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Werkzaamheden Starrenburgerpolder nabij woonwijk.

Watergebiedsplan Zuidgeest
De komende jaren werkt het hoogheemraadschap van Rijnland aan het op orde brengen en toekomstbestendig
maken van het watersysteem in Zuidgeest. Het gebied tussen Wassenaar en Voorschoten en delen van Leiden,
Katwijk en Leidschendam – Voorburg. ‘Watergebiedsplan Zuidgeest’ richt zich op het opnieuw vaststellen
van het waterpeil in vele polders, het creëren van meer waterberging en het oplossen van knelpunten.
Hierbij is er veel aandacht voor maatregelen die een robuust en goedkoper te onderhouden watersysteem
opleveren en zo een hoge mate van kosteneffectiviteit hebben. In deze nieuwsbrief een update.

Polders langs de A44/N44 bij Wassenaar
Papenwegsepolder
In de polder tussen de Leidse Stevenshof en Landgoed de Horsten zijn al diverse maatregelen uitgevoerd om de knelpunten in het
watersysteem op te lossen en er worden nog diverse maatregelen uitgevoerd. Langs de Papeweg realiseert Rijnland in september
en oktober 2015 extra waterberging met beperkte landbouwfunctie. Daarnaast wordt vanaf de Papeweg in noordoostelijke richting
de hoofdwatergang verbreed. De grond die vrijkomt wordt verwerkt op lager gelegen locaties om invulling te geven aan de NBW
opgave.
Langs de ‘Dobbe wetering’ nabij het gemaal Papeweg is in nauw overleg met de diverse belanghebbenden een ontwerp gemaakt
voor een realisatie van extra waterberging met beperkt landbouwkundig gebruik. Deze waterberging zal in 2016 worden aangelegd.

Polders langs de Vliet
Starrenburgerpolder
In de Starrenburgerpolder is aannemer Schouls
gestart met de werkzaamheden nabij woonwijk
Starrenburg II. De belangrijkste maatregel daar is
het verbinden van de watergangen nabij de woonwijk en het opheffen van de tussenboezem door het
waterpeil op polderniveau te brengen. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind november 2015 gereed. Bouwverkeer vindt alleen via de Zuiderzichtlaan
plaats. Na uitvoering is er meer wateroppervlak, een
peilvak minder en een betere afvoer (een robuuster
watersysteem). Bewoners zijn voor de zomervakantie
geïnformeerd door middel van een informatieavond.

Knippolder
In de Knippolder is in 2014-2015 gewerkt aan het actualiseren van het peilbesluit. Er is met verschillende betrokkenen overleg
gevoerd over de maatregelen om de wateroverlast en afvoer van het water te verbeteren. Op dit moment is de voorbereiding gestart voor het vervangen van een bestaande sifon (grondduiker) dicht bij de bestaande molen. De uitvoering staat nog gepland in
2015. Daarnaast wordt de bestaande hoofdwatergang verbeterd. Het peilbesluit van deze polder wordt in november 2015 voor
vaststelling voorgelegd aan het bestuur.

Oostboschpolder
Ook in de Oostboschpolder is het afgelopen twee jaar gewerkt aan het actualiseren van het peilbesluit. Er is vooral met de gemeente Leidschendam-Voorburg overleg gevoerd over de maatregelen om de wateroverlast en afvoer van het water te verbeteren.
In deze polder liggen ontwikkelingsplannen van de gemeente in het kader van de ‘Duivenvoorde Corridor’. Het peilbesluit gaat
eind oktober 2015 ter inzage, zodra de commissie ‘Voldoende water’ een positief advies heeft afgegeven. Er zijn geen grote uitvoeringsmaatregelen voorzien.

Polders rondom Valkenburg
Plangebied Cluster 3
Het voormalige Marinekamp Valkenburg, de Kokshoornpolder, Ruijgelaansepolder, Ommedijksepolder, Oostdorperpolder,
Zonneveldspolder en Huis ter Weerpolder en een aantal polders daaromheen vallen binnen Rijnland onder de interne naam; ‘plangebied Cluster 3’. De planning van deze polders hangt sterk samen met externe ontwikkelingen, zoals de Rijnlandroute, Groene
Buffer, uitbreiding Valkenburgse Meer en de woningbouwontwikkeling op het voormalige vliegveld Valkenburg.
Het concept polderplan voor de Kokshoornpolder is klaar. Het voorstel is het op dit moment geldende peil opnieuw vast te stellen
en enkele hydraulische knelpunten aan te pakken. Er is geen NBW opgave en nauwelijks sprake van bodemdaling. Wel blijkt het
praktijk peil consequent iets te hoog te staan. In de polder worden vooral de agrarische percelen als te nat ervaren. Het peilvoorstel is besproken met diverse gebruikers van de polder, vooral de agrariërs pleiten voor een verlaging van het winterpeil.
Voor de Ruijgelaansepolder, Ommedijksepolder, Oostdorperpolder en Huis ter Weerpolder wordt een kosten-batenanalyse uitgevoerd. Omdat de polders relatief klein zijn, (veel worden doorsneden door boezemwatergangen) en het hydraulisch gezien
aantrekkelijk is ze samen te voegen, is Rijnland aan het afwegen wat de meest slimme inrichting is. Op dit moment worden de
kosten (investering, beheer en onderhoud) van de huidige inrichting van het watersysteem in beeld gebracht én de kosten van
een eventuele nieuwe inrichting. Drie verschillende scenario’s worden doorgerekend. Denk hierbij aan meer of minder gemalen,
boezemwatergangen en –keringen en andere kunstwerken.

Meer informatie
Heb je vragen of wil je meer weten over Watergebiedsplan Zuidgeest, dan horen we het graag.
Neemt u contact op met het hoogheemraadschap van Rijnland via telefoonnummer 071 – 306 30 63
of kijk op http://www.rijnland.net/plannen/wateroverlast-en-peilbeheer/zuidgeest.

Watergebiedsplan Zuidgeest in cijfers
•
Gebied is 9.400 hectare groot
•
23 polders, 4 boezemgebieden en 4 inlaatgebieden
•
Herstart in 2011, doorlooptijd tot 2022

Valkenburgse Meer

