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Watergebiedsplan: een grondige aanpak
Rijnland werkt al jaren met watergebiedsplannen, nu dus ook voor 
Polder Oudendijk. Het is een samenhangende en gestructureerde  
aanpak, waar bij we eerst het hele gebied grondig onder de loep 
nemen. Door een gedegen analyse weten we goed wat er speelt en 
welke knelpunten er zijn. Het is onze opdracht als waterschap om  
het totale watersysteem zo goed mogelijk te laten functioneren.  
Dan hebben we het over kwaliteit, kwantiteit, waterbeheer en afvoer. 
Het is onze opdracht als waterschap om het totale watersysteem zo 
goed mogelijk te laten functioneren en daarom is het van belang dat 
we in het plan rekening houden met de ontwikkelingen die van invloed 
kunnen zijn op dat watersysteem. Naast de oorzaken van problemen 
die nu spelen in de Polder Oudendijk (waterkwaliteit, diepe ligging van  
de polder en afkalving van de oevers) moeten we ook kijken naar de 
gevolgen van klimaatverandering. Naar de gemiddelde neerslag stijging, 
extreme buien en langere periodes van droogte. Klimaat verandering  
is een grillige factor, met grote invloed op het watersysteem. 

Het watergebiedsplan bestaat uit verschillende fasen (zie infographic 
watergebiedsplannen). Na een eerste fase van onderzoek en inven
tarisatie gaan we in gesprek met u en gebruikers van de polder. 
We toetsen onze plannen en ideeën en bespreken de verantwoor
delijkheden. Uiteindelijk werken we via een formele besluitvormings
fase naar de daadwerkelijke uitvoering van maatregelen. 

Uw betrokkenheid is belangrijk bij het opstellen, uitvoeren en het effect 
van het watergebiedsplan Polder Oudendijk. Dat stellen wij zeer op prijs.

Sjaak Langeslag, Hoogheemraad van Rijnland
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WATERGEBIEDSPLAN POLDER OUDENDIJK

Infographic watergebiedsplannen.

https://www.facebook.com/hhrijnland?ref=hl
https://twitter.com/hhrijnland
https://www.instagram.com/hhrijnland/
https://www.youtube.com/channel/UC2TKokVWfcHKFZ2wdu3eIsg


WATERGEBIEDSPLAN POLDER OUDENDIJK
U woont en/of werkt in Polder Oudendijk, een  
polder die valt onder het hoogheemraadschap  
van Rijnland. Als hoogheemraadschap hebben we 
verschillende wettelijke taken en opgaven op het 
gebied van waterkwantiteit en waterkwaliteit.  
Gaat het om de kwantiteit van water (de hoeveelheid), 
dan blijkt uit onderzoek dat de wateroverlast voor 
oppervlaktewater in Polder Oudendijk binnen de 
normen blijft. Ervaren wateroverlast, veroorzaakt 
door het riool en/of grondwater is de verantwoorde
lijkheid van de gemeente Kaag en Braassem.  
Rijnland en de gemeente Kaag en Braassem  
werken hierin wel samen om de wateroverlast 
 tegen te gaan.

Eén van onze opgaven is het vaststellen en herzien 
van peil besluiten. Dus de hoogte, de waterstand, 
van het oppervlaktewater vaststellen en dat niveau  
zo goed mogelijk na streven. Wij stemmen de peil
besluiten af op de omgeving en op de actuele situatie 
in de polder. Het ziet ernaar uit dat het nieuwe peil
besluit van Polder Oudendijk begin 2022 klaar is. 

Het ontwerp-peilbesluit zal naar verwachting eind 
maart 2021 via de website van Rijnland bekend 
worden gemaakt. Gedurende een periode van  
6 weken kunt u uw zienswijze indienen. Graag  
verwijzen we hierbij naar de website van Rijnland: 
www.rijnland.net/actueel/bekendmakingen

Rijnland pakt dit soort zaken zoveel mogelijk als een 
totaal vraagstuk op in een ‘Watergebiedsplan Rijnland’. 
Met zo’n plan verbeteren we het complete water
systeem vanuit onze drie hoofdtaken: droge voeten, 
gezond water en voldoende water voor nu en in de 
toekomst. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoor
beeld hevige regenval te beperken en ons beter voor 
te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering. 
In 2018 zijn we gestart met het watergebiedsplan 
voor Polder Oudendijk. We hebben u geïnformeerd 
over onze aanpak en de knelpunten die we zagen in 
de polder toegelicht. Daarnaast hebben wij u gevraagd 
wat u zelf van de situatie vond; ook die reacties hebben 
wij meegenomen. Op basis daarvan hebben wij de 
afgelopen 2 jaar diverse onderzoeken gedaan. 
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WAT GAAN WE DE KOMENDE PERIODE DOEN?
De komende periode zal Rijnland met u  
“in gesprek gaan” over de volgende thema’s: 
• Waterkwaliteit
• Oeverafkalving
• Oeververdediging
• Baggeren van overig water
•  Advies beheer, onderhoud en gebruik van  

percelen ten behoeve van verbeteren water
kwaliteit.

Het hoogheemraadschap van Rijnland volgt de  
adviezen van het Rijk als het gaat om de aanpak van 
het coronavirus. Dit betekent dat onze medewerkers 
zo veel mogelijk vanuit huis werken en zo min mogelijk 
overleggen en afspraken met anderen op locatie 
hebben. Daarom gaan we de komende periode op  
een andere manier met u “in gesprek”. Daarbij maken 
we gebruik van nieuwsbrieven, filmpjes en digitale 
overleggen.

ONDERZOEK EN RESULTATEN 
Gaat het om de kwantiteit van water (de hoeveel
heid), dan blijkt uit onderzoek dat de wateroverlast 
voor oppervlaktewater binnen de normen blijft.  
De water kwaliteit is echter niet op orde. Waar  
komt dit door? Met name door de aanwezigheid  
van een te grote hoeveelheid voedingsstoffen,  
samenhangend met het agrarisch landgebruik en  
de grondsoort, brakke kwel, veel inlaat van boezem
water en een dikke baggerlaag.

Kijken we naar de inrichting en het gebruik van de 
gronden in de polder, dan is daar niet makkelijk een 
andere oplossing voor te vinden. Bovendien moeten  
we er rekening mee houden dat polder Oudendijk 
diepgelegen is.  

Dus als we extra maatregelen treffen, dan bestaat 
het risico van ‘opbarsten’ van de grond. Daardoor 
zouden er nieuwe wellen kunnen ontstaan; poelen 
van zout water. Dat willen we zien te voorkomen. 

OEVERAFKALVING
Al langere tijd heeft Polder Oudendijk te maken met 
oeverafkalving. Dit afbrokkelen wordt waarschijnlijk 
veroorzaakt door een combinatie van factoren: steile 
oevers, het ontbreken van begroeiing op de oevers, 
het huidige peilbeheer met waterstanden voor de 
zomer en winter, veenafbraak, vee langs de oevers,  
de aanwezigheid van karper en mogelijk ook van 
rivierkreeft.

Heeft u in de tussentijd vragen? 
Neem dan contact op met omgevingsmanager  
Saskia van der KaaHeemskerk via  
saskia.kaa-heemskerk@rijnland.net  
of via 071-3063028.

www.rijnland.net/polderoudendijk

Graag blijven wij in contact met u. Wilt u in de toekomst de nieuwsbrieven digitaal ontvangen of  
wilt u geen informatie ontvangen, dan kunt u dit doorgeven via WGPAlgemeen@rijnland.net.

Rijnland gaat vertrouwelijk om met uw gegevens, conform de AVG privacy-wetgeving.

In het voorjaar sturen wij u een volgende nieuwsbrief 
met de laatste stand van zaken.
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