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Impulsregeling kwaliteitswater in de stad 2016 
 

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 2016 
 
Deze rapportage gaat over 2016, het derde jaar van de impulsregeling. De gemeenten hadden 
tot 1 mei 2015 de tijd om voorstellen in te dienen. Het college besloot in juni 2015 aan welke 
maatregelen voor welk bedrag werd bijgedragen. Dit waren elf maatregelen in vijf gemeenten.  
De samenwerkingsovereenkomsten met deze gemeenten zijn in het najaar van 2015 
getekend. 

 
 
De elf geselecteerde maatregelen staan in de volgende tabel. Daarin doorgehaald is een 
maatregel waarvan de gemeente besloot deze alsnog niet uit te voeren. 
 

Gemeente Maatregel Pag. 
Houten Vervangen beschoeiingen door natuurvriendelijke oevers, Houten-Noord 3 
Lopik Kwaliteitsverbetering oppervlaktewater Wilhelmina'shof Benschop 4 
Nieuwegein Ophalen twee duikers park Batau zuid 5 
 Ophalen vier duikers in park Oudegein 6 
 Aanleg verbindingsduiker sportcomplex Parkhout 7 
Utrecht Vervangen duikers met stuwen Kloosterpark door stuwen met bruggetjes 8 
 Paddenvriendelijk maken vijvers Grietmansraklaan - 
 Aanplanten waterplanten Stadsbuitengracht 9 
 Ontwikkeling nieuw parkgebied de Groene Kop  10 
 Herinrichting oevers Oudenrijnsingel en vergroten duiker 11 
Zeist Herinrichten kwelsloot aan de Dreef te Zeist 12 

 
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 Luca (Zeist) en Hoogheemraad Beugelink 

Wethouder Snoeren (Nieuwegein) en  
Hoogheemraad Jansen op de Haar 
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Gemeente  Houten  Volgn ummer  1 (van 1) 
Bijdrage HDSR  € 53.000 Totaal geraamd  € 106.000 
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 (970 m1) en type 2 toepasbaar bij 
voldoende ruimte met een taludhelling van 1/5 (190 m1).  

Oplevering  December 2016 
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  Lopik  Volgnummer  1 (van 1) 
Bijdrage HDSR  € 32.500 Totaal geraamd  € 316.160 
Beschrijving  Kwaliteitsverbetering oppervlaktewater  
Locatie  Wilhelmina's hof Benschop 
Uitvoering/  
Toelichting  

Het park Wilhelmina's hof wordt met 1 ha uitgebreid. Vervallen beschoeiingen 
in de visvijvers worden verwijderd en deels vervangen door verlaagde 
beschoeiingen t.b.v. de vissers en deels vervangen door natuurvriendelijke 
oevers. Duikers worden vergroot en regelbare stuwen worden aangelegd om 
de doorstroming en afvoer kroos te verbeteren. 
 
Het waterschap draagt bij aan het aanleggen van rietland (ca. 2700 m2) en 
natuurvriendelijke oevers (1700 m2). 

Oplevering  Voorjaar 2017 (i.v.m. aanplant riet) 
Argumentatie 
HDSR 

Door het integrale project wordt de waterkwaliteit en ecologie in het park 
(inclusief nieuwe deel) in Benschop vergroot. Door de uitvoering van 
deelmaatregelen ontstaat er een aantrekkelijk biotoop voor vissen en amfibieën 
(waaronder kleine modderkruiper, heikikker en rugstreeppad). De verwachting 
is dat het aantal plantensoorten zal toenemen en zeker de aantallen amfibieën. 

 
 
  

Aanleg water en natuurvriendelijke oever 

Afgegraven t.b.v. rietland 

Zenderstreek-
nieuws 

Voor (onder) en na (boven) 
Bron: cyclomedia 
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Gemeente  Nieuwegein  Volgnummer  1 (van 3) 
Bijdrage HDSR  € 12.500 Totaal geraamd  € 25.000 
Beschrijving  Park Batau zuid, ophalen 2 duikers 
Locatie  Park Batau zuid, Nieuwegein 
Uitvoering/  
Toelichting  

Noordelijke duiker: rond 800 mm, b.o.b. -0,80 m NAP 
Zuidelijke duiker: rond 800 mm, b.o.b. -0,85 m NAP ten noorden van de 
stuwput en -1,05 m NAP ten zuiden van de stuwput.  

Oplevering  September 2016 
Argumentatie 
HDSR 

De betreffende watergangen in park Batau stromen slecht door en op veel 
plekken staan de bomen en struiken tot aan de waterrand. Door de 
kroosvorming en bladafval is de waterkwaliteit slecht en de belevingswaarde 
van het water laag. Het ophalen van deze twee duikers verbetert de 
doorstroming en beperkt het kroosprobleem, vergroot de belevingswaarde en 
geeft een impuls aan de ruimtelijke kwaliteit van het park. 

 
 
 

De noordelijke duiker, voor 
(boven) en na (onder).  
Bron: cyclomedia 

De zuidelijke 
duiker na aanleg 
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Gemeente  Nieuwegein  Volgnummer  2 (van 3) 
Bijdrage HDSR  € 14.000 Totaal geraamd  € 28.000 
Beschrijving  Park Oudegein, ophalen 4 duikers 
Locatie  Park Oudegein, Nieuwegein 
Uitvoering  Alle duikers zijn rond 800 mm, b.o.b. -0,80 m NAP 
Oplevering  September 2016 
Argumentatie 
HDSR 

De betreffende watergangen in het park Oudegein liggen in de regel vol met 
kroos en de duikers zijn soms volledig ondergedoken. Het hoger leggen (met 
lucht) van de duikers verbetert de doorstroming en beperkt kroosvorming. De 
maatregel is een van de vele maatregelen die de gemeente neemt in dit park, 
zodat de ruimtelijke kwaliteit, ecologie en waterkwaliteit sterk verbeteren. 

 
 
 

Twee van de 
vier duikers voor 
(boven) en na 
(onder). Bron: 
cyclomedia 

Derde duiker 
voor (boven) en 
na (onder). Bron: 
cyclomedia 

Beide 
instroomope-
ningen vierde 
duiker. Bron: 
cyclomedia 
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Gemeente  Nieuwegein  Volgnummer  3 (van 3) 
Bijdrage HDSR  € 7.500 Totaal geraamd  € 15.000 
Beschrijving  Sportcomplex Parkhout - aanleg verbindingsduiker 
Locatie  Park Oudegein, Nieuwegein 
Uitvoering/  
Toelichting  

Diameter rond 800 mm, bob -0,70 m NAP 

Oplevering  September 2016 
Argumentatie 
HDSR 

Met de maatregelen worden twee doodlopende watergangen met elkaar 
verbonden. De doorstroming die hiermee mogelijk wordt voorkomt 
kroosvorming en stankoverlast. De beleving, ecologie en waterkwaliteit in de 
watergangen krijgt een impuls. 

 

 

De duiker, na aanleg 
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Gemeente  Utrecht  Volgnummer  1 (van 4) 
Bijdrage HDSR  € 37.500 (2016) 

€ 50.000 (2015) 
Totaal geraamd  € 200.000 

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  Mei 2017 (vertraagd vanwege discussie over het (nieuwe) waterpeil) 
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 Wolweverslaan met kroos aan zuidzijde (2012) – Bron: cyclomedia 

Ontwerp stuw met brug Stoelenmakerslaan 
Stoelenmakerslaan Locatie 

Aanleg stuw met brug Stoelenmakerslaan 
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Gemeente  Utrecht  Volgnummer  2 (van 4) 
Bijdrage HDSR  € 17.500 (2016) 

€ 20.000 (2015) 
Totaal geraamd  € 100.000 

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  Mei 2016 
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 dmeze maatregel is dat het plan in coproductie met 
bewonersinitiatief wordt gerealiseerd en een uitwerking is van het wijkwaterplan 
Binnenstad. 

 
NB: In het landelijke radioprogramma Vroege Vogels is aandacht besteed aan het project. 
Terugluisteren: https://vroegevogels.vara.nl/media/356961 (vanaf 16:36) 
 
  

Opening door hoogheemraad en 
wethouder 
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Gemeente  Utrecht  Volgnummer  3 (van 4) 
Bijdrage HDSR  € 50.000 Totaal geraamd  € 300.000 
Beschrijving  Ontwikkeling nieuw parkgebied de Groene Kop 
Locatie  Tuindorp-Oost, Utrecht 
Uitvoering/  
Toelichting  

Bij de ontwikkeling van het gebied tot een park wordt 0,6 ha extra waterberging 
gerealiseerd (5800 m2 watergang en 1800 m2 plas/dras extra) om daarmee 
bestaande wateroverlast op te lossen. Waterberging wordt aangelegd in de 
vorm moerasland dat bij hoog water kan overstromen. 

Oplevering  November 2016 
Argumentatie 
HDSR 

Door nieuw parkgebied met watergerelateerde natuur en extra water, in de 
vorm van een overstroombaar moerasland, wordt de beleving vergroot. Het 
parkgebied bedient het noord-oostelijkdeel van Tuindorp 

 
  

Voor (onder) en na (boven) aanleg waterberging. Bron: cyclomedia 

Bouwbord 
Bron: cyclomedia 
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Gemeente  Utrecht  Volgnummer  4 (van 4) 

Bijdrage HDSR € 49.750 Totaal geraamd  € 200.000 
Beschrijving  Herinrichting oevers Oudenrijnsingel en vergroten duiker 
Locatie  De Meern 
Uitvoering/  
Toelichting  

De duiker onder de Laan 1954 wordt vervangen en vergroten, zodat de 
doorstroming wordt bevorderd. Het peil in het noordelijkste peilvak van de 
singel wordt verlaagd tot het niveau van de rest van de singel. Op verzoek van 
de bewoners worden de oevers ecologisch waardevoller ingericht. 

Oplevering  Voorjaar 2017 (i.v.m. aanplant)  
Argumentatie 
HDSR 

Bewoners willen de Ouderijnsingel incl. oevers gebruiksvriendelijker, 
ecologisch waardevoller en een mooier en kleurrijker aangezicht geven. Ook 
wordt de duiker onder de Laan 1954 vervangen en vergroot en wordt de 
gewenste peilverlaging in het noordelijkste peilvak doorgevoerd. Hiermee wordt 
het systeem eenvoudiger en robuuster. 

 

  

Ontwerp (l) en aanleg (r) 

Taludaanpassingen in het noordelijke deel 

Ontwerp onderwaterbeschoeiing, flauwe oever en plasberm 
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Gemeente  Zeist  Volgnummer  1 (van 1) 
Bijdrage HDSR  € 10.750 Totaal geraamd  € 43.804 
Beschrijving  Vergroten natuurwaarde en belevingswaarde van de kwelsloot aan de Dreef  
Locatie  Zeist 
Uitvoering/  
Toelichting  

- terugzetten houtige begroeiing – zowel boom als struweel  
- weghalen strooisellaag  
- creëren van twee open plekken van 50-80 meter elk middels terugzetten houtige 

begroeiing in bos- en struweelzone  
- ten noorden van watergang tussen de koppen aanleggen natuurvriendelijke 

oevers op twee opengewerkte locaties over een afstand van minimaal 10 meter 
per locatie 

- plaatsen van informatiepaneel met uitleg over het watersysteem en 
natuurwaarden. 

Oplevering  December 2016 
Argumentatie 
HDSR 

De maatregelen zijn effectief voor verbetering van de waterkwaliteit. Juist in dit 
gebied is het mogelijk een waterkwaliteit te krijgen die net meer bijzonder is dan 
rest van het beheergebied. Het waterschap betaalt mee voor de onderdelen: 
aanleg natuurvriendelijke oevers, het creëren van open plekken en het plaatsen 
van een informatiebord met vermelding van het waterschap 

Oostelijke kop, bron: cyclomedia 

Ontwerp 
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Bijlage 1 – Financieel overzicht impulsregeling 201 6 
 
Gemeente Omschrijving maatregel Bijdrage Betaald 

Houten Vervangen beschoeiingen door natuurvriendelijke oevers, Houten-Noord  €   53.000   €   53.000  
Lopik Kwaliteitsverbetering oppervlaktewater Wilhelmina'shof Benschop  €   32.500   €   32.500  
Nieuwegein Ophalen twee duikers park Batau zuid  €   12.500   €   12.500  
Nieuwegein Ophalen vier duikers in park Oudegein  €   14.000   €   14.000  
Nieuwegein Aanleg verbindingsduiker sportcomplex Parkhout  €     7.500   €     7.500  
Utrecht Vervangen duikers met stuwen Kloosterpark door stuwen met bruggetjes  €   37.500   €   37.500  
Utrecht Paddenvriendelijk maken vijvers Grietmansraklaan  €   15.000   -  
Utrecht Aanplanten waterplanten Stadsbuitengracht  €   17.500   €   17.500  
Utrecht Ontwikkeling nieuw parkgebied de Groene Kop   €   50.000   €   50.000  
Utrecht Herinrichting oevers Oudenrijnsingel en vergroten duiker  €   49.750   €   49.750  
Zeist Herinrichten kwelsloot aan de Dreef te Zeist  €   10.750   €   10.750  
TOTAAL     € 300.000   € 285.000  
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Bijlage 2 – Ruimtelijke verdeling uitgevoerde maatr egelen 
 

 


