
Ontwerp Peilbesluit Zegveld 2021 

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, 

gelezen het voorstel van het college d.d. XX MAAND 2021 met nummer DM…..; 

Gelet op: 

- Artikel 5.2 van de Waterwet;  
- Artikel 4.4 tot en met 4.8 van de Waterverordening Hoogheemraadschap de Stichtse 

Rijnlanden; 
- Artikel 77 van de Waterschapswet. 

Besluit: 

Onder intrekking van peilbesluit Zegveld 2005 d.d. 15-6-2005 en onder intrekking van partiële 
herziening peilbesluit Zegveld 2005, overgangszone 5A Noord d.d. 12-08-2010: 
 

1. het peilbesluit Zegveld 2021 vast te stellen zoals hierna is aangegeven. 
 

Artikel 1 Gebied 

Het gebied is aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart ‘Peilbesluitkaart Zegveld 2021’. 

Artikel 2 Referentiepeil 

Voor de toepassing van dit besluit geldt dat peilen zijn aangegeven ten opzichte van het Normaal 
Amsterdams Peil 2005 (NAP 2005). 

Artikel 3 Peilen 

1. Voor de bepaling van de maaiveldhoogte is uitgegaan van het Actueel Hoogtebestand Nederland 
(AHN3). Het gebied is voor het AHN3 ingemeten in 2014.  

2. Voor de bepaling van de gemiddelde drooglegging per peilgebied in 2020 is de maaiveldhoogte 
van het AHN3 gecorrigeerd voor maaivelddaling. Voor veen is een gemiddelde maaivelddaling 
van 3 cm in de periode 2014 – 2020 aangehouden.  

3. In de peilgebieden genoemd in tabel 1 wordt een vast waterpeil gehanteerd. De na te streven 
waterpeilen zijn: 

Tabel 1. Overzicht peilgebieden met een vast peilbeheer 
Peilgebied  Vast waterpeil 

(m t.o.v.NAP) 
ZEG_001 De Haak -2,19 
ZEG_002 Bufferzone oost (De Haak) -2,62 
ZEG_003 Bufferzone west (De Haak) -2,90 
ZEG_008 Schraallanden -2,20 
ZEG_009 Bufferzone zuid (Schraallanden) -2,30 
ZEG_012 HWVZ Rondweg -2,30 
ZEG_013 Binnen de Rondweg C -2,42 
ZEG_014 Binnen de Rondweg B -2,46 
ZEG_015 Binnen de Rondweg A -2,46 
ZEG_016 Weidz -2,37 
ZEG_018 HWVZ Hoofdweg -2,19 
ZEG_020 HWVZ Meije 153 t/m 159 -2,48 
ZEG_021 HWVZ Meije 161 t/m 167 -2,42 
ZEG_022 HWVZ Meije 167A t/m179 (stuw Middenweg) -2,20 
ZEG_023 HWVZ Meije 181 t/m 185 -2,39 
ZEG_024 Inlaat Schraallanden west -2,20 
ZEG_025 HWVZ Meije 187 en 191 -2,63 



ZEG_026 HWVZ Meije 195 -2,70 
ZEG_027 HWVZ Meije 199 -2,46 
ZEG_028 HWVZ Meije 201 -2,90 
ZEG_029 HWVZ Meije 201 en 203 -2,58 
ZEG_030 HWVZ Meije 207 en 209 -2,68 
ZEG_031 HWVZ Meije 211 t/m 217 -2,39 
ZEG_032 HWVZ Voorhaakdijk west -2,43 
ZEG_033 HWVZ Bosweg -2,30 
ZEG_034 HWVZ Nachtegaalspad -2,38 
ZEG_035 HWVZ Voorhaakdijk oost -2,48 
ZEG_036 HWVZ Toegang -2,51 
 

4. In de peilgebieden genoemd in tabel 2 wordt een zomer- en winterpeil gehanteerd. De na te 
streven waterpeilen zijn: 

Tabel 2. Overzicht peilgebied met een zomer- en winter peilbeheer 
Peilgebied  Waterpeil  

(m t.o.v.NAP) 
  Zomerpeil Winterpeil 

ZEG_004 Achttienhoven -2,64 -2,74 
ZEG_005 Oude Meije (gemaal Oude Meije) -2,94 -3,04 
ZEG_006 Oude Meije zuid -2,83 -2,93 
ZEG_011 Slimmenwetering (gemaal Zegveld) -2,58 -2,68 
ZEG_017 * Hoofdweg noord  -2,35 -2,45 
ZEG_019 Hoofdweg zuid (gemaal Hoofdweg) -2,35 -2,45 
* Het waterbergingsgebied Grechtkade West, onderdeel van peilgebied ZEG_017 Hoofdweg noord, 
kan ingezet worden bij grote piekafvoeren door hevige regenbuien. Het waterpeil in het 
waterbergingsgebied Grechtkade West kan dan tijdelijk oplopen tot maximaal -0,90 m tov NAP.  

5. In de peilgebieden genoemd in tabel 3 wordt een flexibel waterpeil gehanteerd met een boven- en 
onderpeil. De na te streven boven- en onderpeilen zijn: 

Tabel 3. Overzicht peilgebieden met een flexibel peilbeheer 
Peilgebied  Flexibel waterpeil   

(m t.o.v.NAP) 
  Bovenpeil Onderpeil 

ZEG_007 Bufferzone oost (Schraallanden) -2,40 -2,45 
ZEG_010 Bufferzone west (Schraallanden) -2,50 -2,58 
 

Artikel 4 Peilbeheer 

1. In de peilgebieden uit tabel 1 wordt een vast peilbeheer gevoerd. Er wordt het hele jaar door 
gestuurd op een vast streefpeil.  

2. In de peilgebieden uit tabel 2 wordt een zomer- en winterpeil gevoerd. Dit betreft een vast 
peilbeheer, waarbij er in de zomer een hoger vast peil en in de winter een lager vast streefpeil 
wordt gehanteerd. 

3. De overgang van zomer- naar winterpeil en van winter- naar zomerpeil voor de peilgebieden uit 
tabel 2 zal, al naar gelang de weersomstandigheden en het verloop van de grondwaterstanden, in 
het algemeen en naar het oordeel van het waterschap plaatsvinden in de periode: 

- Zomer- naar winterpeil: september tot en met november 
- Winter- naar zomerpeil: april tot en met juni 

4. In de peilgebieden uit tabel 3 wordt een flexibel peilbeheer gevoerd met een boven- en een 
onderpeil waarbinnen het waterpeil natuurlijk kan fluctueren. Water zal worden afgevoerd indien 
het waterpeil hoger is dan het bovenpeil en water zal worden ingelaten wanneer het waterpeil 
onder het onderpeil zakt. 



5. Gedurende dit peilbesluit worden geen tussentijds peilaanpassingen gedaan voor de opgetreden 
maaivelddaling (peilindexatie). 

6. Het peil in peilgebied ZEG_002, ZEG_003, ZEG_004, ZEG_005 en ZEG_010 gaat in op het 
moment dat alle benodigde waterhuishoudkundige aanpassingen gereed zijn gekomen. Het 
moment waarop het nieuwe waterpeil wordt ingesteld zal vooraf bekend worden gemaakt. Tot die 
tijd blijft in het peilgebied het huidige peil gehandhaafd. 

7. Het handhaven het peil gaat onder normale omstandigheden gepaard met peilfluctuaties door de 
aan- en afvoer van water en weersomstandigheden. De beheermarge is de toegestane afwijking 
ten opzichte van de in het peilbesluit vastgestelde peilen. De beheermarge bedraagt 5 cm boven 
en 5 cm onder het vastgestelde peil.   

8. Om te reageren of anticiperen op weersomstandigheden zoals neerslag, droogte en wind kan het 
waterschap tijdelijk een sturingsmarge inzetten. Indien de weersomstandigheden dit naar het 
oordeel van het waterschap noodzakelijk maken, kunnen de peilen tijdelijk: 

- in droge en zeer droge perioden met maximaal 10 centimeter worden verhoogd; en 
- in natte en zeer natte perioden met maximaal 10 centimeter worden verlaagd. 

 
9. Bij calamiteiten en/of extreme weersomstandigheden is het college van dijkgraaf en 

hoogheemraden bevoegd om onder afweging van de betrokken belangen af te wijken van de in dit 
peilbesluit vastgestelde peilen, beheer- en sturingsmarges.  
 
 

Artikel 5 Inwerkingtreding 

Het peilbesluit treedt in werking met ingang van de achtste dag na bekendmaking van de vaststelling 
van dit peilbesluit door het algemeen bestuur van het waterschap. 

Artikel 6 Titel 

Dit besluit kan worden aangehaald als “Peilbesluit Zegveld 2021”.  

Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van ……………. 

 
 
 
 
 
J. Haan, Voorzitter                                                                   J. Goedhart, Secretaris 
J. Haan, Voorzitter                                                                   J. Goedhart, Secretaris 

 

 


