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Geachte heer/mevrouw ,

 

Rijnland verbetert de komende jaren de watersystemen in alle polders.  

Daarom is Rijnland bezig met een watergebiedsplan voor peilvakken De Zilk en 

de Zilkerpolder. Graag brengen we u op de hoogte van de stand van zaken met 

betrekking tot het peilbesluit en het projectplan. 

 

Ontwerp-peilbesluit en de bijbehorende maatregelen 

Het ontwerp-peilbesluit met bijbehorende maatregelen is opgesteld.  

Onder andere vanwege Covid-19 hebben we besloten om geen informatieavond 

te organiseren. Uiteraard willen we iedereen wel zo goed mogelijk informeren. 

In de bijlagen vindt u een overzicht van de peilwijzigingen en maatregelen die 

opgenomen zijn binnen dit ontwerp-peilbesluit en ontwerp-projectplan. 

 

Procedure inzage en zienswijzen 

Het ontwerp-peilbesluit en het ontwerp-projectplan liggen inmiddels ter inzage. 

Belanghebbenden kunnen gedurende de inzagetermijn van 29 juli t/m  

23 september hun zienswijze indienen, wanneer ze het niet eens zijn met de 

beslissingen van Rijnland. In verband met de zomervakantie hebben we de 

termijn verlengd van 6 naar 8 weken.  

 

Projectpagina online 

Op onze projectpagina vindt u alle documenten terug. Ook vindt u hier terug 

hoe en waar u een zienswijze kunt indienen. Kijk op: www.rijnland.net/dezilk 

 

Planning 

Ingediende zienswijzen worden beoordeeld en gekeken wordt of deze aanleiding 

geven om het ontwerp-peilbesluit aan te passen. Vervolgens wordt het 

peilbesluit definitief vastgesteld. Dit gebeurt op zijn vroegst begin 2021.  
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Contact 

Heeft u een vraag of opmerking over deze brief of de inhoud van het ontwerp-

peilbesluit of het ontwerp-projectplan. Neem gerust contact met ons op. 

U kunt een e-mail sturen naar wgpalgemeen@rijnland.net t.a.v. Jolien 

Gottenbos. Of bellen met ons Klant Contact Team via 071-3063535. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens dijkgraaf en hoogheemraden, 

 

Jolien Gottenbos 

Omgevingsadviseur Watergebiedsplannen 

 

  u 

 

 

 

 
 
Watergebiedsplannen van Rijnland. 
Het klimaat verandert, en sneller dan we denken. Er valt meer regen in kortere tijd 

waardoor de kans op wateroverlast toeneemt. Daarnaast zijn er ook langere droge 
periodes. Rijnland onderzoekt daarom alle polders en neemt maatregelen die nodig zijn 
om nu en in de toekomst droge voeten te behouden, en de waterkwaliteit te verbeteren. 
Rijnland noemt dit watergebiedsplannen. 
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Bijlage 1: Oriëntatiekaart met maatregelen 
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Bijlage 2 maatregelentabel 

In onderstaande tabel staan de maatregelen en peilwijzingen die Rijnland wil 

doorvoeren om het watersysteem te verbeteren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting maatregelen 

 

Er zijn verschillende fysieke maatregelen afgewogen om knelpunten op te 

lossen en de waterkwaliteit te verbeteren. De afweging en onderbouwing van 

kosten en baten is hieronder beschreven: 

 

ZLK-M1: Nieuwe duiker plaatsen onder Fredrikslaan 

Peilvak RL-ZILK-10.3 is volgens het geldende peilbesluit onderdeel van de 

boezem, maar er is geen verbinding aanwezig tussen dit peilvak en de rest van 

het boezemgebied. Dit gaat o.a. ten koste van de verspreiding van vis in het 

peilvak. Daarnaast is het peilvak gescheiden van peilvak 10.1 middels een dam 

die in de praktijk regelmatig openstaat.  
Door een duikerverbinding te maken onder de Frederikslaan van Ø600 mm en 

de dam dicht te zetten kan peilvak 10.3 opgeheven worden en weer onderdeel 

worden van de boezem wat de ecologie in dit gebied ten goede komt. 

 

ZLK-M2: Vergroten duiker 

In peilvak RL-ZILK-06.2 zorgt een duiker voor veel opstuwing. Hierdoor kan het 

water niet voldoende afgevoerd worden naar het gemaal. Door de duiker te 
vergroten naar Ø800 mm verbetert de afvoer. De duiker heeft een lengte van 39 

meter. Bij een duiker met deze lengte is een inspectieput verplicht. Voor deze 

maatregel vindt overleg plaats over eigendom, onderhoud en kostenverdeling. 

 

 

 

Maatregel-
code 

Peilvak Maatregel Type maatregel 

ZLK-M1 RL-ZILK-10.3 Nieuwe duiker plaatsen 
onder Fredrikslaan 

Fysiek 

ZLK-M2 RL-ZILK-06.2 Vergroten duiker Fysiek/Door 
derden 

ZLK-M3 RL-ZILK-07A verwijderen dam/stuw Fysiek 

ZLK-M4 RL-ZILK-07A peil gelijkschakelen met 
RL-ZILK-07B 

Watersysteem 

ZLK-M5 RL-ZILK-07B Watergang rond duiker 

opwaarderen 

Beheer 

ZLK-M6 - Voorlichting geven over 
blauwe diensten en 
bijbehorende subsidie 

Niet fysiek 

ZLK-M7 RL-ZILK-
05B/05C 

Winterpeil verhogen 
met 5 cm t.o.v. 

vigerend peil (gelijk 
met praktijkpeil) 

Watersysteem 

ZLK-M8 - Aanpassen benamingen 
peilvakken 

Beheer 
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ZLK-M3: Verwijderen dam/stuw en ZLK-M4: Peil gelijkschakelen 

Peilvak RL-ZILK-07A en -7B worden samengevoegd om een robuuster 

watersysteem te creëren. Om deze verbinding te maken moet een bestaande 

kanostuw verwijderd worden. 

Vervolgens krijgt peilvak RL-ZILK-07A hetzelfde peil als RL-ZILK-07B. 

 

ZLK-M5: Watergang rond duiker opwaarderen 

Het hoofdwatersysteem in peilvak RL-ZILK-07B is niet aaneengesloten. Om een 

goede doorstroming te kunnen waarborgen moet een stukje watergang ter 

hoogte van de Stationsweg 212 in Hillegom, worden opgewaardeerd tot 

hoofdwatergang. 

 

ZLK-M6: Voorlichting geven over blauwe diensten 

Ten behoeve van bewustwording van de waterkwaliteit en de mogelijkheden om 

daar als agrariër iets in te betekenen, wordt informatie aangeboden ter 

stimulering.  

 

ZLK-M7: Vigerend peil aanpassen aan gevoerde peil 

In peilvak RL-ZILK-05b/c wordt een afwijkend peil gehanteerd ten opzichte van 

het vigerende peil. Dit komt door het grote verschil tussen het zomer- en 

winterpeil, wat in deze zandgebieden snel afkalvende oevers tot gevolg kan 

hebben. Daardoor wordt in het nieuwe peilbesluit het gevoerde peil 

overgenomen. 

 

ZLK-M8: Aanpassing benaming peilvakken 

Er wordt een aanpassing gedaan aan de benamingen van de peilvakken. Dit 

heeft geen gevolgen voor het watersysteem. 

 


