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• 

1 INLEIDING 

Door het Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden is aan Ingenieursbureau 
BCC opdracht gegeven voor het herzien van de peilbesluiten voor de regio Vijfheerenlanden. 
Als waterkwantiteitsbeheerder in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden is het hoogheemraadschap 
volgens artikel 16 van de Wet op de Waterhuishouding verplicht peilbesluiten vast te stellen. 
Volgens de Verordening Waterbeheer Zuid-Holland dient een peilbesluit iedere tien jaar herzien te worden. 
Aan de besluitvorming omtrent peilbesluiten dient een voorbereidend onderzoek vooraf te gaan om de 
belangen van onder meer landbouw, natuur, landschap, bebouwing, recreatie en waterhuishouding af te 
wegen. Dit onderzoek is reeds uitgevoerd door Grontmij (1991). 

Sinds kort is de gemeente Vianen bij de Provincie Utrecht gevoegd. Het peilbesluit wordt goedgekeurd door 
Gedeputeerde Staten van de provincie, waarin het grootste deel van het gebied ligt. Voor de peilbesluiten 
van de Vijfheerenlanden is dit de provincie Zuid-Holland. De gebieden die binnen de grenzen van de 
provincie Utrecht liggen, worden wel getoetst aan de richtlijnen van die provincie. 

In 1993, 1994 en 1995 zijn voor de gehele Vijfheerenlanden nieuwe peilbesluiten vastgesteld door het 
algemeen bestuur van het hoogheemraadschap. Van deze nieuwe peilbesluiten is aan acht peilbesluiten 
goedkeuring onthouden door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Voor de betreffende acht peil
gebieden wordt in deze notitie een nieuw peilvoorstel gedaan. Naast deze acht peilbesluiten zijn er voor vier 
natuurgebieden afzonderlijke peilbesluiten opgesteld. Tevens zijn er enkele nieuwe peilgebieden 
bijgekomen. Tenslotte is van belang dat sinds de vaststelling van de peilbesluiten in 1993, 1994 en 1995, 
toen indicatieve peilgebiedsgrenzen op kaart aangegeven waren, peilgebieden zijn samengevoegd, niet 
gerealiseerd zijn en de ligging van de peilgrenzen duidelijk werd. De definitieve peilgebiedsgrenzen zijn nu 
op kaart 3 weergegeven. 
Voor nagenoeg alle peilen geldt dat deze zijn afgestemd op het in praktijk gevoerde peilbeheer. 

Het aantal peilgebieden en de vast te stellen peilbesluiten binnen de Vijfheerenlanden bedraagt 116, 
inclusief de uiterwaarden en het Merwedekanaal. 
Tijdens het opstellen van de peilbesluiten is gebleken dat de nummering en naamgeving niet altijd 
vanzelfsprekend waren. Er heeft dan ook na de kaartvervaardiging een omnummering plaatsgevonden 
waarbij ook enkele namen van peilgebieden aangepast zijn. Alle in dit rapport genoemde oude nummers 
:zijn cursief weergegeven. Dit is alleen bij de "niet-goedgekeurde peilbesluiten" van toepassing en in 
hoofdstuk 4 Peilbesluiten met grenswijzigingen. 

1.1 Relaties met waterhulshoudingsplannen 

Het beleid ten aanzien van het waterbeheer heeft de laatste jaren een bredere invalshoek gekregen. De 
Wet op de Waterhuishouding, de derde en vierde Nota Waterhuishouding en het Provinciaal Beleidsplan 
Milieu en Water stellen nieuwe en zwaardere eisen aan het waterbeheer. 
De waterbeheersing dient toegesneden te zijn op de toegekende bestemmingen en functies (integraal 
waterbeheer). Ontwikkelingen op landelijk en provinciaal niveau zijn door de waterschappen in Zuid-Holland 
Zuid vertaald in hun eigen waterbeheersplan, het Integraal Waterbeheersplan Zuid-Holland Zuid. 
De tweede versie van dit waterbeheersplan is in juni 1999 vastgesteld door de algemene besturen van de 
waterschappen voor planperiode 1999-2003. In het IWBP 2 is ook het beleid van het hoogheemraadschap 
ten aanzien van het peilbeheer vastgelegd. 
In zowel het Provinciaal Beleidsplan Milieu en Water als het IWBP 2 worden functies toegekend aan het 
oppervlaktewater. In dit verband worden voornamelijk eisen gesteld ten aanzien van de waterkwantiteit 
en -kwaliteit, waarbij met het opstellen van deze peilbesluiten rekening is gehouden. 
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1.2 Opbouw van dit rapport 

Na de inleiding (hoofdstuk 1) volgt een algemene gebiedsbeschrijving van de Vijfheerenlanden. In 
hoofdstuk 3 worden de peilbesluiten behandeld waarvan goedkeuring is onthouden tijdens de in 1995 
doorlopen procedure. In hoofdstuk 4 zijn de peilbesluiten aangegeven waarbij e.en grenswijziging 
opgetreden is. Hoofdstuk 5 en 6 behandelen de onderwerpen peilindexering en vorstbescherming. In 
hoofdstuk 7 worden de nieuwe peilbesluiten voor natuurgebieden behandeld. Naast deze natuurgebieden 
zijn er ten opzichte van de vigerende peilbesluiten een aantal nieuwe pellgebleden bijgekomen. Deze 
worden in hoofdstuk 8 behandeld. In hoofdstuk 9 worden de peilbesluiten doorgenomen waarvan alleen de 
peilen gewijzigd worden en in hoofdstuk 10 worden de ongewijzigde peilbeslulten aangegeven. In hoofdstuk 
11 ten slotte wordt een overzicht gegeven. 
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2 ALGEMEEN 

2.1 Gebiedsbeschrijving 

De Vijfheerenlanden ligt in het zuidoosten van de provincie Zuid-Holland en wordt begrensd door de Lek in 
het noorden, de Diefdijk in het oosten, de Linge in het zuiden en in het westen door de Zouwekade, de 
Oude Zederik en het Merwedekanaal. Het gebied heeft een overwegend agrarisch karakter. De klei- en 
veengronden van het gebied zijn over het algemeen alleen geschikt als grasland. Naast grasland worden 
op zandige gronden boomgaarden en bouwland aangetroffen. In de peilgebieden van Bolgerijen, Autena en 
Achthoven zijn grote griend- en boscomplexen aanwezig, die een grote natuurwaarde hebben. 

2.2 Waterstaatkundige situatie 

2.2.1 Waterbeheersing 
In de Vijfheerenlanden is In het afgelopen decennium een landinrichtingsproject uitgevoerd. In het kader 
van de nieuwe landinrichting zijn voor verbetering van de waterbeheersing de volgende uitgangspunten 
gehanteerd: 
• gewenste grondwaterstand voor grasland tenminste 30 cm en voor bouwland en boomgaard ten minste 

50 cm onder het maaiveld; 
"' vernieuwen en/of aanpassen van gemalen om de gewenste polderpeilen en afvoernormen te kunnen 

bereiken en handhaven; 
• aanpassen van watergangen, sloten en kunstwerken; 
.,. voorkomen van ongewenst langdurige overschrijding van de polderpeilen door verruiming van 

watergangen en sloten; 
• verbeteren van de aanvoer van water voor handhaving van de waterkwaliteit en het op een hoger peil 

houden van het water in de reservaten, beheersgebieden en bebouwingsstroken. 

2.2.2 Wateraanvoer 
Wateraanvoer vindt plaats vanuit het Merwedekanaal en de Linge. Het water wordt ingelaten bij de gema
len en via inlaten bij De Huibert en de molen Ter Leede. 

2.2.3 Waterkwaliteit 
Inleiding 
De zorg voor de kwaliteit van het oppervlaktewater berust bij het zuiveringsschap Hollandse Eilanden en 
Waarden. Het zuiveringsschap hanteert een meetnet waarmee maandelijks de waterkwaliteit wordt onder
zocht. De huidige kwaliteit van het oppervlaktewater in de Vijfheerenlanden is beoordeeld aan de hand van 
beschikbare parameters over de periode 1987-1999. Voor de beschrijving van de oppervlaktewaterkwaliteit 
zijn de waterkwaliteitsgegevens van circa 100 meetpunten gebruikt. Dit zijn meetpunten van het basis- en 
periodieke meetnet: 
• Basismeetnet: jaarlijkse bemonsteringen, één keer per maand. 

Periodieke meetnet: bemonsteringen één keer in de drie jaar, gedurende één jaar maandelijks. 

Op alle meetlocaties wordt per meetjaar de fysisch-chemische en de biologische waterkwaliteit vastgesteld. 

Beleidsdoelstellingen 
De waterkwaliteitsdoelstellingen zijn ontleend aan het IWBP 2. Er is sprake van een basisniveau dat in alle 
wateren moet worden bereikt om recht te doen aan de ecologische functie van het oppervlaktewater. 
Afhankelijk van de overige functies kunnen extra eisen aan het water worden gesteld. De waterschappen in 
Zuid-Holland Zuid streven naar biologisch gezond water. De norm hiervoor is waterkwaliteitsklasse lllb. Om 
dit te bereiken dienen watergangen wat inrichting en beheer betreft aan de in het IWBP 2 geformuleerde 
eisen te voldoen. Tevens is de beheersinspanning erop gericht om op korte termijn aan de MTR-normen te 
voldoen zoals die gesteld zijn in de Vierde Nota Waterhuishouding. 
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Fysisch-chemische waterkwaliteit 
De fysisch-chemische waterkwaliteit in de Vijfheerenlanden wordt kort beschreven aan de hand van de 
parameters chloride, totaal-stikstof, totaal-fosfaat, chlorofyl-a, zuurstof en BZV. 

Chloridegehalten zijn met name van belang voor agrarische bedrijven die oppervlaktewater gebruiken om 
hun gewassen van water te voorzien. Een te hoge chlorideconcentratie kan een daling van de opbrengst 
betekenen. Tevens is de chlorideconcentratie bepalend voor de ecologische ontwikkelingsmogelijkheden 
van het oppervlaktewater. 
Het gemiddelde chloridegehalte in het gebied Is meestal minder dan 100 mg/1 waarmee wordt voldaan aan 
de chloride-eis voor de glastuinbouw (200 mg/1). De chloridenorm voor het gebruik van oppervlaktewater 
voor vollegrondstuinbouw (300 mg/1) wordt over het algemeen dan ook niet overschreden. 

De parameters totaal-fosfaat, totaal-stikstof en chlorofyl-a geven een goede indicatie van de eutrofie· van 
het water. Het gehalte aan stikstof in het oppervlaktewater is begin jaren negentig gedaald. De laatste jaren 
schommelt de jaargemiddelde stikstofconcentratie rond de 3 mg/1. In 1999 voldeden bijna alle meetlocaties 
voor de zomergemiddelde stikstofconcentratie aan de MTR-norm van 2,2 mg/1. 
Het fosfaatgehalte in het oppervlaktewater vertoont tot halverwege jaren negentig een daling en ligt de 
laatste jaren rond de 0,4 mg/1. Dit is ruim 2,5 keer boven de MTR-norm. Daarmee scoort fosfaat slechter 
dan stikstof. Bijna tweederde van de meetlocaties voldeed in 1999 niet aan de MTR-norm van 0, 15 mg/1 
voor de zomergemiddelde fosfaatconcentratie. 
Het chlorofyl-a gehalte is afgelopen jaren nauwelijks veranderd en voldoet op bijna alle meetlocaties 
ruimschoots aan de MTR-norm. 

De zuurstofhuishouding van het oppervlaktewater in het gebied is de laatste jaren weinig veranderd en laat 
nog te wensen over. Op een groot aantal locaties is de zuurstofconcentratie erg laag, soms bijna zuurstof
loos. Het biochemisch zuurstofverbruik (BZV) ligt gemiddeld rond de 4 mg/1 en voldoet op bijna alle locaties 
aan de gewenste situatie(< 9 mg/1). 

De vermindering van de eutrofiëring in de jaren tachtig en negentig is hoofdzakelijk het gevolg van het 
saneren van een groot aantal ongezuiverde lozingen in het gebied. De laatste jaren lijkt de waterkwaliteits
verbetering enigszins te stagneren waarschijnlijk met name als gevolg van diffuse lozingen. 

Biologi~che waterkwaliteit 
De biologische waterkwaliteit wordt bepaald aan de hand van de beoordelingssystematiek voor grote en 
kleine wateren, die in West-Nederland wordt gehanteerd. Deze beoordelingssystemen maken onderscheid 
in zeven kwaliteitsklassen. Klasse lllb en lager wordt beschouwd als biologisch gezond. Afgelopen decade 
is de biologische waterkwaliteit in de Vijfheerenlanden niet wezenlijk veranderd. Zowel de grote als kleine 
wateren scoren gemiddeld in klasse !Va (matig). In 1999 voldoet ruim de helft van de meetlocaties aan de 
doelstelling 'biologisch gezond'. De matige kwaliteit wordt met name veroorzaakt door de vaak te lage 
zuurstofconcentraties. 

Kwel en infiltratie 
In de Vijfheerenlanden komt water het gebied in als gevolg van grondwaterstromingen vanuit de rivier de 
Lek en de linge. De intensiteit varieert van O tot 1 mm per dag. Een groot deel van de Vijfheerenlanden kan 
worden beschouwd als kwelgebied. De kwelintensiteit varieert globaal tussen O en 0,5 mm/dag en in het 
noordoostelijk deel nabij de stuw van Hagestein tot circa 1,5 mm/dag. Uit onderzoek is gebleken dat 
geringe peilverlagingen in de Vijfheerenlanden niet tot peilverlagingen buiten de Vijfheerenlanden leiden 
(Grontmij, 1993). Daarnaast leiden de peilvoorstellen van 2002 tot relatief weinig wijzigingen van de 
praktijkpeilen waardoor wijzigingen in het freatisch grondwater gering zullen blijven. 

2.3 Maaiveldhoogte 

In 1995 is de maaiveldhoogte in de Vijfheerenlanden gemeten. De meting is uitgevoerd met een dichtheid 
van ongeveer 1 punt per hectare, waarbij de perceelrichting als oriëntatie heeft gediend. In natuurgebieden, 
bebouwde gebieden en overige gebieden waar geen sprake is van agrarisch grondgebruik is niet gemeten. 
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Het gemeten bestand is geînterpoleerd waarbij een ruitennet van maaiveldhoogtecijfers ontstaan is. Op 
basis hiervan is de gemiddelde maaiveldhoogte per peilgebied berekend. In 2001 zijn metingen uitgevoerd 
in die gebiéden waar geen hoogtemetingen in 1995 uitgevoerd zijn. Hierbij is gebruik gemaakt van GPS.
RTK. De nauwkeurigheid van dit systeem is 0,02 m. Deze meetgegevens zijn vervolgens verwerkt in de 
berekeningen van de gemiddelde maaiveldhoogte per peilgebied .. Deze hoogtecijfers zijn niet geînterpo
leerd. 

2.4 Archeologie en cultuurhistorie 

Archeologie 
De provincie Zuid-Holland heeft een kaartenset uitgegeven met de Cultuurhistorische Hoofdstructuur van 
de Vijfheerenlanden. Deze kaartenset geeft een overzicht in hoofdlijnen van het cultureel erfgoed. Daartoe 
zijn de belangrijkste archeologische, historisch-landschappelijke en historisch-stedenbouwkundige struc
turen, patronen en terreinen op kaart gezet en gewaardeerd. 
De Vijfheerenlanden maakte al ver voordat er sprake was van bewoning, deel uit van het stroomgebied van 
Rijn en Maas. Op veel plaatsen in het gebied liggen resten van voormalige rivierlopen (die onderdeel van 
deze rivieren vormden) in de ondergrond. Doordat de rivieren veelvuldig een nieuwe loop door het moeras 
zochten, ontstond een netwerk van voormalige rivierlopen. Deze rivierlopen liggen u nog gedeeltelijk aan de 
oppervlakte in de vorm van langgerekte min of meer van oost naar west lopende stroomruggen. Deze 
stroomruggen en rivierduinen waren in de late prehistorie (4000 tot 2000 jaar geleden) geliefd als 
vestigingsplaats. Op deze stelsels zijn dan ook allerlei sporen aangetroffen van elkaar opvolgende culturen. 
Uit de Romeinse periode (2000 tot 1500 jaar geleden) en de Middeleeuwen (1500 tot 500 jaar geleden) 
vinden we met name overblijfselen van bewoning op de oeverwallen van de Linge en bij Vianen. In de late 
Middeleeuwen werd voor het eerst het gehele gebied ontgonnen. De nederzettingen uit deze periode 
worden gekenmerkt door reeksen woonheuvels. Deze woonheuvels werden aangelegd om droge voeten te 
houden in een gebied waarvan de afwatering nog gebrekkig was en dat door klink steeds lager en drassiger 
werd. Iets later trad aan de randen van het gebied ook de eerste stedelijke ontwikkeling op. 

De door de provincie Zuid-Holland uitgegeven kaartenset bevat ook een kaart met de archeologische 
waarden in de Vijfheerenlanden. Op de kaart is onderscheid gemaakt tussen terreinen met bekende 
archeologische waarden en terreinen met een zekere archeologische verwachting. 
De gebieden met bekende archeologische waarden, onderverdeeld in hoge en zeer hoge archeologische 
waarden, herbergen vindplaatsen die vrijwel de gehele archeologische bewoningsgeschiedenis omvatten. 
Nabij Zijderveld, Hei- en Boeicop en Arkel liggen terreinen met zeer hoge archeologische waarden. Verder 
liggen verspreid over de Vijfheerenlanden diverse terreinen met hoge archeologische waarden. In de 
peilafweging per peilgebied zijn deze waarden meegenomen. 
Daarnaast liggen er in de Vijfheerenlanden diverse terreinen met een zekere archeologische verwachting. 
Deze terreinen zijn onderverdeeld in structuren en complexen met een zeer grote of een redelijke kans op 
archeologische sporen. Terreinen met een zekere archeologische verwachting zijn onder andere donken, 
stroomruggen en huisterpen. 
Het aangeven van terreinen met een zekere archeologische verwachting brengt een bepaalde mate van 
onzekerheid met zich mee en moet dan ook als indicatief worden beschouwd. Het is mogelijk dat in 
bepaalde terreinen met een zekere archeologische verwachting geen archeologische sporen worden 
aangetroffen. Ook is het mogelijk dat in terreinen waarvoor geen archeologische verwachtingen zijn 
aangegeven toch archeologische sporen worden aangetroffen. 

Cultuurhistorie 
In het kader van de Nota Belvedère is een aantal cultuurhistorisch meest waardevolle gebieden en steden 
in Nederland geselecteerd. Deze gebieden en steden worden gekenmerkt door het feit dat er in verhouding 
tot andere gebieden en steden veel cultuurhistorische waarden in onderlinge samenhang en/of waarden 
van bijzondere betekenis aanwezig zijn. De Vijfheerenlanden is als cultuurhistorisch waardevol gebied 
opgenomen in de Nota Belvedère. 
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Het landschap van de Vijfheerenlanden heeft de typische kenmerken van de laagveenontginningen met 
een open veenweidelandschap. De Vijfheerenlanden vormt een overgangszone van het veenweidegebied 
naar het rivierengebied. Verdere kenmerken zijn: 

de langgerekte ontginningsdorpen met waardevolle boerderijen en (in het noordelijke deel zeer 
regelmatig) slagenverkaveling met veel beplantingselementen en eendenkooien; 
het zeer waardevolle polderlint van Hei- en Boeicop. 
de Diefdijk met twee forten als overblijfsel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie; 
de oeverwallen van het riviersysteem met bewoning van Neolithicum tot vroege Middeleeuwen; 
rivierdijken langs de Lek en Merwede met specifieke dijkbebouwing. 

In de Nota Belvedère wordt de volgende beleidsstrategie voorgesteld ten aanzien van het instandhouden 
van de cultuurhistorische identiteit: 

instandhouden cultuurhistorische identiteit op grond van streek- en bestemmingsplannen; 
onderzoek naar wenselijkheid van een wettelijke bescherming van de Vijfheerenlanden (.beschermd 
landschapsgezicht); 
continueren bestaande PKB-bescherming; 
voordracht voor plaatsing op Werelderfgoedlijst UNESCO. 

2.5 Beleid ten aanzien van peilbeheer 

2.5.1 Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening 
Ter bescherming van het land tegen overstromingen en wateroverlast, ter veiligstelling van de zoetwater
voorraad en ter voorkoming van de vervuiling van grond- en oppervlaktewater is water een van de 
ordenende principes bij de bestemming, inrichting en het beheer van de ruimte. Aan het hoofdwatersysteem 
(kustwateren, rivieren, IJsselmeer) wordt meer ruimte gegeven ter bescherming van het land tegen 
overstromingen. Er wordt meer ruimte gemaakt voor de kustverdediging en de rivieren. Op grond van 
maatschappelijke kosten-batenanalyses wordt bepaald welke ruimtelijke en technische maatregelen 
worden genomen. Algemeen uitgangspunt is het versterken van de identiteit van de verschillende 
onderdelen. Rijk, provincies en kaderwetgebieden hanteren de strategie van functiecombinaties met water 
om de hiervoor genoemde doelstellingen te realiseren en gelijktijdig de ruimtelijke kwaliteit te vergroten. 
Rijk, provincies, kaderwetgebieden, waterschappen en gemeenten hebben ieder zijn eigen verantwoor
delijkheden voor de regionale watersystemen. De provincies hebben de regierol waar het gaat om de 
inbedding in het ruimtelijk beleid. De strategie van rijk en provincies is het combineren van gebiedsfuncties 
en daarbij water te betrekken. 

Van alle ruimtelijke relevante besluiten van Rijk, provincies, kaderwetgebieden en gemeenten in zowel het 
hoofd- als in het regionale watersysteem zullen de effecten op de waterhuishouding in beeld worden 
gebracht. Het Rijk zal de watertoets zodanig hanteren, dat deze voorkomt dat in de zoekgebieden voor 
veiligheid tegen overstromingen, ontwikkelingen optreden die gewenste maatregelen in de toekomst 
kunnen belemmeren. 

De Vijfheerenlanden maakt deel uit van het zogenaamde groen-blauwe netwerk. Het groen-blauwe netwerk 
omvat binnenstedelijke groengebieden, bufferzones en het Groene Hart. De inzet is dit netwerk te verster
ken door ontbrekende schakels te herstellen, barrières weg te nemen en het areaal water en groen aan
zienlijk uit te breiden. De rijksbufferzones worden omgevormd tot regionale parken. Het Groene Hart wordt 
als Nationaal landschap verder ontwikkeld. Dit gaat samen met de vergroting van de bergingscapaciteit 
voor water. Ook in de steden wordt de groen-blauwe component versterkt. 

2.5.2 Structuurschema Groene Ruimte 2 
Net als in de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening wordt de Vijfheerenlanden binnen het structuurschema 
Groene Ruimte 2 (SGR 2) genoemd als nationaal landschap. De toekenning nationaal landschap houdt in 
dat het betreffende landschap bijzondere landschappelijke, cultuurhistorische en recreatieve waarden bezit. 
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De rijksoverheid streeft naar: 
versterking van het landschap door behoud en versterking van de cultuurhistorische en 
ecologische waarden; 
versterking van de samenhang tussen bebouwing en omgeving; 
het behouden van de openheid langs infrastructuur; 
landschappelijke inpassing van toeristisch-recreatieve mogelijkheden. 

Het kabinet streeft naar versterking van de kwaliteit van het landelijk gebied en stelt daarom een zekere 
basiskwaliteit voor. Deze basiskwaliteit stelt eisen aan het gebruik van de grond en aan het beheer van 
natuurlijke voorraden, waaronder biodiversiteit en water. 

In het SGR 2 wordt voorgeschreven om toe te werken naar meer ruimte voor water en een betere water
kwaliteit. Het kabinet gaat in zijn ruimtelijk beleid daarom uit van twee strategieên: 

Vasthouden, bergen, afvoeren. 
Eerst maatregelen treffen om water vast te houden. Wanneer dit niet meer mogelijk is bergen, wanneer 
deze maatregelen ontoereikend zijn pas afvoeren. 
Schoonhouden, schelden, zuiveren. 
Zo min mogelijk water vervuilen. Wanneer dit niet lukt de vuile en schone waterstromen scheiden. 
Wanneer dit onvoldoende is wordt vuil water gezuiverd. 

Verschillende gebieden in de Vijfheerenlanden vallen binnen de Ecologische hoofdstructuur (EHS). De 
EHS neemt in het natuurbeleid een centrale positie in. De realisering van de EHS vordert, maar is als 
samenhangend netwerk van natuurgebieden nog niet klaar. 
Tot de EHS worden gerekend: 

bestaande bos- en natuurgebieden en landgoederen zoals opgenomen in de provinciale uitwerkingen; 
nieuwe natuurgebieden met functiewijziging voor zover begrensd door de provincies (natuurontwik
keling en reservaten); 
nieuwe natuurgebieden zonder functiewijziging (beheersgebieden) en de compacte ruime-jasgebieden 
(gebieden waar in 100 ha gebied minimaal 20 ha subsidieruimte voor beheer ligt); 
ecologische verbindingszones voor zover deze de natuurgebieden van de EHS met elkaar verbinden 
en zodra gerealiseerd; 
Noordzee en overige grote wateren. 

Voor het duurzaam behoud en ontwikkeling van populaties is het van belang dat de EHS kan functioneren 
als een samenhangend netwerk van gebieden. Op het schaalniveau Nederland zijn gebieden te onder
scheiden waar door de dichtheid en onderlinge ligging van natuurkernen en kleinere natuurgebieden al 
sprake is van een relatief grote mate van ruimtelijke samenhang. Dit zijn de grote eenheden (complexen) 
zoals in de nota 'Natuur voor mensen, mensen voor natuur' aangeduid. 
Met grote eenheden alleen is de ruimtelijke samenhang van de EHS nog onvoldoende gegarandeerd. Om 
de grote eenheden met elkaar te verbinden en kleinere eenheden te vergroten, wordt een aantal robuuste 
verbindingen gerealiseerd. Een daarvan is de Nieuwe Hollandse Waterlinie die langs de westgrens van de 
Vijfheerenlanden loopt. 

2.5.3 Natuur voor mensen, mensen voor natuur 
De nota 'Natuur voor mensen, mensen voor natuur' (bos, natuur en landschap in de 21° eeuw) vervangt het 
Natuurbeleidsplan, de Nota Landschap, het Bosbeleidsplan en het Strategisch Plan van aanpak Biodiversi
teit integraal. Het Rijk kiest met deze nota voor verbreding van het natuurbeleid, om beter recht te doen aan 
de betekenis van natuur voor de samenleving. 

Op weg naar 2020 ontstaat in 2010 onder andere het volgende perspectief: 
In het rivierengebied, de Zuidelijke Delta, de veenweidegebieden en het Natte Hart is natuur 
volop in ontwikkeling. Dit gebeurt, waar dat past bij de te realiseren natuurdoelen, in samenhang met 
het werken aan veiligheid en duurzame en veerkrachtige watersystemen. Mogelijkheden voor 
waterrecreatie zijn toegenomen. 
Overgangen van zoet naar zout en van nat naar droog, die zo kenmerkend zijn voor een deltaland, 
worden hersteld. 
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De Natte As, die de Biesbosch met het Lauwersmeer verbindt, is op belangrijke onderdelen 
gerealiseerd. De rivierel"! vormen een essentieel en robuust onderdeel van het Europees ecologisch 
netwerk. 
De Nieuwe Hollandse Waterlinie is als uniek cultuurhistorisch (wereld)erfgoed weer herkenbaar in het 
landschap en vormt een toeristische trekpleister van formaat. 

De nota 'Natuur voor mensen, mensen voor natuur' is onderverdeeld in diverse programma's. 

Het programma 'Nat Natuurlijk' binnen de nota gaat in op het natuurbeleid voor watergebieden en waterrijke 
gebieden. Het natuurbeheer richt zich in deze nota meer dan voorheen op water als ordenend principe om 
Nederland veiliger, duurzamer en mooier te maken. 
Doelen van dit programma zijn: 

het versterken van natte natuur, in combinatie met maatregelen die de veerkracht van watersystemen 
vergroten, en het versterken van de identiteit van Nederland als waterland; 
het bevorderen van de duurzaamheid van het gebruik van zee, kust en grote wateren. 

In het programma 'Landelijk Natuurlijk' wordt gestreefd naar kwaliteitsversterking van het landelijk gebied. 
Het gaat om dat deel van het landelijk gebied dat buiten de ecologische hoofdstructuur en buiten de directe 
nabijheid van grote steden ligt. 
Doelen van dit programma zijn: 

behoud en versterking van landschappelijke en ecologische kwaliteit in het landelijk gebied; 
sterke toename van het duurzaam gebruik van het landelijk gebied; 
minimaal 400.000 hectare van het agrarisch cultuurlandschap heeft in 2002 een gerichte 
kwaliteitsimpuls gehad. 

2.5.4 Provinciale natuurdoeltypen 
In juli 2000 hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland de natuurdoeltypekaart van Zuid-Holland als 
ontwerp vastgesteld. De natuurdoeltypekaart geeft voor vrijwel alle bestaande en geplande natuur-, bos- en 
recreatieterreinen, verbindingszones en beheersgebieden in de provincie aan welk soort natuur er wordt 
nagestreefd (streefjaar 2018). 
In de natuurdoeltypekaart is tevens een uitwerking van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (PEHS) 
opgenomen. Tot de PEHS worden (globaal) gerekend alle bestaande natuurgebieden, zoals vastgesteld in 
het streekplan en/of eigendom van natuurbeschermingsorganisaties, alle geplande nieuwe natuurgebieden 
(zoals reservaats- en natuurontwikkelingsgebieden) en de aan te leggen ecologische verbindingszones. 

In figuur 2.1 zijn met de groen gekleurde vlakken alle bestaande en geplande natuur-, recreatie-, bos- en 
ANL-gebieden in de Vijfheerenlanden weergegeven [Natuurdoeltypekaart, 2000]. 

2.5.5 Provinciaal Beleidsplan Natuur en Landschap 

De Vijfheerenlanden maakt deel uit van het weidelandschap. De algemene landschappelijke doelstelling 
voor dit type gebied is het handhaven en versterken van de ruimtelijke structuur. In de gebiedsgerichte 
uitwerking valt de Vijfheerenlanden grotendeels in de beleidscategorie 'landschapsbehoud' vanwege 
bijzondere landschappelijke kwaliteiten. Hier wordt gestreefd naar consolidatie van de huidige structuur. In 
het noordelijk deel van de Vijfheerenlanden is landschappelijke inpassing gewenst, gezien de stedelijke en 
infrastructurele ontwikkelingen. 

De natuurdoelstellingen voor het weidelandschap zijn: 
• minimaal handhaven populaties minder kritische weidevogels, zo mogelijk versterken populaties meer 

kritische weidevogels; 
• veilig stellen dan wel optimaliseren van de ecologische kwaliteit van slootsystemen, onder andere door 

realiseren van de basiskwaliteit en aangepast landgebruik. 

Binnen de Vijfheerenlanden is het gebied Bolgerijen-Autena en directe omgeving in de PEHS aangewezen 
als (-deels te ontwikkelen) ecologisch kerngebied. Voor de kerngebieden geldt een prioriteitsstelling voor 
veiligstelling en ontwikkeling van natuurwaarden. 
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Figuur 2.1: Bestaande en geplande natuurgebieden, ANL-gebieden 
en PEHS [Provincie Zuid-Holland] 
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2.5.6 Provinciaal Beleidsplan Milieu en Water 
In het provinciaal Beleidsplan Milieu en Water zijn beleidslijnen aangegeven ten aanzien van peilbeheer. 
Het peilbeheer moet de waterkwantiteit en -kwaliteit mogelijk maken die nodig is voor de gewenste 
natuursoorten, agrarisch (natuur)beheer, bebouwing of archeologisch waarden. Daarbij wordt gestreefd 
naar het verminderen van het aantal peilvakken om versnippering tegen te gaan. 

In het kwetsbare veenweidegebied is het van extra groot belang om een goed evenwicht te vinden tussen 
de verschillende functies. Het grootste gedeelte van de Vijfheerenlanden heeft volgens het Beleidsplan 
Milieu en Water de functieaanduiding van ecologisch aandachtsgebied. De agrarische gebieden, de 
agrarische gebieden met natuur- en landschapswaarden en de natuurgebieden in het beleidsplan komen 
overeen met de- in het streekplan aangewezen gelijknamige gebieden. Voor deze gebieden wordt ingegaan 
op de bijzondere eisen die aan het waterbeheer worden gesteld: 

Agrarisch gebied 
In gebieden met uitsluitend een agrarische functie is een drooglegging van maximaal 60 cm ten opzichte 
van de gemiddelde maaiveldhoogte toegestaan. Indien een aanvaardbaar evenwicht tussen de belangen 
en de functie-eisen mogelijk is, is een hiervan afwijkende drooglegging mogelijk. De drooglegging wordt 
gerelateerd aan het winterpeil. Naast doelstellingen behorende bij de ecologische basisfunctie is het 
tegengaan van de natuurlijke verzilting een aanvullende doelstelling in agrarische gebieden. 

Agrarisch gebied met natuur- en lof landschapswaarden 
In agrarische gebieden met natuur- en landschapswaarden (ANL) wordt gestreefd naar een drooglegging 
die wordt bepaald door het evenwicht tussen de functie-eisen en belangen. Daartoe is in beginsel het 
volgen van de natuurlijke maaivelddaling toegestaan. Indien geen aanvaardbaar evenwicht tussen de 
belangen van de landbouw en die van natuur en landschap mogelijk is, dient te worden aangegeven op 
welke wijze een volwaardige compensatie (gekoppeld aan de ingreep) mogelijk is voor de ondergeschikt te 
achten belangen. 

Natuurgebied 
Het beleid voor natuurgebieden is gericht op het instandhouden, herstellen en ontwikkelen van de 
betreffende natuurwaarden. In natuurgebieden is peilwijziging uitgesloten, tenzij het belang van de 
natuurwaarden aanpassing van het peil vraagt. Doelstelling is om een natuurlijk peilverloop te handhaven. 
Bij het sluiten van convenanten zullen ter bescherming van de natuur het standstill-beginsel en het 
compensatieprincipe eveneens uitgangspunten van het te voeren beleid zijn. De inlaat van rivierwater met 
een afwijkende macro-ionensamenstelling is voor natuurgebieden met specifieke (of kenmerkende) 
watertypen veelal ongewenst. In dàt geval dient zoveel mogelijk gestreefd te worden naar het vasthouden 
van gebiedseigen water. 

Ecologisch aandachtsgebied 
Onder ecologische aandachtsgebieden worden gebieden verstaan met bijzondere aquatische waarden en 
bijbehorende waterkwaliteit. Het waterbeheer in deze gebieden is gericht op het behoud van de bestaande 
aquatische waarden (standstill-beginsel) en het realiseren van de potentiêle waarden. In de ecologische 
aandachtsgebieden is het noodzakelijk om de aanwezige kwel te handhaven. 

2.5.7 Streekplan Zuid-Holland Oost 
In het streekplan Zuid-Holland Oost beschrijft de provincie de hoofdlijnen van de gewenste ruimtelijke 
ontwikkeling binnen het streekplangebied. Op dit moment wordt het streekplan herzien. Met name van 
belang worden de ruimtelijke contouren om onder andere PEHS. Binnen deze contouren zullen beper
kingen opgelegd worden ten aanzien van de ruimtelijke ontwikkelingen. Hieronder worden de ontwik
kelingen uit het huidige streekplan genoemd. 

Bebouwing 
Woningbouw, bedrijfsterreinontwikkeling en andere voorzieningen met een stedelijk karakter dienen plaats 
te hebben binnen het 'bestaand stedelijk gebied'. Slechts indien onvoldoende ruimte is binnen het 
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'bestaand stedelijk gebied' kan ruimte daarbuiten, echter binnen de in het steekplan aangegeven maximale 
bebouwingscontouren aangewend worden. 

Natuur en landschap 
Een deel van de natuur- en landschapswaarden in de Vijfheerenlanden is in het kader van de ruilver
kaveling veiliggesteld. Hier liggen concentraties van natuurwaarden in Polder Achthoven en de Zouwe
boezem, langs het Merwedekanaal, ten zuiden van Vianen, langs de Diefdijk, langs de Linge en in de 
omgeving van Hei- en Boeicop. In de Vijfheerenlanden zijn inmiddels reservaats- en beheersgebieden 
begrensd. Centraal in het gebied en in het noordelijke deel bij Hagestein komen gebieden voor met 
aardkundige waarden. In het gehele deelgebied zijn ecologische verbindingszones gewenst, merendeels 
van een nat of moerassig karakter. Een aantal verbindingen moet nog worden gerealiseerd of verbeterd 
door natuurontwikkeling. 

Landbouw 
De gunstige bedrijfsstructuur biedt een goed uitzicht voor duurzame veehouderij in deze regio. Qua ruw
voervoorziening is het gebied echter niet zelfvoorzienend. Dit laatste beperkt de inpassing van beheers
landbouw. 

Recreatie 
Het recreatiebeleid in het gebied is gericht op behoud en versterking van de mogelijkheden voor extensieve 
en op natuur gerichte vormen van recreatie door het veiligstellen van bestaande en het tot ontwikkeling 
brengen van natuur- en landschapswaarden in de recreatiegebieden. Gezien de kwetsbaarheid van het 
landschap is een goede zonering van de recreatie noodzakelijk. 

2.5.8 Integraal Waterbeheersplan Zuid-Holland Zuid 2 
Inleiding 
In het Integraal Waterbeheersplan Zuid-Holland Zuid 2 wordt het beleid ten aanzien van het opstellen van 
peilbesluiten omschreven. Enkele punten uit dit beleid die van toepassing zijn op de Vijfheerenlanden 
worden hierna beschreven. 

Peilbesluiten en landinrichting 
Daar waar nu een landinrichtingsproject in uitvoering is, wordt bij de herziening van peilbesluiten rekening 
gehouden met het stemmingsrapport en een eventueel goedgekeurde planwljziglng. 

Veenweidegebieden 
Voor veenweidegebieden geldt dat de waterpeilen in beginsel niet verder mogen worden verlaagd. Uitzon
deringen hierop zijn het volgen van de natuurlijke maaivelddaling en het verlagen van het peil indien realise
ring van de aan het gebied toegekende planologische functie dit vereist. 

In veenweidegebieden wordt gestreefd naar het invoeren van zogenaamde geîndexeerde peilbesluiten, 
waarin op basis van de actuele, ingemeten maaiveldhoogte binnen de duur van het peilbesluit het peil 
twee- tot vijfjaarlijks kan worden bijgesteld ter compensatie van de natuurlijke maaivelddaling. 

Agrarische gebieden met natuur- en landschapswaarden 
In agrarische gebieden met natuur- en landschapswaarden (ANL-gebieden) is peilwijziging die verder gaat 
dan het compenseren van de natuurlijke maaivelddaling uitgesloten. 
De belangen van de landbouw en die van natuur en landschap zullen per gebied of per situatie tegen elkaar 
moeten worden afgewogen. Indien geen aanvaardbaar evenwicht tussen deze belangen mogelijk is, dient 
te worden aangegeven op welke wijze een volwaardige compensatie (gekoppeld aan de ingreep) mogelijk 
is voor de ondergeschikt te achten belangen. 

Natuurgebieden 
In natuurgebieden is peilwijziging uitgesloten, tenzij het belang van natuurwaarden wijziging van het peil 
vraagt. Voor natuurgebieden wordt gestreefd naar een meer natuurlijk peilverloop. 
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Drooglegging 
Ten aanzien van een optimale drooglegging bij een bepaalde functie is in het landelijk en provinciaal beleid 
een aantal ontwikkelingen waar te nemen. Een algemene tendens is dat er wordt toegewerkt naar een 
watersysteemgerichte benadering, waarbij het accent meer op het grondwater dan op het oppervlaktewater 
komt te liggen. In het rapport 'Grondwater als leidraad voor oppervlaktewater' van de Unie van 
Waterschappen wordt in dit verband uitgegaan van de volgende werkwijze: 

functie => gewenste grondwatersituatie => opperv/aktewaterpeil 

Voor zover deze nieuwe werkwijze nog niet operationeel is vanwege leemten in kennis en weinig ervaring, 
zal gebruik worden gemaakt van de gebruikelijke droogleggingsnormen. 

Flexibilisering 60 cm-criterium 
De provincie Zuid-Holland heeft in de Nota Peilbeheer (28 partitiêle wijziging van het Waterhuishoudings
plan) een flexibiliseringsmodel voor het 60 cm-droogleggingscriterium ten opzichte van het winterpeil in 
veenweidegebieden gepresenteerd. Dit houdt in dat afhankelijk van gebiedsspecifieke omstandigheden 
zowel in positieve als in negatieve zin kan worden afgeweken van dit criterium. Het 60 cm-criterium is geen 
norm meer, maar veeleer een richtwaarde. 

Vorstbeschenning 
Voor het onttrekken van oppervlaktewater ten behoeve van vorstbescherming in de fruitteelt, is in de regel 
en afhankelijk van de te onttrekken hoeveelheid oppervlaktewater vergunning nodig van de waterkwan
titeitsbeheerder, hetzij op grond van de keur, hetzij op grond van de Verordening Waterbeheer van de 
provincie Zuid-Holland. 
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3 PEILBESLUITEN WAARAAN GOEDKEURING ONTHOUDEN IS 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zijn acht peilgebieden opgenomen waaraan in 1995 goedkeuring van het peilbesluit is 
onthouden door de provincie Zuid-Holland. 
Per peilgebied zal worden aangegeven wat de reden van onthouding van goedkeuring is en welke 
argumentatie bij het nieuw voorgestelde zomer- en winterpeil is gevolgd. 
Het gaat om de peilgebieden: 
• 03-02-01 Bloemendaal 
• 03-05-02 Bolgerijen 
" 03-05-03 Bolgerijen 
• 03-07-04 Hoog-Leerbroek 
• 03-07-09 Hoog-Leerbroek 
• 03-08-01 Nieuw-Schaaijk 
• 03-08-06 Hoog of Klein Oosterwijk 
• 03-08-08 Nieuw-Schaaijk 
Voor het peilgebied 03-08-06 (Hoog of Klein Oosterwijk) is het peilbesluit destijds afgekeurd omdat het 
gebied nog niet reglementair herpolderd was. 
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3.2 03-02-01 Bloemendaal 

3.2.1 Gebiedsbeschrijving 
Het peilgebied Bloemendaal ligt in het noordelijk gedeelte van de Vijfheerenlanden, tussen Vianen en 
Lexmond, en wordt in het zuidoosten begrensd door het Merwedekanaal. De bodem ter plaatse bestaat uit 
klei op zand (poldervaaggrond). Het grondgebruik is overwegend agrarisch. Het gebied bestaat voorname
lijk uit grasland afgewisseld met een enkele boomgaard. Het peilgebied heeft een gemiddelde maaiveld
hoogte van NAP +1,01 m. 

3.2.2 Huidig peilbeheer 
In de praktijk bedraagt het zomer- en winterpeil respectievelijk NAP +0, 1 O m en NAP -0, 1 O m. Dit resulteert 
in een gemiddelde drooglegging van 0,91 m in de zomer en 1, 11 m in de winter. 

3.2.3 Vastgestelde peilen peilbesluit 1994 
De Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden 
heeft op 8 juni 1994 de volgende peilen vastgesteld: 

zomerpeil: 
winterpeil: 

NAP O,OOm 
NAP-0,20m 

3.2.4 Reden van onthouding van goedkeuring door GS 
Het vastgestelde winterpeil onderschrijdt het adviespeil van het in 1979 vastgestelde landinrichtingsplan 
{NAP -0, 1 o m) met 1 O cm. De geconstateerde maaivelddaling tussen 1971 en 1992 bedraagt minder dan 5 
cm. Gelet op het feit dat het praktijkpeil vermoedelijk vanaf 1996 wordt gehandhaafd, wordt geconcludeerd 
dat de peilonderschrijding meer bedraagt dan de maaivelddaling tussen 1979 en 1996 en dat dus sprake is 
van overcompensatie van de maaivelddaling. 

3.2.5 Uitgangspunten bij nieuw peilvoorstel 
Voor het peilgebied Bloemendaal (overwegend grasland) kan gesteld worden dat er in de zomer een ge
wenste slootwaterstand ten opzichte van het maaiveld van ongeveer 0,90 m vereist is voor grasland met 
een agrarische functie. Voorgesteld wordt het praktijkpeil over te nemen waarbij het zomerpeil met 0,05 m 
verlaagd wordt. De huidige gemiddelde drooglegging voldoet theoretisch, maar gezien het verschil in 
maaiveldhoogte in het gebied is voorgesteld het zomerpeil met 0,05 m te verlagen zodat in het gehele 
peilgebied een drooglegging van 0,90 m gehaald wordt. 

3.2.6 Nieuw peilvoorstel 
Het nummer van het peilgebied is gewijzigd in 03-02-05. 

Tabel 3.1: Peilvoorstel Bloemendaal 03-02-05 

Ingenieursbureau BCC bv 21 

t 

• 
t 

t 

t 

t 

1 

• • • 



• 

3.3.1 Gebiedsbeschrijving 
Bolgerijen maakt in de huidige situatie deel uit van het gebied Boeicop en Bolgerijen (03-05-11) dat in het 
noordelijk gedeelte van de Vijfheerenlanden ligt, een paar kilometer ten zuiden van Vianen. De bodem 
bestaat voornamelijk uit drechtvaaggronden. Het grondgebruik is agrarisch. In het gebied zijn twee locaties 
aangeduid als terreinen met zeer hoge en hoge archeologische waarde. 

3.3.2 Huidig peilbeheer 
In de praktijk bedraagt het zomer- en winterpeil respectievelijk NAP -0,40 m en NAP -0,50 m. De gemiddel
de maaiveldhoogte bedraagt NAP +0,21 m. Dit komt overeen met een drooglegging van 0,61 m in de zomer 
en 0,71 min de winter. 
Het winteradviespeil van het in 1979 vastgestelde landinrichtingsplan bedraagt NAP -0,50 m. De water
kwaliteit in het gebied kan worden omschreven als biologisch gezond. De concentraties stikstof en fosfaat 
schommelen rond het MTR-niveau. 

3.3.3 Vastgestelde peilen peilbesluit 1993 
De Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden 
heeft op 15 september 1993 de volgende peilen vastgesteld: 

zomerpeil: 
winterpeil: 

NAP-0,40m 
NAP-0,60m 

3.3.4 Reden van onthouding van goedkeuring door GS 

Aan het peilbesluit voor het agrarisch gebied Bolgerijen is goedkeuring onthouden, omdat de onderschrij
ding (0, 1 o' m) van het adviespeil van de landinrichting (NAP -0,50 m) groter is dan de sinds de vaststelling 
van het landinrichtingsplan opgetreden maaivelddaling. 

3.3.5 Uitgangspunten bij nieuw peilvoorstel 
In het peilgebied Boeicop en Bolgerijen wordt een zomerpeil van NAP -0,40 m en een winterpeil van 
NAP -0,50 m gehanteerd. Voorgesteld wordt deze peilen te handhaven. Met dit peilvoorstel worden geen 
negatieve effecten verwacht voor de aanwezige archeologische waarden en de waterkwaliteit. 

3.3.6 Nieuw peilvoorstel 
Het nieuwe nummer van dit peilgebied is 03-05-11. 

Tabel 3.2: Peilvoorstel Boeicop en Bolgerijen 03-05-~ 1 
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3.4 03-05-03 Bolgerijen 

3.4.1 Gebiedsbeschrijving 
Bolgerijen maakt in de huidige situatie deel uit van peilgebied Bolgerijen Noord 03-05-16 dat eveneens in 
het noorden van de Vijfheerenlanden ligt. Het bodemtype is drechtvaaggrond. Het gebied is in gebruik als 
grasland. 
In het Streekplan Zuid-Holland Oost is het gebied aangewezen als agrarisch gebied met natuur- en 
landschapswaarden tevens bodembeschermingsgebied (ANL-gebied). 

3.4.2 Huidig peilbeheer 
In de praktijk bedraagt het zomer- en winterpeil respectievelijk NAP -0,30 m en NAP -0,40 m. De gemiddel
de maaiveldhoogte bedraagt NAP +O, 11 m. Dit komt overeen met een drooglegging van 0,41 m in de zomer 
en 0,51 min de winter. Het adviespeil van het in 1979 vastgestelde landinrichtingsplan bedraagt 
NAP -0,35 m. In het peilgebied is de waterkwaliteit zeer matig. Er komen hoge fosfaatconcentraties voor en 
het zuurstofgehalte is over het algemeen laag. 

3.4.3 Vastgestelde peilen peilbesluit 1993 
De Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden 
heeft op 15 september 1993 de volgende peilen voorgesteld: 

zomerpeil: 
winterpeil: 

NAP-0,35m 
NAP-0,45m 

3.4.4 Reden van onthouding van goedkeuring door GS 
Goedkeuring aan het peilbesluit voor het beheersgebied Bolgerijen 03-05-03 is onthouden, omdat de afwij
king (0, 1 O m) van het vastgestelde peil ten opzichte van het adviespeil van dè landinrichting (NAP -0,35 m) 
onvoldoende exact gemotiveerd wordt. 

3.4.5 Uitgangspunten bij nieuw peilvoorstel 
Het adviespeil van de landinrichting in het gebied bedraagt NAP -0,35 m in de winter. Het praktijkpeil wijkt 
hier 0,05 m van af. In een ANL-gebled mag niet meer aangepast worden dan de maaivelddaling. Gezien de 
maaivelddaling die opgetreden is tussen de periode 1971-2001 wordt voorgesteld een winterpeil te hand
haven dat gelijk is aan het praktijkpeil. 

3.4.6 Nieuw peilvoorstel 
Het nieuwe nummer van het peilgebied is 03-05-16. 

Tabel 3.3: Peilvoorstel Bolgerijen Noord 03-05-16 
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3.5 03-07-04 Hoog-Leerbroek 

3.5.1 Gebiedsbeschrijving 
Het peilgebied 03-07-04 ligt geografisch gezien in de driehoek Leerbroek, Middelkoop en Leerdam in het 
centraal-zuidelijk gedeelte van de Vijfheerenlanden. De bodemopbouw bestaat uit klei op veen, waarbij het 
bodemtype gekarakteriseerd kan worden als poldervaaggrond. Het gebied is voornamelijk in gebruik als 
grasland. De gemiddelde maaiveldhoogte bedraagt NAP +0,04 m. 

3.5.2 Huidig peilbeheer 
In het Streekplan Zuid-Holland Oost is het grootste gedeelte aangewezen als veenweidegebied (agrarisch 
grondgebruik) afgewisseld met een gedeelte recreatie- en/of bosgebied. In de praktijk bedraagt het zomer
en winterpeil respectievelijk NAP -0,60 men NAP-0,75 m. 

3.5.3 Vastgestelde peilen peilbesluit 1994 
De Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden 
heeft op 8 juni 1994 de volgende peilen voorgesteld: 

zomerpeil: 
winterpeil: 

NAP-0,70m 
NAP-0,90m 

3.5.4 Reden van onthouding van goedkeuring door GS 
Gezien de toekomstige eigendoms- en gebruikssituatie volgens de landinrichtingsplannen, de in het 
streekplan toegekende functie en het vóórkomen van kwetsbare oudheidkundige waarden wordt goed
keuring onthouden aan de bepalingen die betrekking hebben op de toekomstige peilen en de toekomstige 
begrenzing nabij de voormalige kasteelplaats. Op de kasteelplaats bevinden zich oudheidkundige waarden 
die verloren zullen gaan, indien het slootpeil van het agrarisch gebied verlaagd wordt. 

3.5.5 Uitgangspunten bij nieuw peilvoorstel 
De kasteelplaats is in het kader van de landinrichting opnieuw ingericht. De peilen zijn aangepast op de 
aanwezige (hoge) archeologische waarden en komen overeen met de peilen in het peilgebied Recht van 
Ter Leede (zie paragraaf 3.6). 
Voor het agrarisch peilgebied Hoog-Leerbroek wordt NAP -0,70 min de zomer en NAP -0,80 in de winter 
voorgesteld. Hiermee wordt het verschil tussen zomer- en winterpeil teruggebracht tot 0, 10 m. 

3.5.6 Nieuw peilvoorstel 
Het nummer van het peilgebied is gewijzigd in 03-07-03. 

Tabel 3.4: Peilvoorstel Hoog-Leerbroek 03-07-03 
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3.6 03-07-09 Hoog-Leerbroek 

3.6.1 Gebiedsbeschrijving 
Het peilgebied ligt geografisch gezien in de driehoek Leerbroek, Middelkoop en Leerdam in het centraal
zuidelijk gedeelte van de Vijfheerenlanden. Het wordt ook wel Recht van ter Leede genoemd. De bodem
opbouw bestaat uit klei op veen, waarbij het bodemtype gekarakteriseerd kan worden als poldervaaggrond. 
Het gebied is bebouwd. De gemiddelde ~oogteligging bedraagt NAP +0,06 m. 

3.6.2 Huidig peilbeheer 
In de praktijk bedraagt het zomer- en winterpeil respectievelijk NAP -0,55 m en NAP -0,60 m. Het opper
vlaktewater in het gebied kenmerkt zich door hoge fosfaat- en stikstofconcentraties. 

3.6.3 Voorgestelde peilen 
De Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden 
heeft op 8 juni 1994 de volgende peilen voorgesteld: 

zomerpeil: 
winterpeil: 

NAP-0,55m 
NAP-0,65m 

3.6.4 Reden van onthouding van goedkeuring door GS 
Gezien de toekomstige eigendoms- en gebruikssituatie volgens de landinrichtingsplannen, de in het 
streekplan toegekende functie en het v66rkomen van kwetsbare oudheidkundige waarden wordt 
goedkeuring onthouden aan de bepalingen die betrekking hebben op de toekomstige peilen en de 
toekomstige begrenzing nabij de voormalige kasteelplaats. 

3.6.5 Uitgangspunten bij nieuw peilvoorstel 
De huidige peilen voorkomen dat de funderingen van de bebouwing in dit gebied worden aangetast. 
De praktijkpeilen van NAP -0,55 m in de zomer en NAP -0,60 m in de winter worden gehandhaafd, gezien 
de toekomstige eigendoms- en gebruikssituatie volgens de landinrichtingsplannen en de in het streekplan 
toegekende functie. Na inrichting van de kasteelplaats en het afstemmen van het peil in dit gebied bleek dat 
het peil overkomt met het peil in het gebouwde gebied. Voorgesteld is om de kasteelplaats op te nemen in 
het gebouwde gebied. Hiermee worden de archeologische waarden zekergesteld. 

3.6.6 Nieuw peilvoorstel 
Het nieuwe nummer van dit peilgebied wordt 03-07-04. 

Tabel 3.5: Peilvoorstel Recht van Ter Leede 03-07-04 
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3. 7 03-08-01 Nieuw-Schaaijk 

3. 7 .1 Gebiedsbeschrijving 
Het peilgebied Nieuw-Schaaijk ligt in het zuidoosten van de Vijfheerenlanden en wordt in het zuiden 
begrensd door Leerdam en in het noorden door Schoonrewoerd. Het bodemtype is een combinatie van 
drechtvaaggrond en poldervaaggrond. Het grondgebruik is agrarjsch. · 

3.7.2 Huidig peilbeheer 
In de huidige situatie is het peilgebied samengevoegd met Oud-Schaaijk-Noord en Loosdorp. De gemid
delde hoogteligging van dit gebied bedraagt NAP +0,30 m. Het praktijkpeil in dit gebied is in de zomer- en 
winterpeil respectievelijk NAP -0,30 m en NAP -0,40 m. 
De biologische waterkwaliteit in het gebied is matig (klasse IVa). 

3. 7 .3 Vastgestelde peilen peilbesluit 1993 
De Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden 
heeft op 15 september 1993 voor het peilgebied 03-08-01 de volgende peilen vastgesteld: 

zomerpeil: 
winterpeil: 

NAP-0,40m 
NAP-0,60m 

3.7.4 Reden van onthouding van goedkeuring door GS 
Aan het peilbesluit voor Nieuw-Schaaijk is goedkeuring onthouden omdat de onderlinge begrenzing met 
Nieuw-Schaaijk (03-08-08) onjuist is vastgesteld en omdat de onderschrijding van het adviespeil van de 
landinrichting die het vastgestelde peilbesluit tot gevolg heeft, groter is dan de sinds de vaststelling van het 
landinrichtingsplan opgetreden maaivelddaling. 

3.7.5 Uitgangspunten bij nieuw peilvoorstel 
Het winteradviespeil van de landinrichting in het gebied bedraagt NAP -0,50 m. Wanneer in dit geval (klei 
op veen} uitgegaan wordt van een gemiddelde maaivelddaling van 3 mm per jaar zal over de periode 1971-
2001 de totale maaivelddaling ongeveer 0,09 m bedragen. Voorgesteld wordt om 10 cm peilwijziging ten 
opzichte van het praktijkpeil door te voeren. De opnieuw vastgestelde begrenzing van het peilgebied 
03-08-01 is weergegeven op kaart 1. 

3.7.6 Nieuw peilvoorstel 
De nieuwe naam van dit peilgebied is Schaaijk en Loosdorp en het nieuwe nummer is 03-08-04. 

Tabel 3.6: Peilvoorstel Schaaijk en Loosdorp 03-08-04 
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3.8 03-08-06 Hoog of Klein Oosterwijk 

3.8.1 Gebiedsbeschrijving 
Het peilgebied 03-08-06 ligt in het zuidoosten van de Vijfheerenlanden. Het gebied bestaat uit het stedelijk 
gebied van Leerdam en een deel van het voormalig peilgebied Hoog of Klein 09sterwijk. Het bodemtype is 
poldervaaggrond en een klein deel drechtvaaggrond. Het overgebleven agrarische deel is in gebruik als 
grasland. De kem van Oosterwijk is aangeduid als een kern waarvan de bebouwingstructuur en de 
monumentale bebouwing intact is gebleven. Ook wordt hier veel waarde toegekend aan de relatie tussen 
het omliggende landschap en de kern. 

3.8.2 Huidig peilbeheer 
De gemiddelde maaiveldhoogte bedraagt NAP +0,52 m. In de praktijk bedraagt het zomer- en winterpeil 
respectievelijk NAP -0,40 m en NAP -0,50 m. 

3.8.3 Vastgestelde peilen peilbesluit 1993 
De Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden 
heeft op 15 september 1993 de volgende peilen vastgesteld: 

zomerpeil: 
winterpeil: 

NAP-0,40m 
NAP-0,40m 

3.8.4 Reden van onthouding van goedkeuring door GS 
Goedkeuring is onthouden omdat het peilgebled zich uitstrekt over ontpolderd gebied. 

3.8.5 Uitgangspunten bij nieuw peilvoorstel 
Het waterkwantiteitsbeheer Leerdam West is per 01-01-1997 reglementair overgedragen aan het hoog
heemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Voorgesteld wordt de praktijkpeilen over te 
nemen zodat de situatie met betrekking tot het beschermen van funderingen gehandhaafd wordt. 

3.8.6 Nieuw peilvoorstel 
De naam, grenzen en het nummer van dit peilgebied zijn gewijzigd in 03-08-07 Leerdam West. 

Tabel 3.7: Pellvoorstel Leerdam West 03-08-07 
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3.9 03-08-08 Nieuw-Schaaljk 

3.9.1 Gebiedsbeschrijving 
Het peilgebied Nieuw-Schaaijk ligt in het zuidoosten van de Vijfheerenlanden. De bodem bestaat voor een 
groot deel uit de zogenaamde overslaggronden en deels uit poldervaaggronden .. Het grondgebruik is 
agrarisch met hoofdzakelijk grasland en een klein deel fruitteelt. 

3.9.2 Huidig peilbeheer 
In de praktijk bedraagt het zomer- en winterpeil respectievelijk NAP -0,20 m en NAP -0,30 m. De 
gemiddelde maaiveldhoogte bedraagt NAP +0,48 m. In het oppervlaktewater komen met name hoge 
fosfaatconcentraties voor, waarschijnlijk als gevolg van de fosfaatrijke veenbodem. De biologische 
waterkwaliteit is zeer matig. 

3.9.3 Vastgestelde peilen peilbesluit 1993 
De Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden 
heeft op 15 september 1993 voor het peilgebied 03-08-08 de volgende peilen vastgesteld: 

zomerpeil: 
winterpeil: 

NAP-0,20m 
NAP-0,35m 

3.9.4 Reden van onthouding van goedkeuring door GS 
Aan het peilbesluit voor Nieuw-Schaaljk is goedkeuring onthouden omdat de onderlinge begrenzing met 
peilgebied Nieuw-Schaaijk Laag (03-08-01), in de nieuwe situatie 03-08-04, onjuist vastgesteld is. 

3.9.5 Uitgangspunten bij nieuw peilvoorstel 
Het winteradviespeil van de landinrichting in het gebied bedraagt NAP -0,50 m. Wanneer in dit geval (klei 
op veen} uitgegaan wordt van een gemiddelde maaivelddaling van 3 mm per jaar, zal over de periode 1971-
2001 de totale maaivelddaling 0,09 m bedragen. Voorgesteld wordt om 5 cm peilwijziging ten opzichte van 
het praktijkpeil door te voeren. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de diverse woningen, die vanwege 
een laag vloerpeil wateroverlast hebben gehad. De nieuwe grenzen van het peilgebied zijn weergegeven op 
kaart 1. 

3.9.6 Nieuw peilvoorstel 
Het nummer van het peilgebied 03-08-08 is gewijzigd in 03-08-02. 

Tabel 3.8: Peilvoorstel Nieuw-Schaaijk Hoog 03-08-02 
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4 PEILBESLUITEN MET GRENSWIJZIGINGEN 

4.1 Inleiding 

De laatste jaren zijn er als gevolg van de landinrichting nog diverse aanpassingen verricht aan de inrichting 
van peilgebieden. De wijzigingen zijn ontstaan als gevolg van: 

niet gerealiseerde peilgebieden; 
samengevoegde peilgebieden; 
kleine grenswijzigingen. 

Niet gerealiseerde en samengevoegde peilgebieden 
In de lopende periode van het vigerende peilbesluit zijn enkele peilgebieden samengevoegd. In bijlage 1 
zijn deze aangegeven met "samengevoegdn. Voor een aantal peilgebieden geldt dat er wel een vigerend 
peilbesluit is of dat er plannen waren voor een peilgebied met een specifiek nummer, maar dat deze nooit 
gerealiseerd zijn. Deze zijn aangegeven als "niet gerealiseerd". In tabel 4.1 is aangegeven van welke 
peilgebieden de samengevoegde peilgebieden nu deel uitmaken. 

03-01-18 Achthoven-Zuid 
03-03-03 Vianen/Ha en 03-03-03 Hoef en Haa 
03-04-08 Vianen/Panoven 03-02-03 Monnikenhof en Panoven 
03-05-05 Bol erl en 03-05-16 Bol eri'en Noord 
03-05-06 
03-05-08 
03-05-09 

03-05-09 Gouwenes, Everdin en en Over-Zïderveld 

03-07-01 Middelkoo 
03-07-10 
03-07-12 Hoo eind 03-07-01 Hoo eind 
03-08-02 
03-08-03 

03-08-04 Schaal k en Loosdo 
03-08-04 Schaai'k en Loosdo 
03-08-02 Nieuw-Schaai'k Hoo 

03-09-06 
03-09-12 
03-09-16 
03-10-03 Kedichem-Noord 03-09-09 Achterdi'k 
03-10-07 Kedichem-Zuid-Oost 03-09-09 Achterdi k 

Pei/gebieden met grenswijzigingen 
In bijlage 1 zijn met de cijfer •4• alle grenswijzigingen weergegeven. Het gaat hier veelal om grenswijzi
gingen in de nabijheid van bebouwing of van een aantal percelen die bij een ander peilgebied gevoegd zijn. 
Daarnaast zijn de peilgebiedsgrenzen op de vigerende peilbesluitkaart veelal indicatief aangegeven. Deze 
zijn nu als gevolg van de afronding van de landinrichting beter in beeld. Hieronder zijn alle peilgebieden met 
grenswijzigingen per paragraaf opgenomen. 
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4.2 03-01-14 Lakerveld 

Het peilgebied Lakerveld is een agrarisch gebied met grasland. Het bodemtype is in het zuiden waardveen
grond en in het noorden poldervaaggrond. De gemiddelde maaiveldhoogte in het zuidelijk deel (veen) 
bedraagt NAP -0, 14 m en in het noordelijk deel (klei) NAP +0,01 m. Met de praktijkpeilen leidt dit tot een 
drooglegging van 0,56 m in veengebied en o, 71 in het kleigebied. Deze drooglegging In het veengebied is 
niet groter dan 0,60 m. Om deze reden worden de praktijkpeilen als peilvoorstel opgenomen. De begrenzing 
is aangepast. 

Tabel 4.2: Peilvoorstel Lakerveld 03-01-14 

4.3 03..01-15 Lakerveld Hoog Noord 

Het peilgebied Lakerveld Hoog Noord Is een gebouwd gebied. Het is een peilgebied dat ontstaan Is rond de 
bebouwing langs het noordelijk deel van de Lakerveldseweg. De bebouwing langs dit deel van de 
Lakerveldseweg is aangeduid als bebouwinglint waarvan de structuur en de monumentale gebouwen 
redelijk intact zijn gebleven. Tevens is de relatie naar het omliggende landschap als hoog gewaardeerd. 
Doel van het peilgebied is het beschermen van funderingen van de bebouwing. De begrenzing van het 
gebied is in de vigerende peilbesluiten indicatief aangegeven. Nu is de exacte begrenzing op kaart 
aangegeven. 

Tabel 4.3: Peilvoorstel Lakerveld Hoog Noord 03-01-15 

4.4 03-01-16 lakerveld Hoog Zuid 

Het peilgebied Lakerveld Hoog Zuid is eveneens een gebouwd gebied. Het is een peilgebied dat ontstaan 
is rond de bebouwing langs het zuidelijk deel van de lakerveldseweg. De bebouwing langs dit deel van de 
Lakerveldseweg is eveneens aangeduid als bebouwinglint waarvan de structuur en de monumentale 
gebouwen redelijk intact zijn gebleven. Tevens is de relatie naar het omliggende landschap als hoog 
gewaardeerd. 
Doel van het peilgebied is het beschermen van funderingen van de bebouwing. De begrenzing van het 
gebied is in de vigerende peilbesluiten indicatief aangegeven. Nu is de exacte begrenzing op kaart 
aangegeven. 

Tabel 4.4: Peilvoorstel Lakerveld Hoog Zuid 03-01-16 
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• 4.5 03-01-17 Lakeiveld Oost 

Het peilgebied Lakerveld Oost is een agrarisch gebied met grasland. Het bodemtype is in het zuiden 
waardveengrond en in het noorden poldervaaggrond. De gemiddelde maaiveldhoogte in het zuidelijk deel 
(veen) bedraagt NAP -0,08 m en in het noordelijk deel (klei) NAP +0,02 m. Met de praktijkpeilen leidt dit tot 
een drooglegging van 0,52 m in veengebied en 0,62 m in het kleigebied. De droóglegging in het veengebied 
is niet groter dan 0,60 m. Om deze reden worden de praktijkpeilen als peilvoorstel opgenomen. De 
begrenzing is aangepast. 

Tabel 4.5: Peilvoorstel Lakervek:I Oost 03-01-17 

4.6 03-01-19 Scharperswljk Laag 

Het peilgebied Scharperswijk laag is een agrarisch gebied met natuur en landschappelijke waarden (39 
ha). Het bodemtype is poldervaaggrond. In het zuiden ligt een klein deel waardveengrond dat minder dan 
20% van het peilgebied uitmaakt. De gemiddelde maaiveldhoogte bedraagt NAP o, 13 m. Met de vigerende 
peilen leidt dit tot een drooglegging van 0,58 m. Deze drooglegging voldoet voor de agrarische functie en 
voor de ecologische waarden is er geen reden een peilverhoging door te voeren. Er worden dan ook geen 
peilwijzigingen voorgesteld. Wel is de begrenzing aangepast. 

Tabel 4.6: Peilvoorstel Scharperswijk Laag 03-01-19 

4.7 03-01-20 Lakeiveld Zuid · 

Het peilgebied Lakerveld Zuid is een agrarisch gebied met grasland. Het bodemtype is waardveengrond. 
De gemiddelde maaiveldhoogte bedraagt NAP-0,08 m. Met de praktijkpeilen leidt dit tot èen drooglegging 
van 0,52 m. Deze drooglegging is niet groter dan 0,60 m. Het gebied is aangewezen als ANL-gebied. Er 
worden geen peilwijzigingen voorgesteld. Wel is de begrenzing aangepast. 

Tabel 4.7: Peilvoorstel Lakerveld Zuid 03-01-20 
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4.8 03-03..03 Hoef en Haag 

Het peilgebied Hoef en Haag is een landelijk gebied. In het westen ligt een deel bebouwing van de ge
meente Vianen. Het bodemtype in het agrarische deel is poldervaaggrond. In het pellgebied is geen aan
leiding het peil aan te passen. Om deze reden wordt het praktijkpeil voorgestelc;I. Wel Is de begrenzing 
enigszins aangepast. 

Tabel 4.8: Pellvoorstel Hoef en Haag 03-03-03 

4.9 03-04..01 Hoge Biezen 

Het peilgebied Hoge Biezen is een agrarisch gebied (255 ha). Het bodemtype is poldervaaggrond. In het 
noorden van het peilgebied grenzend aan de Put van Everstein ligt een perceel .met hoge archeologische 
waarde. 
De gemiddelde maaiveldhoogte van het gebied bedraagt NAP +1,33 m. Met de vigerende peilen leidt dit tot 
een drooglegging van 1,08 m. Deze drooglegging voldoet. Er worden geen pellwijziglngen voorgesteld 
waardoor geen effecten worden verwacht op de archeologische waarden. Wel Is de begrenzing aangepast. 

Tabel 4.9: Pellvoorstel Hoge Blezen 03-04-01 

4.10 03-04-03 Lage Biezen Midden 

Het peilgebied Lage Biezen Midden is een agrarisch gebied ingesloten tussen de A2, A27 en de Autenase 
Kade. Het bodemtype is poldervaaggrond en het gebied is aangemerkt als ANL-gebied. De gemiddelde 
maaiveldhoogte bedraagt NAP +0,75 m. Met de vigerende peilen leidt dit tot een drooglegging van 0,60 m. 
Deze drooglegging voldoet. Er worden geen peilwijzigingen voorgesteld. Wel is de begrenzing aangepast. 

Tabel 4.10: Peilvoorstel Lage Blezen Midden 03-04-03 
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4.11 03-05-04 De Waalj 

Het peilgebied De Waaij is een natuurgebied langs de Diefdijk. Het bodemtype is deels poldervaaggrond, 
deels drechtvaaggrond. Het gebied wordt gekenmerkt door bossen en hakhoutgrienden. In het westen ligt 
een klein terrein met hoge archeolgische waarde. 
Het peil is afgestemd op de natuurdoeltypen. Er is geen aanleiding de huidige pèilen te herzien. De 
begrenzing is iets aangepast doordat door de beherende instantie enkele percelen aangekocht zijn. 

Tabel 4.11: Peilvoorstel De Waaij 03-05-04 

4.12 03-05-07 Neder Zijderveld 

streefpell NAP ..Q,05 m streefpeil NAP -0,05 m streefpeil NAP ..Q,05 m 
maximum NAP ..Q,05 m maximum NAP -0,05 m maximum NAP -0,05 m 
minimum NAP ..Q 25 m minimum NAP -0 25 m minimum NAP -0,25 m 

Het peilgebied Neder Zijderveld is een agrarisch gebied met grasland (55 ha). Het bodemtype is polder
vaaggrond. De gemiddelde maaiveldhoogte bedraagt NAP +0,64 m. Met de vigerende peilen leidt dit tot 
een drooglegging van 0,94 m. Deze drooglegging voldoet met betrekking tot de functie van het gebied. 
Voorgesteld wordt geen peil te wijzigen. De begrenzing is aangepast. 

Tabel 4.12: Peilvoorstel Neder Zijderveld 03-05-07 

4.13 03-07-02 Hoogeind Hoog 

Het peilgebied Hoogeind Hoog is een gebouwd gebied. Het is een peilgebied dat ontstaan is rond de 
bebouwing langs het Hoogeind. De redelijk instandgehouden lintbebouwing wordt samen met de relatie 
naar het omliggende agrarische gebied als redelijk hoog gewaardeerd. 
Doel van het peilgebied is het beschermen van funderingen van de bebouwing. De begrenzing van het 
gebied is in de vigerende peilbesluiten indicatief aangegeven. Nu is de exacte begrenzing bekend. 

Tabel 4.13: Peilvoorstel Hoogeind Hoog 03-07-02 
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4.14 03..07..09 De Huibertlanden 

Het peilgebied De Huibertlanden is een natuurontwikkelingsstrook langs de Huibert. Het peil is in het kader 
van de landinrichting vastgesteld op NAP -0,60 m. Het peil voldoet aan de functie. Wel is er vanwege de 
natuurfunctie gekozen voor een streefpeil van NAP -0,60 m in plaats van een winter- en zomerpeil. 
Een deel van De Huibertlanden Is afgesplitst omdat daar een ander peil ingesteld is. Dit peilgebied (03-07-
08) heet De Huibertlanden Oost en is in hoofdstuk 8 als nieuw peilgebled behandeld. 

Tabel 4.14: Peilvoorstel De Huibertlanden 03-07-09 

4.15 03..09-03 Weverwljk Rood 

Het peilgebied Weverwijk Rood is een gebouwd gebied. Het is een peilgebied dat ontstaan is rond de 
bebouwing. Doel van het peilgebied is het beschermen van funderingen van de bebouwing. De peilen 
blijven ongewijzigd. De begrenzing van het gebied is in de vigerende pellbesluiten indicatief aangegeven. 
Nu is de exacte begrenzing bekend. 

Tabel 4.15: Pellvoorstel Weverwijk Rood 03-09-03 

4.16 03-09-04 Pare Merwede 

Het peilgebied Pare Merwede is een gebouwd gebied. Het is een peilgebied dat ontstaan is rond de 
bebouwing. Doel van het peilgebied is het beschermen van funderingen van de bebouwing. De peilen 
blijven ongewijzigd. 

Tabel 4.16: Peilvoorstel Pare Merwede 03-09-04 
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4.17 03-09-05 Bazelbrug 

Het peilgebied Bazelbrug is een gebouwd gebied. Het is een peilgebied dat ontstaan is rond de bebouwing . 
Doel van het peilgebied is het beschermen van funderingen van de bebouwing. De peilen blijven 
ongewijzigd. 

Tabel 4.17: Peilvoorstel Bazelbrug 03-09-05 

4.18 03-09w06 Geer Oost 

Het peilgebied Geer Oost is een gebouwd gebied. Het is een peilgebied dat ontstaan is rond de bebouwing. 
Doel van het peilgebied is het beschermen van funderingen van de bebouwing. De peilen blijven 
ongewijzigd. 

Tabel 4.18: Peilvoorstel Geer Oost 03-09-06 

4.19 03-09-07 Nieuwland Hoog 

Het peilgebied Nieuwland Hoog is een gebouwd gebied. Het is een peilgebied dat ontstaan is rond de 
bebouwing van de woonkern Nieuwland. Doel van het peilgebied is het beschermen van funderingen van 
de bebouwing. De peilen blijven ongewijzigd. 

Tabel 4.19: Peilvoorstel Nieuwland Hoog 03-09-07 

4.20 03-09-08 Achterdijk Noord 

Het peilgebied Achterdijk Noord is een gebouwd gebied. Het is een peilgebied dat ontstaan is rond de 
bebouwing van de woonkern Achterdijk. Doel van het peilgebied is het beschermen van funderingen van de 
bebouwing. De peilen blijven ongewijzigd. 

Tabel 4.20: Peilvoorstel Achterdijk Noord 03-09-08 
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4.21 03-09-11 Prinsenhoek 

Het peilgebied Prinsenhoek is een gebouwd gebied. Het is een peilgebied dat ontstaan is rond de be
bouwing. Doel van het peilgebied is het beschermen van funderingen van de bebouwing. De peilen blijven 
ongewijzigd. 

4.22 03-09-12 Spoorbrug 

Het peilgebied Spoorbrug is een gebouwd gebied ten noorden van Arkel. Het is een peilgebied dat ontstaan 
is rond de bebouwing. Doel van het peilgebied is het beschermen van funderingen van de bebouwing. De 
peileri blijven ongewijzigd. 

Tabel 4.22: Pellvoorstel Spoorbrug 03-09-12 
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5 PEILINDEXERING 

5.1 Inleiding 

Afhankelijk van het percentage veenweidegebied binnen een peilgebied, wordt uitgegaan van een 
natuurlijke maaivelddaling van 2 à 3 mm per jaar (zie tabel 5.1 ). In het Beleidsplan Water en Milieu van de 
provincie Zuid-Holland wordt aangegeven dat in veengebieden de waterkwantiteitsbeheerder in het 
peilbesluit meerdere waterstanden kan vastleggen, die gedurende aangegeven perioden binnen de 
geldigheidsduur van het besluit worden gehandhaafd. 

In de huidige situatie wordt de maaivelddaling gecompenseerd, door bij de herziening van het peilbesluit 
het peil aan te passen aan de in de voorafgaande periode opgetreden maaivelddaling. Hierdoor ontstaat 
een min of meer abrupte wijziging van het waterpeil . 
In aanmerking nemende dat de natuurlijke maaivelddaling een continu proces is, ligt het in de rede dat de 
peilbesluiten hierop zijn afgestemd. Deze afstemming kan plaatsvinden door middel van geîndexeerde 
peilbesluiten, waarin wordt aangegeven dat de peilen regelmatig (bijvoorbeeld twee- tot vijfjaarlijks) in 
neerwaartse richting zullen worden aangepast, ter compensatie van de natuurlijke maaivelddaling. 

5.2 Peilindexering Vijfheerenlanden 

Voor de Vijfheerenlanden wordt peilindexering alleen toegepast in gebieden met een voornamelijk 
agrarische functie in combinatie met het voorkomen van veenweide (zie kaart 2 en bijlage 2). Voor de 
betreffende peilgebieden betekent dit dat de peilbesluiten worden uitgebreid met een bepaling die voorziet 
in een in de tijd gezien gelijkmatige aanpassing van het in het peilbesluit vastgestelde peil, ter grootte van 
de gedurende de geldigheidsduur van het peilbesluit optredende natuurlijke maaivelddaling. Daarbij wordt 
uitgegaan van een stapgrootte van 1 cm. Dat wil zeggen dat het peil met 1 cm neerwaarts wordt aangepast 
wanneer de in de voorafgaande jaren opgetreden maaivelddaling 1 cm of meer bedraagt. Uitgaande van 
een maaivelddaling van 3 mm/jaar betekent dit dat het peil eens in de drie of vier jaar met 1 cm neerwaarts 
wordt aangepast. Bij de eerstvolgende herziening van het peilbesluit moeten vervolgens het peil en de 
indexering worden herijkt, op grond van het verschil tussen de geschatte natuurlijke maaivelddaling en de in 
de achterliggende periode daadwerkelijk opgetreden (gemeten) maaivelddaling. 

In tien peilgebieden wordt vanwege het voorkomen van veen op voorhand voorgesteld om peilindexering 
toe te passen. Van deze gebieden zijn er zeven waar meer dan 20% veen voorkomt, het grondgebruik 
agrarisch (of ANL) is, maar de gemiddelde drooglegging groter dan 0,60 m is. In een nadere afweging, 
waarbij de indexering mede afhankelijk wordt gesteld van het grondgebruik (o.a. fruitteelt), bestemming en 
het areaal zijn deze peilgebieden opnieuw getoetst. 
In tabel 5.2 zijn de gemiddelde maaiveldhoogten van het veendeel en het kleideel in deze gebieden 
weergegeven en is aangegeven of indexering toegepast kan worden. 
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03-07-01 Hoogeind 0,22 0,11 

03-07-05 Middelkoop en -0,06 -0,25 
We verwik 

03-08-04 Schaaïk en Loosdo 030 0,12 
03-09-02 Nw. Land, Lr. Br. En -0,23 -0,29 

Quakemk. 
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0,33 0,71 0,93 

0,13 0,65 1,08 

029 062 079 
-0,17 0,71 0,83 
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Toe assen 
Toe assen 
Toe assen 
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6 VORSTBESCHERMING 

Hettotale fruitteeltareaal in het gebied van de Vijfheerenlanden heeft een oppervlakte van ongeveer 600 ha 
inclusief de hoogstamboomgaarden en de verwilderde boomgaarden. Dit is ongeveer 5% van het totale 
oppervlak van de Vijfheerenlanden. 
Om deze fruitbomen in het voorjaar tegen vorst te beschermen, worden de knoppen en de bloesem veelal 
beregend. Vroeg in het groeiseizoen is dit alleen voor de perenbomen noodzakelijk, vanaf midden april voor 
alle fruitsoorten. 

Om voldoende water aan het waterlopenstelsel te kunnen onttrekken wordt er naar gestreefd dat het water
peil in de periode dat beregening ten behoeve van de vorstbescherming noodzakelijk is, minimaal kan wor
den opgezet tot en gehandhaafd worden op het zomerpeil. 
In bijlage 2 is aangegeven in welke peilgebieden fruitteelt voorkomt. 
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7 NIEUWE PEILBESLUITEN VAN NATUURGEBIEDEN 

7.1 Inleiding 

Naast de niet-goedgekeurde peilbesluiten uit hoofdstuk 3 en de grenswijzigingen uit hoofdstuk 4 zijn in de 
lopende periode in overleg met de terreinbeheerders voorstellen gedaan om vier natuurgebieden water
huishoudkundig te isoleren. In deze gebieden is de maaiveldhoogte gemeten en is overleg gevoerd met 
eigenaren van de omliggende percelen. Aan de hand van de gewenste natuurdoeltypes zijn uiteindelijk 
peilvoorstellen opgesteld. De vier gebieden liggen verspreid door de Vijfheerenlanden en zijn_ allen in 
beheer en onderhoud bij de Stichting Zuid-Hollands Landschap. 
Naast deze gebieden komen er in de Vijfheerenlanden verspreid landschappelijke elementen voor, die een 
cultuurhistorische waarde hebben, maar nog geen natuurbestemming. Door het wijzigen van bestemmingen 
zou het kunnen dat deze gebieden in aanmerking komen voor een waterhuishoudkundige isolatie . 

7 .2 03-01-21 De Kuilen 

7.2.1 Gebiedsbeschrijving 
De Kuilen is een natuurgebied rond een wiel, dat in 1740 bij een dijkdoorbraak is ontstaan. Aan de oever 
van de plas is een griend aanwezig. Vroeger werden de plas en de griend als eendenkooi gebruikt. De 
vangarmen zijn nog aanwezig, maar worden niet meer gebruikt. In het natuurterrein komen onder andere de 
kamsalamander en de waterspitsmuis voor. 
Het bodemtype is kalkhoudende poldervaaggrond. Deze bestaat uit zware zavel en lichte klei (bron: 
Bodemkaart van Nederland, STIBOKA). 
Het oppervlaktewater in de Kuilen bestaat uit kwelwater en neerslag. Uit oude metingen blijkt dat het water 
in de plas een hoog fosfaatgehalte had. Dit is waarschijnlijk het gevolg van schaduw en bladval. Daarnaast 
is er sprake van baggerlaag op de bodem. Het natuurgebied is hydrologisch geîsoleerd. 

Natuurgebied De Kuilen ligt binnen de landinrichting Vijfheerenlanden. Het gebied is aangemerkt als te 
handhaven natuurterrein waar de waterpartij en de griend behouden blijven (LD, 1992). 

7 .2.2 Planologische ontwikkelingen 
In het streekplan wordt De Kuilen als natuurgebied en tevens als bodembeschermingsgebied aangemerkt. 
De hoofdfunctie is natuur waarbij een strikte regelgeving de natuurwaarden dient te beschermen. Het 
natuurgebied grenst aan de ecologische verbindingszone in de uiterwaarden van de Lek. 

In het bestemmingsplan (gemeente Zederik, 1998) is de directe omgeving van de voormalige eendenkooi 
De Kuilen primair aangewezen als agrarisch gebied. De gronden met de bestemming agrarische doel
einden zijn bedoeld als productiegronqen ten behoeve van de veehouderij. Aan d~ strook langs de Lekdijk 
is de bestemming agrarische doeleinden en woondoeleinden toegekend. 
Naast veehouderij is wonen met de bijbehorende tuinen en erven toegestaan. Aan het natuurterrein De 
Kuilen is door de gemeente eveneens de bestemming agrarische doeleinden en woondoeleinden 
toegekend. De goedkeuring voor deze bestemming is door Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid
Holland echter onthouden. Hierdoor is voor het natuurterrein het bestemmingsplan uit 1984 nog geldig. In 
dit bestemmingsplan (gemeente Zederik, 1984) is het natuurterrein bestemd als beschermd natuurgebied. 
Deze gronden zijn bestemd voor het behoud of het herstel van de aldaar voorkomende dan wel daaraan 
eigen natuurwetenschappelijke, landschappelijke of cultuurhistorische waarden. 
Uit het bovenstaande volgt dat het streekplan en de lopende herziening van het bestemmingsplan nog niet 
met elkaar in overeenstemming zijn wat de voormalige eendenkooi betreft. De verwachting is dat de 

· provincie bij de herziening van het bestemmingsplan de bestemming natuurgebied voor het natuurterrein 
De Kuilen zal bewerkstelligen. 

In het provinciaal Waterhuishoudingsplan en het waterbeheersplan heeft De Kuilen de functie 
natuurgebied. In natuurgebieden dient het natuurlijk peilverloop, afgestemd op de natuurwaarden, 
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gehandhaafd te worden. In het omliggend agrarisch gebied wordt de drooglegging afgestemd op het 
agrarisch grondgebruik. 

7 .2.3 Huidig peilbeheer 
De Kuilen ligt in peilgebied Lexmond (03-01-13) waar tot nu toe een zomerpeil van NAP -0,40 men een 
winterpeil van NAP -0,50 m gehandhaafd wordt Momenteel wordt door het Zuid-Hollands Landschap het 
waterniveau in het wiel hoger gehouden. Hiervoor is aan de zuidwestzijde van liet natuurterrein een 
eenvoudige schottenstuw geplaatst zodat het kwelwater in het natuurterrein wordt vastgehouden. Vanwege 
de grote kweldruk is er een permanente afvoer over de stuw naar het peilgebied. Het wiel watert via één 
punt in het zuiden af op de hoofdwatergang. 

7 .2.4 Uitgangspunten bij peilvaststelling 
Het Zuid-Hollands Landschap wil de bestaande situatie, een hoger peil in het natuurterrein door het 
vasthouden van het kwelwater, graag bestendigen en dit in het nieuwe peilbesluit formaliseren. De 
natuurdoeltypen rond het wiel zijn griend en natte bostypen. 

Uit het gesprek met de aangrenzende eigenaar is gebleken dat de grenssloot die rond een groot deel van 
het natuurgebied ligt, voor de afwatering van het agrarisch gebied van groot belang is, Een peilverhoging 
ten opzichte van het polderpeil is in deze watergang niet wenselijk. 

7 .2.5 Inrichtingsplan 
Aangezien het niet gewenst is de grenssloot bij het natuurgebied te betrekken, kan de huidige situatie 
vastgesteld worden. De onderhoudstoestand van de aanwezige stuw is goed. Een inlaatmogelijkheid is 
vanwege de permanente kwel niet noodzakelijk. 

7.2.6 Peilvoorstel 
Uit de hoogtemetingen blijkt dat de gemiddelde maaiveldhoogte op de hoger gelegen graslanden rond het 
gebied NAP +0,64 m bedraagt en NAP -0,01 m in het kooibos. Het hoger gelegen gebied aan de rand. is als 
gevolg van het beheer ontstaan en dient nu als een rijstrook voor onderhoudswerkzaamheden. Op dit 
moment wordt door het Zuid-Hollands Landschap het waterniveau in het wiel hoger gehouden dan het peil 
in het omringende gebied. De wens van de terreinbeheerder is dit hogere peil te formaliseren. 
Voor de natte bostypen en griend geldt een gewenste grondwaterstand in de winter van ongeveer 0, 10 m 
beneden maaiveld. 
Met een verwachte opbolling van het grondwater van 0,05 m in de winter leidt dit tot een streefpeil van 
NAP-0,15 m. Dit komt overeen met het praktijkpeil. Voor het gebied is vanwege de kwel geen wijziging van 
het peil in de zomer nodig. 

Tabel 7.1 Peilvoorstel De Kuilen 03-01-21 
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7 .3 03-02-06 Viaanse Bos· 

7. 3 .1 Gebiedsbeschrijving 
Het Viaanse Bos is een natuurgebied dat in 1995-1996 is aangekocht door de Stichting Zuid-Hollands 
Landschap. Het gebied met grienden en moerasbosjes fungeert als recreatiegebied voor de bewoners van 
Vianen. In het zuidelijk deel van het gebied bevindt zich een kleine boomgaard rond een boerderij. 
Het bodemtype is kalkhoudende poldervaaggrond. Deze bestaat uit zware zavel en lichte klei (bron: 
Bodemkaart van Nederland, STIBOKA). 

Het Viaanse Bos behoort niet tot de landinrichting Vijfheerenlanden. Het natuurterrein ligt binnendijks van 
de Lekdijk, ten westen van Vianen en de autosnelweg A2. Aan de buitendijkse zijde bevindt zich de Middel
waard die in het kader van Ruimte voor de Rivieren opnieuw zal worden ingericht. De inrichting voorziet in 
het creêren van onder meer strengen, rivierduinen, rietlanden en schraallanden. 
Het Viaanse Bos wordt aangemerkt als ecologische stapsteen langs de rivier. Het natuurgebied kan tijdens 
hoogwater in de rivier ais vluchtplaats voor de in de uiterwaarden aanwezige grazers fungeren. 

7 .3.2 Planologische ontwikkelingen 
In het streekplan (provincie Zuid-Holland, 1995) is het grootste gedeelte van het Viaanse Bos aangemerkt 
als bestaand recreatie- en/of bosgebied. Het meest westelijke deel van het natuurterrein is aangewezen als 
bestaand stads- en dorpsgebied, waartoe woningen, wegen en het stedelijk groen worden gerekend. Het 
natuurterrein grenst aan de ecologische verbindingszone in de uiterwaarden van de Lek. 
In het bestemmingsplan Amaliastein (gemeente Vianen, 1989) is het grootste gedeelte van het Viaanse 
Bos aangemerkt als natuurgebied. Deze gronden zijn primair bestemd voor het behoud en herstel van de 
aldaar voorkomende dan wel daaraan eigen natuurwetenschappelijke en/of landschappelijke waarden. In 
het zuiden van dit gedeelte zijn secundaire bestemmingen voor kamperen en extensieve recreatie toege
kend. Het overige gedeelte van het Viaanse Bos heeft de bestemming groendoeleinden van landschap
pelijke waarde. De strook met deze bestemming bevindt zich tussen het woongebied Amaliastein en de 
Lekdijk. 
Het streekplan en het bestemmingsplan bieden voldoende planologische randvoorwaarden voor verdere 
ontwikkeling (isolatie) van het natuurterrein. 

In het provinciaal Waterhuishoudingsplan (provincie Zuid-Holland, 1995) en het waterbeheersplan (Zuid
Hollandse waterschappen, 1999) zijn de gebiedsfuncties op de toekenning van het streekplan gebaseerd. 
Voor de toekenning bestaand recreatie- en/of bosgebied geldt de algemene waterhuishoudkundige functie 
dat de drooglegging afgestemd moet worden op het grondgebruik. Voor de naastgelegen woonwijk 
Amaliastein geldt dat het (grond)waterpeil binnen kleine marges geregeld moet worden om wateroverlast en 
schade te voorkomen. 

7.3.3 Huidig peilbeheer 
Het Viaanse Bos watert af op de hoofdwatergang (de Zederik), die direct ten zuiden en zuidoosten van het 
gebied is gelegen (kaart 1 ). Het Viaanse Bos maakt tot nu toe deel uit van het peilgebied Amaliastein (03-
02-02), waar volgens het vigerend peilbesluit een zomer- en winterpeil van NAP +0,90 m wordt nagestreefd. 
In de huidige situatie doen zich 's winters natte omstandigheden voor. De waterkwaliteit in het Viaanse Bos 
zelf is niet bekend. De waterkwaliteit in de benedenstroomse hoofdwatergang is matig, met name de 
zuurstofhuishouding is zeer slecht. Het gebied is momenteel niet geîsoleerd. Vanwege de lage ligging ten 
opzichte van de omgeving en de locatie langs een rivierdijk, mag aangenomen worden dat er een zekere 
mate van kwel optreedt in de grienden. 

7.3.4 Uitgangspunten bij peilvaststelling 
Het Zuid-Hollands Landschap wenst een erg natte wintersituatie. Het peil kan in de zomer 20 cm lager dan 
in de winter gehandhaafd worden. Vochtige bostypen, griend en natte graslanden (benutten kwel) vereisen 
matig vochtige tot natte omstandigheden. 
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Uit gesprekken met de gemeente is gebleken dat de gemeente geen bezwaren heeft tegen een beperkte 
wijziging van het peil rond het gebied. Volgens de beheerder van het terrein rond de gebouwen, in het 
zuiden van het Viaanse Bos, is er voldoende water. Deze mededeling werd echter in het najaar van 2000 
gedaan toen er veel water in het gebied was. 

7.3.5 Inrichtingsplan 
Om het peil af te stemmen op de gewenste situatie rond de grienden is het wenselijk het zomerpeil 0,20 m 
lager te handhaven dan het winterpeil. Hiermee wordt de bewerkbaarheid van het gebied in de zomer 
vergroot. Dit kan gerealiseerd worden door een korte watergang te graven met daarin een stuw ter hoogte 
van de ingang van het terrein. In de zomer kan het gebied droger worden als gevolg van verdamping. 
Wanneer het zomerpeil onderschreden wordt, kan water ingelaten worden. 
Met deze constructie wordt het peilgebied in het zuiden begrensd door het rijpad dat door het gebied ligt. 
Het woonhuis en de boomgaard blijven derhalve op het peil van peilgebled Amaliastein (zie kaart 1). 

7.3.6 Peilvoorstel 
Uit de hoogtemetingen blijkt dat de maaiveldhoogte in de grienden varieert van NAP +1,03 m tot 
NAP +1,30 m. De maaiveldhoogte in de rest van het gebied varieert van NAP +1,08 m tot NAP +2, 12 m. De 
gebieden die betrekking hebben op het natuurdoel zijn de grienden. Het gebied rond de woonhuizen ligt 
veel hoger en vertegenwoordigt minder natuurdoelen. In de grienden ligt de gemiddelde maaiveldhoogte 
het laagst namelijk rond NAP +1,00 m 

Het huidige peil in het Viaanse Bos, voor zowel zomer als winter, is NAP +0,90 m. Dit geeft in de winter een 
zeer natte situatie. Gelet op de gewenste natuurdoeltypen en de wensen van de terreinbeheerder is voor de 
wintersituatie geen peilverhoging noodzakelijk. De wens van het Zuid-Hollands Landschap is in de zomer
periode een peil dat circa 20 cm lager ligt dan het streefpeil. Tevens dient voor de kaden tussen de 
grienden voldoende drooglegging gerealiseerd te worden in verband met de uitvoering van het beheer en 
het functioneren als wandelroute. 
Met een zomerpeil van NAP +0,70 men een winterpeil van NAP +0,90 m wordt de gewenste situatie 
bereikt. 

Tabel 7.2 Pellvoorstel Vlaanse Bos 03-02-06 
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7 .4 03-05-02 Sonsbrug 

7.4.1 Gebiedsbeschrijving 
Traditioneel natuurgebied (8 ha) ten oosten van Schoonrewoerd. Het is een afwisselend natuurterrein met 
grienden, grasland, riet, populierenbos en een boomgaard. Er groeien onder andere rietorchis en 
blaasjeskruid. Ook komen de zeldzame heikikker en de kamsalamander voor. 
De bodem bestaat uit zware klei, grof zand (begin tussen 0,40 m - 0,80 m en ± 0,40 m dik) en moerig mate
riaal/veen doorgaand tot dieper dan 1,20 m. 
Het natuurgebied ligt lager dan de omringende percelen, waardoor de drooglegging in het gebied gering is. 
De doorstroming van het natuurgebied vindt plaats via de watergangen in het midden van het gebied. 
Daarnaast bevinden zich in het meest zuidelijke perceel en het perceel ten zuiden van de hoofdwatergang 
een aantal greppels en vijverpartijen die niet in directe verbinding staan met het watergangenstelsel . 

Natuurgebied Sonsbrug ligt binnen de landinrichting Vijfheerenlanden. Het bestaande gedeelte van het 
natuurterrein is aangemerkt als te handhaven natuurterrein (LD, 1992). Ten noorden van het bestaande 
natuurterrein worden enkele percelen met bos aangeplant en worden de sloten natuurvriendelijk ingericht. 
Het gebied krijgt in het kader van de landinrichting Vijfheerenlanden geen eigen waterpeil. 

7.4.2 Planologische ontwikkelingen 
In het streekplan is het natuurterrein Sonsbrug aangemerkt als natuurgebied. Aan de oostzijde grenst het 
aan de smalle bebouwingsstrook langs de Diefdijk. Aan de overige zijden wordt het natuurterrein begrensd 
door gronden die primair als agrari$ch gebied zijn bedoeld. Het natuurterrein Sonsbrug maakt deel uit van 
de ecologische verbindingszone langs de Diefdijk. 
In het bestemmingsplan (gemeente Leerdam, 1993) is het natuurterrein, conform de begrenzing uit het 
streekplan, als natuurgebied aangeduid. Deze gronden zijn bestemd voor behoud en/of herstel van de 
aldaar voorkomende dan wel daaraan eigen natuurwetenschappelijke, landschappelijke en cultuurhis
torische waarden. Het nieuw te ontwikkelen gedeelte is aangemerkt voor agrarische doeleinden, die primair 
bestemd zijn voor de bedrijfsvoering van agrarische bedrijven. 

Het bestaande natuurterrein Sonsbrug is in het waterbeheersplan als natuurgebied aangemerkt, waarvoor 
geldt dat het natuurlijke peilverloop gehandhaafd dient te worden en afgestemd moet zijn op de natuur
waarden. Het nieuwe gedeelte van het natuurterrein en de omgeving heeft de waterhuishoudkundige 
gebiedsfunctie ecologisch aandachtsgebied. Hiervoor geldt dat de aanwezige kwel en de waterhuishoud
kundige situatie gehandhaafd moeten worden, mits het nieuwe gedeelte als relatienota- of natuurontwik
kelingsgebied is begrensd. 

7.4.3 Huidig peilbeheer 
Het reservaat bevindt zich in peilgebied Kortgerecht Hoog (03-05-02) waar tot nu toe een zomerpeil van 
NAP -0, 15 m en een winterpeil van NAP -0,30 m gehandhaafd worden. Momenteel probeert het Zuid
Hollands Landschap in het natuurgebied het water vast te houden met een eenvoudige constructie van pvc
buizen. 

7.4.4 Uitgangspunten bij peilvaststelling 

Met name het terreingedeelte ten zuiden van de hoofdwatergang, met natte graslanden en rietputten, heeft 
ecologisch gezien dringend behoefte aan een eigen, hoger waterpeil. Het noordelijk terreingedeelte bestaat 
voornamelijk uit bostypen die op het peil van de omgeving kunnen blijven. 
Als natuurdoelen worden onder meer natte schraallanden, vochtig loofbos, moeras en griend nagestreefd. 
Voor de ontwikkeling van schraallanden is het noodzakelijk dat kalkrijk (kwel)water in het voorjaar tot in de 
wortelzone reikt. Voor rietvegetaties is het van belang een situatie te verkrijgen waarbij de bodem in de 
winter waterverzadigd en in de zomer deels waterverzadigd is. 

Uit het gesprek met de aangrenzende eigenaar is gebleken dat de grenssloot die rond een groot deel van 
het natuurgebied ligt, van belang is voor de afwatering van de agrarische percelen. Daarnaast is de 
hoogteligging ter plaatse van het natuurterrein laag ten opzichte van het overige deel van zijn land, 
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waardoor de drooglegging daar het geringst is. Bij een peilverhoging in de grenssloot van het natuurterrein, 
ten opzichte van het polderpeil, zouden de percelen slecht begaanbaar worden. 

7.4.5 Inrichtingsplan 
De mogelijkheden om hydrologische maatregelen te treffen liggen aan de zuidzijde van de hoofdwatergang. 
Hier kan door het aanbrengen van een inlaatvoorziening (pomp of windmolen) en het plaatsen van een 
stuw een hydrologisch geîsoleerde situatie verkregen worden. De keuze van de inlaatinstallatie zal in sterke 
mate bepaald worden door de openheid van het gebied. 

7.4.6 Peilvoorstel 
Uit de hoogtemetingen blijkt dat de gemiddelde maaiveldhoogte van het gebied NAP -0,03 m is, het perceel 
in het midden ligt iets hoger, namelijk NAP +0, 11 m. Het zuidelijk gelegen perceel en de kade om het 
gebied liggen op gemiddeld NAP +0,34 m. Aangezien de noordelijk gelegen percelen wat natuuiwaarde 
betreft het meest waardevol zijn, zal het peil op dit gebied afgestemd worden. 
Als natuurdoeltypen worden natte schraallanden, vochtig loofbos, moeras en griend nagestreefd. Hiervoor 
is het in het voorjaar noodzakelijk dat kalkrijk (kwel)water tot In de wortelzone reikt. Voor rietvegetaties is 
het van belang een situatie te verkrijgen waarbij de bodem in de winter verzadigd en in de zomer deels 
verzadigd is. 
Met een zomerpeil van NAP -0,25 m wordt in het midden van het gebied een gewenste drooglegging van 
O, 15 m bereikt. Voor de andere percelen is het peil respectievelijk iets te hoog en te laag. Echter met het 
voorgestelde peil wordt voor de meeste percelen een gewenste situatie benaderd. 

Tabel 7.3 Peilvoorstel Sonsbrug 03-05-02 
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7 .5 03-06-08 Schaapskooi 

7.5.1 Gebiedsbeschrijving 
Traditioneel natuurgebied (13 ha) ten noordwesten van Schoonrewoerd bestaande uit graslanden met 
grienden, populierenbos en gemengd loofbos. In de bosjes leven veel kleine zoogdieren en nestelen uilen. 
Het natuurgebied is in de jaren '70 en '80 in delen verworven. Het terrein is recentelijk uitgebreid met enkele 
percelen die in het kader van de landinrichting zijn ingericht. Op een deel van het natuurterrein is het 
natuurcentrum De Schaapskooi van de Natuur en Vogelwacht Vijfheerenlanden gevestigd. 
Het bodemtype is kalkloze poldervaaggrond. Deze bestaat uit zware klei op moerig materiaal/veen (bron: 
Bodemkaart van Nederland, STIBOKA). 
Een gedeelte van het bestaande natuurterrein is. aangemerkt als te handhaven natuurgebied (LD, 1992). In 
het kader van de landinrichting wordt ten noorden van het bestaande natuurterrein nieuwe natuur 
ontwikkeld. De natuurontwikkeling vindt plaats als groencompensatie voor elders verdwenen natuur
waarden. 

7.5.2 Planologische ontwikkelingen 
In het streekplan is het natuurterrein Over-Heicop voor een deel als natuurgebied aangemerkt. Het 
middengedeelte van het natuurterrein is, evenals de omgeving, bestempeld als agrarisch gebied. 
Het natuurterrein maakt geen deel uit van de (provinciale) ecologische hoofdstructuur. In het bestemmings
plan (gemeente Leerdam, 1993) is het natuurterrein, nagenoeg gelijk aan de begrenzingen uit het streek
plan, als natuurgebied aangeduid. Deze gronden zijn bestemd voor behoud en/of herstel van de aldaar 
voorkomende dan wel daaraan eigen natuurwetenschappelijke, landschappelijke en cultuurhistorische 
waarden. Het middengedeelte en het nieuw te ontwikkelen gedeelte zijn aangemerkt als agrarische 
doeleinden, die primair bestemd zijn voor de bedrijfsvoering van agrarische bedrijven. 

7.5.3 Huidig peilbeheer 
Het natuurterrein Schaapskooi ligt midden in het peilgebied Over-Heicop Laag (03-06-02). Aan de 
noordzijde stroomt een hoofdwatergang langs het natuurterrein. Aan de westzijde doorsnijdt een 
hoofdwatergang het natuurterrein over de halve lengte. De kwaliteit van het water in de hoofdwatergang ten 
noorden van het natuurterrein (monsterpunt VOP 0904) wordt gekenmerkt door hoge gehalten voedings
stoffen en lage zuurstofconcentraties. De biologische waterkwaliteit is zeer matig tot slecht. 

7.5.4 Uitgangspunten bij peilvaststelling 
Het Zuid-Hollands Landschap hecht sterk aan het verkrijgen van een eigen waterpeil in dit natuurterrein. 
Knelpunt is de hoofdwatergang die het westelijk deel van het gebied doorsnijdt. 
Het terreingedeelte waarvoor een hoger peil het meest gewenst is, ligt aan de noordzijde waar de moge
lijkheden voor hydrologische isolatie groter zijn. Het Zuid-Hollands Landschap heeft vanuit beheersmatig 
oogpunt de voorkeur voor peilopzet door middel van een pomp/windmolen die zo dicht mogelijk bij de Hei
en Boeicopperweg is gesitueerd. 
Als natuurdoeltypen worden natte schraallanden, vochtig loofbos en griend nagestreefd. Voor de ontwik
keling van schraallanden is het noodzakelijk dat kalkrijk (kwel)water in het voorjaar tot in de wortetzone 
reikt. 

Uit de gesprekken met de aangrenzende eigenaren is gebleken, dat het niet mogelijk is het peil in de 
grenssloot aan de westkant van het natuurgebied te verhogen ten opzichte van het polderpeil. Omdat de 
percelen langs de grenssloot laag liggen ten opzichte van de overige percelen, is hier eerder sprake van 
een natte situatie. 
Tevens b~tekent isolatie van de grenssloot door die in het natuurgebied op te nemen, dat de afwatering van 
het perceel rond het huis aan de weg verhinderd wordt. 

7.5.5 Inrichtingsplan 

Voor natuurgebied Schaapskooi is het, gezien de natuurwaarde, gewenst de waterhuishouding zo in te 
richten dat polderwater niet meer in het natuurgebied komt. Hiervoor is het aantal uit te voeren werken 
relatief gering, omdat ook in de huidige situatie al kan worden voorkomen dat agrarisch water het gebied in 
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stroomt. Aandacht dient geschonken te worden aan de eigenaar van het woonhuis langs de weg (de heer 
Breggeman). Het blijkt dat ter plaatse van zijn woning het water erg "vies" is. Het water ziet er vaak 
bruin/geel uit. Dit duidt op de aanwezigheid van ijzer in het water, waarschijnlijk afkomstig uit de ijzer
houdende bodem. De waterbodem is bedekt met een laag bladeren afkomstig van de hoge en dichte 
bomen langs het water. De geringe waterdiepte ter plaatse en de afbraak van organisch materiaal heeft een 
negatieve invloed op de zuurstofhuishouding. 

Het inrichtingsplan houdt in, dat aan de zuidkant van het natuurgebied een windmolen geplaatst wordt. 
Verwacht wordt dat een windmolen in de betreffende situatie zal voldoen. Het water wordt via een aan te 
leggen stuw langs de Hel- en Boeicopperweg afgelaten. Hiermee ontstaat er een doorstroming van zuid 
naar noord, waardoor het ingelaten water eerst in het natuurgebied komt, en uiteindelijk via de vijvers in de 
tuin van de heer Breggeman het gebied verlaat. Geadviseerd wordt in de brede dam, die de watergang ter 
hoogte van de voortuin van de heer Breggeman afsluit van de watergang verder langs de Hei- en 
Boeicopperweg naar het oosten, een duiker aan te brengen en daarachter een stuwput te plaatsen. 
Halverwege het natuurgebied, aan de oostkant, dient dan nog een dam geplaatst te worden. Op kaart 1 is 
de nieuwe situatie weergegeven. 

7 .5.6 Peilvoorstel 
Uit de hoogtemetingen blijkt, dat de gemiddelde maaiveldhoogte van het gebied NAP +0,01 m bedraagt. De 
gemiddelde maaiveldhoogte van de hoger gelegen graslanden aan de rand van het gebied bedraagt NAP 
+0,23 m. 
Het Zuid-Hollands Landschap hecht sterk aan het verkrijgen van een eigen waterpeil in dit natuurterrein. 
Met een streefpeil van NAP -0,25 m wordt een drooglegging in de winter van 0,25 m gecreëerd. Het 
maximumpeil ligt 0,05 m hoger en het minlmumpeil 0, 1 O m lager dan het streefpell. In de zomer is het 
gebied met een iets grotere drooglegging bereikbaar voor onderhoud en in de winter wordt een voldoende 
drooglegging voor de natuurdoeltypen bereikt. 

Tabel 7.4 Peilvoorstel Schaapskooi 03-06-08 
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streefpell NAP -0,25 m 
minimum NAP -0,35 m 
maximum NAP -0,20 m 



8 NIEUWE PEILBESLUITEN VAN OVERIGE GEBIEDEN 

8.1 Inleiding 

Naast de niet-goedgekeurde peilbesluiten uit hoofdstuk 3 en de nieuwe natuurgebieden uit hoofdstuk 7 zijn 
in de tussenliggende perioden gebieden opnieuw waterhuishoudkundig ingericht. De gehandhaafde peilen 
in deze gebieden kunnen aanleiding geven tot het opstellen van een nieuw peilbesluit. De volgende 
redenen vormen hiervoor een aanleiding: 

het actuele peilbeheer blijkt af te wijken van de opgegeven praktijkpeilen; 
nieuw ingerichte peilgebieden, veelal gebouwde gebieden; 
aanvullende gebieden zoals het Merwede- of Zederikkanaal. 

De peilgebieden zijn veelal ontstaan in de tijd dat de landinrichting in uitvoering was. Als gevolg van deze 
herinrichting bleek dat op diverse plaatsen wijzigingen ten opzichte van het landinrichtingsplan doorgevoerd 
zijn. De peilen zijn in dat geval in overleg met de betrokken instanties en het hoogheemraadschap bepaald. 
Voor deze gebieden zijn derhalve geen adviespeilen vastgesteld. Voor een aantal nieuwe peilgebieden 
geldt dat deze liggen in een gebied waarvoor al een vigerend peilbesluit aanwezig is. Deze vigerende 
peilen zijn weergegeven in bijlage 4. 

8.2 03-04-07 Jachtlust 

Jachtlust bestaat uit één woning. Sinds geruime tijd bevindt zich hier een hoger peil ten behoeve van de 
bescherming van funderingen. De praktijkpeilen zijn voor dit doel ingesteld en w~rden overgenomen. 

Tabel 8.1: Peilvoorstel Jachtlust 03-04-07 

8.3 03-05-18 't Panhuljs 

't Panhuijs bestaat uit enkele woningen. Sinds geruime tijd bevindt zich hier een hoger peil ten behoeve van 
de bescherming van funderingen. De praktijkpeilen zijn voor dit doel ingesteld en worden overgenomen. 

Tabel 8.2: Peilvoorstel 't Panhuijs 03-05-18 

8.4 03-05-19 Veldzicht 

Veldzicht bestaat uit enkele woningen. Sinds geruime tijd bevindt zich hier een hoger peil ten behoeve van 
de bescherming van funderingen. De praktijkpeilen zijn voor dit doel ingesteld en worden overgenomen. 

Tabel 8.3: Peilvoorstel Veldzicht 03-05-19 
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8.5 03-06-05 Schutlaken 

Schutlaken bestaat uit enkele woningen. Sinds geruime tijd bevindt zich hier een hoger peil ten behoeve 
van de bescherming van funderingen. De praktijkpeilen zijn voor dit doel ingesteld en worden overge
nomen. 

Tabel 8.4: Peilvoorstel Schutlaken 03-06-05 

8.6 03-06-06 Hel- en Boeicop 

De kern van Hei- en Boeicop bestaat uit enkele woningen en een kerk. Sinds geruime tijd bevindt zich hier 
een hoger peil ten behoeve van de bescherming van funderingen. De praktijkpeilen zijn voor dit doel 
ingesteld en worden overgenomen. 

Tabel 8.5: Peilvoorstel Hei- en Boeicop 03-06-06 

8.7 03-0f:iae)7 Bosseheul 

Bosseheul bestaat uit enkele woningen. Sinds geruime tijd bevindt zich hier een hoger peil ten behoeve van 
de bescherming van funderingen. De praktijkpeilen zijn voor dit doel ingesteld en worden overgenomen. \1 

Tabel 8.6: Peilvoorstel Bosseheul 03-06-07 fj 

8.8 03-07-08 De Huibertlanden Oost 

De Huibertlanden Oost is een peilgebied dat bestaat uit één watergang. Het deel van de watergang ligt 
langs een natuurgebied (Zijdekade) en is om deze reden ook aangewezen als natuurgebied. De Huibert
landen Oost is ontstaan als gevolg van een splitsing van voormalige peilgebied De Huibertlanden. Het peil 
van het oostelijk deel is hoger dan in het overige deel. Het praktijkpeil is NAP -0,40 m. Dit peil wordt ook 
voorgesteld. 

Tabel 8.7: Peilvoorstel Huibertlanden Oost 03-07-08 
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8.9 03-07 -12 Mariahoeve 

Het peilgebied Mariahoeve is genoemd naar een boerderij die staat in het gehucht Weverwijk. Sinds 
geruime tijd bevindt zich hier een hoger peil ten behoeve van de bescherming van funderingen van de 
aanwezige woningen. Gebleken is dat met de praktijkpeilen snel overlast ontstaat. Voorgesteld wordt de 
peilen in zomer en winter met 0,05 m te verlagen. 

Tabel 8.8: Peilvoorstel Mariahoeve 03-07-12 

8.10 03-09-10 Achterdijk Zuid 

Het peilgebied Achterdijk Zuid is slechts 3,5 ha groot. Het betreft hier een peilgebied waar een hoger peil 
wordt gehandhaafd ten behoeve van de bescherming van funderingen van de woningen. Gebleken is dat 
met de praktijkpeilen snel overlast ontstaat. Voorgesteld wordt de peilen in zomer en winter met 0,05 m te 
verlagen. 

Tabel 8.9: Peilvoorstel Achterdijk Zuid 03-09-10 

8.11 03-09-13 Schotdeuren 

Schotdeuren bestaat uit enkele woningen langs de dijk. Het peilgebied ligt ter hoogte van de splitsing 
tussen het Merwedekanaal en de Linge in Arkel. Sinds geruime tijd bevindt zich hier een hoger peil ten 
behoeve van de bescherming van funderingen. De praktijkpeilen zijn voor dit doel ingesteld en worden 
overgenomen. 

Tabel 8.10: Peilvoorstel Schotdeuren 03-09-13 
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8.12 03--09-18 De Boezem 

De Boezem is een oude molengang van de voormalige polder Rietveld. Aan de zuidpunt van de molengang 
stond vroeger een molen. Vanuit de Linge wordt water via de boezem ingelaten in de polder Rietveld. 

Binnendijks staat een woning met een grote waterpartij die in open verbinding met het hogere peil staat. 
Het praktijkpeil van deze voormalige boezem bedraagt NAP +0,85 m. 

Vanwege de vroegere functie van de boezem i~ het peil van oudsher hoger dan de omgeving. De voorma
lige molengang heeft als functie het inlaten van water in de polder Rietveld. Voorgesteld wordt in dit relatief 
kleine peilgebied de praktijkpeilen voor te stellen. 

Tabel 8.11: Peilvoorstel De Boezem 03-09-18 

8.13 03-10-05 Zwaansweg 

Het peilgebied Zwaansweg ligt ten oosten van het wiel van Kedichem in het zuiden van de Vijfheeren
landen. Het peilgebied bestaat uit bebouwing (kern Kedichem) met een gedeelte fruitteelt. Op de 
bodemkaart is het gebied gekarteerd als gebied met overslaggronden. Het praktijkpeil van het peilgebied 
Zwaansweg bedraagt NAP-0,30 m. De gemiddelde maaiveldhoogte is NAP +0,76 m. 

Het hoogheemraadschap heeft besloten om het gebied als apart peilgebied aan te merken. Reden hiervoor 
is dat dit gebied een overgang vormt van het Grote Wiel en het agrarisch gebied van Kedichem Hoog. Het 
praktijkpeil wordt voorgesteld als het nieuwe peil. 

Tabel 8.12 Pellvoorstel Zwaansweg 03-10-05 

8.14 03-10--06 Grote Wiel 

De wiel van Kedichem ligt in het zuiden van de Vijfheerenlanden, ten westen van Kedichem. De Grote Wiel 
bestaat voor 80% uit wateroppervlak en 20% uit bebouwing en tuinen. Op de bodemkaart is het gebied 
gekarteerd als gebied met overslaggronden. Het praktijkpeil van de Grote Wiel bedraagt NAP -0, 15 m. De 
gemiddelde maaiveldhoogte bedraagt NAP +0,24m. 

Het hoogheemraadschap heeft besloten om de wiel als apart peilgebied aan te merken. Het praktijkpeil 
wordt voorgesteld als het nieuwe peil. 

Tabel 8.13 Peilvoorstel Grote Wiel 03-10-06 
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8.15 03-11-01 Meiwede- of Zederikkanaal 

Gebiedsbeschrijving 
Het Merwede- of Zederikkanaal doorsnijdt de Vijfheerenlanden van noord naar zuid. Het Merwedekanaal 
begint bij Vianen loopt via Meerkerk naar Gorinchem. Ter hoogte van Meerkerk is er een verbinding naar 
de Oude Zederik of Zouwe. Langs dit deel liggen veel rietlanden met een hoge ·natuurwaarde. 
Ten westen van de benedenstad van Gorinchem liggen de Merwedesluizen. Via deze sluizen mondt het 
Merwede- of Zederikkanaal uit in de Beneden-Merwede. Ter hoogte van de sluizen is er nog een verbinding 
naar het Kanaal van Steenenhoek. 

Huidig peilbeheer 
Het kanaalpeil van het Merwede- of Zederikkanaal bedraagt NAP +0,85 m. Het maalpeil (peil waarbij 
maalstop van toepassing is) bedraagt NAP +1,26 m. De peilen worden reeds van oudsher gehanteerd. In 
de keur van respectievelijk De Zouwe, De Vyfheerénlanden en het hoogheemraadschap van de 
Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden worden deze peilen aangegeven. 
Het Merwedekanaal staat ten noorden van Arkel in open verbinding met de Linge. Bij hoog water heeft de 
Linge meer bergingsmogelijkheden. Wanneer zich hoogwater voordoet zullen op een gegeven moment de 
sluizen bij Arkel gesloten worden en wordt er met behulp van pompen water van het Merwedekanaal in de 
llnge gepompt. 

Peilvoorstel 
Aangezien de keur van het hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden vervangen 
is en in de nieuwe keur de peilen niet meer genoemd zijn, worden nu door middel van een peilbesluit deze 
peilen geformaliseerd. 

Tabel 8.14: Pellvoorstel Merwede- of Zederikkanaal 03-11-01 
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9 PEILBESLUITEN MET PEILWIJZIGINGEN 

9.1 Inleiding 

Naast niet-goedgekeurde peilbesluiten en nieuwe peilbesluiten wordt voor sommige gebieden ten opzichte 
van de vigerende peilbesluiten een peilverlaging of -verhoging voorgesteld. Het c;,verzicht hiervan wordt 
weergegeven in bijlage 1 de laatste kolom. Voor veel gebieden geldt dat het een kleine wijziging van winter
of zomerpeil betreft. Het beleid van het hoogheemraadschap Is onder andere gericht op het verkleinen van 
het verschil tussen zomer- en winterpeil. Dit wordt gedaan om de volgende redenen: 

aanvoer van gebiedsvreemdwater te beperken; 
de waterkwaliteit te verbeteren; 
de stabiliteit van de oevers niet aan te tasten. 

Hieronder volgen de peilgebieden waar een peilverlaging is voorgesteld. Voor de overige peilbesluiten 
worden in hoofdzaak de praktijkpeilen als adviespeil gehanteerd. 

In de Vijfheerenlanden liggen diverse natuurgebieden die in het beheer zijn van de Stichting Zuidhollands 
Landschap. Voor deze natuurgebieden geldt dat er door de beherende instantie natuurdoeltypen zijn 
vastgesteld waaraan de waterhuishouding gerelateerd wordt. Met betrekking tot de waterkwaliteit geldt dat 
in het IWBP 2 beleid is geformuleerd waarin de minimale waterdiepten zijn vastgesteld. Voor de natuur
gebieden in de Vijfheerenlanden die in het beheer zijn van de Stichting Zuidhollands Landschap geldt dat 
de minimum maten voor de schouw worden gerelateerd aan het minimum peil. De minimum maten gelden 
alleen wanneer de bodembreedte en het bodemtype dit toelaat. 

9.2 03-00-01 Fort Everdingen 

Fort Everdingen bestaat uit enkele woningen. Sinds geruime tijd bevindt zich hier een hoger peil ten 
behoeve van de bescherming van funderingen en het instandhouden van de fortgracht. De praktijkpeilen 
voor dit doel ingesteld. 

Tabel 9.1: Peilvoorstel Fort Everding_en 03-00-01 

9.3 03-00-02 Everdlnger Waarden 

Fort Everdingen en de Everdinger Waarden zijn van oudsher aan elkaar gekoppeld. Genoemde gebieden 
kunnen waterstaatkundig gescheiden worden door middel van een klepstuw. Dit kunstwerk heeft een 
waterkerende hoogte van NAP +2,00 m. Het grondgebruik is agrarisch en het bodemtype is ooivaaggrond. 
In het gebied ligt ten noodwesten van de kem Everdingen een terrein met hoge archeologische waarde. 
In de Everdinger Waarden wordt al jarenlang een streefpeil van NAP +1,90 m aangehouden. 

De Everdinger Waarden zullen in het kader van "Ruimte voor de rivier" opnieuw worden ingericht. Een en 
ander betekent, dat binnen enkele jaren het peilbesluit moet worden herzien. 

Tabel 9.2: Peilvoorstel Everdingen Waarden 03-00-02 

streefpeil NAP +1,40 m streefpeil NAP +1,90 m streefpeil NAP +1,90 m 
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9.4 03-00-03 De Uiterwaarden 

Bij een streefpeil van NAP +2,00 m is in een deel van het gebied de drooglegging O; 10 m. Het grondgebruik 
is agrarisch en het bodemtype is poldervaaggrond. Een agrarisch grondgebruik in dit type gebieden vraagt 
een drooglegging van ongeveer 0,50 m. Het praktijkpeil van NAP +1 ,55 m sluit hierop aan. 
De Uiterwaarden zullen in het kader van "Ruimte voor de rivier" opnieuw wordenîngericht. Een en ander 
betekent, dat binnen enkele jaren het peilbesluit moet worden herzien. 

Tabel 9.3: Peilvoorstel De Uiterwaarden 03-00-03 

9.6 03-00--06 Gollberdlnger Waarden 

De Goilberdlnger Waarden zijn in het kader van "Ruimte voor de rivier" opnieuw ingericht. Er zijn geen 
peilregulerende kunstwerken aangebracht. Het gebied is Ingericht als natuurgebied. Het bodemtype is 
ooivaaggrond. 

Tabel 9.4: Peilvoorstel Gollberdingerwaarden 03-00-0S 

streefpeil NAP +2,50 m streefpell NAP +2,70 m streefpeil NAP +2,70 m 

9.6 03-01-03 Achthoven Noord 

Het peilgebied Achthoven Noord is een agrarisch gebied met deels fruitteelt. Het bodemtype is poldervaag
grond. Binnen het peilgebied zijn grote hoogteverschillen aanwezig. Hierdoor heeft het laagste deel op het 
zomerpeil een te geringe drooglegging voor het agrarisch grondgebruik. Het winterpeil wordt hoger aange
houden. Dit is een gevolg van het sinds enkele jaren toegepaste beleid om het verschil tussen zomer- en 
winterpeil te verkleinen. Het oppervlaktewater in het gebied is van goede kwaliteit. De fosfaatconcentraties 
zijn relatief laag en het water heeft een goede zuurstofhuishouding. 

Tabel 9.5: Peilvoorstel Achthoven Noord 03-01-03 
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9. 7 03-01 uQ4 Achthoven West 

Het peilgebied Achthoven West is een agrarisch gebied. Het bodemtype is poldervaaggrond. De 
gemiddelde maaiveldhoogte bedraagt NAP +0,09 m. Dit leidt tot een drooglegging van 0,59 m. Deze 
drooglegging voldoet. Voorgesteld wordt het praktijkpeil te handhaven. 

Tabel 9.6: Pellvoorstel Achthoven West 03-01-04 

9.8 03-«>1-06 De Kikkert Noord 

De Kikkert Noord ligt in het noordwesten van de Vijfheerenlanden en maakt in de huidige situatie deel uit 
van de Kikkert. Het peilgebied ligt ten noorden van de Zouweboezem en ten westen van de Molenkade. Het 
grondgebruik in het gebied is botanisch waardevol grasland. Het gebied heeft een belangrijke weidevogel
functie. Het bodemtype is waardveen. 
Het huidige streefpeil in het gebied is NAP -0,20 m met een maximumpeil dat 0,05 m hoger ligt en een 
minimumpeil dat 0,20 m lager ligt dan het streefpeil. 

De gemiddelde hoogteligging van de Kikkert Noord is NAP +0,09 m. In het gebied komen diverse lager 
gelegen percelen voor. Met name voor deze percelen is het vigerend peil iets te hoog. Voorgesteld is het 
peil 0, 10 m omlaag te brengen, zodat in het voorjaar de grondwaterstand iets lager is waardoor meer 
bodemleven kan ontstaan, wat vervolgens weer een positief effect heeft op weidevogels. Het minimumpeil 
en het maximumpeil blijven gehandhaafd. 

Tabel 9.7: Peilvoorstel De Kikkert Noord 03-01-06 

Noord 
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streefpeil NAP -0,20 m streefpeil NAP -0,20 m streefpeil NAP -0,30 m 
maximum NAP -0, 15 m maximum NAP -0, 15 m maximum NAP -0, 15 m 
minimum NAP -0 40 m minimum NAP -0 40 m minimum NAP -0,40 m 
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9.9 03~01-07 De Kikkert Zuid 

De Kikkert Zuid ligt eveneens in het noordwesten van de Vijfheerenlanden en maakt in de huidige situatie 
deel uit van de Kikkert. Het peilgebied ligt ten noorden van de Zouweboezem en ten westen van de 
Molenkade. Het grondgebruik in het gebied is botanisch waardevol grasland. Het gebied heeft een 
belangrijke weidevogelfunctie. Het bodemtype is waardveen. · 
Het huidige streefpeil in het gebied is NAP -0,20 m met een maximumpeil dat 0,05 m hoger ligt en een 
minimumpeil dat 0,20 m lager ligt dan het streefpeil. De biologische waterkwaliteit Is zeer matig. De 
nutriêntenconcentraties liggen twee keer zo hoog als de MTR-norm. 

In het peilgebied kwamen vroeger enkele onderbemalingen voor. Nu staat er alleen nog een onderbemaling 
ten noordwesten van de hoofdwatergang in het zuidelijk deel van de Kikkert. 

De gemiddelde hoogteligging van de Kikkert Zuid is NAP +0,04 m. De laagste percelen, langs de boezem, 
liggen 0, 1 O tot 0,20 m lager. Met name voor deze percelen is het vigerend peil iets te hoog. Voorgesteld is 
het peil 0, 1 O m omlaag te brengen, zodat in het voorjaar de grondwaterstand iets lager is waardoor meer 
bodemleven kan ontstaan, wat vervolgens weer een positief effect heeft op weidevogels. Het minimumpeil 
blijft gehandhaafd terwijl het maximumpell met 0,05 m verlaagd wordt. 

Tabel 9.8: Pellvoorstel De Kikkert Zuid 03-01-07 

9.10 03-01-08 Lexmond 

streefpeil NAP -0,20 m streefpell NAP -0,20 m streefpeil NAP -0,30 m 
maximum NAP -0, 15 m maximum NAP -0, 15 m maximum NAP -0,20 m 
minimum NAP -0 40 m minimum NAP -0 40 m minimum NAP -0.40 m 

Het peilgebied Lexmond is een agrarisch gebied. Het bodemtype is poldervaaggrond. De gemiddelde 
maaiveldhoogte bedraagt NAP +0,70 m. Dit leidt tot een drooglegging van 1,20 m. Het praktljkpeil ligt in de 
winter 0, 1 O m hoger ten opzichte van het vigerend peil besluit. Aangezien de drooglegging voldoende is 
wordt voorgesteld dit praktijkpeil te handhaven. Met de peilverhoging zal over het algemeen een positief 
effect op de waterkwaliteit te verwachten zijn. 

Tabel 9.9: Peilvoorstel Lexmond 03-01-08 
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9.11 03-01-09 lexmond Dorp 

Het peilgebied Lexmond Dorp is een stedelijk gebied. Het gaat om de bebouwde kern van het dorp 
Lexmond. De gemiddelde maaiveldhoogte bedraagt NAP +1,36 m. Dit leidt tot een drooglegging van 
1,51 m. Het praktijkpeil ligt in de zomer 0, 15 m hoger en in de winter 0,25 m hoger ten opzichte van het 
vigerend peilbesluit. Aangezien de drooglegging voldoende is, wordt voorgestèld dit praktijkpeil te 
handhaven. Met de peilverhoging zal over het algemeen een positief effect op de waterkwaliteit te 
verwachten zijn. 

Tabel 9.10: PeDvoorstel Lexmond Dorp 03-01-09 

9.12 03-01-10 De Zoom 

Het peilgebied De Zoom is voor een deel gebouwd gebied en voor een deel agrarisch gebied. Het 
bodemtype is deels ooivaaggrond en deels poldervaaggrond. De gemiddelde maaiveldhoogte bedraagt 
NAP +1, 18 m. Dit leidt tot een drooglegging ten opzichte van het praktijkpeil van 1, 13 m. Aangezien in het 
gebied veel bebouwing voorkomt en de drooglegging voor de agrarische functie voldoende is, wordt 
voorgesteld geen peilwijzigingen tèn opzichte van het praktljkpeil voor te stellen. 

Tabel 9.11: Peilvoorstel Lexmond 03-01-10 

9.13 03-01-11 Ganzenkamp 

Het peilgebied Ganzenkamp is een agrarisch gebied. Het bodemtype is deels ooivaaggrond en deels 
poldervaaggrond. De gemiddelde maaiveldhoogte bedraagt NAP +0,68 m. Dit leidt tot een drooglegging ten 
opzichte van het praktijkpeil van 0,63 m. Aangezien deze drooglegging in het gebied als gering wordt 
ervaren, wordt voorgesteld het praktijkpeil 0,05 m te verlagen. De voorgestelde peilen worden dan NAP 
+O, 1 O in de zomer en NAP 0,00 m in de winter. Dit is een verhoging ten opzichte van het vigerend peil van 
respectievelijk 0, 10 en 0,20 m. Hiermee wordt een grotere waterdiepte gecreëerd wat een positieve invloed 
heeft op de waterkwaliteit in het gebied. 

Tabel 9.12: Peilvoorstel Ganzenkamp 03-01-11 
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9.14 03-01-12 Heicoppersteeg 

Het peilgebied Heicoppersteeg is een gebouwd gebied. Het is een klein gebied met bebouwing gelegen 
langs het Merwedekanaal. Het vigerend en praktijkpeil is NAP -0,35 m in de zomer en NAP -0,45 m in de 
winter. Voor het beschermen van funderingen wordt voorgesteld het winterpeil en zomerpeil gelijk te 
houden. Dit leidt tot een verhoging van het winterpeil tot NAP -0,35 m. · 

Tabel 9.13: Peilvoorstel Heicoppersteeg 03-01-12 

9.15 03-01-1 B Scharperswljk Hoog 

Het peilgebied Scharperswijk Hoog is een natuurgebied met als natuurdoeltypen bloemrijk grasland, nat 
schraalgrasland, hakhout, griend en struweel (47 ha). Het bodemtype is poldervaaggrond. In het zuiden ligt 
een klein deel waardveengrond dat minder dan 20% van het peilgebled uitmaakt. De gemiddelde 
maaiveldhoogte bedraagt NAP -0,04 m. Met de vigerende peilen leidt dit tot een drooglegging van 0, 16 m. 
Het peil leidt tot inundatie van laaggelegen delen van percelen. De laaggelegen percelen vertegenwoor
digen veelal de hoge botanische waarde. Voorgesteld het streefpeil met 0,05 m te verlagen zodat 
langdurige inundatie niet optreedt. De begrenzing van het gebied is aangepast. 

Tabel 9.14: Peilvoorstel Scharperswijk Hoog 03-01-18 

03-01-18 Scharperswijk 47 ha 
Hoog 

9.16 03-03-01 Put van Everstein 

streefpeil NAP -0,20 m streefpeil NAP --0,20 m streefpeil NAP -0,25 m 
maximumNAP-0,10 m maximumNAP--0,10 m maximumNAP-0,10 m 
minimum NAP -0 40 m minimum NAP --0,40 m minimum NAP -0 40 m 

Het peilgebied Put van Everstein is peilgebied rondom de gelijknamige waterplas in het oosten van Vianen. 
Het peilgebied bestaat voornamelijk uit open water. Het peil wordt in de huidige situatie in de zomer hoger 
gehandhaafd dan het vigerende peil. Hiermee liggen zomer en -winterpeil dichter bij elkaar. Aangezien het 
handhaven van een hoger peil in de zomer niet tot problemen leidt en de waterkwaliteit verbeterd wordt 
(grotere waterdiepte) wordt voorgesteld het praktijkpeil te handhaven 

Tabel 9.15: Peilvoorstel Put van Everstein 03-03-01 
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9.17 03-04-02 Lage Biezen 

De Lage Biezen is een peilgebied ten zuidoosten van Vianen. Het grondgebruik is in het westelijk deel 
bedrijventerrein en in het oostelijk deel agrarisch. In het midden ligt het knooppunt van de A27 en A2. Het 
agrarisch deel van het gebied ligt vrij laag. De drooglegging in het bedrijventerrein voldoet. Het praktijkpeil 
wordt in verband met het onderlopen van elders als hoog ervaren. In het agrarische deel is de drooglegging 
gering. Om deze reden wordt voorgesteld om het praktijkpeil iets naar beneden aan te passen. 

Tabel 9.16: Peilvoorstel Lage Blezen 03-04-02 

9.18 03-04-06 Autena Laag 

Het peilgebied Autena laag is een agrarisch gebied. Het bodemtype is deels nesvaaggrond en deels pol
dervaaggrond. Ten oosten van de Rijksweg A27 ligt een terrein met hoge archeologische waarde. 
De gemiddelde maaiveldhoogte bedraagt NAP +0,50 m. Dit leidt tot een drooglegging ten opzichte van het 
praktijkpeil van 0,80 m. Aangezien deze drooglegging in het gebied als voldoende wordt ervaren, wordt 
voorgesteld het praktijkpeil te handhaven. Hiermee wordt het voorgesteld winterpeil met 0, 1 O m verhoogd 
ten opzichte van het vigerend peil. Een peilverhoging van 0, 1 O m in de winter heeft geen negatieve effecten 
op het voorkomen van archeologische waarden. 

Tabel 9.17: Pellvoorstel Autena Laag 03-04-06 

9.19 '03-05-01 Korl:gerecht Hoog 

Het peilgebied Kortgerecht Hoog is deels een agrarisch gebied en deels een gebouwd gebied. Het 
bodemtype wordt grotendeels gekenmerkt door overslaggronden. De gemiddelde maaiveldhoogte bedraagt 
NAP +0,77 m. Dit leidt tot een drooglegging ten opzichte van het praktijkpeil van 1,02 m. Aangezien de 
drooglegging in het gebied te groot is, wordt voorgesteld het vigerende peil weer in te stellen waarbij het 
winterpeil 0,05 m hoger gehouden wordt. 

Tabel 9.18: Peilvoorstel Kortgerecht Hoog 03-05-01 

Ingenieursbureau BCC bv 59 



9.20 03-05..03 Kortgerecht Laag 

Het peilgebied Kortgerecht Laag is een agrarisch gebied met fruitteelt. Het bodemtype is deels poldervaag
grond en deels drechtvaaggrond. De gemiddelde maaiveldhoogte bedraagt NAP +0,48 m. Dit leidt tot een 
drooglegging ten opzichte van het praktijkpeil van 0,83 m. Aangezien deze drooglegging In het gebied als 
voldoende wordt ervaren, wordt voorgesteld het praktijkpeil te handhaven. Hiermee wordt het voorgesteld 
winterpeil met 0, 1 O m verhoogd ten opzichte van het vigerend peil. 

Tabel 9.19: Pellvoorstel Kortgerecht Laag 03-05-03 

9.21 03..05..05 Bruine kade 

Binnen het peilgebied staan enkele woningen, waarvan is gebleken dat de afvoer van de riolering en de 
septic tank stagneert c.q. overlast bezorgt bij een zomerpeil van NAP 0,00 m. Om deze reden is het 
zomerpeil met 0,05 m aangepast. 

Tabel 9.20: Pellvoorstel Bruine kade 03-05-05 

9.22 03-05-08 Zijderveld Oost 

Peilgebied Zijderveld Oost is een gebouwd gebied. Binnen het peilgebied staan diverse woningen. Al 
geruime tijd is het vigerend winterpeil naar boven bijgesteld vanwege de bescherming van funderingen. 
Voorgesteld wordt deze wijziging op te nemen en het peilvoorstel hierop aan te passen. 

Tabel 9.21: Peilvoorstel Zijderveld Oost 03-05-08 
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9.23 03-05-09 Gouwenes, Everdingen en Over-Zijderveld 

Het peilgebied Gouwenes, Everdingen en Over-Zijderveld is in het totaal 462 ha groot. Het grootste deel 
van het peilgebied bestaat uit agrarisch gebied. In het noorden ligt de woonkern Everdingen. In het zuiden 
tegen de Rijksweg A2 liggen twee archeologische vindplaatsen met zeer hoge waarde. 
Het bodemtype is overheersend poldervaaggrond. In de vigerende peilbesluiten betrof het hier drie 
peilgebieden met dezelfde peilen namelijk NAP 0,00 m in de zomer en NAP -0,20 m in de winter. De 
peilgebieden zijn vanwege dezelfde pellen nooit hydrologisch gescheiden van elkaar. Voorgesteld wordt 
voor de drie gebieden één peilbesluit te nemen met een peil dat in de winter 0,05 m hoger ligt dan het 
vigerend. Hiermee wordt een verbetering van de waterkwaliteit bereikt en het verschil tussen winter- en 
zomerpeil wordt iets verlaagd. Een peilverhoging leidt over het algemeen niet tot negatieve effecten ten 
aanzien van archeologische waarden. 

Tabel 9.22: Pellvoorstel Gouwenes, Everd. en Over-Zijderveld 03-05-09 

9.24 03-05-10 Hel- en Boelcopseweg 

Het peilgebied Hei- en Boeicopseweg is een gebouwd gebied. Ten noorden van de Hei- en Boeicopseweg 
zijn tevens een aantal agrarische percelen meegenomen in het peilgebied. In dit deel ligt een archeolo
gische vindplaats met hoge waarde. Het peil is ingesteld voor het beschermen van funderingen. In de 
praktijk wordt het peil in verband hiermee hoger gehandhaafd dan het vigerend peil. Voorgesteld wordt het 
iets hogere praktijkpeil in de winter te handhaven. 

Tabel 9.23: Peilvoorstel Hei- en Boelcopseweg 03-05-10 

9.25 03-05-12 Zijderveld 

Het peilgebied Zijderveld is een gebouwd gebied. Het peil is ingesteld voor het beschermen van funde
ringen. In de praktijk wordt het peil in verband hiermee hoger gehandhaafd dan het vigerend peil. 
Voorgesteld wordt het iets hogere praktijkpeil te handhaven. 

Tabel 9.24: Peilvoorstel Zijderveld 03-05-12 
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9.26 03-05-13 Zijderveldselaan 

Binnen het peilgebied staan enkele woningen. Al geruime tijd is het vigerend peil naar boven bijgesteld 
vanwege de bescherming van funderingen. Voorgesteld wordt deze wijziging op te nemen en het 
peilvoorstel hierop aan te passen. 

Tabel 9.25: Peilvoorstel Zijderveldselaan 03-05-13 

9.27 03-05-14 Vierhoeven Oost t 

Het peilgebied Vierhoeven Oost Is een agrarisch gebied. Het gebied is tevens aangewezen als ANL-gebied. fl 
Het bodemtype is grotendeels drechtvaaggrond. De gemiddelde maaiveldhoogte bedraagt NAP +0,65 m. 
Dit leidt tot een drooglegging ten opzichte van het praktijkpeil van 0,95 m. Aangezien deze drooglegging in Cl 
het gebied als voldoende wordt ervaren, wordt voorgesteld het praktijkpeil te handhaven. Hiermee wordt het 
voorgestelde winterpeil met 0,10 m verhoogd ten opzichte van het vigerend peil. (1 

Tabel 9.26: Peilvoorstel Vlerhoeven Oost 03-05-14 tÎ 

9.28 03-05-20 De Hulbert 

Het peilgebied De Huibert is een gebouwd gebied. Het peilgebied omvat een deel van Schoonrewoerd. De 
kern Schoonrewoerd wordt aangeduidt als bebouwd gebied waarvan de structuur en de monumentale 
gebouwen als zeer waardevol worden gewaardeerd. Binnen het peilgebied staan enkele woningen. Al 
geruime tijd is het vigerend peil naar boven bijgesteld vanwege de bescherming van funderingen. 
Voorgesteld wordt deze wijziging op te nemen en het peilvoorstel hierop aan te passen. 

Tabel 9.27: Peilvoorstel De Huibert 03-05-20 
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9.29 03-06-01 Over-Heicop 

Het peilgebied Over-Heicop is een agrarisch gebied met aan de randen bebouwing. Het bodemtype is deels 
nesvaaggrond en deels poldervaaggrond. De gemiddelde maaiveldhoogte bedraagt NAP +0,87 m. Dit leidt 
tot een drooglegging ten opzichte van het praktijkpeil van 1, 12 m. Ter bescherming van de funderingen van 
de omliggende bebouwing wordt voorgesteld het praktijkpeil te handhaven. Dit betekent een verhoging van 
het vigerend peil. 

Tabel 9.28: Peilvoorstel Over-Heicop 03-()6-01 

9.30 03-06-02 Over-Heicop laag 

Het peilgebied Over-Heicop Laag is een agrarisch gebied. Het bodemtype is grotendeels drechtvaaggrond. 
De gemiddelde maaiveldhoogte bedraagt NAP +0,42 m. Dit leidt tot een drooglegging ten opzichte van het 
praktijkpeil van 0,97 m. Aangezien deze drooglegging ruim voldoet is voorgesteld het winterpeil met 0,05 m 
te verhogen, waardoor het voor de agrarische functie geschikt blijft en het verschil tussen zomer- en 
winterpeil iets teruggebracht wordt. 

Tabel 9.29: Peilvoorstel Over-Heicop Laag 03-06-02 

9.31 03-06-03 Zijdekade 

De Zijdekade is een vrij groot gebied (47 ha) dat ten zuiden van Hei- en Boeicop, ten westen van de 
Zijdekade, ligt. Het gebied wordt gekenmerkt door een aantal bospercelen met hakhoutgrienden en een 
aantal graslanden. Het bodemtype is waardveen. Het gebied is waterhuishoudkundig geisoleerd. Het 
huidige streefpeil is NAP -0,20 m. Het oppervlaktewater kenmerkt zich door hoge fosfaatconcentraties van 
0,5 mg P/1 tot boven de 1 mg P/1. Mede hierdoor is de biologische waterkwaliteit matig tot zeer matig. 
Door de beheerder van het gebied is aangegeven dat het streefpeil aan de hoge kant is. De gemiddelde 
hoogte van het gebied is NAP -0, 1 O m (meting uitgevoerd in september 2001 ). Met het huidige streefpeil 
leidt dit tot een drooglegging van 0, 1 O m. Voor graslanden betekent dit bijna inundatie. Voorgesteld wordt 
het streefpeil 0, 1 O m te verlagen en het minimumpeil en maximumpeil te handhaven. Hiermee vallen de 
relatief grote verschillen tussen streef- en minimumpeil weg. 

03-06-03 Zijdekade 47ha 
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streefpeil NAP -0,20 m 
maximum NAP -0, 15 m 
minimum NAP -0,40 m 
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streefpeil NAP -0,20 m streefpeil NAP -0,30 m 
maximumNAP-0,15 m maximumNAP-0,15 m 
minimum NAP -0,40 m minimum NAP -0,40 m 



9.32 03-06..04 Neder0 Helcop 

Het peilgebied Neder-Heicop is ten opzichte van het vigerend peilbesluit gewijzigd doordat de grens is 
gewijzigd. Dit komt doordat enkele bebouwingseenheden geclusterd zijn tot een afzonderlijk peilgebied. Het 
peilgebied Neder-Heicop is 449 ha en wordt agrarisch gebruikt. Het bodemtype is deels drechtvaaggrond 
en waardveengrond. De gemiddelde drooglegging is 0,66 m. In het deel met veen is de gemiddelde 
drooglegging 0,63 m en in het niet-veen deel 0,70 m. Aangezien de drooglegging in het veengebied 
nagenoeg gelijk is aan 0,60 m worden hier geen peilaanpassingen voorgesteld. 

Tabel 9.31: Pellvoorstel Neder-Helcop 03-06-04 

9.33 03-07..01 Hoogeind 

Het peilgebied Hoogeind is een agrarisch gebied met een groot areaal fruitteelt. Het bodemtype is deels 
waardveengrond en deels nesvaaggrond. In het zuiden van het peilgebied ligt een klein terrein met hoge ~ 
archeologische waarde. 
De gemiddelde maaiveldhoogte van het veengebied bedraagt NAP +O, 11 m en van het kleigebied NAP 4 
+0,33 m. Met de vigerende peilen leidt dit tot een drooglegging van 0,76 min het veengebied en 0,98 min 
het kleigebied. Deze drooglegging in het veengebied is groter dan 0,60 m. Voorgesteld wordt om ten ~ 
opzichte van het vigerend peil in de winter een peilverhoging van 0,05 m door te voeren, waardoor de 
drooglegging in het veengebied teruggebracht wordt tot 0,71 m. Met deze peilverhoging zijn geen negatieve ~ 
effecten te verwachten ten aanzien van de archeologische waarden. 

Tabel 9.32: Peilvoorstel Hoogeind 03-07-01 

9.34 03..07--05 Middelkoop en Weverwljk 

Het peilgebied Middelkoop en Weverwijk is een agrarisch gebied met grasland (812 ha). in het zuidelijk 
deel ligt een relatief klein terrein met hoge archeologische waarde. Het bodemtype is hoofdzakelijk waard
veengrond in het noordelijk deel en poldervaaggrond in het zuidelijk deel. Voor het zuidelijke deel voldoet 
het huidige peil. Op de waardveengronden bedraagt de gemiddelde drooglegging 0,65 m. In dit gebied 
wordt vooralsnog geen peilaanpassing ten opzichte van het praktijkpeil voorgesteld. Hiermee wordt het 
grote peilgebied gehandhaafd. Wel wordt een peilindexering van 2 mm voorgesteld. In de onderstaande 
tabel is het peilvoorstel opgenomen. 
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9.35 03-07-06 Leerbroek 

Het peilgebied Leerbroek is een gebouwd gebied. Het peil is ingesteld voor het beschermen van fun
deringen. In de praktijk wordt het peil in verband hiermee hoger gehandhaafd dan het vigerend peil. 
Voorgesteld wordt het iets hogere praktijkpeil te handhaven. 

Tabel 9.34: Peilvoorstel Leerbroek 03-07-06 

9.36 03-07-07 Middelkoop Hoog 

Het peilgebied Middelkoop Hoog is een gebouwd gebied. De redelijk instandgehouden lintbebouwing wordt 
samen met de relatie naar het omliggende agrarische gebied als redelijk hoog gewaardeerd. Het peil is 
ingesteld voor het beschermen van funderingen. In de praktijk wordt het peil in verband hiermee hoger 
gehandhaafd dan het vigerend peil. Voorgesteld wordt het iets hogere praktijkpeil te handhaven. 

Tabel 9.35: Peilvoorstel Middelkoop Hoog 03-07-07 

9.37 03-07-1 O Strobuurt 

Binnen het peilgebied staan enkele woningen met een erg laag vloerpeil. Een en ander heeft in het verle
den wateroverlast opgeleverd bij een zomerpeil van NAP -0,70 m. Om deze reden wordt voorgesteld het 
zomerpeil 0,05 m te verlagen. 

Tabel 9.36: Peilvoorstel Strobuurt 03-07-10 

9.38 03-07-11 Schutterseiland 

Het peilgebied Schutterseiland is deels agrarisch en voor een groot deel bebouwd. In het agrarische deel is 
de huidige drooglegging te gering. De drooglegging in de zomer bedraagt gemiddeld 0,53 m. Om deze 
reden wordt voorgesteld het zomerpeil 0,05 m te verlagen. 

Tabel 9.37: Pellvoorstel Schutterseiland 03-07-11 
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9.39 03-08-03 Nleuw-Schaaijk Midden 

Het peilgebied Nieuw-Schaaijk Midden is een agrarisch gebied. Het bodemtype is grotendeels poldervaag
grond. De gemiddelde maaiveldhoogte bedraagt NAP +0,21 m. Dit leidt tot een drooglegging ten opzichte 
van het praktijkpeil van 1,06 m. Aangezien deze drooglegging ruim voldoet is voorgesteld het vigerend peil 
hierop aan te passen. · 

Tabel 9.38: Peilvoorstel Nieuw-Schaaijk Midden 03-08-03 

9.40 03..08..05 Nleuw-Schaaljk 

Het peilgebied Nieuw-Schaaijk is een natuurgebied. Het bodemtype is poldervaaggrond. In het gebied ligt 
een kleine locatie met hoge archeologische waarde. 
De hoogteligging in het gebied varieert sterk. De gemiddelde maaiveldhoogte bedraagt NAP +O, 19 m. Met 
de vigerende peilen leidt dit tot een gemiddelde drooglegging van 0,34 m. De natuurdoeltypen van dit 
gebied zijn voornamelijk natte schraalgraslançlen. Met de huidige pellen blijkt uit ervaring dat de botanisch 
waardevolle percelen te nat zijn. Voorgesteld wordt het streefpeil met 0,05 m te verlagen. Het maximum peil 
wordt iets verhoogd. 

Tabel 9.39: Peilvoorstel Nieuw-Schaaijk 03-08-05 

03-08-05 Nieuw-Schaaljk 54 ha 

9.41 03-08-09 Leerdam 

streefpeil NAP -0, 15 m streefpeil NAP -0, 15 m streefpeil NAP -0,20 m 
maximum NAP-0,10 m maximum NAP-0,10 m maximum NAP-0,10 m 
minimum NAP -0 35 m minimum NAP -0 35 m minimum NAP -0,30 m 

Het peilgebied Leerdam wordt gevormd door het centrum van de stad Leerdam. Het peil is ingesteld voor 
het beschermen van funderingen. In de praktijk wordt het peil al geruime tijd hoger gehandhaafd dan het 
vigerend peil. Voorgesteld wordt het iets hogere praktijkpeil te handhaven. 

Tabel 9.40: Peilvoorstel Leerdam 03-08-09 
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9.42 03-09b01 Bruinsdel 

Het peilgebied Bruinsdel is een agrarisch gebied ten noordwesten van Leerdam. Het bodemtype is 
poldervaaggrond. De gemiddelde maaiveldhoogte van het gebied bedraagt NAP -0,06 m. Dit leidt tot een 
drooglegging ten opzichte van het praktijkpeil van 0,69 m. Voorgesteld wordt hier een compensatie door te 
voeren ten opzichte van het vigerend peil van 0, 10 m. · 

Tabel 9.41: Peilvoorstel Bruinsdel 03-09-01 

9.43 03-09-02 Nieuwland, Leerbroek en Quakernaak 

Het peilgebied Nieuwland, Leerbroek en Quakemaak is 1272 ha groot. Het peilgebied wordt gebruikt als 
grasland. Het bodemtype is voor het grootste deel poldervaaggrond. Een kleiner deel (ongeveer 37%) is 
veenweide. In het zuiden van het gebied net over de spoorlijn liggen enkele terreinen met een zeer hoge en 
hoge archeologische waarde. 
De gemiddelde maaiveldhoogte van het gebied is NAP -0,23 m. Dit leidt met een peil van NAP -1,05 min 
de winter tot een drooglegging van 0,82 m. De drooglegging in het veengebied bedraagt 0,71 men in het 
kleigebied 0,83 m. Voorgesteld wordt een peilverhoging van 0,05 m door te voeren. Deze peilwijziging heeft 
een positief effect op de waterkwaliteit omdat de waterdiepte ten opzichte van het vigerend peil iets ver
groot wordt. Een peilverhoging leidt niet tot negatieve effecten met betrekking tot de bestaande archeo
logische waarden in het zuidelijk deel van het peilgebied. In onderstaande tabel is het peilvoorstel 
weergegeven. Vanwege de drooglegging in het veengebied wordt voorgesteld geen peilindexering toe te 
passen (zie ook paragraaf 5.2). 

9.44 03-09-09 Achterdijk 

Het peilgebied Achterdijk is een agrarisch gebied aan de noordzijde van de spoorlijn Leerdam - Gorinchem. 
Tevens heeft het gebied de functie ANL. Het is een peilgebied heeft een gemiddelde maaiveldhoogte van 
NAP +0,03 m. Dit leidt met het praktijkpeil tot een drooglegging van 0,68 m. Voorgesteld wordt geen 
peilaanpassingen door te voeren ten opzichte van het praktijkpeil. 

Tabel 9.43: Peilvoorstel Achterdijk 03-09-09 
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9.45 03-09-14 Rietveld Laag 

Het peilgebied Rietveld Laag is een agrarisch gebied in het zuiden van de Vijfheerenlanden. Het bodem
type is grotendeels poldervaaggrond. In het noordwesten van het gebied ligt een terrein met hoge archeo
logische waarde. 
De gemiddelde maaiveldhoogte bedraagt NAP -0,20 m. Dit leidt tot een drooglegging ten opzichte van het 
praktijkpeil van 0,50 m. Aangezien deze drooglegging ruim voldoet is voorgesteld het vigerend peil hierop 
aan te passen. 

Tabel 9.44: Peilvoorstel Rietveld Laag 03-09-14 

9.46 03-10..01 Kedichem 

Het peilgebied Kedichem is een agrarisch gebied in het zuiden van de Vijfheerenlanden. Het bodemtype is 
grotendeels poldervaaggrond. De gemiddelde maaiveldhoogte bedraagt NAP +0,09 m. Dit leidt tot een 
drooglegging ten opzichte van het praktijkpeil van 0,79 m. Aangezien deze drooglegging gering is met 
betrekking tot de functie en het bodemtype, is voorgesteld een peilaanpassing van 0,05 m door te voeren. 
Hiermee ontstaat een drooglegging van 0,84 m. 

Tabel 9.45: Peilvoorstel Kedichem 03-10-01 

9.47 03-10-02 Klein Oosterwijk 

Het peilgebied Klein Oosterwijk is een agrarisch gebied ten westen van Leerdam. Het bodemtype is 
poldervaaggrond. De gemiddelde maaiveldhoogte is NAP +0,64 m. Ten opzichte van het praktijkpeil leidt dit 
tot een drooglegging van 1, 14 m. Voorgesteld wordt deze drooglegging te handhaven. 

Tabel 9.46: Peilvoorstel Klein Oosterwijk 03-10-02 
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9.48 03-10-03 Lichtenbelt 

Lichtenbelt is een 6 ha groot natuurterrein en ligt net ten zuiden van de spoorlijn Arkel-Leerdam in 
peilgebied Kedichem (03-10-01 ). Het natuurgebied bestaat uit een aantal percelen grasland en een 
bosperceel. In een van de graslanden ligt een voormalig kooiwed dat voomamelijk begroeid is met Pitrus. 
Het bodemtype is drechtvaaggrond. Het gebied heeft een eigen waterhuishouding waarin het peil door 
middel van een windmolen wordt gehandhaafd. 
Door de beheerder van het terrein is aangegeven dat het peil iets te hoog is. De gemiddelde hoogte van het 
terrein is NAP 0,00 m (meting september 2001). Een aantal percelen liggen lager. In de huidige situatie is 
er in de zomer een gemiddelde drooglegging van 0,20 m. Voor dit gebied geldt naast een botanische 
doelstelling een weidevogeldoelstelling. Voor weidevogels is het van belang dat er in het voorjaar een 
bodemleven kan ontstaan en dat de graslanden bewerkt kunnen worden. Om deze reden wordt voorgesteld 
een minimumpeil en maximumpeil in te stellen waarbij het minimumpeil 0, 1 O m lager dan het streefpeil ligt. 

Tabel 9.47: Pellvoorstel Lichtenbelt 03-10-03 

9.49 03-10-04 Kedichem Hoog 

streefpeil NAP -0,20 m 
maximum NAP -0,10 m 
minimum NAP -0,30 m 

Het peilgebiecl Kedichem Hoog is een agrarisch gebied met veel bebouwing aan de rand van het gebied. 
Het bodemtype is grotendeels overslaggrond en poldervaaggrond. De gemiddelde maaiveldhoogte 
bedraagt NAP +0,57 m. Dit leidt tot een drooglegging ten opzichte van het praktijkpeil van 1, 17 m. 
Aangezien deze drooglegging hoog voor het grondgebruik is, is voorgesteld het peil met 0, 1 O m aan te 
passen waabij het vigerende peil weer ingesteld wordt. 

Tabel 9.48: Peilvoorstel Kedichem Hoog 03-10-04 
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10 PEILBESLUITEN DIE NIET GEWIJZIGD ZIJN 

Voor een aantal peilgebieden geldt dat er geen wijzigingen opgetreden zijn in zowel de begrenzing als in de 
peilen. Als gevolg van de uitgevoerde landinrichting zijn de afgelopen jaren veel gebieden zo ingericht dat 
het peilbeheer afgestemd is op het landgebruik. Om deze reden is wijziging van de situatie vaak niet nood
zakelijk en ook niet gewenst. De niet gewijzigde peilgebieden worden in dit hoofdstuk aangegeven. 

10.1 03-00-04 Polder De Eendracht 

Polder De Eendracht is een uiterwaard waar geen wijzigingen opgetreden zijn en waar ook geen aanleiding 
is het peil te wijzigen. 

10.2 03-00-05 Achthovense en Kersbergsche uiterwaarden 

Ook dit gebied is een uiterwaard waar geen wijzigingen opgetreden zijn en waar geen aanleiding is de 
vigerende en praktijkpeilèn te wijzigen. 

10.3 03-01-01 Lage Boezem 

De Lage Boezem is een peilgebied dat vroeger deel uitmaakte van de Zouwe. Nu is het min of meer exten
sief agrarisch gebied waar de huidige drooglegging voldoet. Het gebied wordt samen met de Hoge Boezem 
en de Oude Zederik of Zouwe aangeduid als een gebied met zeer hoge landschappelijke waarde. 

10.4 03-01-02 Hoge Boezem 

De Hoge Boezem is een peilgebied dat vroeger deel uitmaakte van de Zouwe. Het is ingericht als vochtig 
natuurgebied. Het vigerend peil voldoet voor het huidige grondgebruik. Het gebied wordt samen met de 
Lage Boezem en de Oude Zederik of Zouwe aangeduid als een gebied met zeer hoge landschapppelijke 
waarde. 

10.5 03-01-05 Achthoven Oost 

Het peilgebied Achthoven Oost is een agrarisch gebied. Het bodemtype is een combinatie van waardveen
grond en poldervaaggrond. De gemiddelde maaiveldhoogte bedraagt NAP +0,21 m. Dit leidt tot een 
drooglegging van 0,56 m. Aangezien de drooglegging voldoet wordt voorgesteld het vigerend peil te 
handhaven. 

10.6 03-01-13 De Inlaat 

De Inlaat is een gebied ingesloten door de rijksweg A27, de Oude Zederik of Zouwe en het peilgebied 
Lakerveld. Het grondgebruik in het gebied is voor de helft natuur en de helft agrarisch. Het gebied heeft als 
functie agrarisch gebied met natuur- en/of landschapswaarden (ANL). De drooglegging is aangepast aan 
de natuurwaarden en bedraagt 0,38 m. Voor veengebieden (86% is veen) in combinatie met de functie 
natuur voldoet deze drooglegging. Derhalve wordt geen peilwijziging voorgesteld. 

10.7 03-02-01 Vianen 

Het peilgebied Vianen wordt gevormd door de binnenstad van Vianen. De bebouwing wordt gekenmerkt 
door veel monumentale bebouwing. Het peil is in de winter en de zomer NAP +1,00 m. Voor dit peilgebied 
worden ter bescherming van de funderingen geen peilwijzigingen doorgevoerd. 
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10.8 03-02-02 Amaliastein 

Het peilgebied Amaliastein is een stedelijk gebied dat deel uitmaakt van Vianen. In het gebied liggen twee 
terreinen met hoge archeologische waarde. Het peil is in de winter en de zomer NAP +0,90 m. Voor dit 
peilgebied worden ter bescherming van de funderingen en archeologische waarçle geen peilwijzigingen 
doorgevoerd. 

10.9 03-02-03 Monnlkenhof en Panoven 

Het peilgebied Monnikenhof en Panoven is een stedelijk gebied dat deel uitmaakt van Vianen. Het peil is in 
de winter en de zomer NAP +0,30 m. Voor dit peilgebied worden ter bescherming van de funderingen geen 
peilwijzigingen doorgevoerd. 

10.10 03-02-04 Helsdlngen 

Het peilgebied Helsdingen is een stedelijk gebied dat deel uitmaakt van Vianen. Van het gebied is het 
zuidelijk deel van belang in verband met de hoge archeologische waarde, de bebouwingsstructuur, de 
monumentale panden en de relatie hiermee naar de omgeving. Het peil is in de winter en de zomer NAP 
+0,85 m. Voor dit peilgebied worden ter bescherming van de funderingen geen peilwijzigingen doorgevoerd. · 

10.11 03-03-02 De Hoge Waard 

De Hoge Waard is een peilgebied dat is gesitueerd ten oosten van de rijksweg A27 ter hoogte van Vianen. 
Het wordt gebruikt voor agrarische doeleinden. De drooglegging voldoet voor de functie. Om deze reden 
wordt geen peilwijziging voorgesteld in dit gebied. 

10.12 03-04-04 Autena Hoog 

Autena Hoog is een natuurgebied. De huidige drooglegging bedraagt 0,24 m en voldoet voor de natuurdoel
stellingen. Er wordt derhalve geen peilwijziging voorgesteld. 

10.13 03-04-05 Autena Midden 

Autena Midden is een peilgebied dat is aangemerkt als ANL-gebied. De drooglegging voldoet en derhalve 
wordt geen peilwijziging voorgesteld. 

10.14 03-05-06 Zijderveld Hoog 

Zijderveld Hoog is een natuurgebied van 6 ha net ten zuidoosten van Zijderveld. Het vigerend peil voldoet 
voor het huidige grondgebruik. 

10.15 03-05-15 Vlerhoeven West 

Vierhoeven West is gesitueerd net ten noorden van de rijksweg A2 tussen Vianen en Zijderveld. Het wordt 
gebruikt voor agrarische doeleinden. De drooglegging voldoet voor de functie. Om deze reden wordt geen 
peilwijziging voorzien in dit gebied. 

10.16 03~05-17 Bolgerijen Midden 

Bolgerijen Midden is gesitueerd net ten zuiden van de rijksweg A2 en de A27. Het is een natuurgebied. De 
peilen zijn in het vigerende peilbesluit reeds afgestemd op de functie natuur. De vigerende peilen voldoen 
en behoeven geen aanpassing. 
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10.17 03-08-01 Schoonrewoerdse Wie! 

De Schoonrewoerdse Wiel langs de Diefdijk ter hoogte van Schoonrewoerd vormt een peilgebied. Het 
peilgebied bestaat voor het grootste deel uit open water. Het gebied heeft een natuurfunctie. Het peil in de 
wiel voldoet en wordt niet gewijzigd 

10.18 03-08-06 De Meent 

Het peilgebied De Meent is een stedelijk gebied dat deel uitmaakt van .Leerdam. Het peil is in de winter en 
de zomer NAP -0,50 m. Voor dit peilgebied worden ter bescherming van de funderingen geen peilwijzi
gingen voorgesteld. 

10.19 03-08-08 Oud..Schaaljk 

Het peilgebied Oud-Schaaijk is een stedelijk gebied dat deel uitmaakt van Leerdam. Het peil is in de winter 
en de zomer NAP -0,40 m. Voor dit peilgebied worden ter bescherming van de funderingen geen 
peilwijzigingen voorgesteld. 

10.20 03-09-15 Rietv,ld Hoog 

Het peilgebied Rietveld Hoog is 52,5 ha groot en wordt gebruikt voor agrarische doeleinden. De droogleg
ging voldoet aan het huidige agrariscl:le grondgebruik. Om deze reden wordt geen peilwijziging voorgesteld. 

10.21 03-09-16 Molen Ter Leede 

Het peilgebied Molen Ter Leede bestaat uit één watergang gelegen tussen de peilgebieden Leerdam (03-
08-09) en Leerdam West (03-08-07). De watergang functioneert, evenals het peilgebied Stompe Molen (03-
09-17), als inlaatwatergang voor het gebied rond Nieuwland, Leerbroek en Quakernaak. Het peil is 
NAP +0,50 m en voldoet. Om deze reden.wordt geen peilwijziging voorgesteld in dit peilgebied. 

10.22 03-09-17 Stompe Molen 

Het peilgebied Stompe Molen bestaat uit één watergang gelegen tussen de peilgebieden De Meent (03-08-
06) en Leerdam West (03-08-07). De watergang functioneert, evenals het peilgebied Molen Ter Leede (03-
09-16), als inlaatwatergang voor het gebied rond Nieuwland, Leerbroek en Quakernaak. Het peil is 
NAP -0,30 men voldoet. Om deze reden wordt geen peilwijziging voorzien in dit peilgebied. 
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11 OVERZICHT 

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de peilbesluiten. 

1 
Gebouwd 8 
Stedeli'k 2 
Uiterwaard 2 2 
Overi e 1 
Totaal 44 32 15 26 
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Oude en nieuwe peilgebieden Bijlage 1 

Peilbesluiten Vijfheerenlanden 

Vigerende pellbeslulten Huidige peilgebieden Toelichting op Toelichting op peil-
vigerend huidige wijziging 

Nummer Naam Nummer Naam 1 oellbesluit 1 oeilaebieden 
1 03-00-01 Goilberdinger en Everdinger Waarden (oost) 03-00-01 Fort Everdinaen 4 9 

03-00-06 Goilberdinaerwaarden 4 9 
2 03-00-02 Gollberdinaer en Everdinaer Waarden (west) 03-00-02 Everdinaer Waarden 9 
3 03-00-03 De Uiterwaarden 03-00-03 De Uiterwaarden 9 
4 03-00-04 Polder de Eendraat 03-00-04 Polder De Eendracht 
5 03-00-05 Achthovense en Kersberqsche Uiterwaarden 03-00-05 Achthovense en Kersb. uiterwaard 

6 03-01-01 Voormalig Boezemland 03-01-01 Laae Boezem 10 
7 03-01-02 Voormalia Boezemland 03-01-02 HoaeBoezem 10 
8 03-01-03 Achthoven-Noord 03-01-03 Achthoven Noord 4 9 
9 03-01-04 Achthoven-Zuid 03-01-05 Achthoven Oost 10 
10 03-01-05 Achthoven-Zuid 03-01-04 Achthoven West 4 

03-01-08 Lexmond 4 
03-01-21 De Kullen 7 

11 03-01-06 Achthoven-Zuid 03-01-06 De Kikkert Noord 10 
03-01-07 De Kikkert Zuid 4 9 

12 03-01-07 niet gerealiseerd 
13 03-01-08 Lakerveld-West 03-01-13 De Inlaat 10 
14 03-01-09 Lakerveld 03-01-14 Lakerveld 4 
15 03-01-10 Lakerveld-Oost 03-01-20 Lakerveld Zuid 4 • 03-01-17 Lakerveld Oost 4 
16 03-01-11 Scharoerswilk 03-01-18 Scharperswiik Hooa 4 
17 03-01-12 Scharperswiik 03·01-19 Scharoerswllk Laaa 4 
18 03-01-13 Lexmond-Zuid 03-01-08 Lexmond 4 9 
19 03-01-14 Lakerveld 03-01-15 Lakerveld Hooa Noord 4 

03-01-16 Lakerveld Hooa Zuid 4 
20 03-01-15 Lakerveld-Noord-Oost 03-01-17 Lakerveld Oost 10 
21 03-01-16 Achthoven-Zuld niet gerealiseerd 
22 03-01-17 Lexmond-Noord 03-01-10 De Zoom 4 9 

03-01-09 Lexmond Doro 4 9 
03-01-11 Ganzenkamo 4 9 • 23 03-01-18 Lexmond 03-01-12 Helcoaaersteea 4 9 

24 03-02-01 Bloemendaal 03-02-05 Bloemendaal 3 4 9 
25 03-02-02 Vianen/Monniken hof 03-02-03 Mannikenhof en Panoven 4 
26 03-02-03 Vianen/Amaiiasteln 03-02-02 Amaiiastein 10 

03-02-06 Vlaanse Bos 7 
27 03-02-04 Vianen/Helsdinaen 03-02-04 Helsdinaen 10 
28 03-02-05 Vianen/Centrum 03-02-01 Vianen 10 
29 03-03-01 Hoef en HaaQ -·-· --- 03-03-03 Hoeten Haag 

, .. ------····---·""·---· -·----·-· 4 ---
30 03-03-02 De Hoae Waard 03-03-02 De HoQe Waard 10 .. ,,. _____ 
31 03-03-03 Vianen/Hagen 03-03-03 Hoef en Haag samen ~evaegd -·---
32 03-04-01 De Laoe Blezen 03-04-02 Laae Blezen 4 9 ---
33 03-04-02 De Hoae Biezen 03-04-01 Hoae Biezen 4 
34 03-04-03 Put van Eversteln 03-03-01 Put van Eversteln 4 9. 
35 03-04-04 De Laqe Blezen 03-04-03 Laae Biezen Midden 4 ------
36 03-04-05 Autena 03-04-06 Autena Laaa 9 

03-05-14 Vlerhoven Oost 4 9 
37 03-04-06 Autena 03-04-05 Autena Midden 10 

03-05-15 Vlerhoven West 10 --·· 38 03-04-07 Autena 03-04-04 Autena Hooa 10 
03-04-07 Jachtlust 8 

39 03-04-08 Vlanen/Panoven 03-02-03 Monnlkenhof en Panoven samengevoegd 
40 03-05-01 Over- en Neder-Boeicoo 03-05-11 Boelcoo en Bolaeriien 4 9 
41 03-05-02 Bolgerijen 03-05-11 Boelcoo en Bolaerllen 3 4 9 

03-05-18 t Panhuiis 8 
03-05-19 Veldzicht 8 

42 03-05-03 Bolgerilen 03-05-16 Bolqerllen Noord 3 4 9 

• 43 03-05-04 Bolaerlien 03-05-17 Balgeriien Midden 4 
44 03-05-05 Bolaerijen 03-05-16 Bolgerlien Noord samengevoegd 
45 03-05-06 niet gerealiseerd 
46 03-05-07 Bolaeriien 03-05-12 Ziiderveld 4 9 
47 03-05-08 niet gerealiseerd 
48 03-05-09 niet gerealiseerd 
49 03-05-10 Gouwenes 
50 03-05-11 Everdingen 03-05-09 Gouwenes, Everd. en Over-Zijderveld samengevoegd 9 
51 03-05-12 Over-Zilderveld 
52 03-05-13 Neder-Ziiderveld 03-05-07 Neder Zilderveld 4 
53 03-05-14 Neder-Zilderveld 03-05-06 Zilderveld Hooa 10 
54 03-05-15 deWaaii 03-05-04 DeWaail 4 
55 03-05-16 Kortaerecht 03-05-03 Kortaerecht Laaa 4 9 
56 03-05-17 Schoonrewoerdse Wiel 03-08-01 Schoonrewoerdse Wiel 10 
57 03-05-18 Kortgerecht 03-05-01 Kortaerecht Hooa 4 9 

03-05-02 SonsbruQ 7 
58 03-05-19 Bol!lerilen 03-05-13 Zilderveldselaan 4 9 
59 03-05-20 Neder-Zliderveld 03-05-08 Zilderveld Oost 4 9 
60 03-05-21 Neder-Zilderveld 03-05-05 Bruine kade 4 9 
61 03-05-22 deWaaii 03-05-01 Kortgerecht Hooa samengevoegd 
62 03-05-23 De Hulbert 03-05-20 De Hulbert 1 9 
63 03-05-24 Hei· en Boeicop 03-05-10 Hel- en Boeicoosewea 1 4 9 



Oude en nieuwe peilgebieden Bijlage 1 

Peilbesluiten Vijfheerenlanden 

Vigerende peilbesluiten Huidige peilgebieden Toelichting op Toelichting op peil-
vigerend huidige wijziging 

Nummer Naam Nummer Naam oeilbesluit loeiloebieden 
64 03-06-01 Neder-Heicop 03-06-04 Neder-Heicoo 9 

03-06-06 Hei- en Boeicoo 8 
03-06-07 Bosseheul 8 

• 65 03-06-02 Ziidekade 03-06-03 ZiJdekade 9 
66 03-06-03 Over-Heicop 03-06-02 Over-Heicop Laag 4 9 

03-06-05 Schutiaken 8 
03-06-08 Schaaoskooi 7 

67 03-06-04 Over-Heicop 03-06-01 Over-Heicop 4 9 
68 03-06-05 Over-Heicop samengevoegd 
69 03-07-01 Middelkoop 03-07-05 Middelkoop en Weverwiik samengevoegd 
70 03-07-02 Hoooeind 03-07-01 Hoog eind 4 9 
71 03-07-03 Nieuwland en Leerbroek-Noord 03-07-05 Middelkoop en Weverwijk 4 

03-07-12 Maria hoeve 8 9 
72 03-07-04 Hooaleerbroek 03-07-03 Hooa-Leerbroek 3 4 9 
73 03-07-05 Middelkoop 03-07-10 Strobuurt 4 9 
74 03-07-06 Hoooeind 03-07-02 Hooaelnd Hooa 4 
75 03-07-07 Nieuwland-Leerbroek 03-07-06 Leerbroek 4 9 
76 03-07-08 Mlddelkooo 03-07-07 Middelkooo Hooa 4 9 
77 03-07-09 Hooaleerbroek 03-07-04 Recht van Ter Leede 3 4 9 
78 03-07-10 niet gerealiseerd 
79 03-07-11 Middelkoop 03-07-11 Schutterseiland 4 9 
BO 03-07-12 Hooaeind 03-07-01 Hoogeind samen 1evoegd 
81 03-07-13 Natuurontwlkkelingsstrook de Huibert 03-07-09 De Hulbertlanden 4 

03-07-08 De Hulbertlanden Oost 8 9 
82 03-08-01 Nieuw-Schaailk 03-08-04 Schaaiik en Lobsdoro 3 
83 03-08-02 niet gerealiseerd 
84 03-08-03 niet gerealiseerd 
85 03-08-04 Oud Schaallk-Noord 03-08-04 SchaalJk en Loosdoro samengevoegd 9 
86 03-08-05 De Meent 03-08-06 De Meent 10 
87 03-08-06 Hooo of Klein Oosterwllk 03-08-07 Leerdam West 3 4 9 
88 03-08-07 Loosdoro 03-08-04 Schaailk en Loosdorp samengevoegd 
89 03-08-08 Nleuw-Schaallk 03-08-02 Nieuw SchaalJk Hoog 3 4 9 
90 03-08-09 SchaalJk 03-08-05 Nieuw Schaailk 4 
91 03-08-10 Meentvliet 03-08-09 Leerdam 9 
92 03-08-11 Oud Schaallk-Zuid 03-08-08 Oud Schaallk 10 
93 03-08-12 Schaallk 03-08-02 Nieuw Schaailk Hooa samengevoegd 
94 03-08-13 Nieuw-Schaallk 03-08-03 Nieuw Schaailk Midden 4 9 ---
95 03-09-01 Gecomb. Pld. Nwlnd. en L.br.-Zuid en Q.nk. 03-09-02 Nieuwland, Leerbroek en Quakernaak 4 --9-

03-09-18 De Boezem 8 ·-· - ·-·-- .,_, ..... ~ .... -. 
03-09-13 Schotdeuren 

·--····-···8 --- ...... __ ____ ., __ 
96 03-09-02 Rietveld Laaa lnoordzildel 03-09-14 Rietveld Laaa 4 9 
97 03-09-03 Rietveld lzuidwestelij.!1.__ . 03-09-15 Rietveld Hoog 10 
98 03-09-04 Bruinsdel 03-09-01 Bruinsdel 4 

····- ........ 9 ··-
---·-·-, .... ___ ·------.. 

99 03-09-05 Gecomb. Pld. Nwlnd. en L.br.-Zuid en Q.nk. 03-09-03 WeverwlJk Rood 4 ---100 03-09-06 niet aereallseerd _____ ,,,,, 
101 03-09-07 Gecomb. Pld. Nwlnd. en L.br.-Zuid en Q.nk. 03-09-04 Pare Merwede 4 
102 03-09-08 Gecomb. Pld. Nwlnd. en L.br.-Zuid en Q.nk. 03-09-05 Bazelbrua 4 
103 03-09-09 Gecomb. Pld. Nwlnd. en L.br.-Zuid en Q.nk. 03-09-07 Nieuwland Hoog 4 
104 03-09-10 Gecomb. Pld. Nwlnd. en L.br.-Zuld en Q.nk. 03-09-06 Geer Oost 4 --105 03-09-11 Gecomb. Pld. Nwlnd. en L.br.-Zuid en Q.nk. 03-09-12 Sooorbrua 4 
106 03-09-12 niet oerealiseerd 
107 03-09-13 Gecomb. Pld. Nwlnd. en L.br.-Zuid en Q.nk. 03-09-11 Prinsenhoek 4 

03-09-10 Achterdiik Zuid 8 
108 03-09-14 Inlaat VIJlheerenlanden-Zuld 03-09-16 Molen Ter Leede 10 -·---
109 03-09-15 Inlaat Viilheerenlanden-Zuid 03-09-17 Stomoe Molen 10 
110 03-09-16 niet aerealiseerd 
111 03-09-17 Gecomb. Pld. Nwlnd. en L.br.-Zuid en Q.nk. 03-09-08 Achterdilk Noord 4 
112 03-10-01 Kedichem-Laaa 03-10-01 Kedichem 4 9 
113 03-10-02 Kedichem 03-09-09 Achterdijk 1 4 
114 03-10-03 Kedichem-Noord samen evoegd 
115 03-10-04 Kedichem-Hoog 03-10-04 Kedichem Hooa 4 9 

03-10-05 Zwaanswea 8 
03-10-06 Grote Wiel 8 

116 03-10-05 Hooo of Klein Oosterwilk 03-10-02 Klein OosterwlJk 4 
117 03-10-06 Kedichem-Zuid 03-10-03 Lichtenbelt 9 
118 03-10-07 Kedichem-Zuid-Oost 03-09-09 AchterdlJk samengevoegd 9 

03-11-01 Zederikboezem 8 
Toelichting: (NB: getal komt overeen met hoofdstuknummer) 

3 goedkeuring onthouden 9 peilbesluiten met peilwijziging 
4 peilbesluiten met grenswijziging 10 ongewijzigde peilbesluiten 
7 nieuwe peilbesluiten voor natuurgebieden niet gerealiseerd en samengevoegd worden toegelicht in hoofdstuk 4 
B nieuwe peilbeslulten voor overige gebieden 



Gegevens vigerende peilbesluiten Bijlage 2 

Peilbesluiten Vijfheerenlanden 

Pellgebled Opp. Peilbesluit Fruitteelt-
in ha. areaal 

Nummer Naam Tvoe zomer winter streef min. max. In ha. 
1 03..()0-01 Gollberdin11er en Everdinoer Waarden (oostl u 7 2,50 
2 03..()0-02 Goilberdinoer en Everdinger Waarden (west) u 82 1.40 
3 03..()0-03 De Uiterwaarden u 83 2,00 
4 03-00-04 Polder De Eendracht u 293 1,60 
5 03-00-05 Achth. en Kersb. uiterwrd u 86 0,80 
6 

Totaal 550 
7 03-01-01 Voormali!l Boezemland A 19 -0,80 -1.00 . 13 
8 03-01-02 Voormalig Boezemland N 16 -0,30 -0,50 -0,10 -
9 03-01-03 Achthoven-Noord A 164 -0,25 -0.45 49 
10 03-01-05 Achthoven Zuid A 95 -0.45 -0,60 7,5 
11 03-01-04 Achthoven-Zuid ANL 56 -0,25 -0.35 -

_R. 03-01-06 Achthoven-Zuld N 112 -0,20 -0.40 -0,15 12 
13 
14 03-01-13 Lexmond-Zuid A 378 -0,40 -0.60 49 

~ 03..()1-17 Lexmond-Noord A 107 0,00 -0,20 4,5 

~ 
17 
18 03..()1-18 Lexmond G 9 -0,35 -0,45 -
19 03-01..()8 Lakerveld-West ANL 15 -0,55 -0,60 . 
20 03-01-09 Lakerveld A 595 -0,55 -0,70 12 

_n. 03-01-14 Lakerveld G 18 -0,55 -0,60 3 
22 
23 03..()1-15 Lakerveld Noord-Oost A 180 -0,55 -0.60 11 

03-01-10 Lakerveld-Oost ANL 89 -0,55 -0,60 1,5 
24 03-01-11 Scharoerswllk N 47 -0,20 -0,40 -0,10 . 
25 03..()1-12 Scharoerswllk ANL 39 -0,35 -0.45 1 
26 03..()1-10 Lakerveld-Oost ANL 89 -0,55 -0,60 1,5 
27 
28 03-02..()5 Vianen/Centrum s 30 1 00 1.00 -
29 03-02-03 Vlanen/Amallasteln s 173 0,90 0.90 2,5 
30 03-02-02 Vianen/Monniken hof s 68 0,30 0,30 

03..()4-08 Vlanen/Panoven A 27 030 0,30 
31 03-02..()4 Vlanen/Helsdlnoen s 33 0,85 085 8 
32 03..()2-01 Bloemendaal A 115 o.oo -0.20 2,5 
33 
34 03-04-03 Put van Eversteln A 43 1,40 1.75 -·---
35 03-03-02 De Ho11e Waard A 43 130 110 3,2 
36 03-03-01 Hoef en Haa!l A 341 0,95 0,85 2,5 -- ---

03-03-03 Vianen/Haoen G 1,20 1.20 ··---·-
37 03-04-02 De Ho11e Blezen A 263 0,40 0 25 25,5 ·-·-
38 03-04-01 De Laoe Blezen A 252 0,15 -0,05 2 
39 03-04-04 De Laae Blezen ANL 36 0,25 0,15 . 
40 03-04-07 Autena N 77 0,10 -0,10 0 25 -
41 03-04-06 Autena ANL 92 -010 -0,30 -
42 03-04-05 Autena A 323 -0,20 -0,40 3 
43 
44 03-05-18 Kortgerecht G 145 -0,10 -030 19 -
45 
46 03-05-16 Kort11erecht A 130 -0 25 -0.45 26 
47 03-05-15 DeWaall N 10 -0,05 -0,25 -0,05 1,5 
48 03-05-21 Neder-Zllderveld G 10 0,00 -0,10 -
49 03-05-14 Neder-Zllderveld N 6 -0,05 -0,25 -0,05 -
50 03-05-13 Neder-Zllderveld A 55 -0,10 -0,30 -
51 03-05-20 Neder-Zllderveld G 23 0,00 -0.10 f 

_g_ 03..()5-10 Gouwenes A 97 0,00 -0,20 
03-05-11 - Everdingen A 137 0,00 -0,20 1,5 
03-05-12 Over-Zllderveld A 228 0,00 -0,20 

53 03-05-24 Hei- en Boelcoo G 73 -0,30 -0.40 f 

~ 03-05-01 Over en Neder-Boeicop A 660 -0,40 -0,60 16,5 
03-05-02 B0l11eriJen A 354 -0.40 -0,60 

55 03-05-07 Boloerilen G 21 -0,20 -0,35 1,5 
56 03-05-19 Boloeriien G 12 -0,30 -0,40 0,9 
57 03..()4-05 Autena A 323 -0,20 -0.40 3 
58 03-04-06 Autena ANL 92 -0,10 -0.30 . 
~ 03-05-03 Bolgerijen ANL 66 -0,35 ·0.45 2 

03-05-05 Boloerilen ANL 59 -0,30 -0,40 
60 03-05-04 B0l11erilen N 86 -0,10 -0,30 0,00 -
61 
62 
63 03-05-23 De Huibert G 24 0,05 -0,10 -



Gegevens vigerende peilbesluiten Bijlage 2 

Peilbesluiten Vijfheerenlanden 

Peilgebied Opp. Peiibesiuit Fruitteelt-
in ha. areaal 

Nummer Naam Tvoe zomer winter streef min. max. in ha. 

• ~ 03-06-04 Over-Heicop A 28 -0,20 -0,40 17 
03-06-05 Over-Heicop s 23 -0,20 -0,40 

65 03-06-03 Over-Helcoo A 266 -0,35 -0,55 14 
66 03-06-02 Zildekade N 47 -0,20 -0,40 -0,15 -
67 03-06-01 Neder-Heicop A 448 -0,60 -0,80 1 
68 
69 
70 
71 
72 03-07-02 Hoogeind A 310 -0,50 -0,65 44 
73 03-07-06 Hooaeind G 71 -0,35 -0,45 8,5 
74 03-07-04 Hoagleerbroek A 219 -0,70 -0,90 3,2 
75 03-07-09 Haogleerbroek G 51 -0 55 -0,65 0,5 
76 03-07-01 Mlddelkooo A 378 -0 80 -0,95 2,5 

03-07-03 Nieuwland en Leerbroek-Noord A 434 -0,80 -0,95 
77 03-07-07 Nieuwland-Leerbroek G 39 -0,70 -0,80 -
78 03-07-08 Middelkooo G 26 -0,70 -0,80 0,5 

..li. 03-07-13 Natuurontwlkkelingsstrook De Hulbert N 9 -0,60 -0,60 -
80 
81 03-07-05 Mlddelkoop G 2 -0,70 -0,80 -
82 03-07-11 Mlddelkooo G 23 -0,70 -0,80 0,5 
83 
84 03-05-17 Schoonrewoerdse Wiel N 22 -0,12 -0,25 6,5 

~ 03-08-08 Nleuw-Schaayk G 104 -0,20 -0,35 21 
03-08-12 Schaavk G -0,20 -0,35 

86 03-08-13 Nieuw Schaavk A 19 -0,80 -1 00 15,5 

• 87 03-08-01 Nieuw Schaavk A 102 -0,40 -0,60 5 
03-08-04 Oud Schaavk-Noord s 80 -0 40 -060 
03-08-07 Loosdom A 157 -040 -0,55 

• 88 03-08-09 Schaavk N 53 -0,15 -035 -010 1 
89 03-08-05 De Meent s 72 -0,50 -0,50 -
90 03-08-06 Hooa of Klein OosterwUk s 128 -040 -040 1 

03-10-05 Hoog of Klein Oosterwilk A 187 -0,40 -0 55 
91 03-08-11 Oud Schaavk Zuid s 88 -0 40 -0,40 4 
92 03-08-10 Meentvllet s 25 -0,30 -030 -
93 03-09-04 Brulnsdel A 107 -0,70 -0,90 -
94 03-09-01 Gecomb. Pld. Nwlnd. en L.br.-Zuld en Q.nk. A 1283 -0,90 -1,05 14 
95 03-09-05 Gecomb. Pld. Nwlnd. en L.br.-Zuld en Q.nk. G 15 -0,75 -0,85 1 
96 03-09-07 Gecomb. Pld. Nwlnd. en L.br.-Zuld en Q.nk. G 21 -0,75 -0,85 2,5 __ 
97 03-09-08 Gecomb. Pid. Nwlnd. en L.br.-Zuld en Q.nk. G - 4 -0,75 -0,85 -·-·--. -
98 03-09-10 Gecomb. Pld. Nwind. en L.br.-Zuld en Q.nk. G 16 -0,75 -0,85 ·--·---
99 03-09-09 Gecomb. Pld. Nwlnd. en L.br.-Zuld en Q.nk. G 95 -· -0 75 -0,85 ·--· 1,5 
100 03-09-17 Gecomb. Pld. Nwlnd. en L.br.-Zuld en Q.nk. G 12 -0,75 .-0,85 -·- 05 
101 03-10-02 Kedichem ANL --- 139 -0,5 -065 0,5 __ 
102 03-09-13 Gecomb. Pld. Nwlnd. en L.br.-Zuld en Q.nk. G 5 -0,75 -0,85 -
103 -· 
104 03-09-11 Gecomb. Pld. Nwlnd. en L.br.-Zuid en Q.nk. G 6 -0,75 -0 85 -
105 
106 03-09-02 Rietveld Laaa (noordziidel A 137 -0,50 -0,70 05 
107 03-09-03 Rietveld (zuldwestelllkl A 55 -0,30 -0,50 12,5 
108 03-09-14 Inlaat Vlifheerenlanden-Zuld s 3 0,50 050 -
109 03-09-15 Inlaat Viifheerenlanden-Zuld s 2 -0,30 -0,30 -
110 
111 03-10-01 Kedichem-Laaa A 488 -0,65 -0,85 -
112 03-10-05 Hooa of Klein Oosterwlik A -0,40 -0,55 
113 03-10-06 Kedichem-Zuid N 6 -0,20 -0,10 -
114 03-10-04 Kedichem-Hoog A 218 -0,45 -0,65 52 
115 
116 
117 

13129 
toelichting "type": 
A agrarisch gebied 
ANL agrarisch gebied met natuur- en landschappelijke waarden 
G gebouwd gebied 
N natuur 
S stedelijk gebied 
U uiterwaard 



Gegevens nieuwe peilbesluiten Bijlage 3 

Peilbesluiten Vijfheerenlanden 

Peilgebied Opp. Peilvoorstel Gem. Droogleg- Bodem- Indexering Fruitteeltareaal 
In ha. hoogte- ging t.o.v. type 

Nummer Naam Type zomer winter streef min. max. liaoino winterpeil %veen mm In ha. % 
1 03-00-01 Fort Everdlnaen u 4 1,90 3,19 1,29 vaag 
2 03-00-02 Everdinger Waarden u 82 1,90 3,27 1,37 vaaa 
3 03-00-03 De Uiterwaarden u 83 1,55 2,89 1,34 vaag 
4 03-00-04 Polder De Eendracht u 293 1,60 2,3 0,70 vaaa 
5 03-00-05 Achthovense en Kersb. uiterwaard u 86 0,80 2,26 1.46 vaag 
6 03-00-06 Gollberdlm:ierwaarden u 35 2,70 3,77 1,07 vaaa 

Totaal 582 1 
7 03-01-01 Laae Boezem A 19 -0,80 -1,00 -0,07 0,93 vaag 6 12,5 68 
8 03-01-02 Hoge Boezem N 16 •0,30 -0,50 -0,10 vaaa 
9 03·01-03 Achthoven Noord A 169 •0,30 -0,40 0,52 0,92 vaag 48,1 28 
10 03-01-04 Achthoven West A 39 -0,40 -0,50 0,09 0,59 ilaaa 19 1,9 5 
11 03-01-05 Achthoven Oost ANL 56 -0,25 ·0,35 0,21 0,56 veen 22 2 
12 03-01-06 De Kikkert Noord N 63 -0,30 -0,40 -0,15 0,09 0,39 vaaa 1 3 2 
13 03-01-07 De Kikkert Zuid N 50 -0,30 ·0.40 ·0,20 0,04 0,34 vaaa 10,4 21 
14 03-01-08 Lexmond A 429 -0,40 -0,50 0,7 1,20 vaag 16,7 4 
15 03-01-09 Lexmond Dora s 11 0,15 0,05 1,36" -1.41 vaaa 0,1 1 
16 03-01-10 De Zoom A 79 0,15 0,05 1,18 1,13 vaag 0,5 1 
17 03-01-11 Ganzenkamo A 18 0,10 0,00 0,68 0,68 vaao 
18 03·01-12 Helcoppersteeg G 9 -0,35 -0,35 0,1 0.45 vaag 
19 03-01-13 De Inlaat ANL 15 -0,55 -0,60 -0,22" 0,38 veen 87 3 
20 03-01-14 Lakerveld A 607 -0,55 -0,70 -0,06 0,64 veen 56 2,5 11,4 2 
21 03-01-15 Lakerveld Hoog Noord G 19 •0,55 -0,60 0,5 1,10 vaaa 0,7 4 
22 03-01-16 Lakerveld Hnnn Zuid G 15 -0,55 -0,60 ·0,08 0,52 veen 77 . 0,5 3 
23 03-01-17 Lakerveld Oost A 215 -0,55 -0,60 •0,01 0,59 veen 30 2 6,7 3 
24 03-01-18 Scha""'r&Wilk Hooa N 47 -0,25 -0,40 ·0,10 -0,04'* 0,21 veen 24 . 
25 03-01-19 Scharoerswilk Laaa ANL 39 -0,35 ·0.45 0,13 0,58 vaag 17 
26 03-01-20 Lakerveld Zuid ANL 54 ·0,55 -0,60 -0,08 0,52 veen 98 3 
27 03-01-21 De Kullen N 2 ·0,15 vaag 
28 03-02-01 Vianen s 30 1,00 1,00 4,7 3,70 vaaa 
29 03-02-02 Amallasteln s 164 0,90 0,90 2,67 1,77 vaag 
30 03-02-03 Monntkenhof en Panoven s 95 0,30 0,30 2,07 1,77 vaaa 
31 03-02-04 Helsdtnaen s 33 0,85 0,85 2,23'' 1,38 vaea 
32 03-02-05 Bloemendaal A 115 0,05 -0,10 1,01 1,11 vaaa 
33 03-02-06 Vlaanse Bos N 9 0,70 0,90 veaa 
34 03-03-01 Put van Everstetn A 43 1,55 1,75 veaa 
35 03-03-02 Da Hoae Waard A 48 1,30 1,10 2,68 1,58 vaaa 3,2 7 
36 03-03-03 Hoef en Haaa A 354 0,95 0,85 2,43 1,58 vaag 2,5 1 
37 03-04-01 Hoge Biezen A 255 0,40 0,25 1,33 1,08 vaaa 

f--· ' 
16,3 6 

38 03-04-02 Laoe Blezen A 243 0,15 0,05 1,21 1,16 vaag --- 1, 1 0 
0,15 0,75 

r-... 
39 03-04-03 Lage Biezen Midden ANL 36 0,25 0,60 vaaa -"··-·--
40 03-04-04 Autena Hooa N 80 ,0,10 -0,10 0,25 "o,34 .. 0,24 vaag 

'" 
41 03-04-05 Autena Midden ANL 4 ·0,10 -0,30 0,4 0,70 vaaa _,,,_ ·- r--··-
42 03-04-06 Autena Laaa A 94 ·0,20 -0,30 0,5 0,80 vaaa ,-
43 03-04-07 JachUust G 3 ·0,15 -0,30 ~ 
44 03-05-01 Kortoerecht Hoog G 142 -0,10 ·0,25 0,77 1,02 vaaa 14,1 10 -
45 03-05-02 Sonsbrua N 6 -0,25 -0,35 -0,20 vaag 
46 03-05-03 Kortgerecht Laag A 128 -0,25 ·0,35 0,48 0,83 vaaa 23,4 18 
47 03-05-04 DeWaall N 11 -0,05 -0,25 -0,05 0,43 0,48 vaag 1.4 13 
48 03-05-05 Bruine kade G 10 -0,05 -0,10 vaaa 4 
49 03-05-06 Zllderveld Hooa N 6 -0,05 -0,25 -0,05 0,79 0,84 vaag 
50 03-05-07 Neder Zliderveld A 55 -0,10 -0,30 0,64 0,94 vaao 
51 03-05-08 Zllderveld Oost G 23 0,00 -0,05 0,59 0,64 vaao 
52 03-05-09 G.nes, Everd en Over-Ziiderveld A 462 0,00 -0,15 1,02 1,17 vaag 0,2 0 
53 03-05-10 Hel- en Boelcooseweg G 73 -0,30 ·0,35 0,39 0,74 eerd 3 0,0 0 
54 03-05-11 Boelcoo en Bolaerllen A 1013 -0,40 -0,50 0,21 0,71 vaag 5 7,1 1 
55 03-05-12 Zliderveld G 24 •0,15 -0,20 0,75 0,95 ~ 1,2 i---2-
56 03-05-13 Zilderveldselaan G 12 -0,25 -0,30 0,34 0,64 eerd 
57 03-05-14 Vierhaeven Oost ANL 238 -0,20 -0,30 0,65 0,95 vaaa 
58 03-05-15 Vierhoeven West A 75 ·0,10 -0,30 0,43 0,73 ~ 
59 03-05-16 Bolaeriien Noord ANL 128 -0,30 -0,40 0,11 0,51 vaag 
60 03-05-17 BolQerllen Midden N 84 ·0,10 -0,30 0,00 0,18 0,28 vaaa 
61 03-05-18 t Panhuils G 1 -0,25 -0,30 vaai:i 
62 03-05-19 Veldzlcht G 2 ·0,25 ·0,30 vaaa 
63 03-05-20 De Huibert G 24 0,10 0,00 1,15 1,15 vaaQ 19 0,5 2 
64 03-06-01 Over-Helcoo A 51 ·0,15 •0,25 0,87 1.12 vaaa 16,2 32 
65 03-06-02 Over-Helcoo Laaa A 253 •0,35 -0,50 0.42 0,92 vaaa 12 5,5 2 
66 03-06-03 Ztldekade N 47 -0,30 ·0.40 -0,15 0,03 0,33 veen 97 . 
67 03-06-04 Neder-Helcop A 449 -0,60 -0,75 -0,09 0,66 veen 59 2,5 
68 03-06-05 SchuUaken G 1 -0,25 •0,30 1,31 1,61 veen 100 . 
69 03-06-06 Hel- en Boeicoo G 4 -0,60 -0,65 0,26 0,91 vaaa 
70 03-06-07 Basseheul G 1 -0,60 -0,65 veen 25 . 
71 03-06-08 Schaaoskooi N 13 -0,25 -0,35 ·0,20 0,14 0,39 vaag 1 
72 03-07-01 Hoooeind A 323 -0,50 -0,60 0,22 0,82 veen 48 2,5 243,5 75 
73 03-07-02 Hnnnelnd Hooa G 75 ·0,35 ·0.45 0,43 0,88 veen 31 . 4,8 6 
74 03-07-03 Hooa-Leerbroek A 225 -0,70 ·0,80 0,04 0,84 vaaa 11 2,1 1 
75 03-07•04 Recht van Ter Leede G 40 ·0,55 -0,60 0,06 0,66 vaaQ 



• • 

Gegevens nieuwe peilbesluiten 

Peilbesluiten Vijfheerenlanden 

Pellgebied Opp. Peilvoorstel 
inha. 

Nummer Naam TUNI zomer winter 
76 03-07-05 Middelkoop en Weverwiik A 812 -0,80 -0,95 
77 03-07-06 Leerbroek G 31 -0,70 -0,75 
78 03-07-07 Middelkooo Hoaa G 26 -0,70 -0,75 
79 03-07-08 De Huibertlanden Oost N 2 
80 03-07-09 De Huibertlanden N 7 
81 03-07-10 Stro buurt G 2 ·0,75 -0,80 
82 03-07-11 Schutterseiland G 23 ·0,75 -0,80 
83 03-07-12 Maria hoeve G 9 -0,75 -0,80 
84 03-08-01 Schoanrewaerdse Wiel N 22 
85 03-08-02 Nieuw-Schaailk Hoog G 105 -0,25 -0,35 
86 03-08-03 Nleuw-Schaaiik Midden A 14 -0,75 -0,85 
87 03-08-04 Schaallk en Loosdorp A 342 -0,40 -0,50 
88 03-08-05 NleUW-Schaaiik N 54 
89 03-08-06 De Meent s 72 -0,50 -0,50 
90 03-08-07 Leerdam West s 251 -0,40 -0,50 
91 03-08-08 Oud-Schaaiik s • 89 -0,40 -0,40 
92 03-08-09 Leerdam s 25 -0,20 -0,20 
93 03-09-01 Brulnsdel A 109 -0,70 -0,85 
94 03-09-02 Nwlnd, Lrbrk en Quakemaak A 1272 -0,90 -1,00 
95 03-09-03 Weverwilk Rood G 15 -0,75 -0,85 
96 03-09-04 Pare Merwede G 28 -0,75 -0,85 
97 03-09-05 Bazelbru11 G 4 -0,75 -0,85 
98 03-09-06 Geer Oost G 17 -0,75 -0,85 
99 03-09-07 Nieuwland Haoo G 99 -0,75 -0,85 
100 03-09-08 AchterdDk Noord G 13 -0,75 -0,85 
101 03-09-09 Achterdilk ANL 152 -0,55 -0,65 
102 03-09-10 Achterdijk Zuid G 4 -0,80 -0,85 
103 03-09-11 Prlnsenhaek G 3 -0,75 -0,85 
104 03-09-12 SDOOl'lll'UII G 1 -0,75 -0,85 
105 03-09-13 Schotdeuren G 5 -0,75 -0,85 
106 03-09-14 Rietveld Laa11 G 141 -0,55 -0,70 
107 03-09-15 Rietveld Hooo A 53 -0,30 -050 
108 03-09-16 Molen Ter Leede G 4 0,50 0,50 
109 03-09-17 Stompe Molen s 2 -0,30 -0,30 
110 03-09-18 De Boezem G 2 0,85 0,85 
111 03-10-01 Kedichem A 452 -0,65 -0,75 
112 03-10-02 Klein Oosterwilk A 61 -0,40 -0,50 
113 03-10-03 Uchtenbelt N 6 
114 03-10-04 Kedichem Hoog A 313 ·0,45 -0,60 
115 03-10-05 Zwaanswea G 4 -0,30 -0,30 
116 03-10-06 GmteWlel G 4 ·0,15 -0,15 
117 03-11-01 Zederlkboezem nvt 7 

12785 
toehchllng •type': 
A agrarisch gebied 
ANL agrarisch gebied met natuur- en landschappelijke waarden 
G gebouwd gebied 
N natuur 
S stedelijk gebied 
U uiterwaard 

• maalpeil, peil waarbij maalstop optreedt 
•• maaiveldmetingen uitgevoerd In 2001 

Bijlage 3 

Gem. Droogleg- Bodem- Indexering Fruitteeltareaal 
hoogte- ging t.o.v. type 

streef min. max. liaoing wintemeil %veen mm inha. % 
-0,06 0,89 veen 45 2 47,8 6 
0,18 0,93 vaaQ 4 1,1 4 

0 0,75 veen 21 . 0,1 1 
-0,40 veen 84 . 
-0,60 veen 48 . 

veen 92 . 
-0,17 0,63 veen 61 . 0,4 2 

1 1,80 vaaa 
-0,12 -0,25 vaaQ 1,2 5 

0,48 0,83 .vaag 6 12,5 12 
0,21·· 1,06 vaaQ 13,4 96 

0,3 0,80 veen 29 2 1,1 0 
-0,20 -0,30 -0,10 0,19 0,39 vaaa 17 

0,52 1,02 vaag 
0,52 1,02 vaaa 2,6 1 
0,49 0,89 vaa!I 0,8 1 
1,43 1,63 vaaa 
-0,06 0,79 vaag 
-0,23 0,77 veen 37 2 10,0 1 
-0,06 0,79 vaaa 
-0,03 0,82 veen 22 . 0,1 1 
-0,22 0,63 veen 91 . 

-0.11•• 0,68 veen 33 . 
-0,13'* 0,72 veen 54 . 0,1 0 

0,6 1,45 vaao 0,1 1 
003 0,68 vaag 
-0,21 0,64 vaaa 
-0,24 0,61 vaa!I 
-0,05 0,80 vaaa 
0,13 0,98 vaag 0,1 2 
·0,2 0,50 vaaa 0,6 0 
0,84 1,34 vaaa 10,7 20 
0,83 0,33 vaaa 

nvt vaaa 
nvt vaaa 

0,09 0,84 vaao 
0,64 1,14 ~ --- ---,_ 

-0,20 -0,30 -0,10 0,07 O,Q7 vaaa 
057 1.17 vaaa 43,1 _1_4_ 

·-· 
0,76'' 1,06 vaaa ·-·-·· ~ ,_...1.1 __ 
0,24*"' 0,39 .......Yl!!!L 0,2 6 -· 

0 85 1 26* nvt nvt nvt nvt nvt 
601 ·5 



Peilen plan Bijlage 4 

Peilbesluiten Vijfheerentanden 

lt"et1geu1c,u Pellbesluit PrakUjkpeil Peilvoorstel 

Nummer Naam 1n10. 1ype zomer Winter SU'eel mln. max. zomer winter stree, mm. max. zomer winter stree, mm. max. 
1 03-00-01 Fort Everdlnaen 9 u 2,50 1,90 1,90 
2 03-00-02 Everdlnaer Waarden 9 u 1,40 1,90 1,90 
3 03-00-03 De Uiterwaarden 9 u 2,00 1,55 1,55 
4 03-00-04 Polder De Eendracht 10 u 1,60 1,60 1,60 
5 03-00-05 Achlhovense en Kersb ulterwrd 10 u 0,80 0,80 0,80 
6 03-00-08 QntlnAfflmnllJWllarden 9 u 250 270 270 

7 03-01-01 LaaeBoezem 10 A -0,80 -1,00 -0,80 -1,00 -0,80 -1,00 
8 03-01-02 HooeBoezem 10 N -0,30 -050 -0,10 -0,30 -050 -0,10 -0,30 -0,50 -0,10 
9 03-01-03 Achlhoven Noord 9 A ..(),25 -0,45 -0,30 -0,40 -0,30 -0,40 
10 03-01-04 Achthoven West 9 A ·0,45 -0,60 -0,40 -0,50 -0,40 -050 
11 03-01-05 Achthoven Oost 10 ANL -0,25 -0,35 -0,30 -0,45 -0,25 -0,35 
12 03-01-06 De Kikkert Noord 9 N -0,20 -0,40 -0,15 -0,20 -0,40 -0,15 -0,30 -0,40 -0,15 
13 03-01-07 De Kikkert Zuid 9 N -020 -0,40 -015 -0,20 -0,40 -0,15 -0,30 -0,40 -0,20 
14 03-01-08 Lexmond 9 A -0,40 -0,60 -0,40 -0,50 -0,40 -0,50 
15 03-01-09 Lexmond Dom 9 s 0,00 -020 0,15 0,05 0,15 0,05 
16 03-01-10 De Zoom 9 A 0,00 -0,20 0,15 0,05 0,15 0,05 
17 03-01-11 Ganzenkamp 9 A 0,00 -0,20 0,15 0,05 0,10 0,00 
18 03-01-12 Helcoooersteea 9 G -035 -0,45 -035 -0,45 -0,35 -0,35 
19 03-01-13 De Inlaat 10 ANL -0,55 -0,60 -0,55 -060 -0,55 -060 
20 03-01-14 Lakelveld 4 A -055· -0,70 -0,55 -0,70 -055 -0,70 
21 03-01-15 Lakerveld Hooo Noord 4 G -0,55 -060 -0,55 -0,60 -0,55 -0,60 
22 03-01-16 lakerveld Hoon Zuid 4 G -0,55 -0,60 -0,55 -0,60 -0,55 -0,60 
23 03-01-17 Lakervekl Oost 4 A -0,55 -0,60 -0,55 -0,60 -0,55 -0,60 
24 03-01-18 Schnmarswilk Hnnn 9 N -0,20 -0,40 -0,10 -0,20 -0,40 -0,10 -0,25 -0,40 -0,10 
25 03-01-19 s klaag 4 ANL -0,35 -045 -0,35 -0,45 -0,35 -0,45 
26 03-01-20 Lakerveld Zuid 4 ANL -0,55 -060 -055 -060 -0,55 -060 
27 03-01-21 De Kullen. 7 N -045 -060 -0,15 -0,15 
28 03-02-01 Vianen 10 s 1.00 100 100 100 1 00 1,00 
29 03-02-02 Amallasteln 10 s 090 090 0,90 090 090 0,90 
30 03-02-03 Monnlkenhof en Panoven 10 s 030 Q,30 0,30 030 0,30 0,30 
31 03-02-04 Helsdlllllen 10 s 0,85 0,85 085 0,85 0,85 0,65 
32 03-02-05 Bloemendaal 3 A 0,10 -0,10 0,05 -0,10 
33 03-02-08 Vlaanse Bos 7 N 090 0,90 0,90 0,90 0,70 090 
34 03-03-01 Put van Eversteln 9 A 140 175 1,55 1,75 1,55 1,75 
35 03-03-02 De Hoae Waard 10 A 130 1.10 130 110 1,30 1,10 
36 03-03-03 HoefenHaaa 4 A 0,95 085 0,95 0,85 095 085 
37 03-04-01 Hoge Blezen ·4 A 040 0,25 0,40 0,25 0,40 0,25 
38 03-04-02 9 A 0,15 -0,05 020 0,10 0,15 0,05 
39 03-04-03 EMldden 4 ANL 0,25 0,15 0,25 0,15 0,25 0,15 
40 03-04-04 ,nnn 10 N 0,10 -0,10 0 25 0,10 -0,10 0,25 0,10 -0,10 0,25 
41 03-04-05 Autena Midden 10 ANL -0,10 -030 -0,10 -0,30 -0,10 -0,30 
42 03-04-08 Autena Laag 9 A -0,20 -0,40 -0,20 -0,30 -0,20 -030 
43 03-04-07 JachUust 8 G 0,10 -0,10 0,25 -0,15 -0,30 -0,15 -0,30 
44 03-05-01 Kortaerecht Hnnn 9 G -0,10 -0,30 -0,15 -0,30 -0,10 -0,25 
45 03-05-02 Sonsbrug 7 N -0,10 -0,30 ·-0,25 -0,35 -0.20 -0,25 -0,35 -0,20 
46 03-05-03 Kortaerecht Laag 9 A -0,25 -045 -0,25 -0,35 -0,25 -0,35 
47 03-05-04 De Waan 4 N -0,05 -0,25 -0,05 -0,05 -0,25 -0,05 -0,05 -0,25 -0,05 
48 03-05-05 Bruine kade 9 G 0,00 -0,10 -005 -0,10 -0,05 -0,10 
49 03-05-06 Zllderveld Hnnn 10 N -0,05 -0,25 -0,05 -0,05 -0,15 -0,05 -005 -0,25 -0,05 
50 03-05-07 Neder Zllderveld 4 A -0,10 -030 -0,10 -0,30 -0,10 -0,30 
51 03-05-08 Zliderveld Oost 9 G 0,00 -0,10 0,00 -005 0,00 -0,05 
52 03-05-09 G.nes, Everd en Over-Zllderveld 9 A 000 -0,20 0,00 -0,15 000 -0,15 
53 03-05-10 Hei- en Boelcoos""""' 9 G -0,30 -0,40 -030 -0,35 -0,30 -0,35 
54 03-05-11 Boeicop en Bolgerilen 3 A -040 -0,50 -0,40 -0,50 
55 03-05-12 Zllderveld 9 G -0,20 -0,35 -0,15 -0,20 . -0,15 -0,20 
56 03-05-13 Zllderveldselaan 9 G -0,30 -0,40 -0,25 -030 -0,25 -0,30 
57 03-05-14 Vlemoeven Oost 9 ANL -0,20 -040 -0,20 -0,30 -0,20 -0,30 
58 03-05-15 Vlemoeven West 10 A -0,10 -0,30 -0,10 -0,30 -0,10 -0,30 
59 03-05-16 Bolaerilen Noord 3 ANL -0,30 -0,40 -0,30 -0,40 
60 03-05-17 Bolaerilen Midden 10 N -0,10 -0,30 0,00 -0,10 -0,30 0,00 -0,10 -0,30 0,00 
61 03-05-18 tPanhulJs 8 G -0,40 -0,60 -0,25 -0,30 -0,25 -0,30 
62 03-05-19 Veldzlcht 8 G -0,40 -0,60 -0,25 -030 -025 -0,30 
63 03-05-20 De Hulbert 9 G 0,05 -0,10 0,10 0,00 0,10 0,00 
64 03-06-01 Over-Helcoo 9 A -0,20 -040 -0,15 -0,25 -0,15 -0,25 
65 03-06-02 Over-Helcoo Laag 9 A -0,35 -0,55 -0,35 -0,55 -0,35 -0,50 
66 03-06-03 Ziidekade 9 N -0,20 -0,40 -0,15 -0,20 -0,40 -0,15 -0,30 -0,40 -0,15 
67 03-06-04 Neder-Helcoo 9 A -0,60 -0,60 -0,60 -0,75 -0,60 -0,75 
68 03-06-05 SchuUaken 8 G -0,35 -0,55 -0,25 -0,30 -0,25 -0,30 
69 03-06-08 Hei- en Boelcoo 8 G -0,60 -0,80 -060 -0,65 -0,60 -0,65 
70 03-06-07 Bosseheul 8 G -0,80 -0,80 -0,80 -0,85 -0,60 -0,65 
71 03-06-08 Schaapskooi 7 N -0,35 -0,55 -0,25 -0,35 -0,20 -0,25 -0,35 -0,20 
72 03-07-01 Hnooeind 9 A -0,50 -0,65 -0,45 -0,80 -0,50 -0,60 
73 03-07-02 Hoooeind Hooa 4 G -0,35 -0,45 -0,35 -0,45 -0,35 -0,45 
74 03-07-03 Hoon-Leerbroek 3 A -0,80 -0,75 -0,70 -0,80 
75 03-07-04 Recht van Ter Leede 3 G -0,55 -0,60 -0,55 -0,80 

) 



• • Peilen plan Bijlage 4 

Peilbesluiten Vijfheerenlanden 

ll'eugeu1tlll Pellbeslult Praktljkpell Pellvoorstel 

Nummer 1Naam ,nlU, lype zomer ,wuuer streer min. max. zomer wimer SU'eel mln. max. zomer Winter streel min. max. 
76 03-07-05 Mlddelkooo en WevelWiik 9 A -0,80 -0,95 -080 -0,90 -0,80 -0,90 
77 03-07-06 Leerbroek 9 G -0,70 -0,80 -0,70 -0,75 -0,70 -0,75 
78 03-07-07 MlddelkOOD Hnnn 9 G -0,70 -0,80 -0,70 -0,75 -0,70 -0,75 
79 03-07-08 De Hillbertlanden Oost 8 N -0,60 -0,60 -0,40 -0,40 
80 03-07-09 De Hulbertlanden 4 N -0,60 -0,60 -0,60 -0,60 
81 03-07-10 Slnlbuurl 9 G -0,70 -0,80 -0,75 -0,80 -0,75 -0,80 
82 03-07-11 Schutterseiland 9 G -0,70 -0,80 -0,75 -0,80 -0,75 -0,80 
83 03-07-12 Mariahoeve 8 G -0,80 -0,95 -0,70 -0,75 :0,75 -0,80 
84 03-08-01 Schoonrewoerdse Wiel 10 N -0,12 -0,25 -0,12 -0,25 -0,12 -0,25 
85 03-08-02 Nte··" Hoon 3 G -0,20 -0,30 -0,25 -0,35 
86 03-08-03 Nleuw-Scha""K Midden 9 A -0,80 -1,00 -0,75 -0,85 -0,75 -0,85 
87 03-08-04 Schaaiik en Loosdoro 3 A -0,30 -0,40 -0,40 -0,50 
88 03-08-05 Nleuw-Schaallk 9 N -0,15 -0,35 -0,10 -0,15 -0,35 -010 -0,20 -0,30 -0,10 
89 03-08-06 De Meent 10 s -0,50 -050 -050 -0,50 -0,50 -0,50 
90 03-08-07 Leerdam West 3 s -040 -0.50 -0,40 -0,50 
91 03-08-08 Oud-Schaallk 10 s -0,40 -0,40 -0.40 -0,40 -0,40 -0,40 
92 03-08-09 Leerdam 9 s -0,30 -0,30 -0.20 -0.20 -0,20 -0,20 
93 03-09-01 Brulnsdel 9 A -0,70 -090 -0,60 -0,75 -0,70 -085 
94 03-09-02 Nwlnd, Lrbrk en Quakemaak 9 A -0,90 -1,05 -090 -1,00 -090 -1,00 
95 03-09-03 WevelWilk Rood 4 G -0,75 -0,85 -0,75 -0,85 -0,75 -0,85 
96 03-09-04 Pare Merwede 4 G -075 -0,85 -0,75 -085 -0,75 -085 
97 03-09-05 Bazelnnm 4 G -075 -085 -075 -0,85 -0,75 .(),85 
98 03-09-08 Geer Oost 4 G -0.75 -0,85 -0,75 -085 -0,75 -0,85 
99 03-09-07 NieUwland Hnnn 4 G -0,75 -085 -0,75 -085 -0,75 -0,85 
100 03-09-08 Achten:lllk Noord 4 G -0,75 -0,85 -0,75 -085 -0,75 -085 
101 03-09-09 Achten:IHk 9 ANL -0,50 -0,85 -055 -0,85 -0,55 -0,85 
102 03-09-10 Achten:lllk Zuid 8 G -075 -085 -075 -080 -0,80 -085 
103 .03-09-11 Pnnsenhoek 4 G -075 -085 -075 -085 -075 -Q,85 
104 03-09-12 Snnnmrun 4 G -075 -085 -075 -085 -0,75 -085 
105 03-09-13 Schotdeuren 8 G -0.90 -105 .-075 -0,85 -075 -0,85 
108 03-09-14 Rietveld Laao 9 G -050 -070 -0,55 -070 -055 -0,70 
107 03-09-15 Rietveld Hoaa 10 A -030 -0,50 -030 -050 -030 -050 
108 03-09-18 Molen Ter Leede 10 G 050 050 050 0,50 050 0,50 
109 03-09-17 StomDe Molen 10 s -030 -0,30 -030 -030 -0,30 -0,30 
110 03-09-18 De Boezem 8 G -090 -1,05 085 0,85 085 085 
111 03-10-01 Kedichem 9 A -0,85 -085 -060 -070 -085 -075 
112 03-10-02 Klein Oosterwilk 9 A -0,40 -0,55 -040 -050 -0,40 -0,50 
113 03-10-03 Uchtenbeit 9 N -0,20 -010 -0,20 -0,10 -0,20 -0,30 -0,10 
114 03-10-04 Kedichem Hoaa 9 A -0,45 -0,85 -060 -0,70 -0,45 -0,60 
115 03-10-0$ Zwaanswea 8 G -0,45 -0,85 -0,30 -0,30 -0,30 -0,30 
116 03-10-08 Grote Wiel 8 G -0,45 -0,65 -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 
117 03-11-01 Zederlkboezem 8 nvt 085 1 26" 065 1,26" 0,85 1 2s· 
toelichting "type•: 
A agrarisch gebied 
ANL agrarisch gebied met natuur- en landschappelljke waarden 
G gebouwd gebied 
N natuur 
S stedelijk gebied 
U uilerwaard 

• maalpeil, peil waarbij maalstop optreed! 
Hfd. Hoofdstuk in het rapport 
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