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In deze nieuwsbrief blikken we
terug op de eerste inloopavond
van woensdagavond 4 juli jl en
leggen we uit wat de volgende
stappen zijn bij het opstellen van
een nieuw peilbesluit voor
Zegveld.
Ook doen we een oproep om de
klankbordgroep te versterken.

Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden werkt aan het
opstellen van een nieuw
peilbesluit voor Zegveld. In een
peilbesluit staat welk waterpeil
een bepaald gebied heeft voor de
komende 10 jaar. Het waterschap
streeft ernaar om in 2019 het
peilbesluit te laten vaststellen
door het algemeen bestuur. Met
deze nieuwsbrief houden wij u op
de hoogte van de ontwikkelingen
rond het peilbesluit Zegveld.

Inloopavond 4 juli 2018
Als waterschap kijken we terug op een geslaagde inloopavond die door circa 50 mensen werd
bezocht. Doel van de inloopavond was om in gesprek te gaan over het water(peil) in Zegveld en
informatie te delen over ervaringen, wensen en knelpunten. Na een openingswoord van
hoogheemraad Bernard de Jong gaf projectleider Susan Graas een presentatie over het
watersysteem in Zegveld en wat een peilbesluit is. Daarna werd er in groepjes verder gepraat en
hadden aanwezigen de gelegenheid met de waterschapsmedewerkers te spreken. Bijvoorbeeld over
de knelpunten die zij ervaren en mogelijke oplossingen daarvoor. Omdat water een gedeelde
verantwoordelijkheid is, was de gemeente Woerden ook aanwezig. Het was een succesvolle avond
waarbij veel informatie is opgehaald, waarvoor dank!
De opgehaalde informatie wordt verderop in deze nieuwsbrief samengevat. Een aantal mensen had
specifieke vragen en opmerkingen over het peilbeheer of het dagelijks beheer en onderhoud van het
watersysteem. Na de zomervakantie zullen waterschapsmedewerkers met diegenen contact
opnemen om waar nodig en gewenst de situatie in het veld te bekijken.
Klik hier en de kaart opent in een nieuw venster

Als u deze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kunt u een email sturen naar susan.graas@hdsr.nl.

De opgehaalde informatie kan op hoofdlijnen in de volgende drie thema’s worden samengevat:

Polderpeil

Dagelijks beheer

Voor de bedrijfsvoering (met name de
landbouw) is voldoende drooglegging
belangrijk. Over het algemeen werd
aangegeven dat het peil zoals het nu is
goed is, maar dat het in de afgelopen
jaren wel hard naar beneden is
gegaan. Voor de toekomst is het
verzoek om peilindexatie (het verlagen
van het peil naar aanleiding van de
bodemdaling) toe te blijven passen om
voldoende drooglegging te behouden.
Tegelijkertijd kwamen er verzoeken om
bodemdaling te remmen en dus
peilindexatie te matigen en was er veel
interesse naar de ervaringen over het
toepassen van onderwaterdrainage om
bodemdaling te remmen. Sommigen
hebben aangegeven dat het peil in de
zomer wellicht wat hoger kan (zeker nu
gezien de droogte) en er waren ook
gesprekken over het nut van een
zomer- en winterpeil of dat het peil
wellicht meer dynamisch moet worden.

Veel vragen die gesteld werden
hadden betrekking op het dagelijks
beheer en dan met name wanneer het
veel regent. Zo werd er aangegeven
dat de doorstroming bij de watergang
langs de Grecht verbeterd moet
worden, dat lokaal duikers niet goed
functioneren door verkeerde
hoogteligging of misschien
vuilophoping, dat de lager gelegen
delen van de polder het langst last
houden van wateroverlast en dat er
niet altijd goed gebaggerd wordt of
toezicht wordt gehouden op het
slootschonen. Naast de knelpunten
waren er ook suggesties om het
dagelijks beheer te verbeteren door
bijvoorbeeld eerder te beginnen met
voormalen en een betere
gebiedssturing (meer bergen in (hoger
gelegen) delen).

Peil in
Hoogwatervoorziening
Bij de tafel over de
hoogwatervoorzieningen ging het
voornamelijk over funderingen: huizen
zonder palen fundering (op staal)
hebben bijvoorbeeld baat bij een lager
peil terwijl huizen met de oude houten
palen belang hebben bij een hoger
peil. Toch was de algemene indruk dat
het huidige peil geschikt is. Andere
zaken die genoemd worden betreffen
het peil in de sloot rondom het huis
(staat te laag of te hoog), door wellicht
een verstopte duiker, problemen bij het
dammetje of rioleringskwesties.

Hoe verder
Met de opgehaalde informatie kunnen we het knelpuntenrapport voor het peilbesluit Zegveld
aanvullen en afronden. Deze publiceren we aan het eind van de zomer op onze website
(www.hdsr.nl/peilbesluitzegveld). Het knelpuntenrapport vormt de basis voor het vervolg,
namelijk het bedenken van maatregelen en varianten voor het opstellen van het ontwerp
peilbesluit.
De belangrijkste opgaven voor Zegveld richten zich op het vinden van een goede balans
tussen drooglegging en het verminderen van de bodemdaling, het blijven bedienen van het
belang van bewoners en bedrijfsvoering (met name de landbouw) en het faciliteren van de
unieke natuur die aanwezig is in Zegveld. Daarnaast moeten we blijven zorgen voor een
robuust watersysteem dat ook in de toekomst goed beheerd kan blijven tegen maatschappelijk
acceptabele kosten. Het afwegen van deze verschillende belangen gebeurt binnen het
peilbesluit.
Richting het einde van het jaar staat de volgende gebiedsavond op de planning. Op deze
avond willen we onze plannen met u bespreken en met uw inbreng aanvullen. Na deze
gebiedsavond willen we de voorkeursvariant uitwerken en voorleggen als ontwerp peilbesluit.

Oproep voor klankbordgroep
Tijdens de inloopavond hebben een paar mensen aangegeven mee te willen doen in de
klankbordgroep, waarvoor onze dank. Binnen de klankbordgroep willen we mogelijke
maatregelen en varianten bedenken en voorbereiden. Om de klankbordgroep een goede
vertegenwoordiging te laten zijn van het hele gebied en de verschillende belangen zoeken we
een of twee bewoners en nog een of twee agrariërs uit de polder Slimmenwetering. Bent u
geïnteresseerd dan kunt u zich aanmelden bij de projectleider, Susan Graas (telefoon 0302097010 of email susan.graas@hdsr.nl). Het zal het komende half jaar een paar middagen of
avonden van uw tijd vragen.

Colofon
Hoogheemraadschap
De Stichtse Rijnlanden
Poldermolen 2
Postbus 550, 3990 GJ Houten
T: (030) 634 57 00
E: post@hdsr.nl
W: www.destichtserijnlanden.nl
Volg het waterschap op twitter:
@HDSR_waterschap

Voor meer informatie over het
peilbesluit Zegveld kunt u contact
opnemen met projectleider Susan
Graas via 030-2097010 of
susan.graas@hdsr.nl.

