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In deze nieuwsbrief leest u meer over de laatste
ontwikkelingen rondom het peilbesluit Zegveld:
-

het knelpuntenrapport is beschikbaar
maatregelen en varianten worden bedacht
bijeenkomsten gehouden met de klankbordgroep over
oa hoogwatervoorzieningen
gebiedsavond De Haak georganiseerd

Peilbesluit Zegveld - Kansen en knelpunten
Aan de hand van de beschikbare informatie, analyses en modelberekeningen
en de ingebrachte ervaringen tijdens de inloopavond in juli 2018 is er een goed
beeld van de huidige situatie, kansen en knelpunten. In het rapport ‘huidige
situatie, kansen & knelpunten’, beschikbaar op de website, wordt dit uitgebreid
beschreven.
Peilbesluit Zegveld
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden werkt
aan het opstellen van een nieuw peilbesluit voor
Zegveld. In een peilbesluit staat welk waterpeil een
bepaald gebied heeft. Het waterschap streeft
ernaar om in 2019 het nieuwe peilbesluit te laten
vaststellen door het algemeen bestuur. Met deze
nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de
ontwikkelingen rond het peilbesluit Zegveld.
Klankbordgroep
Om tijdens het hele proces inbreng van inwoners
en eigenaren te krijgen is er een klankbordgroep
samengesteld. Een zestal mensen vormen als het
ware een denktank met een adviserende rol. U kunt
contact opnemen met de klankbordgroep door een
email te sturen naar
klankbordgroepzegveld@hdsr.nl

De kansen en knelpunten hebben betrekking op de volgende thema’s:
 beperken van wateroverlast
 in stand houden van de unieke natuurgebieden
 verminderen bodemdaling
 optimaliseren van het beheer van het watersysteem en het waterpeil
 toetsen bestaande peilafwijkingen
 versterken gezond water
 inrichten nieuwe bergingsgebieden / bufferzones
 beheer en toekomst hoogwatervoorzieningen
Samen met de klankbordgroep en tijdens gebiedsavonden onderzoekt het
waterschap momenteel maatregelen en varianten.

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

Hoogwatervoorzieningen
In Zegveld zijn er 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. Dit heeft bij velen de verwachting gewekt dat de
HWVZ een permanente situatie is. Dit is echter niet
vanzelfsprekend: binnen HWVZ vindt namelijk nog altijd
bodemdaling plaats.
Door verschillen in fundering en erfhoogte binnen een collectieve
HWVZ kunnen er belangentegenstellingen zijn met betrekking tot
het waterpeil. De algemene indruk in Zegveld is dat het huidige
peil in de hoogwatervoorzieningen voor de meeste eigenaren
geschikt is. Wel is er op plaatsen achterstallig beheer en
onderhoud. Het is bij veel inwoners niet bekend dat zij – als
eigenaar – zelf vaak verantwoordelijk zijn voor het beheer en
onderhoud van de kleinere sloten en eventuele bruggen en
duikers. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verwijderen van
overtollige planten, vuil en bagger zodat de sloot weer voldoende
breed en diep is. De regelgeving van het waterbeheer zijn te
vinden in de keur (basisregels van wat wel en niet mag) en de
bijbehorende legger (set van kaarten).
In de toekomst zal de bodemdaling ook in de polders doorzetten
wat leidt tot grotere peilverschillen tussen een HWVZ en de
naastliggende polders. De grotere peilverschillen leiden tot steeds
hogere kosten voor het waterbeheer doordat bijvoorbeeld
stevigere peilscheidingsconstructies (houten schotten, stuwen,
dammen) gemaakt moeten worden. Met de huidige bodemdaling
zou dit in Zegveld over ca. 20 jaar (Rondweg) en ca. 40 jaar
(Hoofdweg) het geval zijn. Verwachting is daarnaast dat op termijn
steeds minder huizen met houten funderingen overblijven en de
bodemdaling in de polder geremd wordt door innovatieve
technieken als onderwaterdrainage. Deze inzichten geven aan dat
de HWVZ op korte termijn doelmatig zijn, maar op de lange
termijn niet duurzaam. Reden dat het waterschap streeft naar het
niet groter laten worden van het peilverschil tussen de HWVZ en
het omringende gebied en streeft naar een peilaanpassing in de
HWVZ die gelijk is aan de opgetreden maaivelddaling.

Samen met de klankbordgroep zijn de volgende lijnen uitgezet:
a) Het peil in de HWVZ in het nieuwe peilbesluit
Voorstel is om het peil te houden zoals het nu is.
b) De toekomst van de HWVZ
Innovatieve manieren bedenken en de haalbaarheid ervan
onderzoeken.
c) Beheer en onderhoud van de HWVZ
Door meer en gericht te communiceren moet iedereen zich
bewust zijn van zijn verantwoordelijkheden. In het voorjaar
2019 wordt er door het waterschap gecontroleerd (geschouwd).
Hierbij wordt gekeken of de sloten voldoen aan de
onderhoudseisen en voldoende diep zijn.
Samen met het Dorpsplatform en de klankbordgroep gaan we hier
verder mee aan de slag.

Hevige regenval in 2018
Het afgelopen jaar kwamen er meerdere zware buien over
Zegveld. Op 13-14 december 2017 was er veel
sneeuwval, gevolgd door een snelle dooi met regen, op 30
mei 2018 viel er binnen een uur circa 50 mm en op 5
september bijna 100 mm in een halve dag. Ongewoon
zware buien !
Alhoewel de bui in december 2017 de minste neerslag
bracht, leidde het wel tot de grootste peilstijgingen in het
gebied. De hoge grondwaterstanden in de winter zorgen
voor weinig berging in de bodem waardoor neerslag snel
tot afvoer moet komen via de watergangen. Het winterpeil
in de watergangen in de polder (10 cm lager dan het
zomerpeil) zorgt voor een betere ontwatering van de
graslanden en meer waterberging in het gebied. Net zo
was door de droge zomer en dus de lage
grondwaterstanden de overlast op 5 september beperkt.
Naast een stijging van het waterpeil in de watergangen,
kan de wateroverlast mede veroorzaakt worden doordat
de peilscheidingen, bijvoorbeeld wegen, door bodemdaling
te laag zijn geworden. Bij een grote hoeveelheid neerslag
is er een risico dat water over de peilscheidingen stroomt
en zich verzamelt in lager gelegen gebieden. Omdat de
wegen in eigendom en beheer zijn van de gemeente en/of
inwoners gaat het om een gezamenlijke opgave.
Door de klimaatsveranderingen neemt de kans op dit soort
zware buien toe. Er zijn verschillende maatregelen
mogelijk om wateroverlast te voorkomen. Het waterschap
past het watersysteem waar mogelijk aan door onder
andere het zoeken naar meer berging. U als bewoner kunt
ook bijdragen door bijvoorbeeld het vasthouden van het
water in de tuin. Op de website leest u meer over wat u
kunt doen om mee te helpen en de mogelijke subsidies
die hiervoor beschikbaar zijn.

Natuurgebied De Haak
Binnen het plangebied Zegveld ligt natuurgebied De Haak. Een
bijzonder natuurgebied dat internationaal van belang is en waar
zeldzame en kwetsbare dier- en plantensoorten worden
aangetroffen. Veel van deze natuur is afhankelijk van voldoende,
schoon en helder water en het peilbeheer wordt daarom
afgestemd op het behalen van de natuurdoelen.
Op 29 oktober was er een gebiedsavond voor de
belanghebbenden van dit deelgebied. Doel van de avond was
om de variant ‘Flexibel peilbeheer’ te bespreken. Op dit moment
is er een vast peil en voert het overtollig regenwater van de Haak
direct af naar de lager gelegen polder. Met een flexibel peil wordt
de neerslag langer vastgehouden in de Haak. Hierdoor zal het
waterpeil in de Haak meer dagen hoog blijven dan nu het geval
is, maar zullen hele hoge waterstanden minder vaak voorkomen.
Naast tijdelijk hoger zal het peil ook tijdelijk lager zijn.
Tijdens de gebiedsavond is door de aanwezigen aangegeven dat
er bij regenval overlast wordt ervaren. De overlast betreft vooral
natte tuinen, maar ook enkele erven en schuren. De overlast kan
komen door hoge grondwaterstanden, slechte afwatering of hoge
slootpeilen in combinatie met lage aangrenzende gronden. Het
idee dat deze overlast langer zal aanhouden door het flexibel
peilbeheer vinden de meeste aanwezigen niet wenselijk.
Duidelijk is dat er maar weinig ruimte is, misschien 5 cm hoger
en 5 cm lager dan het huidige vaste peil. Een lager gelegen
terrein van Natuurmonumenten, in het westelijk deel van de
Haak, kan mogelijk als tijdelijke waterberging gebruikt worden bij
hevige regen waardoor het waterpeil minder omhoog zal komen
in de Haak. Het waterschap onderzoekt nu verder wat de
effecten zijn van zo’n berging in combinatie met een flexibel peil.
Binnenkort organiseert het waterschap een volgende
gebiedsavond.

Verkiezingen waterschap
woensdag 20 maart
Op woensdag 20 maart
2019 kunt u weer stemmen
voor het algemeen bestuur
van het waterschap. Meer
informatie.

Planning nieuw peilbesluit
De komende tijd werkt het projectteam verschillende alternatieven
verder uit. Die richten zich bijvoorbeeld op het waterpeil in de polder
en het optimaliseren van het beheer van het watersysteem. Voor het
waterpeil in de polder organiseert het waterschap een aparte
gebiedsavond voor de agrariërs in het gebied. Ook komt er nog een
tweede gebiedsavond voor de inwoners van De Haak.
Op basis van deze informatie wordt er een voorkeursvariant
uitgewerkt en bespreken we deze vooraf met de klankbordroep. De
uitwerking leggen wij aan u voor als ontwerp peilbesluit. Voor de
officiële inspraakprocedure zal er een inloopavond worden
georganiseerd. Tijdens deze avond kan iedereen met medewerkers
en bestuurders van het waterschap in gesprek over de plannen.

feb – april
uitwerken alternatieven
& gebiedsavonden

mei
voorkeursvariant
opstellen

juni
inloopavond
ontwerp peilbesluit

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 kijken
op de website of contact
opnemen met projectleider
Susan Graas via 030-2097010 of
susan.graas@hdsr.nl.

Andere activiteiten van het waterschap
In en rondom Zegveld werkt het waterschap nog aan andere projecten:
Kadeverbetering Grechtkade West
Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de verbetering van de Grechtkade. Dit is nagenoeg
klaar. Samen met de kadeverbetering zijn er natuurvriendelijke oevers en een bergingsgebied
aangelegd. Het bergingsgebied zal worden ingezet bij extreme neerslag om de Grecht
te ontlasten.

Samenwerken aan een veilige Meije
Het waterschap werkt samen met de gemeente Woerden aan een nieuwe weg en een veilige kade langs de Meije. Er zijn drie alternatieven
uitgewerkt om de weg en kade veilig en toekomstbestendig te maken. Binnenkort worden de varianten aan de bestuurders van de gemeente
Woerden en het waterschap voorgelegd en zal er een keuze worden gemaakt over het voorkeursalternatief. Op de website is meer informatie
te vinden over het project en zal het genomen besluit nagelezen kunnen worden.

