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Samenvatting
Achtergrond
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden staat de komende jaren voor een aantal vraagstukken voor het
regionale waterbeheer. Het gaat dan om het voorkomen van wateroverlast, het integraal afwegen van alle
functies en belangen bij het waterbeheer en het realiseren van schoon water. In het voorliggende
watergebiedsplan worden deze opgaven uitgewerkt voor het Langbroekerweteringgebied. Dit
watergebiedsplan komt voort uit het project “Duurzaam waterbeheer Langbroekerwetering”, dat in 2002 werd
opgestart als onderdeel van het gebiedsgerichte project Langbroekerwetering.
Belangrijke onderdelen van dit watergebiedsplan zijn het peilbesluit en het inrichtingsplan voor het
watersysteem.
In het peilbesluit legt het waterschap de oppervlaktewaterpeilen vast die binnen een gebied worden ingesteld.
Hiermee wordt aan de belanghebbenden duidelijkheid en zekerheid geboden ten aanzien van het te voeren
waterbeheer. Op dit moment kent het Langbroekerweteringgebied nog niet zo’n formeel peilbesluit.
In het inrichtingsplan wordt de gewenste waterhuishoudkundige inrichting en het hierbij behorende beheer
van het gebied beschreven. Het gaat onder andere om de ligging van de watergangen en kunstwerken.
Het watergebiedsplan is opgesteld in samenwerking met de gebiedscommissie Langbroekerwetering en een
begeleidingsgroep met vertegenwoordigers van betrokken overheden en belangenorganisaties uit het gebied.
Ook zijn er 2 gebiedsavonden georganiseerd voor alle bewoners, gebruikers en grondeigenaren in het
gebied, zijn er 2 huiskamer bijeenkomsten gehouden met agrariërs en zijn er diverse afzonderlijke contacten
geweest met bewoners en (belangen)vertegenwoordigers uit het gebied.
Knelpunten
Het Langbroekerweteringgebied is een bijzonder gebied. Door de ligging op de overgang van de Utrechtse
Heuvelrug naar het Kromme Rijn gebied zijn verschillende gradiënten aanwezig; van zand naar klei, van
hoog naar laag en van droog naar nat. De natuurlijke variatie in het gebied is daarom groot. Het gebied heeft
grote landschappelijke en cultuurhistorische waarden, en kenmerkt zich door een nauwe verweving van
functies: landgoederen, landbouw, natuur en bebouwing.
De verschillende functies in het gebied stellen ook verschillende hydrologische randvoorwaarden. De nauwe
functieverweving maakt het moeilijk om voor alle functies een optimale waterhuishouding te ontwikkelen. Het
waterschap moet zoeken naar een compromis in het waterbeheer, met voldoende
ontwikkelingsmogelijkheden voor alle functies. Samengevat zijn de belangrijkste knelpunten in de huidige
situatie:
• Voor de landbouw zijn de grondwaterstanden in sommige delen van het gebied te hoog, in andere delen
juist te laag. Natschade speelt vooral in het gebied ten zuiden van de Langbroekerwetering,
droogteschade vooral in het gebied ten noorden van de Gooyerwetering. Op een aantal locaties in het
gebied ervaren grondgebruikers lokale knelpunten in de waterafvoer.
• In het gebied is sprake van verdroging van natuur. Voor de vochtige en natte natuurdoeltypen (nat
schraalgrasland, hakhout en griend) zijn de grondwaterstanden veelal te laag. Door verbetering van de
waterafvoer voor de landbouw zijn de grondwaterstanden in de afgelopen decennia gedaald en wordt
gebiedseigen kwelwater versneld afgevoerd. Voor de drogere natuurdoeltypen in het gebied voldoet de
huidige waterhuishoudkundige situatie in het algemeen wel.
• De bebouwde kernen voldoen in de huidige situatie in het algemeen aan de gestelde hydrologische
randvoorwaarden. Dit neemt niet weg dat er door bewoners op een aantal plaatsen in het gebied (kern
van Langbroek en woonwijk in Doorn) toch (grond)wateroverlast wordt ervaren.
• De waterkwaliteit in het gebied voldoet niet aan de gestelde normen en ecologische doelen. De
nutriëntenconcentraties zijn te hoog, evenals de koperconcentraties. Af- en uitspoeling uit het gebied zelf
vormt de belangrijkste bron hiervoor. Inrichting en beheer van de watergangen zijn onvoldoende
afgestemd op de ecologisch doelen voor de watergangen.
In de huidige situatie voldoet het watersysteem aan de werknormen voor wateroverlast uit het Nationaal
Bestuursakkoord Water.
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Oplossingsrichtingen
Om te komen tot oplossingsrichtingen voor het watergebiedsplan, zijn diverse onderzoeken uitgevoerd.
Belangrijkste onderzoek vormt het onderzoek “Duurzaam waterbeheer Langbroekerwetering”. In dit
onderzoek zijn met behulp van een hydrologisch model diverse varianten onderzocht met mogelijke
maatregelen om de waterhuishouding voor zowel natuur als landbouw te verbeteren. Op basis van deze
variantenstudie (‘speelveldverkenning’) is een voorkeursvariant ontworpen, waarin per deelgebied keuzes zijn
gemaakt in de gewenste maatregelen. In de voorkeursvariant ligt het accent op verdrogingsbestrijding voor
natuur en het verminderen van droogteschade voor de landbouw. De opeenvolgende stappen in het
onderzoek zijn uitgevoerd in samenspraak met de gebiedscommissie en de begeleidingsgroep bij het
watergebiedsplan.
Bij de uitwerking van de voorkeursvariant naar maatregelen voor het watergebiedsplan heeft op een aantal
punten een nadere belangenafweging plaatsgevonden. Dit heeft ertoe geleid dat de voorkeursvariant
uiteindelijk niet volledig overgenomen in het watergebiedsplan, wel is deze gebruikt als bouwsteen.
Belangrijkste punt van overweging bij de voorkeursvariant vormde het omgaan met eventuele
vernattingsschade in landbouwgebieden. Het waterschap heeft hierover overleg gevoerd met de provincie,
mede in relatie tot het nieuwe verdrogingsbeleid vanuit de Taskforce Verdrogingsbestrijding en de aanwijzing
van de twee Natura 2000 gebieden Kolland en Overlangbroek als TOP-gebieden verdrogingsbestrijding.
Met de provincie is afgesproken dat er een verschil in aanpak is tussen de twee TOP-gebieden
verdrogingsbestrijding en de rest van de verdroogde natuur.
Maatregelen
De maatregelen van het watergebiedsplan zijn er op gericht om een duurzaam watersysteem tot stand te
brengen, uitgaande van de huidige functies van het gebied en de belangenafweging die hierbij heeft
plaatsgevonden. Voor een deel gaat het om concrete inrichtingsmaatregelen voor het watersysteem, voor
een deel ook om maatregelen die tijdens de looptijd van dit watergebiedsplan verder invulling moeten krijgen.
De concrete inrichtingsmaatregelen zijn:
• Herdimensioneren en verbinden Gooyerwetering;
• Driebergse Meer loskoppelen van Langbroekerwetering;
• Aanpassen wateraanvoer Huize Doorn;
• Aansluiten Weerdesteijnsesloot op Kromme Rijn;
• Wateraanvoer via Melkwegwetering;
• Vervallen van gemaal Schipsloot/Cothergrift;
• Aanleg van 6,5 km natuurvriendelijke oevers;
• Aanleg van twee nieuwe vispassages;
• Verplaatsen stuw Amerongerwetering;
• Verdrogingsbestrijding: hydrologische isolatie natuurgebied Sandenburg en SBB-percelen
Overlangbroek-noord, verondiepen Vaart tussen Leeuwenburg en Sterkenburg
De maatregelen die tijdens de looptijd van het watergebiedsplan verder invulling moeten krijgen zijn:
• Verdrogingsbestrijding TOP-gebieden (Natura 2000-gebieden) Kolland en Overlangbroek;
• Verdrogingsbestrijding overige natuurgebieden (op verzoek/op vrijwillige basis);
• Water vasthouden ten noorden van Gooyerwetering (op verzoek/op vrijwillige basis)
De maatregelen zullen op basis van vrijwilligheid worden uitgevoerd.
Het waterschap werkt momenteel aan een stimuleringsregeling voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers,
het is de bedoeling dat deze regeling ook gaat gelden voor het Langbroekerweteringgebied. Ook gaat het
waterschap in de komende periode onderzoeken of het mogelijk is om te komen tot een vrijwillige
vergoedingsregeling voor natschade.
Peilbesluit
De peilen die worden voorgesteld in het peilbesluit, sluiten in hoofdlijnen aan bij de praktijkpeilen die in de
afgelopen periode zijn aangehouden in het gebied. Het waterschap beschouwt deze peilen, gegeven de
nauwe functieverweving en de aanvullende mogelijkheden die het watergebiedsplan biedt voor hydrologische
isolatie en vernatting binnen natuurgebieden, als een goed compromis tussen de wensen van de
afzonderlijke functies.
Voor gebieden waar handhaving van een bepaalde waterstand redelijkerwijs niet mogelijk is, hoeft formeel
gezien geen peilbesluit te worden vastgesteld. In het watergebiedsplan Langbroekerwetering is er voor
gekozen om ook de hoofdwatergangen waar geen wateraanvoer plaatsvindt, en waar handhaving van een
bepaald peil niet zonder meer mogelijk is, op te nemen in het peilbesluit. Dit is gedaan om voor het gehele
10
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gebied duidelijkheid te geven over het te voeren peilbeheer, waarbij er geen verschillen zijn in de wijze van
vastlegging.
In het gebied zullen verschillende vormen van peilbeheer gevoerd gaan worden:
• In een peilgebied wordt een zomer- en winterpeil gehanteerd, afgestemd op de landbouwkundige functie;
• In een peilgebied wordt een vast peil gehanteerd;
• In een deel van het gebied wordt uitgegaan van dynamisch peilbeheer met een vast zomerpeil en een
dynamisch winterpeil. Met het dynamische winterpeil wordt beoogd onnodige ontwatering van het gebied
te voorkomen, en een flexibele overgang van winterpeil naar zomerpeil en vice versa, mogelijk te maken.
Het gemiddelde peil tussen het gestelde minimum en maximum vormt het richtpeil voor het te voeren
waterbeheer.
• In een deel van het gebied een flexibel peilbeheer worden gevoerd gericht op het vasthouden van water.
In deze gebieden zal geen wateraanvoer (meer) plaatsvinden. Voor deze peilgebieden is wel een
bovenpeil vastgelegd, maar geen onderpeil. Er wordt water afgevoerd indien het waterpeil hoger is dan
het bovenpeil, tot het genoemde bovenpeil weer bereikt is. In droge omstandigheden mag hier droogval
plaatsvinden. Deze peilgebieden liggen binnen of op de grens van het gebied waarvoor het vaststellen
van een peilbesluit niet verplicht is (vrijgesteld gebied). Voor een aantal peilgebieden betekent dit dat de
huidige mogelijkheid van wateraanvoer komt te vervallen;
• In een deel van het gebied wordt uitgegaan van flexibel peilbeheer met bovengrens én ondergrens.
Water zal worden aangevoerd indien het waterpeil lager is dan het genoemde onderpeil. Indien het
waterpeil zich tussen het boven- en onderpeil bevindt, dan wordt er noch afgevoerd, noch aangevoerd.
Peilafwijkingen van het peilbesluit zijn zonder vergunning van het waterschap niet toegestaan. Na vaststelling
van het peilbesluit zal het waterschap alle bestaande op- en onderbemalingen toetsen aan het vastgestelde
beleid en op grond hiervan overgaan tot het verlenen van nieuwe, al dan niet aangepaste ontheffingen.
Effecten
In de landbouwgebieden binnen het Langbroekerweteringgebied zullen de huidige peilen niet structureel
veranderen. Door verbetering van de diverse kunstwerken kan in het peilbeheer beter worden ingespeeld op
de weersomstandigheden en het verloop van de grondwaterstanden.
De totale oppervlakte verdrogingsbestrijding bedraagt met de uitvoering van dit watergebiedsplan ca. 290 ha
van de in totaal 1300 ha verdrogingsgevoelig gebied (inclusief de TOP-gebieden Kolland en Overlangbroek).
Op vrijwillige basis kunnen hier nog extra gebieden aan worden toegevoegd.
De voorgestelde maatregelen dragen bij aan een verbetering van de waterkwaliteit en het bereiken van een
goede ecologische toestand.
Indien in het kader van de verdrogingsbestrijding meer water wordt vastgehouden binnen de natuurgebieden,
zal de piekafvoer vanuit het Langbroekerweteringgebied afnemen. Aandachtspunt hierbij is wel dat de
wateropgave binnen het gebied zelf niet toeneemt.
De maatregelen uit het watergebiedsplan dragen bij aan het beter benutten en langer vasthouden van
gebiedseigen water, een verbetering van de waterkwaliteit en het bereiken van een goede ecologische toestand.
Uitvoering, monitoring en evaluatie
Uitvoering van de maatregelen uit dit watergebiedsplan is voorzien in de periode 2009-2013. Om te kunnen
toetsen of de gewenste situatie wordt bereikt, zullen via monitoring meetgegevens worden verzameld over de
oppervlaktewaterpeilen in het gebied, de grondwaterstanden en de waterkwaliteit.
Na een periode van twee jaar na het onherroepelijk worden van het peilbesluit zal een evaluatie van de
voortgang van het watergebiedsplan plaatsvinden.
Kosten
De totale kosten van de maatregelen uit dit watergebiedsplan zijn geraamd op ca. € 8,3 miljoen. Van dit
bedrag vormt ca. € 2,8 miljoen een reservering voor maatregelen die in de toekomst verder invulling moeten
krijgen.
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1

Inleiding

1.1

Algemeen

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden staat de komende jaren voor een aantal vraagstukken voor het
regionale waterbeheer. Het gaat dan om het voorkomen van wateroverlast, het integraal afwegen van alle
functies en belangen bij het waterbeheer en het realiseren van schoon water. Deze opgaven worden voor
diverse gebieden uitgewerkt in een watergebiedsplan.
Als onderdeel van het uitvoeringsprogramma van het gebiedsgerichte project Langbroekerwetering (zie
kader) is het waterschap in 2002 gestart met het project “Duurzaam waterbeheer Langbroekerwetering”.
De hoofddoelstelling van dit project was:
“Het verkrijgen van inzicht in de wijze waarop duurzaam waterbeheer in het Langbroekerweteringgebied
vorm kan krijgen.”
De integrale aanpak en uitwerking die heeft plaatsgevonden voor dit project, heeft geresulteerd in
voorliggend watergebiedsplan. In dit watergebiedsplan worden de mogelijkheden onderzocht om het
waterbeheer zo goed mogelijk af te stemmen op de diverse (toekomstige) functies in het
Langbroekerweteringgebied. Het moet niet te nat zijn en niet te droog, en het water dient een bepaalde
kwaliteit te hebben. Iedere functie stelt hierbij haar eigen specifieke eisen. Juist in het
Langbroekerweteringgebied, met een nauwe verweving van landgoederen, landbouw, natuur en bebouwing,
vraagt dit om een goede afstemming en toekomstvisie voor het waterbeheer, en in bepaalde gevallen ook om
een afweging van belangen.

Gebiedsgericht project Langbroekerwetering
Het Langbroekerweteringgebied is vanuit verschillende gezichtspunten gezien een waardevol gebied. Om
de bijzondere kwaliteiten van het Langbroekerweteringebied te behouden en waar mogelijk te versterken,
is in 1997, op initiatief van de provincie Utrecht, de Startnotitie voor het gebiedsgerichte project
Langbroekerwetering vastgesteld. De Startnotitie werd in 1999 gevolgd door het Plan van Aanpak “de
Toekomst verzekerd” en in 2000 door het hierbij behorende Uitvoeringsprogramma. Doelstelling van het
gebiedsgerichte project is om de knelpunten en kansen in het gebied ten aanzien van o.a. landbouw,
natuur, landgoederen en water in samenhang en in gezamenlijk overleg tussen betrokken partijen aan te
pakken. Om de voortgang van het uitvoeringsprogramma af te stemmen en te coördineren is in 2001 de
gebiedscommissie Langbroekerwetering ingesteld. In de gebiedscommissie zijn vertegenwoordigd:
provincie Utrecht, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, LTO-noord, Utrechts Particulier
Grondbezit (UPG), Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU), Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei
en Kromme Rijn gebied, en de gemeenten.

Vaste onderdelen van een watergebiedsplan zijn het peilbesluit en het inrichtingsplan voor het watersysteem.
In het peilbesluit legt het waterschap de oppervlaktewaterpeilen vast die binnen een gebied worden ingesteld.
Hiermee wordt aan de belanghebbenden duidelijkheid en zekerheid geboden ten aanzien van het te voeren
waterbeheer. Het waterschap zal moeten doen wat er in de gegeven omstandigheden van haar mag worden
verwacht om de vastgestelde oppervlaktewaterpeilen te handhaven. Dat neemt niet weg dat het dagelijks
bestuur van het waterschap, indien de weersomstandigheden dit naar hun oordeel noodzakelijk maken,
bevoegd is om van deze peilen af te wijken. Het waterschap is wettelijk verplicht peilbesluiten minimaal één
keer in de tien jaar te herzien. Dan weegt het bestuur van het waterschap opnieuw de belangen van de
gebruikers van het gebied tegen elkaar af. De procedure van vaststelling van een peilbesluit verloopt via de
toepassing van de openbare voorbereidingsprocedure van de Algemene wet Bestuursrecht en de
Inspraakverordening van het waterschap. In bijlage 1 is deze procedure stapsgewijs weergegeven. Op dit
moment kent het Langbroekerweteringgebied nog niet zo’n formeel vastgesteld peilbesluit.
In het inrichtingsplan wordt de gewenste waterhuishoudkundige inrichting en het hierbij behorende beheer
van het gebied beschreven. Het gaat hierbij onder andere om de ligging van de watergangen en
kunstwerken. Het inrichtingsplan integreert de diverse beleidsopgaven. Uitgangspunt hierbij is dat een
duurzaam watersysteem ontstaat, afgestemd op de verschillende gebruiksfuncties in het gebied.
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1.2

Doelstellingen van het watergebiedsplan

Het watergebiedsplan is een integraal plan gericht op verbetering van de waterhuishouding. De doelstellingen
van het watergebiedsplan zijn:
• Het vaststellen van het Gewenste Grond- en Oppervlaktewaterregime (GGOR) voor het
Langbroekerweteringgebied, waarbij een afweging heeft plaatsgevonden tussen de belangen van de
diverse functies.
• Toetsen van het watersysteem aan de wateroverlastnormering uit het Nationaal Bestuursakkoord water
(NBW), en (zonodig) in beeld brengen van de gewenste maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan
deze normering.
• Het onderzoeken en definiëren van maatregelen die genomen moeten worden om de waterhuishouding
zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van de diverse functies in het gebied. Het gaat hierbij
zowel om waterkwantiteits- als waterkwaliteitsdoelstellingen;
• Het vaststellen een peilbesluit voor het Langbroekerweteringgebied, evenals een inrichtingsplan.

1.3

Plangebied

De ligging van het Langbroekerweteringgebied binnen het beheersgebied van Hoogheemraadschap De
Stichtse Rijnlanden is weergegeven op kaart 1. Het plangebied wordt begrensd door de Kromme Rijn, de
Rijndijk tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen, de provinciale weg N225 tussen Amerongen en
Driebergen en de bebouwde kommen van Driebergen-Rijsenburg en Odijk. Kaart 2 geeft een overzicht van
de begrenzing van het plangebied. De oppervlakte van het plangebied bedraagt ca. 6.800 hectare. Het
plangebied valt voor een groot deel onder de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede, een
klein deel valt onder de gemeente Bunnik. De begrenzing van de peilbesluitkaart verschilt ten opzichte van
de plangebiedsbegrenzing.

1.4

Planproces en communicatie

Organisatie
Het watergebiedsplan is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het waterschap. Bij de planvorming heeft
het waterschap nauw samengewerkt met de gebiedscommissie Langbroekerwetering en een klankbordgroep
met vertegenwoordigers van betrokken organisaties. Onderstaande figuur geeft de projectorganisatie van het
watergebiedsplan weer. In bijlage 2 is de samenstelling van de gebiedscommissie, de projectgroep en de
begeleidingsgroep opgenomen. Hier is ook een korte toelichting opgenomen over de taken en rollen in de
projectorganisatie.
Algemeen Bestuur HDSR

Gebiedscommissie
Langbroekerwetering

Projectgroep
* HDSR
* Provincie Utrecht
* Dienst Landelijk Gebied

Begeleidingsgroep
* Utrechts Particulier Grondbezit
* Staatsbosbeheer
* LTO-noord
* Utrechts Landschap
* Natuur- en Milieufederatie Utrecht
* provincie Utrecht
* gemeente Wijk bij Duurstede
* gemeente Utrechtse Heuvelrug

Figuur 1: Projectorganisatie watergebiedsplan Langbroekerwetering
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GGOR/Waternood-systematiek
De uitwerking van het watergebiedsplan heeft plaatsgevonden op basis van de Waternood/GGORsystematiek. Dit betekent dat in hoofdlijnen de volgende stappen zijn doorlopen in het planproces:
1. bepalen van de actuele waterhuishoudkundige situatie (huidige toestand);
2. bepalen van de (per functie) optimale waterhuishoudkundige situatie;
3. in beeld brengen van de verschillen tussen actuele en optimale situatie;
4. afwegen van de belangen van de verschillende functies;
5. bepalen van maatregelen om de optimale situatie zoveel mogelijk te benaderen;
6. bepalen van de gewenste waterhuishoudkundige situatie voor een (deel)gebied;
Zie bijlage 3 voor een meer uitgebreide toelichting over de GGOR/Waternood-systematiek.
Communicatie
De communicatie met de streek over het watergebiedsplan heeft op verschillende manieren plaatsgevonden:
• Er zijn 2 gebiedsavonden georganiseerd voor alle bewoners, gebruikers en grondeigenaren in het
gebied;
• De eerste gebiedsavond vond plaats op 29 mei 2002. Op deze avond is de o.a. de voorgenomen
aanpak van het project “Duurzaam waterbeheer” gepresenteerd.
• De tweede gebiedsavond vond plaats op 1 maart 2007. Op deze avond zijn de concept-voorstellen
voor het ontwerp-watergebiedsplan gepresenteerd.
• Er zijn 2 huiskamerbijeenkomsten (2002) gehouden om de wensen van agrariërs te inventariseren.
• In de gebiedscommissie zijn meerdere presentaties gehouden over de voortgang in het project en is
discussie gevoerd over de aanpak en de uitgangspunten hierbij.
• Er zijn diverse bilaterale contacten geweest met afzonderlijke belanghebbenden en
belangenorganisaties.
• In de nieuwsbrief van gebiedscommissie Langbroekerwetering is meerdere keren een artikel opgenomen
over de voortgang in het project.
• Sinds medio 2006 is op de website van het waterschap informatie opgenomen over het
watergebiedsplan.
• Naar aanleiding van de concept-voorstellen voor het ontwerp-watergebiedsplan hebben verscheidende
overleggen plaatsgevonden met grondgebruikers.

1.5

Procedure van het watergebiedsplan en peilbesluit

Het watergebiedsplan en het hieraan gekoppelde peilbesluit doorlopen de hiervoor vastgestelde wettelijke
procedures. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in:
• procedure peilbesluit;
• procedure inrichtingsplan;
• procedure GGOR (Gewenst Grond- en OppervlaktewaterRegime)
Procedure peilbesluit
Het peilbesluit doorloopt de openbare voorbereidingsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
Na vaststelling van het peilbesluit door het Algemeen Bestuur van het waterschap wordt het peilbesluit ter
goedkeuring aan Gedeputeerde Staten (GS) gezonden. Na goedkeuring door GS wordt het peilbesluit samen
met het goedkeuringsbesluit van GS door het waterschap ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen dan
tegen het peilbesluit in beroep gaan bij de Rechtbank van Utrecht. Hierna is eventueel nog hoger beroep
mogelijk bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag .
Procedure inrichtingsplan
Het inrichtingsplan dat in het watergebiedsplan is opgenomen, is aan te merken als een besluit van het
waterschapsbestuur dat betrekking heeft op “de regeling van de waterbeheersing en beslissingen van dat
bestuur tot de aanleg en verbetering van waterstaatswerken door het waterschap” genoemd in artikel 148
van de Waterschapswet.
Een dergelijk besluit dient de algemene voorbereidingsprocedure van de Awb te doorlopen. Na vaststelling
van het inrichtingplan door het algemeen bestuur van het waterschap, wordt dit ter kennisneming
toegezonden aan GS (en dus niet ter goedkeuring!). Het vaststellingsbesluit wordt door het waterschap
bekendgemaakt en ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit administratief beroep
aantekenen bij GS. Na uitspraak van GS is eventueel beroep mogelijk bij de rechtbank van Utrecht en hierna
hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag.
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Procedure GGOR (Gewenst Grond- en OppervlaktewaterRegime)
Het GGOR wordt tegelijkertijd met het watergebiedsplan vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het
waterschap vastgesteld. Later wordt het GGOR overgenomen in het waterbeheerplan, dat het waterschap
opstelt voor haar hele beheersgebied. Het waterbeheerplan – en daarmee het GGOR – wordt door
Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht goedgekeurd. Na deze goedkeuring krijgt het GGOR de status
van provinciaal beleid. Gedeputeerde Staten geven vervolgens aan in welke provinciale taken het GGOR
doorwerking heeft (bijvoorbeeld vergunningverlening grondwaterwet en watertoetsprocedure).

1.6

Leeswijzer

Deze rapportage geeft een beschrijving van het watergebiedsplan Langbroekerwetering. In dit hoofdrapport
zijn het relevante beleid, de knelpunten in de waterhuishoudkundige situatie, de mogelijke
oplossingsrichtingen en de gekozen maatregelen toegelicht.
In hoofdstuk 2 wordt het algemene beleidskader van het watergebiedsplan beschreven. De huidige situatie
en de knelpunten die zich kunnen voordoen bij de huidige waterhuishoudkundige inrichting staan beschreven
in respectievelijk hoofdstukken 3 en 4. Hoofdstuk 5 geeft de oplossingsrichtingen op hoofdlijnen weer.
Hoofdstukken 6 en 7 geven een nadere toelichting op het inrichtingsplan en peilbesluit.
In hoofdstuk 8 worden de belangrijkste effecten van de maatregelen weergegeven.
In de bijlagen is onderliggende en detailinformatie weergegeven. In een apart bijlagerapport is het
kaartmateriaal weergegeven.
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2

Relevant beleid

2.1

Europees beleid

Europese Kaderrichtlijn Water
Doelstelling van de Europese Kaderrichtlijn Water (EKRW) is het realiseren van een goede ecologische en
chemische toestand van het watersysteem en het bevorderen van een duurzaam gebruik van water. Deze
doelstelling dient in 2015 gerealiseerd te zijn, onder voorwaarden zijn er mogelijkheden voor uitstel tot 2021
of 2027.
In de EKRW wordt onderscheid gemaakt in “kunstmatige” en “natuurlijke” wateren. In het
Langbroekerweteringgebied komen alleen kunstmatige wateren voor. De ecologische doelen voor
kunstmatige wateren kunnen door de lidstaten zelf worden vastgesteld. Het proces en de doelen worden
nader toegelicht in bijlage 4.
Binnen het Langbroekerweteringgebied is een deel van het hoofdwatersysteem aangemerkt als
“waterlichaam”. Kaart 3 geeft het waterlichaam Langbroekerwetering weer, bestaande uit de
Langbroekerwetering, de Amerongerwetering, de Cothergrift, de Melkwegwetering en een deel van de
Gooyerwetering. Voor waterlichamen legt de EKRW een resultaatsverplichting op om de maatregelen uit te
voeren waarmee de doelen behaald kunnen worden. Voor de overige (primaire) wateren geldt een
inspanningsverplichting.
Vooruitlopend op vaststelling van de ecologische doelen en de maatregelen die hierbij horen, zijn in dit
watergebiedsplan al haalbare en betaalbare maatregelen opgenomen, die leiden tot verbetering van de
waterkwaliteit en de ecologische toestand.
Vogel- en Habitatrichtlijn / Natura 2000
De Europese Unie (EU) heeft het initiatief genomen om te komen tot een samenhangend netwerk van
beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie: Natura 2000.
Natura-2000 omvat alle gebieden die zijn beschermd op grond van de volgende EU-richtlijnen:
• Vogelrichtlijn (1979)
• Habitatrichtlijn (1992)
Beide richtlijnen zijn in Nederland opgenomen in de Natuurbeschermingswet. Aanwijzing van een Natura
2000 gebied gebeurt via een zogenaamd aanwijzingsbesluit. Begin 2007 hebben de eerste ontwerpe
aanwijzingsbesluiten ter inzage gelegen (1 tranche). Naar verwachting zullen in de loop van 2007 ook de
e
resterende ontwerp-aanwijzingsbesluiten ter inzage komen te liggen (2 tranche).
In en rond Natura 2000-gebieden en Beschermde Natuurmonumenten geldt voor activiteiten of projecten die
schadelijk zijn voor de natuur een vergunningplicht. Activiteiten uitvoeren zonder vergunning is strafbaar.
Binnen de begrenzing van het watergebiedsplan liggen de Habitatrichtlijngebieden Kolland en Overlangbroek
e
(zie kaart 4). Beide gebieden behoren tot de zogeheten 2 tranche van Natura 2000, de ontwerpaanwijzingsbesluiten voor deze gebieden moeten nog ter inzage worden gelegd.

2.2

Nationaal beleid
e

Waterbeleid 21 eeuw (WB21)
e
In opdracht van de Staatsecretaris van Verkeer en Waterstaat heeft de Commissie waterbeheer 21 eeuw in
2000 een advies uitgebracht over de gewenste waterhuishoudkundige inrichting van Nederland, rekening
houdend met de gevolgen van klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling. Belangrijke principes
uit dit advies zijn:
• niet afwentelen;
• uitgaan van de drietrapsstrategie: vasthouden, bergen, afvoeren;
• meer ruimte voor water.
Het Rijksbeleid ten aanzien van water is in belangrijke mate gebaseerd op het advies van de Commissie
e
Waterbeheer 21 eeuw.

Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW)
In 2003 hebben Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW)
ondertekend. Hierin zijn afspraken gemaakt over maatregelen, verantwoordelijkheden en financiën om
stapsgewijs de waterhuishouding op orde te krijgen. Het belangrijkste doel van het NBW is om regionale
wateroverlast tot een verantwoord niveau terug te dringen. Wat betreft inundaties vanuit oppervlaktewater zijn
hiervoor werknormen opgesteld.
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In het NBW is ook afgesproken dat de waterschappen, in nauwe samenwerking met gemeenten,
grondwaterbeheerders en belanghebbenden, uiterlijk in 2010 het gewenste grond- en
oppervlaktewaterregime (GGOR) hebben opgesteld.
Nota Ruimte (2006)
Het nationaal ruimtelijk beleid richt zich o.a. op de ontwikkeling van de EHS (met bijzondere aandacht voor
gebieden met een bijzondere beschermingsstatus, waaronder de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden), en de
ontwikkeling van landschappelijke kwaliteit (zie kaart 4).
Een aantal gebieden met bijzondere landschappelijke kwaliteiten zijn aangemerkt als Nationaal Landschap.
Het Langbroekerweteringgebied behoort tot het Nationaal Landschap Rivierengebied. Kernkwaliteiten van dit
Nationale Landschap zijn:
• schaalcontrast van zeer open naar besloten
• samenhangend stelsel van rivier-uiterwaard-oeverwal-kom
• samenhangend stelsel van hoge stuwwal-flank-kwelzone-oeverwal-rivier
De provincies zijn verantwoordelijk voor de uitwerking van het beleid voor de Nationale Landschappen. Voor
het Nationaal Landschap Rivierengebied moet deze uitwerking nog plaatsvinden.
Task force verdrogingsbestrijding
In 2005 werd op verzoek van de Minister van LNV en de Staatssecretarissen van VROM en VenW de
Taskforce Verdroging ingesteld. De Taskforce kreeg de opdracht om een nieuwe impuls te geven aan de
bestrijding van verdroging van natuur in Nederland. In augustus 2006 heeft de Taskforce zijn eindadvies
uitgebracht. De hoofdlijnen van dit advies zijn:
• Ga werken met een TOP-lijst van verdroogde gebieden. Door aandacht en energie te richten op een
beperkt aantal verdroogde gebieden, komt er beweging in die gebieden en kan de verdroging werkelijk
worden opgelost.
• Zet een sterke regie op deze gebieden. Provincies organiseren de uitvoering per TOP-gebied. Om
gedragen oplossingen te vinden, is voor veel gebieden een integrale gebiedsgerichte aanpak nodig,
waarbij meerwaarde voor meerdere functies en belangen wordt gezocht.
• Zet in op een actieve en programmatische aanpak en een doelgerichte inzet van instrumenten. Maatwerk
is noodzakelijk, gericht op de belangen en mogelijkheden in de TOP-gebieden.
• Niet alleen vrijwillig. Het nemen van de benodigde maatregelen kan niet langer afhankelijk worden
gesteld van alleen vrijwillige medewerking. Als bij de maatregelen (bijvoorbeeld vernatting) schade
optreedt, moet dit adequaat en billijk worden gecompenseerd.
De Minister van LNV heeft de hoofdlijnen van het advies van de Taskforce onderschreven.

2.3

Provinciaal beleid

Streekplan 2005-2015
Op de plankaart bij het Streekplan heeft een zonering van het landelijk gebied plaatsgevonden in 4 categorieën:
landelijk gebied 1 t/m 4. Aan het Langbroekerweteringgebied zijn de zones Landelijk Gebied 2, 3 en 4
toegewezen:
• Landelijk Gebied 2: landelijk gebied met hoofdfunctie agrarisch
• Landelijk Gebied 3: landelijk gebied met verweving van functies
• Landelijk Gebied 4: landelijk gebied met hoofdfunctie natuur.
“Landelijk gebied 3” is toegekend aan het zoekgebied Nieuwe natuur uit het Plan van Aanpak
Langbroekerwetering, “Landelijk gebied 4” aan de grotere boskernen met de hoofdfunctie natuur. Voor de
rest van het gebied geldt “Landelijk Gebied 2”.
Het Streekplan benadrukt de cultuurhistorische waarde van het Langbroekerweteringgebied en acht het
duurzaam samengaan van landbouw en natuur essentieel voor dit gebied. Het gebied dankt zijn verweving
van functies en waarden voor een belangrijk deel aan de in Nederland cultuurhistorisch unieke combinatie
van cope-ontginningen en landgoederen. De bestaande en nieuwe natuur heeft groot belang bij voldoende
water van goede kwaliteit.
Agenda voor een Vitaal Platteland
In de nota Agenda Vitaal Platteland (AVP) geeft het rijk een integrale visie op het platteland. De rijksoverheid
wil voor het landelijk gebied sturen op hoofdlijnen. Het rijk gaat alleen specifiek beleid voeren op bepaalde
terreinen, zoals voor de Ecologische Hoofdstructuur en de twintig nationale landschappen.
Voor de provincie Utrecht is de AVP uitgewerkt voor vijf AVP-gebieden in een meerjarenprogramma (20072013). Het Langbroekerweteringgebied ligt in het AVP gebied de Kromme Rijn. Een essentieel onderdeel van
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Agenda Vitaal Platteland is de Bestuursovereenkomst Investeringsbudget landelijk gebied (ILG). Dit is een
overeenkomst tussen Rijk en provincie waarmee het rijk budget overdraagt aan de provincies ten behoeve
van investeringen in het landelijk gebied. Hierin zijn de prestaties, budgetten en verplichtingen vastgelegd.
Voor een aantal van de in dit watergebiedsplan voorgestelde maatregelen zal medefinanciering worden
aangevraagd vanuit het ILG.
Waterhuishoudingsplan 2005-2010
Hoofddoelen van het provinciale waterhuishoudingsplan zijn het realiseren van gezonde en veerkrachtige
watersystemen en het duurzame gebruik van water voor mens en natuur. Bij de uitvoering van het
waterbeleid nemen gebiedsgerichte projecten een belangrijke plaats in. Daarin worden verschillende
beleidsvelden gecombineerd en is een grote rol is weggelegd voor deelnemers uit de regio. De provincie ziet
meervoudig ruimtegebruik als een belangrijk concept om de noodzakelijke ruimte voor water te vinden.
De richtlijnen die de provincie hanteert voor peilbesluiten zijn opgenomen in bijlage 5.
De functiekaart bij het waterhuishoudingsplan is afgeleid van de plankaart van het streekplan en beschrijft op
welke doelen het waterbeheer gericht dient te zijn. Aan het Langbroekerweteringgebied zijn de volgende
functies toegekend (zie kaart 5):
• Verweving natuur en landbouw: de waterhuishouding dient primair gericht te zijn op natuur en/of
landbouw. De afweging tussen natuur en landbouw is locatieafhankelijk.
• Natuur: afstemming waterhuishouding op het voor natuur gewenste grond- en oppervlaktewaterregime in
samenhang met de omgeving.
• Landbouw: de waterhuishouding dient primair gericht te zijn op de landbouw.
• Natte ecologische verbindingszone: deze functie ligt o.a. langs een deel van de Langbroekerwetering, de
Gooyerwetering en de Amerongerwetering.
In het Waterhuishoudingsplan is een (nieuwe) verdrogingskaart opgenomen, waarop de gebieden zijn
aangegeven die als (potentieel) verdroogd worden aangemerkt. De kaart maakt onderscheid in bestaande
natuurgebieden, nieuwe natuurgebieden en gebieden met water- en oevernatuur buiten natuurgebieden. Het
Langbroekerweteringgebied is volledig gedekt met deze aanduidingen. Alle gebieden met een natuurfunctie
worden als verdroogd beschouwd totdat het tegendeel bewezen is.
Het Langbroekerweteringgebied is deels aangeduid als gebied met hydrobiologisch waardevolle wateren, en
voor het resterende deel als gebied met waardevolle water- en oevervegetaties.
Het Langbroekerweteringgebied behoort tot deelgebied Lommer en Kwel van deelstroomgebied Amstelland.
Voor dit gebied wordt gestreefd naar het vasthouden van kwelwater en het toepassen van flexibel peilbeheer.
Verbeteren van het sterk versnipperd waterbeheer in het Langbroekerweteringgebied past hierbinnen. In het
kader van de verdrogingsbestrijding is het streven om een compromis te vinden tussen het waterbeheer ten
behoeve van de landbouw en ten behoeve van natuur.
Kaders voor het GGOR in de provincie Utrecht
In het Nationaal Bestuursakkoord Water is afgesproken dat de provincies aangeven binnen welke kaders de
waterschappen het gewenst grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR) gaan opstellen.
De provincie Utrecht heeft de kaders voor het GGOR in 2006 vastgelegd in de nota “Kaders voor het GGOR
in de provincie Utrecht”. Met deze nota wordt het GGOR-proces eenduidig beschreven en wordt vastgelegd
hoe het GGOR, onder de verantwoordelijkheid van de waterschappen, tot stand komt.
Belangrijke aspecten uit de GGOR-kaders van de provincie Utrecht zijn:
• Bestaande plannen en beleid zijn leidend;
• GGOR wordt getoetst aan WB21 en EKRW;
• GGOR gaat primair uit van de vastgestelde functies. Als realisering van een toegekende functie naar
verwachting langer dan 5 jaar zal duren, wordt het GGOR gebaseerd op de bestaande functie.
• Het waterschap beschrijft GGOR per deelgebied in een rapportage en stelt de rapportage vast als beleid;
• GGOR komt tot stand via een gestructureerd stappenplan.
• Als blijkt dat het onvoldoende lukt om het waterbeheer af te stemmen op de vastgestelde functies, wordt
dit specifiek aangegeven bij de vaststelling van het GGOR en kenbaar gemaakt aan de provincie;
• de provincie toetst het vastgestelde GGOR aan de kaders en keurt het GGOR goed.
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Verordening Waterhuishouding HDSR 2002
In de Verordening Waterhuishouding HDSR 2002 zijn de bepalingen opgenomen die gelden voor het
beheersgebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden ter uitvoering van een aantal onderdelen
van de Wet op de Waterhuishouding, waaronder het peilbesluit. De belangrijkste aspecten in relatie tot het
peilbesluit zijn:
• een peilbesluit wordt tenminste eenmaal in de tien jaar herzien;
• het vaststellen van een peilbesluit is niet verplicht in gebieden waar handhaving van een bepaalde
waterstand redelijkerwijs niet mogelijk is. Dit geldt o.a. voor een deel van het Langbroekerweteringgebied
(zie figuur 2). Voor dit “vrijgestelde” gebied moeten wel streefpeilen vastgesteld worden.

Figuur 2 Gebieden vrijgesteld van het nemen van een peilbesluit (Verordening waterhuishouding HDSR 2002)

Plan van aanpak verdrogingsbestrijding (1999)/ advies Taskforce Verdrogingsbestrijding
In het Plan van Aanpak Verdrogingsbestrijding zijn de uitgangspunten voor de aanpak van verdroging van
natuur binnen de provincie Utrecht vastgelegd. In het Plan van Aanpak is o.a. het volgende aangegeven:
• de UNAT-kaart (Utrechtse Natuurdoeltypen) geeft aan op welke doelen de verdrogingsbestrijding
gericht dient te zijn (zie kaart 6). De verdroging is bestreden als de Gewenste Grond- en
Oppervlaktewatersituatie is bereikt die behoort bij het betreffende UNAT.
• In het gebiedsgerichte project Langbroekerwetering ligt het primaat voor de verdrogingsbestrijding bij
de stuurgroep (gebiedscommissie) voor dit project.
De verdrogingskaart uit het Plan van Aanpak Verdrogingsbestrijding is inmiddels vervangen door de
verdrogingskaart van het waterhuishoudingsplan. Op dit moment wordt gewerkt aan een actualisering van de
afspraken uit het Plan van Aanpak Verdrogingsbestrijding 1999, mede op basis van het advies van de
landelijke Taskforce Verdrogingsbestrijding.
In aansluiting op het advies van de Taskforce verdrogingsbestrijding heeft PS van Utrecht najaar 2006 de
TOP-gebieden verdrogingsbestrijding binnen de provincie Utrecht vastgesteld. Van de aangewezen TOPgebieden liggen er twee in het Langbroekerweteringgebied, namelijk de gebieden Kolland en Overlangbroek.
Deze gebieden hebben ook de status van Habitatrichtlijngebied.
Natuurgebiedsplan Kromme Rijngebied / Utrechtse Heuvelrug
In het natuurgebiedsplan Kromme Rijngebied (2001) zijn de begrenzingen en de natuurdoelen van de
natuurgebieden en ecologische verbindingszones in het Langbroekerweteringgebied vastgelegd.
Aanvullend op de reeds bestaande natuur is in het Langbroekerweteringgebied een “zoekgebied nieuwe
natuur” aangewezen waarbinnen ca. 350 ha nieuwe natuur begrensd kan worden. Hiernaast kan ca. 80 ha
nieuwe natuur worden begrensd voor verbindingszones buiten dit zoekgebied. De Langbroekerwetering, de
Cothergrift, de Amerongerwetering en een deel van de Gooyerwetering zijn aangegeven als ecologische
verbindingszone (natuurvriendelijke oevers langs hoofdwatergangen, 5 ha). Het begrensde zoekgebied
Nieuwe natuur is gebaseerd op de voorstellen die hiervoor zijn gedaan in het Plan van Aanpak
Langbroekerwetering.
Voor de natuurgebieden in het plangebied die op de (flanken van) Utrechtse Heuvelrug liggen, geldt het
natuurgebiedsplan Utrechtse Heuvelrug. In dit deel van het plangebied is alleen bestaande natuur begrensd.
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2.4

Waterschapsbeleid

Waterstructuurvisie (2002)
In de Waterstructuurvisie heeft het waterschap een lange en een middellange termijnvisie geformuleerd voor
het waterbeheer, in de vorm van de groene (“vasthouden”), blauwe (“bergen”) en gele (“afvoeren”) strategie.
Voor het oostelijk van het beheersgebied, waartoe het Langbroekerweteringgebied hoort, wordt voor de lange
termijn ingezet op de groene strategie en eventueel de blauwe strategie. Benutten van kwel aan de voet van
de Heuvelrug en het scheiden van schone en minder schone waterstromen vormen belangrijk elementen uit
het streefbeeld van de langetermijnvisie.
Waterbeheersplan 2003-2007
In het Waterbeheersplan 2003-2007 zijn de doelstellingen beschreven waarop het waterschap zich richt tot
2007 en de maatregelen die hiervoor worden uitgevoerd. Het waterbeheersplan is in belangrijke mate
gebaseerd op het gedachtegoed van de Waterstructuurvisie.
Onderdeel van het waterbeheersplan is de functiekaart (zie kaart 7), waarop is aangegeven op welke functies
het oppervlaktewaterbeheer zich in principe zal richten. De toegekende functies aan het
Langbroekerweteringgebied zijn landbouw, natuur en landbouw met waternatuur. Daarnaast is een aparte
aanduiding gegeven voor het zoekgebied nieuwe natuur. Langs de Langbroekerwetering is een ecologische
verbindingszone aangegeven.
Nota peilbesluiten (1998)
In de Nota peilbesluiten is het waterschapsbeleid bij het nemen van peilbesluiten beschreven. Enkele
hoofdlijnen:
• in gebieden met een agrarische functie wordt over het algemeen een 0,10 – 0,20 m hoger zomerpeil dan
het winterpeil vastgesteld (afhankelijk van de bodemgesteldheid);
• in gebieden met de functie natuur én landschap (functietoekenning uit het in 1998 vigerende
waterbeheersplan) die begrensd en/of verworven zijn worden geen peilverlagingen ingevoerd tenzij het
natuurbelang daarbij gebaat is;
• peilafwijkingen (op- en onderbemalingen) zijn in principe niet toegestaan, onder bepaalde voorwaarden
kan echter een vergunning worden verleend;
• in gebieden waar de hoofdtaak van het waterschap het vasthouden of aanvoeren van water is, geldt als
richtlijn bij het instellen van een apart peil een minimale grootte van een gebied van 40 ha.
De Nota Peilbesluiten bevat eisen waaraan peilafwijkingen moeten voldoen om een vergunning te krijgen. In
bijlage 6 zijn deze toetsingscriteria opgenomen.
Het waterschap gaat bij de totstandkoming van het peilbesluit na of er schade kan ontstaan en hoe deze kan
worden voorkomen. Het waterschap dient een schadevergoeding toe te kennen voor schade die
redelijkerwijs niet ten laste van de burger behoort te blijven en die niet op andere wijze voldoende is
verzekerd. Of en hoeveel schade wordt vergoed wordt bepaald door de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur en de rechtspraak. Op het onderdeel schade is artikel 40 Wet op de waterhuishouding van
toepassing en de Nadeelcompensatieregeling van het waterschap.
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2.5

Overige plannen

Plan van Aanpak Langbroekerwetering (1999)
Het Plan van Aanpak Langbroekerwetering met bijbehorend uitvoeringsprogramma is opgesteld in het kader
van het gebiedsgerichte project Langbroekerwetering. In het Plan van Aanpak is uitgewerkt wat de betrokken
partijen met het Langbroekerweteringgebied willen en hoe. Belangrijk onderdeel van het Plan van Aanpak is
het voorstel voor de begrenzing van een zoekgebied voor nieuwe natuur. Dit voorstel heeft als uitgangspunt
gediend voor de natuurbegrenzing in het natuurgebiedsplan Kromme Rijngebied.
Ten aanzien van water is aangegeven dat gestreefd wordt naar het beter afstemmen van het waterbeheer op
de ruimtelijke functies van het gebied. Hierbij wordt uitgegaan van zo min mogelijk “schaduwwerking” naar
omliggende functies. Mocht sprake zijn van onevenredige schade, dan dient deze te worden vergoed.
Flexibel peilbeheer kan meer worden toegepast vooral in natuurgebieden. Daarmee kan het gebiedseigen
water beter worden geconserveerd en de inlaat van gebiedsvreemd water worden beperkt. Gestreefd wordt
naar een verbetering van de waterkwaliteit.
Waterplan Heuvelrug
Dit waterplan heeft betrekking op de gemeente Utrechtse Heuvelrug en is in het najaar van 2006 herzien en
in februari 2007 door de raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug vastgesteld. Het waterplan bestaat uit
een watervisie en een uitvoeringsplan voor de periode 2005-2009. Met uitzondering van het afkoppelen van
het stedelijk gebied zijn er, in relatie tot dit watergebiedsplan geen relevante maatregelen in het waterplan
opgenomen.
Waterplan Wijk bij Duurstede
De planvorming voor het waterplan van de gemeente Wijk bij Duurstede is voorjaar 2007 van start gegaan.
Het waterschap is nauw betrokken bij het planvormingsproces.
Waterplan Bunnik
De planvorming voor het waterplan van de gemeente Bunnik is begin 2007 van start gegaan. Het waterschap
is nauw betrokken bij het planvormingsproces.
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3

Beschrijving plangebied

3.1

Ontstaansgeschiedenis

Het Langbroekerweteringgebied ligt op de overgang van de hoger gelegen zandgronden van de Utrechtse
Heuvelrug en de lager gelegen rivierkleigronden langs de Kromme Rijn. De Utrechtse Heuvelrug is ontstaan
tijdens de voorlaatste ijstijd in het Pleistoceen (ca. 150.000 jaar geleden). Dikke ijsmassa’s schoven naar het
zuiden en drukten de zand- en grindlagen waaruit de bodem op dat moment bestond omhoog. Tijdens de
laatste ijstijd werden onder invloed van de wind vervolgens dekzandafzettingen afgezet in het Kromme Rijn
gebied.
De rivierkleiafzettingen van de Kromme Rijn zijn ontstaan in het Holoceen (vanaf 10.000 jaar geleden). Door
het wegvallen van grote hoeveelheden smeltwater, gingen de rivieren vaste meanderbeddingen vormen die
zich langzaam verlengden. Langzamerhand ontstond een landschap met kronkelwaarden, oeverwallen en
komgronden. De oeverwallen ontstonden in de zone direct grenzend aan de rivier, waar bij overstroming de
grootste en zwaarste korrels werden neergelegd (zandig materiaal). Op grotere afstand van de rivier kwamen
de fijnere deeltjes tot bezinking en werd (zware) klei afgezet. Dit noemen we de komgebieden.
e

Vanaf de 12 eeuw is er een belangrijke menselijke invloed geweest op het gebied. Om het gebied goed te
kunnen ontginnen en te beschermen tegen het water werd in 1122 gestart met het afdammen van de
Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede. Hierna startte vanaf de Lekdijk de eerste ontginning van het gebied in
regelmatige stroken. Als achtergrens van deze eerste verkaveling werd de Amerongerwetering gegraven.
Vervolgens werd ook gestart met het graven van een nieuwe ontginningsbasis dwars door het komgebied
tussen Odijk en de Amerongerwetering: de Langbroekerwetering. Vanaf de Langbroekerwetering werd het
gebied verder ontgonnen in een regelmatig patroon van smalle langgerekte kavels (cope-ontginning). Als
achtergrens van de langwerpige kavels werd een kade en/of wetering gerealiseerd (o.a.
Gooijerdijk/Gooyerwetering). Door deze ontginning wordt het landschap gekarakteriseerd door langgerekte
smalle kavels die haaks staan op de Kromme Rijn en de Utrechtse Heuvelrug.

3.2

Grondgebruik

Kaart 8 geeft een overzicht van het grondgebruik binnen het plangebied. Ca. 60% van het gebied is in
gebruik is als cultuurgrond voor de landbouw, ca. 30% als natuurgebied (bossen, grienden, grasland) en ca.
10% als bebouwd gebied.
Landbouw
De belangrijkste vorm van landbouw is de veeteelt, in het bijzonder de melkveehouderij. Tussen Leersum en
Doorn zijn relatief veel akkerbouwgronden, voornamelijk in gebruik voor de maïsteelt. In het uiterste zuiden
op de stroomrug van de Kromme Rijn vindt fruitteelt plaats.
De landbouwgronden behoren voor een belangrijk deel tot de landgoederen die in het gebied voorkomen.
Meer dan de helft van de landbouwbedrijven pacht de grond van landgoedeigenaren.
Natuur
De natuurgebieden in het plangebied bestaan uit boscomplexen, hakhout, (natte) graslanden en grienden.
De boscomplexen behoren veelal tot de landgoederen in het gebied en hebben over het algemeen een grote
natuurwetenschappelijke, cultuurhistorische en landschappelijke waarde. Kenmerkend voor het gebied zijn
de diverse essenhakhoutcomplexen. De gebieden Kolland en Overlangbroek zijn op basis van deze
essenhakhoutcomplexen aangewezen als Habititatrichtlijngebied.
De natuurgebieden zijn voor een groot deel in eigendom van particulieren, met name landgoederen. De
overige natuurgebieden zijn in eigendom van terreinbeherende natuurorganisaties. De nieuwe natuur die op
basis van het natuurgebiedsplan Kromme Rijn is gerealiseerd, bestaat voor een belangrijk deel uit particulier
natuurbeheer.
Bebouwing
De bebouwingskernen binnen het plangebied zijn Doorn, Leersum, Amerongen en Langbroek. Langbroek ligt
centraal in het Langbroekerweteringgebied, de overige kernen liggen op (de flanken van) de Utrechtse
Heuvelrug. Naast deze bebouwingskernen, komt in het gebied ook verspreid liggende lintbebouwing voor
langs de ontginningsassen van het gebied, met name de Langbroekerwetering (Langbroekerdijk),
Gooyerwetering (Gooyerdijk) en Amerongerwetering (Amerongerdijk).
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Landgoederen
In het gebied komen ca. 20 landgoederen voor, de oppervlakte hiervan beslaat ca. 30% van de totale
plangebied. De landgoederen bestaan voor ca. 70% uit landbouwgronden (verpacht en onverpacht) en ca.
30% uit bos en natuur. Binnen de landgoederen wordt (in meer of mindere mate) landbouw, bosbouw en
natuurbeheer uitgeoefend. De landbouw kenmerkt zich door kleinschaligheid. De inkomsten uit landbouw
bestaan uit pachtgelden of eigen exploitatie van landbouwgronden.
De landgoederen (met name de huizen en/of boerderijen en de aangelegde parken) hebben vaak een
monumentaal karakter. Vrijwel zonder uitzondering vallen de landgoederen onder de Natuurschoonwet. Op
bijna alle landgoederen komen waardevolle cultuur- en natuurhistorische monumenten voor, zoals
essenhakhout, hoogstamboomgaarden en (snij)grienden.

3.3

Bodem en grondwater

Bodemopbouw
De bodemopbouw in het gebied is in te delen in twee hoofdgroepen, de zandgronden en de rivierkleigronden.
De zandgronden liggen globaal gezien ten noorden van de Gooyerwetering, de rivierkleigronden ten zuiden
hiervan. De rivierkleigronden betreffen vooral kalkloze poldervaaggronden variërend van zavel en lichte klei
tot zware klei. Kaart 9 geeft een overzicht van de verschillende bodemeenheden binnen het plangebied.
Maaiveldshoogte
Het gebied kenmerkt zich door de grote hoogteverschillen, van ca. 70 m boven NAP op de Utrechtse
Heuvelrug (de Amerongse berg) tot net iets boven NAP in het westelijke deel van het
Langbroekerweteringgebied (zie kaart 10).
Geohydrologie
Het geohydrologische profiel van het Langbroekerweteringgebied is weergegeven in figuur 3. In de
geohydrologische opbouw wordt onderscheid gemaakt in relatief slecht doorlatende, scheidende lagen (kleiig
en lemig materiaal) en relatief goed doorlatende, watervoerende pakketten (zandig en grindachtig materiaal).
De grondwaterstroming is (zuid)westwaarts gericht van de Utrechtse Heuvelrug naar het Kromme Rijngebied.
Op de Utrechtse Heuvelrug infiltreert neerslagwater door het goed doorlatende zandpakket. Een deel van het
geïnfiltreerde water kwelt op aan de voet van de Utrechtse Heuvelrug, op de overgang tussen de hoge en
lagere zandgronden. Een ander deel volgt een langere weg door de diepe ondergrond, in het eerste of
tweede watervoerende pakket, en kan plaatselijk opkwellen in meer westelijk gelegen gebied.
De Nederrijn, gelegen aan de zuidzijde van het plangebied, staat in direct contact met het eerste
watervoerend pakket. Vanwege het hoge stuwpeil stroomopwaarts van de stuw bij Amerongen, is er op dit
traject sprake van een grondwaterstroming van de Nederrijn in noordwaartse richting.

Figuur 3 Geohydrologisch profiel Langbroekerweteringgebied
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Kwel en wegzijging
In het gebied vindt zowel kwel als wegzijging plaats. Kaart 11 geeft hiervan een overzicht. Evenwijdig aan de
heuvelrug, met name in de zone tussen de Gooyerwetering en Langbroekerwetering, treedt kwel op. Ook in
het gebied tussen de Amerongerwetering en de Lekdijk is sprake van kwel, dit deelgebied wordt
waarschijnlijk beïnvloed door kweldruk vanaf de Nederrijn. Tussen de Langbroekerwetering en de grens met
het Kromme Rijn gebied vindt afwisselend kwel en wegzijging plaats. De gemiddelde kwel in het kwellende
gebied is 0,8 mm/dag, ten zuidoosten van de Amerongerwetering is de kweldruk wat groter, ongeveer 2,7
mm/dag.
Grondwaterstanden
Samenhangend met de verschillen in maaiveldhoogte en bodemopbouw, zijn er ook duidelijke verschillen in
grondwaterstanden in het gebied. Op de relatief hooggelegen zandgronden van de Utrechtse Heuvelrug
bevindt de grondwaterstand zich meerdere meters beneden maaiveld en is het droog. Op de relatief
laaggelegen kleigronden in de omgeving van de Langbroekerwetering ligt de grondwaterstand maar weinig
onder het maaiveld en is het relatief nat. In deze lager gelegen gebieden is een gering verschil tussen de
gemiddelde hoogste en laagste grondwaterstand aanwezig. Dit wordt veroorzaakt door de aanzienlijke kwel
en een goede drainage.
De kaarten 12, 13 en 14 geven een beeld van de grondwaterstanden in het gebied, waarbij onderscheid
wordt gemaakt in:
GHG: Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand
GVG: Gemiddelde Voorjaarsgrondwaterstand
GLG: Gemiddeld Laagste Grondwaterstand

3.4

Waterhuishouding

Algemeen
Het gebied ligt op de overgang van een vrij afwaterend systeem op de Heuvelrug, waarbij watergangen in
een deel van het jaar droog vallen, en een systeem met gereguleerde waterpeilen en permanent
watervoerende watergangen. Op kaart 15 zijn alle hoofdwatergangen, gemalen, inlaten en stuwen
weergegeven. De laatste grote veranderingen in de waterhuishouding hebben plaatsgevonden in de jaren
’70. Toen zijn diverse werken uitgevoerd, gericht op verbetering van de waterafvoer van het gebied.
De belangrijkste hoofdwatergangen binnen het gebied zijn de Langbroekerwetering, de Gooyerwetering en
de Amerongerwetering. Deze watergangen hebben een cultuurhistorische oorsprong (zie paragraaf 3.7). De
Gooyerwetering bestaat uit een aantal afzonderlijke delen die geen verbinding met elkaar hebben.
De afwatering in het gebied vindt plaats onder vrij verval. De Langbroekerwetering verzorgt samen met de
Melkwegwetering, de Amerongerwetering en de Cothergrift de hoofdafvoer van het gebied. Het water wordt
direct of indirect afgevoerd op de Kromme Rijn. Tussen de Langbroekerwetering en de Kromme Rijn ligt een
uitgebreid stelsel van watergangen voor de afvoer van neerslag en kwel vanuit de Heuvelrug.
Wateraanvoer naar het gebied vindt plaats vanuit de Kromme Rijn. Vanwege de hoogteverschillen in het
gebied kan het inlaatwater echter niet overal in het gebied komen. In droge perioden kunnen bepaalde
watergangen daarom droogvallen. Dit geldt met name voor delen van de Gooyerwetering en het noordelijk
deel van de Amerongerwetering. Een deel van de Gooyerwetering kan in de huidige situatie van water
worden voorzien via gemalen die water vanuit de Langbroekerwetering aanvoeren. Aanvullende
watervoorziening ten behoeve van de landbouw vindt voornamelijk plaats door beregening vanuit het
grondwater.
Peilgebieden en peilbeheer
Het Langbroekerweteringgebied heeft op dit moment geen (formeel) peilbesluit. Dit neemt niet weg dat er wel
een bepaald peilbeheer wordt gevoerd. Kaart 16 geeft een overzicht van de peilgebieden in de huidige
situatie en de peilen die in de praktijk worden gehanteerd. In totaal worden 35 peilgebieden onderscheiden, in
oppervlakte variërend van ca. 1 tot ruim 600 ha.
Het huidige peilbeheer is gebaseerd op het handhaven van een streefpeil in de zomer en wintersituatie,
rekening houdend met het grondgebruik en de wensen en inzichten van de belanghebbenden. In het gebied
spelen de functies landbouw, natuur en bebouwing een belangrijke rol voor het peilbeheer. Door de sterke
verwevenheid is het peilbeheer niet specifiek afgestemd op een enkele functie, vanuit het verleden ligt de
nadruk echter op de landbouwfunctie. Dit is o.a. terug te zien aan de traditionele zomer- en winterpeilen die in
diverse delen van het gebied worden aangehouden. De overgang van winterpeil naar zomerpeil vindt plaats
in de periode april/mei, de overgang van zomerpeil naar winterpeil in de periode oktober/november.
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Drooglegging
De huidige drooglegging (verschil tussen oppervlaktewaterpeil en maaiveldshoogte) is weergegeven in kaart
17. De gemiddelde drooglegging per peilgebied bedraagt in vrijwel het gehele gebied meer dan 0,80 m. Door
het aanwezige reliëf komen in sommige peilgebieden duidelijke verschillen in drooglegging voor.
Lokale peilafwijkingen
Peilafwijkingen hebben betrekking op lokale afwijkingen van het vastgestelde peil. Dit kunnen zowel onderbemalingen (lokaal lager peil) als opmalingen zijn (lokaal hoger peil). Voor alle peilafwijkingen is ontheffing
van het waterschap nodig. In kaart 18 zijn de lokale peilafwijkingen weergegeven, die bij het waterschap
bekend zijn.
Beheer en onderhoud
Het waterschap voert het onderhoud uit aan de hoofdwatergangen. Het onderhoud vindt plaats volgens de
‘gedragscode Flora- en faunawet voor waterschappen’. De tertiaire wateren zijn in onderhoud bij de
aangelanden.

3.5

Waterkwaliteit en waterketen

Waterkwaliteit
De waterkwaliteit in het gebied wordt door diverse factoren beïnvloed. In de eerste plaats is de herkomst van
het water belangrijk. Naast neerslagwater wordt het gebied gevoed met kwelwater vanuit de Utrechtse
Heuvelrug, kwelwater vanuit de Nederrijn en inlaatwater vanuit de Kromme Rijn. Interne bronnen die de
waterkwaliteit beïnvloeden zijn met name de af- en uitspoeling vanuit de landbouw, lozing vanuit
riooloverstorten en lozing vanuit de RWZI Driebergen.
Uit de waterkwaliteitsgegevens die beschikbaar zijn van het gebied, komt naar voren dat voor stikstof (totaalN), fosfaat (totaal-P) en zuurstof, de geldende normen van het Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR) worden
overschreden. Genoemde parameters zijn een belangrijke graadmeter voor de ecologische toestand van het
water. Belangrijkste bron voor de verhoogde nutriëntenconcentraties is de af- en uitspoeling vanuit de
landbouw. De kwaliteit van het inlaatwater vanuit de Kromme Rijn is qua voedingsstoffen ‘beter’ dan het
water uit het Langbroekerweteringgebied zelf. De lage zuurstofconcentraties in veel watergangen in het
gebied, hangen samen met de baggerachterstanden in het gebied, en het feit dat veel watergangen smal en
ondiep zijn.
Waterketen
In totaal komen in het Langbroekerweteringgebied 37 lozingspunten voor. Het merendeel zijn
regenwateroverstorten. In de stedelijke kernen komen diverse riooloverstorten voor. Per kern zijn dit;
Amerongen (2), Leersum (2), Langbroek (3), Doorn (3) en Driebergen (in het Langbroekweteringgebied) (1).
De lintbebouwing en het buitengebied is voorzien van drukriolering. Doorn heeft een verbeterd gescheiden
stelsel. De andere stedelijke kernen hebben een gemengd stelsel. Bij Leersum zit een vuilwaterriool.
In het gebied is één Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) aanwezig. Dit is de RWZI Driebergen, welke zijn
effluent loost op het laatste deel van de Langbroekerwetering.
Alle lozingspunten zijn weergegeven op kaart 19.

3.6

Ecologie en natuur

De ligging van het gebied maakt dat er verschillende natuurlijke gradiënten aanwezig zijn: van hoog naar
laag, van droog naar nat, van zand naar klei en van voedselarm naar voedselrijk. Deze gradiënten creëren
mogelijkheden voor een grote verscheidenheid aan planten en dieren.
Het plangebied had vroeger grote natuurwaarden. Nog steeds is in het gebied veel natuur aanwezig. Een
deel van het gebied bestaat uit natuurgebieden die onderdeel vormen van de ecologische hoofdstructuur
(EHS).
Aquatisch ecologische waarden
In 2005 is in het kader van het roulerend meetnet in een aantal punten in het hoofdwatersysteem en in
aantal sloten biologische monitoring op een vijftal soortgroepen uitgevoerd. In totaal zijn 25 meetpunten
bemonsterd op aan water gebonden flora en fauna. In 2006 is wederom biologische monitoring in het gebied
uitgevoerd, maar dit maal alleen in het waterlichaam.
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Vegetatie
Uit de verzamelde gegevens komt naar voren dat de soortenrijkdom van planten in de verschillende wateren
in het gebied in de huidige situatie laag is. Vooral het aantal aangetroffen waterplanten is laag.
De soorten die worden aangetroffen zijn erg algemeen voorkomend binnen het beheersgebied van het
waterschap en zijn dus ook weinig differentiërend tussen de verschillende watertypen. Dit zijn soorten die
bestand zijn tegen intensief beheer en voordeel hebben bij hogere nutriëntenconcentraties. De meest
voorkomende soorten in het Langbroekerweteringgebied zijn de stikstofminnende soorten Liesgras en Klein
kroos. In een aantal kleinere watergangen zijn soorten gebonden aan kwel aangetroffen, zoals Holpijp en
Waterviolier.
Macrofauna
In 2005 zijn over 25 meetlocaties in totaal 360 soorten macrofauna gevonden in het
Langbroekerweteringgebied. Dit is een hoog aantal voor een deelgebied. Op vegetatierijke meetpunten is
meer waterfauna aangetroffen dan op vegetatie-arme plaatsen.
Vissen
Door het groot aantal kunstwerken in het gebied is er een groot verschil in de vissenrijkdom tussen de
verschillende watergangen. In de Langbroekerwetering waarin vispassages zijn aangelegd, is de
soortenrijkdom redelijk groot. Zo worden in de Langbroekerwetering ook stromingminnende soorten uit de
Kromme Rijn aangetroffen. In sommige kleine sloten is geen enkele vis gevangen.
De voorkomende soorten zijn redelijk gevarieerd. Op verschillende locaties komt veel plantminnende vis
voor: zeelt, bittervoorn, tiendoornige stekelbaars, snoek. Op soortenarme locaties worden vaak alleen
tiendoornige stekelbaars en snoek gevonden. De beschermde soorten Grote modderkruiper en Bittervoorn
zijn op verschillende meetpunten aangetroffen. Deze soorten vallen onder categorie 3 van de Flora- en
faunawet.
Fytoplankton
Voor fytoplankton is de huidige toestand alleen voor een aantal weteringen in beeld gebracht. Dit is gedaan
omdat er geen problemen met fytoplankton in het gebied zijn, en sloten niet relevante wateren zijn voor
fytoplanktonbloeien. Zoals verwacht waren de hoeveelheden fytoplankton in de wateren bijzonder laag.
Natuurgebieden (Terrestrische natuurwaarden)
De overgangszone van het dekzand- naar het rivierkleigebied is een gebied waar water opkwelt afkomstig
van de heuvelrug. In delen van dit gebied komen natuurwaarden voor die gebonden zijn aan het optreden
van kwel en hoge grondwaterstanden, zoals kwelmilieus, waardevolle sloot- en oevervegetaties en vochtige
bossen. De meeste van deze natuurgebieden zijn als verdroogd aangemerkt
De natuurgebieden die onderdeel vormen van de EHS zijn weergeven op kaart 20. Het betreft de bestaande
natuur uit de natuurgebiedsplannen, en de nieuw gerealiseerde natuur binnen het zoekgebied nieuwe natuur
(verworven t.b.v. natuurorganisatie of particulier natuurbeheer). Veel van deze natuurgebieden liggen binnen
de landgoederen.
Een groot deel van de natuurgebieden bestaat uit boscomplexen, welke bijna allemaal zijn aangeplant. Er zijn
vier hoofdtypen bossen aanwezig; eiken-berkenbos, wintereiken-beukenbos, elzenrijk essen-iepenbos en
essen-iepenbos. Het voorkomen is afhankelijk van de bodemsoort en de drooglegging.
Het overgrote deel van de graslanden in het Langbroekerweteringgebied is tegenwoordig als gevolg van
intensief landbouwkundig gebruik en graslandverbetering zeer arm aan soorten.
VHR- gebieden
Binnen het plangebied liggen ook twee natuurgebieden met een speciale status. Het gaat om de twee
essenhakhoutgebieden Kolland en Overlangbroek. Dit essenhakhout op voedselrijke kleigronden vormt een in
Europees opzicht uitermate zeldzaam bostype met een grote rijkdom aan paddestoelen en epifytische mossen
en korstmossen. De gebieden zijn daarom beiden aangewezen als Habitatrichtlijngebied voor het behoud van
dit habitattype. Een van de aanwezige knelpunten is verdroging van de natuur. Dit heeft, samen met de status
Natura 2000, ervoor gezorgd dat deze gebieden door de provincie zijn aangewezen als TOP-gebieden
verdrogingsbestrijding.
Potentiële provinciale waterparel
Na onderzoek is gebleken dat de potentiële provinciale waterparel Overlangbroek definitief is komen te vervallen
(detailverkenning EKRW uitwerking provinciale waterparels, 2007).
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3.7

Cultuurhistorie en archeologie

Cultuurhistorie
Op de flank van de Heuvelrug komt een kampenlandschap voor, met door houtwallen omzoomde oude
bouwlanden in een onregelmatig blokvormig patroon. De kern van het Langbroekerweteringgebied wordt
getypeerd door copeverkaveling en ridderhofsteden, ook coulisselandschap genoemd.
e
Het 12 eeuwse copelandschap is zeer waardevol. Volgens het copesysteem werden aan weerszijden van de
ontginningsbasis 1250 meter lange kavels haaks op de wetering uitgezet en afgesloten met achterkaden. De
Gooyerdijk als achtergrens en de keerkade volgde vrij exact de geknikte loop van de Langbroekerwetering
vanaf de Sterkerburgerlaan. Daarnaast komt een hoge concentratie van middeleeuwse ridderhofsteden langs
het half open boerderijenlint van Langbroekerwetering voor.
Archeologie
De Archeologische Monumenten Kaart (versie 2007) geeft aan dat er 74 locaties met een archeologische
waarde of betekenis – geheel of gedeeltelijk – binnen het gebied van dit watergebiedsplan liggen. De meest
voorkomende archeologische elementen in het plangebied zijn vele grafheuvels op de flanken van de
heuvelrug uit de bronstijd, (resten van) kasteelterreinen en versterkte bebouwing.
Al deze gebieden zijn behoudenswaardig en dienen opgenomen te worden in planologische beslissingen. Bij
veranderingen in het watersysteem moet rekening worden gehouden met deze archeologische vindplaatsen,
omdat deze hierdoor aangetast kunnen worden (bijvoorbeeld bij peilaanpassing of verstoring van de bodem).
Wat betreft bodemverstoring geldt dat voor het daadwerkelijk uitvoeren van de inrichtingmaatregel bekeken
wordt óf en welk archeologisch onderzoek gedaan dient te worden. De archeologische vindpunten en
archeologisch waardevolle gebieden zijn weergegeven op kaart 21.
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Knelpunten in het waterbeheer

In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste knelpunten beschreven die zich binnen het huidige watersysteem en het
huidige waterbeheer voordoen. Deze knelpunten zijn op twee wijzen geïnventariseerd.
• Het watersysteem is getoetst aan de beleidsdoelen uit hoofdstuk 2 en de daarvan afgeleide normen.
Voor het bepalen van de wateropgave en het bepalen van de knelpunten in het grond- en
oppervlaktewaterregime zijn modelberekeningen uitgevoerd;
• Tijdens werksessies met de beheerders van het waterschap, huiskamerbijeenkomsten en
gebiedsavonden is verkend welke knelpunten in de praktijk worden ervaren.

4.1

Optimale waterhuishoudkundige situatie

Als eerste stap in het bepalen van de knelpunten is de optimale waterhuishoudkundige situatie vastgelegd. In
de optimale situatie zijn de watergangen ruim genoeg voor de water aan- en afvoer in het gebied, zijn er zo
min mogelijk kunstwerken (zoals stuwen en gemalen) voor het waterbeheer en zijn de grondwaterstanden
optimaal voor de gewassen, terrestrische natuur en bebouwing.
Het optimale grond- en oppervlaktewaterregime (OGOR) verschilt per functie. Voor de bepaling van de
OGOR per functie, is uitgegaan van de normen zoals opgenomen in het landelijke
“Waternoodinstrumentarium”. In bijlage 7 is aanvullende informatie over de OGOR per functie opgenomen.
De optimale waterhuishoudkundige situatie is vergeleken met de huidige situatie, zoals die in hoofdstuk 3
beschreven is. Uit de vergelijking volgde een aantal knelpunten, die in de volgende paragrafen nader zijn
beschreven.

4.2

Knelpunten waterkwantiteit

Wateropgave
De wateropgave is bepaald door het watersysteem te toetsen aan de normen uit het Nationaal
Bestuursakkoord Water (NBW). Het watersysteem is getoetst aan het middenscenario mét maaiveldcriterium
in het jaar 2050. Voor de toetsingsresultaten van de wateropgave wordt verwezen naar bijlage 8.
De wateropgave in het plangebied blijkt bij de huidige waterhuishoudkundige inrichting beperkt te zijn. De
knelpunten zijn lokaal van aard.
Landbouw
Uit de vergelijking van de actuele grondwaterstanden (AGOR) en de optimale grondwaterstanden (OGOR)
komt naar voren dat in grote delen van het gebied de grondwaterstanden niet optimaal zijn (zie bijlage 7). Te
hoge grondwaterstanden hebben in meer of mindere mate natschade tot gevolg, te lage grondwaterstanden
in meer of mindere mate droogteschade. Natschade speelt vooral in het gebied ten zuiden van de
Langbroekerwetering, droogteschade vooral in het gebied ten noorden van de Gooyerwetering. Dit beeld
komt in hoofdlijnen overeen met wat vertegenwoordigers vanuit het gebied hebben aangegeven.
De gemiddelde doelrealisatie (som van natschade en droogteschade) bedraagt in de huidige situatie ca.
83% , uitgaande van een optimale waterhuishouding voor de landbouw is een maximale doelrealisatie te
bereiken van ca. 91%.
Door grondgebruikers in het gebied zijn diverse lokale knelpunten in de waterafvoer aangegeven. Tijdens
hevige neerslag kan wateroverlast plaatsvinden op enkele laaggelegen percelen. Het water kan niet goed
worden afgevoerd, waardoor het lange tijd duurt voordat het weer weg is. Ook is aangegeven dat enkele
percelen gedurende het hele jaar zeer nat zijn.
Natuur
In het gebied is sprake van verdroging van natuur (zie kader). Voor de vochtige en natte natuurdoeltypen (nat
schraalgrasland, hakhout en griend) zijn de grondwaterstanden in het algemeen te laag, dit geldt vooral voor
de GVG. Door verbetering van de waterafvoer voor de landbouw zijn de grondwaterstanden in de afgelopen
decennia gedaald en wordt gebiedseigen kwelwater versneld afgevoerd.
Voor de drogere natuurdoeltypen in het gebied voldoet de huidige waterhuishoudkundige situatie in het
algemeen wel.
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Wat is verdroging?
Verdroging omvat alle nadelige effecten op natuurwaarden die ontstaan doordat de grond- en/of oppervlaktewaterstanden door
menselijk ingrepen lager zijn dan wat we voor deze natuurwaarden wensen. Het gaat alleen om natuurwaarden die voorkomen
in gebieden met een natuurfunctie. Nadelige effecten die ontstaan door aanvoer van water met een slechte kwaliteit, om te
lage grond- en/of oppervlaktewaterstanden te voorkomen, vallen ook onder verdroging.
Oorzaken van verdroging zijn:
•
waterhuishoudkundige maatregelen (peilverlagingen, verbetering van de af- en ontwatering)
•
grondwaterwaterwinningen (drinkwater, industrie; vermindering kwelstroom)
•
uitbreiding verhard oppervlak (drainage en peilverlaging)
•
afvoer regenwater via riolering
•
inlaat gebiedsvreemd water met slechte kwaliteit

Vanuit de landgoederen is aandacht gevraagd voor de aanwezigheid van oude eikenbossen in het gebied en
oude monumentale bomen. Vernatting van het gebied voor de ontwikkeling van natte natuurdoeltypen kan
mogelijk leiden tot een verslechtering van deze bestaande natuurwaarden. Dit is ongewenst, mede vanuit
cultuurhistorie gezien.
Stedelijk gebied
De bebouwde kernen voldoen in de huidige situatie in het algemeen aan de gestelde OGOR. Dit neemt niet
weg dat er door bewoners op een aantal plaatsen in het gebied (kern van Langbroek en woonwijk in Doorn)
toch (grond)wateroverlast wordt ervaren.
Versnippering / verweving van functies
Belangrijk dilemma (“knelpunt”) voor het waterbeheer in het Langbroekerweteringebied is de nauwe
verweving van diverse functies in het gebied (landbouw, natuur, bebouwing, landgoederen). Deze functies
hebben voor een deel tegenstrijdige belangen, waardoor het moeilijk is om voor alle functies een optimale
waterhuishouding te ontwikkelen. De functieverweving maakt het ook lastig om tot robuuste
waterhuishoudkundige eenheden te komen. Het waterschap moet zoeken naar een compromis in het
waterbeheer, met voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor alle functies.

4.3

Knelpunten waterkwaliteit en aquatische ecologie

Belangrijke stoffen waarvoor de MTR wordt overschreden zijn stikstof (totaal-N), fosfaat (totaal-P), zuurstof
en koper.
Voor de verhoogde concentraties stikstof en fosfaat vormt de af- en uitspoeling vanuit het gebied zelf de
belangrijkste bron. Vanaf 2007 is voor de landbouw een strenger mestbeleid van kracht, zodat op dit punt (op
termijn) verbeteringen te verwachten zijn. Voor natuurgebieden zijn de verhoogde nutriëntenconcentraties in
het water ongewenst.
Voor de verhoogde concentraties koper vormt de landbouw waarschijnlijk de belangrijkste bron (mest en
koperhoudende voetbaden voor koeien). Op dit moment is er een voorstel in behandeling om bij het bepalen
van de MTR rekening te houden met de biologische beschikbaarheid van metalen. Als dit voorstel wordt
goedgekeurd, komt de MTR-norm voor koper waarschijnlijk hoger te liggen, en zal dus minder snel sprake
zijn van overschrijding van de MTR-norm.
Doordat het gebied hellend is, is een groot aantal kunstwerken nodig om het gebied op peil te houden. Deze
kunstwerken vormen een belemmering voor de migratie van de waterfauna.
De gegraven watergangen in het gebied hebben erg steile oevers, die ook onder water erg steil doorlopen.
Door de steile oevers zijn er weinig geschikte standplaatsen voor oeverplanten. Steile oevers en een
tegennatuurlijk peil zorgen voor slecht ontwikkelde oevervegetaties in het gebied.
Riooloverstorten
Voor de meeste riooloverstorten in het plangebied geldt dat de emissiereducerende maatregelen in het kader
van de basisinspanning en waterkwaliteitsspoor grotendeels zijn uitgevoerd of gepland.
Het open bergbezinkbassin achter de overstort aan de Middelweg in Leersum is wel een aandachtspunt. Het
opgehoopte slib in het open bezinkbassin veroorzaakt stankoverlast voor de directe omgeving. In 2006 is
grootschalig afgekoppeld in Leersum om deze overstort te saneren. Het is nog onduidelijk of deze overstort
helemaal gesloten kan worden. De gemeente Utrechtse Heuvelrug onderzoekt momenteel de mogelijkheid
om dit waterkwaliteitsknelpunt op te lossen.
De overstortlozing in de vijver van Aardenburg vormt een probleem voor de zuurstofhuishouding in het water,
wanneer een beperkte hoeveelheid water in de vijver aanwezig is. In die gevallen wordt het water in de vijver
geheel vervangen.

30

Watergebiedsplan Langbroekerwetering, juni 2008

4.4

Knelpunten beheer en onderhoud

Watergangen en kunstwerken
Veel kunstwerken en een aantal watergangen voldoen niet aan de reguliere afvoernorm. De meeste
hoofdwatergangen zijn nog niet gebaggerd en nog niet op diepte. Ook is bekend dat er plaatselijk verstopte
of dichtgeslibde duikers voorkomen. Verstoppingen en slibophopingen leiden tot problemen met de aan- en
afvoer van water. Watergangen moeten vaker worden geschoond, soms tot 4 keer per jaar. In veel gebieden
moeten de tertiaire watergangen gebaggerd worden (door de eigenaren zelf).
Veel kunstwerken in het Langbroekerweteringgebied zijn oude schotbalkstuwen en gemalen. De bediening
en het onderhoud van deze kunstwerken is erg arbeidsintensief (en daarmee risicovol). Veel van de
aanwezige kunstwerken en gemalen zijn aan vervanging toe.
Type beheer en onderhoud
Om de wateraf- en aanvoer te kunnen garanderen worden waterplanten gemaaid. De watergangen in het
Langbroekerweteringgebied worden tijdens een maaibeurt volledig geschoond van waterkant tot waterkant.
Afhankelijk van de dimensionering wordt een watergang soms meerdere keren per jaar geschoond. Dit is het
geval in de Langbroeker- en Amerongerwetering. Dit beheer selecteert een bepaalde plantengroei in de
watergangen. Soorten die slecht tegen maaien kunnen verdwijnen, terwijl soorten die tolerant zijn voor
regelmatig schonen gaan domineren.
De streefpeilen in het plangebied zijn veelal tegennatuurlijke peilen en enkele vaste peilen. Het
tegennatuurlijk peil (’s winters een laag peil en zomers een hoog peil) bemoeilijkt de kieming van
oeverplanten op de oevers. De zaden van oeverplanten ontkiemen op drooggevallen stukken oever. Deze
zijn door een hoger peil in de zomer niet aanwezig.
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5

Oplossingrichtingen

In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op de planvorming die heeft plaatsgevonden voor het
watergebiedsplan en de oplossingsrichtingen die zijn onderzocht om de knelpunten uit hoofdstuk 4 op te
lossen.

5.1

Voorkeursvariant onderzoek Duurzaam Waterbeheer Langbroekerwetering

Basis voor de voorstellen in dit watergebiedsplan vormt het onderzoek “Duurzaam waterbeheer
Langbroekerwetering”, dat in opdracht van het waterschap is uitgevoerd. Met een hydrologisch model is de
huidige hydrologische situatie (AGOR) in beeld gebracht en is de effectiviteit onderzocht van de maatregelen
die het waterschap kan treffen om zo goed mogelijk te voldoen aan de hydrologisch randvoorwaarden van de
functies in het gebied (OGOR). Hierna is een speelveldverkenning uitgevoerd waarbij de effecten van
verschillende inrichtingsvarianten in beeld zijn gebracht (VGOR). De resultaten van deze
speelveldverkenning zijn gebruikt om te komen tot een Voorkeursvariant (GGOR).
De opeenvolgende stappen in het onderzoek zijn uitgevoerd in samenspraak met de gebiedscommissie
Langbroekerwetering en de begeleidingsgroep voor het watergebiedsplan. De voorkeursvariant is uiteindelijk
niet volledig overgenomen in het watergebiedsplan, wel is deze gebruikt als bouwsteen voor het
watergebiedsplan en de belangenafweging die hiervoor heeft plaatsgevonden.
Speelveldverkenning
In de speelveldverkenning zijn meerdere varianten naast elkaar gezet:
• Variant 1: Maatregelen in natuurgebieden t.b.v. optimalisering natuur; in overig gebied geen
maatregelen;
• Variant 2: Maatregelen in natuurgebieden t.b.v. optimalisering natuur, in overig gebied maatregelen
ter optimalisering landbouw;
• Variant 3: Maatregelen in natuurgebieden en aanliggende bufferzone’s t.b.v. optimalisering natuur, in
overig gebied geen maatregelen
• Variant 4: Maatregelen in natuurgebieden en aanliggende bufferzone’s t.b.v. optimalisering natuur, in
overig gebied maatregelen ter optimalisering landbouw
De speelveldverkenning maakte duidelijk dat er mogelijkheden zijn om zowel in landbouwgebieden als in
natuurgebieden de waterhuishouding te verbeteren. Om keuzes te kunnen maken werd een nadere
verkenning gedaan van de landbouw- en natuurwensen. Hieruit kwam het volgende beeld naar voren:
Wensen landbouw (gebaseerd op overleg met vertegenwoordigers vanuit de landbouw):
• In de zone tussen Gooyerwetering en de Heuvelrug is het voor de landbouw wenselijk om meer water
vast te houden (vermindering droogteschade)
• In de zone tussen de Langbroekerwetering en de Gooyerwetering en tussen Amerongerwetering en
Lekdijk is de landbouw in grote lijnen tevreden met het huidige waterbeheer en hoeven dus geen
maatregelen genomen te worden;
• In de zone tussen Kromme Rijn en Langbroekerwetering is het erg nat. Maatregelen in
landbouwgebied zouden dan ook zoveel mogelijk gericht moeten zijn op vermindereing van
natschade.
Wensen natuur (gebaseerd op overleg met provincie)
• In Habitatrichtlijn gebieden Kolland en Overlangbroek maatregelen richten op bijbehorend
natuurdoeltype (essenhakhout)
• In natuurgebieden tussen Kromme Rijn en Gooyerwetering maatregelen richten op nat
schraalgrasland. Droge natuurdoeltypen worden meegenomen als vochtige variant.
• De natuur ten noorden van de Gooyerwetering is in het algemeen droge natuur, hier zijn geen
maatregelen voor nodig.
Voorkeursvariant
Op basis van de speelveldverkenning en de nadere verkenning van landbouw- en natuurwensen is een
voorkeursvariant samengesteld, waarin per deelgebied de gewenste maatregelen zijn aangegeven. De
voorkeursvariant sluit aan bij de wensen van zowel landbouw als natuur, in een aantal deelgebieden zijn
echter ook duidelijke keuzes gemaakt, omdat de wensen per functie duidelijk verschillend waren. Zie bijlage
9 voor het stroomschema dat is gebruikt bij het samenstellen van de voorkeursvariant en de invulling per
deelgebied.
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Gebiedscommissie
In de gebiedscommissie zijn de voorkeursvariant en de effecten hiervan nader besproken. Hierbij heeft de
gebiedscommissie aandacht gevraagd voor invulling van de natuurdoelen en de wenselijkheid van vernatting
hierbij. Ook werd aandacht gevraagd voor het omgaan met eventuele natschade voor de landbouw.
De gebiedscommissie heeft naar aanleiding van de voorkeursvariant ook gesproken over de wenselijkheid
om het zoekgebied nieuwe natuur nader te begrenzen (in te dikken). Dit heeft echter niet geleid tot een
concreet voorstel hiervoor.

5.2

Van voorkeursvariant naar maatregelen watergebiedsplan

De voorkeursvariant is als basis gebruikt om te komen tot haalbare en concrete inrichtingmaatregelen voor
dit watergebiedsplan. In dit planvormingsproces zijn de volgende algemene afwegingscriteria gehanteerd:
• de mate waarin een duurzaam en robuust watersysteem tot stand wordt gebracht;
• de mate waarin voldaan wordt aan de werknormen voor wateroverlast uit het NBW.
• de mate waarin de doelrealisaties uit de GGOR-systematiek verbeteren voor landbouw, natuur
(terrestrisch en aquatisch) en/of bebouwing;
• de mate waarin wordt bijgedragen aan de doelstellingen van de EKRW;
• de mate waarin wordt bijgedragen aan een duurzamer beheer en onderhoud van het watersysteem;
• de mate waarin knelpunten worden opgelost, die door bewoners worden ervaren;
• kosten en kosteneffectiviteit;
De belangrijkste onderwerpen waarbij een nadere uitwerking en/of belangenafweging heeft plaatsgevonden
zijn hierna toegelicht.
Natuurdoeltypen en verdrogingsbestrijding
In het onderzoek Duurzaam waterbeheer LBW is naar voren gekomen dat bij vernatting van natuurgebieden
met natte natuurdoeltypen, nabijgelegen natuurgebieden met juist droge natuurdoeltypen te nat kunnen
worden. Het waterschap heeft hierover overleg gevoerd met de provincie. De provincie heeft aangegeven dat
vernatting van natuur in het Langbroekerweteringgebied in het algemeen als positief gewaardeerd moet
worden. Dit beeld komt ook naar voren uit de effectevaluatie die het waterschap heeft uitgevoerd, uitgaande
van de door de provincie aangegeven hydrologische randvoorwaarden per natuurdoeltype. Na uitvoering van
maatregelen zal de provincie bezien of voor sommige bos- en natuurgebieden aanpassing van de
natuurdoelen nodig is. De provincie vraagt wel aandacht voor de eventuele effecten van vernatting op de
bestaande productiebossen en monumentale bomen op landgoederen. Ook dient er aandacht te zijn voor
mogelijke vernattingseffecten voor de landbouw.
Verdrogingsbestrijding en natschade landbouw
Belangrijk onderdeel van de voorkeursvariant van het onderzoek Duurzaam Waterbeheer LBW is vernatting
van natuur in het kader van de verdrogingsbestrijding. In een aantal gebieden leidt de Voorkeursvariant tot
vernattingsschade voor de de landbouw. Het waterschap heeft met de provincie bestuurlijk overlegd hoe
hiermee om te gaan, mede in relatie met het nieuwe verdrogingsbeleid vanuit de Task Force
Verdrogingsbestrijding en de aanwijzing van TOP-gebieden verdrogingsbestrijding (Kolland en
Overlangbroek). Met de provincie is hierbij het volgende afgesproken:
Er is verschil in aanpak tussen de twee TOP-gebieden verdrogingsbestrijding en de rest van de verdroogde
natuur:
• Voor de TOP-gebieden wil de provincie veel inzet plegen om hier tot een zo goed mogelijke oplossing te
komen, zowel voor natuur als de andere belangen in de omgeving.
• Voor de rest van het gebied zullen maatregelen tegen verdroging van natuur alleen worden genomen in
de natuurgebieden zelf en dan voorzover deze geen effecten buiten de natuurgebieden hebben, tenzij de
aangrenzende eigenaren/pachters daartegen geen bezwaren hebben.
De aanpak van de TOP-gebieden zal een apart traject gaan volgen. Voor deze gebieden worden betrokken
partijen en burgers uitgenodigd om mee te denken bij het opstellen van een plan voor deze gebieden. De
provincie zal het proces rondom de TOP-gebieden gaan organiseren. Het waterschap wordt hier nauw bij
betrokken. Dit proces zal voor medio 2007 van start gaan.
Het waterschap gaat de mogelijkheden onderzoeken om te komen tot een (vrijwillige) vergoedingsregeling
voor natschade als gevolg van verdrogingsstrijding. Een dergelijke regeling zal ook buiten de TOP-gebieden
meer mogelijkheden geven voor een adequate verdrogingsbestrijding.
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Ecologische verbindingszones/natuurvriendelijke oevers
In het natuurgebiedsplan Kromme Rijngebied zijn de Langbroekerwetering, de Amerongerwetering en delen
van de Gooyerwetering aangegeven als natte ecologische verbindingszone. Bij uitwerking van deze wens is
gebleken dat de mogelijkheden voor aanleg van natuurvriendelijke oevers langs deze weteringen beperkt
zijn. Enerzijds is er weinig ruimte in verband met aanwezige infrastructuur, bebouwing en particuliere
erven/tuinen, anderzijds liggen er ook beperkingen vanuit cultuurhistorie. In overleg met de provincie is
besloten om in dit watergebiedsplan niet in te zetten op natuurvriendelijke oevers langs genoemde
watergangen, maar om alternatieven te zoeken in een aantal andere watergangen, met name de diverse
dwarswatergangen tussen de Gooyerwetering en de Langbroekerwetering. Voor de ecologische
verbindingszones uit het natuurgebiedsplan richt de aandacht zich op verbeteringen binnen het bestaande
profiel van de betreffende watergangen, met name ten aanzien van beheer. Ook zou volgens de provincie
gestreefd moeten worden naar een meer natuurlijk peilbeheer en vermindering van het aantal stuwen.
(Grond)wateroverlast Langbroek
De gemeente Wijk bij Duurstede en inwoners van de bebouwde kern van Langbroek hebben aangegeven de
er de laatste jaren sprake is (grond)wateroverlast in Langbroek. Volgens bewoners geven is het natter
geworden ten opzichte van het verleden.
Het waterschap heeft onderzoek gedaan naar de waterpeilen die de afgelopen periode zijn gehanteerd en de
grondwaterstanden die zijn opgetreden. Hieruit komt naar voren dat er geen structurele verhoging van het
waterpeil heeft plaatsgevonden en dat de grondwaterstanden eerder gedaald zijn dan gestegen. Op grond
van deze conclusie zijn in dit watergebiedsplan geen specifieke maatregelen opgenomen voor de
(grond)wateroverlast die ervaren wordt. De peilen die in de huidige situatie worden gehanteerd vormen het
uitgangspunt voor het peilbesluit. Met de gemeente Wijk bij Duurstede is afgesproken om de
(grond)wateroverlast van Langbroek als apart aandachtspunt mee te nemen in het waterplan voor de
gemeente Wijk bij Duurstede.
Nieuwe watergang (“schoonwaterverbinding”) door Kom van Langbroek
Eén van de voorgestelde maatregelen in de voorkeursvariant van het onderzoek Duurzaam Waterbeheer
Langbroekerwetering is de aanleg van een “schoonwaterverbinding” inclusief natuurvriendelijke oevers,
parallel aan de Langbroekerwetering, in de Kom Langbroek (zie bijlage 9). Deze schoonwaterverbinding zou
de hier aanwezige natuurgebieden onderling met elkaar moeten verbinden, zodat een robuust watersysteem
ontstaat voor natuur, met een gebiedseigen waterkwaliteit. Tevens zou de schoonwaterverbinding als
ecologische verbindingszone kunnen fungeren (als alternatief voor de beleidsmatig aangewezen ecologische
verbindingszone langs de Langbroekerwetering).
In een vervolgstap van de planvorming is voorgesteld om niet alleen de natuurgebieden aan de nieuwe
watergang te koppelen, maar ook de landbouwpercelen in het gebied. Het peil in de nieuwe watergang wordt
hierbij gelijk aan het peil van de huidige peilgebieden in de Langbroekerwetering. In natte perioden kan de
waterafvoer van de landbouwpercelen op deze wijze worden verbeterd (wens vanuit de landbouw), tevens
wordt extra open water gerealiseerd wat gunstig is voor de waterberging. Dit laatste sluit aan bij de
voorstellen van de voorkeursvariant voor dit gebied.
De breedte van de watergang is voorzien op ca. 6 tot 10 meter, inclusief een eenzijdige natuurvriendelijke
oever van ca. 5 meter. In de huidige situatie zijn er in het gebied reeds diverse dwarssloten aanwezig die
onderdeel kunnen gaan vormen van de nieuwe watergang. In samenhang met realisatie van de nieuwe
watergang zal ook een herdimensionering van de Beverweerdse wetering nodig zijn.
Samenvattend zijn de doelstellingen voor de nieuwe watergang:
• Realiseren van een ecologische verbindingszone, inclusief natuurvriendelijke oevers.
• Realiseren van een watersysteem, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van gebiedseigen water,
zodat een betere waterkwaliteit ontstaat, dan bij de huidige koppeling aan de Langbroekerwetering
• In natte perioden verbeteren van de waterafvoer van de landbouwpercelen in het gebied. In
natuurgebieden geeft dit meer mogelijkheden voor het vasthouden van water, zonder dat dit
ongewenste effecten op naastliggende landbouwpercelen tot gevolg heeft.
• Realiseren van extra open water, zodat de waterberging toeneemt. In natuurgebieden geeft dit meer
mogelijkheden voor het vasthouden van water, zonder dat dit ongewenste effecten tot gevolg heeft
voor de wateropgave.
Na de gebiedsavond van 1 maart 2007 zijn bij het waterschap diverse reacties binnengekomen op het
voorstel voor de nieuwe watergang. Dit is aanleiding geweest voor het waterschap om de nieuwe watergang
niet op te nemen in het inrichtingsplan van dit watergebiedsplan. De argumenten hierbij zijn:
• bij de diverse grondeigenaren is op dit moment onvoldoende draagvlak aanwezig voor inpassing van de
nieuwe watergang. Omdat wordt uitgegaan van realisatie op basis van vrijwilligheid zijn de mogelijkheden
voor inpassing op dit moment beperkt.
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•
•

vanuit de provincie is aangegeven dat beleidsmatige verplaatsing van de ecologische verbindingszone
langs de Langbroekerwetering niet zonder meer mogelijk is en dat er vooralsnog onvoldoende
meerwaarde wordt gezien in de nieuwe watergang als ecologische verbindingszone.
vanuit de provincie is aangegeven dat de nieuwe watergang een belangrijke doorsnijding betekent van
het cultuurhistorische verkavelingspatroon in dit gebied. Dit is ongewenst omdat het gebied één van de
meest waardevolle en gave cultuurhistorische gebieden in de provincie Utrecht is. Het gebied heeft de
status van nationaal Belvedère-gebied, maakt deel uit van het Nationaal Landschap Rivierengebied en is
in het Streekplan 2005-2015 opgenomen als onderdeel van de Cultuurhistorische Hoofdstructuur met als
predikaat ‘veilig stellen’ (cultuurhistorie is mede leidend voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen).

Indien in de toekomst nieuwe inzichten ontstaan over de wenselijkheid en inpasbaarheid van de nieuwe
watergang, zal het waterschap het voorstel hiervoor heroverwegen.

5.3

Waterkwaliteitsmaatregelen Europese Kaderrichtlijn Water

Gelijktijdig met de ontwikkeling van dit watergebiedsplan, loopt ook een apart planproces in het kader van de
Europese Kaderrichtlijn Water. De doelen en maatregelen die in de kader worden ontwikkeld, worden
opgenomen in een Stroomgebiedbeheerplan dat in 2009 moet worden vastgesteld.
De maatregelen die in dit watergebiedsplan zijn opgenomen zijn wel getoetst op effecten in relatie tot de
KRW-doelstellingen, om te voldoen aan de uiteindelijk vast te stellen doelen van de KRW kunnen echter
aanvullende maatregelen nodig zijn. Deze zullen in het planproces van de KRW worden meegenomen en
vastgesteld. Zie bijlage 4 voor een samenvatting van de KRW-uitwerking voor het
Langbroekerweteringgebied.
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Toelichting op het inrichtingsplan

6.1

Algemeen

In dit hoofdstuk zijn de (inrichtings)maatregelen beschreven van het watergebiedsplan. Voor een deel gaat
het om concrete inrichtingsmaatregelen voor het watersysteem, voor een deel ook om maatregelen die
tijdens de looptijd van het watergebiedsplan verder invulling moeten krijgen.
De voorstellen zijn er op gericht om een duurzaam watersysteem tot stand te brengen, uitgaande van de
huidige functies van het gebied en de belangenafweging die hierbij heeft plaatsgevonden (zie hoofdstuk 5).
Het inrichtingsplan bestaat in hoofdlijnen uit de volgende onderdelen:
• verbeteren en robuuster maken van het watersysteem: vernieuwing en (gedeeltelijk) automatisering van
kunstwerken, aanpassing dimensionering watergangen, aanpassing peilgebiedsgrenzen, vergroten
waterberging;
• verdrogingsbestrijding natuur: hydrologische isolatie en vernatting van natuurgebieden, water vasthouden
in natuurgebieden;
• vasthouden van (gebiedseigen) water op flanken Utrechtse Heuvelrug: verbinden Gooyerwetering,
mogelijkheid van aanleg stuwende kunstwerken ten noorden van Gooyerwetering;
• Aanleg van natuurvriendelijke oevers en vispasseerbare kunstwerken;
In de volgende paragraaf zijn de verschillende inrichtingsmaatregelen nader toegelicht en uitgewerkt. Het
inrichtingsplan is weergegeven op kaart B (en kaart 22). De aanpassing van de peilen en het type peilbeheer
worden besproken in hoofdstuk 7, toelichting op het peilbesluit.

6.2

Maatregelen Inrichtingsplan

De concrete inrichtingsmaatregelen van het watergebiedsplan zijn:
Herdimensioneren en verbinden van de Gooyerwetering
Op plaatsen waar de Gooyerwetering niet voldoet aan het minimaal vereiste profiel volgens de reguliere
afvoernormen, zal een herprofilering van de Gooyerwetering plaatsvinden. In aanvulling hierop zullen de
afzonderlijke delen van de Gooyerwetering met elkaar in verbinding worden gebracht. Het relatief schone
(kwel)water vanaf de Utrechtse Heuvelrug en vanuit Kolland kan op deze manier langer worden
vastgehouden, en er ontstaat een “schone”, doorgaande waterstroom, zonder invloed van gebiedsvreemd
water vanuit de Kromme Rijn. Deze maatregel past in de langetermijnvisie van het waterschap (zie
Waterstructuurvisie 2002). Om de verbinding te realiseren zal op drie plaatsen in het traject een lange duiker
worden aangelegd, en zullen waar nodig bestaande duikers worden aangepast. Ook zullen stuwen worden
vernieuwd en deels geautomatiseerd en is een nieuw (pers)gemaal nodig.
In de huidige situatie kan in een aantal delen van de Gooyerwetering wateraanvoer vanuit de
Langbroekerwetering plaatsvinden. Deze mogelijkheid komt te vervallen, de gemalen die hiervoor worden
gebruikt worden verwijderd.
De verschillende dwarswatergangen tussen de Gooyerwetering en de Langbroekerwetering blijven de huidige
afvoerfunctie van de Gooyerwetering naar Langbroekerwetering behouden. Waterafvoer via deze
watergangen vindt echter alleen plaats, als de afvoercapaciteit van de Gooyerwetering te kort schiet.
Driebergse Meer loskoppelen van Langbroekerwetering
Een aanvullende maatregel op het verbinden van de Gooyerwetering is het loskoppelen van de Driebergse
Meer van de Langbroekerwetering. Het gebiedseigen water dat in de Gooyerwetering wordt vastgehouden,
kan via de Driebergse Meer worden omgeleid, zodat dit water langer in het gebied kan blijven, voordat het
naar de Kromme Rijn wordt afgevoerd. Voor deze maatregel zullen de duikers waarmee de watergang in
verbinding staat met de Langbroekerwetering worden gedicht, daarnaast zullen enkele dammen worden
verwijderd. Om een goede doorstroming te garanderen zullen de dimensies van de bestaande duikers in de
Driebergse Meer worden aangepast. Wel zal de mogelijkheid behouden worden om tijdens hevige neerslag
het water direct te kunnen afvoeren via de Langbroekerwetering. Hiervoor zal een stuw geplaatst worden.
Aanpassen wateraanvoer Huize Doorn
Vanuit het verleden is een waterhuishoudkundig systeem aanwezig om een deel van het wateroverschot van
de kwelsloot aan de zuidwestzijde van Doorn naar de vijvers van Huis Doorn toe te voeren. In de praktijk
blijkt dit systeem niet (goed) te werken. Voorstel is om in de watergang Huize Doorn een persgemaal en stuw
aan te leggen waarmee het water beter richting Huis Doorn gevoerd kan worden. In samenhang wordt het
gemaal de Wijngaard en de huidige stuw De Wijngaard in de Wijngaardwetering opgeheven.
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Aan de zuidzijde van Wijngaardwetering wordt een nieuwe stuw geplaatst die ervoor zorgt dat deze
watergang een peil krijgt van +3,20 m NAP, een peil dat gelijk is aan de Wijngaardsingel, de watergang
grenzend aan de bebouwing van Doorn.
Aansluiten Weerdesteijnsesloot op Kromme Rijn
De Weerdestijnsesloot heeft in de huidige situatie zowel een aan- als afvoerfunctie via de Cothergrift.
Vroeger stond deze watergang, via de Lombokwetering, in verbinding met de Kromme Rijn, waarbij de
waterafvoer naar de Kromme Rijn plaatsvond. De Lombokwetering is door achterstallig onderhoud een
greppel geworden. Deze greppel zal weer worden uitgegraven en omgevormd tot hoofdwatergang. Hiermee
kan de Weerdesteijnsesloot weer gaan afwateren op de Kromme Rijn en zal een robuuster watersysteem tot
stand worden gebracht. Het huidige peil zal worden gehandhaafd.
Vervallen van gemaal Schipsloot/Cothergrift
Het afvoergemaal bij de Schipsloot/Cothergrift komt te vervallen. Na verwijdering van het gemaal kan het
water dat vanuit de Kromme Rijn wordt ingelaten in de Schipsloot onder vrij verval naar de Cothergrift
afstromen. Het gemaal was aanwezig om in de Schipsloot een lager peil te kunnen handhaven dan in de
Cothergrift. Omdat de functie in dit gebied is veranderd naar natuur, kan een hoger peil worden gehanteerd
en is het gemaal overbodig geworden.
Wateraanvoer via de Melkwegwetering
De stuw tussen de Melkwegwetering en de Kromme Rijn zal op een andere manier gebruikt gaan worden. In
normale omstandigheden zal de stuw worden gestreken, waardoor er een open verbinding is tussen de
Kromme Rijn en de Melkwegwetering. Bij ongewenste afvoer van de Melkwegwetering naar de Kromme Rijn
wordt de stuw opgezet, zodat deze als peilscheiding gaat dienen.
In perioden van droogte kan vanuit de Kromme Rijn, via de Melkwegwetering, een deel van de
Langbroekerwetering op peil worden gehouden. Zo kan optimaal gebruik worden gemaakt van gebiedseigen
water, maar blijft de mogelijkheid bestaan om in droge perioden water in te laten.
Aanleg natuurvriendelijke oevers
Om de “natte” ecologische verbindingen in het gebied te versterken en om bij te dragen aan de gewenste
ecologische kwaliteit vanuit de EKRW is het voorstel om langs hoofdwatergangen in totaal 6,5 km
natuurvriendelijke oevers aan te leggen. Het zoekgebied hiervoor bestaat uit vrijwel alle watergangen die
dwars op de Langbroekerwetering liggen (zie kaart B en 22). Voor de natuurvriendelijke oevers wordt
uitgegaan van een breedte van ca. 5 meter. Hoe de natuurvriendelijke oevers er uit komen te zien, zal
worden afgestemd op de mogelijkheden en kansen ter plaatse.
Realisatie van de natuurvriendelijke oevers vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Het waterschap zal in
samenwerking met de gebiedscommissie/provincie een realisatiestrategie uitwerken, waarin naast
grondaankoop door het waterschap ook andere mogelijkheden voor realisatie worden verkend. Het
waterschap werkt momenteel aan een regeling voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Deze zal ook
gaan gelden voor het Langbroekerweteringgebied.

Wat is een natuurvriendelijke oever?
Natuurvriendelijke oevers zijn oevers waarbij naast de waterkerende functie, nadrukkelijk rekening wordt gehouden
met natuur en landschap. Dit geldt zowel bij aanleg, inrichting als bij onderhoud. Een natuurvriendelijke oever is niet
één type oever: er kan een heel scala aan varianten gekozen worden.

Natuurvriendelijke oever: terrastalud (uit: Handboek Agrarisch Natuurbeheer)
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Waarom een natuurvriendelijke oever?
De ondiepe oeverzone met de hierin aanwezige vegetatie is een essentieel onderdeel van een aquatisch
ecosysteem. In het ondiepe oevermilieu komen van nature veel planten en dieren voor. Veel (water) dieren zijn
afhankelijk van de aanwezigheid van vegetatie. Planten dienen als voedsel. Hiernaast biedt de met planten
begroeide oeverzone ook schuilgelegenheid aan een groot aantal diersoorten en fungeert het als paai- en
opgroeigebied voor onder andere vissen, vogels en insecten. Het ontbreken van een oever- en watervegetatie en de
aanwezigheid van een steil talud leiden tot een lagere beoordeling van de ecologische kwaliteit.

Vispassages
Om de mogelijkheden van vismigratie te verbeteren is in het inrichtingsplan voorzien in de aanleg van 2
vispassages, bovenop de al 5 aanwezige vispassages. Een nieuwe vispassages zal geplaatst worden bij het
inlaatpunt van de Kromme Rijn naar de Amerongerwetering. Ook zal in samenhang met verplaatsing van een
stuw in de Langbroekerwetering 1 vispassage op de nieuwe locatie worden aangelegd.
De stuw Melkwegwetering zal merendeel van het jaar gestreken worden, waardoor de Melkwegwetering in
open verbinding staat met de Kromme Rijn. Alleen in extreme situaties (droogte en hevige regenval) zal deze
stuw werkzaam zijn. Hierdoor zal deze stuw voor meer dan 75% vispasseerbaar zijn, waardoor geen
aanvullende maatregelen nodig zijn.
Verplaatsen stuw Amerongerwetering
De stuw in de Amerongerwetering, gelegen juist bovenstrooms van de Langbroekerwetering, zal worden
verplaatst naar een locatie juist benedenstrooms van de Langbroekerwetering. Tevens zal een inlaatpunt
worden gemaakt vanuit de Amerongerwetering naar de Langbroekerwetering. Met deze maatregel ontstaat
de mogelijkheid om schoon (kwel)water vanuit de Amerongerwetering af te leiden naar de
Langbroekerwetering. Hierdoor is sprake van een betere benutting van het gebiedseigen water.
Middels een technische maatregel zullen de aanliggende percelen ten zuiden van de Amerongerwetering op
het huidige peil gehandhaafd blijven.
Verdrogingsbestrijding landgoed Sandenburg
In 2005 is op landgoed Sandenburg ca. 25 ha agrarisch grasland omgevormd in natuur (particulier
natuurbeheer). Samen met de aanliggende bossen en hakhoutpercelen is hiermee een aaneengesloten
natuurgebied ontstaan van ca 100 ha. In samenwerking tussen landgoed, waterschap en provincie is een
inrichtingsplan opgesteld, waarin de waterhuishouding van het gebied zo goed mogelijk wordt afgestemd op
de natuurfunctie. De maatregelen bestaan uit het waterhuishoudkundig isoleren van het gebied en het
aanleggen van kunstwerken om een eigen peilbeheer te kunnen voeren. Hiermee wordt het natuurgebied
een zelfstandig peilgebied.
Na uitvoering van het inrichtingplan kan in het gebied optimaal gebruik worden gemaakt van gebiedseigen
water en zal binnen het natuurgebied sprake zijn van vernatting.
Verdrogingsbestrijding SBB-percelen Overlangbroek-noord
Bij Overlangbroek, ten noorden van de Langbroekerwetering, worden een aantal percelen die in eigendom
zijn van Staatsbosbeheer, hydrologisch geïsoleerd en in verbinding gebracht met het VHR-gebied
Overlangbroek (totale oppervlakte ca. 20 ha). Door deze maatregel kunnen de watergangen binnen het
natuurgebied verondiept worden, zodat deze minder kwel afvangen. Het wateroverschot zal naar het VHRgebied Overlangbroek aan de zuidzijde van de Langbroekerwetering worden gevoerd. Hiertoe wordt een
syfon onder de Langbroekerdijk aangelegd. Om de waterafvoer van de landbouwpercelen ten noorden van
het natuurgebied van Staatsbosbeheer te garanderen, zal deze om het natuurgebied heen worden geleid.
Verondiepen Vaart tussen Leeuwen en Sterkenburg
De Vaart tussen Leeuwenburg en Sterkenburg zal worden verondiept. De vaart is diep (ongeveer 2 meter) en
het waterpeil staat met name in het noordelijke deel erg laag. Hierdoor wordt de aanwezige kwel uit het
omliggende gebied door de vaart weggedraineerd en uit het gebied weggevoerd. Aan beide kanten van de
vaart heeft natuurontwikkeling plaatsgevonden waardoor het gunstig is om de kwel in het gebied te
behouden. Door het bovenste/noordelijke deel van de vaart te verondiepen zal minder kwel worden
afgevoerd.
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6.3

Overige maatregelen

Verdrogingsbestrijding TOP-gebieden (VHR-gebieden) Kolland en Overlangbroek
Voor de TOP-gebieden verdrogingsbestrijding Kolland en Overlangbroek heeft het waterschap met de
provincie afgesproken dat een apart project gestart zal worden om te komen tot een inrichtingsplan voor deze
gebieden. De provincie zal dit project gaan trekken, het waterschap blijft echter nauw betrokken. Het op te
stellen inrichtingsplan zal tot stand worden gebracht in overleg met betrokken grondeigenaren en andere
belanghebbenden.
Het waterschap is in principe bereid om de waterhuishoudkundige maatregelen die voortkomen uit de
inrichtingsplannen, in uitvoering te nemen. Dit op basis van de reguliere afspraken die er zijn over de inzet
van het waterschap in het kader van de verdrogingsbestrijding. Indien blijkt dat er schade zou kunnen
optreden bij omliggende functies, zullen provincie en waterschap nader met elkaar overleggen hoe hiermee
om te gaan.
In afwachting van de nog uit te werken inrichtingsplannen, vinden er vooralsnog geen aanpassingen in de
waterhuishouding of het peilbeheer plaats voor de TOP-gebieden. Het peilbesluit voor de TOP-gebieden
heeft de huidige situatie als uitgangspunt.

Verdrogingsbestrijding overige natuurgebieden
Om verdroging in natuurgebieden tegen te gaan, kunnen binnen deze gebieden maatregelen plaatsvinden
gericht op waterhuishoudkundige isolatie, vasthouden gebiedseigen water, en/of peilopzet. Uitvoering van
deze maatregelen vindt plaats op basis van vrijwilligheid, en zal via maatwerk, in gezamenlijk overleg tussen
terreineigenaar en waterschap plaatsvinden. Het waterschap zal in samenspraak met de
gebiedscommissie/de provincie periodiek de wensen van terreineigenaren inventariseren op dit punt. Tevens
stelt het waterschap een vast aanspreekpunt aan voor vragen over en begeleiding van dit soort projecten.
Algemene uitgangspunten zijn:
• De maatregelen vinden plaats binnen een van de volgende soorten gebieden:
- Bestaande natuurgebieden
- Zoekgebied nieuwe natuur
• Omliggende functies mogen geen onevenredige schade ondervinden van de betreffende maatregelen;
Het waterschap zal ieder voorstel voor maatregelen gericht op verdrogingsbestrijding apart beoordelen. Bij
voorkeur worden dit soort maatregelen uitgevoerd voor grotere aaneengesloten oppervlakten natuur
(minimaal 15 ha), eventueel zijn echter ook maatregelen op kleinere schaal bespreekbaar.
Taakverdeling verdrogingsbestrijding

Natuurgebieden worden (indien nodig) aparte peilvakken, beheerd door het waterschap. Aanleg, beheer en
onderhoud van peilregulerende kunstwerken, óók in tertiair water (niet-hoofdwatergangen), zijn voor rekening
van het waterschap. Het gaat dan alleen om de peilregulerende kunstwerken op de grens van het peilvak/
natuurgebied met de omgeving. Alle interne kunstwerken (dus midden in het natuurgebied) komen wél
volledig onder verantwoordelijkheid van de eigenaar en/of beheerder van het gebied (aanleg, beheer en
onderhoud).
In de komende periode gaat het waterschap de mogelijkheden onderzoeken om te komen tot een (vrijwillige)
vergoedingsregeling voor natschade.
Water vasthouden ten noorden van de Gooyerwetering (op vrijwillige basis)
In de watergangen ten noorden van de Gooyerwetering en de Kollandsloot wordt de mogelijkheid geboden
om stuwende kunstwerken aan te leggen (dammen met duiker, kleinschalige stuwen) gericht op het beter
vasthouden van water. Uitvoering van deze maatregelen vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Deze
maatregel draagt bij aan het verminderen van droogteschade voor de landbouw, verminderen van de
piekafvoer, en verdrogingsbestrijding (meer infiltratie waardoor meer kweldruk in lager gelegen
natuurgebieden). In samenhang met de aanleg van stuwende kunstwerken, kunnen watergangen eventueel
ook een breder talud krijgen ter vergroting van de waterberging in natte perioden.
Aanpassen van bestaande peilgebiedsgrenzen
Door het aanpassen van de kunstwerken komen een aantal peilgebiedsgrenzen (zoals deze in praktijk
bestonden) te vervallen. Onderzocht is of verbeteringen mogelijk waren aan de peilen, de resultaten hiervan
zijn meegenomen in het watergebiedsplan.
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Kunstwerken en watergangen
In onderstaande tabel staat weergegeven welke kunstwerken onderhoud nodig hebben, welke kunstwerken
komen te vervallen en welke geautomatiseerd worden. De aanwezige duikers in het gebied zullen ook
aangepakt worden. Hiervoor zal een inventarisatie voor worden uitgevoerd. Om een schatting te geven voor
de onderhoudskosten is aangenomen dat eenderde van de aanwezige duikers (in beheer van het
waterschap) opgeknapt zullen worden.
Indien tijdens de looptijd van het watergebiedsplan blijkt dat watergangen en/of duikers lokaal niet goed
gedimensioneerd zijn, om een goede waterafvoer te garanderen, zullen deze knelpunten waar nodig worden
opgelost.
Kunstwerk
Gemaal
Inlaat
Stuw
Sifon/zinker
Vaste dam
Duiker

6.4

huidige situatie
9
4
35

vernieuwen

5
217

10

verwijderen
4
1
5
3
4

nieuw
2
7
2
3

totaal
7
3
37
2
2
216

Fasering werkzaamheden

De uitvoering is voorzien, na goedkeuring van de provincie Utrecht, in de periode 2009-2016.
Na een periode van twee jaar na het onherroepelijk worden van het peilbesluit is een evaluatie van de
voortgang van het watergebiedsplan voorzien. In paragraaf 6.6 is dit toegelicht.
De verschillende deelgebieden kunnen onafhankelijk van elkaar functioneren. Ook binnen een deelgebied
zijn niet alle werkzaamheden van elkaar afhankelijk. Als voor het éne peilgebied alle noodzakelijke
inrichtingsmaatregelen gereed zijn, hoeft niet te worden gewacht met het instellen van de nieuwe peilen tot
ook in alle andere peilgebieden de beoogde maatregelen zijn getroffen.

6.5

Beheer- en onderhoudsplan

Bij het realiseren van nieuwe peilregelende kunstwerken worden peilschalen geplaatst om het waterpeil te
monitoren. Periodiek worden de waterstanden in het gebied opgenomen.
In het Groot Onderhouds Plan (GOP) zijn alle renovaties van grote/automatische kunstwerken opgenomen,
de resterende peilregulerende kunstwerken worden onderhouden via de onderhoudsbudgetten. Aanvullende
aanpassingen aan kunstwerken, noodzakelijk voor optimaal waterbeheer in het Langbroekerweteringgebied,
zijn opgenomen in het inrichtingsplan.
Voor de taakverdeling voor aanleg, beheer en onderhoud van kunstwerken in natuurgebieden maakt het
waterschap onderscheid tussen peilregulerende kunstwerken en kunstwerken midden in het natuurgebied
zelf (zie paragraaf 6.3).
Bij de inrichting van nieuwe watergangen wordt rekening gehouden met de benodigde ruimte voor beheer en
onderhoud (bijvoorbeeld de vereiste ruimte voor een schouwpad).
De watergangen zullen conform het baggerplan worden uitgebaggerd, de uitvoering zal voor 2015
plaatsvinden.
Nagegaan zal worden in welke watergangen een natuurvriendelijker beheer kan plaatsvinden. Hierbij kan
worden gedacht aan het gedeeltelijk laten staan van de vegetatie bij het maaien van watergangen en aan het
afstemmen van het tijdstip van het onderhoud aan het voorkomen van kwetsbare soorten in de watergangen.
Middels de gedragscode voor de Flora- en faunawet zet het waterschap zich al in voor het behoud van
bijzondere soorten tijdens werkzaamheden. In 2002 is de Flora- en faunawet van kracht geworden. In de
Flora- en faunawet is natuurvriendelijk werken het uitgangspunt. De wet spreekt van een algemene zorgplicht
voor alle soorten. Voor zwaarder beschermde soorten zijn extra waarborgen opgenomen in een
gedragscode. Het waterschap werkt volgens deze gedragscode. Dit betekent dat met de uitvoering van
werkzaamheden rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van bijzondere soorten en de methode en
tijdstip van de werkzaamheden hier op wordt aangepast. Soorten die voorkomen in het gebied en een
beschermde status hebben, zijn onder andere Bermpje, Kleine modderkruiper, Bittervoorn en Ringslang.

Watergebiedsplan Langbroekerwetering, juni 2008

41

6.6

Monitoring en evaluatie

Monitoring oppervlaktewaterpeilen
Bij het realiseren van nieuwe peilgebieden zullen peilschalen geplaatst worden om het waterpeil in de gaten
te houden. Periodiek zullen de waterstanden in het gebied worden opgenomen. Bij geautomatiseerde stuwen
vindt een continue registratie van het oppervlaktewaterpeil plaats.
Verwacht wordt dat de normale monitoring van peilen en debieten voldoende is om de effecten in beeld te
brengen.
Monitoring grondwaterstanden
In het gebied zullen een aantal extra peilbuizen worden geplaatst om de fluctuaties in de grondwaterstand te
meten. In samenhang met de gegevens die worden verzameld over de oppervlaktewaterpeilen, kan hiermee
beter inzicht worden verkregen in de relatie tussen het grond- en oppervlaktewater. Deze gegevens worden
gebruikt om het peilbeheer verder te optimaliseren.
Monitoring waterkwaliteit
Het waterschap heeft een vast meetnet, waarbij op vijf locaties in het Langbroekerweteringgebied de
fysische-chemische waterkwaliteit wordt bepaald.
In het kader van het watergebiedsplan is voor de Kaderrichtlijn Water geen aanvullende monitoring
noodzakelijk. Monitoring van de waterlichamen voor de Kaderrichtlijn water is reeds gestart. Hierbij worden
de waterlichamen gemonitord voor fysisch-chemische waterkwaliteit en op basis van macrofyten,
macrofauna en vissen volgens de europese richtlijnen.
Naast de jaarlijkse monitoring van de waterlichamen, heeft het waterschap een roulerend meetnet over 6
deelgebieden die ieder eens per 6 jaar vrij uitgebreid gemonitord worden (monitoring oppervlaktewater
HDSR, 2006). Ook in het roulerend deel van de monitoring wordt de fysisch-chemische waterkwaliteit
bepaald en macrofyten, macrofauna en vissen bemonsterd.
Monitoring verdrogingsbestrijding
Om de effecten van verdrogingsbestrijding in beeld te krijgen, zal de pilot “verdrogingsbestrijding landgoed
Sandenburg” apart gemonitord worden. Tevens zal in en rondom de aangewezen VHR-gebieden Kolland en
Overlangbroek, in samenwerking met de provincie Utrecht, een monitoringsprogramma worden opgezet.
Bij eventuele nieuwe projecten voor verdrogingsbestrijding zal, afhankelijk van de omvang, de maatregelen
die worden voorgesteld en de situatie ter plaatse, eveneens een aparte monitoring plaatsvinden.
Evaluatie voortgang uitvoering watergebiedsplan
Twee jaar na de start van de grondverwerving zal een evaluatie plaatsvinden van de uitvoering van het
watergebiedsplan. Nagegaan zal worden in hoeverre de uitvoering loopt volgens planning en of zich
bijzondere knelpunten voordoen.
Indien blijkt dat de minimaal noodzakelijke herdimensionering van de Gooyerwetering niet op basis van
vrijwilligheid gerealiseerd zal kunnen worden, zal het Dagelijks Bestuur van het waterschap overwegen om
hiervoor artikel 12 van de Waterstaatswet toe te passen.
De inzet van artikel 12 uit de Waterstaatswet 1900 is mogelijk mits het gaat om maatregelen ter verbetering
van de waterbeheersing. Het waterschap krijgt dan geen eigendom van de grond, maar kan de verbreding
van watergangen wel afdwingen. Inzet van dit artikel is mogelijk indien de benodigde grondoppervlakte een
relatief klein deel van het grondareaal van de rechthebbende betreft, er geen onwerkbare perceelgedeelten
ontstaan en de toegankelijkheid van het terrein niet wordt aangetast.
Evaluatie effecten peilbesluit en maatregelen
Twee jaar na het onherroepelijk worden van het peilbesluit zal een evaluatie plaatsvinden van het peilbesluit
en de inrichtingsmaatregelen die hebben plaatsgevonden. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van de
monitoringgegevens die worden verzameld en een nieuwe hoogtemeting van het Actueel Hoogtebestand
Nederland (AHN). Bij deze evaluatie zal o.a. worden getoetst in hoeverre de GGOR-doelstellingen worden
gehaald. Indien nodig zullen de peilen worden aangepast.
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6.7

Kosten

De kostenraming voor uitvoering van dit watergebiedsplan is opgenomen in onderstaande tabel. Hierbij wordt
het volgende opgemerkt:
• In het overzicht van de kosten, zijn ook de maatregelen meegenomen die tijdens de looptijd van het
watergebiedsplan nog verder invulling moeten krijgen. De kostenraming voor deze maatregelen is
gebaseerd op een globale inschatting van mogelijke maatregelen en omvang hiervan. De betreffende
posten zijn opgenomen als reservering.
• Door uitvoering van de maatregelen uit dit watergebiedsplan, zullen 4 gemalen die zijn opgenomen in het
Groot Onderhoudsplan Kunstwerken komen te vervallen.
• De kosten zijn gebaseerd op prijspeil 2008, en zijn inclusief Btw en onvoorzien.
Tabel 1. Kosten per maatregel in het watergebiedsplan Langbroekerwetering.
Maatregel

Totale kosten
(€)

Maatregelen inrichtingsplan
•

Herdimensioneren en verbinden Gooyerwetering, inclusief
loskoppelen Drieberse Meer van Gooyerwetering

2,6 miljoen

•

Aanpassen wateraanvoer Huis Doorn

0,4 miljoen

•

Aanpassen peilgebiedsgrenzen, aansluiten
Weerdesteijnsesloot op Kromme Rijn.

0,4 miljoen

•

Aanleg natuurvriendelijke oevers + vispassages

0,9 miljoen

•

Verdrogingsbestrijding (landgoed Sandenburg, SBB-percelen
Overlangbroek-noord, Verondiepen Vaart tussen Leeuwen en
Sterkenburg)

0,3 miljoen

•

Vervangen/aanpassen bestaande kunstwerken

0,8 miljoen

•

Monitoring

Totaal inrichtingsplan (inclusief Btw en onvoorzien)

0,1 miljoen
5,5 miljoen

Reserveringen overige maatregelen
•

Verdrogingsbestrijding (TOP-gebieden Kolland en
Overlangbroek, + overige natuurgebieden)

2,3 miljoen

•

Water vasthouden ten noorden van de Gooyerwetering (op
vrijwillige basis)

0,3 miljoen

•

Aanpassing dimensionering watergangen/kunstwerken

0,2 miljoen

Totaal reserveringen (inclusief Btw en onvoorzien)

2,8 miljoen

Totaal

8,3 miljoen

Het waterschap zal zich inzetten om de mogelijkheden voor subsidiëring van de maatregelen door derden
(bijvoorbeeld in het kader van AVP-ILG) zo optimaal mogelijk te benutten.
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7

Toelichting op het peilbesluit

7.1

Algemeen

Het peilbesluit wordt opgesteld in het kader van artikel 16 van de Wet op de Waterhuishouding en de
aanvullende bepalingen hierover in de Verordening Waterhuishouding HDSR 2002 van de provincie Utrecht.
Doel van het peilbesluit is om aan de belanghebbenden in het gebied duidelijkheid en zekerheid te geven ten
aanzien van de peilen die worden gehandhaafd en het te voeren peilbeheer. Voor gebieden waar handhaving
van een bepaalde waterstand redelijkerwijs niet mogelijk is, hoeft geen peilbesluit te worden vastgesteld.
In het watergebiedsplan Langbroekerwetering is er voor gekozen om ook de hoofdwatergangen waar geen
wateraanvoer plaatsvindt, en waar handhaving van een bepaald peil niet zonder meer mogelijk is, op te
nemen in het peilbesluit. Dit is gedaan om voor het gehele gebied duidelijkheid te geven over het te voeren
peilbeheer, waarbij er geen verschillen zijn in de wijze van vastlegging. Voor genoemde watergangen is in het
peilbesluit geen minimumpeil opgenomen, wel een maximumpeil.
Voor het gebied op de Heuvelrug waar geen open water aanwezig is, zal geen peilbesluit genomen worden.
De teksten van het peilbesluit Langbroekerwetering staan in bijlage 10. Het peilbesluit is te vinden op de
kaarten A1, A2 en kaart 23.

7.2

Peilen

De peilen die worden voorgesteld in het peilbesluit, sluiten in hoofdlijnen aan bij de praktijkpeilen die in de
afgelopen periode zijn aangehouden in het gebied. Het waterschap beschouwt deze peilen, gegeven de
nauwe functieverweving en de aanvullende mogelijkheden die het watergebiedsplan biedt voor hydrologische
isolatie en vernatting binnen natuurgebieden, als een goed compromis tussen de wensen van de
afzonderlijke functies:
• Structurele peilverlagingen om natschade in de landbouw te verminderen, zijn in het algemeen ongunstig
voor natuur en kunnen ook ongewenste effecten bij (historische ) bebouwing tot gevolg hebben.
Daarnaast zal er ook sprake zijn van een toename van de droogteschade voor de landbouw.
• Structurele peilverhogingen ten behoeve van natuur, zijn in het algemeen ongunstig voor de landbouw
(toename natschade) en kunnen tot wateroverlast bij de bebouwing leiden. Ook kan peilverhoging
ongunstig zijn voor bepaalde droge natuur.
De voorgestelde peilen zijn getoetst aan de drooglegging (verschil tussen maaiveldshoogte en
oppervlaktewaterpeil) en de beschikbare gegevens over de grondwaterstanden in het gebied. De
drooglegging voor de landbouw voldoet aan de normen die het waterschap hiervoor hanteert, dit geldt ook
voor bebouwing in het gebied. Voor de gewenste natte natuur in het gebied zijn de omstandigheden in het
algemeen te droog. Om de ontwikkelingsmogelijkheden voor natte natuur te verbeteren, is in dit
watergebiedsplan de mogelijkheid opgenomen om via maatwerk, op vrijwillige basis, in natuurgebieden
maatregelen ter bestrijding van verdroging uit te voeren (hydrologische isolatie, vasthouden van water,
peilopzet). Uitgangspunt hierbij is wel dat omliggende functies geen ongewenste effecten ondervinden. Een
voorbeeld voor een dergelijk project vormt het natuurgebied Sandenburg. Hiervoor is in de afgelopen periode
een inrichtingsplan uitgewerkt, waarbij sprake is van hydrologische isolatie en een afwijkend peil en
peilbeheer ten opzichte van de omgeving. Dit gebied is als apart peilgebied opgenomen in het peilbesluit. Als
zich in de komende periode meer van dit soort initiatieven voordoen, zal voor een eventuele peilafwijking
vergunning aangevraagd moeten worden. Dit geldt ook voor de TOP-gebieden verdrogingsbestrijding Kolland
en Overlangbroek.
In een deel van het gebied zal geen wateraanvoer (meer) plaatsvinden om een bepaald minimumpeil aan te
kunnen houden. Wateraanvoer naar deze gebieden leidt tot ongewenste beïnvloeding met “gebiedsvreemd”
water vanuit de Kromme Rijn, en is bovendien relatief lastig vanwege de grondsoort (zand) en de verschillen
in maaiveldshoogte. In de huidige situatie wordt een aantal van deze peilgebieden in droge situaties soms
wel van water voorzien. De gemalen die hiervoor zijn geplaatst komen te vervallen.
Om de verbinding van de Gooyerwetering te realiseren zal in een aantal noordelijke peilgebieden het
bovenpeil aangepast worden. Het kan gaan over een toename of afname in peil. Hierdoor zal voldoende
verhang aanwezig zijn om een afvoer te garanderen.
De diverse maatregelen uit het inrichtingsplan, zijn er op gericht om het waterhuishoudkundig beheer van het
gebied te verbeteren. De mogelijkheden om water vast te houden verbeteren, en knelpunten in de
waterafvoer worden zo veel mogelijk opgelost. Dit levert een beter functionerend watersysteem op, waarbij
de waterpeilen beter beheerd kunnen worden.
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In onderstaande tabel zijn per peilgebied de voorgestelde peilen opgenomen. Ook is in de tabel aangegeven
of er sprake is van verlaging (negatieve waarde) of verhoging (positieve waarde) van het waterpeil ten
opzichte van de huidige praktijkpeilen. De peilgebieden en de nummering hiervan is weergegeven op kaart
23. De verschillen in huidige praktijkpeilen en de nieuwe peilen van het peilbesluit zijn weergegeven in kaart
24. De peilen zijn weergegeven ten opzichte van het nieuwe Normaal Amsterdam Peil (NAP), dat per 1
januari 2005 van kracht is.
Tabel 2. Huidige praktijkpeilen en nieuw in te stellen peilen in Langbroekerwetering
Huidige praktijkpeilen
Code
oude code
peilgebied Peilgebied
LBW003
LBW016

PG0716
PG0620

Code
oude code
Peilgebied Peilgebied

LBW006
LBW009
LBW015
LBW018

LBW019

PG0628
PG0625
PG0653
PG0621

zomerpeil
(m t.o.v. NAP)

winterpeil
(m t.o.v. NAP)

2,80
2,60
2,70
2,70
Huidige praktijkpeilen

Voorstel peilbesluit
Zomerpeil
(m t.o.v. NAP)

winterpeil
(m t.o.v. NAP)

2,80
2,60
2,70
2,70
Voorstel peilbesluit
Dynamisch
Zomerpeil
winterpeil

zomerpeil

winterpeil

(m t.o.v. NAP)

(m t.o.v. NAP)

(m t.o.v. NAP)

(m t.o.v. NAP)

2,20
1,90
2,70
3,10

2,00
1,80
2,60
3,00

2,20
1,90
2,70
3,10

2,00
1,80
2,60
3,00

PG0593
PG0618

2,50
2,35

2,50
2,20

PG0619
PG0647b

2,25
2,25
1,60
1,40
Huidige praktijkpeilen

2,60
2,35

2,50
2,20

LBW029
LBW032

Code
oude code
Peilgebied Peilgebied

2,35
2,20
1,60
1,40
Voorstel peilbesluit

zomerpeil
(m t.o.v. NAP)

winterpeil
(m t.o.v. NAP)

bovenpeil
(m t.o.v. NAP)

onderpeil
(m t.o.v. NAP)
-

PeilVerandering
(m)

Extra informatie
Peilgrens aangepast
Peilgrens aangepast

PeilVerandering

Extra informatie

(m)

zp +0,10
zp + 0,10
wp - 0,05

PeilVerandering
(m)

Peilgrens aangepast
In open verbinding met de
Kromme Rijn
Peilgrens aangepast
Peilgebied samengevoegd
met PG0618
Peilgebied opgesplitst

Extra informatie

LBW001

PG0793

2,85

2,85

2,85

LBW002

PG0791

2,80

2,70

2,80

-

PG0931

1,80

1,60

1,90

-

PG0932

2,00

1,80

1,90

LBW005

PG0646

3,80

3,80

3,80

-

LBW007

PG0624

3,00

2,80

3,00

-

LBW008

PG0622

2,70

2,50

2,80

-

LBW010

PG0644

2,30

2,30

2,30

-

LBW011

PG0617

3,00

3,00

3,00

-

LBW012

PG0596

3,00

3,00

3,00

-

LBW013

PG0599

3,95

3,95

3,95

-

LBW017

PG0612

3,20

3,20

3,20

-

LBW020

PG0091

3,00

2,90

3,00

-

LBW021

PG0027

4,00

4,00

4,00

-

LBW022

PG0028

4,50

4,50

4,50

-

LBW023

PG0597

3,60

3,60

3,55

-

LBW024

PG0598

4,25

4,25

4,25

-

LBW025

PG0034

3,83

3,83

3,83

-

LBW026

PG0627

2,70

2,70

2,70

-

LBW027

PG0626

2,45

2,45

2,45

-

LBW028

PG0035

3,30

3,20

3,30

-

LBW030
LBW031

PG0647a

1,60

1,40

2,80
zp 1,60 / wp 1,40

2,30
1,30

Max +0,45

hydrologische isolatie
Peilgebied opgesplitst

PG0616

3,40

3,40

3,30

-

- 0,10

PG0594

3,15

3,15

3,30

-

+ 0,15

PG0595

3,30

3,30

3,30

-

PG0792

3,40

3,40

3,30

-

Peilgrens aangepast
Peilgebied samengevoegd
met PG0616
Peilgebied samengevoegd
met PG0616
Peilgebied samengevoegd
met PG0616

LBW004

+ 0,10
- 0,10

+ 0,10

Peilgrens aangepast

- 0,05

Peilgrens aangepast

LBW033
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Peilgebieden
samengevoegd

- 0,10

Watergebiedsplan Langbroekerwetering, juni 2008

7.3

Drooglegging

De drooglegging bij de voorgestelde winterpeilen en de waterhuishoudkundige inrichting volgens dit
watergebiedsplan is weergegeven op kaart 25.
In onderstaande tabel is voor de peilgebieden gelegen ten zuiden van de Gooyerwetering de gemiddelde
drooglegging aangegeven. Voor de peilgebieden ten noorden van de Gooyerwetering heeft het bepalen van
de gemiddelde drooglegging weinig zin, vanwege de grote verschillen in maaiveldshoogte binnen de
betreffende peilgebieden. Uit tabel 3 is af te leiden dat de gemiddelde drooglegging, bij de peilgebieden ten
zuiden van de Gooyerwetering, in het algemeen varieert tussen ruim 1 meter en ca. 1,45 meter.
Vanwege de variaties in maaiveld hebben delen van de betreffende peilgebieden ook een kleinere
drooglegging. De oppervlakte per peilgebied met een drooglegging van minder dan 0,7 meter bedraagt in de
meeste peilgebieden minder dan 10%, alleen bij het peilgebied LBW020 ligt dit percentage tussen 10 en
15%.
Tabel 3 Huidige en toekomstige drooglegging per peilgebied in Langbroekerwetering
Huidige situatie

Code
Peilgebied
LBW001
LBW002
LBW003
LBW004
LBW005
LBW006
LBW007
LBW008
LBW009
LBW010
LBW011
LBW012
LBW013
LBW015
LBW016
LBW017
LBW018
LBW019
LBW020
LBW021
LBW022
LBW023
LBW024
LBW025
LBW026
LBW027
LBW028
LBW029
LBW030
LBW031
LBW032

oude Code
Peilgebied

Oppervlakte
peilgebied
(ha)

Gemiddelde
Gemiddelde drooglegging
mv-hoogte
-winterpeil(m+NAP)
(m)

PG0793
PG0791
PG0716
PG0931
PG0932
PG0646
PG0628
PG0624
PG0622
PG0625
PG0644
PG0617
PG0596
PG0599
PG0653
PG0620
PG0612
PG0029
PG0621
PG0593
PG0091
PG0027
PG0028
PG0597
PG0598
PG0034
PG0627
PG0626
PG0035
PG0618
PG0619
-

1
357
361
2
3
*
469
*
*
346
*
0,5
3
14
48
77
*
*
27
310
161
*
*
*
*
*
18
*
177
391
124
n.v.t.

3,65
3,73
4,33
2,85
3,08
*
3,12
*
*
2,92
*
3,71
4,00
4,85
3,76
3,43
*
*
4,37
3,69
3,97
*
*
*
*
*
3,52
*
4,59
3,58
3,20
n.v.t.

0,80
1,03
1,73
1,25
1,29
*
1,12
*
*
1,13
*
0,75
1,00
0,90
1,16
0,73
*
*
1,37
1,19
1,07
*
*
*
*
*
0,77
*
1,39
1,38
0,95
n.v.t.

PG0647

665

2,72

1,32

*
*
*
*

*
*
*
*

PG0616
*
PG0594
*
PG0595
*
PG0792
*
*: peilgebied gelegen ten noorden van Gooyerwetering.
LBW033
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Toekomstige situatie
Gemiddelde
drooglegging
Oppervlakte
Gemiddelde
-winterpeil /
peilgebied
mv-hoogte
bovenpeil(ha)
(m+NAP)
(m)
1
357
361

3,65
3,73
4,33

0,80
0,93
1,73

5

2,99

1,09

*
469
*
*
346
*
0,5
3
14
48
37

*
3,12
*
*
2,92
*
3,71
4,00
4,85
3,76
3,74

*
1,12
*
*
1,13
*
0,75
1,00
0,90
1,16
1,04

*

*

*

27
175
161
*
*
*
*
*
18
*
177

4,37
3,70
3,97
*
*
*
*
*
3,46
*
4,59

1,37
1,20
0,97
*
*
*
*
*
0,77
*
1,29

597

3,55

1,35

93
323
342

3,21
2,88
2,56

0,42
1,48
1,16

*

*

*
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7.4

Peilbeheer

Vormen van peilbeheer
Het peilbesluit is er enerzijds op gericht om duidelijk te scheppen ten aanzien van de aan te houden
waterpeilen, anderzijds is waar mogelijk ook flexibiliteit ingebouwd om in te kunnen spelen op de
weersomstandigheden en de wens om het gebiedseigen water zo goed mogelijk vast te houden.
In het gebied zullen verschillende vormen van peilbeheer gevoerd gaan worden:
• Seizoensgebonden peilbeheer (zomer- en winterpeil); in het gebied met landbouw als hoofdfunctie en
met de mogelijkheid tot wateraanvoer (peilgebied LBW003);
• In peilgebied LBW016 wordt een vast peil gehanteerd;
• Dynamisch peilbeheer met een vast zomerpeil en een dynamisch winterpeil; Het peil wordt in de
winterperiode, afhankelijk van de weersomstandigheden en de weersverwachting, ingesteld op of tussen
het vastgestelde winterpeil en zomerpeil. Met dit peilbeheer wordt beoogd om onnodige ontwatering van
het gebied te voorkomen en een flexibele overgang tussen zomer- en winterpeil (en vice versa) mogelijk
te maken. Het gemiddelde peil tussen het gestelde minimum en maximum vormt het richtpeil voor het te
voeren peilbeheer.
• Flexibel peilbeheer met bovengrens en zonder ondergrens; in gebieden waar geen wateraanvoer
mogelijk is (flanken Heuvelrug) of waar wateraanvoer niet gewenst is. Een flexibel peilbeheer wordt
gehanteerd gericht op het vasthouden van water. Het bovenpeil geldt zowel voor de winter- als
zomerperiode. Er wordt water afgevoerd indien het waterpeil hoger is dan het bovenpeil, tot het
genoemde bovenpeil weer bereikt is. In droge perioden kan het waterpeil wegzakken en kan sprake zijn
van droogval van watergangen. In situaties van waterafvoer kan ter plaatse van het uitlaatkunstwerk
tijdelijk een lager peil worden aangehouden, zodat de opstuwing in de rest van het peilvak beperkt blijft.
Zo kan er beter ingespeeld worden op verschillende weersomstandigheden, maar wordt er wel een
bepaalde afvoer gegarandeerd.
• Flexibel peilbeheer met bovengrens én ondergrens; in gebieden waar vasthouden van gebiedseigen
water wenselijk is en waar ook een ondergrens van waterpeil wordt gesteld. Er wordt water afgevoerd
indien het waterpeil hoger is dan het bovenpeil, tot het genoemde bovenpeil weer bereikt is. Indien het
waterpeil zich tussen het boven- en onderpeil bevindt, dan wordt er noch afgevoerd, noch aangevoerd. In
natte perioden kan, afhankelijk van de weersomstandigheden en weersverwachtingen, een peil worden
ingesteld dat tussen het vastgestelde boven- en onderpeil ligt.
De beheersmarge (de toegestane marge ten opzichte van de aangegeven peilen) bedraagt 10 cm (5 cm
boven het voorgestelde peil en 5 cm eronder). In dit gebied lijdt dit niet tot problemen doordat de grondsoort
(overwegend klei op zand en zand) niet gevoelig is voor inklinking en de drooglegging voldoende is. Alleen in
extreme -natte of droge- weersomstandigheden en in geval van uitzonderlijke situaties, naar oordeel van het
dagelijks bestuur van het waterschap, onder afweging van betrokken belangen, kan meer dan de
beheersmarge van het peil worden afgeweken.
Tijdens periodes van nachtvorst wordt het peil hoogstens opgezet tot het zomerpeil.
Bij extreme weersituaties kan de afvoer hoger zijn dan de ontwerpnormen, waardoor extreme peilstijgingen
en mogelijk wateroverlast niet te voorkomen zijn.
De reden om in dit watergebiedsplan dynamisch peilbeheer op te nemen, heeft te maken met de volgende
wensen:
• Voorkomen van onnodige ontwatering van het gebied. Onnodige ontwatering zorgt voor verdroging van
natuur en voor droogteschade in de landbouw;
• Voldoende ontwatering in natte perioden. Afhankelijk van de weersomstandigheden, de
groeiomstandigheden voor het gewas en de agrarische bedrijfsvoering dient in natte perioden voldoende
ontwatering plaats te vinden, zodat onnodige natschade wordt voorkomen;
• Flexibele overgang van winterpeil naar zomerpeil en omgekeerd. Streven is om onnodige wateraan- en
afvoer te voorkomen.
Het waterschap zal alvorens het dynamische peilbeheer daadwerkelijk in te voeren, een protocol uitwerken
waarin de beslisregels voor dynamisch peilbeheer in de praktijk worden vastgelegd.
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Instellen zomer- en winterpeil
De overgang van zomer- naar winterpeil zal, al naar gelang de weersomstandigheden en het verloop van de
grondwaterstand, plaatsvinden in de periode september tot en met november. De overgang van winter- naar
zomerpeil zal volgens hetzelfde principe plaatsvinden in de periode april tot en met juni.
Deze periodes zijn zo gekozen omdat met de huidige klimaatsomstandigheden het bijvoorbeeld in het najaar
nog heel droog kan zijn en er anders te weinig water beschikbaar zou zijn. Het kan ook voorkomen dat het in
het voorjaar nog zo nat is dat pas later overgegaan wordt naar het zomerpeil om zo extra berging in het
systeem te houden.
Peilfasering en peilindexering
De peilen zullen gefaseerd worden aangepast nadat de noodzakelijke inrichtingsmaatregelen ter plaatse zijn
afgerond. Dat kan per peilgebied gebeuren. Tot aan de afronding van de noodzakelijke maatregelen blijven
de huidige peilen gehandhaafd. Wanneer de kans op schade door peilaanpassingen voldoende is ingeperkt,
beslist het dagelijks bestuur van het waterschap wanneer en hoe het wenselijk peil en beheer wordt
ingevoerd. Kunstwerken die komen te vervallen worden pas ontmanteld wanneer blijkt dat het watersysteem
in de nieuwe situatie naar behoren functioneert.

7.5

Peilafwijkingen

Peilafwijkingen (zoals opmalingen en onderbemalingen) van het peilbesluit zijn niet toegestaan zonder
ontheffing van het waterschap. Het beleid met betrekking tot peilafwijkingen is weergegeven in bijlage 6. De
geldigheid van ontheffingen voor op- en onderbemalingen is gekoppeld aan de duur van peilbesluiten. Na
vaststelling van het peilbesluit zal het waterschap alle bestaande op- en onderbemalingen toetsen aan het
vastgestelde beleid en op grond hiervan overgaan tot het verlenen van nieuwe, al dan niet aangepaste
ontheffingen.
Maatregelen gericht op verdrogingsbestrijding en het vasthouden van water passen binnen het streefbeeld
voor het Langbroekerweteringgebied. Indien dit soort maatregelen leiden tot peilafwijkingen ten opzichte van
het peilbesluit, is het waterschap in principe bereid hier medewerking aan te verlenen, mits voldaan wordt
aan de criteria voor ontheffingverlening. Het oppervlaktecriterium voor peilafwijkingen (maximaal 10% van
een peilgebied) zal voor dit soort maatregelen niet beperkend zijn.
Peilafwijkingen die na het treffen van maatregelen uit het inrichtingsplan (zie hoofdstuk 6) niet voldoen aan de
bovengenoemde criteria, dienen te worden afgebouwd. Dit betekent dat de peilscheidingen moeten worden
opgeheven, de peilafwijkingsinstallatie moet worden verwijderd en dat het peil in de
onderbemalen/opgemalen watergangen hetzelfde moet worden als in de andere watergangen in het
desbetreffende peilgebied. Het bestuur van het waterschap geeft aan welke peilafwijkingen in het kader van
het nieuwe peilbesluit moeten worden afgebouwd.
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8

Effecten

In dit hoofdstuk wordt aangegeven wat de effecten zijn van de maatregelen zoals die worden voorgesteld in
dit watergebiedsplan.

8.1

Functies

Landbouw
In de landbouwgebieden binnen het Langbroekerweteringgebied zullen de huidige peilen niet structureel
veranderen. Het hanteren van een dynamisch winterpeil heeft als voordeel dat goed kan worden ingespeeld
op de weersomstandigheden en de actuele veldsituatie. Onnodige ontwatering wordt voorkomen, en in natte
perioden kan voldoende drooglegging worden gerealiseerd. Door verbetering van de diverse kunstwerken
kan in het peilbeheer beter worden ingespeeld op de weersomstandigheden en het verloop van de
grondwaterstanden.
In het gehele gebied ten noorden van de Gooyerwetering zal geen wateraanvoer meer plaatsvinden. In
peilgebieden waar nu soms wel wateraanvoer plaatsvindt, kan dit leiden tot lagere peilen en eventueel
droogval van watergangen. Streven is echter om dit te voorkomen. Omdat de grondwaterstanden in deze
gebieden ook in de huidige situatie reeds diep wegzakken, zal er geen sprake zijn van toename van de
droogteschade.
Natuur
In het plan zijn diverse maatregelen opgenomen gericht op verdrogingsbestrijding. Bij landgoed Sandenburg
wordt een aaneengesloten oppervlakte van ca. 100 ha natuur hydrologisch geïsoleerd, en vernat ten behoeve
van de realisatie van schraalgrasland. Er zal sprake zijn van natuurlijk peilbeheer, waarbij een bovenpeil zal
worden ingesteld zonder dat dit een negatieve invloed heeft op de omliggende gebieden. De maatregelen in
dit gebied zullen leiden een afname van het verdroogd gebied met ca. 100 ha. (doelrealisatie AGOR 30%,
doelrealisatie inrichtingsplan > 80%).
In het gebied Overlangbroek-noord zullen eveneens een aantal natuurpercelen hydrologisch worden
geïsoleerd. Dit is positief voor de hier gestelde natuurdoelen. De oppervlakte van dit natuurgebied bedraagt
ca. 20 ha.
Voor de TOP-gebieden verdrogingsbestrijding Kolland en Overlangbroek zullen maatregelen worden
getroffen om de waterhuishoudkundige omstandigheden zo goed mogelijk af te stemmen op de natuurdoelen
voor deze gebieden. Welke maatregelen dit zijn, zal in overleg met de diverse betrokkenen worden
vastgesteld. TOP-gebied Kolland heeft een totaal begrensde oppervlakte van ca. 91 ha, TOP-gebied
Overlangbroek van ca. 85 ha. Aangenomen mag worden dat na uitvoering van de maatregelen voor deze
gebieden, de verdroging geheel of in belangrijke mate is bestreden. (doelrealisatie AGOR in beide gebieden
ca. 15%, doelrealisatie inrichtingsplan in beide gebieden naar verwachting > 80%)
Andere maatregelen die bijdragen aan verdrogingsbestrijding van natuur zijn het verondiepen van de Vaart
tussen Leeuwenburg en Sterkenburg, het verbeteren van de wateraanvoer naar Huis Doorn, en het
bevorderen van het vasthouden van water in de Gooyerwetering en het gebied ten noorden hiervan.
De totale oppervlakte verdrogingsbestrijding bedraagt ca. 290 ha. van in totaal ca. 1300 ha
verdrogingsgevoelig natuurgebied. Op vrijwillige basis kunnen hier nog extra gebieden aan worden
toegevoegd.
In het gebied wordt ingezet op de aanleg van 6,5 km natuurvriendelijke oevers. Dit is 1,5 km meer dan de
oorspronkelijke opgaven van 5 km. De natuurvriendelijke oevers leveren veel winst op voor zowel
waterplanten, oeverplanten, macrofauna en vissen. Ook wordt hiermee bijgedragen aan het realiseren van
ecologische verbindingen in het gebied. Uitbreiding van het aantal vispassages zorgt voor vergroting van het
leef- en paaigebied van de aanwezige vissoorten.
Bebouwing en infrastructuur
Omdat de huidige peilen niet structureel veranderen worden geen nadelige effecten verwacht voor
bebouwing als infrastructuur. Indien in het kader van de verdrogingsbestrijding vernatting van natuurgebieden
plaatsvindt, is uitgangspunt dat omliggende functies, waaronder bebouwing en infrastructuur, geen nadelige
effecten mogen ondervinden.
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Cultuurhistorie en archeologie
De voorgestelde maatregel om de Gooyerwetering te verbinden zal ervoor zorgen dat deze watergang in de
oude staat wordt hersteld. Deze watergang is karakteristiek voor de oude cope-ontginningsbasis.
Bij de uitvoering van dit watergebiedsplan zal waar nodig aanvullend archeologisch onderzoek worden
uitgevoerd. Uitgangspunt is dat archeologische waarden zo veel mogelijk worden veiliggesteld.

8.2

Thema’s

Waterkwaliteit
De maatregelen uit het watergebiedsplan dragen bij aan een verbetering van de waterkwaliteit en het bereiken
van een goede ecologische toestand. De aanleg van natuurvriendelijke oevers zorgt bijvoorbeeld voor een
natuurlijke zuivering van het water. Door hydrologische isolatie van natuurgebieden verbeteren de
mogelijkheden om meer gebiedseigen (kwel)water vast te houden, en om minder gebiedsvreemd water in te
laten.
Voor een deel van het gebied zal geen water meer worden aangevoerd. Dit betekent automatisch dat deze
gebieden geen gebiedsvreemd water meer zullen ontvangen. In de Langbroekerwetering zelf zal voor een
belangrijk deel wel de mogelijkheid blijven bestaan om gebiedsvreemd water in te laten.
Wateroverlast
Door verbetering van diverse kunstwerken in het gebied, en waar nodig verbreding van het profiel van de
Gooyerwetering, wordt de kans op wateroverlast verminderd. Door aanleg van natuurvriendelijke oevers zal
de waterberging toenemen, wat gunstig is voor het tegengaan van wateroverlast. Het watersysteem voldoet
aan de eisen die in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) worden gesteld (zie bijlage 8)..
Indien in het kader van de verdrogingsbestrijding meer water wordt vastgehouden binnen de natuurgebieden,
zal de piekafvoer vanuit het Langbroekerweteringgebied afnemen. Aandachtspunt hierbij is wel dat de
wateropgave binnen het gebied zelf niet toeneemt.
Droogte
In het watergebiedsplan is een aantal maatregelen opgenomen om droogte tegen te gaan. Voorbeelden zijn
het doortrekken van de Gooyerwetering, het langer vasthouden van water ten noorden van de
Gooyerwetering en het hydrologisch isoleren van natuurgebieden. In de toekomst zal door de maatregelen
minder water van de Kromme Rijn worden ingelaten.
Duurzaamheid
De maatregelen uit dit watergebiedsplan leiden voor de nabije toekomst (10-15 jaar) tot een duurzaam en
robuust watersysteem. Voor de langere termijn vormt de functieverweving in het gebied en de versnippering
van het watersysteem een zorgpunt. Om hieraan het hoofd te bieden moeten nieuwe oplossingsrichtingen
worden uitgewerkt, als onderdeel van een meer omvattende en breed gedragen toekomstvisie voor het
gebied. Het waterschap zal er actief aan bijdragen om dergelijke oplossingsrichtingen op de bestuurlijke en
maatschappelijke agenda te krijgen.
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Bijlage 1 Procedures peilbesluit en inrichtingsplan
Procedure peilbesluit
Het peilbesluit doorloopt de openbare voorbereidingsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
Ingevolge artikel 73 van het Reglement Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is een peilbesluit aan
de goedkeuring van Gedeputeerde Staten onderworpen. Na vaststelling van het peilbesluit door het
Algemeen Bestuur van het waterschap, wordt het peilbesluit ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten (GS)
gezonden. Zodra Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht bij besluit goedkeuring hebben verleend aan
het door het waterschap vastgestelde peilbesluit, maakt het Dagelijks Bestuur van het waterschap dat
bekend door publicatie in het waterschapsblad. In de bekendmaking wordt aangegeven welke consequenties
het peilbesluit heeft. Het goedkeuringsbesluit en het peilbesluit liggen gedurende zes weken na deze
bekendmaking ter inzage op het waterschapskantoor. Gedurende deze periode van zes weken hebben
belanghebbenden beroepsmogelijkheden, te weten bij de Rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 13023,
1
3507 LA Utrecht . Na publicatie van de goedkeuring (met daarin de vermelding dat het peilbesluit met ingang
van de achtste dag na de publicatie inwerking treedt) is het peilbesluit in werking met ingang van die achtste
dag.
Belanghebbenden kunnen naleving vorderen of verzoeken. Het peilbesluit geeft onder verwijzing naar het
inrichtingsplan de termijn aan of van welke gebeurtenis het afhankelijk is wanneer peilen kunnen worden
ingesteld. Het peilbesluit is pas onherroepelijk als tegen het besluit geen beroep meer kan worden ingesteld.
Dus als de hoogste rechterlijke instantie uitspraak heeft gedaan, of als de beroepstermijn ongebruikt is
verstreken.
Procedure inrichtingsplan
Het inrichtingsplan dat in het watergebiedsplan is opgenomen, is aan te merken als een besluit van het
waterschapsbestuur dat betrekking heeft op de regeling van de waterbeheersing en beslissingen van dat
bestuur tot de aanleg en verbetering van waterstaatswerken door het waterschap genoemd in artikel 148 van
de Waterschapswet. Een dergelijk besluit dient de algemene voorbereidingsprocedure van de Awb te
doorlopen. Na vaststelling van het inrichtingplan door het algemeen bestuur van het waterschap, wordt dit ter
kennisneming toegezonden aan GS (en dus niet ter goedkeuring!). Het vaststellingsbesluit wordt door het
waterschap bekendgemaakt en ter inzage gelegd.
Op grond van artikel 153 lid1 sub a waterschapswet kan tegen het besluit van het algemeen bestuur
2
administratief beroep worden ingesteld bij gedeputeerde staten . Als een belanghebbende administratief
beroep instelt, kan deze tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de president van de rechtbank
te Utrecht. Een voorlopige voorziening kan door de president van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht
worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Schaderegelingen
Indien belanghebbenden van mening zijn dat zij schade ondervinden als direct gevolg van de uitvoering van
het peilbesluit, kunnen zij op grond van artikel 40 van de Wet op de Waterhuishouding een verzoek om
schadevergoeding indienen. Het waterschap dient bij de totstandkoming van een peilbesluit na te gaan of er
schade kan ontstaan en hoe deze kan worden voorkomen. Mogelijke vormen van schade zijn zettings-,
vernattings-, droogteschade en schade naar aanleiding van bijvoorbeeld landinrichtings- en
natuurontwikkelingsprojecten. Het waterschap dient een schadevergoeding toe te kennen voor schade die
redelijkerwijs niet ten laste van de burger behoort te blijven en die niet op andere wijze voldoende is
verzekerd. Of en hoeveel schade wordt vergoed wordt bepaald door de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur en de rechtspraak.
Het waterschap beschikt ook over de Nadeelcompensatieregeling Hoogheemraadschap de Stichtse
Rijnlanden (d.d. 12 juni 2001). Hierop kan een beroep worden gedaan als een belanghebbende schade lijdt
als gevolg van: het nemen, intrekken of wijzigen van een besluit, het door of onder verantwoordelijkheid van
het waterschap aanleggen, wijzigen of onderhouden van waterstaatswerken. Meer informatie over deze
regeling is te vinden op de website van het waterschap (www.destichtserijlanden.nl).

1 Dit beroep wordt ingevolge de Algemene wet bestuursrecht ingesteld bij de rechtbank. Daarna is hoger beroep mogelijk bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De bezwaarschriftenprocedure behoeft, aangezien het de goedkeuring van een
besluit betreft, op grond van artikel 7:1 onder c. van de Algemene wet bestuursrecht niet gevolgd te worden.
2 Artikel 153 van de Waterschapswet, lid 1 onder a, bepaalt dat belanghebbenden administratief beroep kunnen instellen bij GS tegen
niet aan goedkeuring van GS onderworpen besluiten omtrent de regeling van de waterbeheersing of tot de aanleg of verbetering van
waterstaatswerken. Daarna staat beroep open bij de Rechtbank. Daarna is hoger beroep mogelijk bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State.
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Bijlage 2 Projectorganisatie watergebiedsplan Langbroekerwetering

Algemeen Bestuur HDSR

Gebiedscommissie
Langbroekerwetering

Projectgroep
* HDSR
* Provincie Utrecht
* Dienst Landelijk Gebied

Begeleidingsgroep
* Utrechts Particulier Grondbezit
* Staatsbosbeheer
* LTO-noord
* Utrechts Landschap
* Natuur- en Milieufederatie Utrecht
* provincie Utrecht
* gemeente Wijk bij Duurstede
* gemeente Utrechtse Heuvelrug

Algemeen Bestuur HDSR
Het watergebiedsplan is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur van het
waterschap. Het Algemeen Bestuur stelt het watergebiedsplan vast.
Gebiedscommissie
Het watergebiedsplan komt voort uit het project Duurzaam Waterbeheer Langbroekerwetering dat in 2002
werd opgestart als onderdeel van het uitvoeringsprogramma Langbroekerwetering. De gebiedscommissie
Langbroekerwetering coördineert de uitvoering van het uitvoeringsprogramma. In dit kader heeft de
gebiedscommissie de aanpak en (tussentijdse) resultaten van het watergebiedsplan getoetst aan de
doelstellingen van het Langbroekerweteringproject. De gebiedscommissie heeft geen formele
beslissingsbevoegdheid over het watergebiedsplan, wel heeft zij een belangrijke rol gespeeld bij de
totstandkoming hiervan. De communicatie over het (ontwerp-)watergebiedsplan heeft steeds plaatsgevonden
in nauwe samenwerking tussen gebiedscommissie en waterschap.
Leden gebiedscommissie (voorjaar 2007):
• Dhr. Th. Bunjes
Voorzitter
• Dhr. T.S.M.S. van Keulen
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
• Dhr. R. Lekkerkerker
LTO-noord
• Dhr. F. Vaandrager
Utrechts Particulier Grondbezit
• Dhr. H. Muis
Wethouder Wijk Bij Duurstede (namens de gemeenten)
• Dhr. H.R. van Walburgh Schmidt Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied
• Mw. C. van Holsteijn
Natuur en Milieufederatie Utrecht
• Mw. M.R. de Wit
Provincie Utrecht
• Dhr. J. de Jager
Secretaris, provincie Utrecht
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Projectgroep
De projectgroep voor het watergebiedsplan is het meest direct betrokken geweest bij de aanpak van het
watergebiedsplan en de inhoudelijke aansturing hiervan. Het waterschap heeft in de projectgroep als trekker
gefungeert, daarnaast zijn in de projectgroep de provincie en de Dienst Landelijk Gebied (DLG)
vertegenwoordigd. De provincie vanuit haar rol als grondwaterbeheerder en beleidsmaker voor divers
provinciaal beleid (o.a. verdrogingsbestrijding, natuurgebiedsplannen), de DLG vanuit haar betrokkenheid bij
de gebiedscommissie Langbroekerwetering.
Leden projectgroep:
-

Dhr. R. Klaarenbeek
Mw. H. Genders
Mw. C. Blom
Dhr. D. Koster
Dhr. A. Koerhuis
Dhr. J. Heijkers
Dhr. F. van Pruissen
Dhr. E. Haddink (tot juni 2006)
Dhr. R. Weijs (tot najaar 2006)

(HDSR/DLG)
(HDSR)
(HDSR)
(HDSR)
(HDSR)
(HDSR)
(Provincie Utrecht)
(HDSR)
(HDSR)

Begeleidingsgroep
De begeleidingsgroep heeft als klankbordgroep gefungeerd bij het planproces voor het watergebiedsplan, dit
als voorportaal naar de gebiedscommissie. De begeleidingsgroep heeft de (tussen)resultaten beoordeelt en
geadviseerd over de aanpak van het project en de communicatie hierbij.
Leden begeleidingsgroep (voorjaar 2007):
-
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Dhr. J. de Jager
Dhr. F. Vaandrager
Mw. H. Geessink
Dhr. D. van Rozen
Mw. M. Vesseur
Dhr. A. van Leerdam
Dhr. B. Geerdes
Mw. S. Swinkels (vanaf najaar 2006)
Dhr. H. Timmermans (vanaf najaar 2006)

(Provincie Utrecht)
(Utrechts Particulier Grondbezit)
(Stichting Utrechts Landschap)
(LTO-Noord)
(Natuur- en Milieufederatie Utrecht)
(Staatsbosbeheer)
(Provincie Utrecht)
(gemeente Heuvelrug)
(gemeente Wijk bij Duurstede)
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Bijlage 3 Toelichting GGOR/Waternood-systematiek
De GGOR/Waternood-systematiek vormt een gestructureerde aanpak om de gewenste
waterhuishoudkundige inrichting voor een gebied te bepalen, afgestemd op de functies van dat gebied.
Essentie van de GGOR/Waternood-systematiek is dat bij beslissingen over het watersysteem en het
waterbeheer, de belangen van alle functies in een gebied tegen elkaar worden afgewogen en dat hierbij het
volledige watersysteem in beschouwing wordt genomen. Het GGOR-proces draagt er aan bij dat deze
afwegingen op heldere en navolgbare wijze gemaakt worden, zodat de keuzes in het waterbeheer
transparant zijn.
Belangrijke basis voor de GGOR/Waternood-systematiek vormt de rapportage “grondwater als leidraad voor
het oppervlaktewater; een op het grondwater georiënteerde aanpak voor inrichting en beheer van
oppervlaktewatersystemen” dat in 1998 door de projectgroep “Waternood”, een samenwerkingsverband van
de Dienst Landelijk Gebied en de Unie van Waterschappen, werd uitgebracht. Sindsdien heeft de
GGOR/Waternood-systematiek verdere doorwerking gekregen in het waterbeheer.
De belangrijkste stappen in de GGOR/Waternood-systematiek zijn samengevat in onderstaande figuur :

Figuur 1. Schematische weergave van de GGOR-systematiek (uit: GGOR-kaders Provincie Utrecht).

Toelichting:
OGOR:

In een gebied komen verschillende soorten landgebruik en grondsoorten voor. Bij elke
combinatie van landgebruik en grondsoort (bijvoorbeeld landbouw op veengrond) kan een
hydrologisch regime worden gekarakteriseerd (gemiddeld hoogste (GHG), laagste (GLG) en
de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG)) waarmee deze vorm van landgebruik
optimaal tot zijn recht komt. Door deze informatie te combineren met de landgebruikkaart
wordt het Optimaal Grond- en Oppervlaktewaterregime (OGOR) ruimtelijk weergegeven. Door
verschillen in landgebruik en grondsoort zal dit OGOR er van plaats tot plaats anders uitzien.
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AGOR:

Het huidig functioneren van het watersysteem wordt in beeld gebracht. Verschillende
gebiedsgegevens worden gebruikt om inzicht te krijgen in het Actuele Grond- en
Oppervlaktewaterregime (AGOR).

Knelpunten:

De huidige situatie (AGOR) zal vaak afwijken van de optimale situatie (OGOR). Binnen de
GGOR-systematiek worden AGOR en OGOR met elkaar vergeleken waardoor knelpunten in
de huidige situatie naar voren komen. De maatlat hiervoor is de doelrealisatie. De
doelrealisatie wordt uitgedrukt in procenten, waarbij de OGOR een doelrealisatie van 100%
betekent (m.a.w.: het doel wordt volledig gerealiseerd).

VGOR:

Om de gesignaleerde knelpunten op te lossen worden maatregelenpakketten opgesteld. In de
GGOR-werkwijze worden de effecten van deze maatregelen vertaald naar een VGOR
(Verwacht Grond- en Oppervlaktewaterregime). De VGOR wordt vergeleken met de OGOR
om te zien of een aantal van de knelpunten met de voorgestelde maatregelen kan worden
opgelost. Gebiedsdekkend wordt per VGOR aangegeven in hoeverre wordt voldaan aan de
OGOR (= het doel), de maatlat hiervoor is de doelrealisatie. De doelrealisatie wordt uitgedrukt
in procenten, waarbij de OGOR een doelrealisatie van 100% betekent (m.a.w.: het doel wordt
volledig gerealiseerd). De kaarten laten op die manier zien waar bepaalde maatregelen het
meeste effect hebben. Voor het oplossen van knelpunten kunnen meerdere VGOR’s worden
opgesteld. In het werkproces voor dit watergebiedsplan zijn de VGOR’s steeds als scenario’s
aangeduid.

GGOR:

Op basis van een bestuurlijke afweging van maatschappelijke kosten en baten, mogelijkheden
en belangen worden de meest wenselijke maatregelen gekozen. De realisatie hiervan wordt
gezien als het Gewenste Grond- en Oppervlaktewaterregime (GGOR). In onderstaande figuur
is de GGOR-systematiek uiteengezet.
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Bijlage 4 Samenvatting Europese Kaderrichtlijn Water Uitwerking
Langbroekerweteringgebied
Sinds 22 december 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht. Met deze richtlijn wil Europa
het oppervlakte- en grondwater verder beschermen en verbeteren en een duurzaam gebruik van water
bevorderen. Het uitvoeren van de Kaderrichtlijn Water is een gedeelde verantwoordelijkheid van alle
overheden in Nederland.
Voor de te formuleren doelen van maatregelpakketten geldt een resultaatverplichting.
De doelen en maatregelen worden uiteindelijk vastgelegd in een stroomgebiedbeheersplan (SBP) en
opgenomen in de plannen van de regionale overheden en het rijk.
Momenteel werken alle waterbeheerders, provincies, gemeenten en het rijk aan de uitwerking van de doelen
en haalbare en betaalbare maatregelen om in 2009 op te nemen in de eerste cyclus
stroomgebiedbeheerplannen (planperiode 2009-2015). Eind 2007 moeten alle gegevens voor het
stroomgebiedbeheerplan klaar zijn, zodat in 2008 de inspraakprocedures doorlopen kunnen worden.
Voor verdere achtergronden over het KRW-proces wordt verwezen naar de Detailanalyse Europese
Kaderrichtlijn Water, Maatregelen en ecologische doelen (HDSR, 2007). Hier staan ook de stappen in
doorlopen om te komen tot de maatregelen en doelstellingen voor de wateren in het
Langbroekerweteringgebied.
Belangrijke wateren voor de KRW
Binnen het Langbroekerweteringgebied zijn vier verschillende clusters van water voor de KRW
onderscheiden; het waterlichaam, habitatrichtlijngebieden Overlangbroek en Kolland en het overig water (zie
figuur 1).

Figuur 1 Wateren in het Langbroekerweteringgebied met een KRW-status

-

Waterlichaam Langbroekerwetering: watergangen die het gebied afwateren, type ‘gebufferde sloot
op zand of klei (M1)’
Habitatrichtlijngebieden Kolland en Overlangbroek: beschermd gebied voor de KRW, belangrijk
voor de instandhouding van een aantal mossoorten, type ‘gebufferde sloot op zand of klei (M1)’
Overig water: alle primaire wateren in het gebied, type ‘gebufferde sloot op zand of klei (M1)’

Aan al deze wateren is de status ‘kunstmatig’ toegekend, omdat het hier gegraven watergangen betreft. De
tertiaire watergangen, waar het waterschap niet het beheer en onderhoud over heeft, vormen geen onderdeel
van de KRW-opgave.
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Het watergebiedplan neemt alleen maatregelen op voor de waterlichamen en de overige wateren.
(Eventuele) maatregelen voor de VHR-gebieden Kolland en Overlangbroek worden via andere sporen
uitgewerkt.
Knelpunten
In geen van de wateren wordt voldaan aan de ecologische doelen van de KRW.
Met name inrichting en beheer levert knelpunten op voor vrijwel alle wateren. In het
Langbroekerweteringgebied zijn deze knelpunten een intensief maaibeheer om de afvoerfunctie te
garanderen, steile oevers, tegennatuurlijk of vast peilbeheer, barrières in voor visrelevante watergangen en
een baggerachterstand. De baggerlaag op de bodem maakt het voor ondergedoken planten moeilijk om te
wortelen en kan voor slechte zuurstofcondities zorgen in warme perioden. Het intensieve beheer hangt
uiteraard samen met de krappe inrichting (geen overdimensionering), waardoor er ook weinig ruimte is om
natuurvriendelijker te beheren.
Ook de nutriëntenbelasting in het gebied is hoog. Hier geldt de landbouw als grootste bron.
KRW-toetsing van het voorkeursscenario.
De maatregelen in het voorkeursscenario van het watergebiedsplan zijn gescreend op effecten in relatie tot
KRW-doelstellingen.
Samengevat kan worden gesteld dat de meeste maatregelen van het voorkeursscenario positieve effecten
op de waterkwaliteit hebben.
Extra KRW-maatregelen
De maatregelen van het voorkeursscenario van het watergebiedplan komen de waterhuishoudkundige
situatie van het gebied ten goede, maar om de doelen van de KRW te realiseren moeten echter extra
maatregelen worden benoemd.
Op basis van de huidige toestand en de knelpunten in het gebied zijn middels een groslijst alle mogelijke
maatregelen beschouwd die een positieve bijdrage leveren aan de waterkwaliteit. Dit staat beschreven in
Detailanalyse Europese Kaderrichtlijn Water, Maatregelen en ecologische doelen (HDSR, 2007).
Toegespitst op het Langbroekerweteringgebied en rekeninghoudend met de criteria:
• geen schade toebrengen aan bestaande functies;
• maatregel moet (maatschappelijk) haalbaar zijn;
• geen schade toebrengen aan milieu;
• maatregel moet bij voorkeur een bijdrage leveren aan andere doelen (bijvoorbeeld WB21)
worden per deelgebied extra KRW-maatregelen voorgesteld. Deze maatregelen zijn weergegeven in tabel 1.
De vierde kolom van de tabel geeft aan welke maatregelen zullen worden opgenomen in het watergebiedplan
Langbroekerwetering. Het uiteindelijke pakket 2015-2027 (vijfde kolom) is een bestuurlijke keuze en is nog
niet vastgesteld. De invulling van het pakket aan maatregelen 2015-2027 is afhankelijk van een bestuurlijke
keuze in ambitieniveau. Mogelijk worden een aantal maatregelen niet of in mindere mate uitgevoerd,
vanwege te hoge kosten en/of een geringe effectiviteit. De bovengrens is de omvang van het KRW-gewenste
pakket, het zogenaamde maximale ecologische pakket.
Voor de VHR-gebieden geldt dat in 2007 onderzoek wordt uitgevoerd naar de abiotische en biotische
toestand in deze gebieden. Hier komen waarschijnlijk nog noodzakelijke maatregelen uit naar voren. De
maatregelen in de tabel zijn een eerste inschatting en zijn niet opgenomen in het watergebiedsplan. Maar
omdat deze waardevolle gebieden behouden moeten worden, zullen eventuele aanvullende maatregelen wel
op korte termijn uitgevoerd moeten worden.
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Tabel 1: Lijst van maatregelen voor de KRW gefaseerd in de tijd.

Clusters van wateren

Waterlichaam
Langbroekerwetering

Overig water
Langbroekerwetering

VHR-gebieden***

Maatregel

Autonoom
beleid
Tot 2010

Natuurvriendelijke oevers
**
Aanleg vispassages

-

Tot 2015
WGP plus extra
KRW
maatregelen
-

2015-2027*

-

3

3

Natuurvriendelijk
onderhoud

-

Onderhoudsbaggeren

100%

Overwinteringsputten

-

-

1

Overdimensionering

-

-

2 - 50%

Natuurvriendelijke oevers
Aanleg vispassages

-

10%
-

10 - 25%
-

Natuurvriendelijk
onderhoud

-

Onderhoudsbaggeren****

100%

Overwinteringsputten

-

-

1

Overdimensionering

-

-

3 - 50%

Natuurvriendelijke oevers

-

Aanleg vispassages

-

25% (niet in
WGP maar extra
KRW-maatregel
-

Natuurvriendelijk
onderhoud
Onderhoudsbaggeren

-

100%

Overwinteringsputten

-

-

1

Overdimensionering

-

-

5 - 50%

Beperken
gebiedsvreemd water

-

100%
(wanneer nodig)

Maximaal pakket

2 - 25% lengte

Onderzoeken
naar waar
mogelijk 100%

Onderzoek
waar mogelijk 100%

(tuimelstuwen?)

100%

* Dit is een range aan maatregelen van een lage ambitie tot het maximale ecologische pakket. Hier wordt een
bestuurlijke afweging in gemaakt op basis van kosten en mogelijkheden. Dit bepaalt de uiteindelijke hoogte van het
ecologisch doel.
** wanneer de aanleg van natuurvriendelijke oevers niet mogelijk is, zal gezocht worden naar paaiplaatsen voor vis
buiten het waterlichaam.
*** momenteel worden de instandhoudingsdoelen voor deze gebieden geconcretiseerd in vorm van abiotische
randvoorwaarden. De maatregelen die getroffen moeten worden, zijn afhankelijk van de uitkomsten of deze
randvoorwaarden.
**** onderhoudsbaggeren wordt door het waterschap alleen in de primaire watergangen in deze gebieden uitgevoerd.
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Conclusies uit de KRW uitwerking Langbroekerweteringgebied
- De maatregelen uit het watergebiedsplan dragen bij aan het bereiken van de goede ecologische
toestand.
- Om het maximale ecologische doel (MEP) te halen moeten aanvullende maatregelen genomen
worden.
- Het MEP voor de wateren is opgesteld zonder afweging in kosten en effectiviteit van maatregelen.
- Het uiteindelijke pakket 2015-2027 is een bestuurlijke keuze en is nog niet vastgesteld. De invulling
van het pakket aan maatregelen 2015-2027 is afhankelijk van een keuze in ambitieniveau. Mogelijk
worden een aantal maatregelen niet of in mindere mate uitgevoerd, vanwege te hoge kosten en/of
een geringe effectiviteit.
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Bijlage 5 Richtlijnen peilbesluiten provincie Utrecht
(Bijlage 5 uit het provinciaal waterhuishoudingsplan 2005-2010)
Algemeen:
In een peilbesluit wordt feitelijk op het laagste niveau uitvoering gegeven aan het waterbeleid. Gezien de
belangenafweging die gemaakt wordt, is een peilbesluit maatwerk. Ons toezicht op peilbesluiten is er op
gericht dat de uiteindelijke peilkeuze goed onderbouwd is. Hiervoor vragen wij goed onderzoek, een goed
inzicht in het gebied en de (tegenstrijdige) belangen en een goede motivatie van de gemaakte keuzen.
Daarom vragen wij van de waterschappen in de toelichting een heldere weergave te doen van het gedane
onderzoek en de afwegingen die ten grondslag liggen aan de peilenkeuze. De eisen die wij stellen aan een
peilbesluit zijn dat:
1. Het besluit moet gebaseerd zijn op het provinciaal strategisch beleid, opgenomen in het streekplan,
het milieubeleidsplan en dit WHP (zie hoofdstuk 4.2);
2. De procedure moet correct zijn doorlopen;
3. Het onderzoek moet in voldoende mate zijn uitgevoerd;
4. De belangenafweging moet voldoende evenwichtig zijn uitgevoerd;
5. De keuzes moeten goed beargumenteerd en gedocumenteerd zijn.
De inhoud van een peilbesluit is vast en bestaat uit de besluittekst, een kaart en een toelichting op het
besluit. Hieronder geven wij richtlijnen voor de besluittekst, kaart en toelichting. Het is mogelijk om
gemotiveerd van de richtlijnen af te wijken.
Tekst van het peilbesluit
Onder tekst van het peilbesluit wordt verstaan de formele vastlegging van de peilen voor de verschillende
peilgebieden, bestaande uit:
1. De benoeming van de waterlopen of gebiedsdelen waarvoor de peilen gelden;
2. De peilen per waterloop of gebiedsdeel ten opzichte van het NAP;
3. De perioden waarin het peil in de verschillende peilgebieden wordt nagestreefd;
4. Bij vast peilen: de wijze waarop de overgang van het ene naar het andere peil plaatsvindt zodat
rekening kan worden gehouden met grondwaterstand, weersomstandigheden en dergelijke binnen
een bepaalde periode;
5. De beheersmarges van het peil (toegestane marges ten opzichte van het vastgelegde peil)
waarmee onder normale omstandigheden rekening dient te worden gehouden;
6. De datum van inwerkingtreding van het peilbesluit;
7. Indien van toepassing: de wijze waarop flexibel of natuurlijk peilbeheer wordt toegepast;
8. Indien van toepassing: de wijze waarop in gebieden met maaivelddaling het peil gefaseerd wordt
ingevoerd (stappen van 2 à 3 cm per jaar, met een maximum van 5 cm per jaar worden aanbevolen);
9. Indien van toepassing: de wijze waarop in gebieden met maaivelddaling peilindexering plaatsvindt.
Kaartmateriaal
De kaart behorende bij het peilbesluit heeft een schaal van 1:10.000, waarop aangegeven wordt:
• De begrenzing van het gebied waarop het peilbesluit betrekking heeft;
• De begrenzing van afzonderlijke peilgebieden en peilen per peilgebied;
• De peilafwijkingen (op- en onderbemalingen);
• De plaats en de capaciteit van gemalen;
• Het overzicht en de locatie van peilregulerende kunstwerken;
• De inlaatpunten;
• De locatie van peilschalen.
Toelichting op het peilbesluit
In de toelichting op het peilbesluit wordt opgenomen welke functies en beleid op het gebied van toepassing
zijn op basis van dit WHP, het provinciaal milieubeleidsplan, het streekplan, het bestemmingsplan en het
waterbeheersplan. Verder wordt het beleid en/of bijzondere status vanuit alle verschillende belangen
beschreven (cultuurhistorie, natuur, archeologie, gebiedsgerichte plannen ed.). Wat betreft de waterfuncties
worden de kwaliteits- en kwantiteitsdoelstellingen aangegeven.
Onderzoek moet worden gedaan naar:
• hoogteligging en maaivelddaling
• bodemgesteldheid
• aanwezigheid kwel/wegzijging
• drooglegging (huidige en gewenste drooglegging)
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• peil volgens het vigerende (verouderde) peilbesluit en de peilen die gehanteerd worden (praktijkpeil)
• inventarisatie op- en onderbemalingen en hoogwatervoorzieningen (locatie, peilen, hoogteligging, aanen afvoerpunten)
• inventarisatie kunstwerken
• grondwaterkwantiteit
• oppervlaktewaterkwaliteit
• de relatie van bovengenoemde gegevens met het omringende gebied
• GGOR. Indien mogelijk moet het GGOR worden vastgesteld, tenzij dit leidt tot vertraging van het
peilbesluit.
Verder moeten de verschillende belangen in het gebied geïnventariseerd worden. Wij noemen bijvoorbeeld
belangen als bebouwing en infrastructuur, landbouw, bosbouw, natuur, recreatie, scheepvaart,
cultuurhistorie, archeologie en visserij. Het bestaande grondgebruik is van doorslaggevende betekenis bij de
peilenkeuze. Een wijziging in het grondgebruik (bijv. een gebied waar aankopen hebben plaatsgevonden met
het oog op de functie natuur) kan, als dat vanuit de beheersdoelstelling gewenst is, leiden tot een wijziging
van het peil via een nieuw peilbesluit. Anticiperen op toekomstig gebruik is alleen op vrijwillige basis mogelijk.
Technische maatregelen (zoals een hoogwatervoorziening) kunnen een oplossing bieden
Afhankelijk van de situatie zijn er een aantal keuzes die gemaakt moeten worden. Wij noemen een aantal
zaken die in de toelichting op het peilbesluit moet worden bezien. Deze opsomming is niet limitatief.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Welke knelpunten ervaren de bewoners en of en hoe deze opgelost kunnen worden;
Hoe de waterbalans van het gebied eruit ziet;
Welke hydrologische relatie er ligt met de omgeving;
Of en hoe de waterinlaat kan worden verminderd;
Of en hoe natuurlijk, flexibel en dynamisch peilbeheer mogelijk zijn;
Of en hoe achterstallig onderhoud de oorzaak is van tekort aan waterberging en een oplossing
daarvoor;
Of en hoe de maaivelddaling zoveel mogelijk kan worden verminderd (fasering en indexering);
Of en hoe zoveel mogelijk schadevoorkomend gehandeld wordt in gebieden met maaivelddaling
(fasering, indexering en hoogwatervoorzieningen);
Hoe wordt bijgedragen aan het tegengaan van versnippering van het waterbeheer;
Welke verwachtingen kunnen bewoners hebben tav de marges van het peil, wat wordt als 'buitengewone omstandigheid' beschouwd;
Hoe wordt omgegaan met peilafwijkingen.

Toelichting:
Ad 2: Een waterbalans geeft een totaalinzicht van de waterkwantiteit. Dit inzicht is nodig om maat- regelen
adequaat toe te kunnen passen en in te kunnen schatten welke gevolgen deze zullen
hebben.
Ad 3+4: Hiervoor is de waterbalans een hulpmiddel
Ad 5: In het kader van duurzaam waterbeheer (vasthouden-bergen-afvoeren/aanvoeren) is er meer behoefte
aan een peilhandhaving ontstaan die ruimte biedt om water te bergen in natte periodes, waar het mogelijk is
in te spelen op de grondwatersituatie, de voorraad oppervlaktewater en de weersomstandigheden. Hierbij
worden flexibel, dynamisch en natuurlijk peilbeheer onderscheiden. Bij natuurlijk peilbeheer wordt uitgegaan
van een maximum en minimumpeil, waarbij de beheerder niet ingrijpt zolang het peil tussen die twee marges
zit. Flexibel peilbeheer geeft de ruimte om in te spelen op de watervoorraad in de polder, de weersomstandigheden etc. Bij dynamisch peilbeheer wordt eveneens variatie in de tijd vastgelegd. Ook varianten
hierop, bijvoorbeeld een flexibel peil gecombineerd met een lage voorjaars- waterstand, zijn te overwegen.
Ad 6: De afzet van (vervuilde) bagger is een probleem, waardoor het verwijderen van onderhoudsbagger in veel gebieden een achterstand heeft opgelopen. De afvoer van water kan hierdoor belemmerd
worden waardoor problemen kunnen ontstaan voor het peilbeheer. Verder worden eisen gesteld aan de
waterhuishoudkundige inrichting van het gebied (profielen van water- gangen, doorstromings- en
bergingsmogelijkheden, capaciteit van gemalen etc.). Er ligt een directe relatie tussen enerzijds de wijze van
inrichting en onderhoud van het watersysteem en anderzijds het biologisch gezond kunnen functioneren van
het water, natte natuurwaarden, landschappelijke, recreatieve, cultuurhistorische en archeologische waarden.
Ad 7+8: Wanneer een waterpeil van de één op andere dag een flink stuk omlaag gaat, treedt de grootste
maaivelddaling op. Door een nieuw waterpeil gefaseerd in te stellen met stappen van 2 à 3 cm.per jaar, met
een maximum van 5 cm. per jaar, zal, omdat de overgang geleidelijker is, de daling van het maaiveld minder
abrupt en daarmee minder snel plaatsvinden. Schade die optreedt als gevolg van de maaivelddaling is dan
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ook minder omdat de zetting van de huizen geleidelijker plaatsvindt. Peilindexering kan worden toegepast
wanneer het peil is ingesteld. Hiermee wordt gedurende de ‘looptijd’ van het peilbesluit in kleine stapjes het
peil aangepast aan de maaivelddaling, zodat de drooglegging behouden blijft. Voorwaarden die wij stellen bij
het toepassen van peilindexering zijn dat toepassing van peilindexering alleen mag aan de hand van een
aannemelijke maaivelddaling (metingen over een langere periode). Verder is het in verband met de
rechtszekerheid van belang dat in de besluittekst duidelijk wordt opgenomen wanneer en in welke
omstandigheden het waterpeil tussentijds kan worden aangepast. Tenslotte moet uit onderzoek naar de
maaivelddaling blijken dat de gemiddelde drooglegging sterker vermindert dan de marge waarbinnen het
peilbesluit fluctueert (bij een marge van 5 cm moet de gemiddelde drooglegging dus meer dan 5 cm
afnemen). Een tussentijdse peilaanpassing moet gepubliceerd worden zodat iedereen op de hoogte is of kan
zijn.
Ad 9+11: Worden peilgebieden vergroot? Worden er extra peilgebieden gemaakt en wat voor reden heeft
dat, worden ontheffingen aangepast en zo ja, wanneer? In het peilbesluit wordt opgenomen:
• de begrenzing en oppervlakte van de gebieden met een ontheffing;
• het peil van de ontheffing (gehandhaafd peil en vergund peil);
• de geldigheid van de ontheffingen, afwezigheid van ontheffingen;
• of de ontheffing wel of niet wordt gehandhaafd, of de voorwaarden worden gewijzigd enzovoort, met
argumentatie;
• op welke termijn de oude ontheffingen worden ingetrokken en de ontheffinghouders eventueel een
nieuwe ontheffing (met nieuwe voorwaarden) ontvangen.
Ontheffingen op peilbesluiten
De waterschappen formuleren beleid met betrekking tot ontheffingen op het peilbesluit. In dit beleid moet
onder meer helderheid verschaffen over de vraag (1) óf een ontheffing mag worden afgegeven, zo ja, (2)
welke voorwaarden gelden ten aanzien van de ontheffing en (3) een regeling bevatten ten aanzien van
bijzondere omstandigheden.
1. Dit heeft betrekking op de functie, de functies van omringend gebied, de belangenafweging etc.
2. Hierbij denken wij aan inhoudelijke criteria zoals de hoogteligging en drooglegging tov het
gemiddelde van het peilgebied, de minimale grootte van een peilafwijking, pompcapaciteit, aan- en
afvoermogelijkheden van het watersysteem etc.
3. Dit betreft een regeling met betrekking tot de handelwijze van vergunninghouder in geval van
extreme droogte of neerslagoverschot.
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Bijlage 6 Beleidskader peilbesluiten en peilafwijkingen
Provincie Utrecht
Waterhuishoudingsplan (2004)
De belangrijkste punten uit het Waterhuishoudingsplan met betrekking tot peilbesluiten zijn:
• in 2007 zijn overal actuele peilbesluiten van kracht;
• het peilbesluit wordt binnen zes weken na de vaststelling ter goedkeuring gezonden aan gedeputeerde
staten van de provincie waarbinnen het gebied waarvoor het peilbesluit zal gaan gelden geheel of
grotendeels is gelegen, vergezeld van de naar voren gebrachte zienswijzen en van het commentaar
daarop van het algemeen bestuur;
• het dagelijks bestuur beziet regelmatig en in elk geval bij de herziening van het desbetreffende peilbesluit
of een ontheffing en de daaraan verbonden voorschriften moeten worden gewijzigd of ingetrokken;
• het dagelijks bestuur kan ontheffing verlenen voor het brengen c.q. houden van de waterstand op een
ander peil dan is vastgesteld in het peilbesluit;
• bij het opstellen van peilbesluiten moet zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van de GGORsystematiek. Het gebruik van GGOR mag echter niet leiden tot vertraging van peilbesluiten;
• mits goed onderbouwd moeten er binnen de peilbesluiten mogelijkheden zijn voor peilindexering, flexibel
peilbeheer en natuurlijk peilbeheer;
• regels voor vergunningen moeten worden opgenomen in het peilbesluit;
• het archeologisch erfgoed wordt conform ons beleid zoals vastgelegd in de Cultuurhistorische
Hoofdstructuur en de nota Niet van gisteren zoveel mogelijk beschermd. In het kader van peilbeheer is
daarbij met name van belang het beschermen van organisch materiaal in de bodem tegen oxidatie als
gevolg van daling van de grondwaterspiegel. Een groot deel van het plangebied heeft op grond van de
Cultuurhistorische Hoofdstructuur de aanduiding ‘eisen stellen’. Dit betekent dat vanuit de cultuurhistorie
voorwaarden verbonden worden bij veranderingsprocessen binnen het gebied. Veranderingen zijn
mogelijk als deze plaats vinden ‘in de geest van’ de cultuurhistorische samenhang.
Tevens is verdrogingsbestrijding een belangrijk thema in het Waterhuishoudingsplan.
Kaders voor het GGOR
De belangrijkste aspecten uit de Kaders voor het GGOR in de provincie Utrecht zijn:
• het waterschap stelt het GGOR op in de periode 2005 – 2010 binnen de provinciale kaders en realiseert
deze uiterlijk in 2015 in het veld;
• het waterschap betrekt provincie, gemeenten en belanghebbenden bij het opstellen van het GGOR;
• de provincie toetst het vastgestelde GGOR aan de kaders en keurt het GGOR goed;
• GGOR is gericht op de huidige toegekende functies, met een doorkijk van maximaal 5 jaar;
• Daar waar keuzes gemaakt worden die tot suboptimale situaties leiden voor één of meerdere functies
worden afwegingen op transparante wijze gemaakt, waarbij de belangen van alle functies meegewogen
zijn;
• Het waterschap adviseert de provincie ten aanzien van eventuele gewenste functieveranderingen.
Verordening waterhuishouding HDSR
De belangrijkste aspecten uit de Verordening waterhuishouding HDSR zijn:
• het algemeen bestuur stelt voor de oppervlaktewateren onder zijn beheer peilbesluiten vast;
• het vaststellen van een peilbesluit is niet verplicht in gebieden waar handhaving van een bepaalde
waterstand redelijkerwijs niet mogelijk is. Dit geldt o.a. voor het deel van het Langbroekerweteringgebied
dat behoort tot de Utrechtse Heuvelrug. Voor dit gebied worden streefpeilen vastgesteld;
• een peilbesluit wordt tenminste eenmaal in de tien jaar herzien;
• het peilbesluit wordt binnen zes weken na de vaststelling ter goedkeuring gezonden aan gedeputeerde
staten van de provincie waarbinnen het gebied waarvoor het peilbesluit zal gaan gelden geheel of
grotendeels is gelegen, vergezeld van de naar voren gebrachte zienswijzen en van het commentaar
daarop van het algemeen bestuur;
• het dagelijks bestuur beziet regelmatig en in elk geval bij de herziening van het desbetreffende peilbesluit
of een ontheffing en de daaraan verbonden voorschriften moeten worden gewijzigd of ingetrokken;
• het dagelijks bestuur kan ontheffing verlenen voor het brengen c.q. houden van de waterstand op een
ander peil dan is vastgesteld in het peilbesluit.
Waterschapsbeleid
Het huidige beleid van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden dat van toepassing is op het opstellen
van een peilbesluit wordt voornamelijk in het Waterbeheersplan 2003–2007 (2002) en de Nota Peilbesluiten
(1998) beschreven.
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Waterbeheersplan 2003 – 2007
De belangrijkste strategieën en doelen uit het Waterbeheersplan 2003 – 2007 met betrekking tot het
watergebiedsplan Langbroekerwetering zijn:
• het vasthouden en benutten van schone kwel;
• de aanpak van verdrogingsbestrijding;
• op grond van de Verordening Waterhuishouding HDSR 2002 legt het waterschap de peilen in
peilbesluiten vast. De nieuw op te stellen peilbesluiten worden gebaseerd op het nog vast te stellen
GGOR;
• in 2007 beschikt het waterschap gebiedsdekkend over geldige peilbesluiten;
• de beoordeling van een ontheffingsaanvraag voor peilafwijkingen vindt plaats op basis van de criteria
genoemd in de Nota Peilbesluiten (zie onder). Ook de bestaande ontheffingen worden hieraan getoetst.
De criteria zijn erop gericht om het aantal peilafwijkingen zo beperkt mogelijk te houden.
• in de peilbesluiten zullen de volgende onderwerpen worden meegenomen: verdroging, flexibel
peilbeheer, peilafwijkingen, hoogwatervoorzieningen, waterkwaliteit en ecologie;
• gestreefd wordt naar het toepassen van flexibel peilbeheer, zodat minder gebiedsvreemd water wordt
ingelaten.
Punten uit de Nota Peilbesluiten (1998)
De belangrijkste aspecten uit de Nota Peilbesluiten zijn:
• in gebieden met een agrarische functie wordt over het algemeen een 0,10 – 0,20 m hoger zomerpeil dan
het winterpeil vastgesteld (afhankelijk van de bodemgesteldheid);
• in gebieden met de functie natuur en landschap die begrensd en/of verworven zijn worden geen
peilverlagingen ingevoerd tenzij het natuurbelang daarbij gebaat is;
• peilafwijkingen zijn in principe niet toegestaan, onder bepaalde voorwaarden kan echter een vergunning
worden verleend;
• in gebieden waar de hoofdtaak van het waterschap het vasthouden of aanvoeren van water is, geldt als
richtlijn bij het instellen van een apart peil een minimale grootte van een gebied van 40 ha.
Schade
Het waterschap dient bij de totstandkoming van het peilbesluit na te gaan of er schade kan ontstaan en hoe
deze kan worden voorkomen. Mogelijke vormen van schade zijn zettings-, vernattings-, droogteschade en
schade naar aanleiding van bijvoorbeeld landinrichtings- en natuurontwikkelingsprojecten. Het waterschap
dient een schadevergoeding toe te kennen voor schade die redelijkerwijs niet ten laste van de burger behoort
te blijven en die niet op andere wijze voldoende is verzekerd. Of en hoeveel schade wordt vergoed wordt
bepaald door de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de rechtspraak. Op het onderdeel schade is
artikel 40 Wet op de waterhuishouding van toepassing en de Nadeelcompensatieregeling van het
waterschap.
Peilafwijkingen
Algemeen streven is om het aantal peilafwijkingen zo veel mogelijk te beperken. In het
Waterhuishoudingsplan van de Provincie Utrecht is aangegeven dat in 2007 in peilgebieden niet meer dan
10% van het oppervlak een afwijkend peil mag hebben. Bij de herziening van peilbesluiten moeten volgens
de nieuwe verordening van de provincie alle peilafwijkingen opnieuw worden bezien.
In de Nota Peilbesluiten heeft het waterschap, als formele beleidslijn, aangegeven dat peilafwijkingen in
principe niet zijn toegestaan. In de Nota Peilbesluiten zijn eisen geformuleerd waar peilafwijkingen aan
moeten voldoen. Deze toetsingscriteria geven aan wanneer ontheffingen mogen worden afgegeven, namelijk
in de gevallen waar plaatselijk de functie, met het reguliere waterbeheer niet voldoende gefaciliteerd kan
worden.
Deze criteria zijn:
1. bij peilafwijkingen moet de hoogteligging van het maaiveld of de droogleggingeisen van het grondgebruik
meer dan 0,10 m afwijken van het gemiddelde van het gehele peilgebied;
2. peilafwijkingen mogen niet in strijd zijn met de doelstellingen van de functie van het desbetreffende
gebied;
3. een peilafwijking mag niet dieper worden bemalen dan de na te streven drooglegging voor het
betreffende grondgebruik op de betreffende grondsoort;
4. in veen en klei-op-veengebieden mag het te handhaven peil in een peilafwijking niet meer dan 0,20 m
afwijken van het voor dat peilgebied vastgelegde zomer/winterpeil;
5. peilafwijkingen mogen geen negatieve gevolgen hebben voor de doelstellingen of functies in het
aangrenzende gebied;
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6. de peilafwijking mag geen schadelijke gevolgen hebben voor bebouwing. Het peil in een peilafwijking
mag niet meer dan 0,50 m lager zijn dan in een aangrenzend hoogwatervoorzieningsgebied;
7. binnen een peilgebied mag niet meer dan 10% van de oppervlakte worden onderbemalen.
Hoewel algemeen geldend voor het gehele beheersgebied zijn deze criteria toegespitst op het
veenweidegebied. Voor de watersystemen in het oostelijk deel van het beheersgebied (vrijafwaterend en de
overgangszone naar poldersystemen) zijn met name de criteria 1, 4, 6 en 7 moeilijk toepasbaar. Aanvullende
criteria voor het gebied zijn gewenst. Dit betreft de volgende situaties en gebieden:
• In gebieden met functieverweving landbouw/natuur kunnen ontheffingen afgegeven worden indien de
peilen uit het peilbesluit zijn afgestemd op één van de beide functies, ook als hiermee het totaal areaal
peilafwijking meer dan 10% gaat bedragen (criteriumpunt 7);
• In reliëfrijk gebied kunnen ontheffingen afgegeven worden ten behoeve van verdrogingsbestrijding en/of
waterconservering;
• In natuurgebieden is de acceptabele afwijking tussen de actuele en gewenste drooglegging afhankelijk
van de natuurdoeltypen. Kwantificering hiervan is punt van nadere uitwerking. Dit betreft een
vervanging/nuancering van criteriumpunt 1.
Deze aanvullende criteria worden in de komende periode uitgewerkt als aanvullend beleid op de Nota
Peilbesluiten. Aanvragen voor ontheffing van het peilbesluit zullen ook aan deze aanvullende criteria getoetst
worden.
Procedure regulering peilafwijkingen
Het waterschap is verplicht om bij herziening van de peilbesluiten de peilafwijkingen opnieuw te bezien. De
bestaande peilafwijkingen moeten worden getoetst aan de beleidslijnen van de provincie en het waterschap.
In principe komt bij de herziening van het peilbesluit het recht op peilafwijking te vervallen.
Voor het opstellen van het watergebiedsplan zijn de bestaande peilafwijkingen in het gebied opnieuw
geïnventariseerd. Voor het inrichtingsplan worden de bestaande peilafwijkingen getoetst aan het beleid. De
criteria waaraan een peilafwijking moet voldoen zijn hierboven opgenomen.
De peilafwijkingen die gereguleerd worden en de peilafwijkingen die niet gereguleerd worden en niet door de
toetsing komen, krijgen een tijdelijke ontheffing van het waterschap voor de afbouwperiode. De
peilafwijkingen die wel aan de eisen voldoen, krijgen een nieuwe ontheffing voor peilafwijking. Bij het
vaststellen van het nieuwe peilbesluit heeft iedereen het recht een ontheffing voor peilafwijking aan te vragen
of een aanvraag in te dienen voor nadeelcompensatie.
Voor de regulering van de peilafwijkingen start het waterschap een aparte procedure, zodra de peilbesluiten
zijn goedgekeurd door gedeputeerde staten van de provincie Utrecht. Het waterschap zal na goedkeuring de
mensen in het gebied met een peilafwijking aanschrijven en aangeven hoe de regulering van de peilafwijking
dient te geschieden (de beschikking). In de beschikking staat aangegeven of, hoe en wanneer de
peilafwijking dient te worden gereguleerd. Het is mogelijk een bezwaar tegen deze beschikking in te dienen
bij het waterschap.
Opheffen en afbouwen peilafwijking
De hier beschreven procedure geldt voor peilafwijkingen die worden gereguleerd door waterhuishoudkundige
ingrepen en daarmee overbodig worden. Ook voor peilafwijkingen die niet worden gereguleerd en die na
toetsing in de nieuwe situatie (na uitvoering van het watergebiedsplan) niet voldoen aan de
toetsingsvoorwaarden geldt onderstaande procedure.
In de bovengenoemde gevallen kan geen ontheffing afgegeven worden voor de betreffende peilafwijking. De
peilafwijking dient te worden afgebouwd. Dit betekent dat de peilscheidingen moeten worden opgeheven, de
peilafwijkingsinstallatie moet worden verwijderd en dat het peil in de onderbemalen percelen hetzelfde moet
worden als het peilgebiedspeil. Het waterschap zal toezien op het afbouwen van de peilafwijkingen.
Bij de implementatie van de peilbesluiten wordt parallel het afbouwtraject voor peilafwijkingen ingezet. Het
bestuur van het waterschap geeft aan welke peilafwijkingen in het kader van het nieuwe peilbesluit moeten
worden afgebouwd. De eigenaar dient zelf te zorgen voor de afbouw van de peilafwijking.
Nieuwe ontheffingen
Een nieuwe ontheffing kan aan een bestaande peilafwijking worden verleend, wanneer aan alle voorwaarden
voor peilafwijkingen wordt voldaan.
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Juridische aspecten
Bij de beslissing om de peilafwijking af te bouwen wordt per individueel geval de verleende ontheffing
ingetrokken. Tegen deze intrekking staat bezwaar en beroep open. Indien een peilafwijking wordt toegestaan
onder strengere condities, dan wordt hiervoor een nieuwe ontheffing met strengere voorschriften verleend.
Ook hiertegen kan bezwaar en beroep worden aangetekend. In het voortraject van de
vergunningverleningprocedure kunnen ook nog zienswijzen worden ingediend, waarmee gemotiveerd al dan
niet rekening wordt gehouden.
Als het waterschapsbestuur beslist tot het afbouwen van de peilafwijking en betrokkenen ondervinden van
dat besluit schade, dan kunnen betrokkenen recht hebben op nadeelcompensatie. Daartoe dient een verzoek
om nadeelcompensatie te worden ingediend. Het moet gaan om schade welke redelijkerwijze niet of niet
geheel voor rekening van de betrokkene behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet op andere wijze
voldoende is verzekerd. Belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor nadeelcompensatie zal zijn
het hebben van een geldige ontheffing. Het eventueel uit te betalen bedrag zal per verzoek tot peilafwijking
worden bepaald.
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Bijlage 7 OGOR – AGOR studie
OGOR-AGOR – Landbouw
OGOR-landbouw
Om het OGOR voor de functie landbouw te bepalen, is uitgegaan van de landelijk Waternood-systematiek en
het hierbij ontwikkelde modelinstrumentarium op basis van de HELP-tabellen.
Volgens deze benadering wordt het OGOR voor de functie landbouw bepaald door:
Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG)
Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG).
De optimale grondwaterstanden verschillen per bodemtype en per type gewas.
In de figuren 1 en 2 is de OGOR-landbouw weergegeven in GHG en GLG, uitgaande van het grondgebruik
volgens de Landelijke Grondgebruikskaart van Nederland (LGN), en de bodemtypes zoals opgenomen in de
bodemkaart 1:50.000 van Nederland. Uit de kaarten komt naar voren dat de optimale GLG in het gebied ten
zuiden van de Gooyerwetering in het algemeen tussen 75 en 90 cm- maaiveld ligt en ten noorden van de
Gooyerwetering tussen 100 en 120 cm–maaiveld. Voor de GHG is dit ca. 40 tot 50 cm-maaiveld,
respectievelijk 45 tot 55 cm-maaiveld.
De “doelrealisatie” die bij de OGOR tot stand komt (= 100% - saldo natschade+droogteschade), is
weergegeven in figuur 3. Gemiddeld bedraagt de doelrealisatie bij de optimale grondwatersituatie, ca. 91%.
Dit betekent dat er ook bij een optimale grondwatersituatie sprake is van een zekere mate van droogte- en/of
natschade.

Vergelijking AGOR-landbouw met OGOR-landbouw
Om inzicht te krijgen in de verbeteringsmogelijkheden voor de landbouw zijn de huidige grondwaterstanden
en doelrealisaties (AGOR) vergeleken met die voor de optimale situatie (OGOR). Onderstaande
kaartbeelden geven de resultaten hiervan. Achtereenvolgens zijn de volgende kaartbeelden weergegeven:
Figuur 4:
Figuur 5:
Figuur 6:
Figuur 7:
Figuur 8:
Figuur 9:

verschil tussen AGOR-GLG en OGOR-GLG
verschil tussen AGOR-GHG en OGOR-GHG
doelrealisatie bij AGOR- landbouw
verschil tussen doelrealisatie AGOR-landbouw en OGOR-landbouw
verandering droogteschade bij realisatie OGOR-landbouw
verandering natschade bij realisatie OGOR-landbouw.

Uit de vergelijking tussen AGOR-landbouw en OGOR-landbouw komt het volgende beeld naar voren:

Gemiddelde doelrealisatie
Gemiddelde droogteschade
Gemiddelde natschade

AGOR
83%
10%
7%

OGOR
91%
4%
6%

De grootste verschillen in AGOR en OGOR doen zich voor ten noorden van de Gooyerwetering en zuiden
van de Langbroekerwetering. Ten noorden van de Gooyerwetering is vooral winst te behalen in het
verminderen van de droogteschade, ten zuiden van de Langbroekerwetering in het verminderen van
natschade gecombineerd met droogteschade.
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Figuur 1

OGOR-landbouw: Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG, cm-mv)

Figuur 2

OGOR-landbouw: Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG, cm-mv)
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Figuur 3

OGOR-landbouw: doelrealisatie (%)

Figuur 4

Verschil tussen AGOR-GLG en OGOR-GLG
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Figuur 5

Verschil tussen AGOR-GHG en OGOR-GHG

Figuur 6

Doelrealisatie bij AGOR-landbouw (%)
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Figuur 7

Verschil tussen doelrealisatie AGOR-landbouw en OGOR-landbouw (%)

Figuur 8

Verandering droogteschade bij realisatie OGOR-landbouw (%)
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Figuur 9
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Verandering natschade bij realisatie OGOR-landbouw (%)
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OGOR-AGOR –natuur
Algemeen
De OGOR voor de functie natuur is bepaald volgens de landelijke Waternood-systematiek en het hierbij
ontwikkelde modelinstrumenatrium (Doelrealisatie Natuur, Alterra 2002; Hydrologische randvoorwaarden
voor natuur, Alterra 2006). In deze systematiek wordt het OGOR voor de functie natuur bepaald door:
- Gemiddelde Voorjaarsgrondwaterstand (GVG)
- Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG)
- Droogtestress
- kwel
Voor ieder natuurdoeltype zijn optimale waarden voor deze criteria vast te stellen, waarbij de doelrealisatie
100% is. Bij een doelrealisatie van 100% kan het betreffende natuurdoeltype zonder beperkingen worden
gerealiseerd (=OGOR). Bij een doelrealisatie van 0% zijn er geen ontwikkelingsmogelijkheden voor het
betreffende natuurdoeltype.
De mate van doelrealisatie wordt voor ieder natuurdoeltype vastgelegd in doelrealisatiefuncties zoals
opgenomen in onderstaande figuur. Hierbij worden de volgende parameters gebruikt:
a1 : buitengrens waar beneden het type niet meer kan voorkomen (doelrealisatie 0%)
b1 : knikpunt waar boven het type optimaal voorkomt, dwz. dat de waterhuishouding geen beperking vormt voor de
ontwikkeling of handhaving van het type (doelrealisatie 100%)
b2 : knikpunt waar beneden het type optimaal voorkomt (doelrealisatie 100%)
a2 : buitengrens waar boven het type niet meer kan voorkomen (doelrealisatie 0%)

Hydrologische randvoorwaarden voor de natuurdoeltypen in het Langbroekerweteringgebied
In 2003 heeft de provincie Utrecht, uitgaande van de Waternood-systematiek, de hydrologische
randvoorwaarden (OGOR) aangegeven voor de natuurdoeltypen in het Langbroekerweteringgebied. Deze
zijn gebruikt in de studie Duurzaam waterbeheer Langbroekerwetering (van Walsum, 2006). In het najaar van
2006 heeft de provincie Utrecht de hydrologische randvoorwaarden verbeterd op basis van nieuw verkregen
inzichten. De verbeterde waarden zijn opgenomen in bijgevoegde tabel.

Watergebiedsplan Langbroekerwetering, juni 2008

83

84

OMSCHRIJVING
Droog grasland, voedselarm
Bloemrijk grasland, vochtig
Schraalgrasland, natte variant
Schraalgrasland, vochtige variant
Droge heide
Vochtige heide+levend hoogveen nat
Vochtige heide + levend hoogveen vochtig
Houtwal, struweel en boszoom, matig droog
Houtwal, struweel en boszoom, nat
Houtwal, struweel en boszoom, vochtig
Hakhout, droog
Hakhout, vochtig
Bos van arme zandgrond, droog
Bos van arme zandgrond, vochtig
Bos van leemgrond, droog
Bos van leemgrond, matig droog
Bos van leemgrond, vochtig
Bos van bron en beek
Park-stinzenbos, droog
Park-stinzenbos, matig droog
Park-, stinzenbos, vochtig
Rietland en moeras, nat
Rietland en moeras, uiterwaarden
Nat schraalgrasland
Stroomdalgrasland, droog
Stroomdalgrasland in uiterwaarden
Vochtig stroomdalgrasland
Rivierduin en slik in uiterwaarden
Houwal, struweel en boszoom, droog
Houtwal, struweel en boszoom, nat
Houtwal, struweel en boszoom, vochtig
hakhout en griend, nat
hakhout engriend, vochtig
Bosgemeenschap van zandgrond en lichte klei
Bosgemeenschap van rivierklei, droog
Bosgemeenschap van rivierklei, nat
Bosgemeenschap van rivierklei, uiterwaard
Bosgemeenschap van rivierklei, vochtig
Park-stinzenbos, droog
Park-stinzenbos, vochtig

GV
G_
B1
GV
G_
B2
GV
G_
A2
GL
G_
A1
GL
G_
B1
GL
G_
B2
GL
G_
A2
DS
TR
ES
S_
A1
DS
TR
ES
S_
B1
DS
TR
ES
S_
B2
DS
TR
ES
S_
A2
KW
EL
AF
OV
H
ER
ST
RA
BU
F
ITE
NG H
R

TYPE
hz-3.05va
hz-3.06
hz-3.07n
hz-3.07v
hz-3.09
hz-3.10n
hz-3.10v
hz-3.11m
hz-3.11n
hz-3.11v
hz-3.12d
hz-3.12v
hz-3.13d
hz-3.13v
hz-3.14d
hz-3.14m
hz-3.14v
hz-3.15
hz-3.19d
hz-3.19m
hz-3.19v
ri-3.03n
ri-3.03u
ri-3.04
ri-3.05d
ri-3.05u
ri-3.05v
ri-3.06u
ri-3.07d
ri-3.07n
ri-3.07v
ri-3.08n
ri-3.08v
ri-3.09
ri-3.10d
ri-3.10n
ri-3.10u
ri-3.10v
ri-3.12d
ri-3.12v

GV
G_
A1

Hydrologische randvoorwaarden terrestrische natuur

60
75
15
25
-60 -43
-10
10
50
70
-60 -43
-15
-3
30
40
-40 -18
10
30
30
45
10
30
30
45
30
40
30
45
45
90
10
30
-40 -18
30
45
70
90
30
40
-300 -200
-300 -200
-40 -28
70
90
-5
3
15
25
70
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40
60
-15
-8
0
10
-15
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0
10
30
45
20
40
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-30 -15
0
20
10
30
0
20
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35
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Doelrealisatie AGOR-natuur
Uitgaande van de natuurdoelen die de provincie Utrecht heeft toegekend aan het
Langbroekerweteringgebied, en de hierbij vastgestelde hydrologische randvoorwaarden, is met behulp van
het Waternoodinstrumentarium de doelrealisatie voor natuur berekend voor de huidige situatie (AGORnatuur). Natuurdoelen die geen eisen stellen aan de hydrologische omstandigheden zijn hierbij niet
meegenomen.
Onderstaand kaartbeeld geeft de berekeningsresultaten weer. De gemiddelde doelrealisatie is berekend op
ca. 59%. In een groot deel van het gebied is de huidige situatie te droog voor de toegekende natuurdoelen,
met name geldt dit voor de natuurdoelen nat schraalgrasland en hakhout en griend.

Figuur 1: Doelrealisatie natuur bij AGOR

Stedelijk gebied
Het OGOR voor stedelijk gebied is vastgelegd in de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG).
Om grondwateroverlast te voorkomen, geldt voor bebouwing een minimale ontwateringsdiepte voor de GHG
van ca. 0,70 m-maaiveld. De bebouwde kernen voldoen in de huidige situatie in het algemeen aan de
gestelde OGOR.
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Bijlage 8 Toetsing wateropgave
e

Het waterbeleid 21 eeuw is gebaseerd op het principe van “niet-afwentelen”. De verantwoordelijkheid voor
de te treffen waterhuishoudkundige maatregelen gericht op vasthouden, bergen en afvoeren van water ligt bij
het waterschap.
Het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) stelt dat waterschappen hun regionale watersystemen getoetst
dienen te hebben aan de normen van wateroverlast.
Voor het Langbroekerweteringgebied is een faalkansanalyse uitgevoerd door Alterra met de methode van de
“stochasten” voor de huidige situatie. Deze methode is toegepast voor het huidige klimaat en twee
klimaatscenario’s van het KNMI voor 2050: het zogenaamde middenscenario met temperatuurstijging van 1
ºC en het maximumscenario met een stijging van 2 ºC. Hierbij wordt rekening gehouden met het
maaiveldcriterium van 5%. In de rapportage staan de details van de input gegevens en berekeningen.
Natuurgebieden zijn in deze wateropgave niet meegenomen, aangezien hier inundatie “veroorloofd” is. Kwel
wordt wel meegenomen in het model.
Resultaten toetsing NBW huidige situatie (AGOR):
Huidig Klimaat: Het gebied voldoet bijna volledig aan de NBW-norm, met uitzondering van een paar locaties
waar enkele pixels falen (vnl. grasland). Het is onwaarschijnlijk dat op deze locaties al sprake is van
wateroverlast (dit is ook aangegeven door de regiobeheerders). Waarschijnlijk zijn deze gebieden niet
meegenomen met de correctie van het AHN. Het wateroppervlak wordt dan als maaiveldhoogte gezien en
dus als inundatie. Hierdoor kan deze wateropgave verwaarloosd worden (zie figuur 1)
Middenscenario 2050: Een kleine toename is waarneembaar bij de locaties waar al in huidige situatie
wateropgave voorkomt. Vermoedelijk zijn deze gebieden niet meegenomen met de correctie van het AHN en
kan deze wateropgave verwaarloosd worden (zie figuur 2)
Maximumscenario 2050: De NBW-norm voor grasland wordt op een aantal locaties overschreden.
Voornamelijk komt wateropgave voor ten oosten van de Strijpwetering en ten noorden van Overlangbroek.
Doordat de faalkans bij dit maximumscenario wel degelijk een toename laat zien, zal er in deze twee
gebieden wel sprake zijn van wateroverlast. Deze laaggelegen gebieden zijn het meest kwetsbaar voor
inundatie en hebben de functie grasland.
Invloed inrichtingsplan op toetsing van de NBW:
In de huidige situatie geeft het model aan dat er geen wateropgave aanwezig is. In het kader van het
watergebiedsplan Langbroekerwetering zijn maatregelen voorgesteld om het water langer vast te houden en
waar mogelijk te bergen. De maatregelen zorgen ervoor dat de verwachte wateropgave enigszins kan
veranderen ten opzichte van de huidige situatie.
•

•
•

Door het toepassen van een stremmende maatregelen is de kans aanwezig dat tijdens piekafvoer
wateroverlast kan optreden, aangezien de kans op inundatie toeneemt door een verhoging van de
afvoerdrempel. Op de locaties waar het gebiedseigen water langer zal worden vastgehouden kan
hierdoor lokaal vernatting optreden.
Het hydrologisch isoleren van natuurgebieden en peilopzet in deze gebieden hebben als negatief effect
dat minder ruimte voor waterberging aanwezig is tijdens natte omstandigheden.
Door de voorgestelde maatregelen komt de afvoer trager op gang als gevolg van het groter
neerslagtekort van de uitgangssituatie.

Door een piekafvoer-reductie zal de verwachte toename wateropgave als gevolg van de klimaatverandering
worden gecompenseerd. Hiermee wordt dus voldaan aan de WB21 norm “niet afwentelen”.
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Figuur 1: Toetsing wateropgave huidige situatie met huidig klimaat

Figuur 2: Toetsing wateropgave huidige situatie met “midden” klimaatscenario
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Bijlage 9 Voorkeursvariant onderzoek Duurzaam waterbeheer
Langbroekerwetering (Alterra, 2007)

1) Stroomschema dat gebruikt is bij het samenstellen van de voorkeursvariant

Wensen Landbouw –
Natuur tegenstrijdig?

nee

L

ja

N
Zoekgebied Nieuwe
natuur?

nee
Maatregelen
afstemmen op
wens Landbouw.

ja

Maatregelen
afstemmen op
wens Natuur.

nee

ja

Bestaande natuur?

L

nee

Natuur/Landbouw
versnipperd?

N

Maatregelen
afstemmen op
wens Landbouw.

L

Maatregelen
afstemmen op
wens Landbouw.
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ja

Maatregelen
afstemmen op
wens Natuur.

Of maatregelen
afstemmen op
wens Landbouw
of maatregel
ondersteunend
aan natuur.
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2) Toelichting voorkeursvariant
De maatregelen in de voorkeursvariant bestaan uit de volgende onderdelen:
• Hydrologische isolatie van natuurgebieden ter verbetering van de waterkwaliteit van natuur (geen
beïnvloeding van landbouwwater);
• Vernatting van natuurgebieden (in de meeste gevallen door het stremmen dus vertragen van de afvoer,
in de hogere gelegen delen in combinatie met peilverhoging naar aanleiding van de wens van provincie
Utrecht om de omstandigheden zoveel mogelijk geschikt te maken voor natte en vochtige natuurdoelen;
• Het terugdringen van droogteschade in de landbouw in het gebied tussen heuvelrug en Gooyerwetering
(conform de wens van de landbouw) door het stremmen van de afvoer van de perceelssloten in
combinatie met het doortrekken van de Gooyerwetering en het langer vasthouden van water hierin;
• Vernatting van de landbouwgebieden in de zones bij Overlangbroek en rond landgoed Leeuwenburg en
van de VHR-gebieden Kolland en Overlangbroek ter verbetering van de waterhuishouding voor natuur.
• In het landbouwgebied tussen Langbroekerwetering en Kromme Rijn verbreden van perceelsloten voor
meer berging, om hiermee pieken af te vlakken;
• In resterende landbouwgebied waterhuishoudkundige omstandigheden niet veranderen;
• Aanleg van een “schoonwaterverbinding” in het gebied tussen Langbroekerwetering en Kromme Rijn
tussen Langbroek en Odijk, om de natuurgebieden onderling met elkaar te verbinden en welke tevens
kan dienen als Ecologische Verbindingszone (in plaats van de Langbroekerwetering).
De voorgestelde voorkeursvariant sluit in grote delen van het gebied aan bij de wensen van zowel landbouw
als natuur. In de volgende deelgebieden zijn de wensen echter verschillend en zijn er keuzes gemaakt:
• Gebied Kolland/Zuilenstein (5-6)
Landbouw en natuur zijn hier sterk versnipperd. Kolland is aangewezen als VHR-gebied. Voorgesteld
wordt om ook in het landbouwgebied de maatregelen af te stemmen op de (natte) natuur.
• Overlangbroek tussen LBW en Goy.wet.(7)
Landbouw en natuur zijn hier sterk versnipperd. Stremming van de afvoer in het gehele gebied is
gunstig voor zowel bovenstrooms gelegen Broekhuizen als benedenstrooms gelegen VHR-gebied
Overlangbroek. Daarom wordt voorgesteld om in het landbouwgebied de maatregelen af te stemmen
op de (natte) natuur.
• Gebied rondom Leeuwenburg (8/9)
Landbouw en natuur zijn hier sterk versnipperd. Landbouw wil geen maatregelen, natuur wil natter.
Potenties natuur zijn groot. Voorgesteld om in het landbouwgebied maatregelen af te stemmen op de
natuur.
• Overlangbroek (11)
Gebied is VHR gebied. Gebied is grotendeels natuur met een paar snippers landbouw. Voorgesteld
wordt om hier de maatregelen in hele gebied af te stemmen op de natuur.
• Gebied tussen LBW en Kromme Rijn tussen Langbroek en Odijk (17)
Landbouw en natuur zijn hier sterk versnipperd. Landbouw wil het droger, natuur natter. Door de
sterke versnippering is hydrologische isolatie van natuurgebieden nauwelijks mogelijk. Vernatting in
landbouw heeft nauwelijks positief effect op natuur. Voorgesteld wordt om in landbouw geen
maatregelen te nemen, maar waar mogelijk extra open water te realiseren om daarmee de pieken te
verminderen (terugdringen van natschade). Voor de natuur wordt voorgesteld om een
schoonwatertrace aan te leggen om zo de natuurgebieden onderling hydrologisch te verbinden.
De voorgestelde maatregelen zijn maatregelen op hoofdlijnen. Deze zullen nog verder uitgewerkt moeten
worden (zie vervolgprocedure). Bij deze verdere uitwerking zal gekeken worden op welke wijze de
voorgestelde maatregel gerealiseerd wordt en of de maatregel in het gehele deelgebied wordt uitgevoerd of
dat er (wegens specifieke omstandigheden) reden zijn om in delen van het deelgebied geen of juist andere
maatregelen te nemen.
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Gebie
Wens
Natuur Zoekgebi Wens Potenti Natuur/landbo
d
landbouw aanwezig
ed
natuur
e
uw
?
?
nieuwe
?
natuur versnipperd?
natuur?
?

Voorkeursvariant

Maatregel
landbouw
Stremmen afvoer,
icm peilverhoging
(waar mogelijk);
waar mogelijk extra
open water
Stremmen afvoer,
icm peilverhoging
(waar mogelijk);
extra open water
geen
geen

Maatregel natuur

Opmerkingen

nvt

Extra open water
om pieken op te
kunnen vangen.

1

natter
maken

ja

nee

geen

nvt

Nvt

2

natter
maken

ja

ja

natter

+/-

Nee

3
4

niets doen nee
niets doen ja

nee
nee

nvt
nvt
vochti +/g

Nvt
Ja

5

niets doen ja

deels

natter

+

Ja

Stremmen afvoer,
icm peilverhoging
(waar mogelijk);
extra open water

Hydrologische
isolatie; sloten
verondiepen c.q.
dempen; stremmen
van de afvoer

6

niets doen ja

nee

natter

+

ja

Stremmen afvoer,
icm peilverhoging
(waar mogelijk);
extra open water

7

niets doen ja

ja

natter

+

ja

Stremmen van de
afvoer

8

niets doen ja

ja

natter

+

ja

Stremmen van de
afvoer

9

niets doen ja

ja

natter

+

ja

Stremmen van de
afvoer

10

droger

nee

nee

nvt

nvt

nvt

Peilverlagen

11

droger

ja

ja

natter

+

deels

12

droger

nee

deels

nvt

nvt

nvt

13

droger

ja

ja

natter

+/-

ja

14

droger

ja

ja

natter

+/-

deels

Stremmen afvoer,
icm peilverhoging
(waar mogelijk);
waar mogelijk extra
open water
Geen maatregelen,
waar mogelijk extra
open water.
Geen maatregelen,
waar mogelijk extra
open water.
Stremmen afvoer,
icm peilverhoging
(waar mogelijk);
extra open water

Hydrologische
isolatie; sloten
verondiepen c.q.
dempen; stremmen
van de afvoer;
peilverhoging
Hydrologische
Stremmen van de
isolatie; stremmen afvoer is ook
van de afvoer
gunstig voor
bovenstrooms
gelegen
Broekhuizen (2).
Hydrologische
Hydrologische
isolatie; sloten
isolatie niet altijd
verondiepen;
mogelijk;
stremmen van de stremmen afvoer
afvoer;
in landbouw ook
peilverhoging
gunstig voor
bovenstrooms
gelegen natuur.
Hydrologische
Hydrologische
isolatie; sloten
isolatie niet altijd
verondiepen c.q.
mogelijk;
dempen; stremmen stremmen afvoer
van de afvoer
in landbouw ook
gunstig voor
bovenstrooms
gelegen natuur.
nvt
Afvoer
verplaatsen naar
Amerongerwterin
g
Hydrologische
Gebied is ook
isolatie; sloten
VHR-gebied
verondiepen;
stremmen van de
afvoer.
nvt
Extra open water
om peiken op te
kunnen vangen.
Hydrologische isolatie; stremmen van
de afvoer
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Hydrologische isolatie; sloten
verondiepen c.q. dempen; stremmen
van de afvoer; peilverhoging
nvt
Hydrologische isolatie; sloten
verondiepen c.q. dempen; stremmen
van de afvoer

Hydrologische
isolatie; sloten
verondiepen;
stremmen van de
afvoer;

91

Hydrologische
isolatie zal niet
overal lukken
door
versnippering
landbouw/natuur.
Deel gebied is
VHR gebied.
Gebied is hoger
gelegen dan 5.

Deel landbouw is
al nieuwe natuur.

peilverhoging (waar
mogelijk)

15

droger

16

deels

natter

+/-

deels

Geen maatregelen, Hydrologische isolatie; sloten
waar mogelijk extra verondiepen; stremmen van de afvoer;
open water.
peilverhoging (waar mogelijk)

niets doen nee

nee

nvt

nvt

nvt

Geen maatregelen nvt

17

droger

ja

natter

+

ja

18

niets doen nee

nee

nvt

nvt

nvt
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ja

ja

Ontwikkeling
gebied
afwachten.
Bemaling kan
hoogstwaarschijnl
ijk verdwijnen
(schipsloot)
Geen maatregelen, Hydrologische
Aanleg
waar mogelijk extra isolatie; sloten
verbindingswater
open water.
verondiepen;
gang kan
stremmen van de problemen
afvoer; aanleg van opleveren voor de
een
afwatering van
schoonwatertrace landbouwpercele
als verbinding
n.
tussen de
Schoonwatertrace
natuurgebieden.
kan ook dienen
als EVZ.
Hoogste gelegen
nvt
deel: stremmen
afvoer, icm
peilverhoging (waar
mogelijk); waar
mogelijk extra open
water. Laagst
gelegen deel
peilverlaging.
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3) Kaart voorkeursvariant

Schoonwaterverbinding
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Bijlage 10 Peilbesluit Langbroekerwetering

Peilbesluit Langbroekerwetering
Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden;
Op het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 1 april 2008 met nummer 08.SPR/47;
Overwegende dat met betrekking tot de voorbereiding van het peilbesluit Langbroekerwetering een
inrichtingsplan, het zogeheten Watergebiedsplan Langbroekerwetering, is opgesteld waarin, naast de
waterhuishoudkundige inrichting en de regeling van de waterbeheersing van het gebied, ook de toelichting is
opgenomen op de in te stellen waterpeilen. Voor dit gebied is nog niet eerder een peilbesluit opgesteld. De
voorgestelde peilen in dit peilbesluit zijn gebaseerd op de huidige praktijkpeilen en ervaringen van
beheerders en gebruikers van het gebied.
Gelet op artikel 16 van de Wet op de Waterhuishouding en op hoofdstuk III van de Verordening
waterhuishouding Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2002,
Besluit:
Het peilbesluit Langbroekerwetering vast te stellen zoals hierna is aangegeven.

Artikel 1. Gebied
Het gebied waar dit peilbesluit betrekking op heeft ligt in de provincie Utrecht, binnen het
grondgebied van de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Bunnik en is
aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart. Op deze kaart zijn ook de coderingen van de
peilgebieden en de locatie van de peilschaal, waarop het peil is af te lezen, aangegeven.
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 en regulier peilbeheer
1. In het volgende peilgebied wordt een zomer- en winterpeil gehanteerd. De na te streven
waterstanden zijn;
Code Peilgebied
LBW003

Zomerpeil
(m t.o.v. NAP)
2,80

Winterpeil
(m t.o.v. NAP)
2,60

De overgang van zomer- naar winterpeil 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 september tot en met november.
De overgang van winter- naar zomerpeil 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 april tot en met juni.
2. In het volgende peilgebied wordt een vastpeil gehanteerd. De na te streven waterstanden zijn;
Code Peilgebied
LBW016

Vastpeil
(m t.o.v. NAP)
2,70
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3. In de volgende peilgebieden wordt een flexibel peilbeheer gevoerd. De na te streven waterstanden
liggen tussen;
Code Peilgebied
LBW001
LBW002
LBW004
LBW005
LBW007
LBW008
LBW010
LBW011
LBW012
LBW013
LBW017
LBW020
LBW021
LBW022
LBW023
LBW024
LBW025
LBW026
LBW027
LBW028
LBW030
LBW031
LBW033

Bovenpeil
(m t.o.v. NAP)
2,85
2,80
1,90
3,80
3,00
2,80
2,30
3,00
3,00
3,95
3,20
3,00
4,00
4,50
3,55
4,25
3,83
2,70
2,45
3,30
2,80
zp 1,60 / wp 1,40
3,30

Onderpeil
(m t.o.v. NAP)
2,30
1,30
-

Het peil mag fluctueren tussen het genoemde boven- en onderpeil.
Indien geen onderpeil is aangegeven, wordt geen water ingelaten. Droogval van de watergangen is in
dat geval mogelijk.
4. In de volgende peilgebieden wordt een dynamisch peilbeheer gevoerd. De na te streven
waterstanden zijn;
Code Peilgebied
LBW006
LBW009
LBW015
LBW018
LBW019
LBW029
LBW032

Zomerpeil
(m t.o.v. NAP)
2,20
1,90
2,70
3,10
2,60
2,35
1,60

Winterpeil
(m t.o.v. NAP)
2,00
1,80
2,60
3,00
2,50
2,20
1,40

Het peil kan, afhankelijk van de weersomstandigheden en de weersverwachting, dynamisch in de tijd
fluctueren tussen het vastgestelde zomer- en winterpeil.
Artikel 4.
Marges in het peilbeheer
Bij afwijking van 0,05 m of meer boven of onder de in artikel 3 genoemde waterstanden moet uitlaat
of inlaat van water geschieden tot op het moment dat - na bijzakking - de na te streven waterstand
weer is bereikt.
Ten tijde van aan- en afvoer van water kan de waterstand bij het inlaat- of uitlaatkunstwerk tijdelijk
afwijken van de in artikel 3 genoemde peilen.
Artikel 5.
Buitengewone weersomstandigheden
Dijkgraaf en hoogheemraden zijn bevoegd om, indien buitengewone weersomstandigheden dit naar
hun oordeel noodzakelijk maken, bovengenoemde peilen van de waterstand tijdelijk:
- in droge en zeer droge perioden met 0,10 meter te verhogen;
- in natte en zeer natte perioden met 0,10 meter te verlagen.
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Artikel 6.
Calamiteiten en extreme weersomstandigheden
Dijkgraaf en hoogheemraden zijn bevoegd om, onder afweging van de betrokken belangen, van het
in artikel 3 vastgestelde peil af te wijken, indien daarvoor op grond van te verwachten of reeds
optredende extreme - natte of droge - weersomstandigheden, dan wel in verband met dreigende of
reeds optredende calamiteiten, aanleiding bestaat.
Artikel 7.
Nachtvorstpeil
Dijkgraaf en hoogheemraden zijn bevoegd om, indien nachtvorst wordt verwacht, ten behoeve van
de nachtvorstschadebestrijding in de fruitteelt, de vermelde peilen tijdelijk op te zetten tot het
vermelde zomerpeil.
Artikel 8. Fasering instelling peil
De in dit peilbesluit vermelde peilen worden gefaseerd ingevoerd. Als alle daarvoor noodzakelijke
maatregelen in een peilgebied zijn getroffen, zijn dijkgraaf en hoogheemraden bevoegd om in
desbetreffende peilgebied het vermelde peil in te voeren, ook al zijn/worden de peilen in een of meer
andere peilgebieden op dat moment nog niet ingevoerd. Dit moment wordt door dijkgraaf en
hoogheemraden bepaald en in dag- en/of weekbladen gepubliceerd.
Artikel 9. Inwerkingtreding
Het peilbesluit treedt in werking met ingang van de achtste dag nadat de bekendmaking van de
goedkeuring van dit peilbesluit door gedeputeerde staten heeft plaatsgevonden.
Artikel 10. Titel
Dit peilbesluit kan worden aangehaald als Peilbesluit Langbroekerwetering.

Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 18 juni 2008.

drs. E.Th. Meuleman
secretaris

P.J.M. Poelmann
voorzitter

Goedgekeurd door gedeputeerde staten van de provincie Utrecht bij besluit van [datum].
Bekend gemaakt op [datum].
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