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POLDER OUDENDIJK

Rijnland werkt al jaren met watergebiedsplannen, nu dus 
ook voor Polder Oudendijk. Het is een samenhangende en 
gestructureerde aanpak, waarbij we eerst het hele gebied 
grondig onder de loep nemen. In het watergebiedsplan van 
Polder Oudendijk is geconstateerd dat de waterkwaliteit slecht 
is en dat er sprake is van veel oeverafkalving. Rijnland doet door 
middel van een pilot oeververdediging meerjarig onderzoek 
naar de relatie tussen oeverafkalving en karpers, met als doel 
grondeigenaren te adviseren over mogelijke maatregelen. 

INHOUD

• Pilot oeververdediging
• Samen op zoek naar een 

duurzame oplossing
• Pilot natuurvriendelijke oever 
• Visstand, oevers en 

begroeiing
• Baggeren
• Inloopbijeenkomst polder 

Oudendijk
• Advies over oeverherstel

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,  
de hoge stroomsnelheid ten gevolge van een dikke  
baggerlaag, het huidige peilbeheer met waterstanden  
voor de zomer en de winter, veenafbraak, vee langs de 
oevers, de aanwezigheid van karper en mogelijk ook 
van rivierkreeft.

https://www.facebook.com/hhrijnland?ref=hl
https://twitter.com/hhrijnland
https://www.instagram.com/hhrijnland/
https://www.youtube.com/channel/UC2TKokVWfcHKFZ2wdu3eIsg
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PILOT OEVERVERDEDIGING
Oeverafkalving is een bekend probleem in polder 
Oudendijk, zoals ook toegelicht in de vorige 
nieuwsbrief. Op verschillende plaatsen is de 
afbrokkeling van de veelal zeer steile onbegroeide 
oevers zichtbaar. Ondanks dat de grondeigenaren 
verantwoordelijk zijn voor oeverbeheer en -onderhoud, 
heeft Rijnland het initiatief genomen voor een pilot. 
Zo wordt onderzocht – met het gebruik van 
verschillende vormen van (duurzame) oeververdediging 
– welke oplossing/aanpak het meest effectief is.

Langs de brede watergang bij agrariërs Kroes en  
Van Rijn legt Rijnland oevers aan met een flauw 
talud. Hierbij is grond toegepast met rietwortels.  
Een begroeide oever zorgt voor extra versteviging  
én voor extra biodiversiteit. En dat komt ook de 
waterkwaliteit nog eens ten goede.  
 

 
De rietwortels komen overigens uit plassen waar 
Rijnland riet heeft verwijderd; een mooie circulaire 
oplossing. 

In deze pilot experimenteert Rijnland met technieken 
om de nieuwe oever stabiel te houden, zoals 
onderwaterbeschoeiing. Ook worden er onder de 
waterspiegel op verschillende plekken hekwerken 
geplaatst, parallel aan de oever. Deze voorkomen dat 
karpers de oevers kunnen bereiken. Hiermee komt 
inzicht in het effect van karpers op de afkalving. 

Door meerdere varianten en combinaties in te zetten 
hopen Rijnland én de agrariërs beter zicht te krijgen 
op duurzame werkende oplossingen. 
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SAMEN OP ZOEK NAAR EEN DUURZAME OPLOSSING
Agrariër Kees van Rijn – tevens voorzitter van LTO 
Kaag en Braassem – werkt enthousiast mee op het 
bedrijf dat inmiddels is overgenomen door zoon 
Marcel. ‘We hebben land in de Vlietpolder en Polder 
Oudendijk. In Polder Oudendijk huren en bezitten we 
opgeteld zo’n 11,5 hectare grond. De waterkwaliteit 
én oeverafkalving zijn hier echt een probleem. 
Daarover zijn we als agrariërs al langere tijd met 
Rijnland in gesprek. Tot voor kort leek het erop dat die 
oeverafkalving alleen óns probleem was. We zijn dan 
ook heel blij dat we nu samen met Rijnland serieus op 
zoek gaan naar een oplossing, met behulp van een 
pilot.’ Langs het land van overbuurman Kroes, dat 
langs dezelfde grote watergang ligt als een van de 
kavels van Van Rijn, worden door Rijnland als pilot 
verschillende methodes ingezet. Een combinatie van 
oeververdediging én oeverversteviging.  

‘Ik ben op eigen initiatief al een paar jaar aan het 
experimenteren met wilgentenen. Dat snoeihout 
kreeg ik gratis van de gemeente en mijn buren.  

Ik ben met 50 meter begonnen, inmiddels is het 
zo’n 450 meter. Bij mij wordt, als onderdeel van de 
pilot, zo’n 100 meter extra rietwortels aangeplant.  
Ik ben heel benieuwd naar de resultaten.’

‘Hopelijk blijft de druk op de ketel en kunnen we 
samen met Rijnland op basis van tussentijdse 
evaluaties beslissen hoe nu verder. Daarbij willen  
we dan graag op zoek naar vormen van cofinanciering 
en subsidie. Zodat Rijnland, de agrariërs, LTO en 
mogelijke andere instanties samen bijdragen aan een 
blijvende duurzame oplossing.’

https://www.facebook.com/hhrijnland?ref=hl
https://twitter.com/hhrijnland
https://www.instagram.com/hhrijnland/
https://www.youtube.com/channel/UC2TKokVWfcHKFZ2wdu3eIsg
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PILOT NATUURVRIENDELIJKE OEVER –  
VLOG MAURITS KROES EN MIKE DIJKSTRA
Rijnlander Mike Dijkstra bracht een bezoek aan 
agrariër Maurits Kroes. Een deel van de kavels van 
Kroes ligt langs de hoofdwatergang. Al meerdere 
jaren heeft hij last van flinke oeverafkalving, wel zo’n 
10 centimeter per jaar. Rijnland heeft Kroes benaderd 
of hij interesse had mee te werken aan de pilot 
oeververdediging. 

Om oeverafkalving tegen te gaan, is het van belang 
stabiele oevers te creëren door middel van aanleg  
van flauwe taluds, begroeiing en eventueel 
onderwaterbeschoeiing. Daarnaast wordt 
geëxperimenteerd met karperweringen, om de 
komende jaren te onderzoeken of de karper een 
effect heeft op de afkalving.

Kijk voor meer informatie over het hoogheemraadschap van Rijnland op www.rijnland.net3 / 5

Scan de QR code en bekijk de vlog  
van Maurits Kroes en Mike Dijkstra  
over pilot oeververdediging of ga naar 
www.rijnland.net/polderoudendijk.

Oeverafkalving

Pilot oeververdediging

https://www.facebook.com/hhrijnland?ref=hl
https://twitter.com/hhrijnland
https://www.instagram.com/hhrijnland/
https://www.youtube.com/channel/UC2TKokVWfcHKFZ2wdu3eIsg
https://www.facebook.com/hhrijnland?ref=hl
https://twitter.com/hhrijnland
https://www.instagram.com/hhrijnland/
https://www.youtube.com/channel/UC2TKokVWfcHKFZ2wdu3eIsg
http://www.rijnland.net/polderoudendijk
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VISSTAND, OEVERS EN BEGROEIING–  
VLOG MARCO KRAAL EN MIKE DIJKSTRA
Op de vraag waarom er zo veel karper in de 
hoofdwatergang te vinden is, zegt bioloog/redacteur 
van Sportvisserij Nederland Marco Kraal: ‘Water 
krijgt de visstand die het verdient’. Zijn er geen 
waterplanten, is er geen riet, dan is er geen roofvis 
om de karperstand in toom te houden. Een dikke 
baggerlaag, hoge nutriënten vanuit de landbouw  
zijn factoren die bijdragen aan troebel water, water 
waar de karper zich goed thuis voelt.

Scan de QR code en 
bekijk de vlog van 
Marco Kraal en Mike 
Dijkstra of ga naar 
www.rijnland.net/
polderoudendijk.

In de vlog ‘huis van de vis op orde brengen’ 
vertelt Marco Kraal wat belangrijk is voor de 
visstand en hoe we een gezond leefklimaat 
kunnen ontwikkelen voor de vis. 

BAGGEREN
Rijnland gaat in polder Oudendijk aan de slag met het 
baggeren van de hoofdwatergangen. Er ligt een dikke 
sliblaag op de bodem van de watergangen, mede 
veroorzaakt door de voortdurende afkalving van 
oevers. Het baggeren is noodzakelijk voor een goed 
functionerend watersysteem. 

De beperkte waterdiepte zorgt op dit moment voor 
een hogere stroomsnelheid, wat extra impact kan 
hebben op de afkalving. Bovendien zorgt de sliblaag 
voor troebel water van slechte kwaliteit. Onze 
afdeling ‘baggeren’ gaat in de voorbereiding op de 
werkzaamheden graag met u hierover in gesprek.

https://www.facebook.com/hhrijnland?ref=hl
https://twitter.com/hhrijnland
https://www.instagram.com/hhrijnland/
https://www.youtube.com/channel/UC2TKokVWfcHKFZ2wdu3eIsg
https://www.facebook.com/hhrijnland?ref=hl
https://twitter.com/hhrijnland
https://www.instagram.com/hhrijnland/
https://www.youtube.com/channel/UC2TKokVWfcHKFZ2wdu3eIsg
http://www.rijnland.net/polderoudendijk
http://www.rijnland.net/polderoudendijk
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ADVIES OVER OEVERHERSTEL
Wilt u de oude oeverlijn herstellen door een deel van 
de watergang te dempen? Dan is een toetsing vooraf 
door Rijnland verplicht. Bekijk de Uitvoeringsregels 
over het dempen van water: 

https://www.rijnland.net/uw-loket/vergunningen/
alle-regels-op-een-rij/dempen-van-water

www.rijnland.net/polderoudendijk

INLOOPBIJEENKOMST POLDER OUDENDIJK
Op donderdag 30 september aanstaande wordt  
er ’s middags in polder Oudendijk een bijeenkomst 
georganiseerd om u te informeren.

Ook kunnen er vragen worden gesteld over de 
voorgenomen baggerwerkzaamheden in de polder. 

U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via 
WGPAlgemeen@rijnland.net.  

De locatie en de tijd is afhankelijk van het aantal 
geïnteresseerden. Begin september ontvangt u  
van ons een bevestiging en informatie over het 
programma.

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.

Bij vragen, neem contact op met 
omgevingsmanager  
Saskia van der Kaa-Heemskerk via  
saskia.kaa-heemskerk@rijnland.net of via 
071-3063028.  
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https://www.facebook.com/hhrijnland?ref=hl
https://twitter.com/hhrijnland
https://www.instagram.com/hhrijnland/
https://www.youtube.com/channel/UC2TKokVWfcHKFZ2wdu3eIsg
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