
Bodegraven Noord: Verslag gebiedsavond bruggen 26-03-2018 

Op 26 maart organiseerde het waterschap een gebiedsavond. Deze avond stond voornamelijk in het 
teken van (de knelpunten voor) de bruggen. Tijdens de avond is toegelicht waarom de bruggen een 
knelpunt vormen en welke oplossingen het waterschap het afgelopen jaar onderzocht heeft (niets 
doen, het noodzakelijke doen, of alles grondig aanpakken). Daarnaast is stilgestaan bij een nieuwe 
variant: kunnen en willen we de aanpak van de bruggen combineren met het versterken van de oevers 
en het verbeteren van de waterkwaliteit? En zo ja, hoe organiseren we dat?  
 
Tijdens de avond zijn 2 presentaties gegeven. Astrid de Boer gaf een toelichting op de 
bruggenproblematiek en Cobi Visser vertelde over de voor- en nadelen van de aanleg van 
natuurvriendelijke oevers (NVO’s). Na de presentaties zijn we in groepen uitelkaar gegaan om te 
discussiëren over de bruggenproblematiek. Hieronder een korte beschrijving wat er in de groepen 
besproken is.  
 
Op hoofdlijnen zijn de volgende tips aan het waterschap meegegeven: 

 Een aantal bruggen kunnen weg, mits er zekerheid is dat de brug ooit terug geplaatst kan worden.  

 Maak het niet te ingewikkeld. Start met de bruggen, doe wat noodzakelijk is. 

 NVO ja, maar kom met eerst met een duidelijk plan.  

 Waarom voldoet een brug soms aan de keur, terwijl hij toch te veel opstuwt?  
 

Deelgebied 1, Meijepolder  

In dit deelgebied vindt veel opstuwing van bruggen plaats. De aanwezige agrariërs geven aan dat eerst 

de knelpunten opgelost moeten worden. Pak de knelpunten aan: verwijder bruggen die voor te veel 

opstuwing zorgen. Zorg dat er een vergunning is, zodat een brug ooit terug geplaatst kan worden. 

Daarbij moet een plan door het waterschap opgesteld worden over hoe dit bruggenprobleem in 

toekomst aangepakt gaat worden. In dit plan zal vooral duidelijk uitgewerkt moeten worden wat met 

de vergunningen van de bruggen gebeurt wanneer deze weggehaald worden. Ook zal aandacht 

besteedt moeten worden aan het financiële gedeelte van dit project. Hoe worden de NVO’s toegepast 

in combinatie met het verwijderen van bruggen. En op basis van welke voorwaarde vormt een brug 

een knelpunt, gaat de keur veranderen? Hiervoor zal een totaal plaatje geschetst gaan worden. Er is 

aangegeven dat het maken van een werkgroep met een aantal agrariërs en medewerkers van het 

waterschap het meest geschikt is om tot oplossingen te komen. Wanneer oplossingen klaarliggen 

(m.b.t. oplossen knelpunten) en het werk uitgevoerd kan worden, is het verstandig om dit niet te 

groot op te pakken. Vooral het oplossen van de knelpunten kunnen veel agrariërs zelf oppakken. 

Tot slot: Astrid benadert agrariërs voor werkgroep. 

Deelgebied 2, Noordzijderpolder  

In dit deelgebied vindt veel opstuwing van bruggen plaats. De aanwezige agrariërs (2) geven aan dat 

eerst de knelpunten opgelost moeten worden. Onduidelijk waarom sommige bruggen, in de afgelopen 

periode, zijn vergund terwijl deze niet aan de Keur voldoen? Ook is onduidelijk waarom sommige 

bruggen wel aan de keur voldoen (breedte, hoogte), terwijl deze in de praktijk te veel opstuwing 

veroorzaken.  

Deelgebied 3, polder Weijland en de Bree  

In dit deelgebied vindt veel opstuwing van bruggen plaats. De aanwezige agrariërs (2) ondervinden 

wateroverlast en staan open voor de maatregelen. De wateroverlast wordt ook veroorzaakt door de 

“lekke kade”, te veel aanwezige inlaten. Veel huidige bruggen zijn aan vervanging toe of moeten in de 

zomer onderhouden worden. Het onderhoud aan de bruggen kan een goede motivatie zijn om de 



bruggen te vervangen of verwijderen. Verder zijn de agrariërs enthousiast over het nieuwe concept 

van het verbeteren van de oevers door de aanleg van nvo’s. Wel zal het waterschap de agrariërs een 

financiële compensatie moeten geven aldus de agrariërs.  

 

 


