
Polder Morsebel 
gebiedsavond

Samen werken aan droge voeten
In de afgelopen jaren heeft Nederland verschil-

lende malen wateroverlast meegemaakt. Als gevolg 

van klimaatverandering wordt in de toekomst vaker 

extreem nat en droog weer verwacht. Daarom heb-

ben overheden in het Nationaal Bestuursakkoord 

Water (NBW) afspraken gemaakt over het voorko-

men van wateroverlast. Dit houdt in dat het regi-

onale watersysteem moet voldoen aan landelijke 

normen voor wateroverlast. Wateroverlast betekent 

in dit geval dat het peil in de sloot zodanig stijgt dat 

het maaiveld (gedeeltelijk) onder water loopt. 

Er gelden verschillende normen gerelateerd aan het 

type grondgebruik. Dit zijn grasland, akkerbouw, 

hoogwaardige teelten, glastuinbouw en bebouwd 

gebied. De normen geven aan hoe groot de kans 

op wateroverlast maximaal mag zijn. Hoe groter de 

mogelijke economische schade, hoe hoger de norm. 

Grasland mag bijvoorbeeld eens in de tien jaar deels 

onder water staan. Daarentegen geldt voor stedelijk 

gebied een hogere norm van één keer in de honderd 

jaar. Polder Morsebel voldoet aan deze normen. Het 

watersysteem functioneert echter niet helemaal 

optimaal. Dit blijkt uit een aantal knelpunten die in 

de polder zijn geconstateerd. Er zijn verschillende 

mogelijkheden om deze knelpunten op te lossen en 

het watersysteem in polder Morsebel te verbeteren.

Graag betrekt Rijnland de ingelanden van de polder

bij het bepalen van deze oplossingsrichtingen. 

Aanvullende wensen, ideeën en plannen worden 

meegenomen in de verdere uitwerking van het 

inrichtingsplan.

Het gebied
Polder Morsebel is een verstedelijkte polder die wordt ingesloten door de A44 aan de 

westzijde, de Haarlemmertrekvaart langs de oostzijde en het Oegstgeesterkanaal aan 

de zuidzijde. De polder is 95 hectare en is verdeeld in drie peilvakken. Het gebied ligt 

op een ondergrond die in het verleden onder invloed stond van de zee. Bij ontwikkeling 

van het gebied is er zand opgebracht.

De resultaten
Uit de watersysteemanalyse van polder Morsebel zijn verschillende knelpunten naar 

voren gekomen (zie ook de kaart op de achterkant). Samengevat zijn dit de volgende:

• Alle peilvakken voldoen aan de NBW norm. Dit betekent dat er in elk peilgebied

 voldoende berging aanwezig is om bij extreme regenval de peilstijging acceptabel 

 te houden;

• Twee verschillende peilen in één peilvak als gevolg van een dam; 

• Waterverdeling in één peilvak is lastig te sturen vanwege een vaste stuwconstructie 

 van slechte kwaliteit op de peilvakgrens;

• Binnen het gebied is in het verleden op meerdere locaties geklaagd over stank-

 overlast als gevolg van slechte waterkwaliteit. Het gaat hierbij om watergangen 

 binnen de poldergrenzen en om enkele boezemwatergangen in de woonwijk 

 Haaswijk. Eerste onderzoeken leiden tot de conclusie dat de stankoverlast te 

 maken heeft met de aanwezigheid van (riool-)overstorten en blijvend aanwezige 

 bagger, als ook slechte doorstroming en bladval van beplanting. Samen leiden deze 

 oorzaken tot zuurstofarm water, met als gevolg rottingsprocessen en een stanklucht.
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Op het kaartje ziet u een overzicht van 

het gebied met daarop aangegeven waar 

de knelpunten liggen.
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Legenda
Klachten stankoverlast (geldt voor hele aangegeven strekking)

Niet bedienbare stuw van slechte kwaliteit

Bestaande dam zorgt voor twee peilen binnen één peilvak
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