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Samenvatting 
 
Het door het Hoogheemraadschap van Rijnland nader vast te stellen watergebiedsplan “Wassenaarsche polder en 
omstreken” en de bijbehorende peilbesluiten vormen de directe aanleiding voor het opstellen van dit projectplan. 
Dit plan voorziet in de uitvoering van een aantal maatregelen om de NBW-opgave in de Vriesekoopsche polder 
op te lossen en maatregelen om het nieuwe peilbesluit door te kunnen voeren. De maatregelen betreffen het 
samenvoegen van onderbemalingen en de verbreding van (hoofd)watergangen. Daarnaast worden diverse 
kunstwerken zoals gemalen, stuwen, dammen, duikers en inlaten vervangen of nieuw geplaatst.  
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel van het project 

 
Het door het Hoogheemraadschap van Rijnland nader vast te stellen watergebiedsplan “Wassenaarsche polder en 
omstreken” en de bijbehorende peilbesluiten vormen de directe aanleiding voor het opstellen van dit projectplan.  
 
Onderdelen van het watergebiedsplan “Wassenaarsche polder en omstreken”: 

 Hoofdlijnen watergebiedsplan Wassenaarsche polder en omstreken, 16-9-2009 
 Peilbesluit Grietpolder, vastgesteld 18-1-2012 
 Peilbesluit Groote en Kleine Heilige Geest polder, vastgesteld 18-1-2012 
 Peilbesluit Rijnsaterwoudschepolder, vastgesteld 18-1-2012 
 Peilbesluit Noordeind- en Geerpolder, heden ter inzage 
 Peilbesluit Wassenaarschepolder, heden ter inzage 
 Peilbesluit Vriesekoopschepolder, heden ter inzage 

 
In de Wassenaarsche en Vriesekoopsche polder is een substantieel deel van het oppervlak van de polder 
onderbemalen. Het hoogheemraadschap heeft geen controle over de waterhuishouding van dit deel van de polder 
maar is wel verantwoordelijk voor het waterbeheer. Bij deze verantwoordelijkheid hoort het voorkomen van 
regelmatig terugkerende wateroverlast in de lager gelegen delen van deze polders. Omdat in de Vriesekoopsche 
polder veel onderbemalingen naast elkaar liggen wordt de kans op wateroverlast gereduceerd door hier een 
nieuw watersysteem te creëren. Dit projectplan beschrijft de benodigde inrichtingsmaatregelen om een beter 
functionerend watersysteem met minder kans op wateroverlast te realiseren. 
 
Het doel van de hier beschreven inrichtingsmaatregelen is dat het watersysteem na inrichting voldoet aan de 
landelijke normen voor wateroverlast (NBW-normen), de Rijnlandse normen/richtlijnen voor doorstroming en 
inrichting (dimensie) van watersystemen. Wateroverlast treedt dan alleen nog op in uitzonderlijke situaties, als er 
zo veel neerslag valt dat het buiten de resultaatverplichting van Rijnland valt. In die gevallen stelt Rijnland het 
calamiteitenplan in werking en heeft Rijnland op dat moment een inspanningsverplichting.  
 

1.2 Waarom een projectplan? 

In het kader van dit project gaat een deel van de waterhuishouding in de Vriesekoopsche polder gewijzigd 
worden. Ingevolge artikel 5.4, eerste lid van de Waterwet geschiedt de aanleg of wijziging van een 
waterstaatswerk door of vanwege de beheerder overeenkomstig een daartoe door hem vast te stellen projectplan. 
 
Op grond van het tweede lid van artikel 5.4 dient het plan tenminste te bevatten: 
 een beschrijving van het betrokken werk 
 de wijze waarop het wordt uitgevoerd 
 alsmede een beschrijving van de consequenties voor derden en (eventuele) compenserende maatregelen 
 

1.3 Leeswijzer 

Dit projectplan dient gelezen te worden als een overzicht van maatregelen die binnen de formele 
verantwoordelijkheden en het bestaande beleid van Rijnland genomen moeten worden om de verbetering in de 
afwatering te realiseren.  
 
 Hoofdstuk 1 behandelt de aanleiding van dit projectplan en de doelstelling van het project.  
 In hoofdstuk 2 worden de locatie en de inhoud van het project beschreven inclusief de documenten waarop 

dit projectplan is gebaseerd. 
 In hoofdstuk 3 en 4 worden de precieze inrichtingsmaatregelen voor het oostelijk en westelijk deel van de 

Vriesekoopsche polder beschreven. 
 Hoofdstuk 5 gaat in op de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden en de financiële 

consequenties voor alle betrokken partijen. 
 In hoofdstuk 6 komen het toekomstige beheer en het onderhoud van het projectgebied aan de orde. 
 Hoofdstuk 7 geeft een overzicht van de procedure die wordt gevold om het projectplan vast te stellen.  
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2. Project 

2.1 Projectgebied 

De inrichtingsmaatregelen worden uitgevoerd in de Vriesekoopsche polder in de gemeente Kaag en Braassem 
(zie Figuur 1).  
 

 

Figuur 1. Projectgebied inrichtingsmaatregelen Vriesekoopsche polder en omstreken. 

 
Aan de noordkant wordt het projectgebied begrensd door de Westeinder Plassen als onderdeel van de boezem. 
Aan de oostkant ligt de Legmeerpolder, deze valt onder het beheergebied van het Waterschap Amstel, Gooi en 
Vecht. Aan de zuidzijde grenst het gebied aan het boezemwater van de Drecht en aan de Wassenaarsche polder. 
Het westelijk deel bestaat uit de stedelijke kern van Leimuiden. Door Leimuiden loopt de N207, iets ten westen 
hiervan ligt de begrenzing met de Grietpolder. De Vriesekoopsche polder bestaat voor het grootste deel uit 
grasland en akkerland. In de polder zijn zowel melkveehouderij, akkerbouw als tuinbouw aanwezig.  
 

2.2 Projectbeschrijving 

Voor een goede beschrijving van de maatregelen is de Vriesekoopsche polder in dit projectplan opgesplitst in 
een oostelijk en een westelijk deel (zie Figuur 2). In dit projectplan komen veel verschillende maatregelen aan de 
orde. Om de totale omvang van het project duidelijk te maken volgt hier een korte opsomming van het 
totaalpakket aan maatregelen. In hoofdstukken 3 en 4 worden deze maatregelen gedetailleerder uitgewerkt. 
 
In het oostelijk deel van de Vriesekoopsche polder wordt een aantal onderbemalingen samengevoegd tot een 
zogenaamde blokbemaling. Hier vloeien veel verschillende inrichtingsmaatregelen uit voort. Het totale 
maatregelenpakket in het oostelijk deel omvat: 

 samenvoeging van 10 onderbemalingen tot één blokbemaling  
 verbreden van 3 hoofdwatergangen, over een totale lengte van 2208 meter 
 verbreden van 6 overige watergangen, over een totale lengte van 4611 meter 
 vervanging van een gemaal 
 plaatsing van een automatische stuw 
 plaatsen van 11 schotbalkstuwen 
 wijziging van 15 dammen met duikers 
 aanleg van 8 inlaten  
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Figuur 2. Oost-West verdeling ten behoeve van projectplan Vriesekoopsche polder. 

 
In het westelijk deel van de Vriesekoopsche polder zijn minder maatregelen noodzakelijk. Het totale 
maatregelenpakket in het westelijk deel omvat: 

 aanleg van 1 afvoerpunt 
 verwijderen van 1 verbinding 
 ophoging van 1 perceel 

 

2.3 Uitgevoerde onderzoeken 

De volgende onderzoeken zijn uitgevoerd ten behoeve van de herinrichtingmaatregelen zoals gepresenteerd in 
dit projectplan: 
 
 Watergebiedsplan Wassenaarschepolder en omstreken - Inventarisatie en knelpunten, Hoogheemraadschap 

van Rijnland, juli 2011 
 Natuurinventarisatie en toets aan de Flora- en faunawet m.b.t. het Watergebiedsplan Wassenaarschepolder 

en omstreken, Groenteam Adviescentrum, 18-01-2010 
 Opbarstrisico waterbodems Wassenaarsche en Vriesekoopse polders, Fugro Ingenieursbureau, 19-05-2010 
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3. Inrichtingsmaatregelen Vriesekoopsche polder oost 

3.1 Huidige situatie  

De huidige waterhuishouding in het oostelijk deel van de Vriesekoopschepolder is weergegeven in Figuur 3. Het 
watersysteem wordt gekenmerkt door een groot aantal onderbemalingen, tien in totaal (twee onderbemalingen 
bestaan uit twee delen die zijn verbonden door middel van sifons). Naast onderbemalingen komen ook 
hoogwatervoorzieningen voor. 
 
De maaiveldniveaus zijn weergegeven in Figuur 4. In de onderbemalingen is het maaiveld het laagst. In Figuur 4 
zijn met name in de oostelijk percelen de gedempte watergangen nog zichtbaar in het maaiveldhoogteverloop.  
 

3.2 Knelpunten  

In de lage delen van de polder is geregeld wateroverlast opgetreden. Dit wordt voor een belangrijk deel 
veroorzaakt door de geringe drooglegging van de onderbemalen percelen waar deze grenzen aan watergangen 
die op polderpeil staan. Delen van de oostelijke onderbemalingen die grenzen aan de hoofdwatergang hebben 
een drooglegging van slechts 0,35 m ten opzichte van het huidige praktijk-zomerpeil (NAP -5,25 m). Dit 
betekent dat bij relatief geringe peilstijgingen al inundaties optreden en de bescherming tegen wateroverlast 
kleiner is dan de NBW-normen voorschrijven.  
 
Een substantieel deel van het oppervlak van de polder is onderbemalen. Het hoogheemraadschap heeft geen 
controle over de waterhuishouding van dit deel van de polder maar is wel verantwoordelijk voor het waterbeheer 
wat onder andere het voorkomen van wateroverlast inhoudt. Door de realisatie van een nieuw watersysteem 
waarin de onderbemalingen worden opgeheven en geïntegreerd in een nieuw peilgebied kan het 
hoogheemraadschap zijn taak veel beter uitvoeren.  
 

3.3 Nieuw ontwerp 

De volgende subparagrafen bevatten ieder een kaart voor de verschillende soorten inrichtingsmaatregelen. In 
Bijlage 1 treft u een kaart op A1 formaat met daarop het totale overzicht aan inrichtingsmaatregelen in dit 
gebied. De huidige peilen uit Figuur 3 zijn het onderwerp van de inspraakprocedure peilbesluit. De 
onderbemalingen worden voor een groot deel opgenomen in een nieuw peilvak met een laag peil. Dit nieuwe 
peilvak wordt direct door het poldergemaal bemalen. 
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Figuur 3. Huidige waterhuishouding in het oostelijke deel van de Vriesekoopsche polder 
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Figuur 4. Maaiveldniveaus in het oostelijke deel van de Vriesekoopsche polder 
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3.4 Blokbemaling 

De onderbemalingen uit Figuur 3 worden samengevoegd in één peilvak. De waterpeilen in dit gebied zijn het 
onderwerp van de inspraakprocedure peilbesluit. Het nieuwe streefpeil wordt conform ontwerp peilbesluit -6,10 
m NAP. De hoogwatervoorzieningen blijven gehandhaafd.  
 

3.5 Watergangen 

Een aantal (hoofd)watergangen in het gebied zullen worden aangepast. Het betreft verbreding of aanpassing van 
het profiel van de watergangen. Figuur 5 geeft de nummering van de verschillende maatregelen en Tabel 1 geeft 
daar een korte toelichting bij.  
 

 

Figuur 5. Codes van de maatregelen voor de watergangen Vriesekoopsche polder Oost. 

 
maatregel type toelichting 
00.01 profiel hoofdwatergang 

aanpassen 
Bodemverlaging, de breedte op waterlijn blijft gelijk. 

00.03 profiel hoofdwatergang 
aanpassen 

Bodemverlaging, de breedte op waterlijn neemt 6.7 m toe. 

00.04 profiel hoofdwatergang 
aanpassen 

Bodemverlaging, de breedte op waterlijn neemt 6.4 m toe. 
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01.01 profiel aanpassen Bodemverlaging, de breedte op waterlijn neemt 0.4 m toe. 
01.02 profiel aanpassen Bodemverlaging, de breedte op waterlijn neemt 0.9 m toe. 
01.03 profiel aanpassen Bodemverlaging, de breedte op waterlijn blijft gelijk. 
01.04 profiel aanpassen Bodemverlaging, de breedte op waterlijn blijft gelijk. 
01.05 profiel aanpassen + 

statuswijziging 
Bodemverlaging, de breedte op waterlijn blijft gelijk.  
Status wijziging van hoofdwatergang naar overige watergang. 

01.06 profiel aanpassen Bodemverlaging, de breedte op waterlijn blijft gelijk. 
03.01 statuswijziging Geen maatregel.  

Status wijziging van hoofdwatergang naar overige watergang. 

Tabel 1. Maatregelen watergangen 

 
Ten westen van hoofdwatergang 00.03 wordt een nieuwe automatische stuw geplaatst (zie paragraaf 3.7 voor de 
details van deze stuw). Hoofdwatergang 00.03 en 00.04 dienen van stuw tot poldergemaal te beschikken over 
een dusdanige afvoercapaciteit dat de stroomsnelheid en opstuwing acceptabel zijn in een afvoersituatie. De 
daarvoor benodigde bodembreedte is 7,0 meter. Dit leidt tot een breedte op waterlijn van 12,7 meter zoals is 
weergegeven in het profiel van hoofdwatergang 00.04 in Figuur 6. Voor hoofdwatergang 00.01 voldoet het 
smallere profiel uit Figuur 7. Alle nieuwe profielen voor de watergangen zijn opgenomen in Bijlage 2. De 
bijbehorende afmetingen zijn daar ook samengevat in Tabel 5. 
 

7 m

12,7 m
1: 1,5

1: 3

1.3 m

16,6 m

0.95 m
0.2 m

Oppervlak baggerlaag: 1,52 m2
Totaal oppervlak: 9,36 m2

Nat oppervlak: 7,84 m2

 

Figuur 6. Toekomstig profiel voor hoofdwatergang 00.04. 

 

1 m

6,7 m

1: 1,5

1: 3

1,35 m

10,75 m

0,95 m

0,2 m

Oppervlak baggerlaag: 0,32 m2
Totaal oppervlak: 3,66 m2

Nat oppervlak: 3,34 m2

 

Figuur 7. Toekomstig profiel voor hoofdwatergang 00.01. 
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A = 6,7 m
1: 1,5

1: 3

10,75 m

1: 2

9,08 m

B = 1,7 
m

maaiveld

toekomstig profiel
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huidig profiel

A: toekomstige breedte op waterlijn
B: geschatte toename van de breedte op taludinsteek

A = 6,7 m
1: 1,5

1: 3

10,75 m

1: 2

9,08 m

B = 1,7 
m

maaiveld

toekomstig profiel

huidig profiel

A: toekomstige breedte op waterlijn
B: geschatte toename van de breedte op taludinsteek

 

Figuur 8. Schematische weergave profielaanpassing hoofdwatergang 00.01 

 

 

Figuur 9. Verbreding van watergangen in het oostelijke deel van de Vriesekoopsche polder 
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Het huidige profiel van hoofdwatergang 00.01 wordt met het toekomstige profiel vergeleken in Figuur 8. In 
Figuur 9 wordt de toekomstige situatie van het watersysteem weergegeven. Zo is de toekomstige breedte op 
waterlijn af te lezen (zie A).  
 
Daarnaast is de geschatte toename van de taludinsteek talud op maaiveld weergegeven (zie B). Deze toename is 
afhankelijk van het bovenwatertalud (dit varieert in de praktijk tussen 1:1 en 1:2) en het niveau van het maaiveld. 
In Figuur 9 geeft de eerste waarde bij B de toename bij een huidig bovenwatertalud van 1:2. De tweede waarde 
geldt voor een huidig bovenwatertalud van 1:1. 
 
De vigerende legger zoals vastgesteld door het Hoogheemraadschap van Rijnland wijkt in dit gebied af van hoe 
de huidige watergangen er in de praktijk uit zien. Voor hoofdwatergang 00.01 geldt bijvoorbeeld dat in de legger 
een talud van 1:3 is vastgesteld. De derde waarde in Figuur 9 (zie C) geeft daarom voor de nieuwe profielen de 
toename van de breedte op maaiveld ten opzichte van de huidige legger. 
 

3.6 Gemalen 

Het bestaande poldergemaal in het zuidwestelijke deel van de nieuwe blokbemaling in de Vriesekoopsche polder 
wordt vervangen, zie Figuur 10. Als gevolg van de samenvoeging van de verschillende onderbemalingen tot één 
blokbemaling zullen 10 gemalen in het gebied verwijderd worden.   
 

 

Figuur 10. Locatie te vervangen poldergemaal 

 
De capaciteit van het poldergemaal wordt 55 m3/min. De opvoerhoogte neemt met circa 0,8 meter toe door de 
verlaging van het peil binnen de blokbemaling. De opvoerhoogte bedraagt in totaal maximaal 6,10 m, er is 
daarom gekozen voor een pompgemaal. De ontwerpafmetingen voor het nieuwe gemaal zijn weergegeven in  
Tabel 2, de ontwerptekening kan worden geraadpleegd in Bijlage 3. 
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Ontwerpcapaciteit 55 m3/min (10% boven bestaande capaciteit). 
 

Polderpeil Streefpeil is -6,10 m NAP. Rekening houdend met 0,20m voor afmaling, verval krooshek 
en met 0,15m toekomstige peilverlaging resulteert dit in zuigpeil pomp van -6,45 m NAP. 
 

Boezempeil winter -0,64 m NAP, maximaal oplopend tot -0,35m NAP  
 

Krooshekreiniger Nieuw, type Bandit 
 

Tabel 2. Ontwerpafmetingen nieuw poldergemaal 

3.7 Automatische stuw 

Er komt een nieuwe automatische klepstuw aan de westrand van de nieuwe blokbemaling in het oostelijk deel 
van de Vriesekoopsche polder, zie Figuur 11. In Bijlage 4 is een voorbeeld van het ontwerp van de toe te passen 
automatische stuw weergegeven.  
 

 

Figuur 11. Locatie nieuwe  stuwen 

 
Door middel van de automatische stuw voert het westelijke deel van de Vriesekoopschepolder af naar het 
poldergemaal. De stuw reguleert het peil van het bovenstroomse gelegen westelijke peilvak. Daarnaast heeft 
deze stuw als functie het westelijke deel van de polder niet te laten afwentelen naar het nieuwe lage, direct 
bemalen, peilgebied. Bij een peiloverschrijding in het bovenstroomse peilgebied houdt de automatisering de 
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afvoer over de stuw constant. De kruinhoogte van de automatische stuw kan worden ingesteld tot boven het 
laagste maaiveld in het bovenstroomse peilgebied.  
 
 

Afvoer te limiteren tot 0,35 m3/s 
Kruinbreedte 1,00 m 
Bereik kruinhoogte NAP -5,65 m – NAP -4,65 m 

Tabel 3. Ontwerpafmetingen automatische stuw 

3.8 Overige stuwen 

Er worden naast een automatische stuw nog 11 schotbalkstuwen geplaatst in het oostelijk deel van de 
Vriesekoopsche polder, zie Figuur 11. In Bijlage 5 is het ontwerp van de toe te passen schotbalkstuw 
weergegeven, de afmetingen van deze stuwen variëren per locatie. Deze nieuwe stuwen hebben een kruinbreedte 
van 0,40 m aangezien het afvoerende oppervlak minder dan 40 hectare per stuw bedraagt.  
 

3.9 Dammen met duikers 

Er worden 5 dammen met duikers vervangen het oostelijk deel van de Vriesekoopsche polder, zie Figuur 12. 
Daarnaast worden 10 nieuwe dammen met duikers aangelegd op die locaties waar poldergemalen worden 
verwijderd. De diameter van de toe te passen duikers bedraagt 600 mm. 
 

 

Figuur 12. Locatie nieuwe en te vervangen dammen met duikers 
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3.10 Inlaten 

Er worden 8 inlaten aangelegd in het oostelijk deel van de Vriesekoopsche polder, zie Figuur 13. Hiermee kan 
boezemwater vanuit de Westeinder plassen of de Drecht worden ingelaten. De afsluitbare inlaten worden 150 
mm breed. 
 

 

Figuur 13. Locatie nieuwe inlaten 
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4. Inrichtingsmaatregelen Vriesekoopsche polder west 

Voor het westelijk deel van de Vriesekoopsche polder is de hoeveelheid inrichtingsmaatregelen beperkt. De 
maatregelen worden beschreven in Tabel 4. De locaties van de maatregelen worden weergegeven in Figuur 14 en 
Figuur 15.  
 
 

Maatregel Omschrijving maatregel 
01.02.04 Aanbrengen van een derde afvoerpunt van Leimuiden naar de Vriesekoopsche polder 

 
01.02.05 Een verouderde verbinding tussen de Griet- en Vriesekoopsche polder wordt verwijderd 

 
01.02.06 Ophoging van het perceel in verband met inundatie vanuit de omgeving 

 

Tabel 4. Omschrijving van inrichtingsmaatregelen in het westelijk deel van de Vriesekoopsche polder 

 

 

Figuur 14. Locatie van de inrichtingsmaatregelen in het westelijk deel van de Vriesekoopsche polder 
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Figuur 15. Detailkaart van inrichtingsmaatregelen in Leimuiden 
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5. Wijze van uitvoering 

5.1 Werkzaamheden  

De werkzaamheden in de Vriesekoopsche polder betreffen opruimingswerk, baggerwerk, grondwerkzaamheden  
(ontgraven en dempen van watergangen), nieuwbouw en verwijdering van poldergemalen, cultuurtechnische 
werkzaamheden en bijbehorende werkzaamheden. De werkzaamheden worden uitgevoerd door een aannemer. 
 

5.2 Samenwerking 

De eigenaren van de grond waarop de wijzigingen plaatsvinden of die hieraan grenzen worden betrokken. Met 
de eigenaren wordt een overeenkomst gesloten voor de werkzaamheden. Met de gemeente en provincie worden 
de werkzaamheden afgestemd. Tevens worden bij de gemeente en provincie na vaststelling van het peilbesluit de 
benodigde vergunningen en ontheffingen aangevraagd voor de uit te voeren werkzaamheden. 
 

5.3 Consequenties voor derden en (eventuele) compenserende maatregelen 

De grondeigenaren kunnen schade hebben van de werkzaamheden. Voorafgaand aan het werk worden afspraken 
gemaakt over compensatie. 
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6. Afwikkeling 

6.1 Financiën 

Alle kosten voor het realiseren van de inrichtingsmaatregelen komen voor rekening van Rijnland. Met de 
grondeigenaren worden afspraken gemaakt over schadeloosstelling voor de grond die benodigd is voor de 
verbreding van de watergangen. 
 

6.2 Beheer en onderhoud 

Het beheer en onderhoud van de verbrede hoofdwatergangen en peilregulerende kunstwerken in deze 
hoofdwatergangen komt/blijft in beheer bij het hoogheemraadschap van Rijnland. Het beheer en onderhoud van 
de oevers van de overige watergangen berust bij de ingelanden. Ook het beheer en onderhoud van de resterende 
kunstwerken in de overige watergangen berust bij de ingelanden. 
 

6.3 Legger 

Diverse watergangen in het plangebied krijgen een nieuw profiel zoals opgenomen in Bijlage 2. De gerealiseerde 
profielen zullen na afronding van de werkzaamheden worden vastgelegd in de legger. 
 



Projectplan inrichtingsmaatregelen Vriesekoopsche polder 

22  Hoogheemraadschap van Rijnland 

7. Besluitvorming en procedure 

7.1 Procedure projectplan 

Als extra mogelijkheid voor inspraak wordt dit projectplan ook als ontwerp-projectplan ter inzage gelegd. Het 
ontwerp-projectplan ligt tegelijkertijd met het ontwerp-peilbesluit ter inzage, zodat ingelanden op de juiste 
maatregel (de peilstelling, of juist de te ondernemen werken) een zienswijze kunnen indienen. Daarnaast kunnen 
beide documenten elkaar verhelderen en aanvullen. Ingediende zienswijzen worden door het 
hoogheemraadschap beantwoordt en tegelijkertijd betrokken bij de vaststelling van het peilbesluit en projectplan.  
De onderstaande procedure is daarna van toepassing. 
 
De procedure die normaliter gevolgd wordt voor dit projectplan is de reguliere (korte) procedure op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb). 
 
De verloop van de procedure is dan als volgt: 
 Het projectplan wordt direct vastgesteld door het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap van 

Rijnland. 
 Het besluit wordt gepubliceerd en daarmee begint de termijn van zes weken voor het indienen van bezwaar.  
 Indien van toepassing volgt de bezwaarschriftenprocedure, de bezwaren worden behandeld door de  

bezwaarschriftencommissie van Rijnland.  
 Bij bezwaren wordt het besluit van het dagelijkse bestuur van Rijnland heroverwogen. 
 Indien van toepassing volgt een beroepprocedure bij de rechtbank conform 7.1.a. Awb. Dit alleen indien er 

bezwaar tegen het besluit gemaakt is.  
 
Inwerkingtreding: Het projectplan treedt in werking na bekendmaking. Bekendmaking geschiedt door digitale 
publicatie in het Waterschapsblad, op het internet te raadplegen via http://www.rijnland.net/. 
 

7.2 Mededelingen over de procedure in publicatie 

Allereerst kunt u op het ontwerp-projectplan een zienswijze indienen. Bij voorkeur bevat deze de naam van de 
indiener, adres, dagtekening, een omschrijving van de maatregel(en) waarover uw zienswijze gaat en 
argumenten bij uw zienswijze. U dient een zienswijze in bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het 
hoogheemraadschap van Rijnland. 
 
Na vaststelling van het projectplan kunnen belanghebbenden schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit (het 
projectplan) bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland. De 
termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken en start op de dag na die waarop het besluit 
is bekendgemaakt. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet daarnaast ten minste bevatten: de 
naam van de indiener, adres, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en 
de gronden (motivering) van het bezwaar. Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn geen kosten 
verbonden. 
 
Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Door het indienen van 
een verzoek tot een voorlopige voorziening kan verzocht worden om het besluit wel te schorsen. Dit verzoek kan 
worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank ' s-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 
20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij 
het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van het projectplan worden meegestuurd. 
 
Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening 
(DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. 
 

7.3 Communicatie 

Het werk is en wordt afgestemd met de direct betrokken grondeigenaren/gebruikers. 
 
 

 
 
 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuur
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Bijlage 1. Inrichtingstekening Vriesekoopsche polder Oost 
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Bijlage 2. Ontwerp dwarsprofielen 

 
    Breedte Taludhelling 

Maatregel 
Lengte  
[m] 

Diepte 
[m] 

Droog-
legging 
[m] 

Bodem-
breedte 
[m] 

Waterlijn-
breedte 
[m] 

Insteek 
op talud 
[m] 

Toename 
talud-
insteek 
tov talud 
1:1 [m] 

Toename 
talud-
insteek 
tov talud 
1:2 [m] 

Toename 
talud-
insteek 
tov legger 
[m] 

onder 
water 

boven 
water 

01.03.00.01 1267 0,95 1,35 1 6,7 10,75 2,9 1,7 0,5 1:3 1:1.5 

01.03.00.03 81 0,95 1,44 7 12,7 17,02 9,7 8,3 6,9 1:3 1:1.5 

01.03.00.04 860 0,95 1,30 7 12,7 16,60 9,2 8,1 9,2 1:3 1:1.5 

            

01.03.01.01 936 0,5 1,02 0,5 2,5 4,54 1,1 0 0 1:2 1:1 

01.03.01.02 1028 0,5 0,92 0,5 3,5 5,34 1,9 0,9 0,9 1:3 1:1 

01.03.01.03 919 0,5 0,52 2,1 5,1 7,18 1,0 0 0 1:3 1:2 

01.03.01.04 921 0,5 0,57 1,2 4,2 6,48 1,1 0 0 1:3 1:2 

01.03.01.05 444 0,5 1,25 2,4 5,4 7,90 1,9 0,9 0,9 1:3 1:1 

01.03.01.06 363 0,5 1,38 0,6 2,6 5,36 1,3 0 0 1:2 1:1 

Tabel 5. Afmetingen ontwerp dwarsprofielen Vriesekoopsche polder 

 
 
 
 
 
 
 
 
Profiel hoofdwatergang 01.03.00.01 Vriesekoopsche polder 
 

1 m

6,7 m

1: 1,5

1: 3

1,35 m

10,75 m

0,95 m

0,2 m

Oppervlak baggerlaag: 0,32 m2

Totaal oppervlak: 3,66 m2

Nat oppervlak: 3,34 m2
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Profiel hoofdwatergang 01.03.00.03 Vriesekoopsche polder 
 

7 m

12,7 m

1: 1,5

1: 3

1,44 m

17,02 m

0,95 m
0,2 m

Oppervlak baggerlaag: 1,52 m2

Totaal oppervlak: 9,36 m2

Nat oppervlak: 7,84 m2

 
 
 
 
 
 
 
Profiel hoofdwatergang 01.03.00.04 Vriesekoopsche polder 
 

7 m

12,7 m
1: 1,5

1: 3

1.3 m

16,6 m

0.95 m
0.2 m

Oppervlak baggerlaag: 1,52 m2

Totaal oppervlak: 9,36 m2

Nat oppervlak: 7,84 m2
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Profiel watergang 01.03.01.01 Vriesekoopsche polder 
 

0,5 m

2,5 m

1: 1

1: 2

1,02 m

4,54 m

0,5 m

0,1 m

Oppervlak baggerlaag: 0,07 m2

Totaal oppervlak: 0,75 m2

Nat oppervlak: 0,68 m2

 
 
 
 
 
 
 
 
Profiel watergang 01.03.01.02 Vriesekoopsche polder 
 

0,5 m

3,5 m

1: 1

1: 3

0,92 m

5,34 m

0,5 m

0,1 m

Oppervlak baggerlaag: 0,08 m2

Totaal oppervlak: 1 m2

Nat oppervlak: 0,92 m2
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Profiel watergang 01.03.01.03 Vriesekoopsche polder 
 

2,1 m

5,1 m
1: 2

1: 3

0,52 m

7,18 m

0,5 m

0,1 m

Oppervlak baggerlaag: 0,24 m2

Totaal oppervlak: 1,8 m2

Nat oppervlak: 1,56 m2

 
 
 
 
 
 
 
 
Profiel watergang 01.03.01.04 Vriesekoopsche polder 
 

1,2 m

4,2 m

1: 2

1: 3

0,57 m

6,48 m

0,5 m

0,1 m

Oppervlak baggerlaag: 0,15 m2
Totaal oppervlak: 1,35 m2

Nat oppervlak: 1,2 m2
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Profiel watergang 01.03.01.05 Vriesekoopsche polder 
 

2,4 m

5,4 m

1: 1

1: 3

1,25 m

7,9 m

0,5 m

0,1 m

Oppervlak baggerlaag: 0,27 m2

Totaal oppervlak: 1,95 m2

Nat oppervlak: 1,68 m2

 
 
 
 
 
 
 
 
Profiel watergang 01.03.01.06 Vriesekoopsche polder 
 

0,6 m

2,6 m

1: 1

1: 2

1,38 m

5,36 m

0,5 m

0,1 m

Oppervlak baggerlaag: 0,08 m2

Totaal oppervlak: 0,8 m2

Nat oppervlak: 0,72 m2
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Bijlage 3. Ontwerp poldergemaal 
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Bijlage 4. Ontwerp automatische stuw 
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Bijlage 5. Ontwerp schotbalkstuw 
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