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Peilbesluit Noordzijderpolder 2017
Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden; Op het voorstel van het College van 4 juli 2017;
Overwegende dat een peilbesluit eens in de 10 jaar moet worden herzien en dat voor Peilbesluit Noordzijderpolder nog niet is gebeurd;
Gelet op artikel 5.2 van de Waterwet en artikel 4.4 t/m 4.8 van de Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009;
Besluit:
1. Het peilbesluit Noordzijderpolder 2017 en bijbehorende inspraaknota vast te stellen;
2. Het peilbesluit Noordzijderpolder d.d. 21 juni 1995 in te trekken.

Peilbesluit Noordzijderpolder 2017
Artikel 1
Gebied
Het gebied is aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart Waterhuishoudkundige inrichting Peilbesluit Noordzijderpolder d.d. 28-09-2016.
Artikel 2
Referentiepeil
Voor de toepassing van dit besluit geldt dat peilen zijn aangegeven ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil 2005 (NAP 2005).
Artikel 3
Peilen
De na te streven waterstanden in de afzonderlijke peilgebieden binnen de werkingssfeer van dit peilbesluit, worden weergegeven in tabel 1 en tabel 2.
Tabel 1: Overzicht vast te stellen peilen van peilgebieden met een vast peil.
Nummer
peilgebied

Vast waterpeil
2017 - 2027
(m t.o.v. NAP)

Nummer
peilgebied

Vast waterpeil
2017 - 2027
(m t.o.v. NAP)

NZP-002

-1,78

NZP-007

-1,30

NZP-003

-1,50

NZP-008

-0,90

NZP-004

-1,80

NZP-009

-0,90

NZP-005

-2,10

NZP-006

-0,80

Tabel 2:

Nummer
peilgebied

NZP-001

Overzicht vast te stellen peilen van peilgebieden met een zomer- en winterpeil.

Peil 2017 - 2027
(m t.o.v. NAP)
zomerpeil

winterpeil

-2,24

-2,34

Artikel 4
Peilbeheer
1. In de peilgebieden uit tabel 1 wordt vast peilbeheer gevoerd. De waterstand zal het hele jaar door op één en hetzelfde vaste niveau worden
gehandhaafd.
2. In peilgebied NZP-001 uit tabel 2 zal de overgang van zomerpeil naar winterpeil, al naar gelang de weersomstandigheden en het geschatte
grondwaterstandverloop, in het algemeen en naar oordeel van dijkgraaf en hoogheemraden, plaatsvinden in de loop van de maanden september
tot en met november. De overgang van winterpeil naar zomerpeil zal, al naar gelang de weersomstandigheden en het geschatte
grondwaterstandverloop, in het algemeen en naar oordeel van dijkgraaf en hoogheemraden, plaatsvinden in de loop van de maanden april tot en
met juni;
3. Dijkgraaf en hoogheemraden zijn bevoegd, indien de weersomstandigheden dit naar hun oordeel noodzakelijk maken, bovengenoemde peilen
tijdelijk:
o In droge en zeer droge perioden met 0,10 meter te verhogen; en
o In natte en zeer natte perioden met 0,10 meter te verlagen.
4. In peilgebied NZP-001 liggen hoogwatervoorzieningen. Particulieren zijn zelf verantwoordelijk voor de werking en instandhouding van de
hoogwatervoorzieningen langs de Oude Rijn. Om deze reden legt het waterschap de waterpeilen bij de bebouwing niet vast in het peilbesluit. Op
kaart “Huidige waterhuishoudkundige inrichting” zijn deze gebieden aangemerkt als “gebieden met afwijkend waterpeil”.
5. Het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden is bevoegd om, onder afweging van de betrokken belangen, van het in artikel 3 vermelde peil af te
wijken, indien daarvoor op grond van te verwachten of reeds optredende extreme - natte of droge - weersomstandigheden, dan wel in verband
met dreigende of reeds optredende calamiteiten, aanleiding bestaat.
Artikel 5
Inwerkingtreding
1. Het peilbesluit treedt in werking met ingang van de achtste dag na bekendmaking van de vaststelling van dit peilbesluit door het algemeen
bestuur van het waterschap.
Artikel 6

Titel

1. Dit peilbesluit kan worden aangehaald als “Peilbesluit Noordzijderpolder 2017”.
Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 04-10-2017.

J. Goedhart
secretaris-directeur

P.J.M. Poelmann
dijkgraaf
Meer informatie:
zie toelichting
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Peilbesluit Meijepolder 2017
Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden; Op het voorstel van het College van 4 juli 2017;
Overwegende dat een peilbesluit eens in de 10 jaar moet worden herzien en dat voor Peilbesluit Meijepolder nog niet is gebeurd;
Gelet op artikel 5.2 van de Waterwet en artikel 4.4 t/m 4.8 van de Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009;
Besluit:
1. Het peilbesluit Meijepolder 2017 en bijbehorende inspraaknota vast te stellen.
2. Peilbesluit Polder Meije (hoog) d.d. 21 juni 1995, Peilbesluit Meijepolder Laag d.d. 19 december 1997 en peilbesluit Weijland en De Bree d.d. 21
juni 1995 in te trekken.

Peilbesluit Noordzijderpolder 2017
Artikel 1
Gebied
Het gebied is aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart Waterhuishoudkundige inrichting Peilbesluit Meijepolder d.d. 28-09-2017.
Artikel 2
Referentiepeil
Voor de toepassing van dit besluit geldt dat peilen zijn aangegeven ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil 2005 (NAP 2005).
Artikel 3
Peilen
De na te streven waterstanden in de afzonderlijke peilgebieden binnen de werkingssfeer van dit peilbesluit, worden weergegeven in tabel 1.
Tabel 1: Overzicht vast te stellen peilen van peilgebieden met een zomer- en winterpeil.

Nummer
peilgebied

Peil 2017 - 2027
(m t.o.v. NAP)
zomerpeil

winterpeil

BNM-001

-2,73

-2,83

BNM-002

-2,35

-2,50

BNM-003

-2,23

-2,33

BNM-004

-2.40

-2,50

Meer informatie:
zie toelichting
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Artikel 4
Peilbeheer
1. In peilgebied BNM-001, BNM-002, BNM-003 en BNM-004 uit tabel 1 zal de overgang van zomerpeil naar winterpeil, al naar gelang de
weersomstandigheden en het geschatte grondwaterstandverloop, in het algemeen en naar oordeel van dijkgraaf en hoogheemraden,
plaatsvinden in de loop van de maanden september tot en met november. De overgang van winterpeil naar zomerpeil zal, al naar gelang de
weersomstandigheden en het geschatte grondwaterstandverloop, in het algemeen en naar oordeel van dijkgraaf en hoogheemraden,
plaatsvinden in de loop van de maanden april tot en met juni;
2. Dijkgraaf en hoogheemraden zijn bevoegd, indien de weersomstandigheden dit naar hun oordeel noodzakelijk maken, bovengenoemde peilen
tijdelijk:
o In droge en zeer droge perioden met 0,10 meter te verhogen; en
o In natte en zeer natte perioden met 0,10 meter te verlagen.
3. In peilgebied BNM-001, BNM-002 en BNM-003 liggen hoogwatervoorzieningen. Particulieren zijn zelf verantwoordelijk voor de werking en
instandhouding van de hoogwatervoorzieningen langs de Oude Rijn en de Meije. Om deze reden legt het waterschap de waterpeilen bij de
bebouwing niet vast in het peilbesluit. Op kaart “Huidige waterhuishoudkundige inrichting” zijn deze gebieden aangemerkt als “gebieden met
afwijkend waterpeil”.
4. Het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden is bevoegd om, onder afweging van de betrokken belangen, van het in artikel 3 vermelde peil af te
wijken, indien daarvoor op grond van te verwachten of reeds optredende extreme - natte of droge - weersomstandigheden, dan wel in verband
met dreigende of reeds optredende calamiteiten, aanleiding bestaat.
Artikel 5
Inwerkingtreding
1. Het peilbesluit treedt in werking met ingang van de achtste dag na bekendmaking van de vaststelling van dit peilbesluit door het algemeen
bestuur van het waterschap.
Artikel 6

Titel

1. Dit peilbesluit kan worden aangehaald als “Peilbesluit Meijepolder 2017”.
Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 04-10-2017.

J. Goedhart
secretaris-directeur

P.J.M. Poelmann
dijkgraaf

Meer informatie:
zie toelichting
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Toelichting Peilbesluit

Bodegraven Noord 2017

Titel: Toelichting peilbesluit Bodegraven Noord 2017
Dm: #1124821
Auteur: Astrid de Boer-Riebel
Datum: september 2017

Toelichting Peilbesluit

Bodegraven Noord

Inhoudsopgave

1. Waarom een nieuw peilbesluit?

2. Bodegraven Noord in Vogelvlucht

3. In samenwerking met het gebied
Noord?

4. Hoe ziet het ontwerp van het nieuwe peilbesluit eruit?

5. Hoe kan ik inspreken?

6. Het vervolgtraject

Klik hier

en bekijk Bodegraven Noord in vogelvlucht

Contact informatie klik hier.
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Waarom een nieuw peilbesluit?
Inleiding
1.
Waarom een nieuw peilbesluit?
In dit Peilbesluit Bodegraven Noord lezen bewoners en bedrijven op welke manier het
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden het peilbeheer voor de komende jaren gaat
uitvoeren. Het huidige peilbesluit voor het gebied Bodegraven Noord dateert uit 1995 en
1998. De geldigheidsduur van de vigerende peilbesluiten is overschreden en vormt de
aanleiding voor het opstellen van dit nieuwe peilbesluit. Deze plicht is vastgelegd in artikel
5.2 van de Waterwet.
Anders dan in een regulier peilbesluit doen we in dit peilbesluit veel dingen niet. Er vinden
geen waterpeilwijzigingen plaats, en er worden geen peilgebiedsgrenzen aangepast. In dit
peilbesluit worden ook geen maatregelen voorgesteld voor het oplossen van knelpunten of
opgaven. Knelpunten en opgaven worden verder uitgewerkt in de deelplannen behorende
bij het raamwaterplan. Het waterschap gaat voor de duur van dit peilbesluit de
vergunningen voor de onderbemalingen verlengen en de hoogwatervoorzieningen
formaliseren.
Volgens de planning van het lopende proces Natuur Netwerk Nederland wordt in 2021 de
verbindingszone ingericht. Naar verwachting wordt tegen die tijd het peilbesluit Bodegraven
Noord 2017 herzien.

Meer informatie over het Raamwaterplan? klik hier.

Klik Hier om terug te gaan
naar de inhoudsopgave
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Bodegraven Noord in Vogelvlucht
Bodegraven Noord
Het projectgebied Bodegraven Noord ligt ten noorden
van de stad Bodegraven en ten westen van de stad
Woerden. Het plangebied heeft een totale grootte van
ca. 2200 ha en heeft betrekking op de polders
Noordzijderpolder, polder Meije (hoog), Meijepolderlaag en Weijland en de Bree.
Bodegraven Noord is een typisch
veenweidelandschap. Kenmerkend hiervoor zijn de
verkavelingstructuur, de slotenpatronen, de
openheid van het landschap, de cultuurhistorisch
waardevolle bebouwingslinten en de monumentale
boerderijen en niet te vergeten de bodemopbouw.
Het landgebruik is anno 2016 voornamelijk
agrarisch, hiervan is het merendeel grasland ten
behoeve van de veehouderij. Op de functie kaart
van de provincie staat een natuurzone van circa
200 ha. weergegeven. De inrichting van deze zone
is nog niet concreet.
De grote variatie in bodemhoogte, bodemsoort en
de aanwezigheid van de verschillende functies
binnen een peilgebied maken het een interessant,
maar complex gebied voor het waterbeheer.

Een grotere kaart? zie bijlage.

Klik Hier om terug te gaan
naar de inhoudsopgave
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In samenwerking met het gebied
Om een peilbesluit te realiseren, waarmee zowel landbouw, natuur, bebouwing als het
waterschap uit de voeten kunnen, is samenwerking essentieel. Door middel van nieuwsbrieven,
een website, een digitale kaart en een klankbordgroep zorgt het waterschap dat de bewoners en
gebruikers op de hoogte zijn en mee kunnen denken.
Eerdere reacties op het ontwerp peilvoorstel
In de vierde nieuwsbrief (juni 2016) is het ontwerp van het peilbesluit en de waterhoogte in de
hoogwatervoorzieningen middels een interactieve kaart kenbaar gemaakt aan het gebied.
Bewoners en perceeleigenaren hebben daar voorafgaand aan de officiële inspraaktermijn op
kunnen reageren. Dit kon via een telefoontje naar de projectleider of een email, maar er was
ook de mogelijkheid om een opmerking aan te geven op een digitale kaart en een foto te
uploaden. Er zijn geen inspraakreacties binnen gekomen.
De begeleidingsgroep en de gebiedscommissie
Behalve met de bewoners uit het gebied, zijn ook andere partijen die belang hebben in het
gebied bij het peilbesluit betrokken. Deze partijen vormen de zogenaamde begeleidingsgroep
van het raamplan en dit peilbesluit. Deze bestaat uit:


LTO-noord afdeling Bodegraven e.o



Natuurmonumenten



Agrarische natuurvereniging De Parmey



Stichting Groene Hart



Provincie Zuid-Holland



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk



Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Naast de begeleidingsgroep is er ook een gebiedscommissie die actief meedenkt in het lopende
proces. In deze commissie zitten vertegenwoordigers (bewoners) uit de verschillende polders.

Klik Hier om terug te gaan
naar de inhoudsopgave

5e informatieavond in 2012
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Inleiding
Dit hoofdstuk beschrijft de peilbesluiten voor de verschillende polders. Per
polder wordt een toelichting gegeven op de peilen, de peilafwijkingen en de
drooglegging. Daarnaast gaat ieder hoofdstuk in op wat de bewoners van het
peilbesluit vinden. In hoofdstuk 5 is een kaart met de drooglegging
opgenomen en in hoofdstuk 6 is een overzicht van te verwachten effecten op
de omgeving beschreven.

1. Noordzijderpolder, klik hier

2. Polder de Bree en Weijland, klik hier
Meijepolder (laag)
3. Polder Meije (hoog), klik hier

4. Meijepolder laag, klik hier

5. Verschilkaart praktijkpeilen t.o.v. vigerend peilbesluit, klik hier

6. Kaart met drooglegging bij de vast te stellen peilen, klik hier

6. De effecten op de omgeving, klik hier
7. Het vervolgtraject, klik hier

Meer weten? Klik op de links in de tekst naar de knelpuntenanalyse, de peilevaluatie of het filmpje.

Klik Hier om terug te gaan
naar de inhoudsopgave
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De Noordzijderpolder. De Noordzijderpolder bestaat voor 10% uit stedelijk gebied (Bodegraven) en voor 90% uit landelijk
gebied. Langs de Oude Rijn bevindt zich de kern Bodegraven en de lintbebouwing. De maaiveldhoogte varieert sterk. Langs de Oude Rijn en
Meije liggen de hoger gelegen kei gronden rond NAP. In het midden van de polder liggen de lager gelegen klei op veen gebieden (in 2015
gemiddeld NAP -1,75m). Tegen de Meijevliet aan is de bodemsoort veen, hier is de maaiveldhoogte gemiddeld NAP -1,85m.

De waterpeilen
In het landelijk gebied van de Noordzijderpolder is het polderpeil in
de zomer en winter respectievelijk NAP -2,24 m en NAP -2,34 m. In
het stedelijk gebied van Bodegraven worden net als in de
hoogwatervoorzieningen vaste peilen gehanteerd. De waterpeilen
variëren in de kern van Bodegraven van NAP -0,80 m tot NAP -2,10
m. In de hoogwatervoorzieningen varieert het waterpeil van NAP 0,60 m tot NAP -2,30 m.
Afwijkende waterpeilen
In zowel de hoogwatervoorzieningen als de aanwezige
onderbemalingen wijken de peilen af van het vigerend peilbesluit.
Beide worden opnieuw geformaliseerd. Mochten de gronden gepacht
worden, dan moet de vergunninghouder zelf toestemming regelen
bij de landeigenaar.
Drooglegging
De meest voorkomende bodemsoort is klei op veen. Dit betekent
dat de drooglegging 60 tot 80 cm beneden maaiveld mag zijn. In

Wat vindt de bewoner van het huidige waterpeil?

het grootste deel van de polder (67%) is de drooglegging meer dan

In de inventarisatiefase van het watergebiedsplan heeft het waterschap aan de bewoners

10 cm te klein. Het is in deze gebieden te nat. Dit betreft zowel de

van de polder gevraagd wat zij van het waterpeil vinden: Een aantal bewoners met

klei op veen- als de veengebieden. In de kleigebieden (32% van de

gronden langs de Noordzijde vinden het huidige waterpeil prima. Een andere bewoner

polder) is de drooglegging 10 cm te groot. In deze gebieden

benadrukt dat het waterpeil goed is voor de hoogliggende delen, maar voor de

bevinden zich vaak (onvergunde) hoogwatervoorzieningen, ook wel

laagliggende delen is het waterpeil eigenlijk wat aan de hoge kant. De bewoners langs de

stoepsloten genaamd. De drooglegging voldoet hier in de praktijk

Meije en Buitenkerk zouden een lager peil prettiger vinden. Het waterschap neemt deze

waarschijnlijk wel. Klik hier voor de droogleggingskaart.

reacties in de deelplannen van het raamwaterplan mee.

Het officiële peilbesluit voor Noordzijderpolder

-> Kaart , Tekst

Klik Hier om terug te gaan
naar de inhoudsopgave
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Polder Weijland en de Bree. Polder de Bree en Polder Weijland bestaan voor 100% uit landelijk gebied. De
maaiveldhoogte varieert sterk. Langs de Oude Rijn liggen de hoger gelegen kleigronden rond NAP. In het midden van de polder liggen de
lager gelegen klei op veen gebieden en het nog lager gelegen veengebied.

De waterpeilen
Het waterpeil in polder Weijland heeft een zomer- en winterpeil
van respectievelijk NAP -2,35 m en NAP -2,50 m. In Polder de
Bree is het waterpeil zowel in de zomer als de winter iets hoger
namelijk NAP -2,23 m en NAP -2,33 m. In de
hoogwatervoorzieningen worden vaste peilen gehanteerd. De
waterpeilen variëren hier van NAP -0,45 m, tot NAP -2,35 m.
Afwijkende waterpeilen.
In zowel de hoogwatervoorzieningen als de aanwezige
onderbemalingen wijken de peilen af van het vigerend peilbesluit.
Beide worden opnieuw geformaliseerd. Mochten de gronden
gepacht worden, dan moet de vergunninghouder zelf
toestemming regelen bij de landeigenaar.
Drooglegging
In zowel de polder Weijland als polder de Bree is de meest
voorkomende bodemsoort veen. Dit betekent dat het waterschap
streeft naar een drooglegging van gemiddeld 45 tot 55 cm
beneden maaiveld. In beide polders is de gemiddelde
drooglegging 11 cm te klein. Het is in deze polders gemiddeld

Wat vindt de bewoner van het huidige waterpeil?

gezien te nat. Voor de klei op veen- en de klei gebieden geldt dat

In de inventarisatiefase van het watergebiedsplan heeft het waterschap aan de bewoners

de drooglegging aan de richtlijnen voldoet. In de kleigebieden is

van de polder gevraagd wat zij van het waterpeil vinden: Een aantal bewoners met

de drooglegging te groot. Het is hier te droog. De afwijkende

gronden langs in Weiland en de Bree vinden het huidige waterpeil prima, mits zij de

peilen in de hoogwatervoorzieningen compenseren de te grote

onderbemalingen mogen behouden. Worden de onderbemalingen opgeheven, dan is het

drooglegging. Klik hier voor de droogleggingskaart.

waterpeil te hoog.

Het officiële peilbesluit voor polder Weijland en de Bree

-> Kaart , Tekst

Klik Hier om terug te gaan
naar de inhoudsopgave
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Polder Meije (hoog). De Polder Meije (hoog) bestaat voor 100% uit landelijk gebied. Het landgebruik bestaat voornamelijk uit
grasland (84%) en water (12%). De bodem bestaat voor 78% uit veen, voor 16% uit klei op veen en voor 6% uit klei. Het polderpeil is een
vastpeil van NAP -2,50 m.

De waterpeilen
In de Polder Meije (hoog) wordt een zomer- en winterpeil
gehanteerd van NAP -2,40 m en NAP -2,50 m. Ten opzichte van
het vigerend peilbesluit is dit een afwijking. In het vigerend
peilbesluit is opgenomen dat het waterpeil in dit peilgebied een
vast peil betrof van NAP -2,50 m.
Afwijkende waterpeilen.
In de Polder Meije (hoog) zijn geen afwijkende peilen.
Drooglegging
De meest voorkomende bodemsoort is veen. Dit betekent dat
de drooglegging 45 tot 55 cm beneden maaiveld mag zijn. De
gemiddelde maaiveldhoogte in 2015 van het veengebied
bedroeg NAP -1,97 m. In het grootste deel van de polder (78%)
is de drooglegging 2 cm te klein. Het is in deze gebieden te nat.
Voor de zowel de klei op veen- als de kleigebieden geldt dat de
drooglegging in de huidige situatie aan de normen voldoet. Klik
hier voor de droogleggingskaart.

Wat vindt de bewoner van het huidige waterpeil?
In de inventarisatiefase van het watergebiedsplan heeft het waterschap aan de bewoners
van de polder gevraagd wat zij van het waterpeil vinden: Zij vinden het huidige waterpeil
prima.

Het officiële peilbesluit voor Polder Meije (Hoog)

-> Kaart , Tekst

Klik Hier om terug te gaan
naar de inhoudsopgave
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Meijepolder (laag). De Meijepolder (laag) bestaat voor 100% uit landelijk gebied. Het landgebruik bestaat voornamelijk uit
grasland (82%) en water (13%). De bodem bestaat voor 90% uit veen, voor 7% uit klei op veen en voor 3% uit klei. Het polderpeil is een
zomer- en winterpeil van respectievelijk NAP -2,73 m en NAP -2,83 m.

De waterpeilen
In de Meijepolder (laag) is het polderpeil in de zomer- en
winter respectievelijk NAP -2,73 m en NAP -2,83 m. In de
hoogwatervoorzieningen (stoepsloten) varieert het waterpeil
van NAP -1,55 m, tot NAP -2,50 m.
Afwijkende waterpeilen
In zowel de hoogwatervoorzieningen als de aanwezige
onderbemalingen wijken de peilen af van het vigerend
peilbesluit. Beide worden opnieuw geformaliseerd. Mochten de
gronden gepacht worden, dan moet de vergunninghouder zelf
toestemming regelen bij de landeigenaar.
Drooglegging
De meest voorkomende bodemsoort is veen. Dit betekent dat
de drooglegging 45 tot 55 cm beneden maaiveld mag zijn. De
gemiddelde maaiveldhoogte in 2015 van het veengebied
bedroeg -2,25 m. In het grootste deel van de polder (90%) is
de drooglegging 4 cm te groot. Het is deze gebieden te droog.
Door de grote maaiveldverschillen wordt deze gemiddeld te
grote drooglegging niet zo ervaren. Voor de klei op veen- en
de klei gebieden geldt dat de drooglegging in de huidige
situatie bij het winterpeil ook niet voldoet (meer dan 10 cm te
groot). Klik hier voor de droogleggingskaart.

Het officiële peilbesluit voor Meijepolder (Laag)

Wat vindt de bewoner van het huidige waterpeil?
In de inventarisatiefase van het watergebiedsplan heeft het waterschap aan de bewoners
van de polder gevraagd wat zij van het waterpeil vinden: zij vinden het huidige waterpeil
veel te hoog. Het waterschap neemt deze reacties mee in de deelplannen van het
raamwaterplan.

-> Kaart , Tekst

Klik Hier om terug te gaan
naar de inhoudsopgave
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Verschilkaart praktijkpeilen t.o.v. vigerend peilbesluit

Verschillen t.o.v vigerend peilbesluit.
Op de verschilkaart zijn de verschillen weergeven
tussen de voorgestelde praktijkpeilen en de
genoemde waterpeilen in vigerend peilbesluit.

Polder Meije (hoog)
+0,10 m / -

Polder De Bree
-0,03 m / -0,03 m

Hieronder worden de verschillen kort benoemd.
Het gele vlak: Polder Meije (hoog)
In de Polder Meije (hoog) wordt een zomer- en
winterpeil gehanteerd van NAP -2,40 m en
NAP -2,50 m. Het zomerpeil is 10 cm verhoogd
t.o.v het vigerend peilbesluit.
Het groene vlak: Polder de Bree
In de Polder De Bree wordt een zomer- en
winterpeil gehanteerd van NAP -2,23 m en
NAP -2,33 m. Zowel het zomer- als het winterpeil
is 3 cm verlaagd t.o.v het vigerend peilbesluit.

Afwijkende
waterpeilzone
-0,03 / -0,03

Grijze vlakken: Afwijkende waterpeilzone
In het vigerend peilbesluit zijn geen afwijkende
waterpeilzones opgenomen. In dit peilbesluit wel.

Klik Hier om terug te gaan
naar de inhoudsopgave
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Kaart met drooglegging bij vast te stellen peilen

Drooglegging
De drooglegging (in 2015) is

In het veenweide streeft het

weergegeven op de kaart. Deze kaart

waterschap in agrarische percelen

geeft weer wat de afstand is tussen

naar een gemiddelde drooglegging

het maaiveld en het

van 55 cm bij winterpeil.

oppervlaktewaterpeil in de winter.
In de droogleggingskaart zijn de hoger
gelegen kleigronden langs de Meije en de
Oude Rijn, net als de stroomrug die door
Meijepolder (laag) en polder Meije (hoog)
loopt, goed te herkennen door de grote
droogleggingen (bruin en oranje vlakken).
De drooglegging is hier groter (>0,7 m)
dan in het midden van de polder waar de
drooglegging slechts enkele cm bedraagt
(groene vlakken).
In de droogleggingberekening zijn de
waterpeilen van de
hoogwatervoorzieningen meegenomen. In
de kaart is goed te zien dat de
drooglegging in deze voorzieningen
verkleint wordt van meer dan 1 m naar
circa 0,4 m.

Een grotere kaart? zie bijlage.

Klik Hier om terug te gaan
naar de inhoudsopgave
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Effect op de omgeving
Anders dan in een regulier peilbesluit doen we in dit
peilbesluit veel dingen niet. Er vinden geen
waterpeilwijzigingen plaats, en er worden geen
peilgebiedsgrenzen aangepast. In dit peilbesluit
worden ook geen maatregelen voorgesteld voor het
oplossen van knelpunten of opgaven. Hierdoor zijn
er geen effecten op de omgeving dan wel op de
gebiedsopgave gezond water, voldoende water en
waterveiligheid.
Uit zowel de peilevaluatie als de bewonersavonden
blijkt dat de waterpeilen die nu worden vastgesteld
niet optimaal zijn voor het gebied. Voor de
agrarische percelen is het waterpeil over het
algemeen gezien te hoog en voor de toekomstige
natuurpercelen is het waterpeil te laag.
De waterpeilanalyse en de reacties uit het gebied
worden meegenomen en verder uitgewerkt in de
deelpannen behorende bij het raamwaterplan.

Klik Hier om terug te gaan
naar de inhoudsopgave
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Zienswijze

Het vervolg?

Het ontwerp-peilbesluit heeft van 10-02-2017 tot en

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden

met 03-04-2017 ter inzage gelegen op het

verzamelt alle zienswijzen en neemt ze op in een

waterschapskantoor in Houten en op het

inspraaknota, die naar de insprekers wordt

stadskantoor in de gemeente Bodegraven-reeuwijk.

gezonden. Op 7 september 2017 heeft de

Dit heeft 12 inspraakreacties opgeleverd, naar

bestuurscommissie Systeem, Kwaliteit en Keten

aanleiding hiervan is een inspraaknotitie opgesteld.

(SKK) het ontwerp-peilbesluit en het bijbehorende
inspraakrapport behandelt. Het algemeen bestuur

Op 20 maart 2017 is een inloopavond

van het waterschap heeft het peilbesluit op 4

georganiseerd. Op deze avond konden

oktober 2017 vastgesteld.

belanghebbende vragen stellen over het peilbesluit.

Een grotere kaart? zie bijlage.

Klik Hier om terug te gaan
naar de inhoudsopgave
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We houden contact!
U zult op de hoogte gehouden worden gehouden over de
voortgang van het project via de website en de
nieuwsbrief. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Astrid de Boer, projectleider van het
Raamwaterplan Bodegraven Noord, via (030) 209 71 46
of boer.as@hdsr.nl.

Klik Hier om terug te gaan
naar de inhoudsopgave
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Raamwaterplan

Kaart: Drooglegging

Bodegraven Noord

In het veenweide streeft het
waterschap in agrarische percelen
naar een gemiddelde drooglegging
van 55 cm bij winterpeil.

Klik Hier om terug te gaan
naar het peilbesluit
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Raamwaterplan

Kaart: projectgebied Bodegraven Noord

Bodegraven Noord

Klik Hier om terug te
gaan peilbesluit
naar het raamwaterplan
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