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Voorwoord
Voor u ligt het watergebiedsplan voor het Noorderpark. Binnen dit gebied liggen
de polders Gansenhoef, Maarsseveen-Westbroek, Achttienhoven en de Oostelijke
Binnenpolder van Tienhoven. Het waterschap is verantwoordelijk voor een groot
deel van de wateren in deze polders en moet er samen met haar partners voor
zorgen dat het er droog, veilig en prettig wonen, werken en recreëren is. Als
Dagelijks Bestuurder van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heb ik deze taak op
me genomen. In dit plan komen uiteenlopende wateronderwerpen aan de orde die
spelen binnen het Noorderpark. Een deel van de polders Maarseveen-Westbroek
en Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven is door het Rijk aangewezen als Natura
2000 gebied. Daarnaast is een groot deel van het gebied in gebruik als agrarisch
grasland. Ook de functies stedelijk gebied en recreatie zijn in het Noorderpark te
vinden.
Het waterschap zorgt er niet alleen voor dat het water onder controle blijft in deze
polder. Dat doen we samen met anderen. Daarom is het watergebiedsplan
opgesteld in overleg met diverse partijen en belanghebbenden. Voorafgaand aan
het watergebiedsplan heeft het programmabureau Utrecht-West in opdracht van
de Provincie Utrecht voor de Natura 2000 gebieden het ‘inrichtingsplan op
hoofdlijnen’ vastgesteld. In dit inrichtingsplan op hoofdlijnen staat beschreven
welke waterpeilen nodig zijn om de natuurdoelen te halen en vraagt de provincie
het waterschap om deze waterpeilen in een peilbesluit vast te leggen.
Gezamenlijk met het programmabureau Utrecht-West is er een gebiedsproces in
gang gezet. Tijdens dit proces zijn bewonersavonden georganiseerd, maar ook een
inloopspreekuur waar mensen met vragen terecht konden. Het waterschap heeft
een participatief meetnet opgezet om mensen te betrekken bij het functioneren
van het watersysteem op lokaal niveau. Dit alles heeft bijgedragen aan de
kwaliteit van dit plan. Ik wil daarom ook iedereen in het gebied die mee heeft
gedacht, bedanken voor hun inzet. Hierdoor is het een beter plan geworden.
In en rondom de Natura 2000-gebieden zal er de komende jaren veel veranderen.
Het gaat hierbij om flexibele waterpeilen (natter in de winter en droger in de
zomer). In de gebieden waar geen Natura 2000 doelstellingen liggen zijn de uit te
voeren maatregelen veel minder ingrijpend. De oppervlaktewaterpeilen blijven hier
meestal gelijk aan de huidige situatie. Het grootste deel van de uitvoering van het
plan vindt naar verwachting plaats in 2016 en 2017. Uitgebreide monitoring vindt
plaats in het gebied waar de meeste veranderingen zijn, om ook tussentijds bij te
kunnen sturen als dat nodig is. Het waterschap kijkt over 10 jaar opnieuw
nauwkeurig naar de waterhuishouding in deze polder.
Ik hoop, samen met het projectteam van Waternet, dat dit plan er aan bijdraagt
dat iedereen met nog meer plezier blijft wonen, werken en recreëren in het mooie
en bijzondere Noorderpark.
Wiegert Dulfer
Dagelijks Bestuurder Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
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1
1.1

Inleiding
Wat is een watergebiedsplan?
Voor u ligt het Watergebiedsplan Noorderpark. 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 Noorderpark is een plan van
het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, dat gebiedsgerichte uitwerking
geeft aan het Waterbeheerplan.
Het plan beschrijft de waterhuishouding in het gebied, met name het
peilbeheer en de waterinrichting. 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 [bijlage2] en verdroging tegen te gaan.
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. 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 vigerend peilbesluit voor de polders in het Noorderpark (polder
Achttienhoven,
Oostelijke

polder

Maarsseveen-Westbroek,

Binnenpolder

polder

van Tienhoven) dateert

Gansenhoef

van 24

maart

en

2000

(goedkeuringsdatum Gedeputeerde Staten van Utrecht). In 2010 was de
onduidelijkheid rondom Natura 2000 en de ruimtelijke ordening aanleiding
voor het waterschap om verlenging van het peilbesluit aan te vragen bij
GS van Utrecht. Op 8 februari 2011 heeft GS aan het bestuur van het
waterschap laten weten toestemming te verlenen het vigerende peilbesluit
tot 18 mei 2015 te verlengen.
Op

24

mei

2012

heeft

het

bestuur

van

het

waterschap

het

plan

Verbetering waterhuishouding Noorderpark vastgesteld [8]. In dit plan zijn
maatregelen vastgesteld ter verbetering van het watersysteem. Deze
maatregelen hebben vooral betrekking op de aan-en afvoer van het water.
Binnen het Noorderpark liggen meerdere gebieden die door het Rijk
aangewezen zijn als Natura 2000-gebied. Het gaat hierbij om de Oostelijke
Binnenpolder

van

Tienhoven,

Westbroekse

Zodden,

Molenpolder

en

Maarsseveense Zodden. Deze gebieden maken onderdeel uit van het
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Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen. Gedeputeerde Staten van
Utrecht heeft op verzoek van het waterschap op 15 juli 2014 het
Inrichtingsplan op hoofdlijnen vastgesteld. Het doel van dit Inrichtingsplan
op hoofdlijnen is het realiseren van Natura 2000-doelen in het Utrechtse
deel van de Oostelijke Vechtplassen. Het plan beschrijft de noodzakelijke
(waterhuishoudkundige) maatregelen om dit te bereiken. GS van Utrecht
hebben vervolgens aan het bestuur van het waterschap gevraagd om de
waterpeilen en maatregelen zoals beschreven in het Inrichtingsplan op
hoofdlijnen in een peilbesluit en watergebiedsplan vast te stellen en de
benodigde maatregelen om het waterpeil in te kunnen stellen zo snel
mogelijk uit te voeren. Het voorliggende watergebiedsplan is voor de
genoemde Natura 2000-gebieden een uitwerking van het Inrichtingsplan
op hoofdlijnen.
Voor de polder Gansenhoef worden tegelijkertijd met dit watergebiedsplan
algemene regels voor hoogwatervoorzieningen opgesteld. Doel van deze
algemene

regels

is

het

reguleren

van

hoogwatervoorzieningen

en

inlaatbeheer.
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
Het doel van dit watergebiedsplan is het nemen van een peilbesluit voor
de

Noorderpark

zodat

het

gebied

weer

beschikt

over

een

actueel

peilbesluit waarmee de functies in het gebied zo goed mogelijk worden
gefaciliteerd. Daarnaast is het watergebiedsplan een uitwerking van het
door GS van Utrecht vastgestelde Inrichtingsplan op hoofdlijnen voor de
Natura 2000-gebieden.
1.3

Aanpak, communicatie en participatie
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 communicatie- en participatiespoor. 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
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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.
Het hele gebied heeft op diverse momenten meegedacht en bijgedragen
aan het plan verbetering waterhuishouding Noorderpark, dat in 2012 is
vastgesteld. In maart 2013 heeft de gebiedscommissie samen met het
waterschap

een

gebiedsavond

georganiseerd,

voor

de

bewoners

en

belanghebbenden in het N2000 deel van het Noorderpark. Hierop volgend
zijn veel individuele gesprekken gevoerd, maar bijvoorbeeld ook met de
lokale

bewonersvereniging.

Ook

hebben

betrokkenen

gebruik

kunnen

maken van het inloopspreekuur, dat gedurende twee periodes wekelijks is
georganiseerd. Het inloopspreekuur was een gezamenlijk initiatief van het
programmabureau Utrecht-West en het waterschap. Het waterschap is
gestart met een participatief meetnet. Diverse bewoners meten grond- en
oppervlaktewaterstanden om samen met het waterschap meer inzicht te
krijgen in het functioneren van het watersysteem, ook op lokaal niveau.
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

•

Waterbeheerplan AGV 2016-2021

•

Bestemmingsplannen gemeenten Stichtse Vecht en De Bilt
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Figuur 1.1 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 ontwerp watergebiedsplan inclusief ontwerp-peilbesluit. Dit
plan wordt tijdens de inspraakperiode van 1 december 2014 tot 12 januari
2015 ter inzage gelegd. De inspraakperiode wordt door het waterschap
aangekondigd via www.overheid.nl . Bewoners die in het voortraject
betrokken zijn geweest worden daarnaast via een brief op de hoogte
gebracht van een informatieavond aan het begin van de inspraakperiode.
Men kan tijdens de inspraakperiode een reactie (zienswijze) indienen. Alle
op tijd ingediende zienswijzen worden verwerkt in een verslag van
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inspraak en worden 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 1.2.
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 1.2 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
Het watergebiedsplan is als volgt opgebouwd. De hoofdstukken 2 t/m 4
gaan over de polders Achttienhoven, Gansenhoef en delen van polder
Maarsseveen-Westbroek

waar

Hoofdstuk

de

5

beschrijft

geen

Natura

peilvakken

die

2000-gebieden
onderdeel

liggen.

uitmaken

van

Maarssen-dorp. In hoofdstuk 6 worden de maatregelen ter ondersteuning
van de Natura 2000-gebieden in Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven en
delen van polder Maarsseveen-Westbroek beschreven.
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1.7

Bijlagen
Dit rapport bevat verder bijlagen, met onder andere een kaartenbijlage, een
overzicht van de maatregelen en een kaartenbijlage.
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2
2.1

Achttienhoven
Gebiedsbeschrijving
Polder Achttienhoven is 1070 hectare groot. Overtollig water in het gebied
stroomt via weteringen en vaarten naar de Klopvaart. Deze vaart ligt in
het stedelijk gebied van de gemeente Utrecht. Aan het einde van de
Klopvaart staat het poldergemaal dat het water naar de Vecht pompt. In
de zomermaanden, als er een tekort is aan water in de polder, wordt bij
het gemaal water ingelaten uit de Vecht. Het water verspreidt zich dan via
dezelfde weteringen en vaarten door het gebied.

2.2

Vigerende en praktijksituatie
De vigerende situatie is voor dit gebied in twee peilbesluiten vastgelegd.
De Kerkeindsepolder (Mn-1) is opgenomen in het peilbesluit van polder
Maarsseveen-Westbroek [1]. De twee andere peilvakken, An-1 en An-2,
zijn opgenomen in het peilbesluit van polder Achttienhoven [2]. De
praktijksituatie wijkt momenteel op enkele punten af van de vigerende
peilbesluiten. Figuur 2-1 geeft voor Achttienhoven de vigerende en praktijk
peilvakken en in Tabel 2-1 staan de bijbehorende waterpeilen.

verbinding

A: Vigerend

B: Praktijk

Figuur 2-1: Vigerende peilvakken en de praktijksituatie.
Toelichting op de afwijkingen
De

peilvakken

en

waterpeilen

zijn

in

de

afgelopen

jaren

enigszins

aangepast, maar verschillen niet veel van de vigerende situatie. Peilvak
Mn-1 is samengevoegd met An-2 en vormt in de praktijk één peilvak.
Hierdoor staat het waterpeil in An-2 gedurende de zomermaanden 5 cm
lager dan het peilbesluit aangeeft.
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Tabel 2-1: Waterpeilen in afvoergebied Achttienhoven
vigerend
praktijk
(kaart A)
(kaart B)
peilvak zomerpeil winterpeil
(m tov NAP )

(m tov NAP )

An-2

-0,40

-0,65

Mn-1

-0,45

-0,65

An-1

-0,20

An-1

-0,20

verschil

peilvak zomerpeil winterpeil

zomer

winter

(cm)

(cm)

-0,05

0

0

0

(m tov NAP )

(m tov NAP )

63-1

-0,45

-0,65

-0,40

63-2

-0,20

-0,40

0

0

-0,40

63-3

0,00

-0,40

+0,20

0

In de noordoosthoek van de polder is in het kader van de herinrichting
Noorderpark

een

hoogwaterzone

aangelegd.

Dit

peilvak

heeft

in

de

praktijk de code 63-3 gekregen. Het waterpeil wordt hier met een stuw in
de zomer 20 cm hoger gehouden. Tijdens het opstellen van het plan
Verbeteren waterhuishouding Noorderpark is het verzoek ingediend het
peilvak 63-3 met enkele percelen uit te breiden. De maatregel hiervoor,
het verplaatsen van de stuw, is (omdat de stuw ook aan vervanging toe
was) in het plan Verbetering waterhuishouding Noorderpark opgenomen.
In het nieuwe peilbesluit moet de situatie worden vastgelegd.

2.3

Bodem, maaiveldhoogte en drooglegging
Het bodemtype en de maaiveldhoogte zijn in dit gebied sterk aan elkaar
gerelateerd.

De

noordelijke

percelen

liggen

tegen

de

voet

van

de

Utrechtse Heuvelrug. Het terrein is hier in de voorlaatste ijstijd, zo'n
150.000 jaar geleden, opgestuwd. De bodem bestaat vooral uit zand uit de
Formatie van Boxtel. Richting het zuiden is in de afgelopen 10.000 jaar
een laag veen op het zand afgezet. Dit heet het Hollandveen en hoort tot
de Formatie van Echteld. De dikte van de veenlaag neemt richting het
zuiden toe tot enkele meters. Langs de oevers van de Vecht heeft de rivier
her en der zavel en klei op de veen en zandgronden afgezet. Het noord zuid

profiel

van

de

bodem

is

weergegeven

in

Figuur

2-2.

Dit

maaiveldhoogteverschil leidt tot kwel vanuit de Utrechtse Heuvelrug en de
ontwikkeling

van,

op

Europese

schaal,

waardevolle

kwelafhankelijke

natuur.
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Utrecht

Utrechtse

polder Achttienhoven

Heuvelrug

Figuur 2-2: Doorsnede van de ondergrond onder polder Achttienhoven.
Midden links steekt tot +12 meter de Utrechtse Heuvelrug omhoog.
Bron: www.dinoloket.nl

De noordelijke percelen in polder Achttienhoven liggen tegen de Utrechtse
Heuvelrug aan en kennen een hoger maaiveld. Maar ook ten opzichte van
andere gebieden in het Noorderpark ligt Achttienhoven relatief hoog.
Naast het hogere maaiveld in het noorden is in Achttienhoven ook sprake
van lokale verschillen in maaiveldhoogte. Oude stroomruggen van de rivier
de Vecht en uitlopers van de Utrechtse Heuvelrug bestaan uit klei of zand.
Dit bodemmateriaal is in de loop van de tijd niet ingeklonken wat
veengrond wel doet. Het maaiveld is nu hoger waar zand en zavel liggen
en lager waar veen ligt.
Door

deze

lokale

verschillen

in

maaiveldhoogte

varieert

ook

de

drooglegging en kwel binnen de peilvakken. De drooglegging is het
verschil tussen het waterpeil in de sloten en de gemiddelde hoogte van
het maaiveld. In de Tabel 2-2 is naast de gemiddelde drooglegging
daarom

per

peilvak

ook

de

range

aangegeven

waarbinnen

de

droogleggingen zich bevinden. De maaiveldhoogtekaart en een kaart van
de drooglegging in het Noorderpark bevinden zich in bijlage 1.
Tabel 2-2: Drooglegging in polder
Achttienhoven op basis
van het winter praktijkpeil
peilvak

De

gemiddeld

range

(cm)

(cm)

63-1

81

30-130

63-2

92

40-150

63-3

109

90-140

droogleggingswaarde

in

de

tabel

geven

geen

aanleiding

de

praktijkpeilen te wijzigen. In peilvak 63-2 bevindt zich een aantal laag
gelegen percelen. Voor de betreffende percelen heeft de eigenaar een
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onderbemaling aangelegd welke door het waterschap is vergund. Het
waterschap heeft deze onderbemaling getoetst. Na de vaststelling van dit
peilbesluit kan op basis van deze toetsing de vergunning worden verlengd.

2.4

GGOR analyse
Voor

het

Noorderpark

is

een

studie

naar

het

gewenste

grond

en

oppervlaktewaterregiem, afgekort als de GGOR analyse, uitgevoerd [5].
De analyse heeft uitgewezen dat de huidige waterpeilen in Achttienhoven
geschikt zijn voor een goede grasproductie. Noordelijk in Achttienhoven,
bij peilvak 63-3, zijn de percelen relatief droog. Dit ondersteunt maatregel
AH5 in het plan Verbetering waterhuishouding Noorderpark om dit peilvak
met enkele percelen te vergroten en het hogere waterpeil vast te leggen
in het nieuwe peilbesluit. Ook laat de analyse zien dat juist waar zich een
onderbemaling in de polder bevindt, de percelen over het algemeen nat
zijn wat rechtvaardigt om na dit peilbesluit de vergunning te verlengen.
De

analyse

geeft

verder

geen

aanleiding

de

huidige

waterpeilen

in

Achttienhoven te wijzigen.

2.5

NBW analyse
In het kader van het Nationaal Bestuursakkoord Water, vaak afgekort als
het NBW, is voor het Noorderpark uitgerekend of een bergingstekort bij
extreme neerslag leidt tot wateroverlast [6]. Hierbij is de door het KNMI
voorspelde klimaatsverandering meegenomen. Uit de analyse is gebleken
dat polder Achttienhoven voldoet aan de NBW normen. Dit betekent dat
het waterschap voor polder Achttienhoven geen wateropgave heeft. Maatregelen om de bergingscapaciteit te vergroten zijn niet nodig.

2.6

Ecologische analyse
De

analyse

is

oeverplanten,

gebaseerd
het

fosfaatbelasting.

De

op

gegevens

peilbeheer,

de

verzameld

waterkwaliteit,

vegetatiegegevens

in

polder

over

water-

en

lichtklimaat

en

Achttienhoven

zijn

verzameld in 2006 en zijn beoordeeld met de KRW maatlat voor watertype
gebufferde

laagveensloten

(m8).

De

analyse

van

het

ecologisch

functioneren van de polder is gebaseerd op de Ecologische SleutelFactor
(ESF) analyse zie publicatie STOWA [10]. Voor een algemene beschrijving
van deze ecologische analyse voor polder Achttienhoven wordt verwezen
naar [9]. Het doel van het onderzoek was om aan de hand van de eerste
drie ecologische sleutelfactoren in combinatie met de beoordeling van de
vegetatie een beeld te krijgen van het ecologisch functioneren van de
polder. De polder is ingedeeld in ecologische analyse gebieden (EAG). De
indeling en nummering van de EAG gebieden is terug te vinden op kaart
13 in bijlage 1.
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De

meeste

sloten

van

polder

Achttienhoven

bevatten

een

goed

ontwikkelde watervegetatie (kaart 12 in bijlage 1) en een laag percentage
kroosbedekking [9]. Naast algemene soorten als smalle waterpest en grof
hoornblad,

komen

ook

bijzondere

soorten

voor

als

fonteinkruiden,

kranswieren en plantensoorten die kwel indiceren. De beoordeling van de
vegetatie met de KRW maatlaat is in alle EAG’s goed behalve in de
Gagelpolder (3370-EAG-2 op kaart 13). In dit gebied is de vegetatie niet
representatief bemonsterd. Een monsterpunt heeft een sterke begroeiing
met Krabbescheer wat een indicatie kan zijn van een goede waterkwaliteit.
De eerst volgende stap is om de productiviteit van het water (ESF 1) te
beoordelen door het vergelijken van de actuele en kritieke fosfaatbelasting
per

EAG

(kaart

13).

De

fosfaatbelasting

is

voor

de

gehele

polder

Achttienhoven goed, hij ligt lager dan de kritieke fosfaatbelasting, een
randvoorwaarde voor helder water [9]. De tweede ESF, het lichtklimaat, is
ook in de gehele polder goed, doorzicht tot op de bodem. Voor de
beoordeling van de derde ESF, de productiviteit van de bodem is de
slibdikte gebruikt. De slibdikte is op de meeste plaatsen klein, maximaal
15 cm en op een beperkt aantal punten 15 tot 30 cm dik [9]. Dit betekent
dat de slibdikte geen beperking is voor de vegetatieontwikkeling. De
beoordeling van de eerste drie ecologische sleutelfactoren in combinatie
met de beoordeling van de vegetatie geeft het beeld dat de ecologische
situatie in deze polder goed is. Een verklaring voor de goede kwaliteit is
het grote aandeel kwelwater vanuit de heuvelrug (zie paragraaf 2.3). Door
dit grote aandeel van kwelwater heeft de polder, met name in 3370-EAG3,

4

en

5

(kaart

vegetatieontwikkeling.
Achttienhoven
worden

13),
Deze

(kaart

potentie

potentie

redelijk veel

beoordeeld

een

is

individuele
12).

Het

voor

een

zichtbaar

omdat

monsterpunten

waterschap

zeer

gaat

in

goede
polder

als

zeer

goed

op

zoek

naar

manieren om agrarische collectieven in te zetten voor verbeteren van
sloot(kant)beheer

zodat

deze

potentie

voor

een

zeer

goede

vegetatieontwikkeling op meer plaatsen tot expressie kan komen.
In

dit

watergebiedsplan

zijn

geen

aanvullende

maatregelen

voor

waterkwaliteit en ecologie voorgesteld voor polder Achttienhoven. Een
aandachtspunt is de kwaliteit van het Vechtwater. De RWZI Utrecht ligt
direct stroomopwaarts van het inlaatpunt van polder Achttienhoven. De
afspraak met waterschap HDSR rondom extra aanvoer vanuit het zuiden is
belangrijk

voor

het

behoud

van

de

goede

waterkwaliteit

in

polder

Achttienhoven. Waternet gaat in overleg met HDSR om te bekijken of
(kwel)wateroverschot uit het peilvak direct oostelijk grenzend aan polder
Achttienhoven via polder Achttienhoven afgevoerd kan worden in plaats
van rechtstreeks naar de Vecht.
2.7

Plan Verbetering waterhuishouding Noorderpark
Voor polder Achttienhoven is in het plan Verbetering waterhuishouding
Noorderpark (2011) [8] een aantal maatregelen opgenomen. Het betreft
voornamelijk maatregelen ter verbetering van de wateraan- en afvoer. Dit
plan gaat op korte termijn in uitvoering. Zie de lijst met maatregelen
hieronder. De code verwijst naar de maatregelen in het plan.
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AH1: Verdubbelen duikers in enkele gronddammen
AH2: Verwijderen gronddam met duiker langs Dr. Welfferweg
AH3: Verbeteren aansturing poldergemaal
AH4: Verbreden Kerkeindsevaart
AH5: Verplaatsing stuw bij Korssesteeg
Voor een uitgebreide beschrijving van de maatregelen wordt verwezen
naar het plan zelf.

2.8

Aanvullende maatregel (AH6)
Op verzoek van Staatsbosbeheer is bekeken of het waterpeil in het
Gagelbos tijdens de zomermaanden kan worden opgezet met een reeds
aanwezige suppletiepomp van AGV. Een proef in het voorjaar van 2013
heeft uitgewezen dat dit onder de huidige omstandigheden niet lukt. Er
lekt

daarvoor

teveel

water

uit

het

bos

weg;

waarschijnlijk

via

de

ondergrond en randen van het gebied. De suppletiepomp die in het
verleden door de Dienst Landelijk Gebied voor dit doeleinde is neergezet,
en waarvan het eigendom inmiddels bij AGV ligt, zal worden verwijderd.
Het verwijderen van de pomp krijgt maatregelcode AH6. Zie bijlage 3 voor
meer informatie over deze maatregel.

2.9

Peilenvoorstel nieuw peilbesluit
Voorgesteld wordt om, op een kleine uitbreiding van peilvak 63-3 na, de
huidige

peilvakindeling

voor

polder

Achttienhoven

met

bijbehorende

zomer- en winterpeilen in het nieuwe peilbesluit op te nemen. Het
peilbesluit is als zodanig opgenomen in bijlage 4.
Uitbreiding peilvak 63-3
Peilvak 63-3 is in het kader van de herinrichting Noorderpark gerealiseerd.
Dat proces heeft plaatsgevonden na de vaststelling van het vigerende
peilbesluit. Het peilvak is wenselijk omdat het maaiveld hier aanzienlijk
omhoog loopt. Dat is ook zichtbaar in de droogleggingscijfers in Tabel 2-2.
Agrariërs krijgen te maken met gewasverlies door droogte en de bewoners
van de bungalows tegen de noordelijk gelegen Floris de V weg houden met
eigen gemaakte stuwtjes het waterpeil al hoger. Het vak wordt met het
plan Verbetering waterhuishouding Noorderpark met 2 percelen uitgebreid
op verzoek van de aangrenzende landeigenaar. Met het peilbesluit in dit
Watergebiedsplan worden de contouren van het peilvak vastgelegd.
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Figuur 2-3: Voorstel peilbesluit polder Achttienhoven

Tabel 2-3: Voorstel peilbesluit polder
Achttienhoven
peilvak
zomerpeil
winterpeil
(m tov NAP)

(m tov NAP)

63-1

-0,45

-0,65

63-2

-0,20

-0,40

63-3

0,00

-0,40
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3
3.1

Gansenhoef
Gebiedsbeschrijving
Gansenhoef is een polder langs de Vecht en heeft een oppervlakte van 118
hectare. Het gebied is opgedeeld in twee peilvakken. Peilvak 65-1 wordt
door het waterschap met een gemaal aan de Nieuweweg op peil gehouden.
Het

water

wordt

naar

het

Tienhovenskanaal

verpompt.

In

het

plan

Verbetering waterhuishouding Noorderpark [8] is de maatregel opgenomen
een nieuw poldergemaal voor Gansenhoef te bouwen. Het is de bedoeling
dat deze aan de zuidkant

van de polder komt te staan, langs de

Machineweg en het polderwater uitmaalt naar de machinetocht.
Een voormalige dijk/ pad vormt de peilscheiding tussen de peilvakken.
Peilvak 65-2 watert onder vrij verval af naar het Tienhovenskanaal. Langs
de Vechtkade houden particulieren met inlaten en stuwen het water
rondom hun woningen en tuinen hoger.
Noordelijk van de polder Gansenhoef ligt de ruim twee meter dieper
gelegen

Bethunepolder.

Vanuit

Gansenhoef

stroomt

door

het

hoogteverschil veel water via de ondergrond naar de Bethunepolder. Als
compensatie

wordt

voor

Gansenhoef

water

uit

de

Vecht

en

de

Loosdrechtse plassen ingelaten.

3.2

Vigerende en praktijksituatie
Het vigerende peil voor Gansenhoef is in een peilbesluit vastgelegd [4].
Het peilbeheer is in de praktijk nog gelijk aan dit peilbesluit. De situatie in
peilvak 65-2 is momenteel wel beter in kaart gebracht. Het vak kent
namelijk een getrapte afwatering in tegenstelling tot dat wat in het
vigerende

peilbesluit

staat.

Ook

zijn

de

hoogwaterzones

langs

de

Vechtkade en de locaties van de inlaten beter in kaart gebracht. Zie Figuur
3-1 voor de peilvakken en Tabel 3-1 voor de bijbehorende waterpeilen.

A: Vigerend

B: Praktijk

Figuur 3-1: Peilvakken volgens het vigerende peilbesluit (A) en zoals ze
momenteel in de praktijk(B) zijn ingericht.
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Tabel 3-1: Gansenhoef, vigerende en praktijk waterpeilen
vigerend peilbesluit
praktijksituatie
(kaart A)
(kaart B)
peilvak

zomerpeil

winterpeil

verschil

peilvak zomerpeil winterpeil

zomer

winter

(m tov NAP )

(m tov NAP )

(m tov NAP )

(m tov NAP )

(cm)

(cm)

Gn-1

-1,20

-1,35

65-1

-1,30

-1,35

-10

0

Gn-2

-0,40

-0,40

65-2

-0,60

-0,60

-20

-20

Toelichting op de afwijking
In de praktijk blijkt een zomerpeil van NAP -1,20 m aan de hoge kant voor
de landbouwpercelen. In de praktijk wordt daarom een 10 cm lager peil
aangehouden.
In

het

peilbesluit

is

voor

peilvak

65-2

een

peil

van

NAP -0,40 m

opgenomen maar in werkelijkheid varieert het peil in dit gebied. Een peil
van NAP -0,40 m komt alleen voor in de sloten onder aan de Vechtkade.
Sommige sloten staan zelfs in open verbinding met de Vecht. In de rest
van de polder staat het water in de meeste sloten op een peil van
NAP -0,60 m. En nabij het Tienhovens kanaal, ter hoogte van een zijstraat
van het Zandpad, staan de sloten in open verbinding met het Tienhovens
kanaal en de Loosdrechtse plassen, met een flexibel peil tussen de
NAP -1,20 en -1,05 m.

3.3

Bodem, maaiveldhoogte en drooglegging
De toplaag van de bodem in Gansenhoef bestaat uit rivierklei uit de
Formatie van Echteld. Deze is in de laatste 10.000 jaar afgezet door de
rivier

de

Vecht.

Onder

de

dunne

kleilaag

ligt

in

peilvak

65-2

een

zandpakket van enkele meters dik uit dezelfde formatie. In peilvak 65-1
ligt onder de kleilaag overwegend veen dat soms meters dik is. Op een
diepte van 6 meter onder het maaiveld begint onder beide peilvakken een
zandlaag van de Formatie van Boxtel.
De aanwezigheid van het dikke veenpakket onder peilvak 65-1 is terug te
zien in de hoogtekaart van de polder. Het maaiveld ligt in peilvak 65-1
een stuk lager dan in peilvak 65-2. Dit kan te maken hebben met de
ontwatering

van

het

gebied,

waardoor

een

deel

van

het

veen

is

geoxideerd. Ook kan het veen onder het gewicht van het kleipakket zijn
gaan

zetten.

Door

beide

processen

zal

het

maaiveld

dalen.

Een

hoogtekaart van het Noorderpark is opgenomen in bijlage 1.
De drooglegging, het verschil tussen het waterpeil in de sloten en de
gemiddelde maaiveldhoogte, varieert in Gansenhoef sterk. Daarom zijn op
de hoger gelegen gebieden langs de Vechtkade hoogwaterzones aanwezig.
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Tabel 3-2 geeft de droogleggingscijfers voor Gansenhoef. Eveneens is in
de laatste kolom de range aangegeven waarbinnen de drooglegging zich
bevindt.
Tabel 3-2: Drooglegging in Gansenhoef op
basis van het winter praktijkpeil
drooglegging

range

(cm)

(cm)

65-1

69

10 - >150

65-2

56

10 - 100

peilvak

Met name in peilvak 65-1 varieert de drooglegging sterk, van 10 tot >150
cm. Het verhogen van het slootpeil om de droge delen tegemoet te komen
is niet mogelijk omdat sommige percelen dan onder water dreigen te
lopen. Omgekeerd

leidt het verlagen van het peil tot droge sloten

waardoor de verdroging sterk toeneemt. Ook het opsplitsen van het
peilvak is als mogelijkheid bekeken. Deze maatregel is niet haalbaar (zie
3.5). Het waterschap meent dat het huidige praktijkpeil de beste manier is
om met de hoogteverschillen om te gaan.

3.4

GGOR analyse
Voor

het

Noorderpark

is

een

studie

naar

het

gewenste

grond-

en

oppervlaktewaterregiem, afgekort als de GGOR analyse, uitgevoerd [5].
De analyse heeft het beeld bevestigd dat de percelen langs de Vechtkade
relatief droog

zijn, terwijl

de

percelen langs het

Waterleidingkanaal

relatief nat zijn. Het waterschap ziet geen reële mogelijkheid deze situatie
te verbeteren. Dat blijkt ook uit de discussie rondom de NBW analyse, zie
ook paragraaf 3.5. Voor het nieuwe peilbesluit wordt in paragraaf 3.9 wel
voorgesteld het hogere zomerpeil te verlaten en in de toekomst een
jaarrond peil aan te houden dat gelijk is aan het huidige winterpeil. Dit
komt ten goede aan de wat nattere percelen.

3.5

NBW analyse
In het kader van het Nationaal Bestuursakkoord Water, vaak afgekort als
het NBW, is voor het Noorderpark uitgerekend of een bergingstekort bij
extreme neerslag leidt tot wateroverlast [6]. Hierbij is de door het KNMI
voorspelde

klimaatsverandering

meegenomen.

De

analyse

heeft

uitgewezen dat bij hevige neerslag enkele percelen in polder Gansenhoef
te vaak inunderen door stijgende slootpeilen. De situatie is wel enigszins
verbeterd. De aanleg van een natuurterrein door Staatsbosbeheer heeft
bijvoorbeeld tot een verbetering geleid. In deze gebieden ligt nu veel open
water met veel bergingscapaciteit. Zo kunnen delen van het maaiveld
inunderen zonder dat dit wateroverlast veroorzaakt. Verder is in het plan
Verbetering waterhuishouding Noorderpark [8] de maatregel opgenomen
het huidige poldergemaal van Gansenhoef te vervangen. Het nieuwe
gemaal krijgt een kleine overcapaciteit waardoor wateroverlast minder

27 november 2015 - Watergebiedsplan Noorderpark

25/67

vaak

voor

zal

komen.

Het

waterschap

is

momenteel

bezig

met

de

voorbereidingen voor de plaatsing van dit gemaal. Ondanks bovenstaande
veranderingen blijven in de toekomst delen van percelen in Gansenhoef te
vaak inunderen en voldoen daarom niet aan de NBW norm voor grasland.
De enige maatregel die nog mogelijk wordt geacht om dit laatste NBW
knelpunt op te lossen is het in tweeën knippen van peilvak 65-1 en het
aanleggen van een extra hoofdwatergang.
Voor het opknippen van peilvak 65-1 is een ontwerp gemaakt. In het
ontwerp wordt

het hogere deel inclusief de

huidige hoofdtocht

met

keerschotten van de lagere percelen afgekoppeld. Voor de lagere percelen
wordt in het ontwerp een nieuwe hoofdwatergang gegraven. De nieuwe
watergang kan deels door de plassen van het nieuwe natuurterrein lopen,
maar er zal ook landbouwgrond moeten worden afgegraven. Verder zal het
waterschap gronddammen en duikers moeten omleggen zodat perceelsloten worden aangesloten op de nieuwe hoofdwatergang. Het betreft een
ingrijpende en kostbare maatregel voor een relatief klein oppervlak dat
nog te vaak inundeert. De uitvoeringskosten wegen niet op tegen de
schade die mogelijk kan ontstaan. Daarom is deze maatregel niet in dit
watergebiedsplan opgenomen. Er blijft hierdoor een klein NBW knelpunt in
Gansenhoef

bestaan.

In

overleg

waterschap

bekijken

of

het

met

de

provincie

noodzakelijk

is

om

Utrecht
voor

dit

zal

het

gebied

gebiedsnormen (een aangepaste normering die geldt voor een specifiek
gebied) vast te stellen.

3.6

Ecologische analyse
De

analyse

oeverplanten,

is

gebaseerd
het

fosfaatbelasting.

op

peilbeheer,

De

gegevens
de

verzameld

waterkwaliteit,

vegetatiegegevens

in

polder

over

water-

lichtklimaat
Gansenhoef

en
en
zijn

verzameld in 2007 en zijn beoordeeld met de KRW maatlat voor watertype
zoete sloten gebufferd (m1a). De analyse van het ecologisch functioneren
van de polder is gebaseerd op de Ecologische SleutelFactor (ESF) analyse
[10]. Voor een algemene beschrijving van deze ecologische analyse voor
polder Gansenhoef wordt verwezen naar [9]. Het doel van het onderzoek
was om aan de hand van de eerste drie ecologische sleutelfactoren in
combinatie met de beoordeling van de vegetatie een beeld te krijgen van
het ecologisch functioneren van de polder. De polder is ingedeeld in
ecologische analyse gebieden (EAG). De indeling en nummering van de
EAG gebieden is terug te vinden op kaart 13. Voor 3303-EAG-1, het
westelijk

peilvak

van

polder

Gansenhoef

kan

geen

beoordeling

plaatsvinden vanwege het ontbreken van gegevens, de huidige eigenaar
geeft geen toestemming voor monitoring.
In 3301-EAG-1, het oostelijk peilvak, varieert de beoordeling van de
vegetatie tussen goed en ontoereikend, gemiddeld over het peilvak komt
de vegetatie beoordeling uit op matig (kaart 12). De kroosbedekking is in
6 meetpunten zeer laag, in 3 meetpunten 5-20% en 1 meetpunt heeft 4060% kroosbedekking.
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De eerst volgende stap is om de productiviteit van het water (ESF 1) te
beoordelen door het vergelijken van de actuele en kritieke fosfaatbelasting
van de twee EAG gebieden (kaart 13). De fosfaatbelasting is voor het
oostelijk peilvak goed, hij ligt lager dan de kritieke fosfaatbelasting, een
randvoorwaarde voor helder water. Voor het westelijk peilvak is de
beoordeling

onzeker,

de

fosfaatbelasting

ligt

rond

de

kritieke

fosfaatbelasting. De tweede ESF, het lichtklimaat is goed in 3301-EAG-1:
in 8 van de 10 meetpunten is zicht tot op de bodem, twee punten hebben
een beperkt doorzicht tot 20-60% van de waterkolom [9]. De slibdikte
wordt als maat gebruikt voor productiviteit vanuit de bodem (ESF 3). De
slibdikte is op 6 van de 10 meetpunten goed, maximaal 15 cm. Op 4
punten is de slibdikte matig: 15 tot 30 cm [9]. De beoordeling van de
eerste drie ecologische sleutelfactoren in combinatie met de beoordeling
van de vegetatie geeft het beeld dat de ecologische situatie en potentie in
het oostelijk peilvak 65-1 van deze polder matig is. De fosfaatbelasting
van het westelijk peilvak 65-2 zou verlaagd kunnen worden. Er wordt
fosfaatrijkwater uit de Vecht ingelaten via een particuliere inlaat voor het
op peil houden en doorspoelen van een particuliere sloot. Dit water
stroomt in de huidige situatie vervolgens door naar de Loosdrechtse
plassen. In het plan Verbetering waterhuishouding Noorderpark was al een
maatregel opgenomen om de inlaten in de dijk afsluitbaar te maken en
waar nodig te verkleinen (zie paragraaf 3.7 en 3.8).

3.7

Plan Verbetering waterhuishouding Noorderpark
In

het

plan

Verbeteren

waterhuishouding

Noorderpark

[8]

zijn

vooruitlopend op dit watergebiedsplan een aantal maatregelen voor polder
Gansenhoef opgenomen. Het betreft met name maatregelen om de water
aan- en afvoer in de polder te verbeteren. Het plan gaat op korte termijn
in uitvoering. De code voor de maatregelen verwijst naar de maatregelen
in het plan Verbetering waterhuishouding Noorderpark.
GH1: Vervangen en verplaatsen poldergemaal
GH2: Vergroten duiker in gronddam
GH3: Twee inlaten in Vechtkade afsluitbaar maken
Voor een uitgebreide beschrijving van de maatregelen wordt verwezen
naar het plan zelf [8].

3.8

Aanvullende maatregelen (GH4 en GH5)
Voor

polder

Gansenhoef

worden

met

dit

watergebiedsplan

twee

aanvullende maatregelen voorgesteld.
GH4 Aanpassen afwatering Gansenhoef, peilvak 65-2
Onder het pad tussen peilvak 65-2 en 65-1 wil het waterschap een duiker
aanleggen waardoor in de toekomst het overtollige water uit 65-2 naar
65-1 stroomt. Nu loopt dit water naar het Tienhovenskanaal. Voor de
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nieuwe duiker komt een stuw te staan waarmee het waterpeil in peilvak
65-2 op de juiste hoogte kan worden gezet. Het waterpeil in peilvak 65-2
verandert door deze maatregel niet, alleen de afwateringsroute.
De

maatregel

levert

een

bijdrage

aan

het

realiseren

van

de

waterkwaliteitsdoelstellingen van de Loosdrechtse plassen. Met de nieuwe
afwateringsroute voor peilvak 65-2 komt het nutriëntrijke polderwater niet
langer in de Loosdrechtse plassen terecht. Het waterschap kan met het
nieuwe gemaal aan de Machinekade, waarvan de nieuwe maalcapaciteit op
deze maatregel is afgestemd, het wateroverschot direct naar de Vecht
pompen.
De nutriënten die in peilvak 65-2 in het water zitten zijn afkomstig uit
twee bronnen. De eerste bron is het inlaatwater uit de Vecht dat wordt
gebruikt voor het op peil houden van vak 65-2 en de hoogwaterzones. De
tweede

bron

zijn

landbouwactiviteiten

in

het

gebied.

Naast

de

grasproductie waarbij mest wordt gebruikt vindt ook maisteelt plaats. Dit
is een agrarisch product waarbij doorgaans relatief veel mest wordt
uitgereden. Het gebruik van mest is een grote bron van nutriënten.
Peilvak 65-2 is ongeveer 38 hectare groot en qua oppervlak vergeleken
met andere polders die op de Loosdrechtse plassen afwateren niet groot.
Navenant is 65-2 geen grote nutriëntenbron. Echter, veel organisaties in
de regio stoppen geld en tijd in het verbeteren van de waterkwaliteit in de
Loosdrechtste plassen. Zo wil het waterschap bij Loosdrecht een kleine
defosfateringsinstallatie neerzetten. Andere organisatie die bezig zijn met
het verbeteren van de waterkwaliteit in de Loosdrechtse plassen zijn: de
Provincie Noord-Holland, de gemeente Wijdemeren en de recreatiesector.
Als

een

andere

afwateringroute

van

peilvak

65-2

bijdraagt

aan

de

vermindering van de nutriëntenlast is dat een mooie bijdrage. Zie voor
meer informatie over deze maatregel bijlage 3.
GH5 Reguleren inlaatdebiet hoogwaterzone
Om dezelfde reden als hierboven geschetst wordt een particuliere inlaat
vanuit de Vecht naar vak 65-2 voorzien van een afsluiter. De inlaat voert
water naar een hoogwatervoorziening waarin een aantal woningen staan.
Het kan voor de fundering van deze woningen essentieel zijn dat het
grondwater

op

een

voldoende

hoog

peil

wordt

gehandhaafd.

De

hoogwaterzone heeft echter geen stuw die het peil opzet, zodat er continu
inlaatdebiet nodig is om het waterpeil niet te laten uitzakken. Daarom zal
het waterschap naast de afsluiter ook twee stuwen plaatsen waarmee het
peil voor de woningen hoog kan worden gehouden. Andere inlaten in
Gansenhoef

worden

al

met

de

uitvoering

van

het

plan

Verbeteren

waterhuishouding Noorderpark afsluitbaar gemaakt, of is de inlaatsbuis zo
smal dat een afsluiter geen nut heeft.
Naast

dit

watergebiedsplan

wordt

het

besluit

Algemene

regels

hoogwatervoorziening polder Gansenhoef de inspraak in gebracht. Dit
document bevat regels waarmee particulieren rekening moeten houden als
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zij water uit de boezem willen inlaten. Zie voor meer informatie over deze
maatregel bijlage 3.
3.9

Peilenvoorstel nieuw peilbesluit
Rekening

houdend

met

al

het

voorafgaande

wil

het

waterschap

de

onderstaande peilenkaart met bijbehorende waterpeilen in het nieuwe
peilbesluit

opnemen.

Voor

peilvak

65-1

wordt

het

zomerpeil

gelijk

getrokken met het huidige winterpeil van NAP -1,35 m. Verder wijken de
peilen

niet

af

van

de

huidige

praktijksituatie.

Het

peilbesluit

voor

Gansenhoef is opgenomen in bijlage 4.

Figuur 3-2: Voorstel peilbesluit polder Gansenhoef

Tabel 3-3: Voorstel peilbesluit polder
Gansenhoef
peilvak
zomerpeil
winterpeil
(m tov NAP)

(m tov NAP)

65-1

-1,35

-1,35

65-2

-0,60

-0,60
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4
4.1

Maarsseveen-Westbroek Agrarisch
Opdeling Maarsseveen-Westbroek
Het afwateringsgebied Maarsseveen-Westbroek beslaat een oppervlak van
ongeveer 2100 hectare. In het gebied komen drie belangrijke functies
voor. Ongeveer 1100 hectare wordt gebruikt door agrariërs, voornamelijk
voor de veehouderij. De ontwikkeling

van de Natura 2000-gebieden

beslaat 800 hectare, dit is inclusief de Oostelijke Binnenpolder van
Tienhoven. De derde functie is de stedelijke omgeving van Maarssen-Dorp.
De

functies

zijn

redelijk

goed

van

elkaar

gescheiden,

ook

in

het

oppervlaktewaterstelsel.
Voor de overzichtelijkheid is het afwateringsgebied Maarsseveen-Westboek
opgedeeld in drie hoofdstukken.
- Agrarisch (dit hoofdstuk)
- Maarssen Dorp, het stedelijk gebied (hoofdstuk 5)
- Natura 2000 (hoofdstuk 6)
4.2

Gebiedsbeschrijving
Het gebied waarin overwegend agrarische activiteiten plaatsvinden is
opgedeeld in zeven peilvakken. Het overtollige water in de peilvakken
stroomt grofweg via twee hoofdroutes naar het poldergemaal. Deze routes
lopen links of rechts om de Grote Maarsseveense plas. Zie respectievelijk
de rode en blauwe pijlen in Figuur 4-1. Het poldergemaal pompt het
overtollige water naar de Vecht. In de zomermaanden heerst er een
watertekort in de polder en wordt water ingelaten uit de Vecht. Het water
wordt

ingelaten

in

het

stedelijk

gebied

Maarssen-Dorp

en

bij

de

Westbroekse en de Buitenwegse molen. Het inlaatwater verspreidt zich in
de polders via hetzelfde hoofdstelsel aan watergangen.
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Figuur 4-1: De afvoer van overtollig water uit de Agrarische gebieden in
Maarsseveen-Westbroek.

4.3

Vigerende en praktijksituatie
De vigerende situatie is voor deze zeven peilvakken in het peilbesluit
Maarsseveen-Westbroek vastgelegd [1]. Zie Figuur 4-2A. Dit besluit is in
1999 door het waterschap vastgesteld en in 2000 door GS van Utrecht
goedgekeurd. In de afgelopen jaren is in het veld een aantal wijzigingen
doorgevoerd. De praktijksituatie is weergegeven in Figuur 4-2B.
Tabel 4-1 geeft voor de peilvakken het bijbehorende waterpeil. De laatste
twee kolommen in de tabel geven het verschil tussen het vigerende en
praktijksituatie.
Een toelichting op de afwijkingen tussen
praktijksituatie volgt in de tekst daaronder.
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A. Vigerend peilbesluit

B. Praktijksituatie
Figuur 4-2: Peilvakken volgens het vigerende peilbesluit (A) en zoals ze
momenteel in de praktijk (B) zijn ingericht.
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Tabel 4-1: Vigerende en praktijk waterpeilen Maarsseveen-Westbroek Agrarisch
vigerend
(kaart A)
peilvak

praktijk
(kaart B)

zomerpeil

winterpeil

(m tov NAP )

(m tov NAP )

Mn-5

-1,30

-1,45

Mn-7

-0,95

-1,05

Mn-14

-1,00

-1,15

Mn-8

-1,25

-1,25

Mn-12

-0,80

-0,90

Mn-9

-0,60

Mn-13

peilvak

verschillen

zomerpeil winterpeil

zomer

winter

(m tov NAP )

(m tov NAP )

(cm)

(cm)

62-1

-1,30

-1,45

-0

-0

62-2

-1,00

-1,10

-5

-5

-0

+5

62-3

-1,25

-1,25

-0

-0

-45

-35

-0,75

62-4

-0,68

-0,75

-8

-0

-0,80

-0,95

62-5

-0,85

-0,85

-5

+10

Mn-12

-0,80

-0,90

62-6

-0,80

-0,90

0

0

Mn-2

-0,65

-0,70

62-9

-0,70

-0,80

-5

-10

Toelichting op de afwijkingen
Samenvoeging Mn-7 en Mn-14
Een afwijking in de praktijksituatie op het vigerende peilbesluit is de
samenvoeging van de peilvakken Mn-7 en Mn-14 tot één vak met nummer
62-2. In het peilbesluit liggen in vak Mn-14 de twee afvoertochten:
Plaswetering

en

Verhoefgracht.

Het

is

onduidelijk

waarom

deze

afvoerweteringen bij de herinrichting Noorderpark en vervolgens in het
hiervan afgeleide peilbesluit, in een apart peilvak zijn ondergebracht. Het
kunstwerk waarmee het peilverschil kan worden ingesteld is een schuif die
van bovenaf dichtgaat. Deze afsluiter en de vierkante duiker ervoor,
veroorzaken in de praktijk veel opstuwing. Het belemmert een goede
afwatering en de schuif is door het waterschap om deze reden al lang
geleden buiten werking gesteld. In het plan Verbetering waterhuishouding
Noorderpark

[8]

is

zelfs

de

maatregel

opgenomen

de

schuif

te

verwijderen. De vierkante duiker wordt vervangen door een bredere brug.
De twee peilvakken fungeren dus al als één peilvak en hebben in de
zomermaanden een peil op NAP -1,00 m en in de wintermaanden op
NAP -1,10 m.

Het

is

een

peil

dat

ongeveer

tussen

de

vigerende

waterpeilen van beide vakken inligt. Voor het landbouwgebied in Mn-7
betekent dit een peilverlaging van 5 cm ten opzichte van het vigerende
peilbesluit. Voor Mn14 een winterpeilverhoging van 5 cm.
Peilverlaging Mn-9
Polder Buitenweg valt in zijn geheel in één peilvak met de code 62-4. In
de praktijksituatie wordt het zomerpeil 8 cm lager gehouden dan het
vigerende peilbesluit voorschrijft. De reden hiervoor is dat, zoals ook
verderop in dit hoofdstuk blijkt, de drooglegging in dit peilvak beperkt is.
Een

lager

zomerpeil

sluit

in

de

praktijk

beter

aan

bij

de

huidige

maaiveldhoogte.
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Peilverlaging Mn-13
In peilvak Mn-13 wordt in de zomermaanden het waterpeil 5 cm lager
gehouden dan het vigerende peilbesluit voorschrijft, in de winter 10 cm
hoger. In het vak is en wordt steeds meer verhard oppervlak aangelegd.
Verhard oppervlak voert neerslag sneller af naar de sloten waardoor het
waterpeil sneller stijgt. Ook is in de afgelopen jaren tenminste één sloot in
het peilvak gedempt wat de capaciteit om neerslag te bergen heeft
verkleind. Door deze ontwikkelingen bleek in de wintermaanden meer
bergingscapaciteit nodig te zijn. De peilverlaging heeft daar ruimte voor
gegeven. In paragraaf 4.6 wordt verder op het bergingstekort in dit
peilvak ingegaan en in paragraaf 4.9 wordt maatregel MW19 voorgesteld.
Peilafwijking Mn-2
Peilvak Mn-2 wordt opgezet door een drijfstuw. De onderkant van de stuw
drijft op het water in het benedenstroomse peilvak, in dit geval Mn-7, en
stelt hierdoor tussen de peilvakken een vast peilverschil in. In dit geval
30 cm. Stijgt het water in het benedenstroomse vak, dan stijgt ook het
water

in

het

bovenstroomse

vak.

Het

is

niet

duidelijk

waarom

de

instellingen van de stuw ten opzichte van de vigerende situatie zijn
gewijzigd.
Contouren vak Mn-12, Mn-8 en 62-6
In het vigerende peilbesluit staan twee afwijkingen ten opzichte van de
huidige situatie. De eerste is de omvang van Mn-12 waarbij de recreatieterreinen langs de Westbroekse Binnenweg (62-6) binnen hetzelfde vak
vallen. In de praktijk is dit niet het geval, het zijn twee aparte peilvakken.
Vak 62-6 beschikt over een eigen opvoergemaal en een afvoerstuw. De
Grote Maarsseveense Plas is aangekoppeld op peilvak 62-3.
De tweede onvolkomenheid in het vigerende peilbesluit is de vermelding
dat Mn-8 en Mn-12 twee aparte peilvakken zijn. Dat is niet het geval. In
de praktijk staat de Grote Plas in open verbinding met Mn-8. In de
praktijksituatie wordt aan dit peilvak code 62-3 gegeven.

4.4

Bodem, maaiveld en drooglegging
De toplaag van de bodem in de agrarische peilvakken varieert tussen
zand, veen en klei. Bijlage 1 bevat een kaart van het Noorderpark waarop
het

bodemtype

is

te

zien.

Grofweg

kan

worden

gesteld

dat

in

de

noordelijke gebieden een toplaag van zand ligt van de Formatie van
Boxtel. Dit zand is in de voorlaatste ijstijd omhooggestuwd, zo'n 150.000
jaar geleden. Meer naar het zuiden is nadien een veenpakket op dit zand
gegroeid. Dit is het Hollandveen dat hoort bij de formatie van Echteld. Nog
meer naar het zuiden, in de omgeving van de rivier de Vecht, is rivierzand
en

klei

afgezet.

Soms

direct

op

de

zandlaag

maar

soms

ook

op

Hollandveen dat dan tussen de rivierafzetting en het zand zit opgesloten.
De maaiveldhoogte ligt in het noorden op ongeveer 0 NAP en zakt richting
het zuiden naar ongeveer NAP -1,75 m. Voor een deel komt dit omdat het
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zandpakket in het noordelijke gebied is opgestuwd. Aan de andere kant
oxideert

en

vergaat

het

veenpakket

door

ontwatering

waardoor

de

gebieden in het zuiden dalen. In het zuidelijke gebied liggen in het
veenpakket oude stroomruggen van zand en kleigrond die op hoogte
blijven. Dit zorgt voor lokale verschillen in maaiveldhoogte binnen de
peilvakken. Als voorbeeld: in peilvak 62-2 zit tussen het laagst en hoogst
gelegen maaiveld een meter hoogteverschil.
De drooglegging is het verschil tussen het waterpeil in de sloten en de
gemiddelde maaiveldhoogte. De variatie in maaiveldhoogte resulteert ook
in een wisselende drooglegging. Eén ideaal waterpeil voor alle percelen
binnen een peilvak is daardoor niet in te stellen. Polder MaarsseveenWestbroek opknippen in nog meer peilvakken is ook niet wenselijk, want
de complexiteit van het waterbeheer neemt hierdoor te veel toe. Het
uitgangspunt is daarom met hetzelfde aantal peilvakken een waterpeil na
te streven dat leidt tot een gemiddelde gewenste drooglegging. Tabel 4-2
geeft de gemiddelde drooglegging in de praktijksituatie en het toegestane
maximum volgens de Nota Peilbeheer (60 cm op veen).
Tabel 4-2: Maarsseveen-Westbroek agrarisch, bodemtype en
drooglegging
peilvak
bodemtype*
toetspeil
drooglegging
(NAP m)

62-1
62-2
62-3
62-4
62-5
62-6
62-9
*
**

veen/ zavel
veen/ zand
veen
veen/ zavel
zand en veen
zand en veen
Veen

(cm)

67(58) **
80 (59) **
84 (60) **
49
57
64
69

-1,45
-1,10
-1,25
-0,75
-0,85
-0,90
-0,75

Dit is het bodemtype dat het meeste voorkomt in het betreffende
peilvak. Zie voor de bodemkaart bijlage 1.
Het cijfer dat tussen de haken staat is de gemiddelde drooglegging
van de veengronden in het betreffende peilvak.

Peilvak 62-6 heeft een grotere gemiddelde drooglegging dan volgens de
nota peilbeheer is toegestaan. In de analyse van de drooglegging zijn de
bebouwde

en

hoger

gelegen

delen

niet

meegenomen.

Als

deze

wel

meegenomen zouden zijn zou de gemiddelde drooglegging lager zijn. De
praktijksituatie geeft geen aanleiding om het waterpeil aan te passen. Ook
in peilvak 62-9 is de gemiddelde drooglegging groter dan 60 cm. Dit
peilvak heeft een grote variatie in maaiveldhoogte. Aan de Kerkdijk ligt
het gebied laag, aan de Kanaaldijk hoog. Het daarom logischer om de
drooglegging op basis van de mediaan te bepalen. Op basis van de
mediaan komt de drooglegging bij een toetspeil van NAP-0,75m op 59 cm.
4.5

GGOR analyse
Voor

het

Noorderpark

is

een

studie

naar

het

gewenste

grond

en

oppervlaktewaterregiem, afgekort als de GGOR analyse, uitgevoerd [5].
De analyse laat zien dat voornamelijk de landbouwpercelen in polder Oud
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Maarsseveen te maken hebben met een vermindering van de grasopbrengst als gevolg van te hoge grondwaterstanden. Enkele maatregelen
zullen de situatie in dit gedeelte van de polder verbeteren. Zo gaat het
waterschap met maatregel MW18 in dit plan de laagst gelegen percelen
ophogen. Ook zal bij de ontwikkeling van de Natura 2000-gebieden grond
vrijkomen die particulieren zelf gaan gebruiken om land op te hogen.
Polder Oud Maarsseveen is onderdeel van een groot peilvak, code 62-1.
Een verlaging van het waterpeil in dit hele peilvak, met al zijn bebouwing,
recreatie en bedrijvigheid, ziet het waterschap niet als optie om de
situatie in polder Oud Maarsseveen te verbeteren.
4.6

NBW analyse
In het kader van het Nationaal Bestuursakkoord Water, vaak afgekort als
het NBW, is voor het Noorderpark uitgerekend of een bergingstekort bij
extreme neerslag leidt tot wateroverlast. Hierbij is de door het KNMI
voorspelde

klimaatsverandering

meegenomen.

Voor

Maarsseveen-

Westbroek zijn met de analyse twee peilgebieden naar voren gekomen
waar zich een knelpunt voordoet. Dit zijn de vakken 62-1 en 62-4. Voor
deze vakken heeft het waterschap een zogenaamde NBW opgave. In het
kader van dit watergebiedsplan worden maatregelen voorgesteld deze
NBW opgave op te lossen. Het betreft de maatregelen MW-18 en MW-19.
In paragraaf 4.9 zijn de maatregelen uitgewerkt.
4.7

Ecologische analyse
De

analyse

is

oeverplanten,

gebaseerd
het

op

gegevens

peilbeheer,

de

verzameld

waterkwaliteit,

over

water-

lichtklimaat

en
en

fosfaatbelasting. De polder is ingedeeld in ecologische analyse gebieden
(EAG’s) die is terug te vinden op kaart 13.
De vegetatiegegevens in polder Maarsseveen-Westbroek-agrarisch zijn
voor de meeste EAG gebieden afkomstig uit 2007. Behalve voor 3360EAG-1 en 3360-EAG-3 in deze gebieden zijn de vegetatie gegevens uit
2011. De vegetatie van de meeste EAG gebieden is beoordeeld met de
KRW

maatlat

voor

watertype

gebufferde

laagveensloten

(m8).

Uitgezonderd de Grote en Kleine Maarsseveense plas (3360-EAG-11 en
3360-EAG-9) de vegetatie van deze plassen zijn getoetst met de maatlat
voor matig grote diepe gebufferde meren (m20). De vegetatie van de
Wilgenplas, Maarsseveense zodden en Molenpolder klein (3360-EAG-4, 10
en 13) is getoetst als matig grote ondiepe laagveenplassen (m27). De
analyse van het ecologisch functioneren van de polder is gebaseerd op de
Ecologische

SleutelFactor

beschrijving van deze

(ESF)

analyse

ecologische analyse

[9].

Voor

een

algemene

voor polder Maarsseveen-

Westbroek wordt verwezen naar [9]. Het doel van deze ecologische
analyse is om aan de hand van de eerste drie ecologische sleutelfactoren
in combinatie met de beoordeling van de vegetatie een beeld te krijgen
van het ecologisch functioneren van de polder.
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De beoordeling van de vegetatie varieert in deze polder sterk (kaart 12 en
Tabel 4-3). Op monsterpunt niveau ligt deze tussen zeer goed en slecht.
De scores van de individuele monsterpunten zijn per EAG gemiddeld. Drie
EAG’s

scoren

ontoereikend

goed,
en

1

vier

EAG’s

EAG

scoren

scoort

slecht

matig,

drie

(kaart

12

EAG’s

en

Tabel

scoren
4-3).

Kroosbedekking is zeer beperkt aanwezig in alle EAG’s van dit gedeelte
van de polder.
Kaart 13 en Tabel 4-3 tonen de beoordeling van de eerste ESF: de
productiviteit van het water. Bij deze sleutelfactor wordt de actuele
fosfaatbelasting vergeleken met de kritieke fosfaatbelasting. Vijf EAG’s
scoren goed voor deze randvoorwaarde voor helder water. Bij vijf EAG’s
overlapt de actuele met de kritieke fosfaatbelasting en voor drie EAG’s is
de actuele fosfaatbelasting te hoog. De tweede ESF, het lichtklimaat, is in
de gehele polder goed, doorzicht tot op de bodem, behalve in 3360-EAG-9,
de Kleine Maarsseveense plas. In deze plas komen regelmatig blauwalgen
bloeien voor, die het doorzicht sterk belemmeren. De slibdikte wordt als
maat gebruikt voor productiviteit vanuit de bodem (ESF 3). De slibdikte is
op de meeste EAG’s voldoende tot goed. Behalve in 3360-EAG-2 en 4 met
een matig tot slechte slibdikte 30 tot 50 cm. Dit kan betekenen dat naast
de te hoge productiviteit in deze twee EAG’s ook het slib belemmerend is
voor

de

vegetatie

groei.

Hetgeen

overeenkomt

met

de

andere

beoordelingen gepresenteerd in Tabel 4-3.
In [9] wordt per EAG gebied een korte beschrijving gegeven van de
ecologische

analyse.

Voor

dit

watergebiedsplan

worden

de

EAG’s

besproken met een slechte en ontoereikende vegetatie beoordeling in
combinatie met een slechte ESF1 beoordeling.
3360-EAG-4:

Wilgenplas:

De

KRW

beoordeling

van

de

vegetatie

is

ontoereikend en de actuele fosfaatbelasting is te hoog voor een gezond
ecologisch systeem. De hoge fosfaatbelasting van de Wilgenplas is met
name afkomstig uit het dorp Maarssen, 3360-EAG-3, dat afwatert via de
Wilgenplas en het aan- en afvoeren van water uit het noorden van peilvak
62-1 (Figuur 4-2) via de Wilgenplas. Waarschijnlijk is de riool overstort in
het dorp Maarssen de oorzaak van het te hoge fosfaatgehalte van het
water uit het dorp.
3360-EAG -5, 8 en 9: De Kleine Maarsseveense plas en de gebieden
rondom deze plas: de KRW beoordeling van de vegetatie varieert van
matig tot slecht en de actuele fosfaatbelasting is te hoog voor een gezond
ecologisch systeem. De fosfaatbelasting van de Kleine Maarsseveense plas
en

omgeving

is

hoog

vanwege

de

grote

aanvoer

van

fosfaatrijk

Vechtwater. In de Kleine Maarsseveense plas en EAG’s erom heen is een
grote waterbehoefte vanwege de sterke wegzijging naar Bethune.
Dit is niet met een maatregel te mitigeren. Een positief aspect is dat de
Kleine Maarsseveense plas fungeert als een “voorzuivering” voor het
Natura 2000 gebied de Maarsseveense zodden en de Grote Maarsseveense
plas. Hetgeen gunstig is voor de natuur en recreatie functie van deze
gebieden.
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Samenvattend,

de

beoordeling

van

de

eerste

drie

ecologische

sleutelfactoren in combinatie met de beoordeling van de vegetatie geeft
het beeld dat de ecologische situatie in dit gedeelte van de polder zeer
wisselend is van goed tot slecht. Voor de Kleine Maarsseveense plas en
omgeving is de ontoereikende toestand lastig te mitigeren, potentieel is
niet meer mogelijk voor deze EAG’s. De maatregelen om de inlaat van
water naar de Maarsseveense zodden te minimaliseren zullen resulteren in
een kleine reductie van de fosfaatbelasting van de kleine Maarsseveense
plas. Voor de Wilgenplas is de actuele toestand ontoereikend, potentieel is
de klasse matig haalbaar. Als oplossing is gekozen om een nieuwe
regelbare stuw dusdanig te plaatsen om het water uit dorp Maarssen en
het aan- en afvoerwater naar het noorden van peilvak 62-1 zoveel
mogelijk langs de Wilgenplas te leiden. Zie hiervoor paragraaf 5.7 met
aanvullende maatregelen in Maarssen-Dorp.

Tabel 4-3 Overzicht beoordeling en ESF analyse EAG’s van polder
Maarsseveen-Westbroek agrarisch (Indeling in EAG’s is terug te vinden op
kaart 13 uit bijlage 1)

EAG #
3360-EAG-1
3360-EAG-2
3360-EAG-4
3360-EAG-5
3360-EAG-6
3360-EAG-7
3360-EAG-8
3360-EAG-9
3360-EAG-10
3360-EAG-11
3360-EAG-14
3360-EAG-15
3360-EAG-18

4.8

type
m8
m8
m27
m8

EKR

ESF 1

ESF 2

m8
m20
m27
m20
m8
m8
m8

Plan Verbetering waterhuishouding Noorderpark
Het plan Verbetering waterhuishouding Noorderpark [8]

bevat

een aantal

maatregelen voor Maarsseveen-Westbroek. De uitvoering van deze maatregelen
uit is reeds gestart.
MW1: Verdubbelen vier duikers polder Binnenweg
MW2: Vervangen duiker met afsluiter door brug
MW3: Vervanging en verplaatsing gemaal Westbroekse Binnenweg
MW4: Verbeteren afvoer Kleine Plas
MW5: Wateropgave kassengebied Gageldijk
MW6: Verbeteren aansturing stuw Van Eijck
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MW7: Uitbreiden hoofdafvoerstelsel polder Buitenweg
MW8: Verbreden bocht Maarsseveensevaart bij Tuinbouwweg
MW9: Verbreden deel maaltocht langs Tuinbouwweg
MW10: Verleggen watergang rondom Pensionstal Verwey
MW11: Verbeteren aansturing gemaal Van Eijck
MW12: Bedienbare afsluiter bij inlaatschot polder Het Huis te Hart
MW13: Vervangen duiker bij Gageldijk door watergang
MW14: Herstel aanvoerroute in Maarsseveense Zodden
MW15: Verwijderen van twee buiten werking gestelde stuwen
MW16: Onderzoek, meer kwelwater richting Molenpolder Natuur
MW17: Onderzoek, betere benutting kwelwater Westbroekse Zodden
Een uitgebreide beschrijving van deze maatregelen staat in het plan
verbetering waterhuishouding Noorderpark [8].
4.9

Aanvullende maatregelen (MW18 , MW19 en MW-20)
Voor het agrarische deel van Maarsseveen-Westbroek worden aanvullend
op het plan Verbetering waterhuishouding Noorderpark twee maatregelen
getroffen.
MW18: Landophoging polder Oud Maarsseveen
In peilvak 62-1 inunderen enkele percelen bij heftige neerslag als gevolg
van een bergingstekort in het peilgebied. De percelen bevinden zich in het
gebied Oud Maarsseveen. De maatregel die wordt getroffen om de overlast
te verminderen is landophoging. Bij de inrichting van een natuurgebied in
het noorden van Oud Maarsseveen komt grond vrij dat in peilvak 62-1
goed kan worden gebruikt. Met de vrijgekomen grond zat het waterschap
de laag gelegen percelen die het eerst inunderen ophogen. De maatregel
is afgestemd met de natuurontwikkeling Natura 2000 en het peilbesluit
Bethune polder waarbij ook lage percelen worden opgehoogd. Zie bijlage 3
voor meer informatie over deze maatregel.
MW19: Aanpassen waterhuishouding na verwijdering groenstrook
Het recreatieschap midden Nederland beheert de groenstrook die ligt
tussen de Plaswetering en peilvak 62-5. De groenstrook wordt door het
waterschap gebruikt voor het onderhouden van de Plaswetering en de
hoofdwatergang in peilvak 62-5.
De strook verkeert momenteel in een slechte door de bodemopbouw en
het rijden op de strook met zwaar onderhoudsmaterieel. Het is voor het
recreatieschap, het waterschap en loonwerkers niet langer veilig om zich
met materieel op de strook te begeven. Het opknappen van de strook is
bijzonder kostbaar. Over een lengte van ruim twee kilometer zal de strook
moeten worden geschoeid. De kosten hiervan overstijgen een half miljoen
euro. Het recreatieschap en Waternet vinden dit een bovenmatige uitgave
voor het profijt van de groenstrook. Daarom hebben beide organisatie
samen besloten de groenstrook in zijn geheel te verwijderen en de
waterhuishouding daarop aan te passen. Het recreatieschap neemt daarbij
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als eigenaar het afgraven en afvoeren van de strook voor zijn rekening,
het waterschap past de waterhuishouding aan op de nieuwe situatie.
De groenstrook fungeert momenteel als peilscheiding tussen vak 62-2 en
62-5. Bij de verwijdering van de strook valt deze peilscheiding weg. Ook
de hoofdwatergang in peilvak 62-5 komt te vervallen en gaat op in e
Plaswetering.

Het

waterschap

zorgt

ervoor

dat

de

vijf

bestaande

dwarssloten in vak 62-5 allemaal via een eigen stuw krijgen en kunnen
afwateren op de Plaswetering. De sloten krijgen ook allemaal een eigen
opvoerpomp om in de zomermaanden te voorkomen dat de sloten droog
komen

te

staan.

Door

de

maatregelen

van

het

recreatie-

en

het

waterschap verandert het waterpeil in peilvak 62-5 niet.
Het extra wateroppervlak dat ontstaat door de verwijdering van de
groenstrook vergroot de waterberging in 62-2. Deze berging is voldoende
om de snellere waterafvoer uit 62-5 op te vangen. Zie bijlage 3 voor meer
informatie over deze maatregelen.
MW20: verwijderen oude stuw langs Burg.Huydecoperweg
In de watergang langs de Burgemeester Huydecoperweg bevindt zich een
ophaalbare

schuifstuw.

Dit

kunstwerk

doet

geen

dienst

meer.

het

waterschap gaat het werk verwijderen. De brug over de watergang blijft
bestaan.

4.10

Peilenvoorstel nieuw peilbesluit
Rekening houdend met de actuele peilen, de drooglegging, de nota
peilbeheer, de NBW opgave en de ontwikkeling van de natuurgebieden, is
voor Maarsseveen-Westbroek Agrarisch besloten zoveel als mogelijk de
huidige

praktijkpeilen

in

het

nieuwe

peilbesluit

op

te

nemen.

De

onderstaande peilenkaart met bijbehorende waterpeilen wordt in het
nieuwe peilbesluit opgenomen (bijlage 4).
Het vigerende zomerpeil in peilvak 62-9 zal opnieuw worden vastgesteld
op NAP -0,65m. Dit betekent een verhoging van 5 cm ten opzichte van het
praktijkpeil. Omdat de drijverstuw naar peilvak 62-2 zorgt voor een
peilverschil tussen zomer- en winterpeil van 10 cm betekent dit dat het
winterpeil NAP -0,75 m wordt. De drooglegging op basis van de mediaan is
dan 59 cm bij winterpeil, wat goed past bij het bodemtype (veen), zie
paragraaf 4.4.
De contouren van twee peilvakken verschilt wel ten opzichte van de
praktijkpeilenkaart in Figuur 4-2B. In hoofdstuk 6 worden inrichtingsmaatregelen voorgesteld voor de ontwikkeling van de Natura 2000gebieden. De consequentie voor de toekomstige peilenkaart is dat de
noordelijke percelen in de Oude Maarsseveense polder worden afgekoppeld
en de waterafvoer van deze percelen in de toekomst via de Nedereindsevaart loopt.
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Met het opstellen van de peilenkaart is tevens rekening gehouden met
maatregel MW19, het afgraven van de groenstrook in peilvak 62-5.

Figuur 4-3: Voorstel peilbesluit Maarsseveen-Westbroek Agrarisch

Tabel 4-4: Voorstel peilbesluit MaarsseveenWestbroek Agrarisch
peilvak
zomerpeil
winterpeil
(m tov NAP)

(m tov NAP)

62-1

-1,30

-1,45

62-2

-1,00

-1,10

62-3

-1,25

-1,25

62-4

-0,68

-0,75

62-5

-0,85

-0,85

62-6

-0,80

-0,90

62-9

-0,65

-0,75
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5
5.1

Maarsseveen-Westbroek Maarssen-Dorp
Gebiedsbeschrijving
Maarssen-Dorp valt onder de gemeente Stichtse Vecht. Het gebied ligt aan
de oostkant van de Vecht en is ongeveer 226 hectare groot. Het gebied
telt 10 km watergang (exclusief de Zogwetering), waarvan 7 km als
hoofdwatergang in beheer is bij het waterschap. De meeste watergangen
wateren via stuwen af naar de Zogwetering in polder MaarsseveenWestbroek. Van hier stroomt het water naar het poldergemaal. Langs de
Vechtkade liggen in het gebied enkele sloten die in open verbinding staan
met de Vecht.

5.2

Vigerende en praktijksituatie
Maarssen-Dorp

is

opgenomen

in

het

peilbesluit

van

de

polder

Maarsseveen-Westbroek, vastgesteld door de Gedeputeerde Staten van
Utrecht op 24 maart 2000. Het stedelijke gebied ligt volgens dit vigerende
peilbesluit in de peilvakken Mn-15 en Mn-16 met een 'variabel' waterpeil.
Er zijn dus twee vigerende peilvakken, zie Figuur 5-1A. Aangezien er in
werkelijkheid sprake is van veel meer peilvakken, wordt in het peilbesluit
met variabel waterpeil waarschijnlijk bedoeld dat zich 'peilvakken' met
verschillende peilen in het gebied bevinden, en niet zo zeer dat het
waterpeil zelf varieert in de tijd.
Voor

dit

watergebiedsplan

is

uitgezocht

wat

in

Maarssen-Dorp

de

peilvakken en de waterpeilen zijn zoals ze momenteel in de praktijk
worden beheerd. Figuur 5-1B geeft een overzicht van de situatie. Het
systeem telt twaalf peilvakken en een deel van de straten en huizen
wateren

via

een

achtergronddocument

hemelwaterstelsel
over

het

af

op

watersysteem

de

watergangen.

Maarssen-Dorp

Het
bevat

aanvullende informatie over het watersysteem [7].
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A: Vigerend

B: Praktijk

Figuur 5-1: Peilvakken volgens het vigerende peilbesluit (A) en zoals ze momenteel in de praktijk(B)
zijn ingericht.

Tabel 5-1: Maarssen-Dorp, vigerende en praktijkpeilen
vigerend peilbesluit
praktijksituatie
(kaart A)
(kaart B)
peilvak

zomer en winterpeil

peilvak zomerpeil winterpeil

(m tov NAP )

Mn-16

Mn-15

'variabel'

'variabel'

(m tov NAP )

(m tov NAP )

62-11

-1,65

-1,65

62-12

-0,46

-0,46

62-13

-1,15

-1,15

62-14

-0,40

-0,40

62-15

-0,40

-0,40

62-16

-0,40

-0,40

62-17

-0,97

-0,97

62-18

-1,20

-1,20

62-19

-1,10

-1,10

62-20

-0,60

-0,60

62-21

-0,40

-0,40

62-22

-0,40

-0,40

.

Toelichting op de afwijkingen
De vigerende en praktijkpeilenkaart verschillen sterk van elkaar. In het
vigerende peilbesluit is een 'variabel' peil voor het hele stedelijke gebied
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opgenomen. Waarschijnlijk omdat het gebied sterk versnipperd is en
daarbinnen

verschillende

peilen

worden

aangehouden.

Ook

staan

peilvakken 62-14 / -15 / -16 en -22 in open verbinding met de Vecht
waarin het waterpeil enigszins fluctueert. Voor het nieuwe peilbesluit is de
praktijksituatie uitgezocht en volledig in kaart gebracht.
Een deel van het gebied dat op kaart A nog in één van de twee vakken
ligt, wordt in de praktijkpeilenkaart tot peilvak 62-1 gerekend. Het betreft
een aantal straten rond de Dr. Plesmanlaan en het terrein van de
noordelijk gelegen Rioolwaterzuiveringsinstallatie.
De Diependaalsedijk liggende in de noordelijke helft van Maarssen-Dorp is
de Vechtkade. Het gebied tussen de dijk en de Vecht, park Goudstein en
park Doornburg, wordt zodoende gerekend bij het boezemgebied. Het is
daarom op de kaart niet ingekleurd en valt buiten dit plan.

5.3

Toetsing praktijkpeilen aan Nota peilbeheer
De Nota peilbeheer is een uitwerking van het waterschapsbeleid en de
regelgeving, die gebruikt wordt bij het opstellen van een nieuw peilbesluit.
Maarssen-Dorp is sterk verstedelijkt. Het gebied heeft in de functiekaart
uit

het

Waterbeheersplan

2010-2015

de

functie

stedelijk

gebied

en

extensieve recreatie. De laatste categorie is alleen aan peilvak 62-21
toegekend. Dit peilvak besloeg tot voor kort een aantal weilanden en de
sportvelden van hockey vereniging MHV. Naast de sportvelden is de
afgelopen jaren de woonwijk Op Buuren gerealiseerd.
Voor wat betreft stedelijk gebied is in de nota opgenomen dat het
peilbeheer bij voorkeur wordt afgestemd op de aanwezige bebouwing,
waarbij het belangrijk is om te letten op het risico op schade aan
funderingen, vochtoverlast in woningen, beschoeiing en overstorten uit
het riool. De Nota schrijft voor dat het over het algemeen niet verstandig
is om in stedelijk gebied het peilbeheer te veranderen.
De bodemkaart van het gebied is opgenomen in bijlage 1. Maarssen-Dorp
is gebouwd op rivierklei, ooit afgezet door de rivier de Vecht. In tegenstelling tot een veenbodem, de overheersende bodemsoort in de rest van
het Noorderpark, hoeft een kleibodem niet nat te blijven om bodemdaling
tegen te gaan. De nota bevat dan ook geen richtlijnen voor wat betreft
kleibodems in stedelijk gebied.
Op

basis van de

Nota heeft

het

waterschap

de

voorkeur

om

voor

Maarssen-Dorp de praktijkpeilen ongewijzigd in het nieuwe peilbesluit vast
te leggen.
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5.4

NBW analyse
In het kader van het Nationaal Bestuursakkoord Water, vaak afgekort als
het NBW, is voor het Noorderpark uitgerekend of een bergingstekort bij
extreme neerslag leidt tot wateroverlast [6]. Hierbij is de door het KNMI
voorspelde klimaatsverandering meegenomen. Voor Maarssen-Dorp zijn uit
de analyse geen knelpunten naar voren gekomen. Een aandachtpunt is wel
in het

rapport

opgenomen. Deze

herhalingstijd van eens in de 2

is dat

bij

peilstijgingen, met

een

á 5 jaar, het waterpeil boven de

drempelhoogte van de bergbezinkvoorziening aan de Van Speykstraat
komt te staan. Oppervlaktewater kan dan het riool instromen, of de
afwatering

van

een

riooloverstort

belemmeren.

Dit

punt

is

met

de

gemeente besproken en leidt verder niet tot maatregelen of peilwijziging.

5.5

Ecologische analyse
De

analyse

oeverplanten,

is

gebaseerd
het

op

peilbeheer,

gegevens
de

verzameld

waterkwaliteit,

over

water-

lichtklimaat

en
en

fosfaatbelasting. Maarssen dorp is ingedeeld in 1 ecologische analyse gebied:
3360-EAG-3.
De vegetatiegegevens in polder Maarsseveen-Westbroek-dorp Maarssen
zijn verzameld in 2006 en beoordeeld op de KRW maatlat voor watertype
gebufferde laagveensloten (m8). De vegetatie is op 7 plaatsen onderzocht,
dat is relatief weinig. De analyse van het ecologisch functioneren van de
polder is gebaseerd op de Ecologische SleutelFactor (ESF) analyse [10].
Voor een uitgebreide beschrijving van deze ecologische analyse voor
polder Maarsseveen Westbroek wordt verwezen naar [9]. Het doel van
deze ecologische analyse is om aan de hand van de eerste drie ecologische
sleutelfactoren in combinatie met de beoordeling van de vegetatie een
beeld te krijgen van het ecologisch functioneren van de polder.
De beoordeling van de vegetatie is voor de gehele EAG gemiddeld matig,
op monsterpunt niveau varieert deze tussen ontoereikend en goed (kaart
12). Ook de kroosbedekking laat een matige kwaliteit zien.
Kaart 13 toont de beoordeling van de eerste ESF: de productiviteit van het
water.

Voor

dit

gebied

overlapt

de

actuele

met

de

kritieke

fosfaatbelasting, dat betekent dat het onzeker is of de fosfaatbelasting
voldoende laag is voor een helder gezond ecosysteem.
De tweede ESF, het lichtklimaat is op 4 plaatsen goed, doorzicht tot op de
bodem en op 3 plaatsen is doorzicht 40 tot 60% van de waterkolom. De
slibdikte wordt als maat gebruikt voor productiviteit vanuit de bodem (ESF
3). De slibdikte is op de meeste meetlokaties voldoende tot goed. De
beoordeling van de eerste drie ecologische sleutelfactoren in combinatie
met de beoordeling van de vegetatie geeft het beeld dat de ecologische
situatie in dit gedeelte van de polder matig is, potentieel lijkt niet meer
mogelijk, daarom zijn er geen maatregelen voorgesteld om de situatie in
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het dorp Maarssen te verbeteren. Het waterschap gaat bekijken of de
meetpunten beter over de EAG’s van de polder Maarsseveen-Westbroek
verdeeld kunnen worden.

5.6

Plan Verbetering waterhuishouding Noorderpark
Bij de analyse van het afvoerstelsel zijn een aantal verbeterpunten aan
het licht gekomen. Deze zijn in het plan Verbetering waterhuishouding
Noorderpark [8] opgenomen:
MD1: Nieuwe inlaat Zogwetering
MD2: Verbeteren inlaatroute Timmermanslaantje
MD3: Duiker ter hoogte van Zandweg 43 afsluitbaar maken
MD4: Overname opvoerpomp Buitenweg
Een uitgebreide beschrijving van deze maatregelen staat in het plan
Verbetering waterhuishouding Noorderpark [8].

5.7

Aanvullende maatregelen
MD5 Plaatsen stuwbak voor duiker Plesmanlaan
Bij het Timmermanslaantje laat het waterschap water uit de Vecht het
stedelijk gebied instromen. Dit water is bedoeld voor de achterliggende
Maarsseveense polder. Deze polder heeft een netto watervraag door
wegzijging naar de Bethune polder en verdamping van water in de
zomermaanden. Het ingelaten water stroomt vanaf het Timmermanslaantje
naar de Ariënsvijver en vervolgens via een stuw naar de Wilgenplas in de
polder. Al het water dat teveel wordt ingelaten stroomt door de Wilgenplas
naar de rest van de polder. Dit water belast de plas met nutriënten wat
ongunstig is voor de waterkwaliteit. Er wordt veel in en om de plas
gerecreëerd en de plas heeft de potentie er in waterkwaliteit op vooruit te
gaan. Met de aanleg van een stuw voor de duiker aan het einde van de
Plesmanlaan, vlak voor de rotonde met de Huis ten Boschstraat, kan het
waterschap, buiten de Wilgenplas om, water de polder inlaten. Deze
maatregel voorkomt een nutriëntenbelasting op de plas, het waterschap
hoeft geen nieuwe inlaat aan te leggen en het kan het waterpeil in de
polder in stand houden. Zie voor meer informatie bijlage 3.

5.8

Peilenvoorstel nieuw peilbesluit
Rekening

houdend

met

de

praktijkpeilen,

de

nota

peilbeheer,

het

bodemtype en de stedelijke functie, wordt voorgesteld de peilenkaart in
Figuur 5-2 en de bijbehorende waterpeilen in Tabel 5-2 op te nemen in het
nieuwe peilbesluit. Het peilbesluit staat in bijlage 4.
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Figuur 5-2: Voorstel peilbesluit Maarssen-Dorp

Tabel 5-2: Voorstel peilbesluit Maarssen-Dorp
peilvak

zomerpeil winterpeil
(m tov NAP )

(m tov NAP )

62-11

-1,65

-1,65

62-12

-0,46

-0,46

62-13

-1,15

-1,15

62-14

-0,40

-0,40

62-15

-0,40

-0,40

62-16

-0,40

-0,40

62-17

-0,97

-0,97

62-18

-1,20

-1,20

62-19

-1,10

-1,10

62-20

-0,60

-0,60

62-21

-0,40

-0,40

62-22

-0,40

-0,40
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6
6.1

Maarsseveen-Westboek en Oostelijke Binnenpolder van
Tienhoven- Natura 2000
Gebiedsbeschrijving
De Natura 2000-gebieden binnen het Noorderpark maken onderdeel uit
van het Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen. Dit gebied is
ontstaan door vervening en bestaat uit een reeks van laagveengebieden
tussen de Vecht en de Westrand van de Utrechtse Heuvelrug. Door de
combinatie van rivierinvloeden, kwelinvloed van de hoger zandgronden en
de vervening is een bijzonder waardevol landschap van open water,
moerassen met verschillende verlandingsstadia en vochtige graslanden
ontstaan.
De gebieden die in dit hoofdstuk worden beschreven zijn Oostelijke
Binnenpolder van Tienhoven, Taartpunt, Westbroekse Zodden,
Molenpolder-Natuur, Molenpolder-klein, de Maarsseveense Zodden en het
zodden gebied tussen de Oudedijk en de Heuvellaan.

Figuur 6-1: Polders gelegen in de Oostelijke Vechtplassen Utrecht. Rood omlijnd
de polders die vallen onder het Inrichtingsplan op hoofdlijnen [13].
De Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven functioneert als een zelfstandig
afwateringsgebied en bestaat uit één peilgebied. Het huidige gemaal aan
de Dwarsdijk watert het overtollige water af op de Tienhovense Plassen. In
periodes van watertekort wordt water vanuit de Tienhovense Plassen de
polder ingelaten.
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De Westbroekse Zodden, Molenpolder, Molenpolder-klein, Maarsseveense
Zodden en het zoddengebied tussen de Oudedijk en de Heuvellaan liggen
in de polder Maarsseveen-Westbroek. Het peilgebied van de Westbroekse
Zodden watert af via de Molenpolder, maar kan ook rechtstreeks op de
Nedereindsevaart

afwateren.

Het

waterpeil

in

de

Molenpolder

wordt

geregeld met een automatische stuw bij De Krom. In de zomermaanden
gaat de afvoer via de Nedereindsevaart naar de Loosdrechtse Plassen, in
de wintermaanden via stuw Van Eijck naar de Vecht. In periodes met
watertekort wordt water aangevoerd vanuit de Loosdrechtse Plassen via de
Nedereindsevaart. Er komt sinds de jaren 90 geen Vechtwater meer in de
Molenpolder en in de Westbroekse Zodden. Ook de Molenpolder-klein
krijgt het water via de Nedereindsevaart aangevoerd. De afwatering
gebeurt met behulp van een stuw aan de Oudedijk naar het zoddengebied
tussen de Oudedijk en de Heuvellaan in peilvak 62-1, zie figuur 6-2. De
Maarsseveense Zodden liggen tussen de Kleine Maarsseveense Plas en de
Grote Maarsseveense Plas. Vanwege de ligging naast de Bethunepolder is
de wegzijging hier groot.
6.2

Vigerende en praktijksituatie
De

vigerende

situatie

is

voor

de

Natura

2000-gebieden

in

twee

afzonderlijke peilbesluiten vastgelegd (vastgesteld in 1999). Het totale
oppervlak van de Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven is aangewezen
als Natura 2000 en heeft een peilbesluit op polderniveau. De overige
peilvakken die zijn aangewezen als Natura 2000-gebied, zijn opgenomen
in het peilbesluit Maarsseveen-Westbroek [1]. Figuur 6-2 geeft voor het
gebied de vigerende en praktijk peilvakken. In Tabel 6-1 zijn de peilen
voor beide situaties opgenomen.

A: Vigerend
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B: Praktijk
Figuur 6-2: Peilvakken volgens het vigerende peilbesluit (A) en
zoals ze momenteel in de praktijk (B) zijn ingericht.

Tabel 6-1: Vigerende en praktijkpeilen
vigerend peilbesluit
(kaart A)
peilvak

max

min

(m tov NAP )

(m tov NAP )

Tn-1

-1,20

-1,40

Mn-8

-1,25

-1,25

Mn-12

-0,80

-0,90

Mn-9

-1,30

-1,30

Mn-3a

-0,90

-1,10

Mn-3b

-1,00

-1,10

Mn-4

-1,07

-1,15

praktijksituatie
(kaart B)

peilvak zomerpeil winterpeil
(m tov NAP )

(m tov NAP )

66-1

-1,25

-1,35

62-3

-1,25

-1,25

62-7

-1,30

-1,30

62-8

-1,00

-1,05

62-10

max -1,05

min -1,20

Toelichting op de afwijkingen
In het vigerende peilbesluit is voor de gebieden in bovenstaande tabel een
minimum en maximum peil vastgesteld. Echter deze peilen zijn in de
praktijk nooit ingesteld, omdat in de peilbesluit tekst is opgenomen dat:
"het

flexibele

peil

pas

zal

worden

ingesteld

wanneer

voor

logische

eenheden het feitelijk grondgebruik dit toelaat. Dus wanneer gronden in
eigendom zijn van natuurbeschermingsorganisaties en tevens vrij van
geregistreerde pacht."
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De peilvakken Mn-3a en Mn-3b zijn in de praktijk aan elkaar gekoppeld
en hebben hetzelfde waterpeil.
Mn-4 staat in open verbinding met de Loosdrechtse Plassen. Het peil van
de Loosdrechtse Plassen is in 2008 in een peilbesluit vastgelegd.

6.3

GGOR, huidige situatie
Voor het gebied is een grondwatermodel gemaakt. Voor de beschrijving
hiervan

wordt

verwezen

naar

het

rapport

‘Watersysteemanalyse

Noorderpark ten behoeve van watergebiedsplan en beheerplan Natura
2000’ [11]. Op basis van het grondwatermodel is het Gewenst Grond en
Oppervlaktewater
(habitattypen)

Regime

afgeleid.

(GGOR)

Voor

de

ten

behoeve

verschillende

van

de

natuurdoelen

habitattypen

(vochtige

heide, blauwgraslanden, trilvenen en veenmosrietlanden) is bekeken wat
het

geschikte

areaal

is

wat

betreft

GVG

(gemiddelde

voorjaars

grondwaterstand) en GLG (gemiddeld laagste grondwaterstand). Hieruit
komt naar voren dat de huidige oppervlakte- en grondwaterpeilen niet
voldoende geschikt zijn voor de Natura 2000 habitattypen. In de huidige
situatie is de GVG te laag. Het verhogen van de GVG zorgt ervoor dat het
voor de genoemde natuurdoeltypen geschikte areaal toeneemt [11].

6.4

Ecologische analyse
De ecologische analyse is niet vergelijkbaar uitgevoerd zoals bij de andere
deelgebieden van dit watergebiedsplan. De EAG gebieden; 3302-EAG-1,
3360-EAG-17, 3360-EAG-16 en 3360-EAG-13 (zie kaart 13) zijn KRW
lichaam én aangewezen als Natura 2000 gebied. De Natura 2000 doelen
zijn overstijgend én ondersteunend ten opzichte van de KRW doelen.
Op basis van diverse studies [11] en [12] zijn de nieuwe waterpeilen en
maatregelen voor de Natura 2000-gebieden tot stand gekomen. In het
Inrichtingsplan op hoofdlijnen, opgesteld in opdracht van de provincie
Utrecht [15], staan deze waterpeilen en maatregelen benoemd. Het is
daarom niet zinvol om voor dit deel van het watergebiedsplan een
ecologische

analyse

watergebiedsplan

vergelijkbaar

Noorderpark

uit

met
te

de

andere

voeren.

De

EAG’s

in

maatregelen

het
ter

ondersteuning van de Natura 2000 staan beschreven in paragraaf 6.7.

6.5

Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW), huidige situatie
De functie natuur kent geen wateroverlast in de zin van het Nationaal
Bestuursakkoord Water en is daarom ook niet getoetst. De bebouwing
binnen deze peilgebieden wel. Uit de analyse blijkt dat er voor de
woningen in de huidige situatie geen risico is op wateroverlast. In
paragraaf

6.9

wordt

ingegaan

op

de

kans

op

wateroverlast

in

de

toekomstige situatie.
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6.6

Plan Verbetering waterhuishouding Noorderpark
In

het

plan

maatregelen

Verbetering
opgenomen

waterhuishouding

die

bijdragen

aan

Noorderpark
een

zijn

verbetering

twee

van

de

waterhuishouding in de Natura 2000-gebieden.
MW3: Vervanging en verplaatsing gemaal Westbroekse Binnenweg
In

perioden

van

droogte

wordt

water

vanuit

de

Molenpolder-natuur

aangevoerd via een opvoergemaal naar de recreatieterreinen langs de
Westbroekse

Binnenweg

(peilvak

62-6).

Het

huidige

gemaal

is

aan

vervanging toe en wordt verplaatst naar de oostkant van het peilgebied.
Hierdoor zal er geen water meer vanuit de Molenpolder-natuur nodig zijn.
Dit zorgt ervoor dat er in de Molenpolder-natuur minder water ingelaten
hoeft te worden, hetgeen resulteert in een reductie van de fosfaat en
sulfaatbelasting.
MW14: Herstel aanvoerroute in Maarsseveense Zodden
De Maarsseveense Zodden is voor de wateraanvoer afhankelijk van de
Vecht. Het is voor de waterkwaliteit van belang dat de aanvoerroute zo
lang mogelijk is. In het verleden zijn enkele legakkers open gemaakt,
waardoor

de

aanvoerroute

is

verkort.

In

het

plan

Verbetering

waterhuishouding Noorderpark is opgenomen dat deze lange aanvoerroute
zal worden hersteld.

6.7

Inrichtingsplan op hoofdlijnen [13]
Op verzoek van het waterschap en in opdracht van de provincie Utrecht is
het

Inrichtichtingsplan

op

hoofdlijnen

vastgesteld

[13].

In

dit

inrichtingsplan geeft de provincie aan welke waterpeilen en maatregelen
nodig zijn voor de Natura 2000 doelen in het Utrechtse deel van het
Natura

2000-gebied

Oostelijke

Vechtplassen.

Hieronder

volgt

een

samenvatting van het Inrichtingsplan op hoofdlijnen.
Voor het gehele Natura 2000 gebied Oostelijke Vechtplassen is een aantal
kwelafhankelijke ecologische doelstellingen vastgesteld (aanwijzingsbesluit
Natura

2000

samenhangen
gebied.

Een

evenwichtig

gebied
met
van

Oostelijke

de
de

(eco)hydrologie
kernopgaven

systeem

hydromorfologie.

Dit

vechtplassen,

voor
is

een

de

is

en

juni

2013),

die

grondwaterstroming

het

nastreven

waterkwaliteit,

randvoorwaarde

voor

van

nauw
in

een

het
meer

waterkwantiteit
de

realisatie

en
van

laagveenverlanding. Een dergelijk watersysteem is een systeem waarin
waterpeilen en waterkwaliteiten op natuurlijke wijze tot stand komen
(flexibel

peilbeheer)

met

een

belangrijk

aandeel

van

kwelwater.

De

waterpeilen fluctueren afhankelijk van neerslag, verdamping en kwel. In
het algemeen betekent dit dat in de winter, najaar en voorjaar de
oppervlaktewaterpeilen hoger zullen zijn dan in de zomer. Er is geen of
weinig aanvoer of afvoer nodig om de peilen te sturen. Het kwelwater
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wordt lang in het gebied vastgehouden. Bij flexibel peilbeheer zal de
waterkwaliteit

verbeteren,

omdat

er

minder

gebiedsvreemd

water

ingelaten hoeft te worden. Daarnaast is de flora van nature afgestemd op
een natuurlijke peilfluctuatie. De beoogde Natura 2000 habitattypen zullen
alleen dan kunnen gedijen en zich uitbreiden. Door afplaggen en het
geleiden van kwelwater door het gebied kan dit verder worden versterkt.
Voor

het

realiseren

winteroverstroming

van

met

blauwgraslanden
basenrijk,

en

trilvenen

voedselarm

is

ook

oppervlaktewater

noodzakelijk. Dat betekent dat daar het water incidenteel tot boven het
maaiveld zal moeten komen.
Op

basis van diverse

studies [11] en [12]

zijn

de

waterpeilen

en

maatregelen voor de Natura 2000-gebieden tot stand gekomen. In het
Inrichtingsplan

op

hoofdlijnen,

opgesteld

door

de

gebiedscommissie

Utrecht-West in opdracht van de provincie Utrecht, staan deze benoemd
[13]. De provincie Utrecht heeft aan het waterschap gevraagd om in het
nieuwe peilbesluit:
1) flexibel

peil

binnen

bepaalde

marges

op

te

nemen

voor

de

Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven, de Westbroekse Zodden en
de Molenpolder. Dit met uitzondering van die delen die in 2017 (als
naar verwachting het nieuwe waterpeil wordt ingesteld) nog in
agrarisch gebruik zijn.
2) het huidige peil niet te verhogen in de Maarsseveense Zodden en
Molenpolder-Klein. Hier kunnen de Natura 2000-doelen worden
gerealiseerd

door

minder

aanvoer

van

Vechtwater

en

meer

doorvoer van kwelwater.
3) polders aan elkaar te koppelen om kwelwater zoveel mogelijk te
benutten en aanvoer van gebiedsvreemd water zoveel mogelijk
tegen te gaan.
4) de doorstroming van de polders met kwelwater te bevorderen door
aanpassing van het slotenstelsel.
5) om deze maatregelen zo snel mogelijk voor te bereiden en uit te
voeren, zodat de streefdatum van 2017 waarop het natuurpeil kan
worden ingesteld, wordt gehaald.

6.8

Participatief meetnet
Begin 2014 is het waterschap gestart met een participatief meetnet in het
Noorderpark in de peilvakken met een Natura 2000 aanwijzing. Gedurende
het jaar voeren een aantal bewoners van het Noorderpark zelfstandig op
hun eigen perceel metingen uit aan onder andere het oppervlaktewater,
het grondwater en de neerslag. Op basis van deze metingen wil het
waterschap samen met de deelnemers ervaren wat de interactie is tussen
neerslag, grondwater en oppervlaktewater in de huidige situatie.
Door

middel

verwerven

van
de

het

project

bewoners

´participatief
meer

kennis

meetnet
over

Noorderpark´
hun

eigen

waterhuishoudkundige situatie en over de werking van het watersysteem.
De metingen worden verzameld en teruggekoppeld in een meetrapportage
per perceel. Om uitleg te geven zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd
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om zorgen te inventariseren en kennis over te dragen over het dagelijkse
waterbeheer en de werking van het watersysteem. Waternet verzorgt de
uitvoering van dit meetproject samen met de bewoners.
Bij belangstelling wil het waterschap dit participatief meetnet doorzetten
tot 5 jaar na het instellen van de nieuwe peilen.

6.9

Peilenvoorstel nieuw peilbesluit
Zoals hierboven genoemd zijn de waterpeilen voor de Natura 2000gebieden op basis van verschillende studies [11] en [12] en na overleg
met deskundigen en partijen tot stand gekomen. Ook is hier regelmatig
overleg

over

geweest

met

deskundigen

en

betrokken

partijen

(terreinbeheerders en provincie). Het realiseren van de Natura 2000
opgaven

hangt

nauw

samen

met

de

juiste

hydrologische

situatie

(waterkwantiteit en -kwaliteit). In hoofdlijn komt dit neer op het creëren
van natte tot zeer natte omstandigheden, met voldoende kwel en een
beperking van de voedselrijkdom door een afname van inlaatwater. Van
belang

is

fluctueren.

het

creëren

Hierdoor

is

van

een

minder

situatie

waarbij

inlaatwater

het

nodig.

waterpeil

Daarnaast

mag
zorgt

inunderen en droogvallen voor goede omstandigheden voor de gewenste
vegetatietypen. Voor de terrestrische vegetatie zijn daarnaast nattere
omstandigheden

noodzakelijk.

In

onderstaande

peilenkaart

en

bijbehorende tabel zijn de voorgestelde peilvakken opgenomen. In figuur
6-4 worden de verschillen weergegeven ten opzichte van de huidige
situatie.

Figuur 6-3 Voorstel peilbesluit Natura 2000-gebieden
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Tabel 6-2 Voorstel peilbesluit Natura
2000-gebieden
peilvak
max
min
(m tov NAP )
(m tov NAP )
66-1

-1,00

-1,30

66-2

-1,30

-1,30

66-3

-1,30

-1,30

62-1*

ZP: -1,30

WP: -1,45

62-3*

-1,25

-1,25

62-7

-1,30

-1,30

62-8

-0,90

-1,15

62-10

-1,05

-1,20

62-23

-0,90

-1,15

62-24

-1,05

-1,05

*62-1 en 62-3 vallen onder MaarsseveenWestbroek Agrarisch. Zie Figuur 4-3 en
Tabel 4-4.

Figuur 6-4: Huidige en nieuwe waterpeilen.

MP = Molenpolder, exclusief

Molenpolder-klein; WBZ = Westbroekse Zodden (ook wel Polder Westbroek); OBT
= Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven. De peilen in de figuur geven aan tussen
welk minimun en maximum het waterpeil in de toekomstige situatie mag
fluctueren. Door deze te vergelijken met de huidige situatie is de verandering te
zien.
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Peilvak 66-1
Peilvak 66-1 bestaat uit de Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven. In de
huidige situatie geldt voor dit gebied een vast winter- en zomerpeil. Om
de natuurdoelen zo goed mogelijk te faciliteren zal er een flexibel peil
worden ingesteld. Het oppervlaktewaterpeil kan afhankelijk van neerslag,
verdamping, kwel en wegzijging gemiddeld over het peilvak fluctueren
tussen een maximum peil van NAP -1,00 m en een minimumpeil van NAP 1,30 m. Dit betekent in de praktijk dat het waterschap gedurende het hele
jaar pas water inlaat zodra het peil lager is dan NAP -1,30 m en het water
pas afvoert als het hoger is dan NAP-1,00m. Aan het einde van de winter,
wanneer nog steeds een neerslagoverschot aanwezig is, wordt de stuw
gestreken tot een peil van NAP -1,15 m, het liefst tijdens een droge
periode zodat het wateroverschot uit de Oostelijke Binnenpolder van
Tienhoven beschikbaar komt voor de Molenpolder, Molenpolder-klein en
het zoddengebied tussen de Oudedijk en Heuvellaan. Hiermee

komt

kwalitatief goed water beschikbaar in die gebieden en zal de kwelflux in de
Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven toenemen, ook in de percelen.
Wanneer

het

terrestrische

peil

is

uitgezakt,

doelsoorten

te

is

de

kwelflux

ondersteunen.

Aan

voldoende
het

om

einde

van

de
het

groeiseizoen (augustus/september) kan de stuw weer op zijn normale
maximale peil worden gezet. De neerslag die dan valt zal ten goede komen
aan de Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven en vermengen met de kwel.
Ook in het vigerende peilbesluit is een flexibel waterpeil vastgesteld voor
dit gebied. Dit peil is in de praktijk echter nooit ingesteld.
In

de

huidige

situatie

wordt

op

enkele

percelen

in

eigendom

van

Natuurmonumenten het water met stuwen vast gehouden. Deze bestaande
peilscheiding wordt opgeheven. Natuurmonumenten zal de stuwen die bij
hen in eigendom zijn strijken.
In het gebied is op dit moment nog agrarisch gebruik aanwezig. De
provincie is met de betreffende eigenaar in gesprek over verplaatsing van
het bedrijf. Voor dit peilbesluit wordt er vanuit gegaan dat wanneer de
nieuwe

waterpeilen

ingesteld

worden,

er

geen

sprake

meer

is

van

agrarisch gebruik. Daarom wordt voor deze percelen een natuurpeil
vastgesteld. Mocht er op dat moment (naar verwachting 2017) nog steeds
agrarisch gebruik in de polder aanwezig zijn, dan zal dat gebruik worden
gefaciliteerd. In het noorden van de polder (Kanaaldijk) liggen diverse
percelen in particulier eigendom.
Het huidige peilgebied watert af via het gemaal aan de Dwarsdijk. Na
uitvoering

van

Nedereindsevaart

de

maatregelen

afwateren.

Ook

(6.11)
de

zal

aanvoer

dit

peilvak

naar

de

zal

(indien

mogelijk)

plaatsvinden vanuit de Nedereindsevaart. Het blijft ook mogelijk om vanuit
peilvak 66-2 water in te laten.
Peilvak 66-2
Voor het waterschap geldt het uitgangspunt dat waar mogelijk schade aan
bestaande bebouwing en tuinen wordt voorkomen. De woningen en tuinen
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aan de Dwarsdijk zullen daarom een eigen waterpeil krijgen. Hier wordt
het waterpeil vastgesteld op NAP -1,30 m, wat ligt tussen het huidige
zomer- en winterpeil in. Het voorgestelde waterpeil verandert niet ten
opzichte van het vigerende peil, waardoor schade wordt voorkomen. De
aan- en afvoer vindt plaats met behulp van het huidige gemaal en de
huidige inlaat, via de bestaande hoofdwatergang.
Peilvak 66-3
Bovenstaande geldt ook voor de bebouwing en tuinen aan de Kanaaldijk.
Net zoals bij de Dwarsdijk, krijgt ook de bebouwing aan de Kanaaldijk een
eigen waterpeil. Ook hier zal het waterpeil worden ingesteld op NAP -1,30
m, wat ligt tussen het huidige zomer- en winterpeil. Het voorgestelde
waterpeil verandert niet ten opzichte van het vigerende peil, waardoor
schade wordt voorkomen. De afvoer zal plaatsvinden via een nieuwe pomp
die het water van dit peilvak in peilvak 66-1 pompt. In het gebied komt
veel kwel naar boven, wat ervoor zal zorgen dat het peil niet uitzakt. Het
is daarom niet nodig om een inlaatvoorziening aan te leggen.
Peilvak 62-3
Dit peilvak bestaat uit de Maarsseveense Zodden, Kleine Maarsseveense
Plas en de Grote

Maarsseveense Plas. Alleen de Maarsseveense Zodden

zijn aangewezen als Natura 2000 gebied. Op dit moment is er een
jaarrondpeil in dit peilgebied. Op basis van onderzoek is gebleken dat het
voor de natuur in de Maarsseveense Zodden het meest wenselijk is om het
waterpeil te laten fluctueren. Echter na bouwkundig onderzoek kwamen
risico’s naar voren op het gebied van wateroverlast [14]. Op basis hiervan
is

in

het

Inrichtingsplan

peilverhoging

zal

op

hoofdlijnen

plaatsvinden.

Het

opgenomen

voorgestelde

dat

er

geen

oppervlaktewaterpeil

blijft voor dit peilgebied gelijk, namelijk een jaarrondpeil van NAP -1,25
m.
Een eventuele peilverlaging zou nog wel tot de mogelijkheden behoren. Er
is op dit moment echter te weinig bekend over de risico’s voor de houten
funderingen. Uit het bouwkundig onderzoek kwam naar voren dat bij veel
woningen niet bekend is hoe er gefundeerd is en op welke diepte het
eventuele

hout

zit.

Het

waterschap

onderzoekt

momenteel

wat

het

uitzakken van het waterpeil in de zomer voor extra bijdrage levert aan de
natuurdoelen in de Maarsseveense Zodden. Als daaruit blijkt dat de
voordelen substantieel zijn en als uit nader onderzoek blijkt dat er geen
risico is op schade kan er een partiële herziening van het peilbesluit
worden

genomen.

moeten

worden

Hiervoor

gemaakt.

zal
In

(opnieuw)

paragraaf

een

6.9

bestuurlijke

staat

afweging

beschreven

welke

maatregelen voor dit gebied worden genomen om de natuurdoelen te
faciliteren.
Peilvak 62-7
Ook voor de Molenpolder-Klein geldt dat er in de huidige situatie een
jaarrond peil wordt gehanteerd. Het huidige peil is NAP -1,30 m. Op basis
van onderzoek is gebleken dat het voor de natuur het meest wenselijk is
om het waterpeil te laten fluctueren. Echter na bouwkundig onderzoek
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kwamen risico’s naar voren op het gebied wat wateroverlast. Op basis
hiervan is in het Inrichtingsplan op hoofdlijnen opgenomen dat er geen
peilverhoging zal plaatsvinden. Wel zal dit gebied gaan profiteren van het
wateroverschot afkomstig uit de Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven en
de Westbroekse Zodden. Hierdoor zal naar verwachting de waterkwaliteit
verbeteren wat gunstig is voor de natuurdoelen. Het wateroverschot uit dit
peilvak zal worden benut voor de zodden tussen de Oudedijk en de
Heuvellaan, waar een beweegbaren stuw en een keerschot op de waterlijn
worden aangelegd (maatregel MW-N10).
Peilvak 62-8 en 62-23
Het peilvak 62-8 bestaat uit de Molenpolder natuur en 62-23 uit de
Westbroekse

Zodden.

Deze

gebieden

zijn

in

de

praktijk

aan

elkaar

gekoppeld en hier geldt in de praktijk een winterpeil van NAP -1,05 m en
een zomerpeil van NAP -1,00 m. In het vigerende peilbesluit is een flexibel
waterpeil vastgesteld voor dit gebied. Dit peil is in de praktijk echter nooit
ingesteld.
Vanwege het aanwezige agrarisch gebruik zal het peilvak in worden
opgeknipt in twee afzonderlijke peilvakken. Om de natuurdoelen zo goed
mogelijk te faciliteren zal er een flexibel peil worden ingesteld in beide
peilvakken.

Het

oppervlaktewaterpeil

kan

afhankelijk

van

neerslag,

verdamping, kwel en wegzijging gemiddeld over het peilvak fluctueren
tussen een maximum peil van NAP -0,90 m en een minimumpeil van NAP 1,15 m. Dit betekent in de praktijk dat het waterschap gedurende het hele
jaar pas water inlaat zodra het peil lager is dan NAP -1,15 m en het water
pas afvoert als het hoger is dan NAP -0,90 m.
De afvoer van de Westbroekse Zodden (peilvak 62-23) vindt in de
toekomst plaats met een nieuw te bouwen stuw aan de Nedereindsevaart
(maatregel MW-N5). Berekend is dat er nog maar heel af en toe (ongeveer
eens per 2 jaar) water aangevoerd hoeft te worden. Ook is het de
bedoeling dat de Westbroekse Zodden en de Molenpolder in de toekomst,
als er geen agrarisch gebruik meer in het gebied aanwezig is, weer met
elkaar in open verbinding komen. Dat betekent dat een nieuw te plaatsen
aanvoergemaal, dat naar verwachting slechts een keer per twee jaar
gebruikt zal worden, uiteindelijk weer overbodig wordt. Daarom wordt in
dit plan voorgesteld peilvak 62-23 indien nodig met een trekkerpomp
vanuit de Nedereindsevaart van water te voorzien. De aan- en afvoer van
de Molenpolder blijft plaatsvinden met de bestaande stuw en het gemaal
bij De Krom.
In de Westbroekse Zodden is nog agrarisch gebruik aanwezig. Als op het
moment van instelling van het peilbesluit dit gebruik nog aanwezig is, zal
dit worden gefaciliteerd. De agrarische percelen aan de noordkant van het
peilgebied liggen relatief hoog (zie maaiveldhoogtekaart). Deze percelen
houden voldoende drooglegging en zullen onderdeel uitmaken van peilvak
62-23. Wel zal het waterschap ervoor zorgen dat de afwatering van deze
percelen geborgd is (zie maatregel MW-N6). De agrarische percelen die
aan de zuidkant van de Westbroekse Zodden liggen krijgen bij het nieuwe
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peil te weinig drooglegging. Deze percelen zullen onderdeel uitmaken van
peilvak 62-24 en houden het huidige winterpeil. Ook de bebouwing aan de
Kerkdijk zal onderdeel uitmaken van peilvak 62-24.
In de Molenpolder is bebouwing aanwezig aan de Westbroekse Binnenweg
en de Nedereindsevaart. Om de effecten te bepalen van het natuurpeil
voor de woningen is een bouwkundig onderzoek uitgevoerd [14]. Dit
bouwkundig

onderzoek

heeft

uitgewezen

dat

er

geen

risico

is

op

funderingsschade. De woningen die op houten palen staan zijn voorzien
van betonopzetters, met voldoende lengte.
Wel zijn er enkele woningen met een toenemend risico op wateroverlast.
Voor 6 woningen wordt voorgesteld een drainage aan te leggen rondom de
woning. Ook heeft een inventarisatie van de tuinen plaatsgevonden. Bij 15
tuinen wordt voorgesteld maatregelen te nemen, variërend van ophogen
tot het verbeteren van de oeverbescherming. De uitwerking van deze
maatregelen vindt plaats in overleg met de bewoners/eigenaren.
Voor de bebouwing is ook een NBW analyse uitgevoerd. Hierbij wordt
bekeken of het water vaker dan toegestaan (voor bebouwing geldt een
norm van eens in de 100 jaar) vanuit het oppervlaktewater de woning
instroomt. Deze norm wordt niet overschreden.
Om ervoor te zorgen dat het water bij de woningen goed afgevoerd kan
worden wordt een meetpunt geplaatst aan het eind van de primaire
watergang om te monitoren wat het verhang is naar de stuw bij De Krom.
Op basis hiervan zal de frequentie van onderhoud indien nodig worden
aangepast. Hiermee kan voorkomen worden dat woningen geïsoleerd raken
en dat het waterpeil te hoog wordt. Ook zal de aflaat over de stuw niet
alleen worden bepaald door het peil direct bij de stuw, maar ook door dit
nieuw te plaatsen meetpunt.
In het gebied liggen meerdere recreatiewoningen. Uit een inventarisatie is
gebleken dat veel woningen op palen boven het maaiveld staan. Op basis
van de inventarisatie wordt ingeschat dat het risico op schade aan
recreatiewoningen als gevolg van de peilwijziging klein is. Ook heeft het
waterschap informatie verzameld met behulp van een enquête, uitgezet bij
de eigenaren van deze woningen. Deze enquête heeft niet tot een andere
conclusie geleid.
Peilvak 62-10
Dit peilvak is via het Tienhovens kanaal gekoppeld aan de Loosdrechte
Plassen en bestaat uit de Nedereindsevaart. Het waterpeil is in de huidige
situatie gelijk aan het peil van de Loosdrechtse Plassen en varieert tussen
NAP -1,05 m en NAP -1,20 m. In de winter wordt in de huidige situatie de
open verbinding met de Loosdrechtse Plassen dichtgezet en wordt het
water via de Vecht afgevoerd. De verwachting is dat de open verbinding
met de Loosdrechtse Plassen nu ook in de zomer regelmatig dicht zal
staan, omdat de aanvoer van de zuidelijk gelegen Natura 2000-gebieden
zal plaatsvinden vanuit het wateroverschot afkomstig van de Oostelijke
Binnenpolder van Tienhoven en de Westbroekse Zodden. Hierdoor zal de
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waterkwaliteit verbeteren. De marge waartussen het waterpeil van de
Nedereindsevaart mag fluctueren blijft ongewijzigd, zodat het wel mogelijk
blijft om de Nedereindsevaart te voeden vanuit het Tienhovens kanaal.
Peilvak 62-24
Als uitgangspunt geldt het waar mogelijk voorkomen van schade aan
bestaande bebouwing en tuinen. De woningen en tuinen aan de Kerkdijk
zullen daarom een eigen waterpeil krijgen. Hier wordt het waterpeil
vastgesteld

op

NAP

-1,05

m,

conform

het

huidige

winterpeil.

Het

voorgestelde waterpeil verandert niet ten opzichte van het vigerende peil,
waardoor schade wordt voorkomen. De huidige hoofdwatergang aan de
Kerkdijk ligt in peilvak 62-24. De aan- en afvoer van en naar deze
hoofdwatergang wordt gewijzigd (zie 6.11).

6.10

Mitigatie en compensatie van schade als gevolg van het peilbesluit
AGV zal schade als gevolg van het peilbesluit zoveel mogelijk voorkomen
door maatregelen te nemen, zoals het waterdicht maken van een kelder of
het ophogen van percelen, of waar dat niet kan financieel compenseren.
AGV doet dit zoveel mogelijk voorafgaand aan het instellen van de nieuwe
waterpeilen, maar in geval van onvoorziene omstandigheden ook na het
instellen van de waterpeilen. De maatregelen MW-11 en MW12 hebben
betrekking hierop.
Voor woningen die liggen in een peilgebied waar een wijziging wordt
voorgesteld is bouwkundig (deels inpandig) onderzoek verricht door een
gespecialiseerd bureau om te bepalen of het peilbesluit kan leiden tot
schade aan de woning en zo ja, met welke maatregelen dit voorkomen kan
worden (zie MW-N11). Daarnaast is een inventarisatie van de tuinen
uitgevoerd, op basis waarvan is bepaald waar maatregelen aan tuinen
nodig zijn (zie MW-N12). AGV gaat AGV in gesprek met de betreffende
eigenaar. Daarvoor wordt de volgende werkwijze gevolgd:
1. De bouwkundige opname en/of het verslag van de

inventarisatie van

de tuinen wordt toegestuurd aan de eigenaar.
2. Op basis van de bevinding wordt de eigenaar op de hoogte gesteld van
het voornemen van het waterschap om al dan niet maatregelen te nemen.
3. Na vaststelling van het peilbesluit door AGV: gesprek met de eigenaar
waarin

het

peilbesluit

en

de

mogelijke

compenserende

maatregelen

worden toegelicht.
4. Verslag van het gesprek en concept aanbod aan de eigenaar voor
compenserende maatregelen. Zo nodig wordt het verslag naar aanleiding
van reactie van de eigenaar aangepast.
6. De maatregelen worden uitgevoerd voordat de nieuwe waterpeilen
worden ingesteld.
AGV levert hierbij zoveel mogelijk maatwerk, zodat per situatie een
passende oplossing voorgesteld kan worden aan de betreffende eigenaar.
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Mogelijke maatregelen die worden ingezet ter voorkoming van schade aan
woningen zijn:
- ontwateringsmaatregelen in de vorm van drainage rondom de woning (al
dan niet met pomp)
Ter voorkoming van schade aan tuinen kunnen de volgende maatregelen
worden ingezet:
- ophogen, in principe gemiddeld 15 cm, inclusief weer inzaaien of
bomen/struiken/hekken verplaatsen ;
- plaatsen of vervangen van beschoeiing;
- ophogen van verharding
- monitoren van bomen
Onvoorziene schade achteraf
In

alle

gevallen

mogelijkheid

tot

bestaat

bij

onvoorziene

schadecompensatie

op

Schadevergoeding (zie www.agv.nl).

schade

basis

van

achteraf
de

nog

de

Verordening

Ook dit kunnen maatregelen of

compensatie zijn in natura of betaling.

Een vergoeding op basis van de

verordening Schadevergoeding is:
- Vooraf of achteraf te regelen;
- Op verzoek van AGV of op verzoek van benadeelde;
- Ook voor huizen, schuren, erven, hekken, etc.;
- Voor schade ontstaan door optreden waterschap als overheid;
- In natura of financieel.
De hoogte van het schadebedrag kan eventueel door een adviseur of
commissie bepaald worden.
Nulmeting
AGV

richt

een

meetnet

in

voor

het

meten

van

freatische

grondwaterstanden, om het effect van de peilverhogingen op de freatische
grondwaterstanden te monitoren. Het uitgevoerde bouwkundig onderzoek,
inclusief lintvoegmeting, alsmede de tuininventarisatie wordt gezien als
nulmeting.
NBW analyse
In het kader van het Nationaal Bestuursakkoord Water, vaak afgekort als
het NBW, is voor het Noorderpark uitgerekend of een bergingstekort bij
extreme neerslag leidt tot wateroverlast [6]. Voor het bepalen van het
effect van de nieuwe waterpeilen is een aanvullende analyse gedaan [12].
Met het beoogde peilbesluit voldoet het watersysteem net als in de huidige
situatie aan de normen voor wateroverlast en zal er ten aanzien van
aansprakelijkheid bij wateroverlast niets veranderen.

6.11

Maatregelen
Naast maatregelen die nodig zijn voor het instellen van de peilen zijn er
ook maatregelen nodig om de verschillende natuurgebieden met elkaar te
verbinden.

De

gedachte

hierachter

is

dat

het

kweloverschot

uit

de

Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven en de Westbroekse Zodden ten
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goede

komt

aan

de

zuidelijk

gelegen

wegzijgingsgebieden

en

dus

beschikbaar blijft voor de Natura 2000-gebieden in het Noorderpark [11]
en

[12].

Hiervoor

is

de

ontwikkeling

van

een

aansturingssysteem

noodzakelijk. Een groot deel van de maatregelen staat ook beschreven in
het functioneel ontwerp behorende bij het rapport Alternatievenstudie
watergebiedsplan

Noorderpark

[12].

Hieronder

wordt

een

korte

omschrijving van de maatregelen gegeven. In bijlage 3 zijn deze verder
uitgewerkt.
MW-N1: Plaatsen beweegbare stuw Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven
naar Nedereindsevaart
Er wordt een beweegbare stuw aangelegd om het wateroverschot uit de
Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven op de Nedereindsevaart af te
voeren.

Bij

het

aanlegkosten,

bepalen

beheer

van

en

de

locatie

hydraulisch

is

rekening

functioneren.

gehouden
De

stuw

met
staat

doorgaans op het maximale niveau van NAP -1,00 m. Aan het einde van de
winter, wanneer nog steeds een neerslagoverschot aanwezig is, wordt de
stuw gestreken tot een peil van NAP -1,15 m, zie paragraaf 6.9, peilvak
66-1. De stuw kan ook worden gebruikt voor aanvoer van water vanuit de
Nedereindsevaart.

In

periodes

dat

er

aan-

of

afvoer

over

de

stuw

plaatsvindt kan vis zich verplaatsen tussen de verschillende peilvakken.
MW-N2: Aanleggen verbinding tussen de Taartpunt (Maarsseveense polder)
en de Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven
Het noordelijkste puntje van de Maarsseveense polder (Taartpunt) wordt
eind 2015 als natuurgebied ingericht (een van de laatste projecten uit de
herinrichting
plaatsvinden

Noorderpark).
middels

een

Vooralsnog
stuw

richting

zal

de

afwatering

het

agrarische

hiervan

deel

van

de

Maarsseveense polder. Na aanleg van maatregel MW-N1 en zodra de
waterkwaliteit dit toelaat, wordt dit gebied verbonden met de Oostelijke
Binnenpolder

van

Tienhoven

waardoor

de

afwatering

via

de

Nedereindsevaart zal verlopen. Om dit te realiseren is het nodig om een
watergang te graven.
MW-N3: Plaatsen stuw bij sifon tussen het Tienhovens Kanaal en de
Nedereindsevaart
In de huidige situatie kan de duiker, die de Nedereindsevaart met het
Tienhovens kanaal verbindt, afgesloten worden. Dit blijft zo. Om zo min
mogelijk water vanuit de Loosdrechtse plassen in te laten, is het wenselijk
dat deze afsluiter geautomatiseerd wordt. In principe zal de afsluiter dicht
staan. Er zal geen vispassage worden aangelegd, omdat dit zorgt voor een
continue lekstroom. Wel kan indien nodig (voor bijvoorbeeld de trek van
bepaalde vissoorten) de inlaatconstructie tijdelijk worden geopend.
MW-N4: plaatsen stuw tussen Maarsseveense Zodden en de Fortgracht
Om de aanvoer van Vechtwater richting de Maarsseveense Zodden en
Grote Maarsseveense plas te verminderen wordt een geautomatiseerde
beweegbare stuw geplaats tussen de Maarsseveense Zodden en de Kleine
Maarsseveense plas. Pas als het waterpeil in de zodden lager wordt dan
NAP -1,30 m zal water vanuit de Kleine Maarsseveense Plas (en de Vecht)
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worden aangevoerd. Ook hier zal geen vispassage worden aangelegd. De
stuw wordt geplaatst om Vechtwater te weren. Een vispassage zou voor
een continue lekstroom zorgen. Wel bestaat de mogelijkheid om de
inlaatconstructie indien nodig (voor bijvoorbeeld de trek van bepaalde
vissoorten) tijdelijk te openen.
MW-N5: Inrichten afwatering Westbroekse Zodden en Kerkdijk
Het wateroverschot van de Westbroekse Zodden zal afgevoerd worden
naar de Nedereindsevaart. Hiervoor is het nodig een beweegbare stuw te
plaatsen. Daarnaast zullen enkele watergangen met elkaar verbonden
moeten worden om de afwatering van de noordelijk gelegen percelen te
borgen. Deze afvoerroute (zie bijlage 3) zal door het waterschap worden
onderhouden en zal als hoofdwatergang in de legger worden opgenomen.
In periodes dat er afvoer over de stuw plaatsvindt kan vis zich verplaatsen
tussen de verschillende peilvakken.
Voor het realiseren van het extra peilvak 62-24 is het nodig om een
peilscheiding

te

realiseren

achter

de

bebouwing.

Hiervoor

zullen

24

keerschotten worden gerealiseerd. De huidige hoofdwatergang langs de
Kerkdijk zorgt voor de aan- en afvoer.
Om het water van peilvak 62-24 goed af te voeren en te scheiden van het
natuurwater, zal dit peilvak afwateren richting de Maarsseveense Polder.
Hiervoor zal een vaste stuw worden aangelegd en een pompje om het
water aan te voeren. Onder de Nedereindsevaart ligt op dit moment al een
sifon die niet wordt gebruikt. Deze zal gebruikt worden voor de afwatering
van 62-24 naar 62-1.
MW-N6: afwatering 62-24, aanvullende maatregelen bij Heuvellaan
Om het extra water vanuit peilvak 62-24 af te voeren via peilvak 62-1 zijn
er enkele verbeteringen nodig in het huidige afvoersysteem ter hoogte van
de

Heuvellaan.

In

bijlage

3

wordt

in

detail

beschreven

om

welke

maatregelen het gaat.
MW-N7: realiseren peilvak 66-2, lintbebouwing Dwarsdijk
Voor het realiseren van het extra peilvak 66-2 is het nodig om een
peilscheiding

te

realiseren

achter

de

bebouwing.

Hiervoor

zullen

14

gronddammen worden gerealiseerd. De huidige hoofdwatergang langs de
Dwarsdijk en het huidige gemaal/inlaat zorgen voor de aan- en afvoer.
MW-N8: realiseren peilvak 66-3, Kanaaldijk
Voor het realiseren van het extra peilvak 66-3 is het nodig om een
peilscheiding

te

realiseren

achter

de

bebouwing.

Hiervoor

zullen

11

gronddammen zonder duiker en 6 gronddammen met duiker worden
gerealiseerd (ten behoeve van het onderhoudspad). Daarnaast zal er een
sloot gegraven moeten worden en wordt er een gemaaltje geplaatst dat
het wateroverschot naar peilvak 66-1 pompt. De kwel die in peilvak 66-3
naar boven komt, komt dan ten goede aan peilvak 66-1.
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MW-N9: afwatering Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven richting nieuw te
plaatsen stuw
Het doel van de maatregel is ervoor te zorgen dat het gehele natuurgebied
af kan wateren via de stuw richting de Nedereindsevaart. Hiervoor zullen
enkele verbindingen gemaakt moeten worden (zie kaartje in bijlage 7). Er
zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met het cultuurhistorisch
slotenpatroon.
MW-N10: aanleggen stuw zoddengebied tussen Oudedijk en Heuvellaan
Om de zodden tussen de Oudedijk en de Heuvellaan zoveel mogelijk te
laten profiteren van de goede waterkwaliteit in de Natura 2000-gebieden
wordt hier een beweegbare stuw en een keerschot geplaatst. Hiermee
verandert de stromingsrichting en wordt het water uit de MolenpolderKlein zoveel mogelijk vast gehouden. De kunstwerken gaan niet fungeren
als peilscheiding, maar worden aangelegd op de waterlijn. Hierdoor wordt
Vechtwater, dat in periodes van watertekort op weg is naar de Taartpunt
niet direct dit gebied ingelaten. Zodra het waterpeil lager wordt dan het
vastgestelde peil, gaat de stuw omlaag en wordt alsnog water uit de
Maarsseveense

Vaart

(Vechtwater)

aangevoerd.

Zodra

er

een

wateroverschot is, zal het water over de stuw en het keerschot worden
afgevoerd.
MW-N11: aanleg drainage rondom woningen Molenpolder
Uit het bouwkundig onderzoek [14] en analyse van het waterschap wordt
aanbevolen om bij 6 woningen een drainage aan te leggen. Deze drainage
zorgt ervoor dat het grondwater onder de woningen niet te hoog wordt,
zodat schade wordt voorkomen.

MW-N12:
Bij 15 tuinen wordt voorgesteld maatregelen te nemen, variërend van
ophogen tot het verbeteren van de oeverbescherming. De uitwerking van
deze maatregelen vindt plaats in overleg met de bewoners/eigenaren. In
het vastgestelde watergebiedsplan zal duidelijk zijn welke maatregel waar
wordt genomen.
MW-N13: Maatregelen volg- en stuursysteem
De maatregelen die worden genomen voor de Natura 2000-gebieden zijn
ingrijpend en kostbaar. Het is daarom van belang om te weten wat de
effecten van de maatregelen zijn. Het waterschap heeft daarom samen
met het programmabureau Utrecht-West, de provincie Utrecht en de
terreinbeheerders een monitoringsprogramma opgesteld (Witteveen & Bos
2015). Doel is om gedurende de looptijd van het watergebiedsplan (10
jaar) de effecten van de maatregelen te volgen en eventueel te sturen.
Ook is het de bedoeling om de effecten van de peilwijzigingen op de
omgeving en bij de bestaande bebouwing te monitoren. Deze monitoring
zal,

daar

waar

nodig,

van

start

gaan

voordat

de

maatregelen

zijn

uitgevoerd. In het kader van watergebiedsplan zijn de plaatsing voor
peilbuizen met dataloggers en debietmeters opgenomen.
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MW-N14: aanpassen peilvakgrens tussen 62-2 en 62-8
De peilvakgrens wordt ten opzichte van de huidige situatie aangepast.
Twee percelen die in agrarisch gebruik zijn komen geheel in peilvak 62-2
te liggen.

6.12

Afgevallen maatregelen
Plaatsen beweegbare stuw tussen de grote Maarsseveense Plas en de
Maarsseveense Zodden
Uit de systeemanalyse Grote Maarsseveense Plas en Maarseveense Zodden
[15] wordt aanbevolen een beweegbare stuw te plaatsen tussen de Grote
Maarsseveense Plas en de Plasgracht. Deze stuw heeft als doel om het
water in de Grote Maarsseveense Plas vast te houden na neerslag. De plas
fungeert dan als buffer om in een droog voorjaar minder water vanuit de
Kleine Maarsseveense Plas in te laten in de Maarsseveense Zodden.
Daarnaast

kan

het

in

wateroverlastsituaties

zorgen

voor

minder

hoogwaterpieken in de Maarsseveense Zodden. Immers de plas houdt het
neerslagwater dan vast en voert het geleidelijk weer af. Een terugslagklep
voorkomt dat peilbeheer en wind een stromingsrichting van de Zodden
naar de Grote Plas bewerkstelligen, dit minimaliseert de externe belasting
op de Grote Maarsseveense Plas.
Er zitten ook enkele nadelen aan deze maatregel. Op de Plas en de Zodden
wordt gerecreëerd met kano’s en roeiboten. Hoewel het technisch mogelijk
is een constructie te maken die passeerbaar is, levert dit toch veel hinder
voor de recreatie op. Daarnaast zal het peil in de Grote Plas tot 15 cm
kunnen stijgen. Onduidelijk is op dit moment wat het effect hiervan is op
de omgeving. Ook zal de plas niet meer meedoen in de waterberging voor
het

gehele

peilvak

62-3.

Om

deze

redenen

en

vanwege

de

hoge

aanlegkosten is deze maatregel afgevallen. Er zal eerst worden bekeken
wat het effect is van maatregel MW-N4.
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