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XIV.1 Systeembeschrijving 

 

De werking van het watersysteem van Lingepand 14 is beschreven in het hoofdrapport.  

 

Onderstaande afbeelding toont het gehele Lingesysteem van Lingepand 14, de kunstwerken en de 

aangrenzende peilgebieden die voor water aan- en afvoer van de Linge afhankelijk zijn. 

 

 

Afbeelding XIV.1 Lingepand 14 
 

 
 

 

Beschrijving vigerend peil Linge 

Lingepand 13 loopt van stuw Pijpenkast tot Julianastuw. Het aanvoerpeil is vastgesteld op NAP 1,6 m  

(+/- 0,1 m marge) en het afvoerpeil op NAP 1,4 m (+/- 0,1 m marge). 

 

Aangrenzend watersysteem 

Aangrenzend aan Lingepand 14 liggen een groot aantal peilgebieden die voor water aan- en afvoer 

afhankelijk zijn van het peil in Lingepand 14. Onderstaande tabel toont de verschillende peilgebieden. 

 

 

Tabel XIV.1 Peilgebieden aangrenzend aan Lingepand 13 
 

Peilgebied Aanvoer / Afvoer 

Zomerpeil  

[m NAP] 

Winterpeil  

[m NAP] Inlaat / uitlaatstuw 

NDB026 afvoer 2.7 2.5 stuw Korne 

LL013 afvoer 1.6 1.6 Buys Buren 

LL013 afvoer 1.4 1.2 overlaat/duiker met drempel 

NDB004 afvoer 1.9 1.7 Stuw Buren (met vistrap) 

LL011 aan- en afvoer 1.8 1.6 Buurmalsen 
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Peilgebied Aanvoer / Afvoer 

Zomerpeil  

[m NAP] 

Winterpeil  

[m NAP] Inlaat / uitlaatstuw 

TLW097 afvoer 1.6 1.4 Voorvliet 

LL009 afvoer 1.4 1.1 Tricht / de Neust 

TLW093 aanvoer 1.6 1.4 Vlinder 

TLW040 aanvoer 0.3 0.1 Nieuw Boutenstein 

TKL080 aanvoer 0.6 0.4 Oude Boutenstein 

LL035 aanvoer 1.2 1 Galg pomp 

LL006 aanvoer 0.2 0 De Paay 

LL003 aanvoer 0.3 0.2 Fietsenmaker 

LL002 aanvoer 0.25 0.15 Acquoy 2 

TLW076 afvoer 0.2 0 De Laar gemaal 

LL001 afvoer -0.3 -0.5 De Nieuwe Horn 

VHL805 aanvoer -0.4 -0.4 Nieuw inlaatgemaal Leerdam oost 

VHL809 afvoer -0.48 -0.58 Schaaijk 

TLW063 aanvoer 0.65 0.4 Kolenschuur 2 

TLW057 afvoer -0.7 -0.9 Broeksesluis 

TLW052 afvoer -1 -1.2 Broeksesluis 

VHL906 afvoer -0.68 -0.8 Kedichem 

VHL018 afvoer -0.91 -1.06 Arkel 

TLW053 aanvoer -0.9 -1 Spijk 

TLW109 aanvoer -1 -1 Laag Dalem 

TLW050 aanvoer 0.5 0.5 Grachten Gorinchem 

 

 

XIV.2 Analyse peilen 

 

Afbeelding XIV.2 toont de gemeten peilen tussen april 2006 en april 2016 bij stuw Pijpenkast en bij de 

Julianastuw. In de grafiek zijn het vigerend aan- en afvoerpeil en de vastgestelde marges aangegeven. 
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Afbeelding XIV.2 Gemeten peilen Lingepand 14 
 

 

 
 

 

Uit de grafiek is op te maken dat de peilen bij Julianastuw beneden en Gorinchemse Kanaalsluis redelijk 

overeenkomen. De peilen bij Julianastuw zijn over het algemeen iets hoger en vertonen een sterkere 

fluctuatie. Het is duidelijk dat de ondergrens van NAP +0,70 m zelden wordt onderschreden.  

 

Tussen de Gorinchemse Kanaalsluis en het Kolffgemaal zitten op het oog weinig verschillen in de gemeten 

peilen. Bij het Kolffgemaal wordt de ondergrens wel met enige regelmaat onderschreden.  
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Op basis van de gemeten peilen is een boxplotanalyse uitgevoerd om nader te analyseren hoe de gemeten 

peilen zich verhouden tot de vastgestelde streefpeilen. Afbeelding I.3 toont de boxplot. De grijze balk geeft 

het aan- en afvoerpeil van het Lingepand. Het onderste zwarte streepje geeft niet de minimale waarde, maar 

de 5 % waarde. Het bovenste zwarte streepje geeft de 95 % waarde. De box geeft de 25 % (Q1) en 75 % (Q3) 

waarde. Het oranje streepje de mediaan (Q2 / 50 %). 

 

 

Afbeelding XIV.3 Boxplotanalyse gemeten peilen Lingepand 14 
 

 
 

 

De boxplots van de gemeten peilen in Lingepand 14 geven meer inzicht: hierin is te zien dat de gemeten 

peilen bij Julianastuw boven het vastgestelde peil van NAP +0,80 m liggen. Wel ligt de mediaan hier binnen 

de marge (van 0,1 m) op het aanvoerpeil. De 95 % waarde ligt duidelijk hoger, wat duidt op meer 

uitschieters naar boven. Dat de peilen bij Julianastuw hoger liggen is onvermijdelijk omdat Lingepand 14 een 

zeer lang pand betreft. Het verhang in het pand is relatief gering, zie volgende paragraaf. De ondergrens van 

NAP 0,70 m wordt nooit onderschreden. 

 

Bij de Gorinchemse Kanaalsluis - waar het streefpeil gehanteerd wordt - ligt de mediaan op NAP +0,85 m, 

iets boven het vastgestelde peil van NAP +0,80 m maar binnen de marge op het peil. Bij het Kolffgemaal ligt 

de boxplot van de peilen precies rondom het aan- en afvoerpeil van Lingepand 14.  

 

Er is op basis van deze boxplots geen knelpunt van de peilen in Lingepand 14. Dit is ingevuld in de 

scoretabel van Lingepand 14. 

 

 

XIV.3 Analyse verhang 

 

Op basis van de gemeten peilen bij de inlaat en uitlaat van het Lingepand, en de lengte van het Lingepand, 

is het verhang per tijdstap berekend. Het verhang is omgerekend naar cm/km en is in onderstaande afbeel-

ding weergegeven in de tijd. In de afbeelding is tevens de praktijknorm van waterschap Rivierenland 

(2 cm/km) weergegeven. 
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Afbeelding XIV.4 Verhang op basis van gemeten peilen in Lingepand 14 
 

 

 
 

 

Het verhang blijft - enkele uitschieters daargelaten - onder de praktijknorm van waterschap Rivierenland. 

Daarom is er geen knelpunt toegekend in de scoretabel van Lingepand 14.  
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XIV.4 Analyse debieten 

 

De debieten van het Kolffgemaal zijn beschikbaar tussen augustus 2014 en april 2016. In onderstaande 

afbeelding staan de gemeten debieten weergegeven. De debieten wijken sterk af van de debieten over de 

overige Lingepand stuwen.  

 

 

Afbeelding XIV.5 Debieten Lingepand 14: Kolffgemaal 
 

 
 

 

XIV.5 Analyse aangrenzende en van de Linge afhankelijke peilgebieden 

 

Onderstaande tabel toont van de peilgebieden langs Lingepand 14 of er een knelpunt te verwachten is op 

basis van de huidige peilen. 

 

 

Tabel XIV.2 Analyse knelpunt huidige peilen en aangrenzende peilgebieden 
 

Peilgebied Aanvoer / afvoer 

Verschil zomerpeil peilgebied t.o.v. 

Lingepand aanvoerpeil Knelpunt t.o.v. Lingepeil 

NDB026 afvoer 1.9 nee 

LL013 afvoer 0.8 nee 

LL013 afvoer 0.6 nee 

NDB004 afvoer 1.1 nee 

LL011 aan- en afvoer 1 nee 

TLW097 afvoer 0.8 nee 

LL009 afvoer 0.6 nee 

TLW093 aanvoer 0.8 nee 

TLW040 aanvoer -0.5 nee 
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Peilgebied Aanvoer / afvoer 

Verschil zomerpeil peilgebied t.o.v. 

Lingepand aanvoerpeil Knelpunt t.o.v. Lingepeil 

TKL080 aanvoer -0.2 

ja bij uitzakken aanvoerpeil 

aanvoerprobleem 

LL035 aanvoer 0.4 nee aanvoer via gemaal 

LL006 aanvoer -0.6 nee 

LL003 aanvoer -0.5 nee 

LL002 aanvoer -0.55 nee 

TLW076 afvoer -0.6 nee afvoer via gemaal 

LL001 afvoer -1.1 nee afvoer via gemaal 

VHL805 aanvoer -1.2 nee aanvoer via gemaal 

VHL809 afvoer -1.28 nee 

TLW063 aanvoer -0.15 

ja bij uitzakken aanvoerpeil 

aanvoerprobleem 

TLW057 afvoer -1.5 nee afvoer via gemaal 

TLW052 afvoer -1.8 nee afvoer via gemaal 

VHL906 afvoer -1.48 nee afvoer via gemaal 

VHL018 afvoer -1.71 nee afvoer via gemaal 

TLW053 aanvoer -1.7 nee afvoer via gemaal 

TLW109 aanvoer -1.8 nee afvoer via gemaal 

TLW050 aanvoer -0.3 

ja bij uitzakken aanvoerpeil 

aanvoerprobleem 

 

 

Op basis van bovenstaande tabel is te concluderen dat er bij drie peilgebieden een knelpunt kan ontstaan als 

het aanvoerpeil uitzakt (met meer dan 15 cm). Uit de gemeten peilen is te concluderen dat deze situaties 

zeer sporadisch voorkomen. Dit is daarom niet als reden voor een peilaanpassing gezien. Daarom is geen 

knelpunt ingevuld in de scoretabel van Lingepand 14.  

 

 

XIV.6 Huidige situatie i.r.t. functies 

 

Landbouw 

Vanuit de landbouw is een peilaanpassing niet wenselijk. In de huidige situatie zijn er geen knelpunten 

bekend uit de praktijk. 

 

Natuur 

In Lingepand 14 bevindt zich de Natura2000-gebieden ‘Linge Uiterwaarden’, ‘Zouweboezem’ en ‘Nieuwe 

Zuiderlingedijk en Diefdijk-Zuid’. Door Dienst Landelijk Gebied en Staatbosbeheer is geconstateerd dat de 

huidige trend in areaal en kwaliteit van de sturende habitattypen in het N2000-gebied Linge Uiterwaarden 

negatief is [ref. 2]. Knelpunten hierbij zijn verdroging, gebrek aan een natuurlijke dynamiek van de Linge en 

te weinig inundaties. 

 

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

maanden) hoge peilen in de wintermaanden en uitzakkende peilen in de zomermaanden met een 

peilverschil van minimaal 30 cm.  
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In de huidige situatie wordt hier niet aan voldaan. Daarom is een knelpunt ingevuld in de scoretabel van 

Lingepand 14.  

 

Wonen/bebouwing 

Vanuit (een deel van) de functie wonen/bebouwing is een peilaanpassing niet wenselijk. In de huidige 

situatie zijn er geen knelpunten bekend uit de praktijk. 

 

Scheepvaart  

Vanuit de scheepvaart is een peilverlaging onwenselijk vanwege de vaardiepte. Een peilverhoging is mogelijk 

onwenselijk vanwege de doorvaarhoogte bij bruggen. In de huidige situatie zijn er geen knelpunten bekend 

uit de praktijk.  

 

Recreatie 

Vanuit de recreatie zijn er in de huidige situatie geen knelpunten uit de praktijk bekend.  

 

 

XIV.7 Knelpunten peilbeheer 

 

Bij sluis Vianen (Merwedekanaal) is bij laagwater het schutverlies een probleem. Hetzelfde geldt voor de sluis 

bij Gorinchem. Verder is door de peilbeheerder aangegeven dat peil bij Zouweboezem maximaal op 

NAP +1,05 m kan staan. Bij hogere peilen wordt het als te nat ervaren.  

 

 

XIV.8 Peilafweging peilbesluit 2008 

 

Onderstaande afbeelding toont de peilafweging uit het Streefpeilbesluit 2008. 

 

 

Afbeelding XIV.6 Peilafweging opgenomen in vigerend streefpeilbesluit [ref. 1] 
 

 

 
 

 

De peilafweging uit het vigerende peilbesluit geeft aan dat er destijds is gekeken naar optimalisatie van de 

toenmalige praktijksituatie. Er is destijds ook gekeken hoe de situatie voor de natuur binnen de 
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randvoorwaarden zo optimaal kan worden gemaakt. In dit streefpeilenplan wordt dit verder geoptimaliseerd. 

Zie daarvoor het hoofdrapport. 

 

 

XIV.9 Peilafweging peilbesluit 2017 

 

Onderstaande tabel toont de score voor Lingepand 14.  

 

 

Tabel XIV.3 Scoretabel t.b.v. peilafweging Lingepand 14 
 

Nr. Functie Criteria peil Score volgens scoretabel 

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

2 aan- en afvoer Verhang huidige situatie binnen norm waterschap 

Rivierenland. 

geen knelpunt 

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

afhankelijke peilgebieden. 

geen knelpunt 

4a landbouw Huidige peilen voldoen voor functie landbouw. geen knelpunt 

4b natuur Huidige peilen voldoen voor functie natuur (aquatisch / 

terrestisch / NVO). 

knelpunt 

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

4d scheepvaart Huidige peilen voldoen voor functie scheepvaart geen knelpunt 

4e recreatie huidige peilen voldoen voor functie recreatie geen knelpunt 

 

 

Voor Lingepand 14 wordt in het hoofdrapport een aparte analyse van de mogelijkheden van een 

peilaanpassing beschreven.  
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