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Impulsregeling kwaliteitswater in de stad 2015 
 

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 2015 
 
Deze rapportage gaat over 2015, het tweede jaar van de impulsregeling. De gemeenten 
hadden tot half september 2014 de tijd om voorstellen in te dienen. Het college besloot in 
december 2014 aan welke maatregelen voor welk bedrag werd bijgedragen. Dit waren 
veertien maatregelen in zeven gemeenten.  
De samenwerkingsovereenkomsten met deze gemeenten zijn begin 2015 getekend. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De veertien geselecteerde maatregelen staan in de volgende tabel. Daarin doorgehaald zijn 
de drie maatregelen waarvan de gemeente besloot deze alsnog niet uit te voeren. 
 

Gemeente Maatregel Pag. 
De Bilt Koppeling Van Boetzelaerpark aan de Biltse Grift 3 
Houten Vervangen beschoeiingen door nvo's in Houten noord 4 
Nieuwegein Automatiseren van de inlaat in het zuidelijk deel van Park Oudegein - 
 Plaatsen van een kantelstuw nabij de Bongerdhoeve 5 
 Plaatsen van een vuilwaterstation aan het Merwedekanaal 6 
Utrecht Stuwen met bruggetjes in het Kloosterpark 7 
 Aanleg doorspoelvoorziening in het Park Vechtzoom Overvecht 8 
 Aanplanten waterplanten in de Stadsbuitengracht 9 
 Aanplanten waterplanten aan de Melissekade - 
Wijk bij Duurstede Afkoppelen van de wijk de Engk en aanleg van een watergang 10 

Woerden Aanleg van een duiker door de Raadhuislaan, Harmelen 11 
Zeist Herinrichten kwelsloot aan de Dreef te Zeist. - 
 Verbeteren poelen in de Brink  12 
 Verbeteren poel Kouwenhoven 13 

 
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. 
  

Wethouder Geldof (Utrecht) en Hoogheemraad van der Vorm Wethouder Luca (Zeist) en Hoogheemraad Beugelink 
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Gemeente  De Bilt  Volgnummer  1 (van 1) 
Bijdrage HDSR  € 29.628 Totaal geraamd  € 81.755 
Beschrijving  Koppeling Van Boetzelaerpark aan de Biltse Grift door aanleg van nieuwe 

watergangen en nvo's 
Locatie  Van Boetzelaerpark, de Bilt 
Uitvoering / 
Toelichting  

Gestuurde boring onder de Utrechtseweg, nieuwe stuw, nieuwe watergang, 
aanleg natuurvriendelijke oevers 

Oplevering  Officiële opening: september 2016 
Argumentatie 
HDSR 

Het aanleggen van extra waterpartijen met nvo's leidt tot het verwijdering van 
nutriënten uit het watersysteem. In eerste instantie komt dit ten goede aan de 
Biltse Grift maar het effect is beperkt vanwege de dimensionering van de 
nieuwe duikerverbinding. Afhankelijk van het rendement van de nvo's en de 
watervraag vanuit de plas kan dit een kwaliteitsverbetering op de plas 
optreden, maar ook een verslechtering. Een nadere studie moet hiertoe 
uitsluitsel geven. Vanuit waterkwantiteit is het een positieve maatregel omdat 
het verdrogingsprobleem van de plas dan met nabijgelegen 
oppervlaktewaterwater kan worden opgelost. Op dit moment wordt water 
aangevuld met tankwagens dat wordt gevuld met water uit  de Biltse Grift. 
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Gemeente  Houten  Volgnummer  1 (van 1) 
Bijdrage HDSR  € 62.847 Totaal geraamd  € 125.694 
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 en type 2 toepasbaar bij voldoende 
ruimte met een taludhelling van 1/5. De opgave was 1360 m1, aangelegd is 
1500 m1.  

Oplevering  December 2015 
Argumentatie 
HDSR 

Het omzetten van beschoeide naar een natuurvriendelijke oever is goed voor 
de waterflora en daarvan afhankelijke waterfauna. Minder bagger en slib in 
water. Belangrijk is wel dat deze oever goed wordt aangelegd en beheerd. De 
maatregel levert een zichtbare bijdrage aan de beleving van water. Bovendien 
is deze maatregel tegen beperkte kosten uit te voeren. Om het ongelijkbladig 
vederkruid efficiënt te kunnen verwijderen is het zaak om dit te doen 
voorafgaand aan de aanleg van de nvo's. 
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Gemeente  Nieuwegein  Volgnummer  1 (van 2) 
Bijdrage HDSR  € 10.000 Totaal geraamd  € 20.000 
Beschrijving  Plaatsen van een kantelstuw nabij de Bongerdhoeve 
Locatie  Blokhoeve, Nieuwegein 
Uitvoering / 
Toelichting  

Het zuidelijk deel van peilvak NGW_011 (wijk Zuilenstein) stond onvoldoende 
in verbinding met het noordelijk deel (wijk Blokhoeve). Mede hierdoor was de 
doorstroming in wijk Blokhoeve beneden de maat. In eerste instantie was 
uitgegaan van een stuw bij een duiker nabij de Symphonielaan maar in overleg 
is besloten dat de Bongerdhoeve een betere locatie is, tegen vergelijkbare 
kosten. 

Oplevering  December 2014 
Argumentatie 
HDSR 

Met een beweegbare stuw wordt de doorspoeling verbeterd. Het peilbeheer 
wordt verbeterd. De kans op kroosvorming wordt verminderd doordat met de 
maatregel de wateraanvoer efficiënter kan verlopen, er meer zuurstofrijk water 
aangevoerd kan worden en het water meer in beweging komt. De kosten zijn 
bovendien beperkt.  
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Gemeente  Nieuwegein  Volgnummer  2 (van 2) 
Bijdrage HDSR  € 12.500 Totaal geraamd  € 25.000 
Beschrijving  Plaatsen van een vuilwaterstation aan het Merwedekanaal 
Locatie  Merwedekanaal, Nieuwegein bij de gemeentewerf 
Uitvoering / 
Toelichting  

In Nieuwegein was het niet mogelijk dat (plezier)vaartuigen hun 
vuilwater kunnen afgeven. Dit was in conflict met het lozingsverbod voor 
(plezier)vaartuigen. De gemeentelijke jachthavens zijn gezien het aantal 
ligplaatsen (minder dan 50 kajuitboten) niet verplicht een dergelijke voorziening 
aan te leggen. Gezien de ligging van Nieuwegein aan grotere waterwegen (veel 
passanten) en de aanwezigheid van een gemeentelijke passantenhaven in 
Vreeswijk noord was een dergelijke voorziening wel gewenst. 

Oplevering  Medio 2016 
Argumentatie 
HDSR 

Een vuilwaterstation zorgt voor het voorkomen van emissies in het 
oppervlaktewater. De waterhygiëne verbetert evenals de waterkwaliteit en 
ecologie in het Merwedekanaal. Vanwege de grootte van het kanaal is het 
effect beperkt. In Nieuwegein loopt het kanaal door stedelijk gebied. 
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Gemeente  Utrecht  Volgnummer  1 (van 3) 
Bijdrage HDSR  € 50.000 Totaal geraamd  € 100.000 
Beschrijving  Stuwen met bruggetjes in het Kloosterpark 
Locatie  Kloosterpark, De Meern 
Uitvoering/  
Toelichting  

Twee stuwen met duikers worden vervangen door twee stuwen met bruggen. 
De stuwen liggen aan de Wolweverslaan en Stoelenmakerslaan 

Oplevering  2016 (voor het tweede deel is in 2016 een impulsbijdrage gevraagd  en 
gekregen). De werkzaamheden zijn gecombineerd uitgevoerd in 2016 en 
behandeld in de rapportage van dat jaar. 

Argumentatie 
HDSR 

Door deze maatregel wordt kroosontwikkeling bestreden, de doorstroming 
verbetert. De bruggetjes dragen bij aan de ruimtelijke kwaliteit van het park en 
de watergang. In het Kloosterpark is veel kroos, veel dode vissen. Hierover is al 
veel overleg over geweest en zijn al veel handhavingsacties uitgevoerd. Deze 
maatregel betreft een structurele oplossing. De bewoners, gemeente en 
waterschap willen deze maatregel graag uitgevoerd hebben.   

 
 
 
 
 
 
 
  

Duiker Stoelenmakerslaan met kroos aan noordzijde (2012) - Bron: Cyclomedia 

Duiker Wolweverslaan met kroos aan zuidzijde (2012) – Bron: Cyclomedia 

Ontwerp stuw en brug Stoelenmakerslaan 

Locatie 
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Gemeente  Utrecht  Volgnummer  2 (van 3) 
Bijdrage HDSR  € 35.665 Totaal geraamd  € 100.000 
Beschrijving  Doorspoelvoorziening Park Vechtzoom 
Locatie  Park Vechtzoom, Utrecht 
Uitvoering/  
Toelichting  

Het noordelijk deel van het park kan niet worden doorgespoeld vanwege de 
waterhuishoudkundige inrichting. Dit geeft in droge en warme perioden een 
verslechtering van de waterkwaliteit. Door het maken van een afvoer aan de 
noordzijde naar de Klopvaart en enkele duikervervangingen is doorspoeling 
van het gehele park mogelijk. 

Oplevering  2016 (langere doorlooptijd vanwege benodigde afstemming met AGV omdat via 
de Klopvaart rechtstreeks op de Vecht wordt geloosd) 

Argumentatie 
HDSR 

De duikervervanging en aanleg van een in- en uitlaat leidt tot een betere 
doorstroming, verbetering zuurstofhuishouding en verbeterde afvoer van kroos 
en zwerfvuil. Positief voor de leefbaarheid, positief voor de waterplanten. 
Bijkomend effect is dat in de toekomst mogelijk gemaal Vechtdijk kan vervallen 
(wordt vrij verval i.p.v. opvoergemaal). 

 

   
 
 

 
Nieuwe lozingsconstructie op de Klopvaart 
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Gemeente  Utrecht  Volgnu mmer  3 (van 3) 
Bijdrage HDSR  € 19.334 Totaal geraamd  € 40.000 
Beschrijving  Aanplanten waterplanten in de Stadsbuitengracht 
Locatie  Stadsbuitengracht, Utrecht 
Uitvoering/  
Toelichting  

Op een tiental locaties worden waterplanten aangebracht. Hierbij gaat om een 
combinatie van drijfwaterplanten, planten in drijvende bakken op luwe stukken 
en op een locatie het realiseren van een vooroever. Het plan wordt gemaakt in 
coproductie met een bewonersinitatief als uitwerking van het wijkwaterplan 
Binnenstad. 

Oplevering  2016 (voor het tweede deel is in 2016 een impulsbijdrage gevraagd  en 
gekregen). De werkzaamheden zijn gecombineerd uitgevoerd in 2016 en 
behandeld in de rapportage van dat jaar. 

Argumentatie 
HDSR 

De drijvende bakken en de aanplant van waterplanten leiden tot een betere 
waterkwaliteit in de stadsbuitengracht, alhoewel het kwaliteitsprobleem beperkt 
is. Meest interessant aan deze maatregel is dat het plan in coproductie met 
bewonersinitiatief wordt gerealiseerd en een uitwerking is van het wijkwaterplan 
Binnenstad. 

 

  
Opening door hoogheemraad en 
wethouder 
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Gemeente  Wijk bij Duurstede  Volgnummer  1 (van 1) 
Bijdrage HDSR  € 30.000 Totaal geraamd  € 300.000 
Beschrijving  Afkoppelen van de wijk de Engk in combinatie met aanleg van een watergang 
Locatie  David van Bourgondiëweg , Wijk bij Duurstede 
Uitvoering/  
Toelichting  

De David van Bourondieweg wordt compleet omgevormd tot watergang 

Oplevering  Najaar 2015 
Argumentatie 
HDSR 

De aanleg van een watergang heeft positieve gevolgen voor de waterkwaliteit. 
De combinatie van afkoppelen en de aanleg van de watergang midden in de 
kern van Wijk bij Duurstede is voor het waterschap interessant en het vergroot 
de beleving van omwoners enorm. 

 

Voor (boven) en na (onder). Bron: Cyclomedia 

Voor (boven) en na (onder) 
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Gemeente  Woerden  Volgnummer  1 (van 1) 
Bijdrage HDSR  € 15.300 Totaal geraamd  € 31.000 
Beschrijving  Vervangen en met lucht leggen van een duiker door de Raadhuislaan, 

Harmelen (meerkosten vanwege onvoorziene werkzaamheden) 
Locatie  Raadhuislaan, Harmelen 
Uitvoering/  
Toelichting  

De duiker vormt onderdeel van waterkwaliteitsspoor Harmelen. Diameter rond 
800 mm. 

Oplevering  Juni 2016 – Voorbereiding vertraagd vanwege kostenverhogende onvoorziene 
kruising van een hoofdgasleiding en een benodigde sanering. Verder is de 
uitvoering vertraagd omdat de Raadhuislaan toegankelijk moest blijven 
vanwege een omleiding elders 

Argumentatie 
HDSR 

De duikervervanging levert een bijdrage aan de leefbaarheid van dorp. De aan- 
en afvoer wordt verbeterd en het kwaliteitsprobleem kroos en dood wordt 
opgelost. De afgelopen jaren zijn in Harmelen meerdere bron- en effectgerichte 
maatregelen uitgevoerd (reductie belasting, baggeren, achterstallig 
onderhoud). De aanpak van deze duiker is het sluitstuk. Dan pas zijn de 
effecten op de waterkwaliteit te zien en te realiseren. 

 
 
 
 
 
    

Links:situatie vóór de vervanging. 
Met kroos in de noordwestelijke 
watergang – Bron:Cyclomedia 

Onder: de vernieuwde en opgehaalde duiker. 
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Gemeente  Zeist  Volgnummer  1 (van 2) 
Bijdrage HDSR  € 3.974 Totaal geraamd  € 33.559 
Beschrijving  Verbeteren poelen in de Brink 
Locatie  De Brink, Zeist 
Uitvoering/  
Toelichting  

Verbeteren functioneren poelen in de Brink voor (semi-)aquatische flora en 
fauna door het treffen van inrichtingsmaatregelen en vergroten zichtbaarheid  
- terugzetten houtige begroeiing – zowel boom als struweel - rondom beide 

poelen 
- verwijderen exotische waterplant (Cabomba) uit grote poel  
- opschonen onderwaterbodem door verwijderen bladval en organisch 

materiaal uit beide poelen (dit onderdeel kreeg geen impulsbijdrage) 
- plaatsen van informatiepaneel met uitleg over het watersysteem en 

natuurwaarden 
Oplevering  Najaar 2015; hoogheemraad en wethouder startten de werkzaamheden 
Argumentatie 
HDSR 

De maatregelen zijn effectief voor verbetering van de waterkwaliteit. De poel is 
geïsoleerd en draagt weinig bij aan stedelijk water verbetering. Het opknappen 
van een poel draagt wel bij aan verbetering ecologie lokaal. Tevens dragen de 
maatregelen bij aan beleving. 

 
  

Voor (2011)  

 en na (2016) 

Voor: de kleine poel wordt aan het oog 
onttrokken door dichte begroeiing 

Voor: dikke krooslaag als gevolg van 
beschaduwing en ophoping organisch 
materiaal op de bodem 
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Gemeente  Zeist  Volgnummer  2 (van 2) 
Bijdrage HDSR  € 2.302 Totaal geraamd  € 14.467 
Beschrijving  Verbeteren poel Kouwenhoven  
Locatie  Kouwenhoven, Zeist 
Uitvoering/  
Toelichting  

Verbeteren functioneren poel Kouwenhoven voor (semi-)aquatische flora en 
fauna door het treffen van inrichtingsmaatregelen, opschonen 
onderwaterbodem en vergroten zichtbaarheid 
- hoge bomen en cornus verwijderen, gras inzaaien 
- verwijderen uitheemse waterplant Grote waternavel uit randsloot Zeist-West  
- opschonen onderwaterbodem door verwijderen bladval en organisch 
materiaal uit de poel(dit onderdeel kreeg geen impulsbijdrage) 
- plaatsen van informatiepaneel met uitleg over het watersysteem en behoud 
van natuurwaarden   

Oplevering  Najaar 2015; hoogheemraad en wethouder startten de werkzaamheden 
Argumentatie 
HDSR 

De maatregelen zijn effectief voor verbetering van de waterkwaliteit. De poel is 
geïsoleerd en draagt weinig bij aan stedelijk water verbetering. Het opknappen 
van een poel draagt wel bij aan verbetering ecologie lokaal. Tevens dragen de 
maatregelen bij aan beleving. 

 

 

Voor (2011, boven) en 
na (2016, rechts) 

Informatiebord

Educatieve aftrap 
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Bijlage 1 – Financieel overzicht impulsregeling 201 5 
 

 
Besluit 1: Collegebesluit 02-12-2014 (DM 874836) 
Besluit 2: Collegebesluit 24-03-2014 (DM 916478)  
Besluit 3: Collegebesluit 15-12-2014 (DM 999126) 
 

Gemeente Maatregel Besluit 1  Besluit 2  Besluit 3  Bijdrage  Betaald  
De Bilt Koppeling Van Boetzelaerpark aan de Biltse Grift  €   29.628    € 29.628  € 29.628  
Houten Vervangen beschoeiingen door nvo's in Houten noord  €   48.847    € 14.000  € 62.847  € 62.847  
Nieuwegein Automatiseren van de inlaat in het zuidelijk deel van Park Oudegein  €     9.000   - €  9.000  € 0  € 0  
 Plaatsen van een kantelstuw nabij de Bongerdhoeve  €   10.000    € 10.000  € 10.000  
 Plaatsen van een vuilwaterstation aan het Merwedekanaal  €   12.500    € 12.500  € 12.500  
Utrecht  Stuwen met bruggetjes in het Kloosterpark  €   50.000    € 50.000  € 50.000  
 Aanleg doorspoelvoorziening in het Park Vechtzoom Overvecht  €   25.000   €  10.665   € 35.665  € 35.665  
 Aanplanten waterplanten in de Stadsbuitengracht  €   19.334    € 19.334  € 19.334  
 Aanplanten waterplanten aan de Melissekade  €     5.000   - €  5.000  € 0  € 0  
Wijk bij 
Duurstede 

Afkoppelen van de wijk de Engk en aanleg van een watergang  €   30.000    € 30.000  € 30.000  

Woerden Aanleg van een duiker door de Raadhuislaan, Harmelen  €   43.750    € 43.750  € 15.300  
Zeist  Herinrichten kwelsloot aan de Dreef te Zeist.  €   10.665  - € 10.665   € 0  € 0  
 Verbeteren poelen in de Brink   €     3.974    € 3.974  € 3.974  
 Verbeteren poel Kouwenhoven  €     2.302    € 2.302  € 2.302  
 TOTAAL   € 300.000   €         0    €        0    € 300.000   € 271.550  
       
     Overschot  €   28.450  


