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INLEIDING 

 

1.1 Aanleiding 

 

Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor de realisatie van een veerkrachtig en duurzaam 

waterbeheer in het rivierengebied. Onderdeel van de verantwoordelijkheid is het vaststellen van 

peilbesluiten en streefpeilenplannen. In een streefpeilenplan wordt vastgelegd welke peilen in een bepaald 

gebied nagestreefd zullen worden. Het streefpeilenplan Linge is aan herziening toe.  

 

Het Lingesysteem bevindt zich tussen de Nederrijn/Lek en de Waal. De ligging en begrenzing van het gebied 

is weergegeven in afbeelding 1.1. Het gebied dat onderdeel is van het streefpeilenplan bestaat naast de 

Linge ook uit het Merwedekanaal, de Zouweboezem en het Kanaal van Steenenhoek. Alle waterlopen samen 

worden aangeduid als het Lingesysteem. 

 

 

Afbeelding 1.1 Gebied streefpeilenplan Linge 
 

 
 

 

1.2 Doel streefpeilenplan Linge 

 

Het doel van het streefpeilenplan Linge is om voor het gehele Lingesysteem de streefpeilen vast te leggen. 

Achterliggend doel hiervan is de belanghebbenden duidelijkheid te bieden ten aanzien van de te handhaven 

peilen. Het streefpeilenplan is geen formeel peilbesluit volgens de Waterwet. Het heeft juridisch geen 

formele status. Wel geeft het streefpeilenplan het waterschap de taak om binnen de vastgestelde grenzen te 

doen wat nodig is om de vastgestelde peilen te handhaven (inspanningsverplichting).  
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Het huidig vastgestelde streefpeilbesluit dateert van 2008 en was voor de Linge het eerste streefpeilbesluit. 

Voorheen is voor het Merwedekanaal en de Zouweboezem een eigen peilbesluit opgesteld onder de 

noemer Peilbesluit Zederikboezem.  

 

Het Streefpeilenplan Linge omvat het gehele Lingesysteem: De Linge, Kanaal van Steenenhoek, het 

Merwedekanaal en de Zouweboezem.  

 

 

1.3 Projectmatig kader 

 

Vanaf 2006 is er veel data (peilen en debieten) van de kunstwerken in de Linge verzameld. In dit rapport 

wordt de huidige situatie geanalyseerd op basis van die meetdata en vergeleken met de vastgestelde peilen 

uit het vigerend streefpeilenplan [ref. 1]. Op basis van die analyse en een analyse van de functies van en 

langs de Linge wordt een peilafweging gemaakt voor een eventuele peilaanpassing. 

 

Het proces van het streefpeilenplan is ingedeeld in vier fasen: 

- Fase A:  Uitgangspunten, eisen en gegevens verzamelen; 

- Fase B: Analyse huidige situatie en knelpunten; 

- Fase C:  Peiloptimalisatie en maatregelen; 

- Fase D: Streefpeilenplan. 

 

Voorliggend rapport betreft her conceptrapport voor fase B en fase C. In dit rapport zijn de gegevens van de 

huidige situatie geanalyseerd. Op basis van die analyse zijn knelpunten vastgesteld en is een voorstel voor 

mogelijke peiloptimalisaties beschreven. De effectbeschrijving van mogelijke peilaanpassingen is nog geen 

onderdeel van dit rapport. 

 

 

1.4 Leeswijzer 

 

In hoofdstuk 2 is de gebiedsbeschrijving van het gehele Lingesysteem gegeven. Dit betreft een beknopte 

beschrijving van de gebiedskenmerken. In hoofdstuk 3 is de methodiek beschreven hoe de data van de 

huidige situatie en de aanwezige functies van en langs de Linge worden gewogen om te komen tot een 

peilafweging. De data die als basis van de analyse is gebruikt is opgenomen in de bijlagen. Per Lingepand is 

er één bijlage opgesteld. De bijlagen zijn daarmee een belangrijk onderdeel van het rapport. Ten behoeve 

van de leesbaarheid zijn de analyses niet in het hoofdrapport opgenomen.  

 

In hoofdstuk 4 is vervolgens de conclusie van de analyse beschreven per Lingepand. In hoofdstuk 5 is de 

peilafweging beschreven van de Lingepanden waar een (peil)maatregel is voorgesteld. Er is in dit rapport 

nog geen effectbeschrijving van de (peil)maatregelen gegeven. Deze zal onder andere worden opgesteld 

met behulp van input uit de interne- en externe klankbordgroep. 
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GEBIEDSBESCHRIJVING 

 

2.1 Algemeen 

 

Het Lingesysteem begint in het oosten bij het Pannerdensch Kanaal (zie afbeelding 1.1). Tot aan het 

Amsterdam-Rijnkanaal is de Linge grotendeels gekanaliseerd en wordt de waterloop met name omringd 

door agrarisch gebied met fruitteelt. Dit deel wordt ook wel de ‘Boven-Linge’ genoemd.  

 

Bij de kruising met het Amsterdam-Rijnkanaal wordt de Linge middels een sifon onder het kanaal door 

geleid en stroomt dan in een meer natuurlijke loop tot aan Gorinchem. Dit gedeelte wordt ook wel de 

‘Beneden-Linge’ genoemd. Bij Gorinchem splitst de waterloop zich. De oorspronkelijke Linge sluit hier aan 

op de Boven-Merwede (via de Lingesluis Gorinchem). Het andere deel gaat via de Gorinchemse Kanaalsluis 

over in het Kanaal van Steenenhoek en het Merwedekanaal.  

 

 

2.2 Werking (hoofd)watersysteem Linge 

 

De Linge wordt in het oosten bij Doornenburg gevoed vanuit het Pannerdensch Kanaal via gemaal 

De Pannerling. De Linge watert in het westen via het Kanaal van Steenenhoek af op de Beneden-Merwede bij 

Hardinxveld-Giessendam middels het Kolffgemaal. Vanaf het inlaatpunt bij gemaal De Pannerling, tot het 

uitlaatpunt bij het Kolffgemaal heeft de Linge een lengte van circa 130 kilometer. In het bovenstroomse deel 

kan in tijden van hoge afvoer overtollig water via het Kuykgemaal geloosd worden op de Nederrijn. 

Halverwege het stroomgebied, ter plaatse van het Beuningengemaal, kruist de Linge het Amsterdam-

Rijnkanaal via drie Sifons. Hier kan eveneens overtollig water geloosd worden op het Amsterdam Rijnkanaal, 

via het gemaal Van Beuningen. In droge perioden kan hier ook extra water worden ingelaten.  

 

Bij Arkel en Gorinchem is de Linge verbonden aan het Merwedekanaal. Dit kanaal verbindt de Waal met de 

Lek en heeft een lengte van circa 23 kilometer. Tussen Meerkerk en Ameide ligt de Zouweboezem. Dit 

Natura2000-gebied is bij Meerkerk verbonden aan het Merwedekanaal.  

 

Naast de aan- en afvoerfunctie heeft de Linge ook een belangrijke regionale bergingsfunctie. De Linge 

fungeert als boezemsysteem voor het achterliggende poldergebied van de Tielerwaarden, Lek en Linge en 

het zuidelijk deel van Vijfheerenlanden. 

 

Lingepanden 

De Linge is opgedeeld in 14 beheerspanden. Afbeelding 2.1 toont de indeling van de Lingepanden.  
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Afbeelding 2.1 Indeling Lingepanden 
 

 
 

 

Sinds het Streefpeilbesluit van 2008 is een aan- en afvoerpeil ingesteld in plaats een zomer- en winterpeil. 

Dit is ingevoerd om meer flexibiliteit in het peilbeheer in te voeren. De afvoersituatie doet zich met name in 

de winter voor, en de aanvoersituatie met name in de zomer. Maar dit hoeft niet specifiek seizoensgebonden 

te zijn.  

 

In tabel 2.1 is per pand het aan- en afvoerpeil zoals vastgelegd in het Streefpeilbesluit 2008 [ref. 1.] gegeven. 

Bij de aan- en afvoerpeilen is in het streefpeilbesluit een bandbreedte aangegeven (marges). Deze marges 

zijn toegevoegd om zoveel mogelijk tegemoet te kunnen komen aan specifieke wensen van de aanwezige 

functies. De marges zijn ook opgenomen in de tabel. 

 

 

Tabel 2.1  Aan- en afvoerpeilen Lingepanden zoals vastgelegd in Streefpeilbesluit 2008 [ref. 1.] 
 

Linge

pand 

Aanvoerpeil + marges Afvoerpeil + marges Inlaatkunstwerk Uitlaat 

kunstwerk 

Aan- / 

afvoer 

gemaal 

1 9.1 m NAP +/- 0.1 m 8.9 m NAP +/- 0.1 m De Pannerling Krakkedel De 

Pannerling 

2 8.7 m NAP +/- 0.1 m 8.4 m NAP +0.2 /- 0.1 m Krakkedel Kraaienstraat  

3 8.2 m NAP +/- 0.1 m 8.0 m NAP +/- 0.1 m Kraaienstraat Karbruggen  

4 8.2 m NAP +/- 0.1 m 8.0 m NAP +/- 0.1 m Karbruggen Stuw Rijksweg/ 

Snelweg A325 

 

5 7.4 m NAP +/- 0.1 m 7.2 m NAP +/- 0.1 m Stuw Rijksweg/ 

Snelweg A325 

Hollander-

broek 

 

6 6.8 m NAP +/- 0.1 m 6.6 m NAP +/- 0.1 m Hollanderbroek Muskushouw  

7 5.95 m NAP +/- 0.1 m 5.75 m NAP +/- 0.1 m Muskushouw De Aftakking Kuijkgemaal 

8 5.7 m NAP +/- 0.1 m 5.5 m NAP +/- 0.1 m De Aftakking Opheusden  
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Linge

pand 

Aanvoerpeil + marges Afvoerpeil + marges Inlaatkunstwerk Uitlaat 

kunstwerk 

Aan- / 

afvoer 

gemaal 

9 4.8 m NAP +/- 0.1 m 4.6 m NAP +/- 0.1 m Opheusden Pottum  

10 3.9 m NAP +/- 0.1 m 3.7 m NAP +/- 0.1 m Pottum Sifon ARK Beuningen-

gemaal 

11 3.2 m NAP +/- 0.1 m 3.0 m NAP +/- 0.1 m Sifon ARK Thedingsweert  

12 2.3 m NAP +/- 0.1 m 2.0 m NAP +/- 0.1 m Thedingsweert Pijpenkast  

13 1.6 m NAP +/- 0.1 m 1.4 m NAP +/- 0.1 m Pijpenkast Julianastuw  

14 0.8 m NAP + 0.1 m 0.8 m NAP +/- 0.1 m Julianastuw Kolffgemaal Kolffgemaal 

 

 

2.3 Functies van en langs de Linge 

 

Het gebied langs de Lingepanden 1 tot en met 13 wordt gekenmerkt door voornamelijk landbouwkundig 

gebruik. De Linge heeft hier een belangrijke aan- en afvoerfunctie voor omliggende landbouw/tuinbouw. 

Het voornaamste landgebruik is akkerbouw, fruitteelt en grasland. Ook voor stedelijk gebied heeft de Linge 

hier een belangrijke aan- en afvoerfunctie. In de Lingepanden 1 tot en met 13 zijn geen Natura2000-

gebieden aanwezig. Wel zijn er ecologische belangen waar rekening mee gehouden moet worden (KRW / 

NVO).  

 

Vanwege de complexere situatie van Lingepand 14 wordt in de volgende paragraaf extra ingegaan op de 

werking van het watersysteem van Lingepand 14 en de functies langs dit Lingepand. 

 

 

2.4 Watersysteem Lingepand 14 

 

2.4.1 Werking watersysteem Lingepand 14 

 

Lingepand 14 is het meest benedenstrooms gelegen pand in de Linge en omvat de Linge vanaf de 

Julianastuw in Geldermalsen tot het Kolffgemaal in Hardinxveld. Ook het Merwedekanaal, inclusief de 

Zouweboezem, maakt onderdeel uit van dit Lingepand.  

 

In afbeelding 2.2 is de loop van de Linge met de belangrijkste kunstwerken schematisch weergegeven.  

 

Bij de Julianastuw wordt het water voor Lingepand 14 ingelaten. Daarvandaan stroomt het via een natuurlijke 

loop van de Linge naar Arkel en verder naar Gorinchem. Bij Arkel is een verbindingskanaal tussen de Linge 

en het Merwedekanaal gelegen. De Linge is via de Sluis Arkelsche Dam met het verbindingskanaal 

verbonden. Bij Gorinchem splitst de Linge: een deel gaat naar de Lingesluis in Gorinchem. Deze sluis verbindt 

de Linge met de Beneden-Merwede (pleziervaart). Een ander deel gaat via de Gorinchemse Kanaalsluis naar 

het Kanaal van Steenenhoek. Het Kanaal van Steenenhoek mondt uit in de Beneden Merwede via het 

Kolffgemaal. Bij Gorinchem, na de Gorinchemse Kanaalsluis waar de Linge over gaat in het Kanaal van 

Steenenhoek, kruist de Linge het Merwedekanaal.  
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Afbeelding 2.2. Schematische weergave van het Lingesysteem 
 

 
 

 

2.4.2 Waterafvoer 

 

Het gebied van de Linge in Lingepand 14 wordt gekenmerkt door onder andere een relatief hoge mate van 

kwel vanuit de Rijn en de Waal bij hoge waterstanden. De kwel kan oplopen tot 3 mm/dag. In combinatie 

met neerslag kan dit voor hoge afvoeren op de Linge zorgen. Normaal gesproken wordt het water vanuit de 

Linge onder vrij verval geloosd op de Beneden Merwede. Bij hoge rivierwaterstanden (veroorzaakt door de 

getijden op de Noordzee en rivierafvoer) wordt het water uitgemalen met het Kolffgemaal. Dit gemaal heeft 

een capaciteit van 60 m
3
/s, waarvan ongeveer 15 m

3
/s wordt bepaald door de afvoer vanuit Vijfheerenlanden 

(via het Merwedekanaal) en 45 m
3
/s door de Linge. Als de waterstand op het Merwedekanaal NAP +1,26 m 

nadert (het maximaal toelaatbare niveau op het Merwedekanaal) gaat de sluis bij Arkel dicht en wordt de 

Gorinchemse kanaalsluis geknepen. Daardoor treedt de boezemfunctie van de Linge in werking. Het water 

op de Linge stijgt. Bij hoge afvoeren zorgen de keersluizen bij Asperen en Gorinchemse kanaalsluis voor 

opstuwing en treedt in de Linge een verhang op. Het verhang kan versterkt worden door de wind. 

 

 

2.4.3 Wateraanvoer 

 

Bij lage waterstanden op de Rijn en de Waal treedt er in het projectgebied wegzijging op naar de grote 

rivieren. In het achterland is op dat moment wateraanvoer nodig om deze wegzijging en verdamping te 

compenseren. In de zomer wordt daarom water vanuit de Linge gebruikt voor deze wateraanvoer. Ook in het 

voorjaar vindt waterinlaat plaats voor nachtvorstbestrijding van de fruitteelt. 

 

De wateraanvoermogelijkheden van de Linge zelf zijn (zie ook afbeelding 2.1): 

- vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal bij het Van Beuningengemaal; 

- vanuit het Kuykgemaal bij het Lingekanaal in Beneden-Betuwe; 

- via het Pannerling gemaal bij Doornenburg; 

- in uitzonderlijk droge situaties kan er ook water ingepompt worden bij het Kolfgemaal. 

 

 

2.4.4 Toelichting belangrijke kunstwerken voor werking watersysteem 

 

In de Linge in Lingepand 14 bevinden zich een drietal kunstwerken:  

- keersluis Asperen. Deze sluis staat normaal open, maar kan indien nodig dichtgezet worden en water ke-

ren als onderdeel van de Diefdijk. Ondanks dat de keersluis geopend is, belemmert de sluis de afvoer en 
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zorgt het voor opstuwing bij hogere afvoeren (deze opstuwing is een verschil in waterstand dat nodig is 

om water door de sluis heen te voeren); 

- keersluis Gorinchemse kanaalsluis. Deze sluis staat normaal open. Bij hoge waterstanden op het Merwe-

dekanaal wordt middels deze sluis de afvoer van de Linge naar het Merwedekanaal geknepen. Ook in 

open toestand belemmert de keersluis de afvoer en zorgt het voor opstuwing bij hogere afvoeren;  

- schutsluis Arkel. Schutsluis ten behoeve van de scheepvaart. 

 

 

2.4.5 Functies Lingesysteem in Lingepand 14 

 

Bij het Lingesysteem hoort ook het Merwedekanaal en de Zouweboezem. Scheepvaart kan het Merwede 

kanaal bevaren via de Grote Merwedesluis in het zuiden en de Grote Sluis Vianen in het noorden. Het water 

dat bij de Julianastuw Lingepand 14 binnenstroomt, is vanwege het Merwedekanaal dus van belang voor de 

scheepvaart.  

 

De Linge fungeert tevens als boezemsysteem voor het achterliggende poldergebied van de Tielerwaarden, 

Lek en Linge en het zuidelijk deel van Vijfheerenlanden. Het gebied dient voor de aan- en afvoer van water 

van de peilgebieden. Daarnaast de aan- en afvoerfunctie heeft de Linge ook een belangrijke regionale 

bergingsfunctie. 

 

In en naast Lingepand 14 liggen een aantal natuurgebieden die aangewezen zijn als N2000-gebieden. De 

uiterwaarden van de Linge in Lingepand 14 zijn deels aangewezen als N2000-habitatrichtlijngebieden. Ook 

de Zouweboezem is een N2000-gebied, net als de Nieuwe Zuiderlingedijk en Diefdijk Zuid (zie 

afbeelding 2.3).  

 

 

Afbeelding 2.3 Natura2000-gebieden Lingepand 14 
 

 
 

 

Tot slot worden de gronden gebruikt voor landbouw en recreatie. Ook ligt een deel van de bebouwing van 

Geldermalsen, Leerdam en Gorinchem in het Lingepand 14. 
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METHODIEK PEILAFWEGING 

 

3.1 Inleiding 

 

Belangrijkste doel van dit rapport is de huidige (peil)situatie te toetsen aan de functies van en langs de Linge, 

om daarmee te komen tot een peilafweging. In dit hoofdstuk worden daartoe eerst de functies 

onderscheiden. Vervolgens is voor deze functies een afwegingskader opgesteld. Om de functies te kunnen 

afwegen is een scoretabel opgesteld. Per Lingepand is vervolgens de huidige situatie getoetst volgens de 

scoretabel om vast te stellen of een peilaanpassing gewenst is. Deze analyse is per Lingepand opgenomen in 

een bijlage. Daarmee wordt de peilafweging in hoofdstuk 5 onderbouwd.  

 

 

3.2 Analyse vanuit functies 

 

De volgende functies worden onderscheiden: 

- aan- en afvoer water;  

- landbouw; 

- natuur (aquatisch / terrestisch / NVO); 

- wonen / bebouwing; 

- specifiek voor Lingepand 14: Scheepvaart; 

- specifiek voor Lingepand 14: Recreatie. 

 

 

3.3 Afwegingskader 

 

Om te toetsen of de huidige peilen voldoen voor de aanwezige functies is een afwegingskader opgesteld. In 

het afwegingskader zijn voor de verschillende functies criteria afgeleid. Met de criteria wordt per functie 

getoetst of er in de huidige situatie knelpunten zijn. Tabel 3.1 toont het afwegingskader. 

 

 

Tabel 3.1 Afwegingskader 
 

Nr. Functie Criteria peil 

1 aan- en afvoer Peilen huidige situatie binnen vastgestelde peilen en marges. 

2 aan- en afvoer Verhang huidige situatie binnen norm waterschap Rivierenland. 

3 aan- en afvoer Huidige peilen voldoen voor aangrenzende van de Linge afhankelijke peilgebieden. 

4a landbouw Huidige peilen voldoen voor functie landbouw. 

4b natuur Huidige peilen voldoen voor functie natuur (aquatisch / terrestisch / NVO). 

4c wonen / bebouwing Huidige peilen voldoen voor functie wonen / bebouwing. 

(4d) scheepvaart (specifiek voor 

Lingepand 14 

Huidige peilen voldoen voor functie scheepvaart. 

(4e) recreatie 

(specifiek voor Lingepand 14 

Huidige peilen voldoen voor functie recreatie. 
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3.4 Scoretabel 

 

Tabel 3.2 toont de scoringstabel waaraan de verschillende criteria getoetst worden.  

 

 

Tabel 3.2 Scoretabel 
 

Nr. Functie Geen knelpunt i.r.t. 

huidige peilen 

Licht knelpunt i.r.t. 

huidige peilen 

Knelpunt i.r.t. huidige peilen 

 

1 Peilen huidige 

situatie binnen 

vastgestelde 

peilen?1 

Peilen huidige situatie 

binnen vastgestelde peilen 

(uitzonderingen in 

extremen situaties 

daargelaten). Boxplot: 5 % 

en 95 % liggen binnen de 

vastgestelde marges en de 

mediaan tussen aan- en 

afvoerpeil.  

Peilen huidige situatie 

binnen vastgestelde 

marges, maar geregeld 

over- of onderschrijding 

van vastgesteld peil. 

Boxplot: 5 % en/of 95 % 

over- of onderschrijdt 

vastgestelde marge en/of 

Q1 en/of Q3 waarde ligt 

>= 5 cm onder/boven 

aanvoerpeil.  

Peilen huidige situatie buiten 

vastgestelde marges en 

vastgesteld peil. 

Boxplot: Q3 overschrijdt de 

vastgestelde marge op 

aanvoerpeil of Q1 

onderschrijdt vastgestelde 

marge op afvoerpeil. 

2 Verhang huidige 

situatie binnen 

norm? 

Verhang huidige situatie 

binnen de norm 

waterschap Rivierenland. 

Verhang huidige situatie 

overschrijdt regelmatig 

norm waterschap 

Rivierenland, maar 

gemiddeld onder norm. 

Verhang huidige situatie 

overschrijdt norm waterschap 

Rivierenland. 

3 Huidige peilen 

voldoen voor 

aangrenzende van 

de Linge 

afhankelijke 

peilgebieden 

Peil in Lingepand is altijd > 

0,2 m hoger/lager dan peil 

aangrenzend peilgebied. 

Peil in Lingepand is = 

< 0,2 m hoger/lager dan 

peil aangrenzend 

peilgebied. 

Peil in Lingepand is =< 0,1 m 

hoger/lager dan peil 

aangrenzend peilgebied. 

4a Huidige peilen 

voldoen voor 

functie landbouw 

Er zijn geen praktijk 

knelpunten bekend vanuit 

de functie landbouw. 

 Er zijn praktijk knelpunten 

bekend vanuit de functie 

landbouw. 

4b Huidige peilen 

voldoen voor 

functie natuur 

Er zijn geen praktijk 

knelpunten bekend vanuit 

de functie natuur. 

 Er zijn praktijk knelpunten 

bekend vanuit de functie 

natuur. 

4c Huidige peilen 

voldoen voor 

functie wonen / 

bebouwing 

Er zijn geen praktijk 

knelpunten bekend vanuit 

de functie 

wonen/bebouwing. 

 Er zijn praktijk knelpunten 

bekend vanuit de functie 

natuur. 

(4d) Huidige peilen 

voldoen voor 

functie 

scheepvaart 

(specifiek voor 

Lingepand 14) 

Er zijn geen praktijk 

knelpunten bekend vanuit 

de functie scheepvaart. 

 Er zijn praktijk knelpunten 

bekend vanuit de functie 

scheepvaart. 

(4e) Huidige peilen 

voldoen voor 

functie recreatie. 

(specifiek voor 

Lingepand 14) 

Er zijn geen praktijk 

knelpunten bekend vanuit 

de functie recreatie. 

 Er zijn praktijk knelpunten 

bekend vanuit de functie 

recreatie. 

1  De peilen zijn per pand geanalyseerd. Het gemeten peil bij de uitlaat van het pand is - bij verschillende analyseresultaten 

tussen in- en uitlaat in één pand - als doorslaggevend aangehouden.  

 

 

In hoofdstuk 4 is het resultaat van de toetsing beschreven. 
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4  

 

 

 

 

ANALYSE HUIDIGE SITUATIE 

 

4.1 Inleiding 

 

Per Lingepand is een analyse van de huidige situatie gemaakt. De analyses zijn opgenomen in de bijlagen 

(Lingepand 1 is bijlage I, Lingepand 2 is bijlage II etc.). In iedere bijlage is van het betreffende Lingepand het 

volgende beschreven: 

- systeembeschrijving: 

· overzicht Lingepand; 

· beschrijving vigerend peil; 

· aangrenzend watersysteem; 

- analyse peilen huidige situatie; 

- analyse verhang huidige situatie; 

- bekende knelpunten huidige situatie i.r.t. functies (landbouw, natuur, wonen/bebouwing); 

- knelpunten peilbeheer; 

- peilafweging peilbesluit 2008. 

 

Elke bijlage eindigt met een ingevuld afwegingskader, waarbij is gescoord conform de scoretabel. In de 

volgende paragraaf is het resultaat van de analyse van de peilen voor alle Lingepanden samengevat in een 

afbeelding. In paragraaf 4.3 is vervolgens de samenvattende conclusie van de analyses gegeven. 

 

 

4.2 Overzicht resultaat analyse peilen Lingepanden  

 

In bijlage I tot en met XIV is de analyse van de Lingepanden 1 tot en met 14 beschreven. Belangrijk 

onderdeel van de analyse is gebaseerd op de gemeten peilen tussen 2006 en 2016. Per Lingestuw zijn deze 

metingen omgezet in een boxplot. Daarvoor zijn alle meetwaarden vertaald naar een 5 %, 25 % ( Q1), 50 % 

(mediaan), 75 % (Q3) en 95 % waarde. In onderstaande afbeelding zijn de boxplots per Lingestuw 

weergegeven. De grijze balk representeert het vigerende aan- en afvoerpeil. Afbeelding 4.1 toont het 

resultaat. 

 

 

Afbeelding 4.1 Overzicht resultaat analyse peilen.  
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Uit afbeelding 4.1 is te concluderen dat bij bijna alle stuwen sprake is van relatief hoge peilen ten opzichte 

van het aan- en afvoerpeil: de mediaan ligt bij bijna alle stuwen dicht tegen het aanvoerpeil. Bij de volgende 

stuwen ligt de mediaan van de gemeten peilen op of boven het aanvoerpeil:  

- Lingepand 3: Kraaienstraat beneden (wel binnen marge) en Karbruggen boven (wel binnen marge); 

- Lingepand 6: Hollanderbroek beneden en Muskushouw boven (bij beiden ligt de mediaan op het 

aanvoerpeil); 

- Lingepand 7: Muskushouw beneden (mediaan op aanvoerpeil); 

- Lingepand 8: Aftakking beneden (wel binnen marge); 

- Lingepand 9: Opheusden beneden (wel binnen marge);  

- Lingepand 10 Pottum beneden (wel binnen marge) en Sifon ARK boven ((wel binnen marge); 

- Lingepand 14: Julianastuw beneden (wel binnen marge) en Gorinchemse Kanaalsluis (wel binnen marge).  

 

Bovenstaande gegevens zijn gebruikt voor het maken van de peilafweging per Lingepand. Daarvan is de 

analyse of de mediaan binnen de vastgestelde peilen ligt een onderdeel. Ook is gekeken naar de metingen 

in relatie tot de vastgestelde marges. Dit is per Lingepand uitgewerkt en beschreven in de bijlagen. 

 

In de volgende paragraaf is per Lingepand de conclusie van de daar beschreven analyse gegeven. 

 

 

4.3 Overzicht resultaat peilafweging Lingepanden 

 

Hieronder is de overzichtstabel opgenomen waarin voor de Lingepanden is aangegeven of er een 

(peil)maatregel gewenst is. 

 

In de laatste twee kolommen is opgenomen of een (peil)maatregel gewenst is. Daarvoor is de volgende 

afweging gemaakt: 

1 uitgangspunt is dat de vigerende peilen (Peilbesluit 2008) in principe de gewenste peilen zijn;  

2 per Lingepand is op basis van de gemeten peilen gekeken naar de functies om te bepalen of een 

peilaanpassing gewenst is. 
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Tabel 4.1 Overzichtstabel peilafweging Lingepanden 
 

Criteria 

  

Pand 

1 

 

Peilen 

 

2 

 

Verhang 

3 

 

Water-

systeem 

4a 

 

Land-

bouw 

4b 

 

Natuur 

4c 

 

Wonen/ 

bebouw

-ing 

(Peil) 

maatregel 

gewenst? 

Motivatie / voorstel 

(voor onderbouwing zie betreffende bijlage) 

1       nee De gemeten peilen vallen in Lingepand 1 binnen de vastgestelde peilen. De huidige peilen leiden 

niet tot knelpunten in de huidige situatie. Voorstel: geen peilaanpassing. 

2       nee De gemeten peilen in Lingepand 2 liggen binnen de vastgestelde marges. Grenzend aan de Linge 

watert peilgebied OVB162 af op de Linge. Het streefpeil in dit peilgebied is NAP +8,8 m. Bij hogere 

peilen op de Linge kunnen er problemen ontstaan bij de afvoer vanuit OVB162. Voor Lingepand 2 

wordt daarom voorgesteld het huidig vastgestelde peil te handhaven, en ondanks de hogere peilen 

in de praktijk geen hoger peil vast te stellen. 

3       nee In de huidige situatie komen de gemeten peilen boven de vastgestelde peilen. Grenzend aan de 

Linge watert peilgebied OVB163 af op de Linge. Het streefpeil in dit peilgebied is NAP +8,4 m. Bij 

hogere peilen op de Linge kunnen er problemen ontstaan bij de afvoer vanuit OVB163. Voor 

Lingepand 3 wordt daarom voorgesteld het huidig vastgestelde peil te handhaven, en ondanks de 

hogere peilen in de praktijk geen hoger peil vast te stellen. 

4       nee In de huidige situatie liggen de gemeten peilen binnen de vastgestelde peilen en marges. Er zijn 

geen knelpunten bekend uit de praktijk ten aanzien van de overige functies. Er wordt geen 

peilaanpassing voorgesteld. 

5       nee In de huidige situatie liggen de gemeten peilen binnen de vastgestelde peilen en marges. Wel 

liggen de peilen relatief hoog. Dit wordt zo gedaan in verband met de aanvoerfunctie voor 

naastgelegen peilgebieden. Het verhang is in het pand grillig, wat te maken heeft met de krapte van 

de watergang in dit pand. Er zijn verder geen knelpunten bekend uit de praktijk ten aanzien van de 

overige functies. Er wordt geen peilaanpassing voorgesteld.  

6       ja, voorstel: 

verhogen 

marge op 

aanvoerpeil 

In de huidige situatie komen de gemeten peilen boven de vastgestelde peilen. Grenzend aan de 

Linge watert peilgebied OVB145 af op de Linge. Het streefpeil in dit peilgebied is NAP +7,0 m. Bij 

hogere peilen op de Linge kunnen er problemen ontstaan bij de afvoer vanuit OVB145. Er is echter 

nog wel een marge van 0,2 m.  

Vanwege de hoger gemeten peilen wordt voorgesteld het huidig vastgestelde peil van de Linge te 

handhaven, maar de marge op het aanvoerpeil te verhogen. 

7       nee In de huidige situatie liggen de gemeten peilen binnen de vastgestelde peilen en marges. Wel lig-

gen de peilen relatief hoog. Het verhang is in het pand grillig. Het huidig aanvoerpeil ligt gelijk aan 

het streefpeil van een aantal aangrenzende peilgebieden (aanvoergebieden). Verder is een knelpunt 



13 | 26 Witteveen+Bos | TL268-1/17-002.968 | Concept 01 

Criteria 

  

Pand 

1 

 

Peilen 

 

2 

 

Verhang 

3 

 

Water-

systeem 

4a 

 

Land-

bouw 

4b 

 

Natuur 

4c 

 

Wonen/ 

bebouw

-ing 

(Peil) 

maatregel 

gewenst? 

Motivatie / voorstel 

(voor onderbouwing zie betreffende bijlage) 

bekend uit de landbouw: bij inlaat Winnemuller worden natte omstandigheden ervaren. Echter, 

vanwege de drie aangrenzende aanvoer peilgebieden waar het streefpeil gelijk is aan het Lingepand 

wordt er geen peilaanpassing voorgesteld. 

8       nee In de huidige situatie liggen de gemeten peilen bij de uitlaatstuw binnen de vastgestelde peilen en 

marges. Bij de inlaatstuw Aftakking liggen de peilen hoger. Het verhang is in het pand grillig. Het 

huidig aanvoerpeil ligt gelijk aan het streefpeil van afvoerend peilgebied OVB132. Vanuit deze 

afvoerende functie zou een peilverlaging wenselijk zijn. Echter het huidig aanvoerpeil ligt ook gelijk 

aan het zomerpeil van peilgebied NDB097, waar via inlaat Dodewaard het zomerpeil gehanteerd 

wordt. Een peilverlaging van het aanvoerpeil betekent dat hier een aanpassing nodig is. Daarom 

wordt voorgesteld het peil van de Linge niet aan te passen, maar de huidig vastgestelde peilen te 

hanteren. 

9       nee Bij de inlaat van het pand liggen de peilen hoger dan het vastgesteld peil. Bij de uitlaat van het pand 

liggen de gemeten peilen wel binnen het vastgestelde aan- en afvoerpeil. Er is daarom een licht 

knelpunt ingevuld. Deze peilen leiden tot een sterk variërend verhang in het Lingepand. Het peil 

wordt in het Lingepand hoog gehouden voor de aanvoerfunctie. Vanwege de afvoerfunctie ligt er 

niet veel ruimte om het peil in het Lingepand te verhogen, omdat er dan een knelpunt ontstaat met 

afvoerend peilgebied NDB105. Daarom wordt voorgesteld het peil van de Linge niet aan te passen, 

maar de huidig vastgestelde peilen te hanteren.  

10       nee De peilen liggen in de huidige situatie hoger dan het vastgestelde peil: bij beide stuwen ligt de 

boxplot van de peilen boven het aanvoerpeil. Vanwege afvoerende peilgebieden langs dit 

Lingepand is een lager peil wenselijk. Een peilverlaging is echter onwenselijk omdat het aanvoerpeil 

dan onder het zomerpeil van een aanvoer afhankelijk peilgebied komt te liggen. Daarom wordt 

voorgesteld het peil van de Linge niet aan te passen, maar de huidig vastgestelde peilen te 

hanteren. 

11       nee In dit pand ligt de mediaan van de gemeten peilen relatief hoog (op aanvoerpeil). De peilen liggen 

wel binnen het vastgestelde aan- en afvoerpeil en de marges hierop. Voor de uitlaatstuw 

Thedingsweert wordt daarom geen knelpunt gescoord. Maar bij Sifon is er een grote fluctuatie te 

zien in de gemeten peilen. Dit is terug te zien in de brede spreiding van de boxplot. In de nabije 

toekomst wordt de inlaat bij Sifon ARK aangepast naar een frequentiegestuurde inlaat, waardoor de 

verwachting is dat de fluctuatie in debieten / peilen af neemt en het peil beter hanteerbaar is. Op 

basis van de huidige metingen is het verhang in dit pand zeer grillig en de norm van waterschap 

Rivierenland wordt dan ook geregeld overschreden. In de nabije toekomst wordt het pand 
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Criteria 

  

Pand 

1 

 

Peilen 

 

2 

 

Verhang 

3 

 

Water-

systeem 

4a 

 

Land-

bouw 

4b 

 

Natuur 

4c 

 

Wonen/ 

bebouw

-ing 

(Peil) 

maatregel 

gewenst? 

Motivatie / voorstel 

(voor onderbouwing zie betreffende bijlage) 

gebaggerd. Deze maatregel, in combinatie met de aanpassing van inlaat Sifon zal leiden tot een 

afname van het verhang.  

 

Op basis van de aangrenzende peilgebieden is vast te stellen dat een peilverhogende aanpassing 

van het Lingepand leidt tot een knelpunt van de afvoer van peilgebieden NDB022 en TLW042, en 

dat een peilverlagende aanpassing van het Lingepand leidt tot een knelpunt van de aanvoer van 

peilgebied NDB024. Daarom wordt voorgesteld het peil niet aan te passen, maar de huidig 

vastgestelde peilen te hanteren. 

12       ja, voorstel:  

verhogen 

aanvoerpeil 

In dit pand liggen de gemeten peilen grotendeels binnen de vastgestelde peilen: de mediaan van 

beide stuwen ligt binnen de aan- en afvoerpeilen. Bij de uitlaatstuw Pijpekast liggen de Q1 en Q3 

waarden ook binnen het aan- en afvoerpeil. Het verhang in het pand ligt doorgaans onder de norm 

van het waterschap. Er is op basis van de gemeten peilen en verhang geen aanleiding tot het 

aanpassen van de peilen.  

Wel is op basis van de aangrenzende peilgebieden vast te stellen dat de aanvoer van peilgebied 

TLW022 bij uitzakken van het aanvoerpeil tot aanvoerproblemen kan leiden. Op basis van de 

metingen is niet te verwachten dat uitzakken van aanvoerpeil regelmatig op treedt. Er ligt echter 

nog wel ruimte om het aanvoerpeil te verhogen zonder dat er knelpunten voor afvoerende 

peilgebieden ontstaan. Daarom wordt voorgesteld het aanvoerpeil aan te passen door deze op 

NAP 2,4 m vast te stellen (verhoging 0,1 m)Daarmee is er ook meer aanvoermogelijkheid voor inlaat 

Waddenooien. 

13       nee De boxes op basis van de gemeten peilen van Lingepand 13 van zowel de inlaatstuw Pijpekast als 

uitlaatstuw Julianastuw liggen nagenoeg volledig binnen het vastgestelde aan- en afvoerpeil. 

Opvallend is wel dat het verhang in dit pand grotendeels negatief is. Er is op basis van 

aangrenzende peilgebieden geen noodzaak tot aanpassen van de peilen. Ook vanuit de functies zijn 

er geen knelpunten uit de praktijk bekend waarvoor een peilaanpassing nodig is. Daarom wordt 

voorgesteld het peil niet aan te passen, maar de huidig vastgestelde peilen te hanteren. 

14       ja, voorstel 

flexibel 

peilbeheer 

Flexibel peilbeheer, zie verder hoofdstuk 5. 
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5  

 

 

 

 

AFWEGING (PEIL)MAATREGELEN 

 

5.1 Inleiding 

 

In dit hoofdstuk zijn de (peil)maatregelen beschreven voor de Lingepanden waarvoor op basis van de 

analyse in hoofdstuk 4 een (peil)maatregel gewenst is. Er is onderscheid gemaakt in Lingepand 1 tot en met 

13 en Lingepand 14, vanwege het meer complexe karakter van Lingepand 14.  

 

Lingepand 1 tot en met 13 

Voor Lingepand 1 tot en met 13 is in paragraaf 5.2 aangegeven welke peilaanpassing wordt voorgesteld.  

 

Lingepand 14 

Lingepand 14 is in paragraaf 5.3 beschreven.  

 

 

5.2 Lingepand 1 tot en met 13 

 

Overzicht voorgestelde aanpassingen peilen Lingepanden 1 tot en met 13 

 

 

Tabel 5.1 Overzicht vigerend peil en voorgestelde peilaanpassing Lingepand 1 tot en met 13 
 

Linge-

pand 

Aanvoerpeil + 

marges 

Afvoerpeil + marges Peilaanpassing? Voorgestelde 

wijziging 

aanvoerpeil en 

marges 

[m] 

Voorgestelde 

wijziging afvoerpeil 

en marges 

[m] 

1 9.1 m NAP  

+/- 0.1 m 

8.9 m NAP  

+/- 0.1 m 

nee - - 

2 8.7 m NAP  

+/- 0.1 m 

8.4 m NAP  

+0.2 /- 0.1 m 

nee - - 

3 8.2 m NAP  

+/- 0.1 m 

8.0 m NAP  

+/- 0.1 m 

nee - - 

4 8.2 m NAP  

+/- 0.1 m 

8.0 m NAP  

+/- 0.1 m 

nee - - 

5 7.4 m NAP  

+/- 0.1 m 

7.2 m NAP  

+/- 0.1 m 

nee - - 

6 6.8 m NAP  

+/- 0.1 m 

6.6 m NAP  

+/- 0.1 m 

ja 6.8 m NAP  

+0,2 m/- 0.1 m 

6.6 m NAP  

+/- 0.1 m 

7 5.95 m NAP +/- 0.1 

m 

5.75 m NAP  

+/- 0.1 m 

nee - - 

8 5.7 m NAP 

+/- 0.1 m 

5.5 m NAP  

+/- 0.1 m 

nee - - 

9 4.8 m NAP  

+/- 0.1 m 

4.6 m NAP  

+/- 0.1 m 

nee - - 
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Linge-

pand 

Aanvoerpeil + 

marges 

Afvoerpeil + marges Peilaanpassing? Voorgestelde 

wijziging 

aanvoerpeil en 

marges 

[m] 

Voorgestelde 

wijziging afvoerpeil 

en marges 

[m] 

10 3.9 m NAP  

+/- 0.1 m 

3.7 m NAP  

+/- 0.1 m 

nee - - 

11 3.2 m NAP  

+/- 0.1 m 

3.0 m NAP  

+/- 0.1 m 

nee - - 

12 2.3 m NAP  

+/- 0.1 m 

2.0 m NAP  

+/- 0.1 m 

ja 2.4 m NAP  

+/- 0.1 m 

2.0 m NAP  

+/- 0.1 m 

13 1.6 m NAP  

+/- 0.1 m 

1.4 m NAP  

+/- 0.1 m 

nee - - 

14 0.8 m NAP  

+ 0.1 m 

0.8 m NAP  

+/- 0.1 m 

ja zie paragraaf 5.3 zie paragraaf 5.3 

 

 

5.3 Lingepand 14  

 

5.3.1 Aanleiding (peil)maatregel 

 

In tabel 4.1 is aangegeven dat er in de huidige situatie een knelpunt is voor de functie natuur. Dit is in 

bijlage XIV verder toegelicht. Van de overige functies (water aan- en afvoer, landbouw, wonen/bebouwing) 

zijn er geen knelpunten uit de praktijk bekend. Er is vanuit de overige functies dus geen reden tot een 

aanpassing van de huidige peilen. Echter, vanwege het belang van de functie natuur in dit gebied 

(Natura2000-gebied) is er de wens om voor Lingepand 14 te analyseren welke mogelijkheden er zijn om 

middels een peilmaatregel de situatie voor de natuur te verbeteren binnen het streefpeilenplan. 

 

De belangrijkste knelpunten voor de aanwezige natuur zijn verdroging, gebrek aan een natuurlijke dynamiek 

van de Linge en te weinig inundaties. 

 

Vanuit de natuurdoelen zou de meest ideale situatie een (meer) flexibel peilbeheer zijn, met langdurig (één 

of meer maanden) hoge(re) peilen in de wintermaanden en uitzakkende peilen in de zomermaanden met 

een peilverschil van minimaal 30 cm [ref. 2].  

 

In overleg met Staatsbosbeheer is aangegeven dat de periode waarin hoge(re) peilen het meest gewenst zijn 

de periode tussen 1 januari tot 1 juni is [ref. 3]. De hoge(re) peilen zijn zo lang als mogelijk gewenst, maar in 

ieder geval circa 4 aaneengesloten weken [ref. 2]. 

 

 

5.3.2 Samenvatting analyse huidige situatie Linge 

 

In bijlage XIV is de huidige situatie van Lingepand 14 beschreven. In deze paragraaf zijn de belangrijkste 

conclusies ten aanzien van de huidige peilen beschreven, en zijn een aantal analyses toegevoegd. 

 

Afbeelding 5.1 toont de boxplotanalyse van de peilen in Lingepand 14.   
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Afbeelding 5.1 Boxplotanalyse gemeten peilen Lingepand 14  
 

 
 

 

Uit de afbeelding is op te maken dat bij Julianastuw Beneden 75 % van de gemeten peilen onder 

NAP +0,95 m ligt. 95 % van de gemeten peilen ligt onder NAP +1,10 m. Circa 5 % van de gemeten peilen ligt 

onder NAP +0,80 m. De 5 % en 95 % waarde liggen circa 30 cm uit elkaar. De mediaan van de gemeten 

peilen ligt op NAP +0,89 m. Bijna 50 % van de gemeten peilen lag hier dus hoger dan het vastgestelde aan- 

en afvoerpeil van NAP +0,8 m en de vastgestelde marge van 0,1 m.  

 

Bij de Gorinchemse Kanaalsluis, waar het streefpeil voor Lingepand 14 gecontroleerd wordt, ligt het peil in 

75 % van de gemeten peilen onder NAP +0,87 m. De mediaan is hier ongeveer NAP +0,85 m. De gemeten 

peilen liggen bij de Gorinchemse Kanaalsluis dus dichtbij het vastgestelde aan- en afvoerpeil van 

NAP +0,8 m. De 5 % en 95 % waarden liggen circa 15 cm uit elkaar. 

 

Bij het Kolffgemaal liggen de gemeten peilen rond NAP +0,8 m. De mediaan van de gemeten peilen ligt hier 

op NAP +0,8 m. De 5 % en 95 % liggen binnen de marge van +/- 0,1 m.  

 

Uit de Boxplotanalyse is op basis van de medianen een verhang van ongeveer 0,1 m over het pand af te 

leiden. Dit verhang is dus relatief klein gezien de lengte van Lingepand 14 (circa 48 kilometer, inclusief 

Kanaal van Steenenhoek). Bij hogere afvoeren loopt dit op tot circa 25 cm (op basis van 5 % waarde 

Julianastuw en Kolffgemaal). 

 

Per meetpunt is een duurlijn gemaakt om beter inzicht te krijgen in de peilen. Deze is weergegeven in 

afbeelding 5.2. 
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Afbeelding 5.2 Duurlijn stuwen Lingepand 14 
 

 
 

 

Uit de duurlijnen volgt ook dat het peil in het pand gemiddeld wat hoger ligt dan het vastgestelde aan- en 

afvoerpeil maar ook dat het - met name bij de Gorinchemse Kanaalsluis en het Kolffgemaal - binnen de 

vastgestelde marges ligt. Bij de Julianastuw is de 99,9 % onderschrijdingswaarde NAP +1,67 m. Dit betekent 

dat 99,9 % van de gemeten peilen lager is dan die waarde. Bij de Gorinchemse Kanaalsluis en het 

Kolffgemaal is dit respectievelijk NAP +1,25 m en NAP +1,0 m. In extremen situaties neemt het verhang dus 

toe tot maximaal circa 67 cm in het pand.  

 

Om inzicht te krijgen in het verloop van de peilen in de tijd is het gemiddeld jaarverloop van de metingen 

opgesteld voor de drie meetlocaties. Deze is opgenomen in afbeelding 5.3. Inzicht in het jaarverloop is nodig 

om te bepalen op welke momenten er eventueel ruimte ligt voor hoge(re) en lage(re) peilen voor de natuur. 

De metingen van de Julianastuw en de Gorinchemse Kanaalsluis zijn daarvoor het belangrijkst, omdat het 

N20000-gebied Linge Uiterwaarden hier tussen gelegen is. Het Kolffgemaal is wel opgenomen in de grafiek 

ter informatie. 

 

De grafiek is opgesteld door alle metingen op één dag (bijvoorbeeld 1 januari) van alle gemeten jaren (2006-

2016) te middelen. Deze gemiddelde dagwaarden zijn uitgezet in de grafiek.  
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Afbeelding 5.3 Gemiddeld jaarverloop peilen Lingepand 14 op basis van metingen tussen maart 2006 en april 2016 
 

 
 

 

Uit de afbeelding blijkt dat in de periode maar/april/mei en augustus/september/oktober er gemiddeld 

lagere worden peilen gemeten bij de Julianastuw en de Gorinchemse Kanaalsluis. Dit is op basis van de 

metingen tussen 2006 en 2016, en dus geldig voor de neerslag en de rivierstanden van die specifieke jaren. 

In de maanden januari/februari, juni/juli en november/december zijn de peilen gemiddeld hoger.  

 

Het patroon is bij de stuwen niet geheel gelijk: bij de Julianastuw liggen de hoogste peilen in de winter, dan 

zakt het peil wat uit om rond juni/juli weer te pieken. Vervolgens in het najaar zakt het peil weer wat uit. Bij 

de Gorinchemse Kanaalsluis liggen de hoogste peilen rond juni/juli en de rest van het jaar fluctueert het peil 

rond NAP +0,85 m (waarbij in december/januari wel iets hogere peilen worden gemeten maar het verschil is 

gering). 

 

 

5.3.3 Ruimte voor flexibel peilbeheer 

 

Voor de natuur zijn hoge(re) peilen gewenst in de periode 1 januari tot 1 juni, en uitzakkende peilen in de 

zomermaanden/najaar. Voor de hoge(re) peilen in de periode 1 januari tot 1 juni geldt dat het voor de 

natuur hoe langer hoe beter is, maar ten minste 4 aaneengesloten weken.  

 

Op basis van het gemiddeld jaarverloop lijkt er in de huidige situatie vooral in de periode maart/april  ruimte 

om peilen langer hoger te houden. Uit de grafiek is te concluderen dat er na de piek in januari een vrij snel 

uitzakkend peil optreedt. Rond april is het peil relatief laag. In die periode (februari/maart/april) liggen 

mogelijk kansen om de Linge langer op hoge(re) peilen te houden zonder dat er afgeweken wordt van 

jaarlijks optredende peilen en zonder dat dit ten koste gaat van waterberging en wateraanvoer.  

 

 

5.3.4 Uitwerking denkrichtingen flexibel peilbeheer 

 

Om de ‘beschikbare ruimte’ in de peilen, zoals hierboven geconstateerd, te kunnen benutten zijn twee 

‘denkrichtingen’ opgesteld. Bij beide denkrichtingen is de achterliggende gedachte dat er niet wordt 
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afgeweken van waterstanden zoals die voorkomen in de huidige situatie, maar dat de ruimte benut wordt 

die er in de huidige situatie is zonder dat dit ten kosten gaat van waterberging en wateraanvoer, en de 

overige functies van de Linge.  

 

De momenten waar mogelijk ruimte ligt zijn schematisch weergegeven in afbeelding 5.4. Dit is gebaseerd op 

de grafiek van het gemiddeld jaarverloop (afbeelding 5.3). 

 

 

Afbeelding 5.4 Schematische weergave mogelijkheden toepassen flexibel peilbeheer 
 

 
 

 

Bij beide denkrichtingen wordt hetzelfde doel nagestreefd, maar verschilt de uitvoeringswijze. De uitvoe-

ringswijzen van beide denkrichtingen / varianten zijn hieronder beschreven.  

 

Denkrichting / Variant A: aanpassen in / uitslagpeil Kolffgemaal 

In deze variant wordt het Kolffgemaal op een hoger in/uitslagpeil afgesteld gedurende de gewenste periode. 

Het peil wordt hiermee in het gehele Lingesysteem verhoogd of verlaagd. Dit is schematisch weergeven in 

afbeelding 5.5. Voor deze variant is het belangrijk een gedegen systeem te ontwerpen (Slim 

watermanagement Linge / Beslissings Ondersteunings systeem).  

 

 

Afbeelding 5.5 Schematische weergave variant A 
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Denkrichting / Variant B knijpen Arkel en Gorinchemse Kanaalsluis gedurende natte perioden 

In de huidige situatie wordt tijdens natte perioden de sluis bij Arkel dicht gezet en de Gorinchemse 

Kanaalsluis geknepen. In deze variant worden deze bestaande situaties gerekt, zodat er langer sprake is van 

hogere peilen op de Linge. Deze variant en het invloedsgebied is schematisch weergegeven in 

afbeelding 5.6. Deze variant gaat dus uit van de bestaande situatie, maar laat die momenten langer duren.  

 

Afbeelding 5.6 Schematische weergave variant B 
 

 
 

 

5.3.5 Verkenning mate van doelbereik van de denkrichtingen/varianten op 

natuurwaarden 

 

Om een indicatie te krijgen van het effect van hoge(re) peilen op de natuur is een duurlijnanalyse uitgevoerd. 

In afbeelding 5.7 is de duurlijnanalyse weergeven waarin het peil van de huidige situatie van de Linge is 

vergeleken met de hoogteligging van de verschillende habitattypen [ref. 4].  
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Afbeelding 5.7 Duurlijnen habitattypen en huidige situatie 
 

 
 

 

De duurlijn van het Lingepeil uit bovenstaande grafiek is toegevoegd aan de duurlijnen van de stuwen 

Julianastuw, Gorinchemse Kanaalsluis en het Kolffgemaal (afbeelding 5.2). De door Staatsbosbeheer 

gehanteerde duurlijn komt overeen met de duurlijn bij de Gorinchemse Kanaalsluis. Bij deze stuw zijn de 

effecten van een peilopzet daarom indicatief bepaald. Dit is gedaan door een nieuwe duurlijn te maken van 

een fictieve peilreeks waarin het peil is verhoogd. Om het peil van de fictieve reeks te verhogen zijn de 

volgende aannames gehanteerd: 

- datum is tussen 1 januari en 1 juni;  

- peil bij Julianastuw is niet hoger dan NAP +1,15 m;  

- peil wordt verhoogd met maximaal 0,1 m, met als bovengrens NAP +1,15 m bij Julianastuw;  

- verhoging peil is uniform ingevoerd voor Gorinchemse Kanaalsluis en Julianastuw. 

 

De nieuwe duurlijn van de Gorinchemse Kanaalsluis is vervolgens in de grafiek met de habitattypen geplot. 

In afbeelding 5.8 is het resultaat gegeven.  
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Afbeelding 5.8 Duurlijnen habitattypen inclusief duurlijn Gorinchemse Kanaalsluis inclusief peilverhoging (max. 10 cm). Rode 

vierkant g 
 

 
 

 

Uit de grafiek is het effect bepaald voor de verschillende habitattypen. Dit is weergegeven in onderstaande 

tabel. Deze resultaten zijn indicatief, omdat de peilen in deze situatie - als voldaan wordt aan de gegeven 

randvoorwaarden - altijd met 0,1 m zijn verhoogd. 

 

 

Tabel 5.2 Effect verhoging peil met maximaal 0,1 m op habitattypen 
 

Habitattype Gemiddeld niveau [ref. 4] 

m NAP 

Toename inundatie op basis van 

duurlijnanalyse 

H91E0C - Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende 

bossen) 

0,95 +15 % 

H6430A - Ruigten en zomen (moerasspirea) 1,05 +1 % 

H91E0A - Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen) 1,10 +1-3 % 

ZGH91E0 - Vochtige alluviale bossen 1,10 +1-3 % 

H91E0B - Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen) 1,20 geen toename 

Lingeoevers 1,25 +1-3 % 

 

 

Het effect is het grootst voor habitattype beekbegeleidende bossen. Hier wordt een toename van circa 15 % 

van de inundatie berekend.  
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5.3.6 Beoordeling effecten varianten flexibel peilbeheer 

 

De effecten van het invoeren van flexibel peilbeheer op de overige functies wordt in de volgende fase van 

het streefpeilenplan beschreven. Er wordt dan een kwalitatieve beoordeling gedaan. Dat wil zeggen dat voor 

effectberekening geen berekeningen worden gemaakt (bijv. SOBEK, MORIA of Waternood).  

In Tabel 5.3 zijn per functie de kritische randvoorwaarden gegeven waaraan getoetst zal worden of tijdelijke 

hoge(re) of lage(re) peilen mogelijk zijn. Deze tabel is opgenomen om tijdens de klankbordgroepen te 

bespreken en aan te vullen.  

 

 

Tabel 5.3 Kritische randvoorwaarden  
 

Situatie Functie  Toelichting  Randvoorwaarde  

Laten uitzakken 

peil 

Watervoorziening  Inlaten liggen te hoog, waardoor 

minder waterinlaat mogelijk is bij lager 

peil. Mogelijke schade aan landbouw 

en natuur binnendijks.  

Kritische inlaatniveaus bij inlaat Laag Dalem 

(NAP 0,8 m), Vijfde inlaat (NAP 0,7 m), inlaat 

Kolenschuur (NAP 0,8 m), inlaat oude 

Boutenstein (NAP 0,8 m) 

Scheepvaart / 

vaardieptes  

Bij laagwater vermindert de 

doorvaarbaarheid op de Linge door 

een afname van de diepgang 

(vaarverkeer ligt deels stil). 

Huidige vaardiepte van Gorinchem tot 

Leerdam: 2,5 m 

Huidige vaardiepte van Leerdam tot 

Geldermalsen: 1,8 m. 

Onderhoud  Afkalving van de oevers en schade aan 

de beschoeiing. 

< NAP +0,70 m  

Hoge(re)  

peilen 

Waterberging  Minder waterberging mogelijk.  Door het uitvoeren van een peilverhoging is er 

op dat moment minder waterberging 

beschikbaar. Deze waterbergingsafname moet 

gecompenseerd worden. 

Landbouw  Inundatie van buitendijkse landbouw. > NAP+1,40 bij Geldermalsen  

Bebouwing  Inundatie van buitendijkse bebouwing. > NAP +1,45 m bij Leerdam en 

> NAP +2,20 m bij Geldermalsen. 

Recreatie  Inundatie van buitendijkse 

recreatielandjes. 

> NAP+1,60 m bij Geldermalsen  

Scheepvaart / 

vaarhoogtes  

Brughoogte te beperkt voor 

scheepvaart.  

> NAP +1,20 m: vaarverbod brug Leerdam-

Geldermalsen  

> NAP +1,40 m: vaarverbod Gorinchem- brug 

Leerdam  

Scheepvaart / 

Merwedekanaal 

Maximaal toelaatbare waterstand.  NAP +1,26 m 

 

 

De meest kritische randvoorwaarde bij uitzakken peil is de vaardiepte voor de scheepvaart en de 

watervoorziening (inlaatniveaus). De meest kritische randvoorwaarde bij opzetten peil is de doorvaarhoogte 

scheepvaart: NAP +1,20 m.  
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5.4 Bespreken peilafwegingen Lingepand 1 tot en met 13 en denkrichtingen 

Lingepand 14 in Interne en Externe klankbordgroepen 

 

De voorgestelde peilafwegingen voor Lingepand 1 tot en met 13 zijn een voorstel. Tijdens de interne en 

externe klankbordgroep worden deze met de betrokken experts besproken, en vervolgens verder uitgewerkt. 

In de volgende fase zullen dan effectbeschrijvingen worden uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor de 

denkrichtingen/varianten van Lingepand 14.  
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