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Alle uitvoerende werkzaamheden van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
worden verricht door Waternet

Voorwoord
Voor u ligt het watergebiedsplan voor de Hoeker- Garstenpolder. Het waterschap
is verantwoordelijk voor een groot deel van de wateren in deze polder en moet er
samen met haar partners voor zorgen dat het droog, veilig en prettig wonen,
werken en recreëren is in deze polder. Daarom stelt het waterschap elke 10 jaar
een nieuw watergebiedsplan op, met daarin een peilbesluit. Als Dagelijks
Bestuurder van het Waterschap ben ik hiervoor verantwoordelijk. In dit plan
komen uiteenlopende wateronderwerpen aan de orde die spelen binnen de
Hoeker- Garstenpolder. Het gebied heeft in zijn geheel de functie landbouw met
natte natuurwaarden en bestaat voornamelijk uit agrarisch gebied met grasland en
één fruitbomenkwekerij. Lokaal komt bijzondere watervegetatie voor en dat
moeten we koesteren.
Het waterschap zorgt er niet alleen voor dat het water onder controle blijft in deze
polder. Dat doen we samen met anderen. Het watergebiedsplan is opgesteld in
overleg met diverse partijen en belanghebbenden. Zo raadpleegden we
ambtenaren van provincie en gemeente en medewerkers van Rijkswaterstaat. Ook
bewoners uit het gebied en de molenaars deelden hun kennis met ons. Zij
kwamen met kritische en constructieve suggesties voor het plan tijdens
informatieavonden, becommentarieerden onze ideeën en waren beschikbaar voor
allerlei vragen. Zij leverden hiermee als kenners en gebruikers van het gebied een
substantiële bijdrage aan het plan. Ik wil daarom ook iedereen die mee heeft
gewerkt, bedanken voor hun inzet. Hierdoor is het een beter plan geworden.
Na uitvoering van de inrichtingsmaatregelen uit het watergebiedsplan zullen er in
de normale situatie geen grote veranderingen merkbaar zijn. In zeer natte
situaties echter wordt het water zichtbaar beter afgevoerd. Met behulp van
geautomatiseerde stuwen in de Indijkwetering wordt het water zo over de polder
verdeeld dat wateroverlast wordt voorkomen. Door inlaten te reguleren wordt
minder water ingelaten en dat heeft een positief effect op de waterkwaliteit en
ecologie. De uitvoering van het plan zal naar verwachting plaatsvinden in 2016.
Vervolgens bekijkt het waterschap over 10 jaar opnieuw het functioneren van deze
polder nauwkeurig. Maar ook in de tussentijd blijven we natuurlijk zorgen voor
monitoring, beheer en onderhoud.
Ik hoop, samen met het projectteam van Waternet, dat dit plan er aan bijdraagt
dat men met plezier kan blijven wonen, werken en recreëren in de HoekerGarstenpolder.
Ik wens u veel leesplezier toe.

De heer P.N. Kruiswijk
Lid dagelijks bestuur waterschap Amstel, Gooi en Vecht
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Samenvatting
Het plangebied van dit watergebiedsplan ligt tussen het Amsterdam Rijnkanaal en
de Vecht en ten noordwesten van het dorp Vreeland en omvat de HoekerGarstenpolder. Het gebied is ongeveer 514 ha groot en bestaat voornamelijk uit
grasland en één fruitbomenkwekerij. Het plangebied bestaat in de actuele situatie
uit acht peilgebieden. Het water stroomt in de polder van het oosten naar het
westen en wordt uitgemalen via gemaal Hoeker-Garsten op het Amsterdam
Rijnkanaal. In het plangebied zijn zes primaire watergangen: Inlaatwetering,
Indijkwetering, Oostkanaaldijkwetering, Molenvliet, Kadijkwetering en
Dwarswetering.
De aanleiding tot het opstellen van het watergebiedsplan Hoeker-Garstenpolder is
de verplichting op grond van de Waterverordening hoogheemraadschap Amstel,
Gooi en Vecht om elke tien jaar het peil opnieuw vast te stellen. Het peilbesluit
van de Hoeker-Garstenpolder is op 20 juni 1996 door Gedeputeerde Staten van de
provincie Utrecht goedgekeurd. De provincie heeft op 17 maart 2009 vrijstelling
gegeven voor een extra 5 jaar om het peilbesluit vast te stellen.
Het peilbesluit is opgesteld voor het gehele plangebied. De knelpunten die het
vertrekpunt vormen voor de voorgestelde maatregelen zijn deels aangedragen
door bewoners en deels vanuit beheer van Waternet. De maatregelen die zijn
voorgesteld in het watergebiedsplan zijn voornamelijk een verbetering van de
waterafvoer in het gebied. De maatregelen bestaan uit het vergroten van zes
duikers, het automatiseren van drie stuwen (om de NBW-knelpunten in de
wateroverlast op te lossen), het verbreden van de Inlaatwetering, het
automatiseren van de inlaat, het reguleren van twee hoogwatervoorzieningen en
het herstellen van een keerschot. Een groot knelpunt is de opstuwing in de
Oostkanaaldijkwetering. Dit wordt veroorzaakt door de lengte van de watergang
en de hoeveelheid duikers. In dit watergebiedsplan zijn echter geen structurele
maatregelen opgenomen omdat het waarschijnlijk is dat Rijkswaterstaat de
komende jaren werkzaamheden aan de kering moet uitvoeren waarbij mogelijk
ook het profiel van de Oostkanaaldijkwetering moet worden aangepakt. Als
tijdelijke maatregel is gekozen voor de inrichting van een trekkeropstelplaats
zodat bij waterbezwaar snel een noodpomp ingezet kan worden om de doorvoer
naar het gemaal een boost te geven.
De vast te leggen peilen in het peilbesluit betreffen de in de praktijk gehanteerde
peilen. De huidige waterpeilen en drooglegging zijn voor het grootste deel passend
voor het grondgebruik in de polder. Daarnaast is vanwege het opbarstrisico in de
polder een peilverlaging niet wenselijk. Het gebiedje ten noorden van de Korte
Velterslaan in het uiterste noorden van de polder wordt als extra peilgebied bij de
polder gevoegd.
Voor de Hoeker- Garstenpolder worden tegelijkertijd met dit watergebiedsplan
Algemene regels voor hoogwatervoorzieningen opgesteld. Doel van deze algemene
regels is het reguleren van hoogwatervoorzieningen.
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1
1.1

Inleiding
Wat is een watergebiedsplan?
Voor u ligt het Watergebiedsplan Hoeker-Garstenpolder. Het plan beschrijft
de gewenste waterinrichting en praktijk van het waterbeheer in de polder voor een
periode van tien jaar. Hierbij worden alle wateraspecten in onderlinge samenhang
bekeken, in relatie tot het huidige grondgebruik en eventuele ruimtelijke
ontwikkelingen, inclusief de belangenafweging en de gevolgen van het plan.
Het watergebiedsplan Hoeker-Garstenpolder is een plan van het waterschap
Amstel, Gooi en Vecht, dat gebiedsgerichte uitwerking geeft aan het
Waterbeheerplan. Het plangebied is weergegeven in figuur 1.1.

Figuur 1.1 Het plangebied van het watergebiedsplan Hoeker-Garstenpolder

Het plan beschrijft hoe de waterhuishouding in het gebied, met name het
peilbeheer, de waterinrichting en het beheer en onderhoud zullen worden
geregeld. Het inrichtingsdeel bevat de uitwerking van maatregelen die
noodzakelijk zijn om het gewenste peil in te stellen, het ecologisch functioneren
(o.a. de waterkwaliteit) te verbeteren, natuur-, belevings- en gebruikswaarden te
versterken, cultuurhistorische waarden te behouden en verdroging tegen te gaan.
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De onderdelen peilbesluit en waterinrichtingsplan van een watergebiedsplan
hebben een wettelijke status. Het peilbesluit geeft invulling aan de wettelijke taak
om voor het gehele beheergebied een actueel peilbesluit te hebben. Deze
wettelijke taak is vastgelegd in de Waterwet en in de Waterverordening (lit. 2). Na
een periode van 10 jaar moet een peilbesluit volgens deze verordening herzien
worden, of worden verlengd met een periode van maximaal 5 jaar.
De waterinrichtingsmaatregelen zijn projectplannen bedoeld in artikel 5.4 van de
Waterwet.
Het peilbesluit van de Hoeker-Garstenpolder is op 20 juni 1996 door Gedeputeerde
Staten van de provincie Utrecht goedgekeurd en zou dus in 2006 herzien moeten
zijn. De provincie heeft het waterschap echter vrijstelling verleend voor een
periode van vijf jaar, dit betekent dat het peilbesluit uiterlijk in 2011 vastgesteld
had moeten zijn.
Het watergebiedsplan bestaat uit de volgende onderdelen:
− Watersysteemanalyse (oppervlaktewater en grondwater);
− Analyse van waterkwaliteit en ecologisch functioneren (vegetatie);
− Peilbesluit
− Waterinrichtingsmaatregelen;
− Beheer-, onderhoud- en monitoring.
Voor maatregelen aan boezemkeringen en kaden wordt verwezen naar het
“Actieprogramma Veilige Waterkeringen 2009-2015”. Andere gerelateerde
plannen, zoals stedelijke waterplannen en rioleringsplannen, zijn geen onderdeel
van het watergebiedsplan. Waar nodig is het watergebiedsplan wel op deze
plannen afgestemd.
1.2

Aanleiding en doel
Er waren verschillende aanleidingen tot het opstellen van dit watergebiedsplan:


De geldigheidsduur van het huidige peilbesluit is in 2011 verlopen, het
peilbesluit moet daarom herzien worden.



De aangepaste bodemkaart van de provincie Utrecht (2008) had aanleiding
kunnen geven tot aanpassing van het peilbesluit.



De peilen in de praktijk wijken af van de peilen volgens het vigerende
peilbesluit.



Op een aantal punten bestond beperkt inzicht in het functioneren van het
watersysteem.



Een uitgebreide inventarisatie van de ecologische toestand en de
waterkwaliteit van het plangebied en analyse van deze gegevens was niet
eerder uitgevoerd.

Het hoofddoel van dit watergebiedsplan is het nemen van een peilbesluit voor de
Hoeker-Garstenpolder zodat het gebied weer beschikt over een actueel peilbesluit
waarmee de functies in het gebied zo goed mogelijk worden gefaciliteerd.
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1.3

Aanpak en communicatie
Om alle vragen te beantwoorden, de knelpunten op hun ernst en omvang te
waarderen en gericht maatregelen te nemen zijn twee sporen ingezet binnen de
voorbereiding op het watergebiedsplan.
Het ene spoor is het technische spoor waarin diverse onderzoeken zijn uitgevoerd
om het functioneren van het grond- en oppervlaktewatersysteem te analyseren.
Het tweede spoor is het communicatiespoor. Hierin is gedurende het proces
contact gehouden met de betrokken partijen. Door middel van veldbezoeken,
publieksbijeenkomsten en gesprekken met verschillende partijen is gezocht naar
gebiedskennis en inbreng van de belanghebbenden. Dit heeft inzicht gegeven in
de wensen en de klachten van de mensen die in het gebied wonen en werken en
de organisaties die er actief zijn. De inbreng is ook gebruikt om de resultaten van
de (model)onderzoeken te toetsen en verbeteren.
De modelresultaten in combinatie met de informatie uit het gebied hebben geleid
tot een voorstel voor enkele maatregelen. Deze staan beschreven in het plan en
worden na vaststelling hiervan uitgevoerd.
Belanghebbenden in het plangebied hebben een aantal keren de gelegenheid
gehad om inbreng te leveren. Dit gebeurde tijdens een publieksbijeenkomst (27
juni 2013) en door middel van gesprekken met de volgende partijen:
-

Rijkswaterstaat

-

Gemeente Stichtse Vecht

De belanghebbenden hebben aangegeven welke knelpunten zij zien. Op 16
december 2013 is een informatieavond voor belanghebbenden gehouden. Tijdens
deze avond is het peilvoorstel gepresenteerd en is teruggekoppeld op welke
manier de aangegeven knelpunten kunnen worden aangepakt en hoe deze als
maatregelen in dit watergebiedsplan opgenomen worden. Bij aanvang van de
inspraakperiode (1 december 2014) zijn twee publieksbijeenkomsten
georganiseerd (10 en 19 december 2014) waar het ontwerp watergebiedsplan en
de inspraakprocedure zijn toegelicht.
1.4

Beleidskader
Het watergebiedsplan moet binnen de kaders van het vigerend beleid en
regelgeving passen. Dit beleidskader is verwoord in een aantal richtinggevende
plannen. In figuur 1.2 is een overzicht gegeven van het beleidskader, voor zover
relevant, op (inter)nationaal, provinciaal en regionaal niveau en de relaties met
het watergebiedsplan. Dit beleidskader is ingedeeld naar de thema’s ruimtelijke
ordening, water en milieu. In de afbeelding zijn de belangrijkste relaties met
andere ‘omringende’ beleidsplannen aangegeven.
De belangrijkste kaderstellende plannen en regels voor het watergebiedsplan zijn:
•

Nationaal Bestuursakkoord Water

•

Europese Kaderrichtlijn Water

•

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie Utrecht 2013- 2028

•

Provinciaal waterplan Utrecht 2010-2015
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•

Waterbeheerplan AGV 2010-2015

•

Bestemmingsplan landelijk gebied Loenen.(Dd. 17-02-2004)

In bijlage II worden achtereenvolgens de beleidsplannen en regelgeving van het
Rijk, de provincie Utrecht, de gemeente Stichtse Vecht en het waterschap Amstel,
Gooi en Vecht toegelicht.

Figuur 1.2 Beleidskader op (inter)nationaal, provinciaal en regionaal niveau en de relaties
met het watergebiedsplan. Het watergebiedsplan is een plan van het waterschap

1.5

Planstatus en (inspraak)procedure
De onderdelen peilbesluit en de maatregelen uit het waterinrichtingsplan van dit
watergebiedsplan hebben een wettelijke status (Waterwet). Daarom wordt voor
het vaststellen van dit watergebiedsplan de wettelijke inspraak- en
besluitvormingsprocedure voor peilbesluiten en projectplannen gevolgd.
Voor u ligt het watergebiedsplan inclusief peilbesluit. Dit plan heeft tijdens de
inspraakperiode van 1 december 2014 tot en met 11 januari 2015 ter inzage
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gelegen. De inspraakperiode is door het waterschap aangekondigd via
www.overheid.nl . Bewoners van het buitengebied zijn daarnaast via een
advertentie in regionale kranten en een brief op de hoogte gebracht van een
informatieavond aan het begin van de inspraakperiode. Men kon tijdens de
inspraakperiode een reactie (zienswijze) indienen. Alle op tijd ingediende
zienswijzen zijn verwerkt in een verslag van inspraak en zijn samen met het waar
nodig aangepaste watergebiedsplan aan het Algemeen Bestuur van waterschap
Amstel, Gooi en Vecht ter vaststelling aangeboden. Tegen de vaststelling van een
peilbesluit kan (doorgaans na indienen van een zienswijze, zie hierboven) beroep
worden ingesteld bij de rechtbank en eventueel hoger beroep bij de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
De procedure die wordt doorlopen voordat het peilbesluit onherroepelijk wordt
vastgesteld is schematisch weergegeven in Figuur 1.3.
Ten slotte wordt de uitvoeringsfase gestart. Dit zal naar verwachting in 2015 zijn.

voorbereiding ontwerp peilbesluit

ter inzage legging ontwerp peilbesluit

besluit DB / AB

bekendmaking besluit DB/AB

evt. beroep bij rechtbank

evt. hoger beroep Raad van State

peilbesluit onherroepelijk

Figuur 1.3 Procedure peilbesluit.

Het plan bevat wijzigingen aan waterstaatswerken en is daarom een projectplan
als bedoeld in artikel 5.4 Waterwet. Ook tegen het vaststellen van deze
wijzigingen is beroep mogelijk, maar hierop is de Crisis- en herstelwet van
toepassing. Voor een in te stellen beroep betekent dit onder meer dat de gronden
van het beroep vóór het einde van de beroepstermijn moeten zijn ingediend.
1.6

Leeswijzer
Plantekst
Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van de algemene gebiedskenmerken. In
hoofdstuk 3 wordt de huidige situatie van het watersysteem beschreven en
geanalyseerd en worden knelpunten beschreven en toegelicht. In hoofdstuk 4
wordt vervolgens een toelichting gegeven op het peilbesluit. In hoofdstuk 5
worden de te nemen maatregelen beschreven en toegelicht. Aan het eind is een
literatuurlijst opgenomen.
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1.7

Bijlagen
Dit rapport bevat verder bijlagen, met onder andere de formele tekst van het
peilbesluit, nadere toelichting betreffende het beleid en een kaartenbijlage.
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2
2.1

Algemene beschrijving plangebied
Plangebied
Het plangebied (zie figuur 1.1, ongeveer 514 ha) omvat de Hoeker- Garstenpolder
(kaart 1). De polder is bijna geheel omringd door boezemwater. Aan de noord en
oostkant wordt de polder begrensd door de Vecht, aan de westkant door het
Amsterdam Rijnkanaal. Aan de zuidkant grenst het gebied aan de polder Holland,
Sticht en Voorburg Oost.
De polder valt geheel binnen de gemeente Stichtse Vecht en ligt in de provincie
Utrecht. In de polder valt een klein deel van de stedelijke kern Nigtevecht (in het
noorden).
In vergelijking met de vigerende peilbesluiten, voorgaande
waterinrichtingsplannen en het huidige af- en aanvoergebied, wijkt het plangebied
van dit watergebiedsplan enigszins af (figuur 1.1):
-

Een klein deel van de polder watert niet af via het poldergemaal, maar staat in
de huidige situatie direct in verbinding met het Amsterdam Rijnkanaal.
Rijkswaterstaat heeft het voornemen de verbinding met de boezem op korte
termijn af te sluiten en daarom is het gebiedje toegevoegd aan het
plangebied. Het gaat om het waterrijke gebiedje in het noorden van het
plangebied.

-

Aan de oostkant is nabij de Vecht ter hoogte van Nigtevechtsweg 186/188 de
plangebiedsgrens enigszins gewijzigd ten opzichte van de vorige plangrens uit
1996 in verband met veranderende inzichten in de ligging ervan.

Bovenstaande wijzigingen in de poldergrenzen/plangrenzen hebben geen
consequenties voor het peilbesluit voor de polder. De gewijzigde grenzen zijn
meegenomen in de plankaarten.

2.2

Geo(hydro)logie
In de polder is een circa 6 m dikke holocene deklaag bestaande uit afwisselend klei
en veen met dunne zandbanen. Onderliggend zandpakket, het watervoerend
pakket strekt zich uit vanaf ca. 8 m tot dieper dan 70 m beneden maaiveld.
De regionale grondwaterstroming in het watervoerend pakket is van oost naar
west: het grondwater stroomt van de hoger gelegen gronden van het Gooi naar de
lager gelegen polders ten westen van het Amsterdam Rijnkanaal. Plaatselijk ligt dit
iets anders. Door de diepe ligging van de Horstermeerpolder (deze ligt ter hoogte
van de Hoeker- Garstenpolder aan de overzijde van de Vecht) wordt het
grondwater richting deze diepe polder getrokken (figuur 2.1).
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Figuur 2.1 Regionale grondwaterstroming (bron: Stroomgebiedsvisie Amstelland)

Meer lokaal stroomt water vanuit het Amsterdam Rijnkanaal en de Vecht naar de
aangrenzende polders. Dit geldt ook voor de Hoeker-Garstenpolder. De stijghoogte
(waterdruk in het watervoerend pakket) ter plaatse van de Hoeker-Garstenpolder
ligt in het oostelijk deel van de polder rond de NAP -1,7 m en meer richting het
Amsterdam Rijnkanaal rond de NAP -1,5 m.
De waterpeilen in de Hoeker-Garstenpolder variëren tussen NAP -2,25 in het
westen tot NAP -1,2 m in het oosten. In de meeste peilvakken is sprake van kwel,
in de hoger gelegen peilvakken aan de oostzijde vindt wegzijging plaats. Waar
kwel optreedt in de polder, is dit water afkomstig uit de Vecht en het Amsterdam
Rijnkanaal.
De gemiddelde hoeveelheid kwel in de polder (inclusief de wegzijging ter plaatse
van de hoger gelegen peilgebieden) bedraagt 1,0 mm/dag (figuur 2.2). Langs de
randen, vooral in het noordelijk deel van de polder en bij het Amsterdam
Rijnkanaal, is er lokaal sprake van een grotere kweldruk (tot 2,5 mm/dag). Door
de kwel zijn hier risico’s op instabiliteit van de grond en opbarsten van de
slootbodem. (Lit.17, GGOR onderzoek Hoeker-Garstenpolder, Waternet, 2014).
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Figuur 2.2 Kwel en wegzijging in Hoeker-Garstenpolder (Bron: Lit.17, GGOR onderzoek.
Hoeker-Garstenpolder).

2.3

Bodemsoorten
In de Hoeker- Garstenpolder is de invloed van de rivier de Vecht duidelijk terug te
zien in de bodemopbouw. Er is sprake van een geleidelijk verloop in opbouw van
het bodemprofiel van de Vecht naar de meer naar het westen gelegen
veenweidegebieden. Meer lokaal verschilt de bodemopbouw door het verleggen
van de stroomruggen en stroombeddingen (figuur 2.3).

Figuur 2.3 Bodem en archeologie (Bron: Bestemmingsplan Landelijk Gebied West,
gemeente Stichtse Vecht, 2012)
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Op de bodemkaart 8 en in figuur 2.3 zijn de bodemsoorten ruimtelijk
weergegeven. Het grootste deel van de polder bestaat uit kalkloze
poldervaaggronden (zware zavel en zware klei). Naar het noordoosten toe komen
drechtvaaggronden voor en in de noordelijke punt waardveengrond.
Drechtvaaggronden komen voor op plaatsen waar klei over een veenlaag uitwigt
(de hoeveelheid afgezet klei wordt dunner vanaf de bron).
Op basis van de Veengebieden kaart van de provincie Utrecht komt geen veen
voor in de polder. De Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht is gebaseerd op
gegevens van de ondergrond en geeft een beeld van de opbouw van de bodem tot
een diepte van 120 cm onder maaiveld.
2.4

Functies en grondgebruik
Op basis van het Waterbeheerplan 2010-2015 heeft nagenoeg het gehele
plangebied de functie landbouw met natte natuur (kaart 9). Het feitelijke
grondgebruik komt met deze functie overeen en is in vrijwel de gehele polder
grasland (kaart 10). Op enkele plaatsen komen boomgaarden voor. De bebouwing
(functie stedelijke gebied) in het plangebied bevindt zich in het uiterste noorden
(Nigtevecht).
Het open water percentage van de polder is ruim 4,5 %.

2.5

Maaiveldhoogten
De gemiddelde maaiveldhoogte in het plangebied (kaart 2) varieert van circa NAP
-1,5 m langs het Amsterdam Rijnkanaal tot NAP -0,5 m in het zuidoosten van de
polder. In de Hoeker-Garstenpolder komen zavelruggen in de ondergrond voor,
waardoor inklinkingsverschillen optreden en een zwak golvend maaiveld ontstaat.
In Tabel 2.1 zijn per peilgebied de gemiddelde en mediane maaiveldhoogte
weergegeven voor de actuele peilgebieden (zie kaart 2 Kaartenbijlage).

Tabel 2.1 Maaiveldhoogte (inclusief maaiveldhoogte binnen de peilafwijkingen).

Peilvak
(actueel)

Exclusief maaiveldhoogte

Inclusief maaiveldhoogte
binnen peilafwijkingen
Gemiddeld
Mediaan

binnen peilafwijkingen
Gemiddeld

Mediaan

53-1

-145

-148

-145

-148

53-2

-156

-159

-159

-159

53-3

-154

-156

-151

-154
-116

53-4

-105

-108

-114

53-5

-77

-76

-77

-76

53-6

-40

-41

-40

-38

53-7

-63

-62

-63

-62

53-8

-108

-107

-108

-107
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Maaivelddaling
Door bodemprocessen als krimp en inklinking vindt maaivelddaling plaats. Voor
het bepalen van de maaivelddaling in de Hoeker-Garstenpolder is gebruik gemaakt
van actuele en historische maaiveldhoogte metingen en van de vastgelegde
(historische) waterpeilen. Op basis van deze gegevens is een autonome
maaivelddaling afgeleid van 0,1 tot 0,3 cm/ jaar.
2.6

Cultuurhistorie, archeologie en recreatie
Bij cultuurhistorische waarden gaat het om archeologie, historische geografie,
bouwkunde en stedenbouw. Een cultuurhistorische kenmerkenkaart (kaart 13)
maakt onderdeel uit van de kaartenbijlage bij dit watergebiedsplan.
Vecht
De oeverwallen van de Vecht zijn al van oudsher bewoond. Op de hogere gronden
zijn losse archeologische vondsten gedaan, delen van de polder zijn archeologisch
waardevol. De Vecht die de polder aan de oostkant begrenst, is cultuurhistorisch
van waarde. Kenmerkend voor de rivieren in het waterrijke gebied tussen Utrecht
en Amsterdam is dat ze veelal de hoogste delen vormen in wat het omgekeerde
landschap wordt genoemd. Langs de Vecht staan enkele rijksmonumenten,
waaronder twee molens en verschillende historische boerderijen.
Indijkwetering en Klompenpad
Vanaf de Vecht is langs de Inlaatwetering en de Indijkwetering een wandelroute
door de polder aanwezig. De bosjesrij langs de Indijkwetering maakt de oude
Indijk zichtbaar en moet daarom worden behouden.
Nieuwe Hollandse waterlinie
De Hoeker-Garstenpolder maakte deel uit van het inundatiegebied van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie. In geval van een bedreigende aanval kon het gebied onder
water worden gezet.
Molens
De Hoekermolen en Garstenmolen staan langs de Vecht en zijn rijksmonumenten.
Deze verzorgden als poldermolens de bemaling van respectievelijk de Hoeker
Polder en Garstenpolder. In 1960 werd de Hoeker Polder op het naastgelegen
waterschap Garsten aangesloten. Vanaf dat moment werd het gebied elektrisch
bemalen.
Op 28 februari 2013 is een overeenkomst gesloten tussen Waterschap Amstel,
Gooi en Vecht en de eigenaren van een aantal poldermolens in het beheergebied,
deze overeenkomst vloeit voor uit de Molennota (zie Lit. 10). Hierdoor kunnen
deze molens ingezet worden voor waterbeheer en voor vismigratie. Eén van de
kerntaken van het waterschap is het op peil houden van het water in de polders.
De door windkracht aangedreven molens kunnen hier een bijdrage aan leveren. De
Garstenmolen maakt deel uit van de gesloten overeenkomst. Dit betekent dat de
molen in calamiteitensituaties – bij wateroverlast - kan worden ingezet bij het
bemalen van de polder. Door de eigenaar van de Hoekermolen is aangegeven zich
ook aan te willen sluiten bij de overeenkomst, zodat ook deze molen een bijdrage
kan leveren aan de bemaling van de polder. Op dit moment maakt de
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Hoekermolen nog geen onderdeel uit van de overeenkomst, onder andere omdat
de infrastructuur van het toevoerende watersysteem niet toereikend is.
De als grondzeiler uitgevoerde achtkante bovenkruier van de Garstenmolen was
ingericht als poldermolen voor de bemaling van de voormalige Garstenpolder en is
voorzien van een inwendige molenaarswoning. De huidige molen is gebouwd in
1876 na het afbranden van de vorige molen en bemaalde met een vijzel tot 1960
het gebied van het voormalige waterschap Garsten (306 ha). Het verticale en
onderste deel van het gaande werk inclusief de vijzel werden in 1960 verwijderd,
waardoor er ruimte ontstond voor een woning. Vanaf 2005 stond de molen stil
vanwege een ingrijpende restauratie, die in 2007 afgerond werd. De molen is
daarbij uitgerust met een nieuwe en langere vijzel en kan weer met windkracht als
poldergemaal dienst doen (www.molens.nl).
Ook de als grondzeiler uitgevoerde achtkante bovenkruier van de Hoekermolen is
ingericht als poldermolen, in dit geval voor de bemaling van de Hoeker Polder. Ook
deze molen is voorzien van een inwendige molenaarswoning. De molen is ingericht
als maalvaardige poldermolen met een vijzel met houten vijzelbalk en ijzeren
gangen. De molen heeft op de huidige standplaats een voorganger gekend, welke
als gevolg van blikseminslag afbrandde. Bij de bouw van de huidige molen (1874)
werden veel onderdelen gebruikt van een elders afgebroken molen. Tot 1959
bemaalde de molen de Hoeker Polder (214 ha). In 2006 is een uitgebreide
restauratie uitgevoerd, waardoor deze weer maalvaardig is geworden. De vijzel
werd verlengd, de vijzelkom werd verdiept, twee wieken hebben andere fokken
gekregen en er werd een nieuwe staartbalk aangebracht (www.molens.nl).
2.7

Plannen en ontwikkelingen in het gebied
Nieuw bestemmingsplan
Voor het plangebied is momenteel een herziening van het bestemmingsplan
(landelijk gebied Loenen) in voorbereiding, daarin zijn geen ontwikkelingen
voorzien die voor dit plan van belang zijn.
Inlaatconstructie ARK
In de noordelijk punt van de polder, in het waterrijk gebied, is een
inlaatconstructie in de waterkering van het Amsterdam Rijnkanaal aanwezig. Deze
inlaatconstructie is eigendom van Rijkswaterstaat. De inlaat staat altijd open
waardoor het waterrijke gebiedje direct in verbinding staat met het Amsterdam
Rijnkanaal en dus het peil van de boezem volgt. De functie van deze
inlaatconstructie is niet duidelijk. RWS overweegt het kunstwerk definitief te
sluiten en onderzoekt daarbij of er een mogelijkheid is om een inlaat te realiseren
voor de waterplas. Het gebiedje wordt dan een afzonderlijk peilgebiedje.

Dijkversterking
Rond het plangebied liggen diverse dijken. De waterkering aan de oostkant van
het plangebied (de westelijke kade van de Vecht, Vreelandseweg) is een
zogenaamde secundaire waterkering (kering met een regionaal belang). Deze
houdt het water uit de boezem (de Vecht) tegen. Deze kering is recent (2012)
getoetst aan de veiligheidsnormen voor waterkeringen. Sommige delen van de
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kering zullen vanaf 2014 versterkt worden. In het kader van het Actieprogramma
Veilige Waterkeringen worden deze delen van de kering verhoogd. De versterking
van deze kering is geen onderdeel van dit watergebiedsplan. De dijkversterkingswerkzaamheden worden wel afgestemd met het watergebiedsplan, maar volgen
een eigen projectplan- en uitvoeringsprocedure.
Op basis van de toetsing is
dijkversterking noodzakelijk ca. 100
meter ten noorden tot ca. 100 m ten
zuiden van de Garstenmolen) en vanaf
ruim 700 m ten noorden van de
Hoekermolen tot aan deze molen. De
trajecten staan in geel weergegeven in
Figuur 2.4.

Figuur 2.4 Dijkversterkingstrajecten
in de Hoeker-Garstenpolder

Aan de westkant wordt de polder begrensd door de waterkering langs het
Amsterdam Rijnkanaal. Deze waterkering is in beheer en onderhoud van
Rijkswaterstaat. Vanaf 2014 wordt deze waterkering getoetst op veiligheid. De
verwachting van Rijkswaterstaat is dat delen van deze kering niet voldoen aan de
veiligheidsnorm en dat versterking noodzakelijk zal zijn.
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3

Beschrijving en analyse huidige situatie watersysteem
In dit hoofdstuk wordt het functioneren van het watersysteem geanalyseerd en
worden knelpunten in het functioneren van het watersysteem benoemd. Per
knelpunt wordt vervolgens een afweging gemaakt die al dan niet leidt tot een
maatregel. De specificatie en de gevolgen van de te nemen maatregelen worden in
hoofdstuk 4 en 5 verder uitgewerkt.

3.1

Watersysteem
Hoofdwatersysteem
In de Keur van AGV is het watersysteem onderverdeeld in primaire en secundaire
watergangen. Primaire watergangen zijn watergangen waaraan het waterschap
een belangrijke functie toekent voor de wateraf- en -aanvoer en waterberging. De
primaire watergangen en de inliggende peilregulerende kunstwerken worden
daarom in principe onderhouden door het waterschap. Parallel aan en direct naast
het Amsterdam Rijnkanaal ligt de Oostkanaaldijkwetering. Dit is een primaire
watergang die onderhouden wordt door Rijkswaterstaat.
Voor het watergebiedsplan is getoetst of de opstuwing in de primaire watergangen
en bij de daarin liggende kunstwerken niet te groot wordt bij een vastgestelde
afvoernorm (Lit. 19. Technisch achtergronddocument Hoeker-Garstenpolder).
In de legger voor wateren van AGV (28 november 2011) is de ligging van de
primaire wateren vastgelegd. In de Hoeker-Garstenpolder liggen de volgende
primaire wateren:
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Inlaatwetering
Indijkwetering
Oost Kanaaldijkwetering
Dwarswetering
Molenvliet
Kadijkwetering

Figuur 3.1 Ligging primaire wateren in de Hoeker-Garstenpolder en de stroomrichting van
het water.

3.2

Water aan- en afvoer
Aan- en afvoerrichting
De gehele polder wordt bemalen door het Poldergemaal Hoeker-Garsten. Dit
gemaal voert het water af naar het Amsterdam Rijnkanaal. Het gemaal is in 2000
gebouwd en heeft twee pompen. De totale capaciteit van de twee pompen is in
2012 bepaald op 75 m3/min. Het vorige gemaal stond aan de oostkant van de
polder, aan het einde van de Molenvliet en sloeg het water uit op de Vecht.
Alle peilgebieden wateren via stuwen af op het bemalen peilgebied 53-3 (zie figuur
3.1). In het zuiden wordt de polder door een keerschot in de hoofdwatergang
gescheiden van de polder Holland, Sticht en Voorburg oost.
Wateraanvoer naar de Hoeker-Garstenpolder vindt voornamelijk plaats in de
zomer voor het aanvullen van een watertekort in droge perioden en voor het op
peil houden van de waterstand ter plaatse van hoogwatervoorzieningen. Daarnaast
wordt periodiek veel water aangevoerd voor de fruitteler voor het besproeien en
nachtvorstbestrijding.
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Alle inlaten liggen aan de oostkant (Vechtzijde) van de polder. De belangrijkste
inlaat is bij de Inlaatwetering. Hier wordt water vanuit de Vecht aangevoerd en via
de Indijkwetering de rest van de polder ingeleid.
In het noorden en oosten van het gebied wordt op verschillende locaties water
vanuit de Vecht ingelaten via particuliere inlaten. Deze particuliere inlaten zijn
voornamelijk bedoeld voor het op peil houden van de hoogwatervoorzieningen
nabij bebouwing. Uitzondering hierop is het noordelijke gebiedje. Dit staat direct in
contact met het Amsterdam Rijnkanaal.

Aan- en afvoercapaciteit
Voor een goede waterhuishouding is het van belang dat er in het stelsel van
hoofdwatergangen en bij de daarin liggende kunstwerken (duikers, bruggen, etc.)
voldoende ruimte is om al het water naar het gemaal af te voeren. Dit is
gecontroleerd aan de hand van berekeningen met een model van het
watersysteem waarin de afmetingen van alle watergangen en kunstwerken zijn
geschematiseerd.
Bij het controleren van de afmetingen is gebruik gemaakt van een afvoernorm van
10 m3/min/100 ha. Bij deze afvoer mag de opstuwing in de watergangen en de
kunstwerken niet te groot worden. Waternet hanteert vuistregels voor de toetsing
van opstuwing en het verhang, maar per watergang of kunstwerk wordt
afgewogen of een bepaalde opstuwing een knelpunt is of niet. Voor een
beschrijving van het model, de uitgangspunten en de resultaten van de analyse
wordt verwezen naar het Technisch Achtergronddocument (Lit. 19). Wanneer de
opstuwing te groot is en dit problemen veroorzaakt betekent dit dat de watergang
en/of het kunstwerk te krap is om onder normale omstandigheden voldoende
water af te kunnen voeren, dit wordt dan een hydraulisch knelpunt genoemd.
Voor de Hoeker-Garstenpolder zijn op basis van ervaringen van de beheerders, op
aangeven van bewoners en de afvoeranalyse de volgende hydraulische knelpunten
naar voren gekomen:
-

Oostkanaaldijkwetering: doordat de watergang krap en lang is en door de hoge
ligging of krappe afmetingen van de duikers in deze watergang, is de opstuwing
over deze watergang groot, en kunnen de waterpeilen verder naar het zuiden
relatief hoog worden ten opzichte van het streefpeil.

-

Duikers Indijkwetering: in het gedeelte van de Indijkwetering dat in peilgebied
53-3 ligt, liggen enkele duikers die krap zijn ten opzichte van de hoeveelheid
water die ze moeten verwerken. De opstuwing over deze duikers is daardoor
groter dan gewenst.

-

Duiker 53-2: de noordelijke duiker in het peilgebied is krap gedimensioneerd en
is regelmatig verstopt.

-

Stuwen in de Indijkwetering: deze stuwen (peilgebied 53-4, 53-5 en 53-7) zijn
ooit ontworpen als automatische stuw. Zo’n stuw regelt automatisch dat het
bovenstroomse peil op streefpeil blijft. Hierdoor wordt een automatische stuw
smaller ontworpen dan een vaste stuw. Na aanleg zijn de stuwen echter nooit
geautomatiseerd, waardoor ze functioneren als vast stuw met als gevolg dat ze
een grote opstuwing veroorzaken.
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-

De Inlaatwetering: als de (hoofd)inlaat volledig open staat ( voor het in stand
houden van peilen of besproeiing van de boomgaard), is het verhang in deze
watergang (te) groot als gevolg van het kleine doorstroomprofiel van de
watergang. Vooral het deel in peilgebied 53-6 is ook voor gewone
afvoersituaties aan de krappe kant. Daarnaast heeft de beheerder aan gegeven
dat de sloot te smal is voor goed onderhoud. Op de bewonersavond is aan
gegeven dat het inlaatbeheer geoptimaliseerd kan worden. De bovenstroomse
stuw in de Indijkwetering (stuw voor peilgebied 53-5) zou elektrisch geschakeld
kunnen worden met de inlaat. Bij nachtvorst staat de stuw te laag, waardoor de
inlaat continu open moet staan om voldoende water aan te voeren voor
beregening.

-

In de watergang in het verlengde van de Indijkwetering ligt een keerschot dat
de Hoeker-Garstenpolder scheidt van de polder Holland, Sticht en Voorburg
oost. Dit keerschot verkeert in slechte staat (het is onder andere lek).

-

Afvoer vanaf voetbalvelden: enkele bewoners en de voorzitter van de
voetbalclub hebben aan gegeven dat de afvoer vanaf de voetbalvelden naar de
Dwarswetering en de Molenvliet een probleem is. Uit de hydraulische analyse
komt dit niet naar voren. Mogelijk heeft dit iets te maken met het veranderen
van de afwatering van de sportterreinen. Voorheen werden de sportvelden
onderbemalen, tegenwoordig wateren de velden onder vrij verval af. Op 31
oktober 2013 heeft overleg plaatsgevonden met de gemeente als beheerder
van het terrein. De gemeente heeft aan gegeven dat er geen sprake is van een
knelpunt.

-

Het gemaal Hoeker-Garsten pendelt regelmatig doordat de wateraanvoer
richting het gemaal niet altijd voldoende is.

3.3

Vigerende peilen, actuele peilen en peilafwijkingen
Vigerende peilen
Het vigerende peilbesluit voor de Hoeker-Garstenpolder is op 13 december 1995
vastgesteld door het waterschapsbestuur en op 20 juni 1996 door Gedeputeerde
Staten van de provincie Utrecht goedgekeurd. In dit peilbesluit was sprake van 8
peilgebieden. In kaart 4 zijn de begrenzing van de peilgebieden en de peilen
volgens het vigerende peilbesluit weergegeven.
Peilregistratie en actuele peilen
Bij het gemaal vindt automatische peilregistratie plaats. Om een indruk te geven
zijn in Figuur 3.2 de gemeten peilen over de periode oktober 2012 - april 2013 in
het bemalen peilgebied (53-3) weergegeven. In de figuur is te zien dat het
waterpeil normaal gesproken varieert tussen NAP -2,2 m en NAP -2,35 m (het
streefpeil is NAP -2,25 m). In deze periode is het waterpeil één keer tot boven NAP
-2,0 m gestegen als gevolg van neerslag in het gebied.
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-1,8
-1,9
-2
-2,1
-2,2
-2,3
-2,4
-2,5
Figuur 3.2 Peilen bij Poldergemaal Hoeker- en Garsten.

Actuele peilen
In de praktijk komen in de Hoeker- en Garstenpolder 8 peilgebieden voor, dit
aantal komt overeen met het aantal peilgebieden volgens het vigerende
peilbesluit. De begrenzing van de peilgebieden wijkt echter op enkele plekken af
van het vigerende peilbesluit. De actuele begrenzing van de peilgebieden is in
kaart gebracht. Ook de peilen verschillen op sommige plaatsen van het vigerend
peilbesluit. Het resultaat van de inventarisatie is weergegeven op kaart 3 en in
Tabel 3.1. In de tabel is ook het verschil met het vigerende peilbesluit
aangegeven.
Tabel 3.1 Vigerende en actuele peilen in de Hoeker-Garstenpolder
Peilgebied nummer

Peil (m tov NAP

Peilgebied nummer

Actuele peil (m tov

vigerend peilbesluit

vigerend peilbesluit

actuele peil (m tov

NAP)

(1996)

1996

NAP)

53-1

ZP -2,15/WP -2,25

53-1

VP -2,20

53-2

VP -2,25

53-2

VP -2,20

53-3

VP -2,25

53-3

VP -2,25

53-4
53-5

VP -2,00

53-4

VP -2,00

VP -1,60

53-5

VP -1,60

53-6

VP -1,20

53-6

VP -1,20

53-7

VP -1,40

53-7

VP -1,40

53-8

VP -1,90

53-8

VP -1,90

VP = vast peil, ZP = zomerpeil, WP = winterpeil

Er kan aanleiding zijn om de waterpeilen, naar aanleiding van de analyses en
onderzoeken in dit watergebiedsplan en ervaringen van bewoners en gebruikers,
te wijzigen. De peilafweging wordt besproken in hoofdstuk 4.
Peilafwijkingen
In de Hoeker- Garstenpolder komen verschillende peilafwijkingen voor. Op een
aantal plaatsen wordt het waterpeil onderbemalen (op een lager peil gehouden
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dan het peil ter plaatse van het omliggende water). Ook is op een aantal plaatsen
sprake van een hoogwatervoorziening. In het algemeen worden
hoogwatervoorzieningen aangelegd ter bescherming van hoger gelegen
bebouwing. Een overzicht van de aanwezige peilafwijkingen is weergegeven in
kaart 3 en in Tabel 3.2.
Tabel 3.2 Peilafwijkingen
Peilafwijking
Type Peil
cm
tov
NAP*
P53-2-1
HW

Opp Grondgebruik Maaiveld
Drl**
(ha)
gemiddeld gem
(cm tov
(cm)
LGN6
NAP)
3

Maaiveld
mediaan
(cm tov
NAP)

Opmerking

P53-3-1

HW

3

P53-3-2

HW

P53-3-3

O

-250

23 Agrarisch gras

-147

103

-148

P53-3-4

O

-270

-180

90

-181

P53-3-5

O

-255

24 Agrarisch gras
en bieten
19 Agrarisch gras

-161

94

P53-3-6

O

-255

4 Agrarisch gras

-144

111

P53-3-7

O

-275

-168 Dit is
waarschijnlijk
-140
één
onderbemaling,
totaal oppervlak
23 ha

P53-3-8

O

-240

P53-5-1

HW

14

P53-5-2

HW

3

P53-6-1

HW

2

Totaal oppervlak
onderbemalingen

15 Fruitkwekerij
1 Bebouwing

9
86

* Betrouwbaarheid onbekend, de gegeven peilen zijn gebaseerd op informatie uit de
toelichting op het vorige peilbesluit. Gezien het feit dat er geen gegevens van de
onderbemalingspompen beschikbaar zijn is het afvoerdebiet van de onderbemalingen niet te
toetsen.
** Drl = drooglegging (verschil tussen gemiddelde maaiveldhoogte en waterpeil)

De onderbemalingen zijn getoetst aan het beleid uit de Nota peilbeheer en de
“Beleidsregels wijzigen van het waterpeil” bij de Keur (Lit. 4 en Lit. 5).
Onderstaand worden de resultaten besproken. In hoofdstuk 4 wordt de afweging
gemaakt of de onderbemalingen al dan niet kunnen voortbestaan na het instellen
van het nieuwe peilbesluit.
Alle zes de onderbemalingen liggen in peilgebied 53-3. Het totale oppervlak van
dit peilgebied is 262 ha. Het totale oppervlak aan onderbemalingen bedraagt ruim
30% van het peilgebied en ligt hiermee ruim boven de beleidsnorm van 10%.
De drooglegging is voor alle onderbemalingen groter dan de drooglegging van
peilvak 53-3 en groter dan of gelijk aan de maximaal toegestane drooglegging
volgens het beleid. Voor grasland op klei (zoals in de Hoeker-Garstenpolder het
geval is) is dit maximaal 90 cm. Voor P53-3-7 en P53-3-8 is de drooglegging
onbekend aangezien er geen betrouwbare maaiveldhoogtegegevens beschikbaar
zijn.
Op de onderbemalingen P53-3-6 en P53-3-8 na voldoen alle onderbemalingen aan
de oppervlaktenorm voor individuele peilafwijkingen (oppervlak tussen de 8 en 25
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ha). P53-3-6 grenst direct aan P53-3-5 met hetzelfde peil. Naar verwachting
vormen deze één onderbemaling, waardoor het gezamenlijk oppervlak 23 ha
bedraagt.
Op basis van het beleid moet het gemiddelde maaiveldhoogteverschil met
peilgebied 53-3 minimaal 10 cm zijn (Beleidsregels Keurvergunningen, Waternet,
augustus 2013). De enige onderbemaling die hier aan voldoet is P53-3-4. Voor
P53-3-3 en P53-3-6 ligt het maaiveld in de onderbemaling zelfs hoger. Binnen
peilgebied 53-3 zijn de maaiveldhoogteverschillen vrij groot (Kaart 2). Bij de
afweging wordt rekening gehouden met het feit dat er variatie is in
maaiveldhoogte binnen de onderbemaling en dat de onderbemalingen ten westen
van de Indijkwetering in het laagste deel van het peilgebied liggen. Ook is
gekeken naar het grondgebruik. Voor de meeste onderbemalingen is dit agrarisch
gras, P53-3-7 betreft een fruitkwekerij (o.b.v. LGN6). Binnen de grenzen van deze
onderbemaling ligt nauwelijks open water. Het betreft hier onderbemaling van de
watergang rond de percelen.
3.4

Drooglegging
De drooglegging is het verschil tussen de maaiveldhoogte en het
oppervlaktewaterpeil. Voor de verschillende peilgebieden is op basis van het
Actueel Hoogtebestand Nederland (2010) en de inventarisatie van de actuele
peilen de drooglegging bepaald en weergegeven op kaart 5.
Op kaart 5 en in Tabel 3.3 is te zien dat de drooglegging in de HoekerGarstenpolder varieert . Op de kaart is te zien dat er door oneffenheden in het
terrein variatie bestaat in de drooglegging binnen de verschillende peilgebieden.
Omdat hoge delen in het gebied invloed hebben op de gemiddelde drooglegging is
per peilgebied ook de mediane drooglegging (50%-waarde) bepaald.
Tabel 3.3 Drooglegging bij actuele peilen voor het gehele peilgebied (inclusief het maaiveld
binnen de onderbemalingen) en bodemtype per peilgebied.
Nr.

Peil (m

Gemiddelde

Mediane*

t.o.v. NAP)

drooglegging

drooglegging

Grondsoort**

(cm)***

(cm)

53-1

-2,20

80

77

klei

53-2

-2,20

64

61

klei

53-3

-2,25

71

69

klei

53-4

-2,00

95

92

klei

53-5

-1,60

83

84

klei

53-6

-1,20

80

79

klei

53-7

-1,40

77

78

klei

53-8

-1,90

82

83

klei

* Mediaan: Wanneer alle waarnemingen worden gerangschikt van laag naar hoog is de
middelste waarde de mediaan. Bij de beoordeling van de drooglegging is de mediaan vooral
van belang als het gemiddelde te sterk vertekend wordt, bijvoorbeeld door de aanwezigheid
van taluds van wegen of kleine, maar relatief hoge zandruggen.
** Naar Stiboka, 2008.
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*** Bij het bepalen van de gemiddelde maaiveldhoogte zijn de maaiveldhoogten binnen de
onderbemalingen meegenomen.

In de Nota Peilbeheer (Lit. 4) zijn richtlijnen voor de maximaal toegestane
drooglegging opgenomen. Deze zijn afhankelijk van de grondsoort en het
grondgebruik. Voor grasland op klei zoals in de Hoeker-Garstenpolder het geval is,
is de maximaal toegestane drooglegging 90 cm. In de tabel is te zien dat met
uitzondering van peilgebied 53-4 alle peilgebieden voldoen aan de richtlijnen uit de
Nota Peilbeheer.
3.5

Grondwaterregime en opbarstrisico
Methodiek
Bij het opstellen van een ontwerp peilbesluit wordt het grondwaterregime
meegenomen in de afweging. Een vergelijking van het actuele en het optimale
grondwaterregime kan aanleiding zijn om de peilen in het gebied aan te passen. In
hoofdstuk 4 wordt de peilafweging gemaakt, waarbij verschillende belangen tegen
elkaar afgewogen worden.
Bij de analyse van het grondwaterregime wordt gekeken naar:
-

de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG), deze komt vooral in de winter
en het vroege voorjaar voor;

-

de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG), deze komt meestal in de
nazomer voor;

-

het effect van de grondwaterstanden op de grasproductie.

Resultaten grondwaterregime
Figuur 3.3 geeft de gemiddeld hoogste en laagste berekende grondwaterstanden
in de Hoeker-Garstenpolder ten opzichte van het maaiveld weer. Voor de wijze
waarop de GHG en GLG zijn bepaald, de modelbeschrijving en de resultaten wordt
verwezen naar het GGOR-onderzoek (Lit. 17. GGOR onderzoek Hoeker-Garsten,
Waternet, 2014).
De hoogste grondwaterstand kan oplopen tot aan of net boven het maaiveld, met
name in het noordelijk deel van de polder en tussen het Amsterdam Rijnkanaal en
de Indijkwetering. De laagste grondwaterstanden kunnen meer dan een meter
onder het maaiveld liggen. Dit komt vooral voor in het oosten. Voor het peil
binnen de onderbemalingen is bij het bepalen van de GHG en GLG gebruik
gemaakt van de gegevens uit Tabel 3.2. De aanwezigheid van drainage in de
polder is niet meegenomen bij het bepalen van de GLG en GHG, omdat er te
weinig informatie bekend is over de diepteligging en drainageafstanden in het
gebied. In de praktijk zal de GHG voor gedraineerde percelen dus lager zijn dan
aangegeven in Figuur 3.3.
De Gemiddelde Hoogste Grondwaterstand (GHG) en Gemiddelde Laagste
Grondwaterstand (GLG) van de actuele situatie zijn vergeleken met de GHG en
GLG van de optimale situatie voor de functies in het gebied. Hieruit blijkt dat in de
winter en het voorjaar (GHG-situatie) enkele percelen te nat zijn voor optimale
grasproductie. In de polder komt vrijwel geen droogteschade voor.
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Legenda
(m-maaiveld)

Figuur 3.3 GLG (links) en GHG (rechts) op basis van de actuele peilen in de HoekerGarstenpolder ( Lit 17).

Opbarstrisico
In de Hoeker-Garstenpolder zijn de waterbodems van de (primaire) watergangen
gevoelig voor opbarsten. Dit is het gevolg van het evenwicht tussen de kweldruk
en de diepte van de slootbodem. Wanneer de neerwaartse druk van het gewicht
van de bodemlaag en de waterkolom erboven kleiner is dan de kweldruk ontstaat
een risico op opbarsten. Bij de afweging van de peilen voor het ontwerp peilbesluit
en bij het nemen van eventuele maatregelen is rekening gehouden met het
opbarstrisico in de polder. Het opbarstrisico is met name aanwezig in het noorden
en westen (watergangen langs het Amsterdam Rijnkanaal) van de polder (figuur
3.4) (Lit 17. GGOR onderzoek Hoeker-Garsten, 2014).

10 maart 2015 - Watergebiedsplan Hoeker- en Garstenpolder

28/71

Figuur 3.4 Opbarstrisico in Hoeker-Garstenpolder (Lit 17).

3.6

Wateroverlast
Normen
Om inzicht te krijgen in het functioneren van het watersysteem tijdens perioden
met veel regen is gekeken naar een combinatie van de gemaalcapaciteit en de
beschikbare berging in de polder. De totale capaciteit van het HoekerGarstengemaal is 75 m3/min. Het percentage open water in de polder bedraagt
ruim 4,5 % procent.
Het watersysteem van de Hoeker-Garstenpolder is op peilgebiedniveau getoetst
aan de normen voor wateroverlast uit het Nationaal Bestuursakkoord Water
(NBW), (bijlage 2 en Lit. 19). Wanneer een watersysteem niet voldoet aan deze
normen wil dat zeggen dat er vaker dan de norm dat toestaat er een kans is op
water op een bepaald gedeelte van het land als gevolg van hevige buien. Bij de
toetsing is rekening gehouden met de gevolgen van klimaatveranderingen. Voor
de methodiek, het onderzoek en de resultaten wordt verwezen naar het
achtergrondrapport: Samenvatting NBW toetsing AGV in het Technisch
achtergronddocument Hoeker-Garstenpolder (Lit.19).
In Tabel 3.4 zijn de normen uit het NBW opgenomen. Wanneer grasland
bijvoorbeeld niet zou voldoen aan de norm zou vaker dan eens in de 10 jaar meer
dan 5% van het grasland in een peilgebied onder water staan. Hierbij gaat het niet
om plasvorming op het land, maar om water dat vanuit de sloten het land op
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stroomt als gevolg van een te hoog waterpeil in de sloot doordat de combinatie
van gemaalcapaciteit en berging niet groot genoeg is om de hoeveelheid neerslag
af te voeren of te bergen.

Tabel 3.4 Normen Nationaal Bestuursakkoord Water
Landgebruik

herhalingskans

Criterium inundatie (toetshoogte)

inundatie
Grasland

Max. eens in de 10 jr

Max. 5% van het graslandoppervlak

Akkerbouw

Max. eens in de 25 jr

Max. 1% van het akkerbouwoppervlak

hoogwaardige land- en tuinbouw

Max. eens in de 50 jr

Drempel laagst gelegen kas

Bebouwing

Max. eens in de 100 jr

Drempel laagst gelegen bebouwing

Het resultaat van de toetsing aan de normen voor wateroverlast uit het NBW geeft
per peilgebied voor ieder type landgebruik of dit voldoet aan de normen. Wanneer
een gebied niet voldoet aan de normen voor wateroverlast wordt gesproken van
een knelpunt of ´wateropgave´. Soms voldoet een peilgebied net wel of net niet
aan de normen. Vanwege onzekerheden in de berekening van de peilstijgingen en
van de toetshoogte wordt een marge van 5 cm gebruikt. Er wordt dan gesproken
van een ‘risico’ op wateroverlast. Binnen deze marge worden er (nog) geen
maatregelen genomen.
Resultaten
Knelpunten
Niet alle peilgebieden in de Hoeker-Garstenpolder voldoen voor ieder type
landgebruik aan de normen uit het NBW.
Vooral het bemalen peilgebied (53-3) wordt in de huidige situatie te zwaar belast
bij extreme neerslag, het peilgebied vormt een NBW-knelpunt voor bebouwing. De
waterstanden worden hoger dan volgens de normen, Tabel 3.4 is toegestaan.
Voor de peilgebieden 53-6 en 53-7 is sprake van een knelpunt voor grasland. Dat
betekent dat vaker dan eens in de 10 jaar meer dan 5% van het grasland in dit
peilgebied onder water zou komen te staan (het betreft geen plasvorming op het
land, maar inundatie vanuit de sloot). Het knelpunt in deze peilgebieden wordt
veroorzaakt door de kleine breedte van de afwateringsstuw van peilgebied 53-7,
deze is gedimensioneerd als automatische stuw, maar functioneert momenteel als
vaste stuw (zie ook paragraaf 3.2).
Voor specifieke informatie en resultaten van de NBW-toetsing wordt verwezen
naar het technisch achtergrondrapport (Lit. 19).
Een NBW knelpunt ontstaat doordat de combinatie van gemaalcapaciteit en
berging niet groot genoeg is om de hoeveelheid neerslag af te voeren of te
bergen. De omvang van een knelpunt kan uitgedrukt worden in aantal ha en geeft
aan met hoeveel extra wateroppervlak voldaan kan worden aan de normen. Let
wel: er kan ook voor andere oplossingen gekozen worden. De wateropgave om
aan de NBW-normen te voldoen bedraagt in de huidige situatie 3,2 ha.
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Risico
Voor enkele peilgebieden is sprake van een risico op wateroverlast:
Peilgebied 53-1 langs de randen van de voetbalvelden (getoetst aan normen zoals
voor hoogwaardige land- en tuinbouw).
Peilgebieden 53-2, 53-3, 53-4 en 53-5 (grasland).
Bij een risico op wateroverlast blijven de waterpeilstijgingen net binnen de criteria,
maar de situatie kan door toekomstige ontwikkelingen snel overgaan naar het niet
voldoen aan de criteria. Het waterschap neemt vooralsnog geen maatregelen in
gebieden met een risico op wateroverlast als gevolg van een bergingstekort, maar
wanneer zich kansen voordoen om de berging in deze gebieden te vergroten
worden deze aangegrepen.
3.7

Waterbalans
Om een beeld te krijgen van de herkomst van het water in de polder is een
waterbalans opgesteld. In onderstaande afbeelding is de fractieverdeling te zien
(figuur 3.5)

Figuur 3.5 Waterbalans Hoeker-Garstenpolder

Het polderwater wordt gedomineerd door uit en afspoeling vanaf de percelen
(groen) die worden gevoed door neerslag en in mindere mate door kwel.
Daarnaast bestaat het water in de zomermaanden voor het grootste deel uit
inlaatwater (paars).
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3.8

Ecologie en waterkwaliteit

Ecologie
In 2007 en in 2011 zijn gegevens verzameld over water- en oeverplanten in de
polder (kaart 11). Het doel van het onderzoek was om aan de hand van de
vegetatie een beeld te krijgen van de ecologische kwaliteit van de sloten en
watergangen in de polder (Lit. 19 Achtergronddocument Ecologie en
Waterkwaliteit, 2014).

Tabel 3.5 Score van de vegetatieopnamen in Hoeker-Garstenpolder in 2007 en 2011
Totaal opnamen

Slecht

Ontoereikend

Matig

Goed

2007

41

24

22

39

15

2011

39

24

35

30

11

De meeste sloten (46%) bevatten een goed ontwikkelde watervegetatie en
daarmee behoort deze polder in 2007 tot de betere polders in het beheersgebied
van AGV. Naast algemene soorten als Waterpest en Grof hoornblad, komen ook
minder algemene soorten voor als fonteinkruiden en kranswieren. Ruim 30% van
de onderzochte sloten heeft een overmatige kroosbedekking.
Ook in 2011 behoort deze polder tot de betere polders in het beheersgebied van
AGV. Naast algemene soorten als Waterpest en Grof hoornblad, komen ook minder
algemene soorten voor als fonteinkruiden en kranswieren. In 3 opnamen is
Waterviolier aangetroffen. Van de onderzochte sloten heeft 40% een overmatige
kroosbedekking.
Als op peilgebied niveau wordt gekeken dan liggen de hoogste natuurwaarden in
het midden van de polder. In deze sloten komen bijzondere waterplanten voor en
is er geen sprake van grote hoeveelheden kroos of algen. Ook in het zuiden van de
polder komen goed ontwikkelde slootvegetaties voor. De opnamen met een
ontoereikende en slechte beoordeling liggen met name in het noorden en het
oosten van de polder.
De polder heeft in zijn geheel de functie landbouw met natte natuurwaarden,
waardoor hier het middelste ambitieniveau geldt (Lit 21. Waterbeheerplan
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2010-2015). Om aan het middelste niveau te
voldoen moet de gemiddelde beoordeling minimaal ‘matig’ zijn. In 2007 werd dat
ruim gehaald (54%), in 2011 met 41% wordt het ambitieniveau niet gehaald. De
oorzaak van de achteruitgang is niet bekend maar wel een aandachtspunt. In de
polder is een geringe waterdiepte aanwezig van gemiddeld 3 tot 4 dm.
Waterkwaliteit
Op kaart 12 staat de locatie van de meetpunten weergegeven. De meetpunten
liggen verspreid in de polder in de hoofdwatergangen (verzamelwater). De
meetpunten zijn daarmee niet representatief voor de waterkwaliteit in de
secundaire watergangen. In tabel 3.6 staan de zomergemiddelde waarden voor
een aantal parameters. Deze worden in de tabel vergeleken met de waarden
behorend bij een Goed Ecologisch Potentieel (GEP)voor het meest voorkomende
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watertype in de Hoeker-Garstenpolder (type M1a: zoete, gebufferde sloten). Voor
de meeste parameters wordt voldaan aan grenswaarden die horen bij het Goede
Ecologisch Potentieel. De geel gemarkeerde waarden zijn minder goed dan de
GEP- waarden. Het water is redelijk rijk aan de nutriënten fosfaat en stikstof (tabel
3.6).
Tabel 3.6 Waterkwaliteit Hoeker-Garstenpolder. Zomergemiddelden, meetwaarden 20102011 (mg/l).
HGP001

HGP002

HGP003

HGP004

HGP005

HGP006

HGP007

HGP008

HGP009

VEC002*

VEC004*
GEP1

Chlorofyl-A (μg/l)

25.7

21.9

10.1

13.6

35.4

17.4

15.7

57.5

40.3

40.0

18.8

nvt

Chloride (mg/l)

149.2

122.6

119.7

135.3

71.3

94.9

90.2

88.0

102.1

152.7

245.8

<150

Stikstof (mg N/l)

4.6

2.1

1.6

1.9

8.7

2.2

2.8

4.2

2.7

2.6

2.8

<2,4

Fosfaat (mg P/l)

0.2

0.3

0.2

0.5

2.1

0.2

0.4

0.5

0.3

0.1

0.2

<0,22

Sulfaat (mg/l)

34.4

47.7

48.3

44.0

36.6

48.3

54.3

55.7

45.1

50.8

51.8

nvt

Zuurstof (mg/l)

5.8

6.6

6.2

6.3

3.0

4.8

3.5

4.5

3.9

9.5

6.4

nvt

(%)

56,2

72,3

70,3

71

29,8

52,7

36,6

49,2

41,6

99,7

66,1

Temperatuur (oC)*

19,1

18,1

17,9

17,4

18,4

19

15,7

16,1

20,2

23

23,2

Zuurgraad (pH)

7,3

7,5

7,5

7,4

7,3

7,4

7,2

7,0

7,3

7,8

7,6

Zuurstof-verzadiging

* = wordt niet getoetst aan zomergemiddelden maar aan maximum waarde, dit zijn meetpunten in de
Vecht
Geel = voldoet niet aan GEP-waarden.

Met behulp van een IR-EGV diagram is inzicht verkregen in de samenstelling van
het oppervlaktewater in termen van regenwater (atmoclien), grondwater
(lithoclien) en zeewater (thallasoclien). Een IR-EGV diagram - ook wel bekend als
Van Wirdum diagram - heeft twee assen. Op de x-as staat het elektrisch geleidend
vermogen van het water (EGV, conductiviteit, mS/m). Dit is een maat voor het
aantal ionen in de oplossing. Op deze as ligt regenwater uiterst links en zeewater
uiterst rechts. Op de y-as is een ionenratio uitgezet. De ionenratio geeft de
verhouding tussen calcium en chloride weer: IR = Ca/(Ca+Cl): gehalten in meq/l.
Een hoge IR waarde wijst op veel calcium en weinig chloride. Op deze as staat
grondwater bovenaan en zeewater onderaan.

1

In 2013 is naar analogie van de KRW een methode verschenen om ook doelstellingen voor ecologie en
waterkwaliteit af te leiden voor de zogenaamde “overige wateren” (STOWA-rapport 2013-20). Dit zijn
wateren die niet onder de KRW vallen, zoals de poldersloten van de Hoeker- Garstenpolder. De
poldersloten zijn getypeerd als M1a zoete sloten (gebufferd).
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Figuur 3.6 IR-EGV diagram Hoeker-Garstenpolder – alle meetpunten in 2010 en 2011

In bovenstaande figuur 3.6 zijn van alle meetpunten 15 metingen tussen 2010 en
2011 de waterkwaliteit weergegeven. Deze grafiek laat zien dat er een vrij grote
spreiding is in de samenstelling van het water. De punten in het midden geven een
mengsel van de verschillende watertypen weer. Meer naar boven in de grafiek
heeft het polderwater een grondwaterkarakter. De verschillen in waterkwaliteit zijn
zowel te vinden tussen de verschillende meetpunten als tussen de verschillende
tijdstippen in het jaar waarop er gemeten is.
In de Indijkwetering zijn de waterkwaliteitsverschillen tussen de zomer en winter
het duidelijkst aanwezig. In de winter heeft het water een sterk
grondwaterkarakter. In de zomer heeft het voor bovengenoemde parameters een
vergelijkbare samenstelling als het Vechtwater.
Verder zijn in de zomer hoge concentraties fosfaat in de Indijkwetering
aangetroffen. Deze concentraties liggen hoger dan de concentraties in de Vecht.
Dit zou duiden dat uit- of afspoeling van de weilanden een belangrijke bron van
fosfor in het watersysteem is.
Conclusie ecologie en waterkwaliteit
In 2011 heeft ten opzichte van 2007 een achteruitgang in de score op het
ecologisch ambitieniveau plaatsgevonden. Het middelste ambitieniveau wordt in
2011 niet gehaald. Uit zowel de waterkwaliteitsanalyse als de vegetatiegegevens
komt naar voren dat het inlaten van Vechtwater en het landgebruik van invloed is
op de waterkwaliteit en de ecologische kwaliteit van de sloten. Het gebiedseigen
(kwel)water is van dermate goede kwaliteit dat (lokaal) bijzondere soorten tot
ontwikkeling kunnen komen. Met Vechtwater wordt een ander type water
ingelaten dat ook leidt tot een verhoging van de belasting van het polderwater met
nutriënten (mogelijk ook indirect door inlaat van sulfaat), wat zich vertaalt in
sloten met grote kroosbedekkingen, veel algen en weinig waterplanten.
Naast de negatieve effecten van het inlaten van Vechtwater speelt ook de geringe
diepte van sloten (habitatgeschiktheid) een rol in deze polder.
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In het westen van de Hoeker en Garstenpolder komt veel kwelwater vanuit het
ARK de polder in. Dit kwelwater kan zowel positieve als negatieve effecten hebben
op de waterkwaliteit. Enerzijds heeft het water door de bodem gestroomd en is de
kwaliteit hierdoor positief beinvloed. Zeker omdat in een deel van de Hoeker en
Garsten polder sprake is van zogenaamde “organic clastic lake fill deposits”, met
een gunstige mineralogische samenstelling (onder andere kalk). Negatief aspect
van het ARK water is dat het ARK vroeger “zouter” was dan tegenwoordig. Het
water met relatief hoge chloride gehalten kwelt nog steeds op langs de rand met
het ARK. Dit heeft als gevolg dat kwel kenmerkende vegetatietypes weinig tot niet
voorkomen in het westen van de polder.
De water- en ecologische kwaliteit van de polder kunnen aanleiding zijn tot het
voorstellen van maatregelen voor de polder.
3.9

Overzicht knelpunten, aandachtspunten en wensen waterhuishouding
Hoeker-Garstenpolder
Deze paragraaf geeft een overzicht van de knelpunten van en wensen voor de
waterhuishouding in de Hoeker-Garstenpolder die in dit hoofdstuk naar voren zijn
gekomen. Aan de hand van de publieksavonden, gesprekken met
belanghebbenden en de gebiedskennis (zie Lit. 19 Technisch achtergronddocument
Hoeker-Garstenpolder) is gekeken welke waterhuishoudkundige verbeteringen
binnen dit watergebiedsplan haalbaar zijn (Tabel 3.7). De peilafweging wordt
toegelicht in hoofdstuk 4, de (waterinrichtings)maatregelen worden uitgewerkt in
hoofdstuk 5. Een enkel knelpunt wordt aangepakt door het maken van afspraken
over beheer en onderhoud van watergangen en kunstwerken (hoofdstuk 6).
Tabel 3.7 Waterhuishoudkundige verbeteringen.
Nr.

Knelpunt/aandachtspunt/wens

Aanpak

1

Opstuwing Oostkanaaldijkwetering:

Zie paragraaf 5.1, Voorstel

Opstuwing watergang Oostkanaaldijkwetering > 25 cm;

inrichtingsmaatregel

Opstuwing enkele duikers te groot, te hoge ligging
(verval > 1 cm)
2

Opstuwing: Doorstroomprofiel Inlaatwetering is krap

Zie paragraaf 5.2,

3

Opstuwing: Duikers Indijkwetering zijn krap (verval >

Zie paragraaf 5.3,

1 cm)

inrichtingsmaatregel

Opstuwing: Stuwen in de Indijkwetering (overstortende

Zie paragraaf 5.4,

straal te groot)

inrichtingsmaatregel

Wateroverlast: Enkele NBW-knelpunten onder andere

Zie paragraaf 5.5,

als gevolg van een laag percentage open water:

maatregel en zie hoofdstuk

grasland 53-6 en 53-7, bebouwd 53-3 (2 locaties)

4, peilbesluit

Achteruitgang ecologie/waterkwaliteit: Onnodig veel

Zie paragraaf 5.6,

inlaat: inlaat Waternet staat te lang open (wens

inrichtingsmaatregel

inrichtingsmaatregel

4
5

6

bewonersavond)
7
8

Achteruitgang ecologie/waterkwaliteit: Onnodig veel

Zie paragraaf 5.7,

inlaat: Inlaatbeheer, er wordt teveel doorgespoeld

inrichtingsmaatregel

Onderhoud: Keerschot grens Holland, Sticht en

Zie paragraaf 5.8,

Voorburg oost is in slechte staat

inrichtingsmaatregel
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9
10

Extra peilgebied: waterpartij in de noordpunt van de

Zie paragraaf 5.9,

polder afsluitbaar maken van boezem

inrichtingsmaatregel

Wateroverlast/NBW: Hoekermolen is beperkt inzetbaar

Zie paragraaf 5.10,

door onvoldoende wateraanvoer; Wens eigenaar

onderzoeksmaatregel

Hoekermolen meer water om deze op te nemen in de
Molennota
11
12

Opstuwing + verstopping: bovenstroomse duiker

Zie paragraaf 5.10,

peilgebied 53-2 te krap

inrichtingsmaatregel

Niet alle onderbemalingen voldoen aan Nota peilbeheer

Zie hoofdstuk 4, peilbesluit

en beleidsregel peilafwijkingen
13

Wateroverlast/NBW: Sommige percelen te nat voor

Zie hoofdstuk 4, peilbesluit

optimale grasproductie
14

Drooglegging: peilgebied 53-4 drooglegging te groot

Zie hoofdstuk 4, peilbesluit

15

Opbarstrisico: Opbarstrisico in grote delen polder

Belangrijk aandachtspunt
bij afweging van peilen en
maatregelen. In
opbarstgevoelige delen van
de polder kunnen geen
maatregelen worden
genomen welke het
opbarstrisico vergroten
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4
4.1

Toelichting op het peilbesluit
Voorstel
In dit hoofdstuk wordt het voorstel voor het nieuwe peilbesluit beschreven. De
knelpunten die in de voorgaande hoofdstukken zijn genoemd worden
meegenomen in de afweging van de peilen. Het peilbesluit gaat zoveel mogelijk uit
van de actuele begrenzing van de peilgebieden, tenzij er aanleiding is om de
peilgebiedsgrenzen aan te passen. Wanneer dat het geval is, wordt dit beschreven
bij de afweging van de peilen (paragraaf 4.3).

4.2

Voorstel peilen
Tabel 4.1 geeft het voorstel voor de peilen in het nieuwe peilbesluit.
Tabel 4.1 Voorstel peilen nieuwe peilbesluit, inclusief drooglegging
Nr.

Praktijkpeil
(m t.o.v. NAP)

Peilvoorstel
(m t.o.v. NAP)

Gemiddelde

Oppervlak

drooglegging (cm)*

(ha)

Vast peil
53-1

-2,20

-2,20

80

39

53-9 (53-2)

-2,20

-2,20

64

46

53-3

-2,25

-2,25

71

262

53-4

-2,00

-2,00

95

51

53-5

-1,60

-1,60

83

44

53-6

-1,20

-1,20

80

28

53-7

-1,40

-1,40

77

25

53-8

-1,90

-1,90

82

20

6000-1**

-0,40

-0,40

nvt

2

*Maaiveldhoogte binnen onderbemalingen meegenomen
** nieuw peilgebied in noordelijk deel polder

De peilen zijn afgerond op 5 cm nauwkeurig. In de tabel is te zien dat in alle
peilgebieden de praktijkpeilen worden vastgelegd. In de volgende paragraaf wordt
de peilkeuze toegelicht.

4.3
4.3.1

Afweging peilen
Algemeen
Ten behoeve van het peilbesluit is de mogelijkheid voor het toepassen van flexibel
peilbeheer onderzocht. Gezien de geringe waterdiepte, het opbarstrisico en de
gevoeligheid van de polder voor wateroverlast is flexibel peilbeheer in deze polder
niet haalbaar. Het peilvoorstel is daarom zodanig ingestoken dat voor de
peilgebieden net als in de actuele situatie een vast peil wordt gehanteerd.
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4.3.2

Per peilgebied
Peilgebied 53-1
Volgens het vigerende peilbesluit uit 1996 zou het peil in de winter in dit
peilgebied NAP -2,25 m moeten zijn en in de zomer NAP -2,15 m. In de actuele
situatie (praktijk) is het peil echter jaarrond NAP -2,20 m. Dit peil wordt bepaald
door een betonnen drempel in de hoofdwatergang die vanuit het peilgebied
uitkomt op de Molenvliet. Vanuit het agrarisch gebruik is een peilverlaging niet
gewenst en in verband met het opbarstrisico in dit deel van de polder is een
verlaging van het praktijkpeil niet mogelijk. Aangegeven wordt dat in de zomer
juist eerder water vast moet worden gehouden. Een verhoging is niet gewenst, in
verband met het risico op wateroverlast voor de sportvelden in dit peilgebied (zie
paragraaf 3.6). Bij een peilverhoging kan dit risico snel overgaan in een knelpunt.
Voor dit peilgebied wordt in het nieuwe peilbesluit het praktijk peil vastgesteld.
Peilgebied 53-9 (voorheen peilgebied 53-2)
Voor dit peilgebied wordt in het nieuwe peilbesluit het praktijkpeil vastgesteld.
Volgens het vigerende peilbesluit uit 1996 zou het peil in de winter in dit
peilgebied NAP -2,25 m moeten zijn en in de zomer NAP -2,15 m. In de actuele
situatie (praktijk) is het peil echter NAP -2,20 m. Ook in dit peilgebied wordt het
peil bepaald door een betonnen drempel in de hoofdwatergang die vanuit het
peilgebied uitkomt op de Molenvliet. Er is geen aanleiding om het actuele peil te
verhogen of te verlagen, of om over te gaan op een peilregime met een zomer- en
winterpeil. Ook is er evenals in peilgebied 53-1 geen ruimte voor een
peilverandering door risico op opbarsten en risico op overlast.
Peilgebied 53-3
Voor dit peilgebied wordt in het nieuwe peilbesluit het praktijk peil vastgesteld. Dit
komt overeen met het thans vigerende peil. Vanuit verschillende oogpunten zou
een peilverlaging voor dit peilgebied gewenst zijn. Om te beginnen het grote
aandeel onderbemalen percelen (zie paragraaf 3.3) en het knelpunt voor
wateroverlast in dit peilgebied (zie paragraaf 3.6). Ook zijn sommige percelen te
nat voor optimale grasproductie (zie paragraaf 3.5). Echter de geringe waterdiepte
en het aanwezige opbarstrisico (zie paragraaf 3.5) zijn doorslaggevend voor de
keuze om het peil niet te verlagen. Een peilverhoging is niet gewenst omdat
hierdoor het knelpunt voor wateroverlast groter zal worden en de condities ten
aanzien van grasproductie zullen verslechteren.
Peilgebied 53-4
Voor dit peilgebied wordt in het nieuwe peilbesluit het praktijk peil vastgesteld. Dit
komt overeen met het thans vigerende peil. De gemiddelde drooglegging is aan de
grote kant, waardoor er aanleiding zou zijn voor een peilverhoging. Dit peilgebied
voldoet aan de normen voor wateroverlast voor bebouwd gebied (hetzij met
slechts 5 cm boven het hoogst berekende waterpeil bij T=100 bui). In de huidige
situatie is er sprake van een risico op wateroverlast voor grasland. Na uitvoering
van de inrichtingsmaatregelen is er meer flexibiliteit in het besturen van het
watersysteem om bij veel neerslag het water zo over de polder te verdelen dat
aan de wateroverlastnorm wordt voldaan. Bij een peilverhoging gaat deze ruimte
verloren, het peil wordt daarom niet verhoogd.
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Peilgebied 53-5
Voor dit peilgebied is de drooglegging groot, maar passend voor het grondgebruik
en binnen vigerend beleid. Een peilverhoging is niet gewenst omdat in dit peilvak
in de huidige situatie sprake is van een risico op wateroverlast voor grasland. Na
uitvoering van de inrichtingsmaatregelen is er meer flexibiliteit in het besturen van
het watersysteem om bij veel neerslag het water zo over de polder te verdelen dat
aan de wateroverlastnorm wordt voldaan. Bij een eventuele peilverhoging gaat
deze ruimte verloren. Ook een peilverlaging is ongewenst. De drooglegging zou
toenemen en vooral in de perceelsloten zou de waterdiepte nog kleiner worden
dan hij al is. In het nieuwe peilbesluit wordt daarom het praktijkpeil vastgesteld.
Dit komt overeen met het thans vigerende peil.
Peilgebied 53-6
Voor dit peilgebied wordt in het nieuwe peilbesluit het praktijk/ vigerende peil
vastgesteld. Het peilgebied voldoet in de huidige situatie niet aan de normen voor
wateroverlast voor grasland. Na de uitvoering van de maatregelen bestaat er nog
een risico op wateroverlast. Een peilverhoging is daarom niet aan de orde. Ook
een peilverlaging is niet gewenst in verband met de geringe waterdiepte en de
maaiveldhoogteverschillen binnen het peilgebied.
Peilgebied 53-7
In dit peilgebied is in de huidige situatie sprake van wateroverlast voor grasland.
Na uitvoering van de inrichtingsmaatregelen is dat opgelost. De ruimte die
daardoor bij veel neerslag overblijft in de sloten is nodig om bij veel neerslag het
water zo over de polder te verdelen dat aan de wateroverlastnorm wordt voldaan.
Bij een peilverhoging gaat deze oplossing verloren, het peil wordt daarom niet
verhoogd. Ook een peilverlaging is niet gewenst in verband met de geringe
waterdiepte en de maaiveldhoogteverschillen binnen het peilgebied. Daarom wordt
ook voor peilgebied 53-7 het praktijk peil vastgesteld. Dit komt overeen met het
thans vigerende peil.
Peilgebied 53-8
Voor dit peilgebied wordt in het nieuwe peilbesluit het praktijk peil vastgesteld. Dit
komt overeen met het thans vigerende peil. Omdat het praktijkpeil aansluit bij het
grondgebruik en er geen sprake is van knelpunten, is er geen aanleiding om het
praktijk peil te verhogen of te verlagen, of om over te gaan op een peilregime met
een zomer- en winterpeil.
Peilgebied 6000-1
Dit peilgebied ontstaat doordat het noordelijke waterrijke gebiedje van de polder
dat nu in open verbinding staat met het Amsterdam Rijnkanaal in de toekomstige
situatie afsluitbaar wordt van de boezem. Het gebiedje wordt met een (afsluitbare)
inlaat vanuit de boezem op peil gehouden en het water wordt daarmee ververst.
Het peilregime blijft hetzelfde als het huidige praktijkpeil en volgt het peil van het
Amsterdam Rijnkanaal. Bij veel neerslag wordt de afsluiter dicht gezet bij NAP 0,30 m.
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4.4
4.4.1

Peilafwijkingen
Toetsing aan beleid
In het watergebiedsplanproces is een voorlopige toetsing van de onderbemalingen
uitgevoerd. Na vaststelling van het plan vindt een definitieve toetsing van de
onderbemaling plaats. Er wordt een advies gegeven aan de afdeling
Vergunningverlening over het al dan niet verlenen van een nieuwe vergunning en
eventuele voorwaarden. Indien van toepassing wordt de vergunning van de
onderbemaling met een apart besluit ingetrokken.
Bij de toelichting op het nieuwe peilbesluit paragraaf 3.3 zijn de onderbemalingen
die in de polder liggen getoetst aan het vigerende beleid. In Tabel 4.2 is het
resultaat van deze voorlopige toetsing gegeven.

Tabel 4.2 Resultaat toetsing onderbemalingen aan het beleid
P53-3-3

Drooglegging groter dan norm
Gemiddeld maaiveld hoger dan gemiddeld maaiveld omliggende peilgebied 53-3

P53-3-4

Drooglegging gelijk aan norm
Gemiddeld maaiveld meer dan 10 cm lager dan gemiddeld maaiveld omliggende
peilgebied 53-3

P53-3-5

Drooglegging groter dan norm
Gemiddeld maaiveld minder dan 10 cm lager dan gemiddeld maaiveld peilgebied
53-3

P53-3-6

Drooglegging groter dan norm
Gemiddeld maaiveld hoger dan gemiddeld maaiveld omliggende peilgebied 53-3

P53-3-7

Geen betrouwbare maaiveldhoogtegegevens
Fruitboomkwekerij
Nauwelijks open water

P53-3-8

Geen betrouwbare maaiveldhoogtegegevens
Oppervlak te klein
Bebouwing

Wanneer het vigerende beleid strikt wordt toegepast zou het advies moeten
worden gegeven om na het nemen van het peilbesluit voor geen enkele
onderbemaling een nieuwe vergunning te verlenen met uitzondering van 53-3-4.
4.4.2

Mogelijke oplossingsrichtingen
Gezien de maaiveldhoogteverschillen in peilgebied 53-3 en gezien het feit dat er in
het gebied sprake is van wateroverlastrisico’s voor grasland, is het opheffen van
de onderbemalingen zonder dat andere maatregelen worden genomen ongewenst.
Het opheffen van de onderbemalingen zou leiden tot enkele zeer natte percelen in
de, dan voormalige, onderbemalingen en een toename van de
wateroverlastknelpunten. Andere mogelijke maatregelen zijn het verlagen van het
peil in het gehele peilgebied 53-3 of het instellen van een blokbemaling. Bij een
blokbemaling worden onderbemalingen samengevoegd tot één peilgebied met één
onderbemalingspomp die in beheer van het waterschap is.
Verlagen van het peil in peilgebied 53-3 is niet haalbaar vanwege het opbarstrisico
in de polder en de beperkte waterdiepte van de watergangen (zie paragraaf 4.3),
ook het instellen van een blokbemaling is niet kansrijk door verschillen in
grondgebruik, maaiveldhoogte en gewenste peilen. Ook zouden voor de koppeling
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van onderbemalingen diverse kunstwerken moeten worden aangelegd óf zouden
tussenliggende percelen in de blokbemaling moeten worden opgenomen.
4.4.3

Advies onderbemalingen
Met het oog op het risico voor wateroverlast in peilgebied 53-3 en het feit dat
peilverlaging en het toepassen van blokbemaling niet haalbaar zijn, wordt
geadviseerd om voor de aanwezige onderbemalingen een nieuwe vergunning te
verlenen, met uitzondering van onderbemaling P53-3-3. Bij deze afweging heeft
ook het feit dat er in de polder geen sprake meer is van veengrond een rol
gespeeld. De reden om voor P53-3-3 te adviseren geen nieuwe vergunning te
verlenen is dat deze onderbemaling als enige in de hoger gelegen helft van
peilgebied 53-3 ligt. Binnen de onderbemaling is bovendien weinig sprake van
maaiveldhoogteverschillen. De gemiddelde drooglegging voor deze percelen
zónder dat deze onderbemalen wordt zou 78 cm zijn.

4.5

Effecten van het peilvoorstel
In het nieuwe peilbesluit wordt voor geen enkel peilgebied het peil gewijzigd ten
opzichte van de praktijk situatie. Er zijn dan ook geen negatieve effecten te
verwachten als gevolg van het peilbesluit. Ten opzichte van het vigerende
peilbesluit uit 1996 is er voor de peilgebieden 53-1 en 53-2 (actuele nummering)
sprake van een peilwijziging. In de praktijk is er echter geen sprake van een
peilwijziging aangezien de vigerende peilen uit 1996 nooit zijn ingesteld. Het
aanpassen van het peil voor deze peilgebieden betreft een administratieve
peilwijziging.
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5

Maatregelen, afweging en functionele eisen

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de maatregelen die nodig zijn voor het
verbeteren van de waterhuishouding op overige punten. Voor een locatieoverzicht
van de maatregelen wordt verwezen naar kaart 15.
De maatregelen vloeien voort uit het voorgenomen peilbesluit (hoofdstuk 4) en de
verbeterpunten die in hoofdstuk 3 naar voren zijn gekomen. In paragraaf 3.8 is
een overzicht van de verbeterpunten voor de Hoeker-Garstenpolder gegeven.
In Tabel 5.1 is voor de waterinrichtingsmaatregelen die nodig zijn voor het
instellen van het peilbesluit of het verbeteren van de waterhuishouding
aangegeven in welke paragraaf de maatregel wordt toegelicht. De voorbereiding
van de uitvoering van de maatregelen start na het vaststellen van het peilbesluit,
waarna het waterinrichtingsplan in de realisatiefase komt.
Voor de waterhuishoudkundige effecten van de (inrichtings)maatregelen wordt
verwezen naar lit. 19, Technisch achtergronddocument.
Tabel 5.1 Overzicht maatregelen
Nr. Maatregel

Par.

1.

Maatregel Knelpunt Oostkanaaldijkwetering.

5.1

2.

Verbreden Inlaatwetering in peilgebieden 53-6 en 53-7.

5.2

3.

Vijf duikers Indijkwetering vergroten.

5.3

4.

Automatiseren drie stuwen Indijkwetering.

5.4

5.

Oplossen knelpunt wateroverlast.

5.5

6.

Automatiseren inlaat naar Inlaatwetering.

5.6

7.

Reguleren hoogwatervoorzieningen.

5.7

8.

5.8

9.

Keerschot met polder Holland, Sticht en Voorburg Oost
vervangen.
Afsluiten constructie in ARK-kering.

10.

In ere herstellen Hoekermolen.

5.10

11.

Vervangen bovenstroomse duiker in peilgebied 53-2.

5.11

5.9

In de realisatiefase worden de maatregelen op detailniveau uitgewerkt en wordt
ook het onderzoek naar gevolgen voor flora en fauna uitgevoerd (op grond van de
Waterwet). De verwachting is dat de effecten voor flora en fauna als gevolg van
dit peilbesluit gering zijn.

5.1

Knelpunt Oostkanaaldijkwetering
De Oostkanaaldijkwetering is in het beheer van Rijkswaterstaat. De 25 duikers in
deze watergang zijn in eigendom van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat verzorgt 2x
per jaar het onderhoud aan deze watergang. Om het knelpunt van de grote
opstuwing in de Oostkanaaldijkwetering aan te pakken zijn meerdere
oplossingsmaatregelen beschouwd. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek
(Lit 19: Technisch achtergrond document) is een afweging gemaakt, waarbij
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rekening gehouden is met de plannen van Rijkswaterstaat met betrekking tot de
waterkering langs het Amsterdam-Rijnkanaal.
Rijkswaterstaat geeft aan dat op korte termijn (vanaf 2014) de hydraulische
randvoorwaarden voor regionale keringen worden vastgesteld. Vervolgens zullen
de regionale keringen getoetst worden aan deze randvoorwaarden en de
verwachting is dat deze dijk niet zal voldoen. Dit zou kunnen leiden tot
verbetermaatregelen, waarbij het gehele profiel van de dijk inclusief de watergang
(met duikers) beschouwd zullen moeten worden. RWS heeft geadviseerd op dit
moment geen dure structurele maatregelen te nemen in de
Oostkanaaldijkwetering.
Aanleiding
De opstuwing over de Oostkanaaldijkwetering is groot waardoor de waterstanden
in het zuidelijke uiteinde van deze watergang relatief hoog zijn ten opzichte van
het streefpeil. Deze opstuwing wordt veroorzaakt door de combinatie van de
krappe afmetingen van de watergang zelf en enkele duikers met relatief kleine
afmetingen of een te hoge bodemhoogte.
Afweging
Voor het verkleinen van de opstuwing (het verval) zijn diverse (structurele)
oplossingsrichtingen mogelijk.
-

Het vergroten van het doorstroomprofiel (verbreden en/of verdiepen) van de
watergang. Deze maatregel valt in eerste instantie af in verband met het
opbarstrisico en de stabiliteit van de waterkering (Oostkanaaldijk). De
oplossing is daarom gezocht in andere aanpassingen van het watersysteem.
NB afhankelijk van het resultaat van de toetsing van de waterkering kan het
verleggen en verbreden van de watergang onderdeel zijn van de
verbetermaatregelen aan de kering.

-

Het vergroten van alle te krappe duikers is een voor de hand liggende
maatregel en heeft niet voldoende effect (lit 19, Technisch
achtergronddocument). Bovendien is deze maatregel bijzonder duur omdat bij
het vergroten van de duikers de aanwezige fundering onder de duikers
vervangen moet worden.

-

Optimaliseren huidige situatie
o

De watergang beter onderhouden (intensiever baggeren en
maaionderhoud door Rijkswaterstaat)

o

Doorspuiten van de aanwezige duikers

o

Herstellen koppen van de in- en uitstroomopeningen van de duikers
(Spirosol) door RWS.

Deze maatregel geeft ook niet het volledige gewenst effect en is geen
structurele oplossing.
-

Verplaatsen gemaal Voorburg. In de polder ten zuiden van de HoekerGarstenpolder ligt gemaal Voorburg. Dit gemaal is toe aan vervanging.
Bovendien kunnende vastgestelde vigerende peilen met het huidige gemaal
zonder aanpassingen niet bereikt worden. Onderzocht is of het nieuwe gemaal
in het noorden kan worden geplaatst zodat het in de Hoeker-Garstenpolder
komt te staan (zuidelijke uiteinde van de Oostkanaaldijkwetering). De polders
Holland, Sticht en Voorburg oost en Hoeker-Garsten kunnen dan aan elkaar
gekoppeld worden (zie ook paragraaf 5.5). Voor de Oostkanaaldijkwetering
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zou dit betekenen dat het afvoertracé naar het gemaal wordt verkort,
waardoor ook het verval sterk afneemt. Onderzocht zijn welke aanpassingen in
de inrichting van de watersystemen hiervoor nodig zijn.
-

Aanleg van een boostergemaal in de Oostkanaaldijkwetering. Deze maatregel
is effectief, omdat het verval sterk afneemt. Een boostergemaal vormt wel een
belemmering in de watergang, het moet afgestemd zijn op de
onderbemalingspompen stroomopwaarts en is een relatief dure maatregel. De
maatregel wordt niet gezien als structurele oplossing.

Maatregel
In dit watergebiedsplan is geen structurele maatregel voor het knelpunt
Oostkanaaldijkwetering opgenomen. Voorgesteld wordt om als structurele
oplossing het gemaal Voorburg in de polder Holland Sticht Voorburg te verplaatsen
en te combineren met de afvoer van Hoeker- Garstenpolder. Deze maatregel kan
echter pas worden uitgevoerd als duidelijk is wat het resultaat van de toetsing van
de Oostkanaaldijk is en welke maatregelen en werkzaamheden RWS gaat
uitvoeren. Er wordt daarom een tijdelijke maatregel voorgesteld, totdat de
structurele maatregel kan worden uitgevoerd. De structurele maatregel wordt
meegegeven aan het binnen enkele jaren op te stellen Watergebiedsplan Holland
Sticht, Voorburg. Mocht uit de toetsing van Rijkswaterstaat blijken dat de
Oostkanaaldijkkering niet voldoet en het gehele profiel van de dijk inclusief de
watergang (met duikers) beschouwd zullen moeten worden dan dient de
voorgenomen structurele maatregel heroverwogen te worden.
Advies functionele uitwerking structurele maatregel (lange termijn) tbv
watergebiedsplan Holland Sticht, Voorburg
Voor deze maatregel is een functionele uitwerking in deze fase niet van
toepassing. Voor de toekomst wordt geadviseerd de volgende aandachtspunten
mee te nemen:
-

Wanneer er voor gekozen wordt gemaal Voorburg te verplaatsen naar de
Hoeker-Garstenpolder zou bekeken kunnen worden of een inlaat vanuit het
Amsterdam Rijnkanaal naar de Oostkanaaldijkwetering kan worden aangelegd
ten behoeve van de vorstberegening van de fruitboomkwekerij.

-

Wanneer het gehele profiel van de dijk inclusief de watergang (met duikers)
wordt aangepakt, moeten zowel de breedte van de watergang als de
duikerafmetingen geoptimaliseerd worden. De ‘optimale’ breedte van de
watergang en de duikers moet dan nog nader worden bepaald. Dat is
afhankelijk van de maatregelen; bijvoorbeeld wel of niet verplaatsen gemaal
Voorburg. Ook eventuele overdracht van het onderhoud van de watergang en
het eigendom van de duikers moet hierbij worden meegenomen (vanuit
Waternet heeft overdracht de voorkeur). Aan het overnemen van het
onderhoud zitten echter wel voorwaarden vast (aanpassen taluds en aanleg
veilig onderhoudspad, etc).

10 maart 2015 - Watergebiedsplan Hoeker- en Garstenpolder

44/71

Tijdelijke maatregel
Om de opstuwing in de Oostkanaaldijkwetering zoveel mogelijk te beperken
worden, totdat de uitvoering van de structurele maatregel plaatsvindt, een
tijdelijke maatregel uitgevoerd.
De tijdelijke maatregel bestaat uit het optimaliseren van de huidige situatie:
-

Het inrichten van een trekkeropstelplaats halverwege de
Oostkanaaldijkwetering en het afsluitbaar maken van een duiker (met
bijvoorbeeld spindel afsluiter). In calamiteitensituatie (bij hevige
neerslagsituaties) kan een noodpomp worden ingezet (Hiervoor heeft het
waterschap contracten met aannemers) die het water versneld via de
Oostkanaaldijkwetering naar het gemaal stuwt.

Functionele uitwerking tijdelijke maatregel
Voor deze tijdelijke maatregelen zijn de
volgende functionele uitgangspunten van
toepassing:
-

Opstelplaats trekker (2 stelcon platen)

-

Afsluitmogelijkheid duiker (handmatige
spindel afsluiter)

-

Twee peilschalen (1 bovenstrooms, 1
benedenstrooms opstelplaats)

Inzet/werking
De voorgestelde inzet van de noodbemaling is
gebaseerd op modelonderzoek. De exacte
invulling en afstemming van de debieten moet plaatsvinden in de praktijk.
De voorgestelde capaciteit van de noodbemaling is 14 tot 22 m3/min. Dit is
gebaseerd op modelonderzoek. De exacte invulling en afstemming van de
debieten moet plaatsvinden in de praktijk.
De voorgestelde inzet noodbemaling is vanaf
een waterpeil NAP -2,00 m bij het gemaal of hoger dan NAP -1,75m in het
zuiden van de Oostkanaaldijkwetering.
Afschalen noodbemaling om overlast te voorkomen is vanaf een waterpeil
van NAP -1,90 m bij de nog te plaatsen peilschaal ten noorden van de
noodbemaling of als de voorziening inundatie op de laag gelegen percelen
verergert of veroorzaakt.
NB. In 2014 heeft Rijkswaterstaat de koppen van de in- en uitstroomopeningen
van de duikers (Spirosol) hersteld en de watergang wordt op korte termijn
gebaggerd. Verder is de afspraak van RWS met AGV om driemaal per jaar te
schonen nieuw leven in geblazen. Deze maatregelen zorgen samen voor een
substantiële vermindering van de opstuwing in de Oostkanaaldijkwetering.
5.2

Verbreden Inlaatwetering in peilgebieden 53-6 en 53-7
Aanleiding
De afmetingen van de Inlaatwetering in peilgebied 53-6 zijn te krap, in mindere
mate geldt dit ook voor peilgebied 53-7. Dit levert zowel in aan- als afvoersituaties
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problemen op (groot verhang en relatief hoge stroomsnelheden). Ook is de
watergang te krap om goed te kunnen onderhouden.
Maatregel
Om het verhang te verkleinen, de stroomsnelheden te verlagen en het onderhoud
te verbeteren wordt de Inlaatwetering in de peilgebieden 53-6 en 53-7 verbreed.
Functionele uitwerking

-

Lengte tracé: 675 m

-

Verbreding watergang: met 1 m en talud van 1:1. Het verkrijgen van de grond
wordt voor zover mogelijk in goed overleg met de eigenaren gerealiseerd.

-

Zijde verbreding: aan de noordkant van de watergang. Bij de inlaatduiker is
verbreding aan de zuidkant nodig in verband met afkalving aan de
benedenstroomse kant (de afkalving wordt veroorzaakt door de hoek die de
inlaatduiker maakt met de Inlaatwetering, in inlaatsituaties wordt hierdoor
grond weggespoeld). Gezorgd wordt voor een geleidelijke overgang van inlaat
naar sloot. De breedte van de watergang is te beperkt om de aanleg van
natuurvriendelijke oevers mogelijk te maken.

-

Overige werken: nieuw aan te leggen vaste stuw (overstortbreedte 1 m, hoogte
stuw NAP -1,2 m), op grens peilgebied 53-6 en 53-7.

5.3

Vijf duikers Indijkwetering vergroten
Aanleiding
In de Indijkwetering liggen vijf duikers welke te veel opstuwing geven (zie lit.19
Technisch achtergronddocument). De opstuwing wordt veroorzaakt door de kleine
afmetingen van de duikers, terwijl de duikers de afvoer van een groot
achterliggend gebied verzorgen.
Maatregel
Om de opstuwing te verkleinen worden de vijf duikers ten zuiden van stuw 53-4
vergroot. Het totale verval over de duikers neemt hierdoor met ruim 6 cm af. Ook
zal de aanvoer naar het gemaal hiermee verbeteren waardoor dit beter
functioneert.
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Functionele uitwerking

Nr

5.4

Nummers van de

Huidige

Nieuwe

betreffende duikers

afmetingen,

afmetingen,

diameter

breedte*hoogte

3.1

KDU11169

750 mm

2m*1,2m

3.2

KDU07859

900 mm

2m*1,2m

3.3

KDU14451

900 mm

2m*1,2m

3.4

KDU02423

900 mm

2m*1,2m

3.5

KDU06144

900 mm

2m*1,2m

Automatiseren drie stuwen Indijkwetering
Aanleiding
De aanleiding voor het automatiseren van de stuwen in de Indijkwetering is
drieledig: de relatief grote opstuwing bovenstrooms van de stuwen als gevolg van
de beperkte kruinbreedte, de wens om de hoeveelheid water die wordt ingelaten
beter af te stemmen op de watervraag in de polder en de aanwezige wateropgave
(wateroverlastknelpunten). Hiermee heeft het automatiseren van de stuwen de
volgende doelen:
-

Verkleinen van de opstuwing tijdens normale afvoersituaties. De breedte van
de stuwen is voor de aanleg bepaald met als uitgangspunt dat ze
geautomatiseerd zouden worden, de kruinbreedte is daardoor klein, met als
gevolg een relatief grote opstuwing. De stuwen zijn tot op heden echter niet
geautomatiseerd, de stuwen kunnen handmatig versteld worden, maar hebben
in de praktijk tijdens normale afvoersituaties een vaste kruinhoogte.

-

Het doorspoelen van het watersysteem in de Hoeker-Garstenpolder beperken.
Door het afstemmen van de kruinhoogte van de stuw die peilgebied 53-7 op
peil houdt op het openzetten van de inlaat ten behoeve van
nachtvorstschadebestrijding kan de hoeveelheid water die ingelaten wordt
beter worden afgestemd op de watervraag (zie ook maatregel 6).

-

Het oplossen van de wateropgave in de polder. Het automatiseren van de
stuwen verbetert de afvoer van de bovenstroomse peilgebieden en lost de
wateropgave daar op. Het automatiseren kan er voor zorgen dat het water in
de polder tijdens waterbezwaar beter verdeeld wordt. Het effect van het
automatiseren op de wateroverlastknelpunten is beschreven in het Technisch
achtergronddocument (Lit. 19). Het is noodzakelijk de automatische stuwen in
de praktijk optimaal in te regelen bij verschillende neerslagsituaties.
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Afweging
In plaats van het automatiseren van de bestaande stuwen wordt gekozen voor het
vervangen van de bestaande stuwen door nieuwe automatische stuwen. Het
volledig vervangen van de stuwen is goedkoper dan het aanpassen van de
bestaande constructie. Ook biedt het vervangen van de stuwen kansen om de
nieuwe stuwen aan te sturen op basis van zonne-energie. Bij gebruik van de
bestaande stuwen is dit niet mogelijk. NB het verbreden van de stuwen is
goedkoper dan automatiseren, maar lost een deel van de knelpunten niet op.
Maatregel
De stuwen in de Indijkwetering die de peilgebieden 53-4, 53-5 en 53-7 op peil
houden worden vervangen door automatische stuwen. De nieuwe stuwen worden
aangesloten op het computersysteem Centrale Automatisering Watersysteem
(CAW) van Waternet.
Functionele uitwerking

-

Type nieuwe stuwen: automatische klepstuw.
o

4.1: KST00543 (huidige stuwbreedte 0,5 m)

o

4.2: KST02063 (huidige stuwbreedte 1,0 m)

o

4.3: KST01365 (huidige stuwbreedte 1,5 m)

-

Kruinbreedte (stuwbreedte) wordt niet gewijzigd (zie hierboven)..

-

Bereik nieuwe stuwen: de nieuwe stuwen moeten ten opzichte van het
bovenstroomse streefpeil minimaal 25 cm naar beneden kunnen. Ook moeten
de stuwen minimaal 10 centimeters boven streefpeil kunnen worden ingesteld.

-

De stuwen worden voorzien van stroom middels een kabel. Het gebruik van
zonne-energie voor de stroomvoorziening van de stuw heeft de voorkeur, maar
op dit moment is het aansturen van de stuwen met behulp van zonnecellen nog
niet toepasbaar voor deze situatie.

-

Het vernieuwen van de stortebedden (het bekleden van het talud/bodem met
matten) benedenstrooms van de stuwen.
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5.5

Oplossen knelpunten wateroverlast (NBW)
Aanleiding
Voor de Hoeker-Garstenpolder zijn wateroverlastknelpunten en risico’s
geconstateerd op basis van de toetsing aan de werknormen uit het Nationaal
Bestuursakkoord Water, dit wordt een wateropgave genoemd (zie paragraaf 3.6).
Afweging
Voor het oplossen van een wateropgave zijn diverse typen maatregelen mogelijk,
waaronder het vasthouden van water in gestuwde gebieden, het verbeteren van
de afvoer van water, het graven van open water of het verlagen van het waterpeil.
De laatste twee maatregelen zijn in de Hoeker-Garstenpolder niet haalbaar in
verband met het opbarstrisico in het gebied.
Voor het oplossen van de wateropgave zijn er meerdere mogelijkheden:
-

Door de stuwen in de Indijkwetering te automatiseren kan het water in de
polder tijdens waterbezwaar zo verdeeld worden dat er geen wateropgave meer
is (zie paragraaf 5.4). Er blijven wel risico’s op wateroverlast bestaan.

-

Als structurele maatregel op de lange termijn wordt voorgesteld Gemaal
Voorburg te vervangen en te verplaatsen. De Hoeker-Garstenpolder wordt
gekoppeld met de polder Holland, Sticht en Voorburg oost. Uit onderzoek blijkt
dat met de koppeling van deze bemalingsgebieden de wateropgave in de
Hoeker-Garstenpolder in combinatie met het automatiseren van de stuwen in
de Indijkweteringordt oplost (Lit 19). Dit geeft ook een sterke vermindering van
het verval in de Oostkanaaldijkwetering (zie hiervoor maatregel 1, paragraaf
5.1). Inzet van de molens in de polder kan bijdragen aan het verminderen van
wateroverlast in de polder (Lit. 19). Hiervoor zijn ‘garantie’ afspraken met de
molenaars nodig over inzet van de molen tijdens wateroverlastsituaties. Een
onzekerheid hierbij is de inzetbaarheid bij onvoldoende wind ten tijde van
intensieve regenbuien. Wanneer naast het inzetten van de molens geen andere
maatregelen tegen wateroverlast worden genomen, moet tijdens wateroverlast
zónder wind noodbemaling worden ingezet. Voor de Garstenmolen zijn geen
aanpassingen nodig om deze tijdens wateroverlast inzetbaar te hebben. Om de
Hoekermolen inzetbaar te maken zijn aanpassingen aan het watersysteem
nodig (zie maatregel 10, paragraaf 5.10).

-

De conventionele maatregel voor het oplossen van de wateropgave is de aanleg
van ca. 3,2 ha waterberging. Deze mogelijkheid wordt niet als haalbaar
beschouwd in verband met opbarstrisico en onvoldoende beschikbare grond in
polder.
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Maatregel
Als structurele maatregel worden de stuwen in de Indijkwetering vervangen en
geautomatiseerd (zie paragraaf 5.4). Als structurele maatregel op de lange termijn
wordt voorgesteld Gemaal Voorburg te vervangen en te verplaatsen. De HoekerGarstenpolder wordt gekoppeld met de polder Holland, Sticht en Voorburg oost.
Deze maatregel kan echter pas worden uitgevoerd als duidelijk is wat het resultaat
van de toetsing van de Oostkanaaldijk is en welke maatregelen en
werkzaamheden RWS gaat uitvoeren.
Functionele uitwerking
Het automatiseren van 3 nieuwe stuwen in de Indijkwetering. Zie hiervoor de
functionele uitwerking onder paragraaf 5.4.
Advies functionele uitwerking structurele maatregel (lange termijn) tbv
watergebiedsplan Holland Sticht, Voorburg
Voor deze maatregel is een functionele uitwerking in deze fase niet van
toepassing. Voor de toekomst worden enkele aandachtspunten meegegeven, zie
hiervoor paragraaf 5.1.

5.6

Automatiseren inlaat naar Inlaatwetering
Aanleiding
De ecologische kwaliteit in 2011 is achteruit gegaan ten opzichte van 2007 en het
gewenste ambitieniveau werd in 2011 niet meer gehaald. Beperking van
waterinlaat zal een positieve invloed hebben op de waterkwaliteit in de polder. De
inlaat vanuit de Vecht naar de Inlaatwetering wordt vooral in de zomer bediend
door de peilbeheerder van Waternet. In het voorjaar wordt de inlaat ook nogal
eens open gezet ten behoeve van nachtvorstschadebestrijding van de fruitteelt.
Op de bewonersavond en door de peilbeheerder is aangegeven dat het
inlaatbeheer geoptimaliseerd zou kunnen worden. De inlaat blijft bij nachtvorst ’s
nachts soms open staan terwijl dit niet nodig is, bovendien loopt er tijdens
inlaatsituaties water weg over de middelste stuw in de Indijkwetering (stuw voor
peilgebied 53-5). Deze stuw staat relatief laag, waardoor de inlaat continu open
moet staan om voldoende water aan te voeren voor beregening.
Afweging
Door bewoners werd voorgesteld om de middelste stuw in de Indijkwetering te
schakelen met de inlaat. Een andere idee is het gebruik van een vlotterconstructie
om de inlaat te sluiten als er voldoende water is aangevoerd. Dit laatste is echter
niet mogelijk vanwege de aanwezigheid van de stuw tussen de peilgebieden 53-6
en 53-7 in de Inlaatwetering. Het gebied waar het water gevraagd wordt, heeft
een ander peil dan het gebied waar het water ingelaten wordt. Door het
automatiseren van de stuwen bestaat wel de mogelijkheid om deze te schakelen
met de middelste stuw. Daarmee kan de watertoevoer bij beregening
geoptimaliseerd worden.
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Maatregel
De inlaat vanuit de Vecht naar de Inlaatwetering wordt geautomatiseerd. De inlaat
wordt aangesloten op het computersysteem Centrale Automatisering
Watersysteem (CAW) van Waternet.
Omdat:
-

op afstand kan worden gezien of de inlaat open staat en

-

de stuwen in de Indijkwetering ook geautomatiseerd worden en op afstand
kunnen worden bediend, is het schakelen van deze stuwen met de inlaat niet
nodig.

Functionele uitwerking

-

Automatiseren van de bestaande inlaat.

-

Aansluiten van de geautomatiseerde inlaat op het computersysteem Centrale
Automatisering Watersysteem (CAW) van Waternet.

5.7

Reguleren hoogwatervoorzieningen (inlaten)
Aanleiding
Soms staan inlaten vaker en langer open dan nodig is en dat vormt zowel een
belasting voor de waterkwaliteit in de polder als voor het gemaal. Beperking van
waterinlaat zal een positieve invloed hebben op de waterkwaliteit in de polder. De
hoogwatervoorzieningen in de Hoeker- Garstenpolder zijn ingesteld met als doel
het op voldoende hoog niveau houden van het waterpeil rondom de aanwezige
bebouwing langs de Vecht ter bescherming van de funderingen. Deze
hoogwatervoorzieningen worden op peil gehouden door een combinatie van inlaten
vanuit de Vecht en een stuw of ander peilscheidend kunstwerk. Soms staan de
inlaten open terwijl er water over de stuw stroomt in perioden dat er geen
watervraag in de polder is. Dit wordt doorspoelen genoemd.
Maatregel
Om te voorkomen dat er wordt doorgespoeld in de polder terwijl dit niet nodig is
worden twee inlaten vanuit de Vecht naar de Hoeker-Garstenpolder versmald. De
inlaten worden voorzien van een afsluiter met een instroomopening van 50 mm.
De andere inlaten voldoen aan de nieuwe eisen. Er worden algemene regels
vastgesteld voor hoogwatervoorzieningen in de Hoeker-Garstenpolder (zie bijlage
3, Algemene regels hoogwatervoorzieningen Hoeker-Garstenpolder). Hierin zijn
voorwaarden opgenomen waaraan inlaten moeten voldoen. Deze algemene regels
maken geen onderdeel uit van dit watergebiedsplan, maar liggen wel tegelijkertijd
met het watergebiedsplan ter inzage.
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Functionele eisen

Nr

Nummers van de

Huidige

Nieuwe

betreffende inlaat

afmetingen,

afmetingen,

diameter

diameter

7.1

KDU08125

160 mm

50 mm

7.2

KDU06741

150 mm

50 mm

-

De

bestaande inlaat blijft gehandhaafd en wordt met het inschuiven van een mof
vernauwd tot 50 mm.
5.8

Keerschot met polder Holland, Sticht en Voorburg Oost vervangen
Aanleiding
In de Indijkwetering wordt de zuidelijke begrenzing tussen de HoekerGarstenpolder en de polder Holland, Sticht en Voorburg Oost gevormd door een
keerschot. Dit keerschot verkeert in slechte staat.
Maatregel
Het keerschot (KST01415) wordt vervangen om ervoor te zorgen dat de
poldergrens weer op orde is. Deze maatregel betreft een reguliere
onderhoudsmaatregel voor de afdeling beheer van het waterschap.
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Functionele eisen

5.9

Hoogte keerschot: minimaal gelijk aan huidige hoogte NAP-0.67 m

Afsluiten constructie in ARK-kering
RWS overweegt het kunstwerk definitief te sluiten en onderzoekt daarbij of er een
mogelijkheid is om een inlaat te realiseren voor de waterplas. Een en ander wordt
afgestemd met Waternet. Ook worden er afspraken gemaakt voor het beheer en
onderhoud. De uitvoering van de maatregel is van belang voor het peilbeheer in
het nieuwe peilgebied 6000-1. Het is geen maatregel van AGV en behoort
daarmee niet tot het watergebiedsplan.
Locatietekening

5.10

In ere herstellen Hoekermolen en Garstenmolen
Aanleiding
Berekeningen laten zien dat de molens positief bijdragen aan het verminderen van
de wateroverlast in de polder (Lit. 19). Een onzekerheid hierbij is de inzetbaarheid
bij onvoldoende wind ten tijde van intensieve regenbuien.
De wens van de molenaars is om de Hoekermolen en de Garstenmolen mee te
laten draaien in het waterbeheer van de polder. Voor de Hoekermolen zou de
wateraanvoer richting de molen moeten worden verbeterd, om de molen van
voldoende water te voorzien. Dit zou kunnen worden gerealiseerd door de
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‘historische hoofdwatergang’ naar de molen te verbreden. Voor de Garstenmolen
zijn geen aanvullende maatregelen nodig om deze mee te laten draaien.
Afweging maatregel Hoekermolen
Voor het waterbeheer in de polder is de maatregel niet noodzakelijk en daarom is
deze niet meegenomen in het watergebiedsplan.
5.11

Vergroten duiker peilgebied 53-2
Aanleiding
In de hoofdwatergang van huidig peilgebied 53-2 (toekomstig 53-9) heeft de
noordelijke duiker een diameter van 250 mm. Deze duiker is regelmatig verstopt.
Deze duiker heeft een belangrijke functie in de afvoer van het water uit het
peilgebied.
Maatregel
Om verstopping van de duiker in de toekomst te verminderen en de afvoer uit het
peilgebied te verbeteren wordt de duiker vergroot.
Functionele eisen

3.6

KDU14822 (in 53-2)
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6

Beheer en onderhoud
Dit hoofdstuk geeft aan hoe het beheer en onderhoud van het watersysteem in de
Hoeker-Garstenpolder worden uitgevoerd. Daarnaast wordt ingegaan op de
monitoring. Dit hoofdstuk beschrijft niet alleen de actuele situatie ten aanzien van
beheer, onderhoud en monitoring. Wanneer sprake is van maatregelen die nodig
zijn om beheer, onderhoud en monitoring na instellen van het peilbesluit optimaal
te kunnen uitvoeren, is dit aangegeven.

6.1
6.1.1

Onderhoud
Regulier onderhoud hoofdwatergangen
De frequentie en de wijze van uitvoering van de maaiwerkzaamheden is
afhankelijk van de ervaring, de afmetingen en de bereikbaarheid van de
watergangen. In Figuur 6.1 is per watergang aangegeven op welke manier het
onderhoud wordt uitgevoerd. In figuur 6.2 is de frequentie van de reguliere
maaiwerkzaamheden aangegeven.

In de Hoeker-Garstenpolder is AGV verantwoordelijk voor het onderhoud van alle
hoofdwatergangen, met uitzondering van de Oostkanaaldijkwetering. De
verantwoordelijkheid voor het onderhoud van deze watergang valt onder
Rijkswaterstaat. Het onderhoud van de Oostkanaaldijkwetering vindt 2x per jaar
plaats met een maaikorf. Er is afgesproken om dat 3x per jaar te doen. Het
maaisel wordt aan de Oostkanaaldijkzijde op de kant gezet.

Onderhoud Rijkswaterstaat (2x per jaar)

Figuur 6.1 Onderhoud Hoeker-Garstenpolder
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Op de Molenvliet na worden alle watergangen twee keer per jaar gemaaid. De
Molenvliet wordt één keer per jaar gemaaid. In het meerendeel van de
watergangen worden de maaiwerkzaamheden uitgevoerd met de maaikorf vanaf
twee kanten. De Inlaatwetering wordt vanaf één kant onderhouden met de
maaikorf. Nabij de maalkom worden de maaiwerkzaamheden uitgevoerd door een
maaiboot in combinatie met de maaikorf.
De watergangen in de polder laten geen mogelijkheden voor natuurvriendelijker
onderhoud. Er is geen overruimte in het profiel van de watergangen. Alleen de
molenvliet komt qua profiel hiervoor in aanmerking, echter bij deze wetering moet
rekening gehouden worden met de ‘molenbiotoop’.
6.1.2

Baggeronderhoud hoofdwatergangen
Het laatste baggeronderhoud is uitgevoerd in 2008. Het eerstvolgende
baggeronderhoud voor de hoofdwatergangen in het plangebied staat op de
planning voor 2018. Bij de voorbereiding van de werkzaamheden wordt gekeken in
welke (delen van de) watergangen baggeronderhoud nodig is. Bij het baggeren
moet rekening worden gehouden met het opbarstrisico in de polder (zie paragraaf
3.5). RWS is bezig met voorbereidingen voor het baggeren van de
Oostkanaaldijkwetering eind 2014.

6.1.3

Overige watergangen
Eigenaren van percelen aan de overige watergangen zijn verantwoordelijk voor het
onderhoud van de halve breedte van de aan hun perceel grenzende watergang.
Tevens zijn zij verantwoordelijk voor het onderhouden van de kanten van alle
wateren langs hun perceel boven het laagst vastgestelde (streef)peil.

6.2

Waterpeilen
Streefpeilen
In het peilbesluit worden de waterpeilen vastgelegd voor de peilgebieden in de
Hoeker-Garstenpolder. In alle peilgebieden wordt een vast peil gehanteerd. De
genoemde peilen zijn streefwaarden. Binnen ieder peilgebied is sprake van een
natuurlijk verhang in de waterstand, waardoor de waterstand binnen een
peilgebied met enkele centimeters kan variëren. In peilgebied 53-3 varieert de
waterstand tussen de aan- en afslagpeilen van de pompen van het gemaal (tussen
max. NAP -2,22 en NAP -2,42 m). De waterpeilen kunnen afgelezen worden op de
peilschalen bij de peilscheidende kunstwerken.
Stuwen Indijkwetering
De stuwen in de Indijkwetering die geautomatiseerd worden sturen onder normale
omstandigheden op het streefpeil van het bovenstrooms gelegen peilgebied. Uit
praktijkervaring moet worden vastgesteld waarop tijdens wateroverlastsituaties de
kunstwerken moeten sturen. Te beginnen met het streefpeil.
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6.3

Monitoring
Het meetnet voor waterkwaliteit wordt op enkele punten herzien. Voor meer
informatie zie Lit. 18. Waternet en Royal Haskoning DHV, 2014 Achtergronddocument Ecologie en Waterkwaliteit Hoeker-Garstenpolder.

6.4

Calamiteiten
Waternet heeft diverse middelen die ingezet kunnen worden bij calamiteiten,
zowel op het gebied van waterkwaliteit als waterkwantiteit. De calamiteiten
kunnen worden gemeld bij het algemene waterloket: 0900 – 93 94 (20 cent per
gesprek (plus uw gebruikelijke belkosten). Alle gesignaleerde calamiteiten worden
doorgegeven aan een wachtdienstmedewerker. Hoog- en laagwater situaties bij de
gemalen worden rechtstreeks naar de semafoon van de wachtdienstmedewerker
gemeld.
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Overzicht kaartenbijlage
De kaartenbijlage van dit watergebiedsplan is in een aparte bundel opgenomen.
Kaart nr.

Titel

Kaart 1

Plangebied

Kaart 2

Maaiveldhoogte

Kaart 3

Actuele peilgebieden, peilregimes en kunstwerken

Kaart 4

Vigerende peilgebieden en peilregimes

Kaart 5

Drooglegging actuele situatie

Kaart 6

Peilgebieden en peilregimes toekomstig

Kaart 7

Drooglegging toekomstig

Kaart 8

Bodemgesteldheid en bodemopbouw

Kaart 9

Functies

Kaart 10

Grondgebruik

Kaart 11

Beoordeling vegetatie en ecologisch ambitieniveau

Kaart 12

Waterkwaliteit

Kaart 13

Cultuurhistorische kenmerken

Kaart 14

Luchtfoto

Kaart 15

Maatregelen

Kaart 16

Topografische kaart
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BIJLAGE 1 Het peilbesluit

PEILBESLUIT Hoeker-Garstenpolder
21 mei 2015
Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht;
(BBV15.0162)
gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 24 maart 2015,
gelet op het door het toenmalige bestuur van de bovengenoemde polder
vastgestelde peilbesluit:


Hoeker- Garstenpolder, vastgesteld op 13 december 1995, goedgekeurd door
Gedeputeerde Staten van Utrecht bij besluit van 20 juni 1996;

Overwegende:


dat het peilbesluit van de Hoeker-Garstenpolder de maximaal toegestane
herzieningstermijn van 10 jaar heeft overschreden;



dat Gedeputeerde Staten vrijstelling hebben verleend van de verplichting het
peilbesluit voor de Hoeker-Garstenpolder te herzien voor een periode van
maximaal 5 jaar en ook deze termijn is overschreden;



dat het wenselijk is het peilbesluit te actualiseren;



dat met dit peilbesluit invulling wordt gegeven aan het door Gedeputeerde
Staten van Utrecht vastgestelde streekplan en Provinciaal waterplan Utrecht
2010-2015 en het Waterbeheerplan van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi
en Vecht;



dat bij de herziening en vaststelling van de peilen de betrokken belangen zijn
onderzocht en afgewogen overeenkomstig de toelichting, die als onderdeel van
dit peilbesluit dient te worden aangemerkt;



dat het peilbesluit overeenkomstig het gestelde in artikel 4.4. van de
Waterverordening hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht is voorbereid
conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;



dat het ontwerp peilbesluit en de daarbij behorende stukken, overeenkomstig
het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, vanaf 1
december 2014 tot en met 11 januari 2015 voor een ieder ter inzage hebben
gelegen en de omgeving geïnformeerd is via een voorlichtingsavond op 10
december 2014 en voorlichtingsochtend op 19 december 2014;



dat drie zienswijzen zijn ingediend en meegewogen zijn in het peilbesluit;

gelet op artikelen 4.2 en 4.5 van de Waterverordening hoogheemraadschap
Amstel, Gooi en Vecht;
gelet op artikel 5.2 van de Waterwet;
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BESLUIT:
I

Het geldende peilbesluit voor de Hoeker-Garstenpolder (vastgesteld op 13
december 1995, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Utrecht bij
besluit van 20 juni 1996), in te trekken met ingang van de onder IV van
dit peilbesluit genoemde datum;

II

Voor de toepassing van dit peilbesluit het Normaal Amsterdams Peil
(N.A.P.) als referentiepeil te laten gelden; dit peil is op de peilschalen
aangegeven;

III

De in dit gebied of afzonderlijke gebiedsdelen na te streven waterstanden
en de plaats van de peilschalen als volgt vast te stellen:

Hoeker-Garstenpolder2
Peilgebied nr.

Waterstand in m t.o.v. NAP

Vastpeil
53-1

-2,20

53-9 (vh 53-2)

-2,20

53-3

-2,25

53-4

-2,00

53-5

-1,60

53-6

-1,20

53-7

-1,40

53-8

-1,90

6000-1

-0,40

De peilen als genoemd in dit besluit en aangegeven op de bijbehorende
peilenkaart worden gehandhaafd met inachtneming van de volgende bepalingen:


Het dagelijks bestuur is bevoegd om in bijzondere omstandigheden tijdelijk af
te wijken van de in dit besluit genoemde peilen.



De peilen zullen worden aangeduid door tenminste één per peilgebied
geplaatste peilschaal.



Bij afwijking van de in de tabel genoemde waterstanden van minder dan 5 cm
mag en bij een afwijking van 5 cm of meer moet bemaling, lozing of inlaat
plaatsvinden.



De aanvragen voor vergunning op het verbod een waterstand te brengen of te
houden op een peil dat afwijkt van het met dit peilbesluit vastgestelde peil,
worden beoordeeld op grond van het beleid verwoord in de Beleidsregels
Keurvergunningen bij de Keur AGV 2013.

2

Peilgebieden, peilen en peilschalen zijn aangegeven op de bij dit peilbesluit behorende kaart 6.
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IV Dit besluit in werking te laten treden op een nader door het dagelijks bestuur
aan te geven tijdstip. Dit zal middels een publicatie geschieden na het
gereedkomen van de verbeteringswerken ten behoeve van de waterbeheersing.

Amsterdam, 21 mei 2015,
Het algemeen bestuur,

Dhr. H.J. Kelderman,

Dr. Ir. G. M. van den Top,

Secretaris

Dijkgraaf
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BIJLAGE 2 Samenvatting beleid
Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW)
Klimaatverandering leidt tot een grilliger klimaat met hogere pieken in neerslag en
droogte. Daarom worden hoge eisen gesteld aan de mogelijkheden om water vast
te houden, (elders) te bergen of af te voeren. Het NBW geeft normen voor de kans
op wateroverlast in regionale watersystemen. De watersystemen in het plangebied
worden hieraan getoetst: kan de neerslag die de komende decennia wordt
verwacht verwerkt worden? Waar dit niet het geval blijkt, moeten de oplossingen
daarvoor bínnen het zelfde gebied worden gezocht (vasthouden en bergen).
Europese Kaderrichtlijn Water (KRW)
De KRW is een Europese richtlijn ter verbetering van de waterkwaliteit. De KRW
dient om een goede chemische en ecologische toestand van grond- en
oppervlaktewaterlichamen te bereiken. De provincie legt de ecologische doelen
vast.
Provinciaal Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028
In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) is het ruimtelijk beleid voor de
periode tot 2028 beschreven. Deze periode sluit aan bij de Structuurvisie
Infrastructuur en Ruimte van het Rijk. Hierin wordt aangegeven welke
doelstellingen van provinciaal belang zijn, welk beleid bij deze doelstellingen hoort
én hoe uitvoering wordt gegeven aan dit beleid. Deels wordt uitvoering gegevan
aan het beleid via de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) welke tegelijk met
de PRS is opgesteld. Het gebied maakt onderdeel uit van ‘Waterplan Utrecht
2010-2015
Met de nieuwe Waterwet is het Waterplan, voor wat betreft haar ruimtelijke
aspecten, een structuurvisie als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wet
ruimtelijke ordening (Wro). In het Waterplan zijn ruimtelijke beleidsuitspraken
opgenomen die van provinciaal belang zijn. Hiervoor kan de provincie het Wroinstrumentarium inzetten. De Hoeker- en Garstenpolder heeft de functie
landbouw. Voor deze functie gelden de volgende doelstellingen:
-

Minimalisering van wateroverlast en vochttekorten middels de GGORsystematiek in samenhang met de omgeving;

-

Voldoende mogelijkheden voor de structurele beschikbaarheid en aan- en
afvoer van water;

-

Waterkwaliteit voldoet aan de geldende norm, ook in geval van overstorten en
nooduitlaten;

-

Verbeteren van de belevingswaarde en de recreatieve waarde van het
watersysteem.

Bestemmingsplan buitengebied Loenen
De Hoeker-Garstenpolder valt onder het bestemmingsplan Landelijk gebied
Loenen, vastgesteld op 1 juli 2003 door de gemeenteraad en goedgekeurd door
Gedeputeerde Staten op 17 februari 2004. Het gebied is nagenoeg volledig
bestemd voor agrarische doeleinden. Momenteel wordt het bestemmingsplan
herzien.
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Waterbeheerplan AGV 2010-2015
In het Waterbeheerplan 2010 – 2015 staat beschreven wat voor de komende 6
jaar op hoofdlijnen het beleid is. Dit is gedaan voor alle verantwoordelijkheden van
het waterschap: zorgen voor voldoende, schoon water en veiligheid achter de
dijken. Ook komen de maatschappelijke (neven)taken aan bod: zorgen voor goede
en veilige vaarwegen, verbeteren van recreatie- en natuurgebieden en
onderhouden van het cultuurhistorisch landschap.
Nota Peilbeheer AGV
De beleidsregels en richtlijnen voor het peilbeheer staan beschreven in de AGV
Nota Peilbeheer. De peilkeuze blijft daarnaast maatwerk, waarin ook
gebiedskennis en de ervaringen van beheerders en andere belanghebbenden een
rol spelen. De belangrijkste richtlijnen voor de peilkeuze binnen het
watergebiedsplan zijn de volgende:


De peilkeuze is gebaseerd op de formele bestemming(en) die in een
bestemmingsplan zijn vastgelegd en de waterhuishoudkundige functies die
daar normaal gesproken een afgeleide van zijn. Daarbij is echter ook de
eigendomssituatie en het huidige gebruik bepalend;



Er wordt gestreefd naar zo groot mogelijke aaneengesloten gebieden met
hetzelfde peil, als het kan groter dan 25 ha;



De drooglegging wordt in principe gebaseerd op de gemiddelde
maaiveldhoogte van het peilgebied en het laagste peil (meestal winterpeil).



In gebieden met de functie natuur wordt de peilkeuze zoveel mogelijk gericht
op het creëren van optimale hydrologische omstandigheden voor het gewenste
natuurdoeltype. In reservaat- en natuurontwikkelingsgebieden die ten dele
nog agrarisch worden gebruikt (eigendomssituatie is richtinggevend) geldt als
uitgangspunt dat de functies landbouw en natuur gelijkwaardig, waar mogelijk
naar rato van het betreffende oppervlak, worden meegenomen bij de
bestuurlijke afweging ter bepaling van het peil.



In stedelijk gebied wordt de peilkeuze primair afgestemd op het voorkomen
van schade aan bebouwing, oevers e.d.



De optimale peilkeuze voor een nieuw peilbesluit kan een flinke
peilverandering betekenen ten opzichte van de bestaande situatie en of
bestaand peilbesluit. In gebieden met de functie landbouw of agrarisch
grasland met natuurwaarden dient hier, onder meer om schade aan het
grasland en de bedrijfsvoering te voorkomen, zorgvuldig mee te worden
omgegaan.



Bij het opstellen van een peilbesluit wordt gestreefd naar een zo optimaal
mogelijk peil voor het gehele gebied. Het kan zijn dat daardoor lokaal de
drooglegging niet aansluit bij de plaatselijke belangen. Als een ander peil dan
het peil in het peilbesluit gewenst is, kan de gebruiker hiervoor een
vergunning aanvragen bij AGV. De aanvraag wordt getoetst aan het beleid van
AGV. In dit watergebiedsplan zijn de nu bekende gebieden met een
peilafwijking op kaart aangegeven. Ook wordt een afweging gemaakt of deze
afwijkingen van het peil gecontinueerd, gewijzigd of beëindigd moeten
worden.

Toegestane maximale gemiddelde (mediane) drooglegging per grondsoort en
grondgebruik (bron: Nota Peilbeheer, AGV)
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Grondsoort

Grondgebruik

Maximale gemiddelde
(mediane) drooglegging in m

Veen

Bouwland* en grasland

0,60

Klei

Bouwland

1,30

Klei

Grasland

0,90

Zand

Bouwland

0,90

Zand

Grasland

0,70

*Waaronder boom-/fruitteelt.

Nota ecologische doelstellingen AGV
Het watersysteem dient een goede chemische toestand te hebben en voldoet
minimaal aan de eisen die volgen uit de nationale waterwetgeving en de Europese
Kaderrichtlijn Water. Daarbij zijn risico’s bij het gebruik van water voor de
diergezondheid en volksgezondheid geminimaliseerd. De gewenste ecologische
toestand is afhankelijk van het watertype en de daarbij "van nature" thuishorende
levensgemeenschap van planten en dieren, de zogenaamde biologische
doelstellingen of "doelparameters". Of de gewenste levensgemeenschap van
planten en dieren ergens voor kan komen is afhankelijk van een groot aantal
factoren.
Gewenst grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR)
Voor een optimale afstemming van peilen en gebiedsfuncties, is in de provinciale
waterplannen de procedure voorgeschreven voor het “gewenste grond- en
oppervlaktewaterregime”. De nieuw te nemen peilbesluiten moeten invulling geven
aan deze GGOR-procedure. Hiermee wordt bepaald welke waterstanden het beste
passen bij de verschillende functies in het gebied. AGV weegt de
grondwatersituatie mee bij vaststelling of wijziging van peilbesluiten.
In alle watergebiedsplannen (na 2007) wordt daarom een analyse gemaakt van
het Gewenst Grond- en Oppervlaktewaterregime (GGOR). Een belangrijk doel
hiervan is om oppervlaktewaterpeilen en grondwaterstanden beter op elkaar af te
stemmen. Een peil dat goed is voor de ene functie kan soms slecht zijn voor een
andere. Het uiteindelijke doel van GGOR is om duidelijk te maken welke
verschillende keuzes voor waterpeilen er zijn en wat dit betekent voor de
verschillende soorten grondgebruik. De resultaten worden gebruikt als hulpmiddel
bij de keuze voor peilen.
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BIJLAGE 3 Algemene regels hoogwatervoorzieningen
Hoeker-Garstenpolder

Algemene regels hoogwatervoorzieningen Hoeker-Garstenpolder

Het Dagelijks Bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht;
gelet op artikel 3.16 Keur AGV 2011 en het bepaalde in beleidsregel 16
Beleidsregels Keurvergunningen AGV 2011,
Besluit:
vast te stellen de “Algemene regels hoogwatervoorzieningen HoekerGarstenpolder” (BBV15.0163):

1. Algemene bepalingen
Artikel 1.1 Begripsbepalingen
In dit keurbesluit wordt verstaan onder:
Kunstwerk: Waterstaatkundig bouwwerk dat van belang is voor de functie die
waterstaatswerken hebben, dan wel uit andere hoofde behoort tot of gelegen is in,
op, over of onder een waterstaatswerk (bijvoorbeeld een inlaat, gemaal, pomp,
stuw, keerschot).
Hoogwatervoorziening: Een klein gebied (kleiner dan 25 ha) waar het peil hoger
is dan het peilgebied waar het op afwatert en het hogere peil wordt gecreëerd door
een inlaat of een pomp en in stand gehouden wordt door stuw(en) en/of
keerschot(ten).
Een zone van meerdere hoogwatervoorzieningen (met meer dan 1
belanghebbende en meestal verschillende peilen) heet een hoogwaterzone.
Gebruiker: Een rechthebbende van een hoogwatervoorziening/zone.

Artikel 1.2 Reikwijdtebepaling
De bepalingen van dit besluit strekken zich uit over bestaande
hoogwatervoorzieningen, zoals genoemd in de kaart van de Hoeker-Garstenpolder,
behorende bij dit besluit. Het besluit heeft geen betrekking op nieuw aan te leggen
hoogwatervoorzieningen.
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Artikel 2 Algemene voorwaarden voor bestaande hoogwatervoorzieningen
1. Geen watervergunning krachtens artikel 3.1 lid 2 onder k en artikel 3.4 lid 2
onder b van de Keur AGV 2011 is vereist voor afwijkingen van het door het
hoogheemraadschap gehanteerde streefpeil in bestaande hoogwatervoorzieningen
en de hiervoor benodigde kunstwerken, voor zover:
a. de hoogwatervoorziening wordt ingesteld ter bescherming van bestaande
elementen die een hoger peil nodig hebben; en
b. het peil in de hoogwatervoorziening een vast peil is; en
c. dit peil hoger is dan het peil in de polder en lager dan het peil in de boezem;
en
d. de hoogwatervoorziening geen negatieve gevolgen heeft voor het
waterbeheer of instellingen van kunstwerken van het hoogheemraadschap; en
e. de hoogwatervoorziening geen verslechtering veroorzaakt van de stabiliteit
van waterkeringen; en
f. de hoogwatervoorziening geen schadelijke gevolgen buiten de grenzen van
de hoogwatervoorziening veroorzaakt; en

en waarbij tevens wordt voldaan aan het gestelde in het tweede lid.
2.
a. de binnendiameter van een inlaat is niet groter dan 100 mm.
b. de instroom opening van de inlaat is niet groter dan 50 mm.
c. een inlaat is afsluitbaar dan wel voorzien van een vlotterconstructie;
d. de plaats van de inlaat moet duidelijk gemarkeerd te zijn;
e. een inlaat is gesloten, tenzij deze wordt gebruikt om het peil in de
hoogwatervoorziening aan te vullen tot het gewenste peil;
f. het beheer en onderhoud van alle benodigde kunstwerken (inlaat, stuw,
pomp of keerschot) berust bij de gebruiker.

Artikel 3 Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking ervan;
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Artikel 4 Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als “Algemene regels hoogwatervoorzieningen
Hoeker-Garstenpolder”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Dagelijks Bestuur van het
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht van 24 maart 2015.

Het Dagelijks Bestuur,

Dhr. H.J. Kelderman,

Dr. Ir. G. M. van den Top,

Secretaris

Dijkgraaf
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Toelichting
Algemeen
In diverse gevallen is een hoogwatervoorziening noodzakelijk (zie onder de
algemene begripsbepalingen). Dit soort voorzieningen zijn vergunningplichtig op
basis van de Keur.
Omdat voor een dergelijke voorziening niet altijd een waterhuishoudkundig belang
is, is het nodig om de verantwoordelijkheden te leggen bij de belanghebbenden.
Dat zijn in het algemeen de eigenaren/gebruikers van een of meerdere percelen
waaruit een hoogwatervoorziening bestaat. Aangezien een hoogwatervoorziening
normaliter een gebied bestrijkt dat kleiner is dan 25 ha, is het ook
waterhuishoudkundig niet efficiënt voor het hoogheemraadschap om daar de
verantwoordelijkheid voor het peilbeheer te voeren.
Dat is anders indien een hoogwatervoorziening door uitbreidingen groter wordt.
Als het gebied de grootte van 25 hectare overschrijdt, is het efficiënter het als
peilgebied vast te leggen in een peilbesluit, waarna het hoogheemraadschap
verantwoordelijk is voor het peilbeheer. Dit kan consequenties hebben voor het te
hanteren peilregiem, aangezien het streven van het waterschap is om per
peilgebied één peil te hanteren. Voor nieuwe woonwijken is dit makkelijker te
realiseren dan voor bestaande bebouwing.
De Keur biedt op grond van artikel 3.16 de mogelijkheid om bepaalde activiteiten
vrij te stellen van de vergunningplicht. Dat kan door nadere regels in de vorm van
algemene bepalingen vast te stellen. Dit besluit vervangt de vergunningplicht voor
bestaande hoogwatervoorzieningen. Indien aan de in dit besluit opgenomen
voorwaarden wordt voldaan, is een vergunningtraject overbodig.
Bij hoogwatervoorzieningen staat het traject van vergunningverlening ook niet in
verhouding tot de doelstellingen voor het waterbeheer.
De algemene bepalingen beogen voorwaarden te scheppen waardoor zo effectief
mogelijk gebruik wordt gemaakt van kunstwerken om hoogwatervoorzieningen
van water te voorzien. Dat betekent zo min mogelijk gebiedsvreemd water in
laten, dus bij voorkeur gebiedseigen (polder)water dan water uit de boezem, en
indien uit de boezem dan zo beperkt mogelijk.
Deze algemene bepalingen gelden voor het in de aanhef van dit besluit
aangeduide gebied.
Artikelgewijs
Artikel 1
Toelichting bij het begrip hoogwatervoorziening:
Redenen om een hoogwatervoorziening aan te leggen kunnen zijn: bescherming
van een waterkering, bescherming van fundering, bescherming van
natuurwaarden en bescherming van archeologische of cultuurhistorische waarden.
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Toelichting bij het begrip watervergunning
Voor bestaande hoogwatervoorzieningen (zowel voor het instandhouden van het
peil als voor de kunstwerken) die niet voldoen aan de gestelde voorwaarden of
voorschriften is een watervergunning nodig.
Nieuwe hoogwatervoorzieningen vallen buiten de reikwijdte van dit besluit. Voor
een nieuwe hoogwatervoorziening is altijd een watervergunning nodig. Voor
nieuwe hoogwatervoorzieningen waar geen waterhuishoudkundig belang mee
wordt gediend, wordt een restrictief beleid gevoerd.
Artikel 2 lid 1
In dit artikel staan de bepalingen die aangeven welke afwijkingen van het
gehanteerde streefpeil mogelijk zijn en onder welke voorwaarden. Het is duidelijk
dat de bepalingen alleen van toepassing zijn op activiteiten (het inlaten van water)
die geen negatieve gevolgen hebben voor het waterbeheer en die geen
ongewenste gevolgen hebben voor gebieden naast een hoogwatervoorziening. In
de meeste gevallen zal het gaan om bescherming van bestaand onroerend goed
(voorkomen van het droog komen te staan van houten funderingen). Het inlaten
van water in de polder kan een negatief effect op de waterkwaliteit en op de
conditie van het nog aanwezige veen hebben. Daarom is het inlaten van water
enkel toegestaan om het peil in de hoogwatervoorziening op peil te houden. Het is
dus niet de bedoeling om inlaatwater voor doorspoeling te gebruiken.
Artikel 2 lid 2
Om te voorkomen dat er te veel water in de hoogwatervoorziening komt, wordt
een beperking gesteld aan de diameter van een inlaat. Ook dient een inlaat
afsluitbaar te zijn of te zijn voorzien van een vlotterconstructie. Dat beoogt dat
alleen water wordt ingelaten wanneer het strikt noodzakelijk is en voorkomt dat
overtollig water de polder instroomt.
Een inlaat dient bij voorkeur afsluitbaar te zijn aan de boezemzijde. Dit is om te
voorkomen dat bij lekkage van de inlaat het dijklichaam daarvan schade
ondervindt en dus verzwakt kan worden. Bestaande inlaten waarbij de afsluiter of
vlottercontructie aan de gebruikerskant zitten, kunnen als zodanig blijven bestaan.
Bij vervanging van een bestaande inlaat dient de afsluiter aan de boezemzijde
gesitueerd te worden.
De plaats van de inlaat dient duidelijk gemarkeerd te zijn, bijvoorbeeld met een
paal.
De gebruiker van een voorziening voor de watertoe- en afvoer (inlaat, stuw,
pomp, keerschot) is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud daarvan. Dit
betekent dat voor het in stand houden van het kunstwerk artikel 2.4 lid 3 Keur
AGV 2011 van toepassing is. Een gebruiker heeft daarmee direct invloed op een
goede werking van een kunstwerk, met name bij een eventuele verstopping of
lekkage.
Bij een hoogwaterzone zijn de gezamenlijke gebruikers verantwoordelijk voor het
beheer en onderhoud.
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Ten opzichte van de bepalingen in de Keur is de onderhoudsplicht in dit besluit
geconcretiseerd.
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