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Leidsche en Oude Rijn

Capaciteitsuitbreiding klimaatbestendige wateraanvoerAls het in Nederland langdurig 
droog is, is er in West-Nederland 
onvoldoende zoetwater 
beschikbaar. Dan voeren we extra 
zoetwater aan door het gebied 
van De Stichtse Rijnlanden. Deze 
aanvoerroutes noemen we de KWA: 
Klimaatbestendige Water Aanvoer 
Midden Nederland.

De verwachting is dat door klimaat-
verandering de behoefte aan zoet-
water toeneemt en de KWA vaker 
en langduriger ingezet gaat worden. 
Onder de naam ‘Capaciteitsuitbreiding 
Klimaatbestendige Wateraanvoer’, 
KWA+ gaan we de wateraanvoer 
uitbreiden van 7 m3/s naar 15 m3/s 
en het watersysteem verbeteren en 
robuuster maken.

Aanvoerroute Leidsche en Oude Rijn 
De aanhoudende warme zomer van 2018 

zullen we niet snel meer vergeten. Maanden 

zonder noemenswaardige neerslag en een 

ongewoon dor en droog landschap om ons 

heen. Op het nieuws was er veel aandacht 

voor de effecten: oogsten dreigden te 

mislukken, vaarwegen waren gestremd en in 

veel regio’s waren beregeningsverboden van 

kracht. 

In droge tijden, zoals afgelopen zomer, is 

extra water nodig voor het westen van 

Nederland. Een van de routes waarlangs dit 

water wordt aangevoerd, is de Leidsche en 

Oude Rijn. 

In 2018 is de KWA in juli, augustus en 

september in werking geweest. Door de 

inzet van de KWA kunnen in de Leidsche 

en Oude Rijn gedurende langere tijd hogere 

waterstanden optreden dan gebruikelijk. 

Hierdoor kan overlast optreden. 

In de omgeving van Harmelen zijn bij zes 

eigenaren maatregelen nodig om deze 

overlast te voorkomen. Waterschaps

medewerkers hebben recent alle eigenaren 

gesproken. In deze nieuwsbrief leest u meer 

over de maatregelen en waarom deze nodig 

zijn.

Haanwijkersluis gestremd, zomer 2018
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Dijkverbetering Oude Rijn
In de afgelopen periode bent u 

wellicht ook geïnformeerd over de 

werkzaamheden die nodig zijn in 

het kader van de dijkverbetering 

langs de Oude Rijn bij Breeveld en 

Haanwijk. Deze dijkverbetering zit in 

een afrondende fase. Waar mogelijk 

worden beide projecten gecombineerd 

uitgevoerd.

Meer informatie over dit project is te 

vinden op www.destichtserijnlanden.nl/

dijkverbeteringharmelen 

Meer informatie
Achtergrondinformatie over het project KWA+ en de maatregelen, vindt u op 

www.hdsr.nl/kwa. Hier vindt u ook de animatie over het project. 

Heeft u vragen? Mail of bel de omgevingsadviseur Miriam Duijkers via 

miriam.duijkers@hdsr.nl of (030) 634 5758.

KWA+ is een gezamenlijk project van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 

en hoogheemraadschap van Rijnland. Het project is onderdeel van het 

Deltaprogramma Zoetwater.

dat de oever van zes eigenaren te laag is. 

Hierdoor kan tijdens de inzet van de KWA 

water over de beschoeiing spoelen of kan 

het terrein grenzend aan de rivier langdurig 

drassig worden. De overlast die op deze 

percelen kan ontstaan, willen wij graag 

wegnemen. 

Het waterschap is met de eigenaren in 

gesprek over de te treffen maatregelen. Het 

streven is dat de werkzaamheden eind 2019 

of begin 2020 uitgevoerd zullen worden. We 

verwachten tijdens de uitvoering weinig tot 

geen hinder voor de omgeving.

De plannen voor uw woonomgeving Visuele inspectie Leidsche Rijn

Waarom heeft West-Nederland in (zeer) droge perioden behoefte aan zoetwater vanuit het midden van het land?  
De animatie brengt dit helder in beeld: www.hdsr.nl/animatiekwa
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Afgelopen zomer is onderzocht wat het 

effect is van de langdurig hogere 

waterstanden  tijdens de inzet van de KWA 

 op de oevers van de Leidsche en Oude Rijn 

in en nabij Harmelen. Op basis van 

gehanteerde uitgangspunten voor de 

minimale hoogte van de oever is gebleken 


