteem beperkt en 

treedt snel wateroverlast op. De aan te leggen duiker bij de Montignylaan voorziet in een 

mogelijkheid voor wateraanvoer in droge tijden voor een peilgebied waar op dit moment 

geen aanvoer mogelijk is. De vervanging van de duiker onder de Halve Maan verbetert 

de afvoer van het bovenstrooms gelegen gebied en verkleint daarmee het risico op 

wateroverlast.   

Oplevering Begin 2023, plan aangepast (meekoppelen met nieuwbouw, waterpeilen in praktijk 

klopten niet met data. Daardoor planning ook vertraagd) 

Argumentatie 

HDSR 

De uitvoering van dit project zorgt er voor dat het watersysteem wordt verbetert. Er 

komen weer mogelijkheden voor water aan te voeren, zodat droogte minder probleem 

wordt. We hopen met deze impuls dat de gemeente samen met het waterschap meer 

gaat werken aan een robuust en klimaatbestendig watersysteem. Afgestemd met Sterke 

Lekdijk project en watersysteembeheerder. De gemeten waterpeilen klopten niet met 

beheerdata. Daarom plan nader herzien en vertraagd.  
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Gemeente Lopik Volgnummer 1 (van 1) 

Bijdrage HDSR €        24.250    

Beschrijving In Cabauw is al enige jaren overlast door overmatig kroos, zuurstoftekort en 

daardoor vissterfte. Naast het vergroten van de wateraanvoer is het wenselijk 

om de doorstroming te verbeteren. Een belangrijk knelpunt zijn drie duikers. 

Het is wenselijk om duikers op te halen en met lucht te leggen. Uitvoering is 

afhankelijk van de ligging van kabels en leidingen. 

Locatie Cabauw 

Uitvoering/ 

Toelichting  

Twee van de drie duikers zijn aangelegd. De locatie Cabauw oost is niet 

realiseerbaar vanwege de ligging van o.a. het vrijverval riool.  

Het waterschap heeft de bijdrage verlaagd (2/3 uitbetaald) 

Oplevering Mei 2021 

Argumentatie 

HDSR 

Door uitvoering van dit project zal de waterkwaliteit en ecologie verbeteren, alsmede de 

doorstroming in de watergangen. Op deze manier kan de kroosproblematiek worden 

opgelost. Graag afstemming met het waterschap bij de uitvoering van het project. 

 

  

Aanleg duiker Vogelenzangkade   Aanleg duiker Wielsekade 

 

Resultaat Vogelenzangkade  

       Resultaat Wielsekade  
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Gemeente Nieuwegein Volgnummer 1 (van 3) 

Bijdrage HDSR €        12.000    

Beschrijving Drijvend groen "versteende" watergang Putter Doorslag aanleggen. 

In de zomer van 2018 zijn er problemen opgetreden met betrekking tot de 

waterkwaliteit in de wijk Doorslag, peilvak NGW_021. Met als gevolg 

diersterfte, klachten en een slecht imago in de buurt. Een verbetering van de 

waterkwaliteit door het vastleggen van nutriënten in de biomassa. Daarnaast 

een verbetering van de biodiversiteit. Ten slotte een verbetering van de 

beleving van het water. Uitvoering in combinatie met andere 

verbetermaatregelen. 

Locatie Doorslag 

Uitvoering/ 

Toelichting  

De vegetatiematten aan de Putter en Vosseweide zijn aangelegd zoals 

gepland. 

Oplevering Mei 2022 

Argumentatie 

HDSR 

Het aanleggen van vegetatiematten is een goede optie bij watergangen zonder groene 

oevers. Naast mogelijke verbetering van fauna en flora, draagt het ook bij aan 

bewustwording van bewoners. Voorwaarde is dat het onderhoud door de gemeente 

wordt uitgevoerd. 

 

Situatie voor aanleg. 

 Matten vlak na aanleg. 

 

Resultaat na enkele maanden. 
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Gemeente Nieuwegein Volgnummer 2 (van 3) 

Bijdrage HDSR € 40.000   

Beschrijving Oplossen kroosprobleem Schansen-Noord 

Bij de watergang aan de Baarnseveste is in 2019 een kroosslurper geplaatst om het 

aanwezige kroos weg te krijgen. Dat is gelukt, echter, het kroos heeft zich verzameld 

verderop in het traject. Namelijk in de watergang tussen de Deventerschans, 

Beemsterschans en Hoornseschans. Binnenkort wordt de hele buurt gerenoveerd en 

krijgt deze vijver een speelfunctie met een trekpond.  Kroos doet af aan de beleving en 

kan voor vissterfte zorgen. Daarom willen we de duikers aan de Zegveldseschans en 

Leusderschans met lucht leggen en groter dimensioneren zodat het kroos weg kan. 

Uiteindelijk komt de kroos dan terecht in de vijver van het gemaal. De kans dat het zich 

hier ophoopt is gering. 

Locatie Schansen Noord 

Uitvoering/ 

Toelichting  

Aanpakken twee duikers. Het hoger leggen van de duikers bleek niet mogelijk te zijn. 

Alternatief is in overleg uitgevoerd: Eenzelfde doel wordt bereikt door afkoppelen HWA 

stelsel, na onderzoek of er foutieve aansluitingen op zitten.  

Het project is daardoor een jaar vertraagd. Eind 2022 is uitvoering gestart en daarna 

afgerond. 

Oplevering Uiteindelijk begin 2023 

Argumentatie 

HDSR 

Door deze relatief eenvoudige maatregel is de verwachting dat het kroosprobleem in de 

hele wijk wordt opgelost. Het betreft een 'laatste schakel' in al eerder uitgevoerde 

maatregelen. De maatregel heeft op andere locaties een bewezen effect. 
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Gemeente Nieuwegein Volgnummer 3 (van 3) 

Bijdrage HDSR € 10.000   

Beschrijving Circulair drijvend groen "versteende" watergang Vosseweide. 

In de zomers van 2017 en 2018 zijn er problemen opgetreden met betrekking tot de 

waterkwaliteit in de wijk Batau-Noord, peilvak NGW_004. Met als gevolg diersterfte en 

een slecht imago in de buurt. De maatregel dient verschillende doelen. Een verbetering 

van de waterkwaliteit door het vastleggen van nutriënten in de biomassa. Water met een 

overschot aan nutriënten kan immers kroosvorming stimuleren. Daarnaast een 

verbetering van de biodiversiteit. Ten slotte een verbetering van de beleving van het 

water. 

Locatie Vosseweide 

Uitvoering/ 

Toelichting  

De vegetatiematten aan de Putter en Vosseweide zijn aangelegd zoals gepland. 

Oplevering Mei 2022 

Argumentatie 

HDSR 

Door deze relatief eenvoudige maatregel is de verwachting dat het kroosprobleem in de 

hele wijk wordt opgelost. Het betreft een 'laatste schakel' in al eerder uitgevoerde 

maatregelen. De maatregel heeft op andere locaties een bewezen effect. 

 

 

    

Resultaat na aanleg.     Details vegetatiematten  
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Gemeente Utrecht Volgnummer 1 (van 5) 

Bijdrage HDSR €  52.500   

Beschrijving Klimaatbestendig inrichten van het Hooghiemstraplein door HWA verwijderen en wadi 

aanleggen. 

Het plein is op dit moment dichtgelegd met klinkers. De omwonenden en bedrijven 

willen graag het plein aantrekkelijker, klimaatbestendiger en groener maken. Er is een 

landschapsarchitect bij betrokken en die heeft een ontwerp gemaakt. Doordat er veel 

kabels en leidingen in de grond liggen, heeft ze een slim plan bedacht. Door de 

hemelwaterriolering af te koppelen en te verwijderen, ontstaat plek voor een wadi en 

toevoeging groen en bomen.   

Locatie Hooghiemstraplein 

Uitvoering/ 

Toelichting  

Vanwege corona is project uitgesteld en is pas eind 2022 gestart. Uitvoering in 2023. 

Het waterschap heeft de bijdrage eind 2022 medegefinancierd op basis van zekerheid 

dat project wordt uitgevoerd. Bewijsvoering is akkoord. 

Oplevering 2023 

Argumentatie 

HDSR 

Prachtig integraal project dat bijdraagt aan uitvoering van het klimaatbestendig maken 

van de stad. De bewoners zijn betrokken en klimaatadaptatie en verbeteren van de 

waterkwaliteit worden goed gecombineerd. 

 

 

 

Project voor uitvoering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participatie tijdens planvorming, na corona periode.  
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Gemeente Utrecht Volgnummer 2 (van 5) 

Bijdrage HDSR € 50.000   

Beschrijving Robuuster watersysteem Kasteeltuin Nijevelt,  

Aanleg nieuwe watergang, drie bruggen in plaats van duikers, samenvoegen 

peilgebieden. De gracht van het voormalig kasteel Nijevelt en de nabijgelegen 

watergangen op de locatie van de voormalige kasteeltuin zijn twee kleine afzonderlijke 

peilgebiedjes. In het kader van masterplan kunnen de twee peilgebieden 

samengevoegd worden. Het watersysteem wordt hierdoor robuuster (groter 

aaneengesloten systeem en minder doodlopende watergangen).   

Locatie Kasteel Nijevelt ligt in Milan Viscontipark in De Meern    

Uitvoering/ 

Toelichting  

Project is vertraagd uitgevoerd. De benodigde materialen konden niet op tijd worden 

aangeleverd. Daarnaast zijn archeologische items gevonden. 

Oplevering Eind 2022 

Argumentatie 

HDSR 

Door de uitvoering van de maatregelen zal lokaal een verbetering van het 

watersysteem, waterkwaliteit en bewustwording worden gerealiseerd. We kunnen niet 

volledig meefinancieren, omdat het project te groot is voor deze impulsregeling. 
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Gemeente Utrecht Volgnummer 3 (van 5) 

Bijdrage HDSR € 15.000   

Beschrijving Aanleg natuurvriendelijke oevers bij MFA De Voorn (Langeraksingel), Langs 

primaire watergang een talud verflauwen en daarmee een natuurvriendelijk 

oever realiseren.  

Locatie Langerakbaan  

Uitvoering/ 

Toelichting  

Project is conform uitgevoerd. 

Oplevering Eind 2021 afgerond, beplanting begin 2022. 

Argumentatie 

HDSR 

Dit project draagt bij aan de verbetering van waterkwaliteit en bewustwording. Het lost 

een probleem op dat vanuit de ecoscan naar voren kwam. We vragen de gemeente om 

de naastgelegen school te betrekken bij het beheer en onderhoud van de NVO. 

 

       

Locatie      Werk tijdens uitvoering 

 

Resultaat kort na oplevering 

  



Impulsregeling Water in de Leefomgeving 2021  DM 1937116 

Pagina 12 van 17 

Gemeente Utrecht Volgnummer 4 (van 5) 

Bijdrage HDSR € 22.500   

Beschrijving Aanleg natuurvriendelijke oevers NPD strook  

 

Locatie Brailledreef 

Uitvoering/ 

Toelichting  

Project is conform uitgevoerd. 

Oplevering Eind 2021 afgerond 

Argumentatie 

HDSR 

Prima kans om bij een ruimtelijke ontwikkelingen meteen een verbeterslag voor ecologie 

en waterkwaliteit te realiseren. Dit samen met al eerder uitgevoerde maatregelen in de 

buurt. Daarnaast heeft de gemeente goed nagedacht over beheer en onderhoud samen 

met bewoners. 

 

 

          
Aanleg in volle gang met drijvende pontons. 
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Gemeente Utrecht Volgnummer 5 (van 5) 

Bijdrage HDSR € 23.000   

Beschrijving Aanpak kroosproblematiek Seychellen door ophalen van duiker. 

 

Locatie Lunetten 

Uitvoering/ 

Toelichting  

Project is conform uitgevoerd. 

Oplevering Eind 2021 

Argumentatie 

HDSR 

Het ophalen van een duiker is een bewezen methode om de waterkwaliteit te 

verbeteren. Naar verwachting zal ophoping van kroos tot het verleden behoren en 

daarmee de klachten van bewoners. We verwachten dat het project relatief makkelijk is 

uit te voeren. 

 

      

De nieuwe duiker 

  



Impulsregeling Water in de Leefomgeving 2021  DM 1937116 

Pagina 14 van 17 

 

Gemeente Woerden Volgnummer 1 (van 1) 

Bijdrage HDSR € 79.500   

Beschrijving Vervangen twee duikers Bekenlaan Molenvliet 

Na overleg met gemeente worden enkel de twee duikers aan de Bekenlaan 

vervangen (De Beerze en De Polderbaan). Dit omdat de toegekende bijdrage 

lager is dan aangevraagd. 

Locatie Bekenlaan Molenvliet 

Uitvoering/ 

Toelichting  

Vertraging in uitvoering doordat kabels opgepakt moeten worden door bedrijf. 

Vertraging meer dan een jaar. Eind 2022 is duidelijk opdracht gegeven. Ook 

vertraging door personeelscapaciteit bij gemeente. 

Oplevering Uitvoering begin 2023. 

Argumentatie 

HDSR 

Door het vervangen van twee duikers aan de Berkenlaan in de wijk Molenvliet, is de 

verwachting dat het kroosprobleem in de hele wijk wordt opgelost en bijdraagt aan de 

verbetering van doorstroming om wateroverlast in de wijk te verminderen. Het betreft 

een 'laatste schakel' in al eerder uitgevoerde maatregelen van de afgelopen jaren 

(vervangen van de duikers “achterin” het watersysteem in de woonwijk is nu aan de 

orde). De maatregel heeft op andere locaties in de wijk een bewezen effect opgeleverd.  

 

 

Persbericht ondertekening overeenkomst: Schoon en gezond water in Molenvliet - HDSR 

 

 

Situatie voor uitvoering 

  

https://www.hdsr.nl/werk/info-op-maat/gemeenten/impuls-water/@102045/schoon-gezond-water/
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Gemeente Zeist Volgnummer 1 (van 2) 

Bijdrage HDSR    

Beschrijving Natuurvriendelijke oevers Buitenplaatsen Landgoed Hoog Beek & Royen en 

Pavia. Beide buitenplaatsen hebben een rijke cultuurhistorie. De vijvers werden 

in het verleden gevoed door middel van een spreng vanuit het Zeisterbos. Deze 

spreng is lang geleden droog gevallen, al in 1915 werd er gesproken over het 

zoeken naar een oplossing voor de drooggevallen spreng. We willen de 

ecologisch en belevingswaarde vergroten door aanleg van natuurvriendelijke 

oevers. Door deze aanpak verbetert de waterkwaliteit en vergroten we de 

belevingswaarde van het water. 

Locatie Landgoed Hoog Beek & Royen en Pavia 

Uitvoering/ 

Toelichting  

Vertraging in uitvoering van de aanleg. In overleg is eind 2022 aangegeven dat 

project zeker doorgaat. Inclusie aanvullende activiteiten zoals afkoppelen 

regenwater van gebouwen is project akkoord bevonden.  

Oplevering Eind 2022 is projectopdracht gegeven, oplevering 2023. 

Argumentatie 

HDSR 

Door uitvoering van dit project wordt behoud van cultuurhistorie (sprengen) en 

verbetering van ecologie goed gecombineerd. Een mooi voorbeeldproject en onderdeel 

van de Blauwe Agenda. Door de aanleg van natuurvriendelijke oevers en afkoppelen 

gebouwen, in combinatie met de uitvoering van achterstallig onderhoudsmaatregelen, 

verwachten we een verbetering van ecologie en waterkwaliteit. We kunnen niet volledig 

meefinancieren, omdat het project te groot is voor deze impulsregeling. Voorwaarde van 

toekenning bijdrage is dat de gemeente beheer en onderhoud afspraken maakt. 

 

 

 

Krantenartikel aankondiging. 

 

Voorbereidende werkzaamheden 
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Gemeente Zeist Volgnummer 2 (van 2) 

Bijdrage HDSR € 7.500   

Beschrijving Ombouwen Verbetert gescheiden rioolstelsel (VGS) naar gescheiden stelsel 

(GS), aanleg wadi én dichtzetten riooloverstorten. Veel hemelwater stroomt via 

de verbeterd gescheiden stelsel alsnog naar de zuivering en leidt bij hevige 

neerslag tot riooloverstorten. Met als gevolg slechtere waterkwaliteit in Zeist-

West (zie Ecoscans)   

Locatie wijken Parmentiersland en Componistenbuurt 

Uitvoering/ 

Toelichting  

Uitgevoerd conform projectplan. 

Oplevering Eind 2022 opgeleverd. 

Argumentatie 

HDSR 

Door uitvoering van dit project zal het watersysteem en waterkwaliteit verbeteren. We 

verwachten dat de gemeente in de toekomst meerdere wijken in Zeist om gaat vormen. 

Daarom dragen we bij met de Impulsregeling. Conform de richtlijnen van de 

impulsregeling dragen we alleen bij aan maatregelen die in 2021 worden uitgevoerd: 

onderzoek en verhelpen foute aansluitingen en dichtzetten overstorten. 

 

      

Aanleg wadi.       Wisselen aansluitingen huizen 

 

Dichtzetten riooloverstort (van VGS naar GS)     
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Gemeente Omschrijving project Totale 
projectkosten 
volgens 
gemeente 

HDSR 
bijdrage uit 
Impulsregeling 

HDSR 
Betaalde 
bijdrage  

Bunnik Kllimaatbestendige Oranjebuurt €4.320.000  €60.000  € 0 

Krimpenerwaard Montignylaan en Halve Maan €117.500  €43.000  €43.000  

Lopik Verbeteren doorstroming Cabauw Oost €48.511  €24.250  €24.250  

Nieuwegein Drijvend groen "versteende" watergang Putter 
Doorslag 

€24.000  €12.000  €12.000  

Nieuwegein Oplossen kroosprobleem Schansen-Noord €80.000  €40.000  €40.000  

Nieuwegein Circulair drijvend groen "versteende" watergang 
Vosseweide 

€20.000  €10.000  €10.000  

Utrecht Klimaatbestendig inrichten van het 
Hooghiemstraplein 

€105.000  €52.500  €52.500  

Utrecht Aanleggen natuurvriendelijke oevers ISU Science 
Park 

€81.500  €40.750  € 0  

Utrecht Aanpak wateroverlast en blauwalg in Veldhuizerplas 
(Kloosterpark-Meentpark) 

€233.000  €100.000  € 0  

Utrecht Robuuster watersysteem Kasteeltuin Nijevelt €200.000  €50.000  €50.000  

Utrecht Aanleg natuurvriendelijke oevers MFA De Voorn 
(Langeraksingel) 

€30.000  €15.000  €15.000  

Utrecht Aanleg natuurvriendelijke oevers NPD strook, 
Brailledreef 

€45.000  €22.500  €22.500  

Utrecht Aanpak kroosproblematiek Seychellen, Lunetten €46.000  €23.000  €23.000  

Woerden Vervangen duikers Molenvliet €220.000  €79.500  €79.500  

Zeist Natuurvriendelijke oevers Buitenplaatsen Landgoed 
Hoog Beek & Royen en Pavia 

€200.000  €60.000  €60.000  

Zeist Natuurvriendelijke oevers Pestersbosje €20.000  €10.000  €  0  

Zeist Ombouwen VGS naar GS en dichtzetten 
riooloverstorten 

€40.000  €7.500  €7.500  

  TOTAAL  € 5.895.511   €  650.000  € 439.250 

 

 
Niet alle projecten zijn (op tijd) uitgevoerd. De financiële bijdragen van het waterschap vervallen 
uiterlijk eind 2022. Het restant vloeit terug in de algemene middelen van het waterschap. 
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