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Impulsregeling Kwaliteitswater in de Stad 2017 
 

Inleiding 
 
Met de impulsregeling kwaliteitswater in de stad stimuleert het Hoogheemraadschap de 
Stichtse Rijnlanden gemeenten financieel om de waterkwaliteit en ecologie in het stedelijk 
gebied verder te verbeteren. Hiertoe stelt het waterschap jaarlijks € 300.000,-- ter 
beschikking. 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. 
 
Criteria 
Bij de prioritering worden inhoudelijke criteria gebruikt, maar ook eigen prioriteiten met  
betrekking tot gesignaleerde knelpunten of andere belangen. Inhoudelijke criteria zijn 
 • effect op ecologische en/of fysisch-chemische waterkwaliteit (KRW); 
• effectiviteit met betrekking tot oplossen van het knelpunt; 
• impact: hoeveel mensen/hoeveel oppervlaktewater heeft baat? 
• effect op of gevolgen voor (kosten van) onderhoud en beheer: betekent een maatregel meer 

(of juist minder) onderhoudskosten in de toekomst? 
 
Aanvullende criteria, deze hangen samen met de andere doelen van het waterschap: 
• beleving van het oppervlaktewater; 
• innovatie of gangbare praktijk? 
• mogelijkheid om zichtbaarheid van het waterschap te vergroten of over het 

waterschapswerk te communiceren? 
• effect op leefbaarheid stad (effecten klimaatverandering, toename emissies, hittestress) 
 
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 10 december 2013 in met het invoeren van deze regeling die in 2014 
van start ging en tot en met 2020 doorloopt. 
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Impulsregeling 2017 
 
Deze rapportage gaat over 2017, het vierde jaar van de impulsregeling. De gemeenten 
konden tot 1 mei 2016 voorstellen indienen. Het college besloot in juli 2016 aan welke 
maatregelen voor welk bedrag werd bijgedragen. Dit waren negen maatregelen in vier 
gemeenten.  
 
De samenwerkingsovereenkomsten met deze gemeenten zijn in het najaar van 2016 en begin 
2017 getekend. Twee voorbeelden: 

  
      
De negen maatregelen staan in de volgende tabel. Daarin doorgehaald is een maatregel die 
door de gemeente niet tijdig uitgevoerd kon worden. 
 

Gemeente Maatregel Pag. 

Houten Vervangen beschoeiingen door natuurvriendelijke oevers, Houten-Noord 3 

Nieuwegein Kikkerpoel Park Oudegein 4 
 Aanleg plas-draszone Blokhoven 5 
 Verwijderen gronddam met duiker en ophalen van een duiker Parkhout 6 

Utrecht Verbreden watergang, de aanleg nvo en brug ipv duiker Niftarlakeplantsoen 7 
 Duiker vervangen door duikerbrug, Prinses Irenelaan  
 Vervangen en vergroten duiker in Wilhelminapark 8 

Woerden Vergroten verbindingsduikers Rivierenlaan (bij IJsseloord) 9 
 Vergroten verbindingsduikers Rivierenlaan (bij Lekoord) 10 

 
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 en/of tekeningen. 
 
In bijlage 1 staat het financiële overzicht, in bijlage 2 de ruimtelijke verdeling. 
  

Wethouder Geerdes (Houten) en Hoogheemraad Beugelink Overeenkomst met gem. Woerden 
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Gemeente Houten Volgnummer 1 (van 1) 
Bijdrage HDSR € 61.500 Totaal geraamd € 148.750 
Beschrijving Vervangen beschoeiingen door natuurvriendelijke oevers 
Locatie Noordelijke deel Houten 
Uitvoering/ 
Toelichting  

Uitgangspunt is dat de traditionele oeverbescherming van palen en 
opgeklampte schotten alleen nog onder bruggen worden toegepast. Op alle 
andere locaties komt een natuurvriendelijke oeverovergang; type 1 bij beperkte 
ruimte met een onderwaterbeschoeiing (3000 m1) en type 2 toepasbaar bij 
voldoende ruimte met een taludhelling van 1/5 (200 m1).  

Oplevering December 2017 
Argumentatie 
HDSR 

Het omzetten van beschoeide naar een natuurvriendelijke oever is goed voor 
de waterflora en daarvan afhankelijke waterfauna. Het leidt tot minder bagger 
en slib in het water. Belangrijk is wel dat deze oever goed wordt aangelegd en 
beheerd. De maatregel levert een zichtbare bijdrage aan de beleving van 
water. 

 
  

Voor 

Tijdens 

Tijdens 

Na 
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Gemeente Nieuwegein Volgnummer 1 (van 3) 
Bijdrage HDSR € 4.750 Totaal geraamd € 10.500 
Beschrijving Aanleg kikkerpoel 
Locatie Park Oudegein, Nieuwegein 
Uitvoering/ 
Toelichting  

De poel heeft een doorsnede van circa 15-20 meter, het talud aan de 
noordkant wordt onder een helling van 1:3 tot 1:5 aangelegd, maximale diepte 
1,5 meter. Het terrein wordt ingericht met nieuwe beplanting. 

Oplevering Oktober 2017 
Argumentatie 
HDSR 

De kikkerpoel geeft een impuls aan de ecologie en biodiversiteit in het park, 
waar nu nog waterkwaliteitsproblemen zijn. De poel draagt bij aan de 
biodiversiteit en beleving van het park (de poel ligt dichtbij educatiecentrum). 
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Gemeente Nieuwegein Volgnummer 2 (van 3) 
Bijdrage HDSR € 14.500 Totaal geraamd € 30.000 
Beschrijving Aanleg plas-draszone Blokhoven 
Locatie Blokhoven, Nieuwegein 
Uitvoering Aan de zuidkant van de centrale watergang in Blokhoeve wordt over een lengte 

van 80 meter en een breedte van 2,5 een plas-drasberm aangebracht. Hiertoe 
zal het water nabij de oever verondiept worden en een aquaflora mat 
aangebracht worden 

Oplevering Augustus 2017 
Argumentatie 
HDSR 

De aanleg van de plas-drasberm draagt bij aan de verbetering van de 
waterkwaliteit in een redelijk groot gebied. Bovendien is het goed voor de 
beleving, doordat vanuit Blokhoeve-noord niet meer naar een betonnen wand 
wordt aangekeken. Met het waterschap moeten nog afspraken over onderhoud 
worden gemaakt. Vooral ecologie en beleving. Minder op de waterkwaliteit. 
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Gemeente Nieuwegein Volgnummer 3 (van 3) 
Bijdrage HDSR € 6.500 Totaal geraamd € 13.000 
Beschrijving Verwijderen gronddam met duiker en ophalen van een duiker Parkhout 
Locatie Parkhout, Park Oudegein, Nieuwegein 
Uitvoering/ 
Toelichting  

In de watergang langs Parkhout (zuidkant) ligt een gronddam die verwijderd 
wordt. Deze dam heeft geen functie meer omdat de weg hierover heen niet 
meer bestaat. Tevens wordt de nabijgelegen verbindingsduiker rond 500 
vervangen door een duiker rond 800mm en met lucht gelegd. Het overtollige 
groen dat de watergang verstikt wordt verwijderd. 

Oplevering Augustus 2017 
Argumentatie 
HDSR 

Het verwijderen van een duiker en het ophalen van een andere duiker zorgt 
voor een betere doorstroming van het water, inclusief het verminderen van 
drijvend kroos. Dit geeft een verbetering van de waterkwaliteit en beleving van 
het water dat op die locatie gewenst is. 



Impulsregeling kwaliteitswater in de stad 2017  DM 1307720 

 

 Pagina 7 van 12  

Gemeente Utrecht Volgnummer 1 (van 3) 
Bijdrage HDSR € 60.000 Totaal geraamd € 120.000 
Beschrijving Verbreden watergang, de aanleg nvo en brug ipv duiker 
Locatie Niftarlakeplantsoen, Zuilen, Utrecht 
Uitvoering/ 
Toelichting  

De bestaande waterloop wordt doorgetrokken tot de Vecht, waarvoor de 
smalle sloot ter hoogte van de Fortlaan wordt verbreed. De bestaande 
duiker nabij de Fortlaan wordt vervangen door een brug voor langzaam 
verkeer. Het Niftarlakepark komt hierdoor als een zijarm aan de Vecht te 
liggen. De oevers worden (gedeeltelijk) natuurvriendelijk, aansluitend op 
(toekomstige) natuurvriendelijke oevers van de Vecht. 

Oplevering Natuurvriendelijke oevers najaar 2017, brug eind 2018 
Argumentatie 
HDSR 

Op de locatie is een groot waterkwaliteitsprobleem doordat de sloot te smal is. 
Daarnaast is er veel overhangende beplanting. Met het voorstel wordt het 
probleem goed aangepakt. Ook voor de ecologie (vissen) is deze verbeterde 
verbinding met de Vecht positief. Omwonenden hebben uitvoerig mee kunnen 
denken en het project wordt door hen gedragen. 

 

 
  

Inrichtingsplan (okt 2016) (links) en schets van de nieuwe fiets- en wandelbrug i.p.v. bestaande duiker 

Schets van verbreding bestaande watergang en de nieuwe natuurvriendelijke oevers 

Natuurvriendelijke oever
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Gemeente Utrecht Volgnummer 3 (van 3) 
Bijdrage HDSR € 50.000 Totaal geraamd € 200.000 
Beschrijving Vervangen en vergroten duiker 
Locatie Wilhelminapark, Utrecht 
Uitvoering/ 
Toelichting  

De duiker in het Wilhelminapark tussen de Koningssloot en de vijver ligt 
volledig onder water. Gevolg is dat kroos in de Koningssloot niet weg kan 
stromen richting de vijver. Gedurende het hele jaar ligt er nu een krooslaag op 
de Koningssloot. Door de duiker te vervangen en te verhogen/vergroten 
ontstaat een betere doorstroming. 

Oplevering Februari 2018 
Argumentatie 
HDSR 

De waterkwaliteit in het drukbezochte park is slecht. Door de duiker op te halen 
en te verhogen zal het kroos in de Koningssloot weg kunnen stromen richting 
de vijver, waardoor de waterkwaliteit verbetert en de beleving van het water 
toeneemt. Eerder is al een doorspoelpomp geplaatst in de centrale vijver. De 
beheergroep Wilhelminapark is nauw betrokken. 

Situatie vooraf; veel kroos in de Koningsloot en de 
watergang naar de vijver 

Uitgevoerd werk In uitvoering 

Ontwerp 

Voor 

Voor 
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Gemeente Woerden Volgnummer 1 (van 2) 
Bijdrage HDSR € 10.000 Totaal geraamd € 50.000 
Beschrijving Vergroten verbindingsduikers Rivierenlaan (bij IJsseloord) 
Locatie Woerden 
Uitvoering/ 
Toelichting  

Vervangen duikers in verband met waterkwaliteit (drijfvuil) en waterkwantiteit 
(wens voor meer doorstroming). Duikers zijn op dit moment knelpunten in het 
watersysteem van Molenvliet. Diameter rond 800 mm, 25 cm lucht bij zomerpeil 

Oplevering December 2017 
Argumentatie 
HDSR 

Het vergroten van de duiker zorgt voor een betere doorstroming van het water, 
inclusief het verminderen van drijvend kroos. Dit geeft een verbetering van de 
waterkwaliteit die op die locatie gewenst is. 

 
 

 

Ontwerptekening duiker 

Locatie voorafgaand (links, bron cyclomedia) en na afloop (rechts) 
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Gemeente Woerden Volgnummer 2 (van 2) 
Bijdrage HDSR € 10.000 Totaal geraamd € 50.000 
Beschrijving Vergroten verbindingsduikers Rivierenlaan (bij Lekoord) 
Locatie Woerden 
Uitvoering/ 
Toelichting  

Vervangen duikers in verband met waterkwaliteit (drijfvuil) en waterkwantiteit (wens 
voor meer doorstroming). Duikers zijn op dit moment knelpunten in het 
watersysteem van Molenvliet. 

Oplevering December 2017 
Argumentatie 
HDSR 

Het vergroten van de duiker zorgt voor een betere doorstroming van het water, 
inclusief het verminderen van drijvend kroos. Dit geeft een verbetering van de 
waterkwaliteit die op die locatie gewenst is. 

Ontwerptekening duiker (boven), locatie voorafgaand (linksonder, bron cyclomedia) en na aanleg (rechtsonder) 

Boven: ontwerptekening. Linksonder voorafgaand (bron cyclomedia) en rechtsonder tijdens uitvoering 
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Bijlage 1 – Financieel overzicht impulsregeling 2017 
 
Gemeente Omschrijving maatregel Bijdrage Betaald 
Houten Vervangen beschoeiingen door natuurvriendelijke oevers, Houten-Noord €  61.500  €  61.500 

Nieuwegein Kikkerpoel Park Oudegein €    4.750  €    4.750 

Nieuwegein Aanleg plas-draszone Blokhoven €  14.500  €  14.500  

Nieuwegein Verwijderen gronddam met duiker en ophalen van een duiker Parkhout €    6.500  €    6.500  

Utrecht Verbreden watergang, de aanleg nvo en brug ipv duiker Niftarlakeplantsoen €  60.000  €  60.000 

Utrecht Duiker vervangen door duikerbrug, Prinses Irenelaan €  82.750  -  

Utrecht Vervangen en vergroten duiker in Wilhelminapark €  50.000  €  50.000 

Woerden Vergroten verbindingsduikers Rivierenlaan (bij IJsseloord) €  10.000  €  10.000 

Woerden Vergroten verbindingsduikers Rivierenlaan (bij Lekoord) €  10.000 €  10.000 

TOTAAL   € 300.000  € 217.250 
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Bijlage 2 – Ruimtelijke verdeling uitgevoerde maatregelen 
 

 


