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Peilbesluit voor Zegveld 2021 naar algemeen
bestuur ter besluitvorming
Het ontwerp peilbesluit Zegveld 2021
heeft ter inzage gelegen van 21 april
tot en met 1 juni 2021. In deze
periode zijn 21 inspraakreacties
ingediend. Alle zienswijzen zijn
samen met de reactie van het
waterschap bijeengevoegd in een
inspraakrapport. Ook is in het
inspraakrapport aangegeven of een zienswijze aanleiding
geeft tot het aanpassen van het Ontwerp Peilbesluit Zegveld
2021.
Het inspraakrapport en het Ontwerp Peilbesluit Zegveld 2021
zijn op 26 oktober 2021 behandeld in het college van dijkgraaf
en hoogheemraden. Het college heeft de documenten voor
definitieve vaststelling doorgestuurd naar de commissie SKK
(Systeem, Kwaliteit en Keten) en het algemeen bestuur van
De Stichtse Rijnlanden.
In de vergadering op 22 december 2021 wordt het algemeen
bestuur voorgesteld, rekening houdend met de ingekomen
zienswijzen, het peilbesluit vast te stellen. De vergaderingen
van het algemeen bestuur en de commissie SKK zijn
openbaar en live te volgen. Meer informatie hierover vindt u
op de website https://www.hdsr.nl/overhdsr/bestuur/.

Verder in deze nieuwsbrief
Naast het peilbesluit werkt het waterschap ook (samen)
aan andere projecten in het gebied zoals:
- Toekomstbestendige oevers Slimmenwetering
- Aanpak bruggen Slimmenwetering
- Aanleg bufferzone Achttienhoven en pomp de Haak
- Samenwerken aan een veilige Meije
Hierover leest u meer op de volgende pagina’s.

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

Toekomstbestendige oevers Slimmenwetering
In de nieuwsbrief van december 2020 heeft u al kunnen lezen
over dit project waarbij het Agrarisch Collectief Rijn, Vecht en
Venen samen met agrariërs en het waterschap natuurvriendelijke
vooroevers aanlegt langs de oevers van de Slimmenwetering. Het
is een pilot project om plantengroei te bevorderen, oeverafkalving
te voorkomen en de waterkwaliteit te verbeteren en zo een
levendige wetering te realiseren. In het voorjaar is gestart met de
aanleg en voor het einde van het jaar is het project klaar en zal
circa 2500 meter aan oevers heringericht zijn.
Voor meer info kunt u kijken op de website van het Agrarisch
Collectief Rijn, Vecht en Venen.

Tijdens de aanleg wordt alles eerst in de watergang geplaatst en aan het
einde wordt het in geheel onder water geduwd. Nauwelijks meer zichtbaar.
Zo ontstaat een ondieper, rustiger gebied in de watergang om plantengroei te
bevorderen, oeverafkalving te voorkomen, de waterkwaliteit te verbeteren en
wat mee blijft doen met het watersysteem.

Aanpak bruggen Slimmenwetering
Het is u wellicht opgevallen dat waar de
Middenweg over de Slimmenwetering heen
gaat, er een brug weg is. De desbetreffende
brug werd niet meer gebruikt en voldeed
daarmee dus niet aan de regels van het
waterschap (de Keur).
In het beheergebied van het waterschap liggen
veel (vergunde en niet vergunde) bruggen over
primaire watergangen heen. De bruggen
moeten volgens de Keur voldoende breed en
hoog zijn, zodat de doorstroming niet
belemmerd wordt en er varend onderhoud kan
worden uitgevoerd. Zo wordt het watersysteem
robuuster en wordt wateroverlast zoveel
mogelijk voorkomen.

Oude situatie

In de Slimmenwetering worden momenteel
natuurvriendelijke vooroevers aangelegd (zie
vorige pagina). Een mooie kans om gelijk
landhoofden en bruggen die niet meer gebruikt
worden of niet voldoende hoog of breed zijn
aan te pakken. Inmiddels zijn daarom een
aantal landhoofden en twee bruggen
(waaronder die bij de Middenweg) verwijderd.
De komende maanden gaat het waterschap in
gesprek met andere brugeigenaren zodat er
een robuust en toekomstbestendige watergang
ontstaat.

Nieuwe situatie

Aanleg bufferzone Achttienhoven en pomp de Haak
In het belang van de natuur in de Haak mag wegzijging uit de Haak niet
toenemen. Daarom heeft het waterschap eerder al besloten om een
bufferzone aan te leggen.
Na een lange voorbereiding is het
westelijke deel van de bufferzone
gereed. Na het vervangen van een
aantal duikers langs de Bosweg in
het najaar van 2020 is dit jaar de
nieuwe watergang in de bufferzone
gegraven. De watergang met alle
bijhorende dammen en duikers is
sinds eind september gereed en zo
heeft de bufferzone een eigen
watersysteem. Alle percelen zijn
weer bereikbaar en ondertussen
weer in gebruik genomen.

Ondertussen is het waterschap druk bezig met de voorbereiding voor
het realiseren van het oostelijke deel van de bufferzone. Hier hoeft
geen nieuwe watergang gegraven te worden, maar wel zijn een aantal
aanpassingen aan het bestaande watersysteem nodig. Dit zal verder
worden uitgewerkt en beschreven in een projectplan welke in 2022 ter
inzage zal worden gelegd.
Ook het realiseren van het opvoergemaal De Haak is onderdeel van dit
projectplan. Door het realiseren van een nieuwe pomp ter hoogte van
werkschuur De Kievit (Natuurmonumenten) kan het overtollig water van
de Haak teruggepompt worden naar de Nieuwkoopse Plassen.
Hiermee wordt het kwalitatief goede water van De Haak benut voor de
Nieuwkoopse Plassen en wordt tegelijkertijd de polder ontlast.
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.
Vanaf 22 november aanstaande starten de werkzaamheden in de
Meije, die noodzakelijk zijn voor de kadeversterking. Vitens en
Stedin starten dan met het verleggen van de waterleiding en
elektriciteitsleiding. Delen hiervan moeten geboord worden en dat
betekent dat de weg voor doorgaand verkeer gestremd is tussen de
Middenweg en de Oude Meije. Percelen zijn wel bereikbaar en er
wordt een omleidingsroute aangegeven. Door middel van
tekstkarren kunt u lezen hoe de bereikbaarheid precies is.
Nadat de kabels en leidingen verlegd zijn gaat in het voorjaar van
2022 de dijkversterking van start en ook dan zal de weg voor
doorgaand verkeer gesloten zijn.
De actuele verkeersmaatregelen zijn ook te vinden in de bouwapp
(herinrichting Meijekade). Op de website vindt u de globale planning
van het geheel en alle andere informatie over het project.
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