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

 

Nieuw peilbesluit voor Zegveld in 

concept klaar 

 
Sinds 2018 werkt het waterschap aan het 
opstellen van een nieuw peilbesluit voor Zegveld. 
In een peilbesluit staat welk peil het 
oppervlaktewater in een bepaald gebied heeft.  
 
Er zijn verschillende bijeenkomsten geweest en 
met deze informatie is het peilbesluit verder 
uitgewerkt. Door middel van deze nieuwsbrieven 
bent u hiervan op de hoogte gehouden. Helaas 
heeft het proces, mede door de Corona crisis, 
langer geduurd dan gepland. Gelukkig heeft het 
werk wel door kunnen gaan en is het nieuwe 
peilbesluit nagenoeg klaar. Een concept versie is 
in september en oktober besproken met de 
klankbordgroep, gemeenten en provincie en 
momenteel worden de laatste aanpassingen 
verwerkt.      
 
Het waterschap streeft ernaar om begin 2021 het 
ontwerp peilbesluit in de inspraak te brengen. Een 
fysieke inloopavond zal waarschijnlijk niet 
mogelijk zijn, maar er zijn altijd (digitale) 
mogelijkheden om met u in gesprek te gaan over 
de plannen. U ontvangt hierover op een later 
moment meer informatie.  

Verder in deze nieuwsbrief 
Naast het peilbesluit werkt het waterschap ook (samen) 
aan andere projecten in het gebied zoals: 

- Toekomstbestendige oevers Slimmenwetering 
- Calamiteitenoefening waterberging Grecht. 
- Hoogwatervoorzieningen 
- Andere werkzaamheden in het gebied 

o Aanleg bufferzone Achttienhoven 
o Veilige Meije 

 
Hierover leest u meer op de volgende pagina’s.  
 
 
 

mailto:susan.graas@hdsr.nl
https://www.hdsr.nl/buurt/peilbesluiten/peilbesluit-zegveld/


 

Toekomstbestendige oevers Slimmenwetering 

 
Oeverafkalving is een bekend probleem in het 
veenweidegebied. De oevers van de watergangen hebben 
daardoor ook vaak weinig begroeiing. Het Agrarisch collectief 
Rijn, Vecht en Venen gaat voor de oevers van de 
Slimmenwetering samen met agrariërs en het waterschap een 
nieuwe oplossing uitproberen. Hiervoor is Europese subsidie 
verkregen. De oevers worden hersteld door natuurvriendelijke 
vooroevers aan te leggen in de Slimmenwetering. Het is een 
pilot om plantengroei te bevorderen, oeverafkalving te 
voorkomen en de waterkwaliteit te verbeteren en zo een 
levendige wetering te realiseren. Er is genoeg animo en zo zal 
volgend jaar circa 2500 meter oever worden heringericht. 
 
Voor meer info kunt u kijken op de website van het Agrarisch 
Collectief Rijn, Vecht en Venen. 

  

 
 

Calamiteitenoefening waterberging Grechtkade West  
 
Langs de Grecht is een kadeverbetering gerealiseerd waardoor deze weer aan 
de veiligheidsnormen voldoet. Met de kadeverbetering zijn tegelijkertijd ook 
natuurvriendelijke oevers en een waterbergingsgebied aangelegd. Het 
bergingsgebied kan worden ingezet bij extreme neerslag om de Grecht te 
ontlasten. Eind 2019 is deze berging gebruikt tijdens een calamiteitenoefening 
van het waterschap.   

       
Een filmpje met dronebeelden geeft een mooi beeld van deze waterberging: 
www.youtube.com/watch?v=_2uhSCts1Y8&feature=emb_title 

https://www.rijnvechtenvenen.nl/projecten#SlimWetZ
http://www.youtube.com/watch?v=_2uhSCts1Y8&feature=emb_title


 
 
 

Hoogwatervoorzieningen 

 
In Zegveld zijn hoogwatervoorzieningen (HWVZ) gerealiseerd ter bescherming van de bebouwing. Door het hoog houden van het 
waterpeil binnen de hoogwatervoorzieningen wordt de bodemdaling geremd om schade aan bestaande bebouwing te voorkomen. 
Inmiddels is steeds meer bekend over bodemdaling en weten we dat ook binnen een hoogwatervoorziening maaivelddaling 
plaatsvindt. Hierdoor kunnen belangentegenstellingen ontstaan tussen eigenaren die het peil hoog willen houden tbv de fundering 
en andere die last krijgen van bijvoorbeeld natte tuinen. Ook betekenen de (kleine) hoogwatervoorzieningen voor het waterschap 
extra kosten op de lange termijn door het beheer en toezicht.  
 
Er zijn kleinere hoogwatervoorzieningen waar het peilbeheer door (een collectief van) eigenaren zelf gebeurt. Dit is een 
mogelijkheid welke het waterschap wil bieden aan alle kleinere hoogwatervoorzieningen. Te denken valt aan 
hoogwatervoorzieningen van 2 tot 10 eigenaren. Overdracht van het peilbeheer is mogelijk effectiever en past ook in het beleid van 
het waterschap naar minder “zorgen voor” naar meer “eigen verantwoordelijkheid”. Mocht u interesse hebben om de mogelijkheden 
tot overdracht van peilbeheer verder te bespreken dan kunt u contact opnemen met Susan Graas, projectleider peilbesluit Zegveld 
via email (susan.graas@hdsr.nl) of telefoonnr 06 - 55 24 05 87. 
 
 

Bodemdalingskaart Nederland 
Sinds september 2020 is de nieuwe bodemdalingskaart 2.0 van Nederland beschikbaar. Deze interactieve kaart toont letterlijk de 
dynamiek van Nederland aan de hand van satelliet data. Neem zelf een kijkje voor de situatie rondom uw huis via de website 
https://bodemdalingskaart.nl/  
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Andere activiteiten van het waterschap  

 
In en rondom Zegveld werkt het waterschap nog aan andere projecten: 
 

Aanleg bufferzone Achttienhoven 
In het belang van de natuur in de Haak mag wegzijging niet toenemen. 
Daarom heeft het waterschap eerder al besloten om een bufferzone 
aan te leggen. Voor de realisatie van de bufferzone zijn verschillende 
werkzaamheden nodig zoals een nieuwe hoofdwatergang langs het 
bebouwingslint van de Bosweg, aanleggen van gronddammen, duikers 
verwijderen en bestaande dammen dichtzetten. Zo krijgt de bufferzone 
een eigen watersysteem. De stuw is inmiddels gebouwd en ook is de 
aannemer begonnen met de andere werkzaamheden. Op de website is 
meer informatie te vinden over het project. 
 

 

 
Samenwerken aan een veilige Meije 
Het waterschap werkt samen met de gemeente Woerden aan een 
nieuwe weg en een veilige kade langs de Meije. Het inrichtingsplan 
voor de kadeverbetering en het groot onderhoud aan de weg is klaar 
en heeft ter inzage gelegen. Op de website is meer informatie te 
vinden over het project.  

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  
en op Instagram @hdsr_waterschap 
 
Voor meer informatie over het 
peilbesluit Zegveld kunt u kijken op 
de website of contact opnemen met 
projectleider Susan Graas via 06 - 55 
24 05 87 of  susan.graas@hdsr.nl.  

 

https://www.hdsr.nl/buurt/nieuwkoop/realisatie/
http://www.veiligemeije.nl/
mailto:post@hdsr.nl
http://www.destichtserijnlanden.nl/
http://www.hdsr.nl/peilbesluitzegveld
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