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Polder Reeuwijk West

Met Rijnland aan de keukentafel
Na de informatieavonden in november 2014 heeft Rijnland ruim 25 keukentafelgesprekken gevoerd. Deze gesprekken waren zowel met
particuliere eigenaren uit de polder als met diverse belangenvertegenwoordigers: LTO-afdeling Bodegraven, Agrarische natuurvereniging
Weide en Waterpracht, de KNNV afdeling Gouda en de Vlinderstichting. Ook zijn er gesprekken gevoerd met provincie en gemeente. Het
doel van de gesprekken was het inventariseren van alle belangen. Deze belangen neemt Rijnland mee om een goede (peil)afweging te
kunnen maken. De uitkomsten zijn in enkele hoofdzaken samen te vatten. Hieronder een korte weergave:
•

De kwekers in de polder zijn over het algemeen tevreden met het huidige waterpeil en willen dat ook graag behouden. Het verlagen
van het peil kan de maaivelddaling extra versterken en de beschoeiing aantasten.

•

De veehouders vinden het jammer dat het oude peilbesluit van 2004 niet wordt uitgevoerd. De voorkeur gaat uit naar een vergelijkbaar nieuw plan, met een peilverlaging dat leidt tot een drooglegging van 50-60 cm. Eventuele beschikbare subsidies, om de
voor hen minder gunstige waterhuishouding te compenseren, zijn voor de veehouders een te onzekere factor (te korte looptijd).

•

Ten zuiden van de Nieuwdorperweg hebben veel eigenaren wateroverlast. Dit komt doordat het water, na hevige regenbuien, langzaam afgevoerd wordt. Het verbeteren van de afvoer en een peilverlaging van ongeveer 5 cm is volgens hen de oplossing.

•

De agrariërs zijn er van overtuigd dat behoud of zelfs versterking van krabbescheer en de groene glazenmaker samen kunnen
gaan met een peilverlaging. Een deel van deze agrariërs werkt aan agrarisch natuurbeheer en/of weidevogelbeheer. Vertegenwoordigers
van natuurbelang zijn echter van mening dat peilverlaging de leefomstandigheden voor krabbescheer en de groene glazenmaker
juist zal verslechteren.

•

Ten slotte hebben alle partijen tijdens de gesprekken benoemd dat ze bij een peilverlaging een risico zien voor de fundering van
bebouwing en bruggen.

Hoe staat het met de pilot Oud Reeuwijk?
In 2014 is een pilot gestart bij Oud Reeuwijk. Het doel van de pilot is vooral om te kijken of het mogelijk is om een kleine peilverlaging
toe te passen, zonder schade toe te brengen aan krabbescheer en andere natuurwaarden, wanneer de sloten goed op diepte zijn. Binnen
deze pilot wordt het waterpeil in een aantal sloten 5 cm verlaagd. De eigenaren en gebruikers brengen daarnaast de sloten op diepte
(baggeren). Op dit moment wordt gewerkt aan de laatste maatregelen die nodig zijn voor de peilverlaging om het lagere waterpeil beter
te beheersen, het plaatsen van een inlaat en een stuw. Deze zijn eind voorjaar 2015 gereed. De pilot loopt in ieder geval een jaar, met
mogelijkheid voor verlenging als dit voor de onderzoeksresultaten nodig is.

Hoe kom je tot een peilbesluit?
Een peilbesluit is een juridisch bindend besluit waarin het waterpeil van het oppervlaktewater binnen een polder is aangegeven. Het peilbesluit geeft duidelijkheid over het na te streven waterpeil voor gebruiker en waterbeheerder. Bij het opstellen
van een peilbesluit vindt een gedegen afweging plaats van de verschillende belangen om tot een optimale situatie voor de
polder te komen.

Een peilbesluit wordt opgesteld door Rijnland, en vastgesteld door het algemeen bestuur (de Verenigde Vergadering) van Rijnland en
wordt elke 10 jaar herzien. Bij het actualiseren van een peilbesluit wordt een proces doorlopen, dat afhankelijk van de complexiteit van
één jaar tot enkele jaren kan duren. Er zijn een aantal vaste stappen die doorlopen worden:
• Verzamelen en controleren van gegevens
• Opstellen van een ontwerppeilbesluit
• Inspraakperiode
• Beantwoording van zienswijzen en (zo nodig) aanpassen peilbesluit
• Vaststelling peilbesluit
• Bekendmaking en mogelijkheid tot beroep
• Uitvoering en inwerkingtreding
• Overdracht aan beheerafdeling Rijnland
Voor Polder Reeuwijk West is Rijnland op dit moment bezig met het verzamelen en controleren van alle gegevens en belangen. Vervolgens
zal er gestart worden met het opstellen van een ontwerppeilbesluit. Verwachting is om eind 2015 een eerste concept peilbesluit te
presenteren.

Watergebiedsplan Reeuwijk
Het peilbesluit wordt opgesteld als onderdeel van een watergebiedsplan. Het hoogheemraadschap van Rijnland werkt aan een watergebiedsplan voor de polders rondom Bodegraven en Reeuwijk en in delen van Waddinxveen en Boskoop. Dat watergebiedsplan heeft naast
het opstellen van peilbesluiten tot doel om bestaande knelpunten in het watersysteem op te lossen en om er voor te zorgen dat de polders
gereed zijn voor de toekomst. Het gaat hierbij om Reeuwijk West en Abessinië (beide onderdeel van de Polder Reeuwijk Sluipwijk), de
Zuidzijderpolder, het landelijk gebied van Polder Bloemendaal en Polder Middelburg en Tempelpolder.

Laat het ons weten
Hebt u ideeën of vragen over Watergebiedsplan Reeuwijk? Of heeft u ook behoefte aan een keukentafelgesprek? Neemt u
contact op met het Klantcontactteam van Rijnland via telefoonnummer (071) 306 35 35 of geef uw idee/vraag door via
wgpreeuwijk@rijnland.net. Meer informatie: www.rijnland.net

