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Impulsregeling kwaliteitswater in de stad 2014 
 

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 2014 
 
Deze rapportage gaat over 2014, het eerste jaar van de impulsregeling. De gemeenten 
hadden tot april 2014 de tijd om voorstellen in te dienen. Het college besloot in juni 2014 aan 
welke maatregelen voor welk bedrag werd bijgedragen. Dit waren zestien maatregelen in vijf 
gemeenten.  
De samenwerkingsovereenkomsten met deze gemeenten zijn in juli 2014 getekend. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De zestien geselecteerde maatregelen staan in de volgende tabel.  
 
Gemeente  Omschrijving maatregel  Pag. 
Bodegraven-
Reeuwijk 

Vervangen beschoeiingen door natuurvriendelijke oevers 3 

Houten Plaatsen extra beluchter in de Rietplas, Houten 4 
Nieuwegein 1 Plaatsen van een beweegbare stuw nabij Green Village, Blokhoeve 5 
Nieuwegein 2 Automatiseren van een inlaat nabij de Geinbrug 6 
Nieuwegein 3 Ophalen/vervangen verzonken duiker, incl vuilrooster, park Oudegein 7 
Nieuwegein 4 Het verbinden van twee watergangen door duiker met stuw, park Oudegein 8 
Utrecht 1 Aanleggen van een extra duiker, Burg. Norbruislaan 9 
Utrecht 2 Plaatsing kratten met mosselen fortgracht De Bilt 10 
Utrecht 3 Vervangen duiker door een grotere en hoger gelegen duiker, Lunettenbaan 11 
Utrecht 4 Doorspoelpomp tbv verbeteren doorstroming Wilhelminapark,   12 
Utrecht 5 Opknappen en verbeteren zwemplas Voorveldsepolder 13 
Woerden 1 Vervangen van twee duikers de Kroon en Raadhuislaan, Harmelen 14 
Woerden 2 Vervangen van twee duikers de Zwaan, Harmelen 15 
Woerden 3 Aanleg natuurvriendelijke oever Staatsliedenkwartier, Woerden 16 
Woerden 4 Aanleg natuurvriendelijke oever Brediuspark, Woerden 17 
Woerden 5 Vervangen van vier duikers Brediuspark, Woerden 18 
 
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. 

De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomsten  
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Gemeente  Bodegraven -Reeuwijk  Volgnummer  1 (van 1) 
Bijdrage HDSR  € 13.750 Totaal geraamd  € 27.500 
Beschrijving  Vervangen beschoeiingen door natuurvriendelijke oevers 
Locatie  Drie locaties in Bodegraven, ten noorden van de Oude Rijn 
Uitvoering  - Schouw/Burgemeester Kremerweg 175 m1 

- Hoefslag/Ingelanden 144 m1 
- Laan van Turkenburg/De Ruyterlaan 140 m1 

Oplevering  December 2014 
Argumentatie 
HDSR 

Het omzetten van beschoeide naar een natuurvriendelijke oever is goed voor 
de waterflora en daarvan afhankelijke waterfauna. Belangrijk is wel dat deze 
oever goed wordt aangelegd en beheerd. De maatregel levert op wijkniveau 
een zichtbare bijdrage aan de beleving van water. Bovendien is deze maatregel 
tegen beperkte kosten uit te voeren. 

Verkleinde weergave ontwerptekeningen 

Foto’s bij de oplevering 
 (jan. 2015): 
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Gemeente  Houten  Volgnummer  1 (van 1) 
Bijdrage HDSR  € 7.650 Totaal geraamd  € 15.300 
Beschrijving  Plaatsen extra beluchter 
Locatie  De Rietplas, Houten 
Uitvoering   De beluchter is gemonteerd aan de Rietplasbrug, nabij de bestaande 

beluchter. 
Oplevering  November 2014 
Argumentatie 
HDSR 

Het aanleggen van een beluchtingsysteem in de Rietplas, een populaire 
bovenwijkse plas, om blauwalg te voorkomen draagt bij aan de kwaliteit en de 
beleving van het zwemwater. Het gaat om een tweede beluchter. 

 
 
 

Locatie te Houten 

Aangebrachte ophangvoorziening Aangebrachte ophangvoorziening 
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Gemeente  Nieuwegein  Volgnummer  1 (van 4) 
Bijdrage HDSR  € 6.250 Totaal geraamd  € 12.500 
Beschrijving  Plaatsen van een beweegbare stuw  
Locatie  nabij Green Village in de wijk Blokhoeve 
Uitvoering   Eigenschappen van de aan te brengen schuif: 

* KWT Overstortschuif type KOS-GL 
* Materiaal: RVS, HDPE, POM, EPDM afdichtingen 
* Driezijdig dichtend, enkelkerend vanaf voorzijde 
* 1000 x 500 mm (overstortbreedte x stuwhoogte) 
* Montage aan lage pand, stroomafwaarts gezien 

Oplevering  Voorjaar 2015. Was onderdeel groter werk (Blokhoeve) en dit werk werd 
vertraagd vanwege problemen met grondruil 

Argumentatie 
HDSR 

Met een beweegbare stuw wordt de doorspoeling verbeterd. In combinatie met 
(ingeplande) bronmaatregelen (bijv. reductie van belasting, baggeren, bladval, 
waterdiepte en achterstallig onderhoud) wordt hiermee het stankprobleem en 
het droogvallen beperkt. De kosten zijn bovendien beperkt 

 

Boven: foto na oplevering (inzet: tijdens de aanleg). Onder: verkleinde weergave van 
de aangeleverde tekening 
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Gemeente  Nieuwegein  Volgnummer  2 (van 4) 
Bijdrage HDSR  € 7.500 Totaal geraamd  € 15.000 
Beschrijving  Automatiseren van een inlaat  
Locatie  Nabij de Geinbrug, Nieuwegein 
Uitvoering  De inlaat is geautomatiseerd  
Oplevering  Voorjaar 2015:Uitvoering was vertraagd omdat werd gewacht op 

werkzaamheden van het waterschap aan de kering en werd later vertraagd 
omdat Stedin kabels&leidingen moest verleggen. 

Argumentatie 
HDSR 

Het aanleggen van een inlaatvoorziening levert een bijdrage om botulisme, 
zuurstofloosheid en kroosvorming te voorkomen op een locatie waar jaarlijks 
veel bezoekers komen. Het is belangrijk om invloed te hebben op het waterpeil 
omdat dit een belangrijk sturingsmiddel is voor de waterkwaliteit. Samen met 
het ophalen van de duiker in het park (maatregel 3) en reeds uitgevoerde 
maatregelen levert dit een bijdrage aan de waterkwaliteit.     

 
 

Verkleinde weergave van de aangeleverde tekening en foto’s. Roodomcirkeld de 
betreffende locatie. 

Na oplevering waarbij links ook de werkzaamheden aan de waterkering Doorslag 
Oostzijde zichtbaar zijn. 
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Gemeente  Nieuwegein  Volgnummer  3 (van 4) 
Bijdrage HDSR  € 2.500  Totaal  geraamd  € 5.000 
Beschrijving  Ophalen of vervangen van de verzonken en in slechte conditie verkerende 

duiker in peilvak ODG006, tevens aanleg vuilrooster 
Locatie  Park Oudegein, Nieuwegein 
Uitvoering  Duiker in peilvak ODG006, diameter rond 500mm, b.o.b. -0,35 m NAP, 

inclusief vuilrooster aan de noordzijde. 
Oplevering  juli 2014 
Argumentatie 
HDSR 

De duiker-ophaling levert een bijdrage om botulisme, zuurstofloosheid en 
kroosvorming te voorkomen op een locatie waar jaarlijks veel bezoekers 
komen. Samen met maatregel 2 en reeds uitgevoerde maatregelen levert dit 
een bijdrage aan de waterkwaliteit.  

 

 

Verkleinde weergave van de aangeleverde 
tekening, de locatie van deze maatregel is 
roodomcirceld 

Aanzicht zuidzijde na oplevering (bron: CycloMedia) 

Aanzicht noordzijde na oplevering 
(bron: CycloMedia) 
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Gemeente  Nieuwegein  Volgnummer  4 (van 4) 
Bijdrage HDSR  € 6.250 Totaal geraamd  € 12.500 
Beschrijving  Het verbinden van twee watergangen door een duiker met een regelbare stuw 
Locatie  Park Oudegein, Nieuwegein 
Uitvoering  Duiker tussen de peilvakken ODG006 en ODG010, diameter rond 500mm, 

b.o.b. -0,35 m NAP. Stuw aan de zuidzijde. 
Oplevering  23 december 2014 
Argumentatie 
HDSR 

Met het verbinden van twee watergangen via een beweegbare stuw wordt de 
doorspoeling verbeterd. In combinatie met (ingeplande) bronmaatregelen (bijv. 
reductie van belasting, baggeren, bladval, waterdiepte en achterstallig 
onderhoud) wordt hiermee het botulisme, zuurstofloosheid en stankoverlast 
beperkt. De kosten zijn bovendien beperkt.  

 
 

Eindsituatie zuidzijde (stuw met duiker)  (boven) en noordzijde (duiker) onder.  
Bron: CylcoMedia. Inzet is eigen foto. 
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Gemeente  Utrecht  Volgnummer  1 (van 5) 
Bijdrage HDSR  € 25.000 Totaal geraamd  € 50.000 
Beschrijving  Aanleggen van een extra duiker 
Locatie  Burg. Norbruislaan, wijk Zuilen, Utrecht 
Uitvoering  Duiker met diameter rond 800 mm en diepteligging (b.o.b.) van -0,76 m NAP 
Oplevering  De duiker is grotendeels in de zomer van 2014 aangelegd, het deel in de berm 

in november in verband met een verlegging van een waterlijn. 
Argumentatie 
HDSR 

De extra duiker leidt tot een betere doorstroming, zuurstofhuishouding en 
verbeterde afvoer van kroos en zwerfvuil. Daarnaast wordt de aan- en afvoer 
van water verder geoptimaliseerd, met name relevant bij hevige regenbuien. 
Het effect van de maatregel is vooralsnog beperkt (deel van de wijk Zuilen), 
maar in de toekomst wordt het achterliggende gebied vergroot door een 
geplande koppeling met andere watergangen.  

 

 
 

Luchtfoto na oplevering. Bron: CycloMedia 
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Gemeente  Utrecht  Volgnummer  2 (van 5) 
Bijdrage HDSR  € 20.000 Totaal geraamd  € 150.000 
Beschrijving  Plaatsing 1700 kratten met driehoeksmosselen en quaggamosselen 
Locatie  Noordelijke fortgracht fort De Bilt, Utrecht 
Uitvoering  Plaatsing 1700 kratten met driehoeksmosselen en quaggamosselen 
Oplevering  Voorjaar 2014 
Argumentatie 
HDSR 

De mosselen dragen bij aan het zuiveren van water. Het is voor beide partijen 
een interessant project voor andere geïsoleerde wateren binnen het 
beheersgebied waar dezelfde problematiek speelt.  

 
  

Noordelijke fortgracht fort De Bilt, Utrecht 
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Gemeente  Utrecht  Volgnummer  3 (van 5) 
Bijdrage HDSR  € 50.000 Totaal geraamd  € 100.000 
Beschrijving  Vervangen duiker door een grotere en hoger gelegen duiker. 
Locatie  Lunettenbaan, Utrecht 
Uitvoering  Locatie: Lunettenbaan (ter hoogte van de Wageningseberg) 

Diameter duiker: vierkant, 1000x1500 mm 
Diepteligging (b.o.b.): -1,06 m NAP 
De duiker krijgt een vrije waterspiegel 

Oplevering  Winter 2015. De aanleg is vanwege de start van de Tour de France in Utrecht 
uitgesteld tot na dit evenement. 

Argumentatie 
HDSR 

De duikervervanging leidt tot een betere doorstroming, zuurstofhuishouding en 
verbeterde afvoer van kroos en zwerfvuil in een groot deel van de wijk 
Lunetten. Positief voor de leefbaarheid, positief voor de waterplanten. 

 
 
  

Lunettenbaan, t.o.v.  ’t Goyplein 

Na oplevering 
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Gemeente  Utrecht  Volgnummer  4 (van 5) 
Bijdrage HDSR  € 22.100 Totaal geraamd  € 250.000 
Beschrijving  Opknappen en verbeteren zwemplas Voorveldsepolder 
Locatie  Zwemplas Voorveldsepolder, Utrecht 
Uitvoering   Het verkleinen van de eilanden, het verschuiven van de huidige oeverlijn en 

het deels verdiepen van 0,55 naar 0,80 cm staat beschreven op de 
ontwerptekening “Park Voorveldsepolder, meerjarengroenprogramma; 
onderdeel waterspeelplaats, definitief ontwerp d.d. 10-06-2013, projectnr. 
402.34530, tekeningnr. 34530.ontwerp.030.002.”   

Oplevering  Medio 2014 
Arg umentatie 
HDSR 

Vergroting en verdieping van de zwemplas kan een positief effect hebben op 
de ecologische kwaliteit. De kosten zijn echter relatief hoog en het effect 
relatief onzeker. Vergroten van doorspoeling zou wellicht kosteneffectiever 
alternatief zijn. HDSR wil hier graag over meedenken..  

Luchtfoto zwemplas  
voor (boven, 2013), 
tjidens (midden, 2014) en 
na (onder, 2015) de 
uitvoering 
 
Bron: CycloMedia 
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Gemeente  Utrecht  Volgnummer  5 (van 5) 
Bijdrage HDSR  € 22.500 Totaal geraamd  € 150.000 
Beschrijving  Verbeteren doorstroming Wilhelminapark door realisatie nieuwe 

doorspoelpomp met persleiding 
Locatie  Wilhelminapark 
Uitvoering  Aanleg doorspoelpomp met persleiding 
Oplevering  Medio 2014 
Argumentatie 
HDSR 

De doorspoelpomp met persleiding verbetert de doorspoeling en de 
zuurstofhuishouding en blauwalg wordt tegengegaan (blauwalg aanwezig in 
2011, 2012 en 2013). Alle bezoekers van het Wilhelminapark profiteren 
hiervan. Ondanks dat het een end-of-pipe-toepassing is, draagt het bij aan het 
tegengaan van blauwalg, dat prioriteit heeft. De doorspoelpomp vormt het 
sluitstuk van de probleemaanpak.   

 
  

Wilhelminapark, Utrecht 
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Gemeente  Woerden  Volgnummer  1 (van 5) 
Bijdrage HDSR  € 52.500 Totaal geraamd  € 126.000 
Beschrijving  Vervangen van twee duikers 
Locatie  De Kroon / Groenendaal en Raadhuislaan, Harmelen 
Uitvoering  De Kroon / Groenendaal, diameter: rond 800 mm, lengte 60 m. De duiker heeft 

een vrije waterspiegel gekregen. 
 
De Raadhuislaan, diameter: rond 800 mm, lengte 40 m. Bij de voorbereiding 
van de duiker bleek dat de kosten fors hoger uitvielen. Belangrijkste factoren 
waren het kruisen van een hoofdgasleiding en een sanering. Om de maatregel  
toch door te kunnen laten gaan is voor 2015 een nieuwe aanvraag ingediend 
voor bijdrage aan de meerkosten. Die maatregel is gehonoreerd en de duiker 
wordt in 2015 aangelegd. 

Oplevering  De Kroon / Groenendaal: mei 2014 
Raadhuislaan: 2015 (onderdeel impulsregeling 2015) 

Argumentatie 
HDSR 

De duikervervanging levert een bijdrage aan leefbaarheid van dorp. Kroos en 
dood water hebben maatschappelijke impact. De aanvoer en afvoer wordt 
verbeterd. Deze maatregel is tegen beperkte kosten uit te voeren. Daarnaast 
zijn de afgelopen jaren in Harmelen meerdere brongerichte maatregelen 
(reductie belasting, baggeren, achterstallig onderhoud) uitgevoerd. De aanpak 
van deze twee duikers is het sluitstuk. 

 
 
 

De duiker Groenendaal, noordzijde na aanleg in 2015 
Bron: CycloMedia 

Plantekening duikers Groenendaal en Raadhuislaan 
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Gemeente  Woerden  Volgnummer  2 (van 5) 
Bijdrage  HDSR € 16.500 Totaal geraamd  € 40.500 
Beschrijving  Vervangen van twee duikers 
Locatie  De Zwaan, Harmelen 
Uitvoering  Beide duikers zijn rond 800 mm met een lengte van 20 resp. 25 meter. De 

hoogteligging, om een vrije waterspiegel te hebben, is in het veld bepaald. 
Oplevering  Medio 2015 
Argumentatie 
HDSR 

Levert een bijdrage aan leefbaarheid van dorp. Er zijn elk jaar wel klachten 
over kroos en dood water. Bovendien is deze maatregel tegen beperkte 
kosten uit te voeren en onderbouwing bij gemeente is aanwezig. HDSR vindt 
de zorg voor verminderde bladinval door snoeien van bomen en/of minder 
bomen als aanvullende maatregel wenselijk. 

 
 

Links: de nieuwe verbinding op locatie 3  
Onder: de nieuwe situatie aan de noordzijde 
van locatie 4 

Boven: doodlopende watergang met kroos op 
locatie 4 
 

Locatie duikers 
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Gemeente  Woerden  Volgnummer  3 (van 5) 
Bijdrage HDSR  € 16.000 Totaal geraamd  € 36.800 
Beschrijving  Aanleg natuurvriendelijke oever 
Locatie  Vossenschanslaan, Woerden 
Uitvoering   Lengte: 400 meter 

Onderwaterbeschoeiing met talud 1:3 hoogte mv. ca. 60 cm + PEIL. Op de 
locaties waar dit praktisch gezien niet mogelijk bleek, is het talud zo flauw 
mogelijk gemaakt. Indien mogelijk is een plasberm aangelegd. 

Oplevering  Voorjaar 2015 
Argumentatie 
HDSR 

Het aanleggen van 400 m NVO levert op wijkniveau een zichtbare bijdrage 
aan de beleving van water. De maatregel is tegen beperkte kosten uit te 
voeren. Let op: De natuurvriendelijke oevers worden in een primaire 
watergang aangelegd. Deze watergang is in beheer bij het waterschap, de 
oevers zijn in beheer bij gemeente. Voor realisatie moeten er afspraken 
gemaakt worden over beheer en onderhoud. 

 

Ontwerp (tekening bij watervergunning) 

Situatie na 
oplevering 
 
Bron: 
CycloMedia 
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Gemeente  Woerden  Volgnummer  4 (van 5) 
Bijdrage HDSR  € 15.000, bijgesteld naar € 9.000 Totaal geraamd  € 33.500 
Beschrijving  Aanleg natuurvriendelijke oever 
Locatie  Brediuspark, Woerden 
Uitvoering  De natuurvriendelijke oevers zijn aangelegd conform de melding keur (DM 

880215 en 882873)  
 
In de praktijk bleek een natuurvriendelijke oever alleen haalbaar over een 
lengte van 450 meter in plaats van de aangekondigde 750 meter. Vandaar dat 
de bijdrage van het waterschap evenredig (450/750 e) is bijgesteld. 
 
Deels onderwaterbeschoeiing, talud 1:4 hoogte mv. ca. 60 cm + PEIL 
Deels grondwerk talud 1:4 hoogte mv. ca. 60 cm + PEIL 

Oplevering  Voorjaar 2015 
Argumentatie 
HDSR 

Het aanleggen van natuurvriendelijke oevers in het park levert meerwaarde 
voor waterflora en daarvan afhankelijke waterfauna. Door de maatregel is ook 
het oude baggerdepot minder zichtbaar. 

 

Luchtfoto nieuwe watergang met natuurvriendelijke oever. Bron: CycloMedia 
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Gemeente  Woerden  Volgnummer  5 (van 5) 
Bijdrage HDSR  € 16.500, bijgesteld naar € 12.375 Totaal geraamd  € 40.000 
Besch rijving  Vervangen van vier duikers 
Locatie  Brediuspark, Woerden 
Uitvoering  In het Brediuspark zijn drie van de vier afgesproken duikers aangelegd.  

 
Alle duikers zijn rond 800 mm en hebben een vrije waterspiegel, waarbij de 
hoogte in het veld is bepaald. 
Duiker nr. 3 is 15 m lang, duiker nr. 4 is 10 meter en duiker nr. 11 is 8 meter.  
 
Duiker 7 (12 meter lang) is niet meer aangelegd (in het kader van deze 
regeling). 
De bijdrage van het waterschap is daarom evenredig bijgesteld (3/4e). 

Oplevering  November 2014 
Argumentatie 
HDSR 

Conform waterbeheerplan Brediusbos. Een van de maatregelen is het 
vervangen van duikers en aanleggen extra duikers. Dit levert een bijdrage aan 
verbetering doorstroming, voorkomen kroos en gebiedseigen water 
vasthouden. Dit is positief voor de waterplanten. Door aanleg van (nieuwe) 
duikers verandert het watersysteem structureel (duurzaam) door de 
vervuilingsbron grotendeels een andere route te laten lopen (scheiden van vuil 
en schoon water). In overleg met de gemeente zijn enkel de 4 als "hoge 
prioriteit" gemarkeerde duikers geselecteerd. 

 

Duiker 11 na de aanleg (bron: Cyclomedia) 

Detail van de aangeleverde tekening. Het 
betreft duikers 3, 4, 7 en 11 
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Bijlage 1 – Financieel overzicht impulsregeling 201 4 

 

Gemeente  Maatregel Bijdrage  Betaald  
Bodegraven-
Reeuwijk 

Vervangen van 459 m beschoeiing door een natuurvriendelijke oever € 13.750  € 13.750  

Houten Aanleg van een beluchtingsysteem in de Rietplas ter voorkoming van blauwalg. € 7.650  € 7.650  
Nieuwegein Aanleg van een beweegbare stuw in de wijk Blokhoven ter voorkoming van stank en droogvalling € 6.250  € 6.250  

Aanleg van een inlaatvoorziening ter voorkoming botulisme en peilonderschreiding bij de kinderboerderij € 7.500  € 7.500  
Ophalen van een duiker om botulisme, zuurstofloosheid en kroosvorming te voorkomen in Park Oudegein € 2.500  € 2.500  
Verbinden van twee peilvakken tbv doorspoeling en voorkomen kroos in Park Oudegein € 6.250  € 6.250  

Utrecht Vervangen van een duiker t.b.v. doorspoeling en doorstroming in Zuilen € 25.000  € 25.000  
Plaatsen van driehoeksmosselen voor zuiveren van water in Fortgracht De Bilt € 20.000  € 20.000  
Vergroten van een duiker t.b.v. doorstroming en kroos in Lunetten € 50.000  € 50.000  
Opknappen van zwemplas Voorveldsepolder ter verbetering van o.a. de ecologische kwaliteit € 22.100  € 22.100  
Aanleg van een doorspoelpomp met persleiding tbv verbetering doorstroming en kroosvorming in het Wilhelminapark € 22.500  € 22.500  

Woerden Vervangen van twee duikers t.b.v. doorstroming en kroos conform het waterkwaliteitspoor te Harmelen € 52.500  € 52.500  
Vervangen van twee duikers t.b.v. doorstroming en voorkoming kroos en stank te Harmelen € 16.500  € 16.500  
Aanleg van 400 m natuurvriendelijke oevers aan de Vossenschanslaan te Woerden € 16.000  € 16.000  
Aanleg van 750m natuurvriendelijke oevers aan het Brediuspark € 15.000  € 9.000  
Vergroten van vier duikers conform het waterbeheerplan Brediusbos € 16.500  € 12.375  

 TOTAAL  € 300.000  € 289.875  
  Overschot: € 10.125  


