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Kam
er i k
Ruim zeven jaar na de vaststelling van dit
watergebiedsplan is veel veranderd. De
oorspronkelijke plannen worden in een
aantal polders, waaronder Spengen en
Portengen aangepast. U hebt hierover
kunnen lezen in de nieuwsbrief van juli
vorig jaar. In deze nieuwsbrief een update
van de stand van zaken.
Ook informeren wij u over twee kadeverbeteringsprojecten en de acties die
het waterschap samen met de gemeente
Stichtse Vecht in gang heeft gezet na de
zware regenbuien van eind juli.
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Spengen Maalvliet

Ontwikkelingen na de
gebiedsavonden in juni

huiskamergesprekken nog niet plaats
gevonden.
Het waterschap wil deze gesprekken op
korte termijn graag gaan voeren, ook in
relatie tot beperking van de wateroverlast
bij zomerse piekbuien. U hoort daar
komende tijd meer over.

Spengen
De plannen voor de polder Spengen
worden aanzienlijk aangepast. In deze
polder komt geen apart peil voor het
bebouwingslint, uitgezonderd de strook
langs de Geerkade.
Een dergelijk peilvak
(‘hoogwatervoorziening’) was wel
opgenomen in het watergebiedsplan. Als
gevolg van de planwijziging zal in 2015
een nieuw peilbesluit moeten worden
opgesteld. Alle belanghebbenden krijgen
de kans om daar over mee te praten.
Kortrijk en Portengen
De gebiedsavond voor Kortrijk en
Portengen is afgesloten met de
afspraak om in het najaar van 2014 via
huiskamergesprekken verder door te

Portengen Wetering

praten over de oppervlaktewaterpeilen
in het gebied. Door de noodzakelijke
vervolgacties na de wateroverlast
van eind juli 2014, hebben deze

Wagendijk: hoogwatervoorzieningen en
kadeverbetering Bijleveld
In de zomermaanden van 2014 is door
ingenieursbureau Witteveen en Bos
een inventarisatie uitgevoerd naar alle
kunstwerken (bv dammetjes en inlaten) in
de directe omgeving van de Wagendijk. De
resultaten zijn binnen. De volgende stap is
het maken van een schetsontwerp voor de
hoogwatervoorziening.
De kade langs de oost- en westzijde van de
Bijleveld wordt verbeterd.
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Om te bepalen welke maatregelen nodig
zijn voor de kade aan de westzijde is
het waterschap bezig met metingen
in het veld, laboratoriumonderzoek
en berekeningen. De oorzaak en de
ontwikkeling van de scheurvorming
in de weg op de Wagendijk wordt ook
onderzocht. Dit gebeurt door gedurende
één jaar de vervormingen te meten.
Op basis van de onderzoeksresultaten zal
het waterschap, in overleg met gemeente
Stichtse Vecht, in de loop van dit jaar een
ontwerp maken voor de kadeverbetering.
Zodra de eerste contouren van dit
ontwerp bekend zijn, volgen gesprekken
met de direct belanghebbenden, zoals de
bewoners van de Wagendijk.

Wagendijk

Nieuw beleid hoogwatervoorzieningen
In februari heeft het algemeen bestuur
van het waterschap nieuw beleid vastgesteld voor hoogwatervoorzieningen.
Een hoogwatervoorziening is een peilvak
waarin het peil hoog wordt gehouden om
te voorkomen dat door dalend (grond)
waterpeil schade optreedt aan houten
funderingspalen..
In de nieuwe beleidsnota hoogwatervoorzieningen is opgenomen dat het waterschap geen nieuwe hoogwatervoorzieningen meer aan gaat leggen.
In het geval hoogwatervoorzieningen langs
waterkeringen liggen, kan het waterschap
nog wel kiezen voor een (collectieve) hoogwatervoorziening.
Dit is bijvoorbeeld het geval bij de Wagendijk.

voorzieningen. Zo is bijvoorbeeld opgenomen dat bij een nieuw peilbesluit wordt
afgewogen in hoeverre het peil in een
hoogwatervoorziening moet worden verlaagd, zodat het verschil met het peil in het

In de beleidsnota zijn ook uitgangspunten
opgenomen over peilen in hoogwater-

omliggende poldergebied beperkt blijft.
Tot nu toe werd in een hoogwatervoorziening het peil bij het opstellen van een
nieuw peilbesluit vaak op hetzelfde niveau
gehouden.

Een hoogwatervoorziening in Kamerik

Bijdrage maatregelen individuele hoogwatervoorzieningen Kamerik
In het watergebiedsplan Kamerik-Kockengen worden twee typen hoogwatervoorziening genoemd die kwetsbare houten
funderingen beschermen tegen peilverlaging.
De ‘collectieve’ hoogwatervoorziening
die wordt toegepast voor woonkernen
en bebouwingslinten. En de ‘individuele’
hoogwatervoorziening voor verspreid
liggende adressen. In de plankaart van het
watergebiedsplan zijn veel van deze verspreide adressen aangemerkt als ‘individuele hoogwatervoorziening’.
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Als uit onderzoek bleek dat een eigenaar
van zo’n adres door verlaging van het
waterpeil (extra) schade aan zijn houten
fundering kon verwachten, zou het waterschap bijdragen aan maatregelen om de
fundering te beschermen.
Het waterschap heeft onlangs besloten om
deze groep eigenaren een financiële bijdrage te geven voor het (laten) uitvoeren
van deze maatregelen. Eigenaren kunnen
dit geld gebruiken voor bescherming of
herstel van de fundering.

Een uitgebreide toelichting op deze regeling vindt u in het besluit van de dagelijks
bestuur over dit onderwerp. Dit kunt u
vinden op de site van het waterschap. En
wel bij de vergaderstukken van het overleg
van de commissie Systeem, Kwaliteit en
Keten (SKK) van 29 januari jongstleden,
onder ‘Stukken ter kennisneming’.
Voor eventuele vragen kunt u contact
opnemen met de projectbeheerder,
Peter Hesen (Hesen.plgm@hdsr.nl,
06-15068420)

Kockengen Waterproof
De aanpak voor Kockengen Waterproof
bestaat uit drie hoofdthema’s: dorp,
polder en water.
De aanpak van het thema ´dorp´ is het
meest urgent en inmiddels in volle gang.
De ophogingswerkzaamheden rond de
Van Zuijlenweg zijn al een heel eind op
weg. Verbeteringen in het watersysteem
(vervangen van duikers) worden daarbij
meegenomen. Ondertussen zijn de voorbereidingen voor het tweede deelproject bij
de Van Lockhorstweg opgestart.
Voor het thema ´polder´ wordt dit jaar een
gebiedsproces gestart om de mogelijkheden te onderzoeken voor een duurzame
inrichting van de polder. Daarbij wordt
samen met de gebruikers gekeken naar
gewenste ontwikkelingen en kansen voor
dit gebied. Belangrijk hierbij is dat het
peilverschil tussen dorp en polder zo klein
mogelijk blijft en de overgang geleidelijk
verloopt. Dit is op langere termijn essentieel voor de openbare ruimte en funderingen in het dorp. Ook voor de dorpsuitbreiding het Vierde Kwadrant is het van belang
nu al rekening te houden met huidige en

toekomstige peilverschillen tussen dorp en
polder.
Het thema ´water´ is een verbindende
factor tussen dorp en polder en een
belangrijke knop om aan te draaien als het

gaat om het toekomstperspectief voor het
gebied. Daarom is het waterschap nauw
bij beide processen betrokken, en is het
verantwoordelijk voor het vastleggen van
gemaakte afspraken in nieuwe
peilbesluiten.

De Van Zuylenweg in Kockengen is een van de straten die wordt opgehoogd.

Vervolg maatregelen wateroverlast eind juli 2014
Kockengen en de omringende polders Kortrijk en Portengen
kregen afgelopen zomer als gevolg van een enorme regenbui te
maken met grote wateroverlast.
Het waterschap heeft naar aanleiding daarvan verschillende
acties in gang gezet:
Gebiedsmodellering laten maken, met als doel de ´film´ van
de bui en de wateroverlastsituatie na te bootsen en daarmee
meer te weten te komen over wat er gebeurt in het gebied in
zo´n situatie. De modellering is vrijwel afgerond. De resultaten
worden in eerste instantie besproken met de klankbordgroep
Kockengen Waterproof plus enkele agrariërs.

Er is een traject met leden van de klankbordgroep Kockengen
Waterproof en enkele agrariërs in gang gezet, waarbij in eerste
instantie heel breed is gezocht naar mogelijke maatregelen.
Op dit moment werkt het waterschap deze maatregelen verder
uit. Hier wordt ook een aantal leden van de klankbordgroep bij
betrokken. Ondertussen is of wordt een aantal maatregelen al
gerealiseerd. Voorbeelden hiervan zijn een opstelplaats voor
een noodpomp op de Schutterskade en het versneld vergroten
van een aantal duikers in het dorp.

Calamiteitendraaiboek. Specifiek voor dit gebied is stap voor
stap beschreven welke acties in het gebied genomen moeten
worden om wateroverlast zo veel mogelijk te voorkomen door
vasthouden, bergen of afvoeren. Ook zijn in het draaiboek
de stappen in de communicatie en samenwerking tussen
waterschap, gemeente en Veiligheidsregio Utrecht beschreven
in een zogenaamd escalatieprotocol. In december is het
draaiboek getest bij een kleinschalige oefening.
Verkennen van maatregelen om wateroverlast bij dergelijke
zomerse piekbuien in de toekomst zoveel mogelijk te beperken.
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Een verbeterde kade voor
de Groote Heicop
In december vorig jaar is het waterschap
begonnen met het verbeteren van de
kade ten zuiden van de Groote Heicop in
Kockengen. Deze kade voldeed niet aan de
landelijke norm en wordt breder en hoger.
Dit gebeurt voor een deel van de kade met
klei. Om de overlast te beperken, voert de
aannemer de klei vanaf het water aan en
vinden ook de werkzaamheden vanaf het
water plaats.
Langs een ander deel van de Groote
Heicop komen nieuwe damwanden. Op
die locaties is er geen ruimte voor verbreding vanwege bebouwing, constructies of
wegen.
Om de kade te verbeteren is het ook
noodzakelijk om het op de kade liggende
wandelpad weg te halen. Als de werkzaamheden aan de kade zijn afgerond,
herstelt de aannemer het wandelpad. De

Het tracé van de kade langs de Groote Heicop dat verbeterd wordt

wegen en het fietspad blijven gedurende
de werkzaamheden toegankelijk voor het

verkeer. De werkzaamheden duren tot en
met april 2015.

Kadeverbetering Bijleveld oost
In 2014 is de eerste hand gelegd aan een verbeterontwerp voor de kade aan de oostzijde van de Bijleveld. Toen is al een beschoeiing
geplaatst tussen de Kerkweg en de Provinciale weg N201. Deze beschoeiing beschermt de waterkering tegen voortdurende afkalving van de kade als gevolg van golfslag door wind en recreatievaart.

Kade Bijleveld

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
projectbeheerders Peter Hesen, tel. (06) 1506 8420,
of hesen.plgm@hdsr.nl (Oud-Kamerik, Spengen,
Gerverscop, Breudijk, Klein Houtdijk, Kamerik en Teckop)
of Esther Kleinveld (Wagendijk/Kockengen, Portengen en
Kortrijk), tel. (06) 1506 8444 of kleinveld.e@hdsr.nl

4

Colofon
Hoogheemraadschap
De Stichtse Rijnlanden
Bureau communicatie,
Poldermolen 2,
Postbus 550, 3990 GJ Houten
T: (030) 634 57 00
E: post@hdsr.nl
W: www.destichtserijnlanden.nl
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