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1 Inleiding 
 

1.1 Ter inzagelegging 

 

Ontwerp Peilbesluit 

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 29 

mei 2018 besloten het ontwerp-peilbesluit Bentwoud en omgeving (Polder de Noordplas) 

vrij te geven voor de terinzagelegging, na consultatie van de VV-commissie Voldoende 

water. Deze commissie heeft op 20 juni 2018 ingestemd met vrijgave. Het ontwerp-

peilbesluit heeft vervolgens van 26 juli 2018 tot en met 6 september 2018 ter inzage 

gelegen. De documenten waren in te zien op het Rijnlandse kantoor in Leiden en via de 

website van Rijnland te vinden in het digitale Waterschapsblad.  

 

Communicatie 

De terinzagelegging is gepubliceerd in het Waterschapsblad. Grondeigenaren in het 

gebied met ten minste 1,0 hectare grond hebben een brief gekregen om te attenderen op 

de terinzagelegging van het ontwerp peilbesluit. Belanghebbenden die in de 

voorbereiding van het ontwerp-peilbesluit zijn betrokken, zijn voor zover mogelijk per e-

mail geïnformeerd.  

1.2 Vervolgprocedure 

 

Na de besluitvorming door de Verenigde Vergadering (peilbesluit), wordt aan 

inspraakgerechtigden die een inspraakreactie naar voren hebben gebracht een exemplaar 

van het vastgestelde besluit toegezonden. Daarna wordt het definitieve peilbesluit, 

gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Het peilbesluit treedt in werking op de dag na de 

datum van deze bekendmaking. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode 

beroep instellen tegen het peilbesluit. Geen beroep kan worden ingesteld door een 

belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen 

over het ontwerp van het peilbesluit naar voren heeft gebracht. 
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2 Overzicht zienswijzen 
 

Ontwerp peilbesluit 

Er zijn 6 zienswijzen binnengekomen op het ontwerp peilbesluit. 

 

Nr Afzender Ontvangen Corsa nr betreft 

1. Particulier 1  27-8-2018 18.121100 Bezwaar tegen voorgesteld peil 

vanwege invloed op werking 

drainage 

2. Landgoed Bentwoud 

BV 

27-8-2018 18.121471 

18.123077  

Bezwaar tegen voorgestelde 

peilen flexibel peil 

3. Particulier 2  3-9-2018 18.123400 Bezwaar peilvoorstel 

Machinetocht, hoogte 

peilvakscheiding 

4. Particulier 3  6-9-2018 18.125561 Bezwaar peilvoorstel 

Machinetocht, hoogte 

peilvakscheiding, oeverinrichting 

Machinetocht, beschoeiing, 

begrenzing peilvak WW-25A 

5. Particulier 4 

 

6-9-2018 18.126016 Bezwaar peilvoorstel 

Machinetocht, hoogte 

peilvakscheiding, oeverinrichting 

Machinetocht, beschoeiing, 

begrenzing peilvak WW-25A 

6. Akkerbouwbedrijf 

Buitenhuis 

4-9-2018 18.124767 Knelpunten in het gebied, 

gebiedsvisie, beleid, robuuste 

waterberging, peilbesluit 2008, 

nieuw peilvak 25 A en 

maaivelddaling. 

 

In de te publiceren stukken worden in verband met de privacy de NAW-gegevens van 

particuliere indieners in de tabel (kolom 2) weggelaten (zij zijn geanonimiseerd). 

 

In Hoofdstuk 3 worden de zienswijzen op het ontwerp-projectplan en het ontwerp-

peilbesluit besproken en per individuele zienswijze wordt afgewogen of dit invloed heeft 

op de voorgestelde maatregel of voorgestelde peil. 
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3 Beantwoording van zienswijzen Ontwerp Peilbesluit 
 

3.1 Particulier 1  

3.1.1 Inhoud 

Indiener 1 is bezorgd dat de peilverhoging die hier plaatsvindt invloed zal hebben op de 

werking van de drainage. Zie bijlage 1 voor de ingediende zienswijze met de argumenten 

hiervoor.  

3.1.2 Antwoord 

Het waterpeil in de sloot waar de indiener op afwatert, wordt niet aangepast ten opzichte 

van het huidige praktijkpeil. Het peilbesluit betreft het op papier vastleggen van een 

situatie die zich op dit moment reeds voordoet.  

Rijnland oordeelt dat indiener een risico aanstipt dat zich in de praktijk niet zal 

manifesteren, en derhalve geen aanleiding vormt om het peilbesluit te wijzigen. 

 

Naar aanleiding van deze zienswijze wordt contact opgenomen met de indiener om het 

peilbesluit nader toe te lichten met gedetailleerde kaarten van de lokale situatie ter 

hoogte van het perceel van indiener. 
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3.2 Landgoed Bentwoud BV 

3.2.1 Inhoud 

Landgoed Bentwoud BV pleit er voor het flexibele peil in het peilvak aan te passen, zowel 

de boven- als ondergrens voldoen om verschillende redenen niet om het gewenste 

grondgebruik optimaal te bedienen. Zie bijlage 2 voor de ingediende zienswijze met de 

argumenten hiervoor. 

3.2.2 Antwoord 

In de zienswijze wordt gesteld dat het watersysteem al langere tijd werkt volgens het 

onderhavige peilbesluit. De afgelopen twee jaar is dat inderdaad het geval geweest. In 

de periode daarvoor werden de waterpeilen op de golfbaan in stand gehouden door 

tijdelijke voorzieningen, waardoor het gevoerde peilbeheer in sommige opzichten nog 

niet overeenkwam met het in dit peilbesluit beoogde peilbeheer.  

 

Indiener constateert dat in een periode van wateroverlast het waterpeil langdurig tegen 

de bovengrens komt en zelfs regelmatig erboven. Dat is een juiste constatering. Bij de 

ontwikkeling van het Bentwoud is vanaf het begin van de planvorming gekozen voor de 

instelling van flexibel peil. Bij flexibel peil is er sprake van een natuurlijke peilfluctuatie 

binnen de vastgestelde bandbreedte. Deze vorm van peilbeheer betekent dat in een 

periode met een neerslagoverschot (meestal najaar, winter en vroeg voorjaar) het 

reguliere waterpeil inderdaad gedurende langere tijd bij de bovengrens van de band-

breedte ligt. Dit is onderdeel van het beoogde peilbeheer. Als vervolgens een neerslag-

hoeveelheid groter is dan de afvoercapaciteit van het watersysteem zullen er daarnaast 

kortdurende peilstijgingen optreden boven het reguliere peil, in dit geval dus boven de 

bovengrens van de bandbreedte. Dergelijke peilstijgingen zijn een onlosmakelijk 

onderdeel van het functioneren van de watersystemen in geheel Rijnland.  

 

Bij de ontwikkeling van het Bentwoud is er een bewuste keuze gedaan een vrij grote 

bandbreedte te kiezen voor het flexibel peil. Met deze bandbreedte kan neerslagwater 

van goede kwaliteit worden vastgehouden. Door planbezuinigingen is het deel van de 

plannen waarin grote oppervlaktes oppervlaktewater waren gepland, vervallen. Dat heeft 

tot gevolg dat de ondergrens van de bandbreedte sneller zou worden bereikt er dus meer 

water zou moeten worden ingelaten. Het inlaatwater is van slechtere kwaliteit dan die 

van het in het gebied aanwezige water. Daarom is er met de planontwikkelaar van het 

Bentwoud (de provincie) voor gekozen de bandbreedte van het flexibel peil aan de 

onderzijde met 10cm te vergroten (dus van NAP-5,85m tot NAP-5,95m).  

 

De gekozen bovengrens van het flexibel peil van NAP-5,35m heeft tot doel de gevallen 

neerslag tot deze bovengrens vast te houden. Omdat er in een gemiddelde winterperiode 

een neerslagoverschot aanwezig is, is in die periode de noodzaak zo veel mogelijk water 

vast te houden (dus tot de bovengrens) minder aanwezig.  

In de winter is namelijk de verwachting dat neerslag op een later moment alsnog voor 
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aanvulling van het waterpeil kan zorgen. Nu gebleken is dat de golfbaan de bovengrens 

in een natte periode als een knelpunt ervaart, is er een verfijning van de instelling van de 

bandbreedte mogelijk die tegemoet komt aan dat ervaren knelpunt. Die verfijning houdt 

in dat in de loop van het najaar tot het vroege voorjaar de bovengrens van de 

bandbreedte met 0,10m wordt verlaagd van NAP-5,35m tot NAP-5,45m. Bij een 

neerslagoverschot zal het waterpeil zich in die periode gedurende langere tijd niet op 

NAP-5,35m, maar op NAP-5,45m bevinden. Tegelijkertijd kan er bij (extreme) neerslag 

nog steeds een kortdurende peilstijging optreden boven de (nieuwe) bovengrens van de 

bandbreedte. Het principe is weergegeven in figuur 1. In de figuur is met de 

donkerblauwe lijn schematisch het peilverloop weergegeven zoals dat met de 

oorspronkelijke uitgangspunten het geval zou zijn geweest in de periode april 2017- april 

2018. In de lichtblauwe kleur is zichtbaar gemaakt hoe het peil-verloop er zou hebben 

uitgezien met de aanpassing die nu het voorstel is. 

Het peilvoorstel ziet er dan als volgt uit:  

• in de loop van maart t/m in de loop van september/oktober: flexibel peil 

tussen NAP-5,35m en NAP-5,95m (overeenkomstig oorspronkelijk plan) 

• in de loop van september/oktober t/m in de loop van maart: flexibel peil 

tussen NAP-5,45m en NAP-5,95m 

 

De precieze invulling van de overgangsperiode zal worden gebaseerd op de in dat seizoen 

aanwezige omstandigheden (maatwerk). Bij zeer natte omstandigheden begin oktober 

zal een eerdere overgang naar de bovengrens van NAP-5,45m dan wanneer bij een droge 

voorgeschiedenis de neerslaghoeveelheden beperkt zijn.  

 

Bij zeer natte omstandigheden kan het peil in dit peilvak tot -4,85 m NAP worden 

opgezet, dat is dus een halve meter bovenop de hoogste stand van het flexibele peil van 

-5,35 m NAP (of 0,6 meter bovenop de -5,45 m NAP in de periode sept/okt t/m in de 

loop van maart). 



 

 8 

 
               figuur 1: schematisch peilverloop bij oorspronkelijke peilvoorstel en na aanpassing   

 

De golfbaan ziet graag dat de pompcapaciteit zodanig wordt uitgebreid dat het 

waterniveau boven de bovengrens snel kan worden weggewerkt. Voor dit aspect 

onderscheidt Rijnland twee situaties: 

1. Indien Rijnland tijdens een periode van wateroverlast de afvoercapaciteit van het 

Bentwoud zou vergroten, dan zou het recreatiegebied zijn wateroverlast 

afwentelen op de agrarische polderdelen in de rest van de Polder de Noordplas. 

Dat is ontoelaatbaar. Bij die omstandigheden zal Rijnland de afvoercapaciteit van 

het recreatiegebied daarom niet vergroten. 

2. Indien er in het Bentwoud nog sprake is van een peilstijging (dus een waterpeil 

boven de op dat moment geldende bovengrens van de bandbreedte) op het 

moment dat de agrarische polderdelen weer min of meer op peil zijn gebracht, 

dan kan die peilstijging in het Bentwoud versneld worden weggewerkt. Met de 

ervaring die er de afgelopen twee jaar met de bediening van de nieuwe stuwen is 

opgedaan, zal Rijnland in het vervolg de stuwen in die situatie actiever gaan 

bedienen om versneld de bovengrens van de bandbreedte weer te bereiken.   

 

De onttrekking van oppervlaktewater ten behoeve van de beregening van de golfbaan is 

één van de oorzaken van het snelle uitzakken van het waterpeil in de zomerperiode.  

Rijnland werkt aan maatregelen de aanvoercapaciteit naar de zuidelijke bermsloot van de 

Hoogeveense weg te vergroten. Als deze maatregelen mogelijk blijken te zijn en zijn 

uitgevoerd, zal Rijnland graag in overleg met golfbaan de mogelijkheden bekijken dat de 

golfbaan een deel van de watervraag voor beregening onttrekt aan de bermsloot van de 
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Hoogeveense weg. Daarmee zal het uitzakken van het waterpeil in het Bentwoud worden 

vertraagd.  

 

Tijdens de afgelopen zomerperiode heeft het peilbeheer in het Bentwoud nog niet 

plaatsgevonden zoals dit peilbesluit beoogt. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de 

inlaat in Benthuizen die de ondergrens van de bandbreedte in stand moet houden, nog 

moet worden aangelegd (planning: komende winter). De wateraanvoer moest daardoor 

noodgedwongen plaatsvinden met een tijdelijk inlaatgemaal vanuit de Limiettocht 

(oostzijde peilvak). Bij een dergelijke, tijdelijke bemaling is het ondoenlijk dagelijks 

kleine hoeveelheden water aan te voeren om de ondergrens van het flexibel peil te 

handhaven. Daarnaast is in het Bentwoud een drempel in de bodem van een 

hoofdwatergang aanwezig (door de ligging van de gasleiding), die een belemmering 

vormt het aangevoerde water. Vanwege deze twee omstandigheden is de afgelopen 

zomer het waterpeil verder aangevuld dan volgens het beoogde peilbeheer de bedoeling 

is. 

3.3 Particulier 2 

3.3.1 Inhoud 

Indiener heeft bezwaar op het voorstel om peilvakken samen te voegen, door de invloed 

op het waterpeil in de watergang waar zijn drainage op uitkomt. Ook zou volgens 

indiener een vakgemaal minder goed functioneren met het risico dat de waterbeheersing 

in gevaar komt. Zie bijlage 3 voor de ingediende zienswijze met de argumenten hiervoor 
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3.3.2 Antwoord 

Er worden in deze zienswijze twee effecten van het ontwerp peilbesluit aangestipt. 

Belangrijk is om de verschillende aspecten afzonderlijk te beoordelen om een goed 

inzicht te krijgen in de relatie gevolg-effect:  

 Door de peilscheiding waar nodig op te hogen (onderdeel van het maatregelenpakket) 

zal het overlopen van de peilscheiding worden voorkomen. Hoewel het reguliere 

waterpeil zal worden verhoogd, zullen de peilstijgingen in dit peilvak kleiner worden 

door de aanleg van extra waterberging en het onderlopen van de laagste delen in het 

Waddinxveense deel van het Bentwoud. De peilstijgingen van de Machinetocht 

worden daardoor kleiner dan in de huidige situatie. De combinatie zorgt er voor dat 

de kans op inundatie vanuit de Machinetocht vervalt.  

 Een strook langs de Machinetocht heeft momenteel drainage die ontwatert op de 

Machinetocht. Die drainage heeft een hoogteligging die grotendeels is gelegen tussen 

het huidige zomer- en winterpeil. Doordat er een vast peil wordt ingesteld dat 7 cm 

boven het zomerpeil (en 14 cm boven winterpeil) ligt komt een deel van de drainage 

permanent onder water te staan. Rijnland is in gesprek met de eigenaar in welke 

mate er schadeloos gesteld gaat worden. Daarbij speelt mee dat deze strook in ieder 

geval al een aantal peilbesluiten lang onderdeel van het peilvak Van der Torre is. Dat 

betekent dat deze strook kan ontwateren op het lagere peil van de vakbemaling Van 

der Torre dat om die reden is ingesteld. De situatie wijkt in dit opzicht af van de 

situatie in andere delen van Polder De Noordplas waar de waterpeilen zijn verhoogd. 

 Indien de waterberging voor de vakbemaling Van der Torre in deze strook zal worden 

gerealiseerd wordt deze drainage afgesneden van de ontwatering naar de 

Machinetocht. De drainage komt dan uit op deze berging die op het peil van de 

vakbemaling Van der Torre staat. Daarmee is een eventueel probleem bij voorbaat 

opgelost. 

 

Rijnland onderkent dat het huidige vijzelgemaal terugloopt in capaciteit bij een (extreme) 

stijging van het peil van de Machinetocht. Hoewel het reguliere waterpeil van de 

Machinetocht zal worden verhoogd, zullen de peilstijgingen in dit peilvak kleiner worden 

door de aanleg van extra waterberging en het onderlopen van de laagste delen van het 

Bentwoud in het Waddinxveense deel.  

Daarnaast zal Rijnland er voor zorgen dat er óf een tijdelijke bemalingsinstallatie wordt 

geplaatst als er een grotere peilstijging van de Machinetocht kan worden verwacht, óf het 

vakgemaal vervangen wordt door een gemaal dat niet gevoelig is voor een peilstijging 

van de Machinetocht. 

 

3.4 Particulier 3 en 4 

3.4.1 Inhoud 

Indieners hebben een zienswijzen ingediend voor percelen die direct naast elkaar zijn 

gelegen. Indiener 4 is pachter van de percelen die in eigendom zijn van indiener 5. 

Omdat de zienswijzen identiek zijn opgebouwd en de lokale situatie voor deze percelen 
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vrijwel identiek is worden deze zienswijzen als één geheel behandeld, in de tekst wordt 

over ‘indiener’ gesproken waarmee zowel indiener 4 als indiener 5 worden bedoeld. 

 

Indiener heeft diverse bezwaren, op het voorstel om peilvakken samen te voegen, op het 

verbreden van de Machinetocht en op mogelijke peilaanpassing in een naastgelegen 

watergang. Zie bijlage 4 voor de ingediende zienswijzen met de argumenten hiervoor. 

3.4.2 Antwoord 

Algemene situatie  

Het betreffende perceel maakt sinds de instelling van de vakbemaling Van der Torre 

enkele tientallen jaren geleden deel uit van die vakbemaling. Om een grotere 

drooglegging ten behoeve van de akkerbouw te bereiken is destijds een vakbemaling 

ingesteld, waarin het waterpeil ongeveer 0,6m is verlaagd ten opzichte van het waterpeil 

van de Machinetocht. Het is onduidelijk waarom de perceeleigenaar er voor heeft 

gekozen desondanks te ontwateren op het niet verlaagde peil. 

Eén van de redenen daarvoor lijkt te zijn dat de afstand tot de zuidelijke perceelsloot, die 

wel op het vakbemalingspeil staat, te groot is (365m). Op deze breedte zijn in het 

verleden ongeveer zes tussensloten aanwezig geweest. De demping van deze 

tussensloten heeft geresulteerd in een veel grotere beteelbare oppervlakte, maar een 

nadeel is dat de ontwateringsafstand tot de sloot veel groter is geworden. De afweging 

tussen de winst aan beteelbare oppervlakte en de toegenomen drainageafstand is een 

afweging van de perceeleigenaar geweest. Bij grote perceelbreedtes is ook de 

oppervlakkige ontwatering lastiger doordat bij ingesloten laagtes de kans groter is dat er 

bij extreme neerslag regenwater blijft staan. De ontwatering is echter de 

verantwoordelijkheid van de perceeleigenaar. 

Het zou daarom niet terecht zijn als een efficiënte inrichting van het watersysteem door 

deze aspecten zou worden belemmerd.  

 

 
Specifieke situatie 

  

1948
gemiddelde slootafstand noord-zuid: 50m

2018
Perceelbreedte soms 365m of 490m

365m 

490m 
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Drainage 

Een strook langs de Machinetocht heeft momenteel drainage die ontwatert op de 

Machinetocht. Die drainage heeft een hoogteligging die grotendeels is gelegen tussen het 

huidige zomer- en winterpeil. Doordat er een vast peil wordt ingesteld dat 7 cm boven  

het zomerpeil (en 14 cm boven winterpeil) ligt komt een deel van de drainage permanent  

onder water te staan. Rijnland is in gesprek met de eigenaar in welke mate  

er schadeloos gesteld gaat worden. Daarbij speelt mee dat deze strook in ieder geval al  

een aantal peilbesluiten lang onderdeel van het peilvak Van der Torre is. Dat betekent  

dat deze strook kan ontwateren op het lagere peil van de vakbemaling Van der Torre dat  

om die reden is ingesteld. De situatie wijkt in dit opzicht af van de situatie in andere 

delen van Polder De Noordplas waar de waterpeilen zijn verhoogd. 

 

Stuw in de vijfde tocht 

We hebben oorspronkelijk het plan gehad deze stuw te verwijderen. Tijdens één van de 

gehouden informatiebijeenkomsten hebben we de informatie gekregen dat er afkalving is 

opgetreden toen dit in het verleden als eens geprobeerd is. Dat is aanleiding geweest 

terughoudend om te gaan met een peilverlaging van deze sloot. De sloot maakt echter 

wel deel uit van het peilvak van de Machinetocht, terwijl wij niet het plan hebben deze 

werkelijk op dat peil te brengen. Een eenvoudige stuw vormt nu een drempel tussen 

sloot en Machinetocht, waardoor de sloot in tijden met normaal peil op een hoger peil 

staat dan de Machinetocht, maar in tijden met verhoogde peilen mee beweegt met het 

Machinetocht peil.  

Rijnland stelt voor dit als volgt correct te verwerken in haar administratieve systeem: 

 Opnemen op kaart 7 van de beleidsregels die behoort bij Uitvoeringsregel 

Peilafwijking (uitvoeringsregel 17) : de sloot mag op een hoger peil worden gehouden 

dan het peil van het peilvak. Motivering: Het maaiveld langs de sloot is hoog gelegen. 

Bij een eerdere peilverlaging trad afkalving op.  

 

Beschikbaar stellen grond, die vrijkomt bij aanleg water 

Grond die vrijkomt bij de aanleg van water, wil Rijnland zo efficiënt mogelijk inzetten op 

de plaatsen waar dat het meest noodzakelijk is om aan de normen voor wateroverlast te 

voldoen. Op dit moment heeft Rijnland het overzicht nog niet waar dat het geval is. De 

lage ligging van gedeeltes van de onderhavig percelen zullen in deze overweging worden 

meegenomen.   

 

Vrees voor schade door vogels aangetrokken door de geplande verbreding en 

natuurvriendelijke oever van de Machinetocht  

In de huidige situatie grenst de Machinetocht aan de noordzijde aan het natuur- en 

recreatiegebied Bentwoud. Het vergroten van het wateroppervlak van de Machinetocht is 

ten behoeve van het waterbeheer van de Machinetocht en aanliggende watergangen. Het 

optimaliseren van het watersysteem moet plaatsvinden door het vergroten van het 

wateroppervlak in de Machinetocht.  

 

Het verbreden van de Machinetocht gebeurt aan de noordzijde van de watergang, aan de 

zijde van het natuur- en recreatiegebied Bentwoud. Dit terrein is op dit moment reeds 

volledig ingericht voor de doelen natuur en recreatie. Het inrichten van de oever als 

natuurvriendelijk betekent dat de oever geen beschoeiing meer nodig heeft, wat Rijnland 

als een verbetering ziet voor het toekomstig waterbeheer in het algemeen en de 

kosteneffectiviteit in het bijzonder.  

 

Slechte staat beschoeiing Machinetocht 
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Rijnland treedt verder in overleg met indiener over de mogelijkheden om de oever aan 

de zuidzijde van de Machinetocht te verflauwen met als doel de beschoeiing op te heffen. 

Het doel van de beschoeiing, een Machinetocht die direct vanaf de oever een forse 

diepgang heeft ten behoeve van de afvoercapaciteit, vervalt namelijk doordat het 

doorstroomprofiel fors wordt vergroot door de ingrepen aan de noordzijde van de 

Machinetocht.  

3.5 Akkerbouwbedrijf Buitenhuis 

3.5.1 Inhoud 

Indiener heeft bezwaar op een groot aantal onderdelen van het ontwerp-peilbesluit. Zie 

bijlage 5 voor de ingediende zienswijze met de argumenten hiervoor.  

3.5.2 Antwoord 

De reactie is onderverdeeld in de volgende aspecten: 

A. Knelpunten in het gebied 

B. Gebiedsvisie 

C. Beleid Hoogheemraadschap van Rijnland 

D. Robuuste waterberging 

E. Peilbesluit Polder de Noordplas 

F. Voorgesteld peil peilvak 25aA voorheen 25ah 

G. Volgen van maaiveldaling 

 

Reactie 

A. Knelpunten in het gebied 

In de zienswijze wordt gesignaleerd dat er in peilvak 25ah (dat in dit peilbesluit wordt 

samengevoegd met peilvak 25a en verder gaat als peilvak 25a) grote peilstijgingen 

voorkomen. 

Rijnland heeft dit ook onderkend. Daarom zijn er via drie sporen maatregelen uitgevoerd 

of voorbereid die deze peilstijging zullen beperken: 

1. Het Waddinxveense deel van het Bentwoud is uit de vakbemaling Achterhof gehaald 

en gevoegd bij peilvak 25a. Door deze ingreep zijn er laagliggende gebieden aan het 

peilvak 25a toegevoegd. Dit heeft tot gevolg dat deze lage delen bij een peilstijging 

als eerste onderlopen en daarmee een verdere peilstijging beperken. Daarnaast kan 

op de piek van de peilstijging de afvoer uit dit deel van het Bentwoud tijdelijk worden 

afgesloten, waardoor de agrarische delen versneld op peil kunnen worden gebracht. 

2. Een deel van het verhard oppervlak dat bij de aanleg van het PCT/ITC is aangelegd is 

gerealiseerd toen er nog geen compensatieplicht bestond bij de aanleg van verhard 

oppervlak. Daarom zijn er afspraken gemaakt om deze berging op een andere basis 

te realiseren. Door een aantal oorzaken heeft de aanleg van deze berging ernstige 

vertraging opgelopen. Rijnland spant zich in deze berging alsnog zo snel mogelijk 

gerealiseerd te krijgen. 

Verhard oppervlak dat nu wordt aangelegd, dient te worden gecompenseerd door de 

aanleg van extra wateroppervlak, waardoor de verdere toename van verhard 

oppervlak waterneutraal zal zijn. 

3. De Machinetocht zal over de gehele lengte van de het Waddinxveense deel van het 

Bentwoud aanzienlijk worden verbreed. Een beperkte verbreding zal worden 

uitgevoerd over een deel van de lengte van Limiettocht. Voor het peilvak als geheel 
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heeft dit tot gevolg dat de peilstijgingen kleiner worden door de toename van het 

bergend vermogen. Door deze ingreep neemt tegelijkertijd het verhang (peilverschil 

dat nodig is om het water bij het gemaal te krijgen) in dit peilvak af. Voor de 

polderdelen op de grootste afstand tot het gemaal heeft dit tot gevolg dat de 

peilstijgingen kleiner worden. 

 

B. Gebiedsvisie 

De aanleg van de berging voor het PCT/ITC-terrein is al behandeld bij punt 2 van 

onderdeel A. Omdat de aanleg van deze waterberging los staat van het watergebiedsplan 

is deze aanleg in de toelichting niet beschreven. 

Met dit peilbesluit wordt de vakbemaling waarin het PCT/ITC-terrein is gelegen 

(vakbemaling Bovewegh), opgeheven. In het noorden van het deelgebied is een aantal 

percelen weiland aanwezig met een beperkte drooglegging. Om de opheffing van de 

vakbemaling mogelijk te maken worden enkele lage (delen van) graslandpercelen 

opgehoogd. 

 

C. Beleid Hoogheemraadschap van Rijnland 

Rijnland hanteert al enige tijd het beleid dat slootdempingen en de aanleg van verhard 

oppervlak moeten worden gecompenseerd. Dat betekent dat dergelijk ingrepen daarmee 

waterneutraal zijn. Een deel van de verharding op het PCT/ITC-terrein is aangelegd op 

het moment dat dit beleid nog niet van kracht was. Bij punt 2 van onderdeel A is 

toegelicht dat er desondanks watercompensatie zal worden gerealiseerd voor de fases 

waarbij de compensatieverplichting nog niet bestond. 

 

D. Robuuste waterberging 

De zienswijze onderschrijft dat de aanleg van extra berging in het Bentwoud een goede 

zaak is. Een gedeelte van de Limiettocht wordt ook verbreed, maar door de wijze waarop 

het gebied is ingeplant, bleek het niet mogelijk de Limiettocht over de gehele lengte te 

verbreden. Afhankelijk van de ruimte die er is wordt de Limiettocht verbreedt. 

 

E. Peilbesluit Polder de Noordplas 

De aanleg van berging in het op te heffen peilvak 25e is reeds behandeld bij de 

onderdelen A (punt 2) en C. 

 

F. Voorgesteld peil peilvak 25a voorheen 25ah 

Aan het oorspronkelijk peilvak 25ah (dat verder gaat als 25a) zijn drie voormalige 

peilvakken (of grote delen daarvan) toegevoegd: 

1. Het op te heffen peilvak 25e, de vakbemaling Bovewegh 

Omdat de functie ITC/PCT-terrein de grote drooglegging die voor akkerbouw werd 

aangehouden niet nodig heeft kan het watersysteem worden ontsnipperd. Opheffing 

van dit lage peil vermindert de (zoute) kwel in dit gebied. De oorspronkelijke, lage 

peilen van de vakbemaling resulteerden in een vrij groot opbarstrisico van de 

slootbodems. De peilverhoging verkleint dat risico. Daardoor worden de 

mogelijkheden vergroot om bergend wateroppervlak te realiseren op het hogere 

waterpeil van peilvak 25a. 

2. Het Waddinxveense deel van het Bentwoud dat uit de vakbemaling Achterweg is 

gehaald 

Door dit deelgebied aan het peilvak 25a toe te voegen wordt de drooglegging van het 

recreatiegebied verkleind. Tegelijkertijd zorgt de peilverhoging voor een vermindering 

van de kwel. 

Bij onderdeel A, punt 1, is toegelicht welke meerwaarde het Waddinxveense deel van 
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het Bentwoud heeft voor het functioneren van het watersysteem van het overwegend 

agrarische peilvak 25a. 

3. Machinetocht 

Om een rechtstreekse verbinding zonder belemmeringen naar het gemaal Omringdijk 

te bereiken zijn ook de Machinetocht en Limiettocht aan dit peilvak toegevoegd. 

 

Alle ingrepen wat betreft de samenvoeging met peilvak 25a zijn dus bewuste keuzes, 

omdat er meerdere doelstellingen mee worden bereikt. 

 

G. Volgen van maaiveldaling 

De maaivelddaling in het gebied is gering. Daarnaast is de aanwezige drooglegging 

afgestemd op de aanwezige functies. Die combinatie van factoren is de reden dat er bij 

dit peilbesluit noch voor een peilverlaging, noch voor een peilindexatie is gekozen. 
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Bijlagen – Zienswijzen 

 

Bijlage 1 – Zienswijze Particulier  

Bijlage 2 – Zienswijze Landgoed Bentwoud BV  

Bijlage 3 – Zienswijze Particulier 

Bijlage 4 – Zienswijze Particulier 3 en Particulier 4 

Bijlage 5 – Zienswijze Akkerbouwbedrijf Buitenhuis  
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Bijlage 1 – Zienswijze Particulier 1 
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Bijlage 2 – Zienswijze Landgoed Bentwoud BV 
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Bijlage 3 – Zienswijze Particulier 2 
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Bijlage 4 – Zienswijze Particulier 3 en Particulier 4 

Indieners maken gebruik van dezelfde rapportage die als bijlage aan beide 

zienswijzen is toegevoegd. 

 

Particulier 3 
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Particulier 4 
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Bijlage 5 – Zienswijze Akkerbouwbedrijf Buitenhuis 
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