Watergebiedsplan
Nieuwkoop en omstreken

Het watergebiedsplan: klaar voor de toekomst
De polder is van ons allemaal.
Daarom zorgen we samen voor een
gezonde waterhuishouding. Hoe
we dat doen, staat omschreven in
het Watergebiedsplan Nieuwkoop
en omstreken. Hierin beschrijft
het

hoog
heemraadschap

van

Rijnland de maatregelen die nodig
zijn om het waterbeheer in de ko
mende jaren vorm te geven.

Het Watergebiedsplan Nieuwkoop en om
streken is vastgesteld op 1 juni 2011. Uw
mening speelde daarbij een belangrijke rol:
u kent het water op en rond uw perceel im
mers het beste. Daarom hebben we tijdens
diverse informatiebijeenkomsten goed naar
u geluisterd. Dat heeft uiteindelijk geleid tot
een pakket met meer dan zestig maatrege
len. Daarnaast bevat het watergebiedsplan
vijf voorstellen voor nieuwe peilbesluiten.

Aan de slag
Nu is het tijd om alle maatregelen te gaan
uitwerken. Het gaat om een flink aantal actie
punten. In de komende jaren gaan we onder
meer stuwen en duikers aanpakken, water
gangen verdiepen en verbreden, grenzen van
peilvakken verleggen en in sommige geval
len het waterpeil aanpassen. Rijnland vindt
het belangrijk om u nauw bij alle maatrege
len te betrekken. Dat doen we ondermeer via
deze nieuwsbrief en met nieuwe informatie
bijeenkomsten. Want uit
einde
lijk hebben
we allemaal hetzelfde doel: droge voeten,
schoon water een betrouwbaar peilbeheer.

Droge voeten, schoon water

Peilbesluit: de hoogte van het
waterpeil
In het watergebiedsplan staan
voorstellen voor nieuwe peilbe
sluiten. In zo’n besluit leggen we
vast hoe hoog het waterpeil in een
bepaald gebied in de komende
jaren moet zijn. Het watergebieds
plan beschrijft ook de maatregelen
die nodig zijn om dat peil te berei
ken, en om het watersysteem goed
te laten functioneren. Dat kan
bijvoorbeeld door nieuwe sloten te
graven, watergangen te verbreden
en extra stuwen plaatsen.

Nieuwe peilbesluiten voor Polder
Nieuwkoop en Polder Nieuwkoop en
Noorden
Het watergebiedsplan bevat voorstellen voor
vijf nieuwe peilbesluiten. Voor twee daarvan
is de vaststellingsprocedure inmiddels
gestart: de peilbesluiten voor de Polder
Nieuwkoop en voor de Polder Nieuwkoop
en Noorden. Het college van dijkgraaf en
hoogheemraden heeft de ontwerp-peil
besluiten voor deze polders vastgesteld. De
peilvoorstellen blijven dicht bij de huidige
praktijksituatie. Voor sommige peilvakken
wordt de maaivelddaling gevolgd. Het voor
stel voor de Polder Nieuwkoop en Noorden
(het Nieuwkoopse plassengebied) betreft
een kleine peilfluctuatie rondom het huidige
peil. In de praktijk gebeurt dat overigens al
grotendeels.
U kunt de stukken inzien
De ontwerp-peilbesluiten en de bijbe
horende stukken staan op de website van

het hoogheemraadschap van Rijnland:
www.rijnland.net/actueel. U kunt ze van
6 maart tot 17 april ook inzien bij de volgende
adressen:
• Gemeentehuis Alphen aan den Rijn
(Stadhuisplein 1, Alphen aan den Rijn).
• Gemeentehuis Nieuwkoop (Teylersplein
1, Nieuwveen).
• Hoogheemraadschap van Rijnland
(Archimedesweg 1, Leiden).
Als belanghebbende kunt u uw zienswijze
op de ontwerp-peilbesluiten indienen. U
kunt uw reactie richten aan het college van
dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland,
postbus 156, 2300 AD Leiden.
Inloopavond
Op donderdag 7 maart 2013 organiseert
Rijnland een inloopavond in Zalencentrum
De Rank, Reghthuysplein 17 in Nieuwkoop.
Van 19.30 tot 21.30 beantwoorden wij graag
uw vragen over de ontwerp-peilbesluiten.

Wat gaan we nog meer doen?
Binnenkort gaan we de eerste maatregelen uit
het watergebiedsplan uitwerken tot concrete
ontwerpen en projectplannen. Daarbij werken
we in fasen; omdat we nou eenmaal keuzes
moeten maken, maar ook omdat sommige
maatregelen zo sneller kunnen worden
uitgevoerd.
Maatregelen in 2013
De uitwerking van gehele maatregelen
pakket zal enkele jaren in beslag nemen.
Naar verwachting zullen alle werkzaam
heden in 2017 zijn afgerond. Hieronder ziet
u de belangrijkste actiepunten voor 2013
op een rijtje.
Actiepunten:
• ontwerpen voor alle duikers in alle
polders;
• ontwerpen voor de stuwen in de
Verenigde Bloklandse- en Korteraarse
polder;
• maatregelen voor de verbetering van de
afwatering in de Zuid- en Noordeinder
polder;
• locatieonderzoeken (inmetingen) bij de
Schoutervaart en andere hoofdwater
gangen in Polder Nieuwkoop;
• aanpassingen aan de watervoorziening
van het gebied bij de sportvelden en
bebouwing van Noorden (om het water
voortaan uit de Polder Nieuwkoop te
betrekken).
Procedures:
• peilbesluiten voor Polder Nieuwkoop en
Polder Nieuwkoop en Noorden;
• definitief besluit over de maatregelen en
het peilvoorstel voor de Drooggemaakte
polder a/d westzijde te Aarlanderveen;
• definitief besluit rond de maatregelen
tegen wateroverlast in de Verenigde
Bloklandse- en Korteraarsepolder.
De aanpak van duikers
In het plangebied worden tien duikers
vervangen door grotere exemplaren:
• de duiker onder de Kerkweg in de
Verenigde Bloklandse- en Korteraarse
polder;

• vijf duikers in Polder Nieuwkoop;
• vier duikers in de hoofdwatergang langs
de Achtermiddenweg in de Droog
gemaakte polder aan de westzijde te
Aarlanderveen.
Rijnland maakt de ontwerpen voor de nieuwe
duikers. Deze blijven wel eigendom van
de betreffende bewoners en gebruikers.
De plaatsing ervan is dan ook een gedeel
de verantwoordelijkheid. Daarom willen
we binnenkort afspraken maken over de
kosten
verdeling en de uitvoering. In het
voorjaar komen we hiervoor graag persoon
lijk bij u langs.

De aanpak van stuwen
In de Verenigde Bloklandse- en Korteraarse
polder worden drie stuwen aangepast aan
het nieuwe peilvoorstel. De stuw bij het
gemaal wordt vervangen door een automa
tisch regelbare stuw. Ook willen we een
nieuwe stuw bouwen om water
overlast
in peilvak OR-4.08.1.5 te verminderen.
Rijnland is verantwoordelijk voor alle werk
zaamheden en kosten voor de stuwen.
Natuurlijk willen we de uitvoering wel goed
met alle betrokke
nen afstemmen. Ook
daarvoor komen we graag persoonlijk bij u
langs.

Afspraken in de Zuid- en Noordeinderpolder
De afwatering van de peilvakken langs de
Oude Rijn naar het gemaal moet worden
verbeterd. Het oorspronkelijke plan hier
voor is gedeeltelijk aangepast. Zo zal een
aantal watergangen uiteindelijk niet worden
verruimd. Wel moet een flink aantal
stuwen, dammen en andere kunstwerken
worden aangepakt. Daarbij doet Rijnland
graag weer een beroep op de gebiedskennis
van de betreffende eigenaren. Binnenkort
maken we daarom graag een afspraak
om bij u langs te komen. Dan kunnen we
samen met u bepalen of we op uw percelen
de juiste maatregelen voor ogen hebben.

Meer informatie
Wilt u meer weten over het Water
gebiedsplan Nieuwkoop en omstre
ken? Kijk dan op www.rijnland.net/
wgpnieuwkoop. U kunt ook contact
opnemen met projectleider Marieke
Desmense via (071) 306 3332 of
marieke.desmense @ rijnland.net.

