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SAMENVATTING 

Om een antwoord te geven op de vraag of het huidige peilbeheer in Reeuwijk-west en de polder Middelburg en 
Tempelpolder (MT-polder) vanuit maatschappelijk oogpunt rendabel is voor de regio is voor deze gebieden een 
maatschappelijke kosten-baten analyse uitgevoerd. De resultaten kunnen zowel een basis bieden in de discussie 
tussen de verschillende overheden over de aanwezige functies in het gebied als voor de afweging van de 
waterpeilen in het gebied. Voor verschillende peilscenario’s is gekeken naar de ontwikkeling van de bodemdaling 
en de effecten daarvan op de maatschappelijke kosten en baten gedurende een periode van 50 jaar (zie 
onderstaande tabel voor een overzicht van de effecten die in geld zijn uitgedrukt). Opgemerkt wordt dat de 
uitkomsten van de MKBA in de discussie over functies en bij de afweging van waterpeilen niet op zichzelf kunnen 
staan. Hierbij spelen andere factoren een 
rol die niet of moeilijk in geld zijn uit te 
drukken zoals standpunten ten aanzien van 
bodemdaling, verantwoordelijkheid voor het 
beheer van het landschap, (beschermde) 
natuurwaarden, effecten van veranderd 
landgebruik op terrestrische ecologische 
waarden, de aanwezigheid van 
familiebedrijven die soms al meer dan een 
eeuw in het gebied gevestigd zijn of 
maatregelen tegen het opbarsten van 
percelen.  
De aanleiding voor het uitvoeren van een 
MKBA is niet voor beide polders dezelfde.  

Reeuwijk-west 
Voor Reeuwijk-west is een belangrijke aanleiding voor de MKBA dat de agrarische functie om een peilverlaging 
vraagt, maar dat deze niet haalbaar lijkt vanwege aanwezige beschermde natuurwaarden in het gebied.  
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Autonome ontwikkeling 
Om de onderzoeksvraag te beantwoorden zijn de kosten en baten bepaald voor de autonome ontwikkeling. Hiertoe 
is de bodemdaling bepaald bij het voorzetten van het huidige peilbeheer. Dat komt neer op een gefixeerd waterpeil 
(peil zakt níet mee met maaivelddaling) van NAP -2,24 m in de hele polder, met uitzondering van de 
onderbemalingen. Voor onderbemalingen ligt het waterpeil lager en wordt er vanuit gegaan dat dit wel meezakt 
met de maaivelddaling. Voor de autonome ontwikkeling bedraagt de bodemdaling in Reeuwijk-west de komende 
50 jaar bijna 40 cm. Bovendien zijn de maaiveldhoogteverschillen binnen de polder groot door de aanwezige 
onderbemalingen. Deze verschillen nemen toe in de tijd omdat aangenomen wordt dat het waterpeil binnen de 
onderbemalingen meezakt met het maaiveld, maar buiten de onderbemalingen niet. Het voornaamste effect van 
de bodemdaling is de verandering van het areaal grasland in moerasnatuur.  
 
Bij de autonome ontwikkeling (scenario 0) neemt het 
areaal wat geschikt is voor melkveehouderij in 
Reeuwijk-west af van 740 naar 680 ha. Deze afname 
heeft invloed op diverse kosten en baten (zie figuur). 
Wanneer de genoemde jaarlijkse kosten en baten tegen 
elkaar worden afgezet, blijkt dat het huidige peilbeheer 
in Reeuwijk-west de komende 50 jaar rendabel is voor 
de regio. De opbrengsten en daarmee ook het positieve 
saldo nemen in de tijd echter duidelijk af (van circa 
8000 naar 5000 euro/ha/jaar). Opgemerkt wordt dat de 
baten sterk worden bepaald door de doorwerkingsfactor 
in de agroketen (ofwel: toeleveranciers en verwerkers 
van melkveehouderijproducten). De (ontwikkeling van 
de)ze doorwerkingsfactor is onzeker. Op basis van een 
gevoeligheidsanalyse blijkt dat deze factor geen 
doorslaggevende invloed heeft op de uitkomsten van de 
MKBA. 
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Alternatieve peilscenario’s 
Voor Reeuwijk-west zijn twee alternatieve peilscenario’s onderzocht die gericht zijn op het faciliteren van de 
agrarische functie. Belangrijk verschil tussen deze twee scenario’s is de manier waarop wordt omgegaan met de 
huidige onderbemalingen. Andere factor zijn de drooglegging en het meezakken van het waterpeil met het 
maaiveld. 
1. Maaivelddaling volgen, ofwel peil indexeren (peil zakt mee, onderbemalingen krijgen zelfde drooglegging als 

omliggende peilvak van circa 35 cm). 
2. Agrarische drooglegging (peil zakt mee, onderbemalingen worden samengevoegd tot een aantal peilvakken 

met een drooglegging van circa 60 cm).  
 
Voor beide alternatieve scenario´s is de bodemdaling groter dan voor het huidige peilbeheer, in scenario 2 is de 
bodemdaling het grootst. In scenario 1 zullen de verschillen in maaiveldhoogte echter kleiner worden ten opzichte 
van het huidige peilbeheer (in dit scenario wordt de drooglegging binnen de onderbemalingen gelijk gesteld aan de 
drooglegging van het omliggende peilvak). Opvallend is dat het scenario met de grootste bodemdaling (ruimtelijk 
gemiddelde) niet het scenario met het grootste verlies van areaal grasland is. 
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Totaal saldo jaarlijkse kosten en baten Totaal saldo jaarlijkse kosten en baten Jaarlijkse kosten waterbeheer 

   

Wat betreft kosten en baten is het positieve saldo voor beide alternatieve peilscenario´s hoger dan voor het 
huidige peilbeheer. Waar de twee alternatieve scenario’s wat betreft totaal saldo van kosten en baten dicht bij 
elkaar liggen kunnen de kosten voor de verschillende benodigde maatregelen of effecten verder uit elkaar liggen. 
Zo brengt het scenario waarbij onderbemalingen worden samengevoegd tot peilvakken duidelijk hogere kosten 
met zich mee voor het waterbeheer (aanleg en onderhoud van gemalen en kades rondom de peilvakken). 

Conclusies 
Voor Reeuwijk-west kan geconcludeerd worden dat het huidige peilbeheer de komende vijftig jaar maatschappelijk 
gezien rendabel blijft, maar dat dit in de komende decennia wel minder wordt. Deze achteruitgang komt doordat 
het peil bij het huidige peilbeheer niet meezakt met het maaiveld. Vanwege gerechtelijke uitspraken is een 
peilverlaging momenteel echter niet mogelijk. Bij de onderzochte alternatieve peilscenario’s zakt het peil wel mee, 
waardoor het saldo van kosten en baten in de tijd minder sterk afneemt en aan het eind van de zichtperiode dus 
positiever is dan bij de autonome ontwikkeling. Zowel het positieve totaalsaldo als de opbrengsten voor de 
melkveehouderij ondersteunen het standpunt de agrarische functie te willen behouden. De keerzijde van de 
maatschappelijke opbrengsten is de toenemende bodemdaling. Hoe groter de drooglegging, hoe harder het 
maaiveld zakt. Tevens wordt opgemerkt dat de kosten en baten bij verschillende partijen liggen. Waar de baten 
voornamelijk bij de melkveehouderij en de agroketen liggen, liggen de kosten voornamelijk bij de overheden. 

Doorwerkingsfactor agroketen 7.7 Doorwerkingsfactor agroketen 2.6 



Advies – MKBA Reeuwijk-west en Polder Middelburg en Tempelpolder 

Hoogheemraadschap van Rijnland  5 

Verwacht wordt zelfs dat de kosten voor waterbeheer en infrastructuur in scenario 2 op basis van de gevolgde 
methodiek een onderschatting zijn van de werkelijke kosten.  

MT-polder 
Om de functie in de MT-polder te faciliteren is meezakken van het waterpeil met de bodemdaling gewenst. De 
vraag is in hoeverre dit in de toekomst haalbaar en rendabel is: 
1. Door de diepe ligging neemt bij een lager waterpeil de brakke kwel in de polder toe. Dit brakke water kan via 

de boezem in droge jaren tot schade aan functies in omliggende polders leiden, bv. boomkwekerij in Boskoop.  
2. Een lager waterpeil en de afname van de dikte van de deklaag vergroten het risico op opbarsting. 
 
Voor de MT-polder zijn dezelfde maatregelen en effecten meegenomen in de MKBA als voor Reeuwijk-west. In 
aanvulling daarop is het effect van een veranderende zoutvracht op Boskoop meegenomen. Over maatregelen 
tegen het opbarsten van percelen en kosten daarvan is weinig bekend. Dit risico moet wel meegenomen worden in 
de afweging van waterpeilen, maar deze kosten zijn niet meegenomen in de MKBA.  
 
Naast de autonome ontwikkeling (initieel peil van NAP -5,90 m, peil zakt mee met bodemdaling) zijn twee 
alternatieve peilscenario’s onderzocht die gericht zijn op het beheersen van de zoutvracht vanuit de MT-polder 
naar de boezem. Belangrijke verschillen tussen deze twee scenario’s zijn de manier waarop wordt omgegaan met 
de huidige onderbemalingen en het al dan niet meezakken van het waterpeil met het maaiveld: 
1. Initieel terugdringen kwel, wel toename in de tijd (initieel peil van NAP -5,50 m zakt mee met bodemdaling).  
2. Initieel gering terugdringen kwel, blijft constant in de tijd (initieel peil van NAP -5,70 m zakt níet mee met 

bodemdaling). 
 
Autonome ontwikkeling peilbeheer 
Uit de MKBA blijkt dat de bodemdaling bij de autonome ontwikkeling in de MT-polder (scenario 0) de komende 50 
jaar ruim 40 cm is. Het effect van de bodemdaling op het areaal grasland is minimaal omdat het waterpeil in de 
autonome ontwikkeling voor de MT-polder meezakt met de bodemdaling. De zoutvracht naar de boezem en 
daarmee de chlorideconcentratie van het boezemwater tijdens droge jaren neemt daardoor toe. 
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Wanneer de jaarlijkse kosten en baten tegen elkaar worden afgezet, blijkt dat het huidige peilbeheer in de MT-
polder de komende 50 jaar rendabel is voor de regio. Het saldo is positief en er is geen sprake van een negatieve 
trend. De baten worden sterk bepaald door de verdiensten van boomkwekers in Boskoop en door de 
toeveleranciers en verwerkers van melkveehouderijproducten in de MT-polder. Ook wanneer het effect op Boskoop 
buiten beschouwing wordt gelaten blijft het huidige peilbeheer rendabel, hoewel ook hier geldt dat de ontwikkeling 
van de doorwerkingsfactor voor de agroketen (melkveehouderij) onzeker is. 

  

Chlorideconcentratie Gouwe t.p.v. inlaat 
naar Boskoop (1/10 jr) 

 
Jaarlijkse kosten en baten, incl. Boskoop Jaarlijkse kosten en baten, excl. Boskoop 
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Alternatieve peilscenario’s 
Voor beide alternatieve scenario´s is de bodemdaling kleiner dan voor het huidige peilbeheer. De afname van het 
areaal grasland is voor beide alternatieve scenario´s echter groot. In scenario 1 neemt het areaal grasland initieel 
met meer dan 75% af en daarna nog verder. Het areaal moerasnatuur wordt initieel bijna 10x zo groot. In het 
tweede alternatieve scenario wordt het areaal grasland in aanvang bijna gehalveerd en neemt daarna sterk af. 
Logischerwijze is voor de alternatieve scenario’s de chlorideconcentratie van het boezemwater kleiner dan voor de 
autonome ontwikkeling. 
 
Voor beide alternatieve scenario’s is het totaal saldo van jaarlijkse kosten en baten aanzienlijk lager dan voor de 
autonome ontwikkeling. Dit is voornamelijk het gevolg van de afname van het areaal grasland en daarmee de 
afname van de opbrengsten voor de melkveehouderij (plus agroketen). De afname van de schade in droge jaren 
voor de boomkwekerij is duidelijk minder bepalend voor het totale saldo van kosten en baten. Dit zou betekenen 
dat bij de afweging voor het peilbeheer in de MT-polder niet direct rekening gehouden hoeft te worden met de 
effecten die dit op de boomkwekerij in Boskoop heeft. Met andere woorden: het positieve effect van een 
peilverhoging in de MT-polder op de boomkwekerij in Boskoop (minder schade in droge jaren door beperktere 
zoutvracht) weegt niet op tegen het negatieve effect van een peilverhoging op de opbrengsten voor de 
melkveehouderij in de MT-polder zelf. Het indirecte effect op Boskoop heeft dus een kleinere invloed op de totale 
maatschappelijke kosten en baten dan het directe effect in de MT-polder zelf. Hiervoor zijn drie redenen: 
- de afname van de zoutvracht wordt 

gedempt (opmenging in de boezem 
en binnen Boskoop); 

- de schade beperkt zich tot droge 
jaren (met een herhalingstijd van 
eens per tien jaar); 

- de schade is relatief klein ten 
opzichte van de totale opbrengsten 
in de boomkwekerij. 

  

Totaal saldo jaarlijkse kosten en baten, 
inclusief Boskoop 

Totaal saldo jaarlijkse kosten en baten, 
exclusief Boskoop 
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Opbarstrisico 
Zoals aangegeven is het 
antwoord op de vraag of het 
verder verlagen van het 
waterpeil in de MT-polder 
wenselijk en haalbaar is niet 
enkel afhankelijk van de 
uitkomsten van de MKBA maar 
van diverse andere factoren. 
Voor de MT-polder is het 
opbarstrisico er daar één van. 
Nu blijkt dat het verder verlagen 
van het waterpeil in de MT-
polder geen grote gevolgen 

heeft voor Boskoop is de vraag hoe lang het waterpeil in de MT-polder nog mee kan zakken met het 
maaiveldniveau in relatie tot opbarsten. Uit een eerste analyse blijkt dat wat dit betreft het waterpeil in de MT-
polder al dicht in de buurt zit van het kritische waterpeil. Om het risico van opbarsten van watergangen te 
beperken kunnen maatregelen genomen worden. De kosten hiervoor liggen rond de 1650 euro per ha per jaar 
(circa 140 euro voor hoofdwatergangen en 1510 euro voor overig water). Ook met deze bijkomende kosten blijft 
het totaalsaldo van kosten en baten voor de regio (MT-polder) de komende 50 jaar positief. Verminderde 
opbrengsten als gevolg van/ kosten voor maatregelen voor het tegengaan van opbarsten van percelen zijn niet 
geraamd omdat hier te weinig over bekend is. Om een uitspraak te kunnen doen over de ernst van het probleem 
en de toekomstverwachting voor het huidige grondgebruik is meer onderzoek nodig naar het risico en de gevolgen 
van opbarsten van percelen en mogelijke (innovatieve) oplossingsrichtingen. 
 
Conclusies MT-polder 
Ook voor de MT-polder kan geconcludeerd worden dat het huidige peilbeheer de komende vijftig jaar 
maatschappelijk gezien rendabel blijft. Het standpunt de agrarische functie te willen behouden wordt daarmee 
ondersteund. Verminderde opbrengsten als gevolg van opbarsten van percelen of het nemen van maatregelen 
hiertegen zijn echter niet meegenomen. Op langere termijn vraagt de aanwezige functie daarom mogelijk naast 

Jaarlijkse baten landbouw  
(excl. agroketen) 

Jaarlijkse baten boomkwekerij 
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oplossingen in het waterbeheer aanvullend om andere maatregelen of oplossingen. Ook de verdeling van de kosten 
over de verschillende partijen speelt hierbij een rol. Waar de baten veelal bij de ondernemers liggen, liggen de 
kosten hoofdzakelijk bij de overheden. 
 
Bij de alternatieve peilscenario’s is het totaalsaldo aan het eind van de zichtperiode aanzienlijk kleiner. Het 
terugdringen van de zoutvracht naar de Gouwe door peilverhoging in de MT-polder is gunstig voor de opbrengst in 
Boskoop, maar is relatief gezien kleiner dan het negatieve effect op de melkveehouderij in de MT-polder. Het effect 
van de zoutvracht vanuit de MT-polder op de sierteelt in Boskoop lijkt daarom niet direct aanleiding te geven om in 
te grijpen in het peilbeheer van de MT-polder. 
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1. INLEIDING 

1.1 Aanleiding 
 
- Nemen van een peilbesluit voor polder 

Reeuwijk-west 
- Tegenstrijdige belangen: 

o agrarische functie vraagt om een 
peilaanpassing 

o natuurwaarden en tegengaan van 
bodemdaling beperken de 
mogelijkheden voor een peilverlaging 

 

1.2 Vraagstelling MKBA 
 
Onderzoeken of het huidige peilbeheer 
vanuit maatschappelijk oogpunt 
rendabel is voor de regio.  
 
 
 
 
 
 
 

 

1.3 Doelstelling MKBA 
 
Geven van inzicht in de maatschappelijke 
kosten en baten van het peilbeheer in 
Reeuwijk west (voor enkele 
onderzoeksscenario´s). 
 
Resultaten zijn bedoeld voor: 
- Het vormen van een visie op de 

ontwikkeling van (het waterbeheer in) het 
gebied. 

- De onderbouwing van het peilbesluit en 
eventueel in de (nabije) toekomst te 
nemen maatregelen.  

 
Methodiek: zie bijlage I. 
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1.4 Uitgangspunten   
 

 Deze MKBA is gericht op verschillende scenario´s voor het peilbeheer. De uitkomsten van de 
MKBA zijn mede richtinggevend in de discussie tussen de verschillende partijen over de 
aanwezige functies in het gebied en het behoud van natuurwaarden.  
 

 Niet alle factoren zijn objectief in geld uit te drukken. Dit speelt een rol bij de waardering van 
natuur en de effecten van de verandering van het landgebruik op terrestrische ecologische 
waarden. Maar denk hierbij ook aan standpunten ten aanzien van bodemdaling, 
verantwoordelijkheid voor het beheer van het landschap, (beschermde) natuurwaarden of de 
aanwezigheid van familiebedrijven die soms al meer dan een eeuw in het gebied gevestigd zijn. 
 

 Gezamenlijk standpunt provincie, gemeenten en waterschap: de intentie is dat agrariërs de 
(landschaps)beheerders van het gebied blijven (faciliteren agrarisch gebruik).  

 
 Zichtperiode 50 jaar.  
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2. GEBIEDSBESCHRIJVING 

 

- Plangebied:  polder Reeuwijk exclusief 
Plassengebied (westelijk deel) 

- Provincie: Zuid-Holland 
- Gemeenten: Bodegraven-Reeuwijk en Alphen 

aan den Rijn 
 

- Vigerende peilbesluit uit 1992 
- Peilen volgens peilbesluit uit 2004 niet 

ingesteld; maatregelen zijn grotendeels niet 
uitgevoerd vanwege Flora- en 
faunawetgeving en hoge kosten 

 
- Functie: agrarisch 
- Overige kenmerken: 

o Veenweide, bodemdaling 
o Aanwezigheid weidevogels 
o Krabbescheer en groene glazenmaker 
o Veel onderbemalingen (25% van de totale 

oppervlakte) 
 
 

Figuur 2.1 Begrenzing plangebied MKBA Reeuwijk-west 
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3. PROBLEEMVERKENNING 

3.1 Huidig peilbeheer in de praktijk 
 
- Er zijn 3 peilvakken (beheer Rijnland) 
- Er zijn 16 onderbemalingen (particulier beheer) 
- De peilvakken hebben een minimale drooglegging 
- De peilvakken hebben al tientallen jaren hetzelfde waterpeil (gefixeerd peil) 

 
 

Onderbemalingen 
- Peil zakt mee met bodemdaling (peilindexatie). 
- Aanzienlijk grotere drooglegging dan het omliggende peilvak. 
- Drooglegging passend bij traditionele veehouderij “plus”. 
- Drooglegging groter dan volgens huidig beleid toegestaan voor veenweidegebied (> 60 cm). 
- Omdat onderbemalingen veelal niet vergund zijn en er beperkt wordt gehandhaafd heeft 

Rijnland geen grip op het peilbeheer binnen de onderbemalingen. 
 
In bijlage V zijn voor Reeuwijk west de historische bodemdaling en de peilaanpassingen in de 
afgelopen decennia gegeven.  
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3.2 Autonome ontwikkeling peilbeheer (peilscenario 0) 

 
Figuur 3.1 Inrichting watersysteem Reeuwijk-west autonome 
ontwikkeling peilbeheer 

 
Peilvakken 
- Gefixeerd peil (zakt NIET mee met bodemdaling) 
- Initiële drooglegging gelijk aan huidige situatie: 

 

 
 
 

 
 
Onderbemalingen 
- Er wordt niet ingegrepen 
- Initiële drooglegging gelijk aan huidige situatie 

(groter dan toegestaan volgens beleid) 
- Peil indexatie (waterpeil zakt WEL mee met 

bodemdaling) 
 

 

Reeuwijk west 36 cm 
De Wijk 34 cm 
Oud Reeuwijk 45 cm 



Advies – MKBA Reeuwijk-west en Polder Middelburg en Tempelpolder 

Hoogheemraadschap van Rijnland  5 

3.3 Ontwikkeling bodemdaling 
Bij doorgaan op de huidige voet nemen maaiveldhoogteverschillen in de komende vijftig jaar 
aanzienlijk toe doordat het maaiveld binnen de onderbemalingen harder zakt dan erbuiten. Dit 
komt doordat het waterpeil binnen de onderbemalingen meezakt met de bodemdaling. In 2060 is 
het maaiveld (ruimtelijk gemiddeld) bijna 40 cm gedaald ten opzichte van 2010. 
 

   
2010 2020 2030 
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2040 2050 2060 
 

                                         
1 Ruimtelijk gemiddelde 

 2010 2020 2030 2040 2050 2060 
Cumulatieve bodemdaling (m)1 0.00 0.10 0.19 0.27 0.33 0.38 
Bodemdaling per tijdstap (m)1 0.10 0.10 0.09 0.08 0.06 0.05 
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3.4 Effecten bodemdaling 
Op basis van de berekende bodemdaling zijn diverse fysische effecten bepaald op onder andere 
het waterbeheer, de infrastructuur, bebouwing, het agrarische areaal, het landschap en 
natuurwaarden. Omdat de mate van klimaatverandering onzeker is, is uitgegaan van het huidige 
klimaat. Voor aannamen ten aanzien van andere lange termijn termijnontwikkelingen wordt 
verwezen naar bijlage III). 

3.4.1 Waterbeheer 
 
Voor Reeuwijk-west zijn de volgende mogelijke effecten van bodemdaling op het waterbeheer 
meegenomen in de MKBA: 
 
- Toename aantal stuwen 
- Toename opvoerhoogte gemalen 
- Toename verzakking duikers 
- Toename kerende hoogte waterkeringen  toename benodigd grondoppervlak voor keringen  
- Benodigde aanleg nieuwe keringen en/of damwanden 
- Toename hoeveelheid bagger 
 
Algemeen geldt dat deze effecten niet of nauwelijks optreden wanneer het waterpeil niet 
geïndexeerd wordt (niet mee zakt met de bodemdaling). Hoe groter de peilverlaging hoe groter 
bovengenoemde effecten.  
 
Op de volgende bladzijde worden de effecten op het waterbeheer voor de autonome ontwikkeling 
gegeven.  
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Aantal stuwen  : geen toename, er zijn geen gestuwde peilvakken en er 

komen geen extra peilvakken bij 
Opvoerhoogte gemalen : geen toename, peilvakken in beheer van Rijnland worden 

niet geïndexeerd 
Verzakking duikers : geen toename, duikers in beheer van Rijnland liggen in 

peilvakken die niet geïndexeerd worden 
Grondoppervlak keringen (ha) : door bodemdaling verzakken de bestaande kades in de tijd 

en is ophoging (en daarmee verbreding) nodig 
 
 

2010 2020 2030 2040 2050 2060 
6,2 6,5 6,7 6,9 7,0 7,0 

Nieuwe keringen  : niet van toepassing, er komen geen peilvakken bij 
Baggervolume (m3) : neemt af als gevolg van verandering areaal grasland in 

moerasnatuur 
 
 

2010 2020 2030 2040 2050 2060 
2.559 2.553 2.507 2.445 2.348 2.292 

 

3.4.2 Infrastructuur 
De volgende mogelijke effecten van bodemdaling op de infrastructuur zijn meegenomen in de 
MKBA: 
 
- Verzakking wegen 
- Verzakking riolering 
- Verzakking nutsvoorzieningen 
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De verzakking van de infrastructuur wordt gelijk verondersteld aan de gemiddelde bodemdaling in 
het gebied. Bij de bepaling van de kosten is uitgegaan van de volgende basisgetallen voor 
Reeuwijk-west: 
 
Oppervlakte wegen (m2) 268.668 
Lengte riolering (m) 23.018 
Lengte nutsvoorzieningen (km) 230 
 

3.4.3 Bebouwing 
 
Ten aanzien van de effecten op bebouwing wordt onderscheid gemaakt in: 
 
- Aantal op staal gefundeerde huizen met schade (scheurvorming door verzakking). 
- Aantal op houten palen gefundeerde huizen met schade (paalrot door droogstand). 
- Aantal huizen met vochtschade (hoge grondwaterstanden). 
- Verzakking percelen (evenredig met bodemdaling). 
- Verandering woongenot door verandering areaal grasland. 
 
Het aantal huizen met schade is bepaald op basis van de berekende bodemdaling. Uitgangspunt 
ten aanzien van schade aan bebouwing: levensduur van een woonhuis is 100 jaar. Voor overige 
uitgangspunten wordt verwezen naar lit. 3. 
 
 2010 2020 2030 2040 2050 2060 
Schade aan bebouwing (fundering op staal) 0 0 0 0 0 0 
Schade aan bebouwing (fundering op houten palen) 0 0 1 0 0 0 
Vochtschade 0 34 11 9 5 0 
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3.4.4 Verandering landgebruik en opbrengstderving 
Als gevolg van de bodemdaling verandert het areaal dat geschikt is voor de melkveehouderij. In 
deze MKBA is aangenomen dat wanneer de opbrengstderving groter dan 50 % wordt, grasland 
verandert in moerasnatuur. Eventueel overgaan op andere teelten is buiten beschouwing gelaten. 
 
 2010 2020 2030 2040 2050 2060 
Areaal melkveehouderij (ha) 738 735 727 712 693 679 
Opbrengstderving resterend areaal grasland (%)2  12 14 17 19 21 22 
 
Op de volgende bladzijde is de verandering van arealen bij voortzetten van het huidige peilbeheer 
ruimtelijk weergegeven (landgebruik 2060 versus landgebruik 2010). 

3.4.5 Natuur en landschap 
 
Aquatische ecologie en waterkwaliteit komen tot uitdrukking in de (fictieve) benodigde 
defosfatering. Ook is gekeken naar recreatie, niet-gebruik (aanwezigheid en behoud) en beleving 
van het landschap. Opgemerkt wordt dat niet alle effecten objectief in geld kunnen worden 
uitgedrukt. Dit speelt onder andere een rol bij de waardering van natuur en de effecten van de 
verandering van het landgebruik op terrestrische ecologische waarden.  
 
 

                                         
2 De opbrengstderving is bepaald op basis van GxG berekeningen (lit. 5) 
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Recreatie 
Door de verandering van grasland in moerasnatuur verandert het aantal recreanten (waardering 
landschap). Voor Reeuwijk-west zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd (lit. 2): 
- jaarlijkse recreatieve opvangcapaciteit per ha grasland = 75 
- verandering aantal recreanten / jaar / ha a.g.v. verandering areaal grasland = 6 
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- verandering aantal recreanten / jaar / ha a.g.v. verandering areaal verbrede landbouw = 2 
- verandering aantal recreanten / jaar / ha a.g.v. verandering areaal moerasnatuur = -1 

 
 2010 2020 2030 2040 2050 2060 
Aantal recreanten3 55.350 55.325 55.255 55.085 54.791 54.395 
 
Beleving en niet-gebruik 
Effecten van bodemdaling op beleving en niet-gebruik worden bepaald door de verandering van 
het areaal grasland (zie 3.4.4), het aantal recreanten (beleving van het landschap) en het aantal 
betalingsbereide huishoudens (niet-gebruik). Het aantal betalingsbereide huishoudens is gelijk 
genomen aan het aantal huizen binnen een straal van 10 km: 148.023. Door de 
bevolkingstoename neemt dit aantal gedurende de zichtperiode toe (zie bijlage III).  
 
Emissies 
Naast bovengenoemde effecten veranderen ook de emissies (uitstoot CO2) omdat het volume veen 
dat oxideert verandert als gevolg van de (verandering van de) bodemdaling. Ook de uitspoeling 
van fosfor is een functie van de hoeveelheid geoxideerd veen. 
 
 2010 2020 2030 2040 2050 2060 
Geoxideerd veen per tijdstap (m3) 1,010,047 1,010,047 871,828 739,731 610,101 496,077 
Emissie CO2 (ton/jaar) 22,814 22,814 19,692 16,708 13,780 11,205 
 
 
  

                                         
3 Behalve de verandering van arealen is ook de verandering van de bevolking van invloed (zie bijlage III). 



Advies – MKBA Reeuwijk-west en Polder Middelburg en Tempelpolder 

Hoogheemraadschap van Rijnland  13 

3.5 Ontwikkeling jaarlijkse kosten en baten bij huidig peilbeheer 
 

 
Figuur 3.2 Jaarlijkse kosten en baten bij voortzetten van het huidige peilbeheer in Reeuwijk-west 
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 In de agrarische sector wordt het meeste verdiend, met name in de agroketen.  
 
 Voor de infrastructuur moeten de meeste kosten worden gemaakt. 
 
 Kosten voor bebouwing, waterbeheer en uitstoot van CO2 hebben relatief een kleine bijdrage 

aan de totale maatschappelijke kosten (minder dan 500 euro/ha/jaar). Kanttekening is dat 
kosten voor bebouwing door particulieren moeten worden gedragen.  

 
 De opbrengsten uit recreatie en niet gebruik zijn verwaarloosbaar ten opzichte van de 

landbouwopbrengsten. 
 

3.5.1 Waterbeheer 
 
- Investeringskosten nieuwe kunstwerken  
- Beheer en onderhoud bestaande en nieuwe kunstwerken 
- Pompkosten4 
- Baggeronderhoud 
- Aanleg en onderhoud keringen 
 
Bij het huidige peilbeheer nemen de kosten voor het waterbeheer af van 200 euro/ha/jaar in 2010 
naar 180 euro/ha/jaar in 2060. 
 

                                         
4 Ondanks dat de opvoerhoogte gelijk blijft (3.4.1) nemen de pompkosten toe doordat het gemaaldebiet toeneemt. Dit komt doordat de 
wegzijging kleiner wordt als gevolg van de bodemdaling (lit. 5). 
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Deze afname is het gevolg van de afname van de hoeveelheid bagger (zie 3.4.1) en daarmee de 
kosten voor baggeronderhoud. 
 

3.5.2 Infrastructuur 
 
Bij het huidige peilbeheer nemen de kosten voor infrastructuur (investering en beheer en 
onderhoud) af van 1.326 euro/ha/jaar in 2010 naar 1.020 euro/ha/jaar in 2060. Deze afname 
komt doordat wordt uitgegaan van een verandering van de kosten voor infrastructuur welke 
gerelateerd is aan de snelheid van de bodemdaling (factor per cm bodemdaling per jaar). Bij het 
huidige peilbeheer neemt de gemiddelde bodemdaling per jaar af in de tijd (zie 3.3). 
 

3.5.3 Bebouwing 
 
Bij het huidige peilbeheer nemen de kosten voor bebouwing af van 97 euro/ha/jaar in 2010 naar 
48 euro/ha/jaar in 2060. De kosten zijn opgebouwd uit: 
- Kosten voor herstel schade aan bebouwing (scheurvorming, paalrot, vochtschade). 
- Kosten voor ophogen percelen. 
- Verandering waarde woningen (woongenot) door verandering landschap. 
 
Bij het huidige peilbeheer worden de kosten voor bebouwing vooral bepaald door de kosten voor 
ophoging van percelen. Deze zijn gerelateerd aan de grootte van de bodemdaling. Dit verklaart 
daarmee direct de afname van de kosten. 
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3.5.4 Agrarische sector 
 
Om de kosten en baten voor de agrarische sector te bepalen is de Netto Toegevoegde Waarde 
voor de melkveehouderij bepaald (lit. 2). Aan de hand van deze NTW, het areaal grasland en de 
opbrengstderving zijn de baten voor de agrarische sector bepaald. Door afname van het areaal en 
door toename van de opbrengstderving (zie 3.4.4) nemen de baten af van 1.140 in 2010 naar 758 
euro/ha/jaar in 2060.  
 
Doorwerkingsfactor agroketen 
Voor de doorwerking naar de agroketen 
is een factor van 7.7 gebruikt (lit. 2). 
De afname van baten voor de agroketen 
(toelevering, verwerking en distributie) 
is evenredig met de afname van de 
baten voor de landbouw. 
 
Door de kosten en baten te beschouwen 
bij een kleinere doorwerkingsfactor 
(2.6) is een gevoeligheidsanalyse 
uitgevoerd. Het totale saldo van kosten 
en baten is duidelijk lager, maar nog 
steeds positief.  

Figuur 3.3 Jaarlijkse kosten en baten bij voortzetten van het huidige peilbeheer in 
Reeuwijk-west met een doorwerkingsfactor voor de agroketen van 2.6 i.p.v. 7.7 
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3.5.5 Natuur en landschap 
 
Recreatie 
De opbrengsten uit recreatie blijven constant gedurende de zichtperiode. Door de bevolkingsgroei 
neemt het aantal recreanten iets toe, door de afname van het areaal grasland neemt het aantal 
af. Dit heft elkaar ongeveer op waardoor de baten constant blijven. 
 
Natuur  
Kosten voor natuurbeheer wanneer graslandareaal in moerasnatuur verandert zijn niet 
meegenomen. 
 
Beleving en niet-gebruik 
Het saldo van jaarlijkse kosten en baten voor beleving en niet-gebruik is in 2010 positief (56 
euro/ha), maar slaat om naar kosten in 2050 (12 euro/ha). De afname van baten wordt 
veroorzaakt door de afname van het areaal grasland. 
 
Emissies 
Bij het huidige peilbeheer nemen de kosten voor de uitstoot van emissies af van 345 euro/ha/jaar 
in 2010 naar 223 euro/ha/jaar in 2060. De afname wordt veroorzaakt doordat de grootte van de 
bodemdaling in de tijd afneemt.  
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4. ONDERZOEKSSCENARIO´S PEILBEHEER REEUWIJK-WEST 

4.1 Variabelen peilbeheer  
 
Scenario´s zijn samengesteld op basis van een drietal variabelen. Hierbij wordt onderscheid 
gemaakt tussen peilvakken (beheer Rijnland) en onderbemalingen (particulier beheer). De 
uitgangspunten kunnen binnen een scenario voor peilvakken anders zijn dan voor 
onderbemalingen: 
 
1. Wel/ niet indexeren (meezakken met bodemdaling of niet),  
2. Initiële drooglegging 
3. Beheer onderbemalingen: 

- Opheffen 
- Legaliseren (en handhaven), dat betekent: drooglegging onderbemaling gelijk aan 

drooglegging van het omliggende peilvak 
- Voortzetten huidige praktijk (niet vergund/ niet handhaven) 

 
Om de gevolgen van alternatieven voor het huidige peilbeheer goed in beeld te brengen zijn 
enkele onderscheidende scenario’s geselecteerd. Deze worden in de volgende hoofdstukken in 
meer detail bekeken. Voor een volledig overzicht van alle onderzochte scenario’s en hun effect op 
de bodemdaling en de maatschappelijk kosten en baten wordt verwezen naar bijlagen VI, VII en 
VIII. Opgemerkt wordt dat vanwege gerechtelijke uitspraken een peilverlaging momenteel niet 
mogelijk (beschermde natuurwaarden). 
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4.2 Ontwikkeling peilbeheer alternatieve scenario’s 

4.2.1 Maaivelddaling volgen (peilscenario 1) 

 

 
Peilvakken 
- Peil indexeren (zakt WEL mee met bodemdaling) 
- Initiële drooglegging gelijk aan huidige situatie: 

 

 
 
 

 
Onderbemalingen 
- Legaliseren, dat betekent: 
- Initiële drooglegging gelijk aan drooglegging 

omliggende peilvak 
- Peil indexeren (zakt WEL mee met bodemdaling) 
 
 

Reeuwijk west 36 cm 
De Wijk 44 cm 
Oud Reeuwijk 45 cm 



Advies – MKBA Reeuwijk-west en Polder Middelburg en Tempelpolder 

Hoogheemraadschap van Rijnland  20 

 

4.2.2 Agrarische drooglegging (peilscenario 2) 

  

 
Peilvakken 
- Gewijzigde inrichting van het watersysteem: 

onderbemalingen worden blokbemalingen in 
beheer van Rijnland (ofwel: peilvakken) 

- Initiële drooglegging peilvakken/ blokbemalingen 
60 cm 

- Peil indexeren (zakt WEL mee met bodemdaling) 
 
 
 
Onderbemalingen 
- Verdwijnen 

 
 

  

Blokbemaling 
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5. ANALYSE RESULTATEN ALTERNATIEVE PEILSCENARIO’S 

5.1 Ontwikkeling bodemdaling 

5.1.1 Maaivelddaling volgen (peilscenario 1) 
De cumulatieve bodemdaling (ruimtelijk gemiddeld) in 2060 is bijna 50 cm. De verschillen in 
maaiveldhoogte nemen in de komende vijftig jaar ten opzichte van de autonome ontwikkeling af. 
 

   
2010 2020 2030 
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2040 2050 2060 
 

  
                                         
5 Ruimtelijk gemiddelde 

 2010 2020 2030 2040 2050 2060 
Cumulatieve bodemdaling (m)5 0.00 0.10 0.19 0.29 0.38 0.48 
Bodemdaling per tijdstap5 0.10 0.10 0.10 0.09 0.09 0.09 
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5.1.2 Agrarische drooglegging (peilscenario 2) 
In dit scenario is de cumulatieve bodemdaling (ruimtelijk gemiddeld ruim 60 cm) in 2060 het 
grootst ten opzichte van beide andere scenario’s: 
 

   
2010 2020 2030 
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2040 2050 2060 
 

  

                                         
6 Ruimtelijk gemiddelde 

 2010 2020 2030 2040 2050 2060 
Cumulatieve bodemdaling (m)6 0.00 0.13 0.25 0.38 0.50 0.62 
Bodemdaling per tijdstap6 0.13 0.13 0.13 0.12 0.12 0.12 
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5.1.3 Verschillen alternatieve peilscenario’s ten opzichte van huidige peilbeheer 
 

 

 
 
 

  
 
 
Bij de autonome ontwikkeling is de bodemdaling het kleinst. Bij het volgen van de maaivelddaling 
is de bodemdaling wat groter, maar nemen verschillen in maaiveldhoogte af, doordat de 
onderbemalingen een drooglegging krijgen die gelijk is aan de drooglegging van het omliggende 
vak (en kleiner dan de drooglegging bij de autonome ontwikkeling).   
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5.2 Effecten en maatschappelijke kosten en baten per belang 
 

  

 

 
Doorwerkingsfactor agroketen = 7.7 Doorwerkingsfactor agroketen = 2.6  
 
Het totaal saldo van jaarlijkse maatschappelijke kosten en baten blijft bij alle drie de peilscenario’s 
positief. De trend is echter voor alle drie de scenario’s negatief. De negatieve trend wordt 
voornamelijk bepaald doordat de baten voor de agrarische sector afnemen. In bovenstaande 
figuren is nogmaals te zien dat de doorwerkingsfactor voor de agroketen een grote invloed heeft 
(zie paragraaf 3.5.4). Bij een kleine doorwerkingsfactor zijn de totale jaarlijkse opbrengsten voor 
het gebied gereduceerd tot rond de 500 euro/ha. 
 
Er is geen rekening gehouden met kosten voor het beheer van moerasnatuur. 
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5.2.1 Water 

 

 
 
 

  
 
Bij voortzetten van het huidige peilbeheer nemen de kosten voor waterbeheer af. Wanneer de 
maaivelddaling wordt gevolgd (peil zakt mee met bodemdaling), blijven de kosten constant in de 
tijd. Bij het scenario waarin een agrarische drooglegging wordt nagestreefd (scenario 2) nemen de 
kosten aanzienlijk toe ten opzichte van het aanhouden van de huidige peilen. Dit komt onder 
andere doordat in dit scenario flink geïnvesteerd moet worden in onder andere aanleg van 
kunstwerken als stuwen en extra gemalen. De verwachting is dat de berekende kosten op basis 
van de gevolgende methodiek (zie bijlage I) een onderschatting zijn van de werkelijke kosten. Bij 
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het inrichten van blokken met een agrarische drooglegging moet als het ware een tussenboezem 
ingericht worden om infrastructuur en lintbebouwing te isoleren van de rest van het 
watersysteem, waardoor initieel hoge inrichtingskosten moeten worden gemaakt. 

5.2.2 Infrastructuur 
 

 

 
 
 

  
 
Bij voortzetten van het huidige peilbeheer nemen de kosten voor infrastructuur af. Net als bij de 
kosten voor het waterbeheer blijven de kosten nagenoeg constant in de tijd wanneer de 
maaivelddaling wordt gevolgd en zijn de kosten het grootst in het scenario waarin een agrarische 
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drooglegging wordt nagestreefd. Dit wordt veroorzaakt doordat in dit scenario de bodemdaling het 
grootst is. 
 

5.2.3 Bebouwing 

 

 
 
 

  
 
Bij voortzetten van het huidige peilbeheer nemen de kosten voor bebouwing af. Zowel wanneer de 
maaivelddaling wordt gevolgd, als wanneer een agrarische drooglegging wordt nagestreefd, 
nemen de kosten voor schade aan bebouwing aanzienlijk toe. Dit komt met name doordat het 
risico op het ontstaan van paalrot bij op houten palen gefundeerde bebouwing sterkt toeneemt.  
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5.2.4 Agrarische sector 

   

 
Bij voortzetten van het huidige peilbeheer neemt het areaal grasland af met circa 8%. Hierdoor 
nemen de opbrengsten voor de agrarische sector af. Het areaal moerasnatuur wordt ongeveer 
zeven keer zo groot . Zowel in het scenario waarin het peil de maaivelddaling volgt als wanneer 
een agrarische drooglegging wordt nagestreefd blijven de arealen in de tijd ongeveer constant, zij 
het dat in het scenario waarin de maaivelddaling wordt gevolgd aanvankelijk iets ingeleverd wordt 
op grasland ten koste van moerasnatuur.De opbrengsten laten hetzelfde beeld zien. In het 
scenario met een agrarische drooglegging zijn de opbrengsten het grootst. 
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5.2.5 Landschap en natuurwaarden 

   
 
Wat betreft het saldo van jaarlijkse kosten en baten voor beleving en niet-gebruik zagen we al dat 
deze bij voortzetten van het huidige peilbeheer omslaan van baten naar kosten. Dit geldt niet voor 
de twee alternatieve peilscenario’s. Voor beide scenario’s nemen de baten voor beleving en niet-
gebruik zelfs iets toe in de tijd. 
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5.3 Jaarlijkse kosten en baten per scenario 
Wat betreft kosten en baten is het positieve saldo voor beide alternatieve peilscenario´s hoger dan 
voor het huidige peilbeheer. Waar de twee alternatieve scenario’s wat betreft totaal saldo van 
kosten en baten dicht bij elkaar liggen, liggen de kosten voor de verschillende effecten verder uit 
elkaar. Zo brengt scenario 2 duidelijk hogere kosten met zich mee voor het waterbeheer (aanleg 
en onderhoud van gemalen en kades rondom de peilvakken). Algemeen geldt dat de kosten en 
baten bij verschillende partijen liggen. Waar de baten voornamelijk bij de melkveehouderij en de 
agroketen liggen, liggen de kosten voornamelijk bij de overheden. 
Doordat in beide alternatieve scenario’s het peil de maaivelddaling volgt neemt het totaal saldo 
van kosten en baten minder sterk af dan bij de autonome ontwikkeling zodat het saldo aan het 
eind van de zichtperiode hoger is.  
 

  
Figuur 5.1 Jaarlijkse kosten en baten waneer het peil in Reeuwijk-
west de maaivelddaling volgt (scenario 1) 

Figuur 5.2 Jaarlijkse kosten en baten wanneer in Reeuwijk-west 
een drooglegging van 60 cm wordt gefaciliteerd (scenario 2) 
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6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Voor Reeuwijk-west kan geconcludeerd worden dat het huidige peilbeheer de komende vijftig jaar 
maatschappelijk gezien rendabel blijft, maar dat dit in de komende decennia wel minder wordt. 
Deze achteruitgang komt doordat het peil bij het huidige peilbeheer niet meezakt met het 
maaiveld. Vanwege gerechtelijke uitspraken is een peilverlaging momenteel echter niet mogelijk. 
Bij de onderzochte alternatieve peilscenario’s zakt het peil wel mee, waardoor het saldo van 
kosten en baten in de tijd minder sterk afneemt en aan het eind van de zichtperiode dus positiever 
is dan bij de autonome ontwikkeling. Zowel het positieve totaalsaldo als de opbrengsten voor de 
melkveehouderij ondersteunen het standpunt de agrarische functie te willen behouden. De 
keerzijde van de maatschappelijke opbrengsten is de toenemende bodemdaling. Hoe groter de 
drooglegging, hoe harder het maaiveld zakt. Tevens wordt opgemerkt dat de kosten en baten bij 
verschillende partijen liggen. Waar de baten voornamelijke bij de melkveehouderij en de 
agroketen liggen, liggen de kosten voornamelijk bij de overheden. 
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DEEL B 
 

POLDER MIDDELBURG EN TEMPELPOLDER 
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7. INLEIDING 

 

7.1 Aanleiding 
 
- Nemen van een peilbesluit voor polder 

Middelburg en Tempelpolder. 
- Gebied aangewezen als knikpuntgebied in 

de VRM (lit. 6). 
- Afvoer van brakke kwel uit de polder naar 

de boezem heeft effect op omliggend 
gebied. 
 
 

7.2 Vraagstelling MKBA 
 
Onderzoeken of het huidige peilbeheer 
vanuit maatschappelijk oogpunt 
rendabel is voor de regio. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

7.3 Doelstelling MKBA 
 
Geven van inzicht in de maatschappelijke 
kosten en baten van het peilbeheer in de 
polder Middelburg en Tempelpolder (voor 
enkele onderzoeksscenario’s). 
 
Resultaten zijn bedoeld voor: 
- Het vormen van een visie op de 

ontwikkeling van (het waterbeheer in) het 
gebied. 

- De onderbouwing van het peilbesluit en 
eventueel in de (nabije) toekomst te 
nemen maatregelen.  

 
Methodiek: zie bijlage I en bijlage II. 
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7.4 Uitgangspunten  
 

 Deze MKBA is gericht op verschillende scenario´s voor het peilbeheer. De uitkomsten van de 
MKBA zijn mede richtinggevend in de discussie tussen de verschillende partijen over de 
aanwezige functies in het gebied en het behoud van natuurwaarden.  
 

 Niet alle factoren zijn objectief in geld uit te drukken. Dit speelt een rol bij de waardering van 
natuur en de effecten van de verandering van het landgebruik op terrestrische ecologische 
waarden. Maar denk hierbij ook aan standpunten ten aanzien van bodemdaling, 
verantwoordelijkheid voor het beheer van het landschap, (beschermde) natuurwaarden, de 
aanwezigheid van familiebedrijven die soms al meer dan een eeuw in het gebied gevestigd zijn 
of (kosten van) maatregelen tegen het opbarsten van percelen. 
 

 Gezamenlijk standpunt provincie, gemeenten en waterschap: de intentie is dat agrariërs de 
(landschaps)beheerders van het gebied blijven (faciliteren agrarisch gebruik). 
 

 Zichtperiode 50 jaar.  
 

 In de MKBA voor de MT-polder worden de effecten op de opbrengsten in Boskoop 
meegenomen. Uitgangspunt hierbij is dat schade zal optreden in een droge situatie die circa 1 
keer per 10 jaar voorkomt. Dit is vergelijkbaar met de frequentie waarmee de KWA7 wordt 
ingezet, ofwel de situatie waarbij de inlaat bij Gouda naar de Gouwe dicht gaat vanwege de 
hoge chlorideconcentratie van het water op de Hollandsche IJssel. 

                                         
7 Kleinschalige Wateraanvoer 
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 Effecten van toenemende zoute kwel (in geval van peilverlaging) op de opbrengsten in de MT-
polder zelf zijn niet meegenomen. In scenario’s met peilverlaging wordt de opbrengstderving 
hierdoor in enige mate onderschat. Effecten van afnemende drooglegging (in geval van 
peilverhoging) op de opbrengsten in de MT-polder zijn wel meegenomen.  
 

 De (aanleg)kosten van de KWA zijn niet meegenomen in de MKBA vanwege de volgende 
redenen: 
o De KWA bedient meerdere functies en gebieden dan alleen de sierteelt in Boskoop.  
o De oorsprong van het ‘probleem’ waarvoor de KWA is bedoeld is niet de zoutvracht vanuit de 

MT-polder, maar de zoutindringing op de Hollandsche IJssel. 
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8. GEBIEDSBESCHRIJVING 

 
Figuur 8.1 Begrenzing plangebied MKBA MT-polder en Boskoop-
west (gebied ten westen van Gouwe; de wateraanvoer naar het 
gebied ten oosten van de Gouwe vindt plaats via de KWA en niet 
via de Gouwe en/of Oude Rijn) 

- Plangebied:  polder Middelburg en 
Tempolderpolder en Boskoop 

- Provincie: Zuid-Holland 
- Gemeenten: Bodegraven-Reeuwijk en  

Alphen aan den Rijn 
 
- Functie: agrarisch 
- Maaiveld NAP -5,00 m (mediaan) 

 
- Watersysteem: 

o Vigerend winterpeil NAP -5,83 m (2008) 
met een indexatie van 1 cm per 2 jaar 

o Zeer diepe ligging met als gevolg brakke 
kwel en zoutvracht naar de boezem 
(Gouwe) 

o Eén groot peilvak, drooglegging relatief 
groot vanwege kweldruk 

o Polderbemaling door het hoogheemraad-
schap in twee trappen (via tussenboezem) 

o Er is 1 onderbemaling in de polder 
 

  

Boskoop 
westelijk deel 

MT-polder 
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9. PROBLEEMVERKENNING 

9.1 Autonome ontwikkeling: toename zoutvracht in de tijd (peilscenario 0) 

 
Figuur 9.1 Inrichting watersysteem MT-polder autonome 
ontwikkeling peilbeheer 

 
 
 
 
- Initieel peil NAP -5,90 m  
- Peil indexeren (zakt WEL mee met bodemdaling) 

 
 
 
 

- Drooglegging vergelijkbaar met actuele situatie 
- Zoutvracht vergelijkbaar met actuele situatie, 

neemt toe in de tijd 
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9.2 Ontwikkeling bodemdaling 
 
Bij doorgaan op de huidige voet nemen maaiveldhoogteverschillen in de komende vijftig 
jaar aanzienlijk toe. In 2060 is het maaiveld ruim 40 cm gedaald ten opzichte van 2010.   
 

   
2010 2020 2030 
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2040 2050 2060 
 

 

                                         
8 Ruimtelijk gemiddelde 

 2010 2020 2030 2040 2050 2060 
Cumulatieve bodemdaling (m)8 0.00 0.10 0.19 0.28 0.35 0.42 
Bodemdaling per tijdstap8 0.10 0.10 0.09 0.08 0.07 0.07 
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9.3 Effecten bodemdaling 
 
Op basis van de berekende bodemdaling zijn diverse fysische effecten bepaald op onder andere 
het waterbeheer, de infrastructuur, bebouwing, het agrarische areaal, het landschap en 
natuurwaarden. Omdat de mate van klimaatverandering onzeker is, is uitgegaan van het huidige 
klimaat. Voor aannamen ten aanzien van andere lange termijn termijnontwikkelingen wordt 
verwezen naar bijlage III). 
 

9.3.1 Waterbeheer 
 
Ten aanzien van het waterbeheer is voor de MT-polder het effect van bodemdaling op de volgende 
parameters meegenomen in de MKBA: 
- Aantal stuwen 
- Opvoerhoogte gemalen 
- Verzakking duikers 
- Extra onderhoud en- of aanleg nieuwe waterkeringen  
- Hoeveelheid bagger 
- Zoutvracht naar Gouwe (zie bijlage II voor aanpak) 
 
  



Advies – MKBA Reeuwijk-west en Polder Middelburg en Tempelpolder 

Hoogheemraadschap van Rijnland  3 

Voor de autonome ontwikkeling zijn de effecten op het waterbeheer in de MT-polder als volgt: 
 
 
Aantal stuwen  : geen toename, er zijn geen gestuwde peilvakken en er 

komen geen extra peilvakken bij 
Opvoerhoogte gemalen : toename, gelijk aan mate van bodemdaling 
Verzakking duikers : toename, gelijk aan mate van bodemdaling 
Grondoppervlak keringen (ha) : door bodemdaling verzakken de bestaande kades in de tijd 

en is ophoging (en daarmee verbreding) nodig 
 
 

2010 2020 2030 2040 2050 2060 
22 24 26 27 28 29 

Nieuwe keringen  : niet van toepassing 
Baggervolume (m3) : neemt af als gevolg van verandering areaal grasland in 

moerasnatuur 
 
 

2010 2020 2030 2040 2050 2060 
1.130 1.130 1.113 1.093 1.070 1.055 

 

9.3.2 Infrastructuur 
De volgende mogelijke effecten van bodemdaling op de infrastructuur zijn meegenomen in de 
MKBA: 
 
- Verzakking wegen 
- Verzakking riolering 
- Verzakking nutsvoorzieningen 
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De verzakking van de infrastructuur wordt gelijk verondersteld aan de gemiddelde bodemdaling in 
het gebied. Bij de bepaling van de kosten voor infrastructuur voor de MT-polder is uitgegaan van 
de volgende basisgetallen: 
 
Oppervlakte wegen (m2) 112.331 
Lengte riolering (m) 10.446 
Lengte nutsvoorzieningen (km) 67 
 

9.3.3 Bebouwing 
 
Ten aanzien van de effecten op bebouwing wordt onderscheid gemaakt in: 
 
- Aantal op staal gefundeerde huizen met schade (scheurvorming door verzakking). 
- Aantal op houten palen gefundeerde huizen met schade (paalrot door droogstand). 
- Aantal huizen met vochtschade (hoge grondwaterstanden). 
- Verzakking percelen (evenredig met bodemdaling). 
 
Uitgangspunt ten aanzien van schade aan bebouwing: levensduur van een woonhuis is 100 jaar. 
 
 2010 2020 2030 2040 2050 2060 
Schade aan bebouwing (fundering op staal) 0 0 0 0 0 0 
Schade aan bebouwing (fundering op houten palen) 0 0 0 48 97 60 
Vochtschade 0 0 0 2 2 4 
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9.3.4 Verandering landgebruik en opbrengstderving 
 
Als gevolg van de bodemdaling verandert het areaal dat geschikt is voor de melkveehouderij. In 
deze MKBA is aangenomen dat wanneer de opbrengstderving groter dan 50 % wordt, grasland 
verandert in moerasnatuur. Eventueel overgaan op andere teelten is buiten beschouwing gelaten. 
 
 2010 2020 2030 2040 2050 2060 
Areaal melkveehouderij (ha) 384 382 380 379 378 377 
Opbrengstderving resterend areaal grasland (%)9 20 19 18 18 18 20 
 
Kanttekening bij de resultaten is dat de opbrengstderving . 
 

9.3.5 Natuur en landschap 
 
Aquatische ecologie en waterkwaliteit komen tot uitdrukking in de (fictieve) benodigde 
defosfatering. Ook is gekeken naar recreatie, niet-gebruik (aanwezigheid en behoud) en beleving 
van het landschap. Opgemerkt wordt dat niet alle effecten objectief in geld kunnen worden 
uitgedrukt. Dit speelt onder andere een rol bij de waardering van natuur en de effecten van de 
verandering van het landgebruik op terrestrische ecologische waarden. 
 
  

                                         
9 De opbrengstderving is bepaald op basis van GxG berekeningen (lit. 5) 
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Recreatie 
Door de verschuiving van arealen (grasland naar moerasnatuur) verandert het aantal recreanten 
(waardering landschap). Voor de MT-polder zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd (lit. 1): 
- jaarlijkse recreatieve opvangcapaciteit per ha grasland = 75 
- verandering aantal recreanten / jaar / ha a.g.v. verandering areaal grasland = 6 
- verandering aantal recreanten / jaar / ha a.g.v. verandering areaal verbrede landbouw = 2 
- verandering aantal recreanten / jaar / ha a.g.v. verandering areaal moerasnatuur = -1 

 
 2010 2020 2030 2040 2050 2060 
Aantal recreanten10 18.380 19.363 19.469 19.667 19.990 20.484 
 
Beleving en niet-gebruik  
Effecten van bodemdaling op beleving en niet-gebruik worden bepaald door de verandering van 
het areaal grasland (zie 9.3.4), het aantal recreanten (beleving van het landschap) en het aantal 
betalingsbereide huishoudens (niet-gebruik). Het aantal betalingsbereide huishoudens is gelijk 
genomen aan het aantal huizen binnen een straal van 10 km, voor de MT-polder bedraagt dit 
aantal 149.403. Door de bevolkingstoename neemt dit aantal gedurende de zichtperiode toe (zie 
bijlage III). Het areaal grasland neemt licht af (zie 9.3.4). 
 
Emissies 
Naast bovengenoemde effecten veranderen ook de emissies (uitstoot CO2) omdat het volume veen 
dat oxideert verandert als gevolg van de (verandering van de) bodemdaling. Ook de uitspoeling 
van fosfor is een functie van de hoeveelheid geoxideerd veen. 
 
  

                                         
10 Behalve de verandering van arealen is ook de verandering van de bevolking van invloed (zie bijlage III). 
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 2010 2020 2030 2040 2050 2060 
Geoxideerd veen per tijdstap (m3) 517.710 517.710 474.895 421.168 381.085 349.242 
Emissie CO2 (ton/jaar) 116.934 5.847 5.363 1.903 1.721 1.578 
 

9.4 Ontwikkeling jaarlijkse kosten en baten bij autonome ontwikkeling peilbeheer 
 

 
Figuur 9.2 Jaarlijkse kosten en baten bij autonome ontwikkeling peilbeheer in de MT-polder 
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In Figuur 9.3 en Figuur 9.4 en  zijn uitsneden van Figuur 9.2 gegeven zodat de waarden beter 
leesbaar zijn. 
 
Bij de autonome ontwikkeling van het peilbeheer in de MT-polder is het totale saldo van jaarlijkse 
maatschappelijke kosten en baten positief, zowel inclusief als exclusief de opbrengsten in 
Boskoop.  
 
De baten voor de melkveehouderij blijven ongeveer gelijk, terwijl de baten voor de boomkwekerij 
licht afnemen door de toename van de zoutvracht naar de boezem met in heel droge jaren schade 
als gevolg. 

 
De kosten voor infrastructuur en waterbeheer nemen iets af. 
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Figuur 9.3 Jaarlijkse kosten en baten bij autonome ontwikkeling peilbeheer in de MT-polder 
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Figuur 9.4 Jaarlijkse kosten en baten bij autonome ontwikkeling peilbeheer in de MT-polder 
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9.4.1 Waterbeheer 
 
Bij de autonome ontwikkeling voor het peilbeheer nemen de kosten voor het waterbeheer af van 
772 euro/ha/jaar in 2010 naar 461 euro/ha/jaar in 2060. Deze afname is het gevolg van de 
afname van de hoeveelheid bagger (zie 9.3.1) en daarmee de kosten voor baggeronderhoud. 
 

9.4.2 Infrastructuur 
 
Bij de autonome ontwikkeling voor het peilbeheer nemen de kosten voor infrastructuur in de MT-
polder (investering en beheer en onderhoud) af van 1.064 euro/ha/jaar in 2010 naar 
909 euro/ha/jaar in 2060. Deze afname komt doordat wordt uitgegaan van een verandering van 
de kosten voor infrastructuur welke gerelateerd is aan de snelheid van de bodemdaling (factor per 
cm bodemdaling per jaar). Bij het huidige peilbeheer neemt de gemiddelde bodemdaling per jaar 
af in de tijd (zie 9.2). 
 

9.4.3 Bebouwing 
 
Bij de autonome ontwikkeling voor het peilbeheer nemen de kosten voor bebouwing in de MT-
polder aanzienlijk toe: van 21 euro/ha/jaar in 2010 naar 1.131 euro/ha/jaar in 2060. De kosten 
zijn opgebouwd uit: 
- Kosten voor herstel schade aan bebouwing (scheurvorming, paalrot, vochtschade). 
- Kosten voor ophogen percelen. 
- Verandering waarde woningen (woongenot) door verandering landschap. 
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Bij de autonome ontwikkeling voor het peilbeheer worden de kosten voor bebouwing vooral 
bepaald door paalrot bij op houten palen gefundeerde bebouwing. 
 

9.4.4 Agrarische sector 
Om de kosten en baten voor de agrarische sector te bepalen is de Netto Toegevoegde Waarde 
voor de melkveehouderij bepaald (lit. 1). Aan de hand van deze NTW, het areaal grasland en de 
opbrengstderving zijn de baten voor de agrarische sector bepaald. Voor de MT-polder nemen de 
baten bij de autonome ontwikkeling van het peilbeheer in eerste instantie toe en vervolgens weer 
af. Gedurende de zichtperiode liggen de baten tussen de 2300 en 2500 euro/ha/jaar.  
 
Doorwerkingsfactor agroketen 
Evenals voor Reeuwijk-west is voor de MT-polder een doorwerkingsfactor van 7.7 bepaald (lit. 1). 
Ook hier geldt dat deze factor een duidelijke invloed heeft op het totale saldo van 
maatschappelijke kosten en baten. De verandering van baten voor de agroketen (toelevering, 
verwerking en distributie) is evenredig met de verandering van de baten voor de landbouw. 
 

9.4.5 Natuur en landschap 
Recreatie 
De opbrengsten uit recreatie blijven min of meer constant gedurende de zichtperiode. Door de 
bevolkingsgroei neemt het aantal recreanten iets toe, door de afname van het areaal grasland 
neemt het aantal af. Dit heft elkaar ongeveer op waardoor de baten constant blijven. 
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Natuur  
Kosten voor natuurbeheer wanneer graslandareaal in moerasnatuur verandert zijn niet 
meegenomen. 
 
Beleving en niet-gebruik 
De baten baten voor beleving en niet-gebruik nemen toe van circa 1.000 euro/ha/jaar in 2010 
naar ruim 1.400 euro/ha/jaar in 2060. De toename van baten wordt veroorzaakt doordat het 
effect van de bevolkingsgroei groter is dan de afname van het areaal grasland. 
 
Emissies 
Bij het huidige peilbeheer nemen de kosten voor de uitstoot van emissies af van 556 euro/ha/jaar 
in 2010 naar 474 euro/ha/jaar in 2060. De afname wordt veroorzaakt doordat de grootte van de 
bodemdaling in de tijd afneemt. 
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10. ONDERZOEKSSCENARIO´S PEILBEHEER MT-POLDER 

10.1 Variabelen peilbeheer  
 
Scenario´s zijn samengesteld op basis van de volgende variabelen: 
- Wel/ niet indexeren (meezakken met bodemdaling of niet)  
- Initiële peil 
 
Om de effecten op Boskoop in beeld te brengen is de zoutvracht vanuit de MT-polder naar de 
Gouwe mede richting gevend geweest bij de keuze voor scenario’s. Een hoger peil in de MT-polder 
heeft een negatief effect op de opbrengst in de MT-polder. Anderzijds wordt de zoutvracht naar de 
Gouwe bij een hoger peil kleiner en zijn de effecten op Boskoop geringer. Ook wordt hiermee de 
bodemdalig afgeremd. 
 
Om de gevolgen van alternatieven voor het huidige peilbeheer goed in beeld te brengen zijn 
enkele onderscheidende scenario’s geselecteerd. Deze worden in de volgende hoofdstukken in 
meer detail bekeken. Voor een volledig overzicht van alle onderzochte scenario’s en hun effect op 
de bodemdaling en de maatschappelijk kosten en baten wordt verwezen naar bijlagen IX, X en XI. 
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10.2 Ontwikkeling peilbeheer alternatieve scenario’s 

10.2.1 Terugdringen zoutvracht (peilscenario 1) 

 

 
 
 
- Initieel peil NAP -5,50 m 
- Peil indexeren (zakt WEL mee met bodemdaling) 
 
- Afname drooglegging met 33 cm t.o.v. actuele situatie 
- Initieel terugdringen zoutvracht (neemt wel toe in de 

tijd) t.o.v. actuele situatie 
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10.2.2 Geen toename van de zoutvracht in de tijd (peilscenario 2) 

  

 
 
- Initieel peil NAP -5,70 m 
- Peil fixeren (zakt NIET mee met bodemdaling) 

 
- Afname drooglegging met 13 cm t.o.v. actuele 

situatie 
- Initieel gering terugdringen zoutvracht t.o.v. actuele 

situatie (blijft daarna constant in de tijd)  
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11. ANALYSE RESULTATEN ALTERNATIEVE PEILSCENARIO’S 

11.1 Ontwikkeling bodemdaling 

11.1.1 Terugdringen zoutvracht (peilscenario 1) 
In dit scenario is de bodemdaling in 2060 slechts de helft van de bodemdaling bij het autonome 
peilscenario: 
 

   
2010 2020 2030 
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2040 2050 2060 
 

  
                                         
11 Ruimtelijk gemiddelde 

 2010 2020 2030 2040 2050 2060 
Cumulatieve bodemdaling (m)11 0.00 0.05 0.10 0.14 0.18 0.21 
Bodemdaling per tijdstap11 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 
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11.1.2 Geen toename van de zoutvracht in de tijd (peilscenario 2) 
Ook in dit scenario is de bodemdaling aanzienlijk kleiner dan bij de autome ontwikkeling van het 
peilbeheer, zij het wel iets groter dan in scenario 1. 
 

   
2010 2020 2030 



Advies – MKBA Reeuwijk-west en Polder Middelburg en Tempelpolder 

Hoogheemraadschap van Rijnland  20 

   
2040 2050 2060 
 

 
 
                                         
12 Ruimtelijk gemiddelde 

 2010 2020 2030 2040 2050 2060 
Cumulatieve bodemdaling (m)12 0.00 0.07 0.13 0.18 0.22 0.26 
Bodemdaling per tijdstap12 0.07 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 
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11.1.3 Verschillen bodemdaling (alternatieve scenario’s t.o.v. autonome ontwikkeling peilbeheer) 
 

 

 
 

 
 
Bij de autonome ontwikkeling voor het peilbeheer is de bodemdaling het grootst. Ondanks dat het 
peil mee zakt in scenario 1, is de bodemdaling in dit scenario het kleinst doordat de initiële 
drooglegging in dit scenario het kleinst is. In scenario 2 neemt de bodemdaling toe ondanks het 
fixeren van het peil. 
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11.2 Effecten en maatschappelijke kosten en baten per belang 
 

   
Doorwerkingsfactor agroketen = 7.7 Doorwerkingsfactor agroketen = 7.7  
 
Wanneer de opbrengsten in de boomkwekerij worden meegenomen is het totaal saldo voor alle 
drie de peilscenario’s positief. Echter wanneer alleen naar de kosten en baten in de MT-polder zelf 
wordt gekeken is het saldo van jaarlijkse kosten en baten in scenario 1 al vanaf de eerste tijdstap 
negatief als gevolg van de kleine drooglegging. Voor de scenario’s waarbij het peil de 
maaivelddaling volgt blijft het saldo van kosten en baten ongeveer constant in de tijd. Wanneer de 
zoutvracht in de tijd constant wordt gehouden (peil fixeren), dan neemt is de trend negatief. Voor 
een beschouwing voor de gevoeligheid van de uitkomsten voor de grootte van de 
doorwerkingsfactor voor de agroketen wordt verwezen naar paragraaf 3.5.4 en 5.2). Er is geen 
rekening gehouden met kosten voor het beheer van moerasnatuur. 
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11.2.1 Water 

 

 
 
 

  
 
Bij de autonome ontwikkeling voor het peilbeheer nemen de kosten voor waterbeheer af. Dit geldt 
ook voor beide andere scenario’s. De belangrijkste reden hiervoor is dat de kosten voor 
baggeronderhoud afnemen vanwege de toename van het areaal moerasnatuur.  
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11.2.2 Infrastructuur 
 

 

 
 
 

  
 
De kosten voor infrastructuur nemen in alle drie de scenario’s af. De kosten zijn het hoogst voor 
het scenario met de grootste bodemdaling.  
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11.2.3 Bebouwing 

 

 
 
 

  
 
Bij de autonome ontwikkeling voor het peilbeheer nemen de kosten voor bebouwing aanzienlijk 
toe als gevolg van paalrot bij op houten palen gefundeerde bebouwing. In de andere twee 
scenario’s nemen de kosten juist af. Verschil tussen deze twee is dat in het scenario met een hoog 
intitieel peil (scenario 1) de kosten in de eerste tijdstap veel groter zijn, dus de afname is ook veel 
groter. In 2060 zijn voor deze twee alternatieve scenario’s de kosten ongeveer gelijk.  
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11.2.4 Agrarische sector 

   
 
Bij de autonome ontwikkeling voor het peilbeheer blijven de arealen grasland en moerasnatuur 
constant. In het eerste alternatieve scenario neemt het areaal grasland initieel met meer dan 75% 
af en daarna nog verder. Het areaal moerasnatuur wordt initieel bijna 10x zo groot. 
In het tweede alternatieve scenario wordt het areaal grasland in aanvang bijna gehalveerd en 
neemt daarna sterk af. Moerasnatuur neemt zowel initieel als in de tijd sterkt toe. 
 
Bij de autonome ontwikkeling voor het peilbeheer nemen de opbrengsten voor de agrarische 
sector eerst iets toe en daarna af. In beide alternatieve scenario’s zijn de opbrengsten voor de 
agrarische sector duidelijk lager. Dit heeft een direct verband met de drooglegging en het areaal 
grasland. 
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11.2.5 Sierteelt 

  

 
 

 
Bij de autonome ontwikkeling voor het peilbeheer nemen de opbrengsten voor de 
boomkwekerijsector af als gevolg van toenemende schade in droge perioden door inlaat van 
steeds brakker wordend boezemwater naar de Boskoopse polder.  
 
Voor de alternatieve scenario’s is de zoutvracht naar de boezem vanuit de MT-polder kleiner (zie 
bijlage IX) en daarmee ook de schade voor de boomkwekerij. De opbrengsten zijn voor deze 
scenario’s dus hoger dan voor de autonome ontwikkeling. 
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11.2.6 Natuur en landschap 
 

   
 
Wat betreft de jaarlijkse opbrengsten voor beleving en niet-gebruik zagen we al dat deze voor de 
autonome ontwikkeling van het peilbeheer toenemen in de tijd. Dit geldt niet voor de twee 
alternatieve peilscenario’s. Voor beide scenario’s is zelfs sprake van toenemende jaarlijkste 
kosten. Dit is het gevolg van de sterke afname van het areaal grasland.  
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11.3 Jaarlijkse kosten en baten per scenario 
 
Voor beide alternatieve scenario’s is het totaal saldo van jaarlijkse kosten en baten aanzienlijk 
lager dan voor de autonome ontwikkeling. Dit is voornamelijk het gevolg van de afname van het 
areaal grasland door de hogere waterpeilen in de MT-polder en daarmee de afname van de 
opbrengsten voor de melkveehouderij (plus agroketen). De afname van de schade in droge jaren 
voor de boomkwekerij is duidelijk minder bepalend voor het totale saldo van kosten en baten.  
 

Peilscenario 1 Peilscenario 2 

  
Figuur 11.1 Jaarlijkse kosten en baten wanneer de zoutvracht 
vanuit de MT-polder wordt teruggedrongen 

Figuur 11.2 Jaarlijkse kosten en baten wanneer de zoutvracht 
vanuit de MT-polder constant blijft 
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verondersteld en lijkt daarom niet direct aanleiding te geven om in te grijpen in het peilbeheer van 
de MT-polder. Met andere woorden: het positieve effect van een peilverhoging in de MT-polder op 
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de boomkwekerij in Boskoop (minder schade in droge jaren door beperktere zoutvracht) weegt 
niet op tegen het negatieve effect van een peilverhoging op de opbrengsten voor de 
melkveehouderij in de MT-polder zelf. Het directe negatieve effect in de MT-polder zelf heeft een 
grotere invloed op de totale maatschappelijke kosten en baten dan het indirecte positieve effect 
op Boskoop. Hiervoor zijn drie redenen: 
- de afname van de zoutvracht wordt gedempt (opmenging in de boezem en binnen Boskoop); 
- de schade beperkt zich tot droge jaren (met een herhalingstijd van eens per tien jaar); 
- de schade is relatief klein ten opzichte van de totale opbrengsten in de boomkwekerij. 
 
Net als voor Reeuwijk-west geldt dat de baten veelal bij de ondernemers liggen en de kosten 
hoofdzakelijk bij de overheden. 
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12. OPBARSTRISICO 

Voor de MT-polder kan geconcludeerd worden dat het huidige peilbeheer de komende vijftig jaar 
maatschappelijk gezien rendabel blijft en bovendien tot een groter positief totaal saldo leidt dan 
de alternatieve scenario´s. Het effect van de zoutvracht vanuit de MT-polder op de sierteelt in 
Boskoop lijkt niet direct aanleiding te geven om in te grijpen in het peilbeheer van de MT-polder. 
 
Bij het verlagen van het waterpeil in de MT-polder neemt echter het risico op opbarsten van 
slootbodems en zelfs het ontstaan van wellen en opbarsting aan maaiveld toe. Verwacht wordt dat 
dit opbarstrisco meer beperkingen oplegt aan het peilbeheer in de MT-polder dan het effect van de 
bodemdaling op de kosten-baten verhouding voor de regio. Op basis van een analyse van het 
opbarstrisico van de waterbodems in de MT-polder blijkt dat er in de polder nauwelijks ruimte is 
om het peil te verlagen (zie bijlage XII). Het waarderen van het opbarstrisico is geen onderdeel 
van deze MKBA. In dit hoofdstuk wordt waar mogelijk inzicht gegeven in de orde grootte van de 
kosten van maatregelen tegen opbarsten of het afnemen van baten voor de melkveehouderij als 
gevolg van opbarsten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen opbarsten van slootbodems en 
opbarsten van percelen. 
 

12.1 Opbarsten slootbodems 
Voor inzicht in kosten voor maatregelen om het opbarstrisico van slootbodems te beperken is 
gebruik gemaakt van het Onderzoek knikpunten watersysteem Restveengebied Zuidplaspolder (lit. 
7). Kosten voor het verdiepen en verzwaren van watergangen zijn geraamd op € 7.000,00 per 
kilometer watergang per jaar. Voor de MT-polder (125 km watergang) komt dit neer op € 1.650 
per ha per jaar.  
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Wanneer maatregelen moeten 
worden genomen tegen het 
opbarsten van slootbodems 
blijft het totaal saldo van 
kosten en baten aan het eind 
van de zichtperiode nog steeds 
positief (autonome 
ontwikkeling). De vraag is bij 
wie de kosten voor 
maatregelen tegen opbarsten 
zouden moeten liggen. Regulier 
onderhoud van overig water is 
de verantwoordelijkheid van de 
eigenaar.  
 
 
Wanneer onderscheid wordt gemaakt tussen primair en overig water is de kostenverdeling als 
volgt: 
 10,5 km primaire watergangen: € 139 per ha per jaar 
 114,5 km overig water: € 1.512 per ha per jaar 
 

12.2 Opbarsten percelen 
Ook het opbarsten van percelen wordt verwacht binnen de zichtperiode van deze MKBA. 
Opbarsten van percelen wordt kritiek als het maaiveld in de MT-polder rond de 30 tot 40 cm 
verder daalt. Gemiddeld is dit in de komende decennia (20 tot 30 jaar) aan de orde. Op bepaalde 

 
Figuur 12.1 Jaarlijkse kosten en baten exclusief Boskoop 
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locaties in de polder komt nu al opbarsting voor. Bij een maaivelddaling van 30-40 cm kan een 
derde tot de helft van de percelen ongeschikt worden voor melkveehouderij.  
 
Er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar om het risico van opbarsting van percelen in de MT-
polder verder te concretiseren (locaties en momenten). Ook is te weinig bekend over de gevolgen 
van opbarsten. Zo is bijvoorbeeld niet bekend in hoeverre percelen onbruikbaar worden. Om een 
uitspraak te doen over de ernst van het probleem en de toekomstverwachting voor het huidige 
grondgebruik is meer onderzoek nodig.  
 
Als gevolg van opbarsten van percelen is enerzijds een afname van opbrengsten voor de 
melkveehouderij te verwachten. Anderzijds zijn er kosten te verwachten voor het nemen van 
maatregelen om opbarsten tegen te gaan. Deze kosten en baten zijn niet in beeld gebracht. 
Inzicht in effectieve en duurzame maatregelen tegen opbarsten van percelen ontbreken, evenals 
voldoende kennis over de afname van baten als gevolg van het opbarsten van percelen. 
 
Geadviseerd wordt om nader onderzoek te doen naar hetrisico en de gevolgen van opbarsten: 

- Analyse van de problematiek van het opbarsten in termen van bodemopbouw, omvang, 
tijdshorizon, de mogelijkheid van maatregelen tegen het opbarsten van percelen en de 
derving van opbrengsten.  

- De mogelijkheden voor (innovatieve) oplossingen te verkennen en daarbij verandering van 
grondgebruik of functie niet uit te sluiten. 

Hierbij moeten uitdrukkelijk de ervaring en eventuele onderzoeksvragen van de betrokken 
grondeigenaren en gebruikers meegenomen worden, evenals de kennis en ervaring die door 
andere waterschappen is opgedaan. 
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13. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

De MT-polder is geen knikpuntgebied als gevolg van het toenemen van de zoutvracht en het effect 
hiervan op de boomteelt. Het effect van de zoutvracht vanuit de MT-polder op de sierteelt in 
Boskoop lijkt daarom niet direct aanleiding te geven om in te grijpen in het peilbeheer van de MT-
polder. 
 
Kosten en baten liggen bij de autonome ontwikkeling bij verschillende partijen. Waar de baten 
voornamelijk bij de ondernemers liggen, liggen de kosten voornamelijk bij de overheden (deze 
conclusie is alleen van toepassing als de kosten van maatregelen tegen/afnemende baten a.g.v 
opbarsten van percelen buiten beschouwing gelaten worden). 
 
De MT-polder is wèl een knikpuntgebied omdat de doorgaande maaivelddaling en daaraan 
gekoppelde peilverlaging in de MT-polder al in de komende decennia (20 tot 30 jaar) kan leiden 
tot opbarsten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen opbarsten van slootbodems en opbarsten 
van percelen. Met maatregelen tegen het opbarsten van slootbodems is ervaring. Dit is niet het 
geval met maatregelen tegen opbarsten van percelen. Wanneer percelen opbarsten zouden deze 
onbruikbaar kunnen worden voor de huidige functie. 
 
In de komende decennia vraagt de aanwezige functie daarom naast oplossingen in het 
waterbeheer aanvullend mogelijk om andere maatregelen of oplossingen.  
 
Om een uitspraak te doen over de ernst van het probleem en de toekomstverwachting voor het 
huidige grondgebruik is meer onderzoek nodig naar het risico en de gevolgen van opbarsten van 
percelen. Hierbij moet gekeken worden naar innovatieve oplossingen waarbij verandering van 
grondgebruik of functie niet wordt uitgesloten.  
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BIJLAGE I METHODIEK MKBA VEENWEIDEGEBIED 

 
 
 

 
 
- Voor dit onderzoek is aangesloten bij de aanpak van de MKBA die gebruikt is voor de 

Toekomstverkenning bodemdaling (lit. 3). 
- Voor technische achtergronden van fysische effecten en monetarisering wordt verwezen naar 

Toekomstverkenning bodemdaling (lit. 3). 
- In bijlagen II, III en IV zijn diverse uitgangspunten en kengetallen opgenomen 
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BIJLAGE II AANVULLING METHODIEK MT-POLDER T.O.V. REEUWIJK-WEST 

Effecten peilverhoging op onderhoudskosten keringen 
- Effect veranderende stijghoogte op stabiliteit keringen is verwaarloosbaar. 
- Effect hoger oppervlaktewaterpeil langs keringen: 
 80 cm peilopzet: onderhoudsslag, bestaande uit plaatsen van degelijke beschoeiing 

(125 euro/m) bij teensloten en aanbrengen van 5 a 10 m3 klei per strekkende meter dijk 
(300 euro/m). 

 20 cm peilopzet: plaatsen minimale beschoeiing en aanbrengen klei (200 euro/m). 
 
Effect verandering zoutvracht naar Gouwe op Boskoop 
- Uitgangspunt: Gouwepolder geen schade als gevolg van zoutvracht uit MT polder omdat via 

KWA voldoende zoet water aangevoerd kan worden (dus geen inlaat vanuit Gouwe nodig naar 
Boskoop oost). 

- Boskoop west  (405 ha): 
 Aanvoer via Oude Rijn niet voldoende voor Boskoop west (vraag = 1,0 m3/s, inlaatcapaciteit 

vanuit Oude Rijn = 0,2 m3/s). 
 Bepalen chlorideconcentratie Boskoop west 1/10 jaar:  

o Conc. Boskoop west = 0,2*conc. Oude Rijn (150 mg/l) + 0,8*conc. Gouwe 
o Conc. Gouwe bepaald a.d.h.v. Sobek berekeningen voor KWA situatie (circa 1/10 jaar). 

 Schade voor Boskoop op basis van berekende chlorideconcentratie bepaald aan de hand van 
Eureyeopener (lit. 4) . 

 Eureyeopener rekent met 10% droog jaar (1989) en berekent dus schade die eens per 10 
jaar kan optreden.  
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BIJLAGE III LANGE TERMIJN ONTWIKKELINGEN 

  2010 2020 2030 2040 2050 2060 
Klimaat       
Neerslag De Bilt [m/jaar] 0.859 0.859 0.859 0.859 0.859 0.859 
Verdamping De Bilt [m/jaar] 0.548 0.548 0.548 0.548 0.548 0.548 
       
NTW       
Verandering t.o.v. 2010 (factor) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
       
Bevolkingsgroei       
Verandering t.o.v. 2010 (factor) 1.00 1.06 1.13 1.19 1.25 1.31 
       
 
Voor kostenkentallen en overige uitgangspunten wordt verwezen naar bijlage IV en lit. 3. 
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BIJLAGE IV UITGANGSPUNTEN EN KENGETALLEN 

  Eenheid RWK MT 
Gemiddelde prijs per huis € 224438 224438 
Δ waarde a.g.v. Δ areaal melkvee (intensieve productie) % -0.1 -0.1 
Δ waarde a.g.v. Δ areaal verbrede landbouw % 0 0 
Δ waarde a.g.v. Δ areaal moeras en biomassa % 0.1 0.1 
Doorwerkingsfactor melkveehouderij (toelevering en verwerking) - 7.7 7.7 
Doorwerkingsfactor boomkwekerij (toelevering en verwerking)     0.3 
Jaarlijkse recreatieve opvangcapaciteit per ha aantal/ha/jaar 75 75 
Besteding per recreant €/bezoek 5.25 5.25 
Winstmarge ondernemers % 10 / 10 10 / 10 
Jaarlijkse WTP beleving per recreant € 1 1 
Jaarlijkse WTP niet-gebruik per huishouden Δ areaal melkvee 
(intensieve productie) 

€/huishouden -26 / -70 -26 / -70 

Jaarlijkse WTP niet-gebruik per huishouden Δ areaal verbrede 
landbouw 

€/huishouden 11 / 30 11 / 30 

Jaarlijkse WTP niet-gebruik per huishouden Δ areaal moeras  €/huishouden -35 / -95 -35 / -95 
Economische eenheid [% administratieve eenheid] % 47 47  
huidige NTW melkvee   1538 2385 
huidige NTW Boomkwekerijbedrijven Boskoop €/ha/jaar   20500 
Huidige % opbrengstderving / ha % 12 28 
% verbreding bij maximale NTW % 10 10 
Huidig % verbreding % 88 100 
% opbrengstderving switch melkveehouderij  moerasnatuur % 50 50 
Δ Σ jaarlijkse recreanten / ha a.g.v. Δ areaal melkveehouderij    6 6 
Δ Σ jaarlijkse recreanten / ha a.g.v. Δ areaal verbrede landbouw   1.5 1.5 
Δ Σ jaarlijkse recreanten / ha a.g.v. Δ areaal biomassa en moeras   -1 -1 
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BIJLAGE V HISTORISCHE PEILAANPASSING EN ONTWIKKELING BODEMDALING 
REEUWIJK-WEST 

 

Jaartal Peil polder 
Reeuwijk 
west 

1909 -1,72 AP 
1928 -2,08 NAP 
1944 -2,09 NAP 
1948 -2,09 NAP 
1966 -2,09 NAP 
1967 ZP -2,10 NAP 

WP -2,20 NAP 
1978 ZP -2,10 NAP 

WP -2,20 NAP 
1992 -2,20 NAP 
2005 -2,22 NAP13 
2010 -2,24 NAP14 
Bron: Provinciale almanakken 
 

 

  
                                         
13 Als gevolg van doorvoeren NAP correctie 
14 Als gevolg van recht hangen van peilschalen in het gebied 
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BIJLAGE VI SCENARIO’S PEILBEHEER REEUWIJK-WEST 

Scenario Aanpak OB Indexeren Initiële drooglegging 
  OB PV OB PV 

0.  Actuele peilen  Voort laten bestaan 
zonder legaliseren 

Ja Nee gelijk aan actueel gelijk aan actueel 

1.  Maaivelddaling 
volgen 

Legaliseren Ja Ja gelijk aan omliggende 
peilvak, in meeste gevallen < 
actueel 

gelijk aan actueel 

2.  Agrarische 
drooglegging 

Opnemen in 
peilvakken*  

Ja Ja ongeveer gelijk aan actueel gelijk aan actueel 
(lint-bebouwing) 

3.  Grotere 
drooglegging  

Legaliseren Ja Ja gelijk aan nieuwe 
drooglegging omliggende 
peilvak, in aantal gevallen < 
actueel 

10 cm > actueel 

4.  Kleinere 
drooglegging  

Legaliseren Ja Ja gelijk aan nieuwe 
drooglegging omliggende 
peilvak, < actueel 

10 cm < actueel 

5.  Opheffen 
onderbemalingen 

Opheffen Ja Ja zeer gering, < drooglegging 
buiten de huidige 
onderbemalingen (a.g.v. lage 
ligging percelen) 

gelijk aan actueel 

6.  Peil fixeren Legaliseren Nee Nee gelijk aan omliggende 
peilvak, in meeste gevallen < 
actueel 

gelijk aan actueel 

*(blokbemaling beheer Rijnland) 
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BIJLAGE VII BODEMDALING 2060 REEUWIJK-WEST PER SCENARIO 

   
Actuele peilen Maaivelddaling volgen Agrarische drooglegging 
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Kleinere drooglegging Grotere drooglegging Peil fixeren 
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Onderbemalingen opheffen   
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BIJLAGE VIII KOSTEN EN BATEN REEUWIJK-WEST  
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BIJLAGE IX SCENARIO’S PEILBEHEER MT-POLDER 

Scenario Initieel zoutvracht Initieel peil Indexeren Toelichting 
0. Autonome ontwikkeling Vergelijkbaar met 

actueel 
-5,90 Ja  

1. Afname zoutvracht  Reductie t.o.v. actueel -5,50 Ja Streefpeil ongeveer gelijk met 
laagste maaiveld. 

2. Geringe afname zoutvracht 
daarna constant houden 

Geringe reductie t.o.v. 
actueel 

-5,70 Nee Zoutvracht constant, drooglegging 
wordt in de toekomst kleiner 

3. Geen zoutvracht Nul -4,90 Nee Kwelneutraal 
4. Geringe afname zoutvracht, 

wel toename in tijd 
Geringe reductie t.o.v. 
actueel 

-5,70 Ja Drooglegging constant, zoutvracht 
neemt toe in de tijd 

 
Verwachte chlorideconcentratie Gouwe t.p.v. 

inlaat naar Boskoop 1/10 jaar (mg/l) 
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BIJLAGE X BODEMDALING 2060 MT-POLDER PER SCENARIO 

   
Peil NAP -5,70 m; indexeren Peil NAP -5,50 m; indexeren Peil NAP -5,90 m; indexeren 
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Peil NAP -5,70 m; fixeren  Peil NAP -4,90 m; fixeren  
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BIJLAGE XI KOSTEN EN BATEN MT-POLDER 
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BIJLAGE XII OPBARSTRISICO MT-POLDER 

  
F1. Chloridegehalte oppervlaktewater, wellen en stijghoogte 1e WVP F2. Onderkant deklaag (m. t.o.v. NAP) 
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F3. Dikte veenlaag aan maaiveld F4. Veiligheidsfactor huidige situatie aan maaiveld (sprake van 

opbarstrisico indien factor<1.1) 
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F5. Veiligheidsfactor huidige situatie slootbodems bij een diepte van 0.5 
m (sprake van opbarstrisico indien factor<1.1) 

F6. Veiligheidsfactor wanneer al het veen dat zich aan maaiveld bevindt, 
verdwenen is (sprake van opbarstrisico indien factor<1.1) 
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F7. Hoeveel mag het maaiveld nog dalen om voldoende stabiliteit 
(veiligheidsfactor=1.1) op maaiveld te hebben. In werkelijkheid wordt dit 
begrensd door de dikte van het veenpakket (zie F3), dit aspect in niet in 
de berekening meegenomen.  

F8. Hoeveel mag het hele gebied nog dalen om voldoende stabiliteit 
(veiligheidsfactor =1.1) in de sloten te hebben. Uitgaande van mee 
zakken/ op diepte houden slootbodems. 
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KAARTENBIJLAGE 

REEUWIJK-WEST 
0. Actuele peilen 
1. Maaivelddaling volgen 
2. Agrarische drooglegging 
3. Grotere drooglegging  
4. Kleinere drooglegging  
5. Opheffen onderbemalingen 
6. Peil fixeren 

MT-POLDER 
0. Autonome ontwikkeling 
1. Afname zoutvracht  
2. Geringe afname zoutvracht daarna constant houden 
3. Geen zoutvracht 
4. Geringe afname zoutvracht, wel toename in tijd 

 
Per scenario zijn de volgende kaarten opgenomen 
1. Watersysteem 
2. Maaivelddaling en veendikte 
3. Drooglegging 
4. Doelrealisatie 
5. Landgebruik 
6. Peilverandering en maaivelddaling keringen 
 
 


