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1 INLEIDING
1.1 Aanleiding voor het treffen van aanvullende Natura 2000
maatregelen in de Zouwe
In het concept ontwerp beheerplan Natura 2000 Zouweboezem zijn verschillende natuurmaatregelen
opgenomen om de instandhoudingsdoelen van de soorten en habitattypen te behalen. Om te kunnen
garanderen dat de instandhoudingsdoelen voor de broedvogels porseleinhoen en purperreiger (op termijn)
worden behaald zijn echter nog aanvullende maatregelen noodzakelijk. Deze maatregelen zijn gericht op het
voorkomen van verdroging en vermesting in de Zederik en de aanliggende rietlanden. In de praktijk zijn dit
maatregelen die gevolgen hebben voor het peilbeheer. Deze natuurmaatregelen kunnen (een deels
tegenstrijdig) effect hebben op verschillende functies in het gebied. Om tot een goede afweging rond deze
natuurmaatregelen te komen is dit aparte afwegingskader opgesteld. De uiteindelijk gekozen variant zal in
het beheerplan worden opgenomen. In het kader van het beheerplan worden overigens nog meer
natuurmaatregelen getroffen voor andere instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied, bijvoorbeeld
voor de kamsalamander en blauwgraslanden. Dit afwegingskader ziet dus alleen toe op een deel van de
natuurmaatregelen die in het gebied getroffen gaan worden.
In de huidige situatie is het porseleinhoen vrijwel afwezig als broedvogel. Daarnaast broeden purperreigers
alleen nog in bomen in het moerasbos (en niet meer in het rietland), aangezien het rietland droog genoeg is
om toegankelijk te zijn voor predatoren (vos). Daarnaast neemt de kwaliteit van het rietland voor (andere)
moerasvogels af door het ijler worden van de rietvegetatie, veraarding van het veendek en verruiging.
Vernatting van de rietvelden kan voor een structurele verbetering zorgen van de kwaliteit van het leefgebied
van het porseleinhoen en purperreiger. Indien de maatregel ook leidt tot een verminderde invloed van
gebiedsvreemd water, profiteren de zwarte stern en het habitattype H3150 Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden ook hiervan. In onderstaande tabel zijn de instandhoudingsdoelen van de betreffende soorten
en habitattype opgenomen.

Met opmerkingen [LSvB1]: In de praktijk zijn dit
maatregelen die gevolgen hebben voor het achterstallige
onderhoud.
Met opmerkingen [LSvB2]: Waar deze natuurmaatregelen
een (tegenstrijdig) effect hebben op verschillende functies in
het gebied, is het wettelijk verplicht om (een) bufferzone(s) in
te stellen.
Met opmerkingen [LSvB3]: Wij zien die andere
afwegingskaders gaarne tegemoet.

Met opmerkingen [LSvB4]: Vernatting is niet duurzaam.
Als er geen onderhoud gepleegd wordt gaat het proces van het
ijler worden van de rietvegetatie, veraarding van het veendek
en verruiging gewoon door en moet je na een paar jaar weer
vernatten.

Tabel 1 Soorten en habitattypen van Natura 2000-gebied Zouweboezem met ISHD waarvoor aanvullende natuurmaatregelen
nodig zijn.
Code

Habitattype / soort

Instandhoudingsdoel (ISHD)

Habitattype

H3150

Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden

Behoud oppervlakte en kwaliteit

Vogelrichtlijnsoort - Broedvogels

A029

Purperreiger

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een
populatie van ten minste 150 paren

A119

Porseleinhoen

Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een
draagkracht voor een populatie van ten minste 5 paren

A197

Zwarte Stern

Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een
draagkracht voor een populatie van ten minste 40 paren

1.2 Doelstelling afwegingskader
Door de provincie Zuid-Holland wordt samen met gebiedspartijen (waaronder waterschap Rivierenland) in
het kader van de totstandkoming van het Natura 2000-beheerplan nagedacht over het treffen van
aanvullende natuurmaatregelen voor het behalen van de instandhoudingsdoelen. Voor de vernatting van de
rietlanden zijn verschillende varianten mogelijk, die naast voordelen voor de te bereiken natuurdoelen, ook
voor- en nadelen kunnen hebben voor andere (gebruiks)functies. Om een goed overwogen beslissing te
kunnen nemen voor de aanvullende natuurmaatregelen, worden in dit rapport alle varianten integraal
beoordeeld voor de effecten op alle gebruiksfuncties en de haalbaarheid. Uiteindelijk leidt dit tot een beter
ingepast maatregelpakket die gedragen wordt door de omgeving.

Met opmerkingen [LSvB5]: Hierbij heeft de provincie de
eerste jaren de omwonenden buiten dit nadenkproces
gehouden. Gedeputeerde Han Weber heeft dit erkend en
gezegd dat dit geen schoonheidsprijs verdient.
Met opmerkingen [LSvB6]: Daarom is het prematuur om in
de eerste alinea van dit afwegingskader al te roepen: “In de
praktijk zijn dit maatregelen die gevolgen hebben voor het
peilbeheer.”
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Het eindresultaat van dit afwegingskader en het achterliggende proces (zie hieronder) is om te komen tot
een maatregelpakket voor het behalen van de Natura 2000-instandhoudingsdoelen. Dit maatregelpakket zal
opgenomen worden in het Natura 2000-beheerplan.

1.3 Proces
Het afwegingskader wordt opgesteld in samenspraak met de adviesgroep van het Natura 2000-beheerplan
om tot een gedragen voorkeursvariant te komen. De volgende partijen maken deel uit van de adviesgroep:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stichting Zuid-Hollands Landschap
Gemeente Zederik
Waterschap Rivierenland
Buurtvereniging Zouweboezem
Natuur- en Vogelwacht Alblasserwaaard / de Vijfheerenlanden
Stichting Boerderij & Erf Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
Stichting tot Instandhouding van Molens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden (SIMAV)
Hengelsportvereniging De Karper Meerkerk
Rijkswaterstaat
LTO

Bij het opstellen van dit afwegingskader is de adviesgroep op de volgende momenten betrokken:
•
•

Bij het formuleren van de varianten en de criteria waarop deze worden beoordeeld. Alle partijen staat het
hierbij vrij om aanvullingen op de varianten in te brengen (schriftelijke ronde)
Bij het uitvoeren van de scoring van de varianten op de verschillende criteria (bijeenkomst)

PM dit afstemmingsmoment volgt nog:
•

Bij de selectie van de voorkeursvariant (bijeenkomst)

De definitieve voorkeursvariant wordt opgenomen in het Natura 2000-beheerplan als te nemen maatregel
voor in de eerste beheerplanperiode (2015 – 2020).

1.4 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 geven wij een beschrijving van het studiegebied en in hoofdstuk 3 is een feitelijke beschrijving
opgenomen van de gebruiksfuncties in en rondom dit studiegebied. Daarbij is ook beschreven welke eisen
de functies stellen aan de aanvullende Natura 2000-maatregelen. In hoofdstuk 4 is het afwegingskader
weergegeven waaraan de basisvariant en verschillende varianten van de natuurmaatregelen worden
getoetst. Het afwegingskader bestaat uit de gebruiksfuncties en het criterium uitvoerbaarheid. Hoofdstuk 5
beschrijft de verschillende varianten voor de natuurmaatregelen. Deze worden in hoofdstuk 6 beoordeeld
aan het afwegingskader. Hoofdstuk 7 bestaat uit een advies voor een voorkeursvariant. Dit is de variant
(inclusief eventuele optimalisaties) die het beste scoort op het toetsingskader.
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2 SYSTEEMBESCHRIJVING ZOUWEBOEZEM
2.1 Situering en kenmerken
Het plangebied van voorliggend rapport, waarbinnen de aanvullende natuurmaatregelen getroffen moeten
worden, is het gebied Zouwe. Het gebied Zouwe maakt onderdeel uit van het Natura 2000-gebied
Zouweboezem. Het Natura 2000-gebied Zouweboezem ligt in de gemeente Zederik in de provincie ZuidHolland en is een langgerekte boezem op de grens van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Dit
Natura 2000-gebied is onderverdeeld in drie deelgebieden: Zouwe, De Boezem (samen oppervlak 133 ha)
en een deel van Polder Achthoven (oppervlak 123 ha). Het gehele Natura 2000-gebied heeft een oppervlak
van 256 ha. In Figuur 1 is de ligging van het deelgebied Zouwe en de overige deelgebieden weergegeven.
Het deelgebied Zouwe wordt begrensd door de Zouwendijk aan de westzijde (polder Middelbroek;
Alblasserwaard) en de Zederikkade aan de oostzijde (Polder Achthoven en Polder Lakerveld;
Vijfheerenlanden), en omvat de Oude Zederik en de Nieuwe Zederik (samen aangehaald als
Zederikboezem) en de aangrenzende natte graslanden, rietmoerassen en moerasbossen.

Met opmerkingen [LSvB7]: De afbeelding van deelgebied
Zouwe en de beschrijving hiervan komen niet overeen.

Figuur 1 De ligging van het deelgebied Zouwe als onderdeel van het Natura 2000-gebied Zouweboezem

De tuinen beneden aan de Oude Zederik hebben een maaiveld dat oploopt vanaf circa + 0,9 m NAP (laagste
delen). Het betreft hier soms voormalig rietland dat is omgevormd naar tuin (met fruitbomen). Veelal liggen
de tuinen hoger, vanaf circa + 1,5 m NAP. De (woon)huizen liggen hoger, de laagste delen beginnen veelal
vanaf + 2,0 m NAP. (op basis van het actueel hoogtebestand Nederland, www.ahn.nl). De tuinen beneden
aan de polderzijde van de Zouwendijk hebben een maaiveld dat oploopt vanaf circa - 1,2 m NAP (laagste
delen). De tuinen van de woningen aan de Zouwendijk beginnen op circa - 0,5 m NAP. De (woon)huizen
liggen circa 1,0 tot 2,0 m hoger, de laagste delen beginnen veelal vanaf + 1,5 m NAP en lopen op tot aan de
dijkhoogte (circa +2,5 m NAP).

Met opmerkingen [LSvB8]: Deze omschrijving van
voormalig rietland is suggestief en overbodig. Het is veel
aannemelijker dat het peil van de Zederik bij de aanleg veel
lager was. Zie Bell et al. 2004.
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In onderstaand figuur is voor de Oude en Nieuwe Zederik (op basis van actuele hoogtegegevens van het
maaiveld [AHN 2]) aangegeven welke delen van het studiegebied onder water staan (blauw) en welke delen
droog vallen (geel).

Met opmerkingen [LSvB9]: Waarom zijn de percelen van
de omwonenden geen onderdeel van het studiegebied?

Figuur 2 kaart met de delen van de Oude en Nieuwe Zederik binnen het studiegebied die (op basis van actuele
hoogtegegevens van het maaiveld [AHN 2]) onder water staan (blauw) en droog vallen (geel).bij het huidige streefpeil van NAP
+0,85 m

2.2 Ontstaansgeschiedenis
Onderstaande tekst is overgenomen uit Bell et al. 2004:
Omdat de afvoer van water in zuidelijke richting via de Zederik naar de Merwede steeds meer problemen gaf
werd omstreeks 1379 de Oude Zederik gegraven, waarlangs water naar de Lek afgevoerd kon worden. Aan
de oostzijde werd een kade opgeworpen (Zederikkade) en tezamen met de al eerder aangelegde
Zouwendijk aan de westzijde kreeg de Zouweboezem vorm. De Oude Zederik bestond toen uit drie parallel
lopende vlieten, die door ribben van elkaar werden gescheiden. Bij het huidige buurtschap Sluis werden toen
ook een drietal sluizen aangelegd. Hiermee werd voor lange tijd door middel van vrije lozing vrijwel al het
water van de Vijfheerenlanden via de Oude Zederik naar de Lek afgevoerd. Na uitvinding van de
11
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poldermolen nam de belasting van de Zouweboezem sterk toe: de molens maalden de polders veel sneller
droog als gevolg waarvan de boezem veel sneller vol raakte. Bovendien waren rond 1550 de rivierstanden
op de Lek zo hoog geworden dat vrije lozing steeds lastiger werd. Om de wateroverlast aan te pakken
werden omstreeks 1567 bij Sluis een zestal molens gesticht om de boezem bij stremmende vrije lozing af te
malen. In 1672 werden de molens door de Fransen verbrand. Men was toen weer aangewezen op de vrije
lozing die dankzij de lager geworden rivierstanden ook weer mogelijk was. Door aanleg van het Pannerdens
kanaal (1700-1707) werd meer water via de Rijn afgevoerd en stegen de Lekstanden dermate dat de sluizen
van de Zouweboezem nauwelijks meer liepen. Hierop werden in 1739 in de uiterwaard van de Lek een hoge
boezem aangelegd met vijf nieuwe voormolens. De molens konden het water echter onvoldoende verwerken
waarop in 1764 besloten werd binnendijks een (tweede) hoge boezem (het huidige
natuurontwikkelingsgebied De Boezem) aan te leggen. Vanuit de Oude Zederik werd een nieuwe zijarm, de
Nieuwe Zederik gegraven. Met behulp van acht nieuwe voormolens werd het water uit beide Zederikarmen
in de hoge boezem gemalen. Hiervandaan kon het water via een sluis naar de Lek afgevoerd worden. De
aanleg van het Zederikkanaal (1825) en de bouw van een stoomgemaal bij Arkel (1826) deed de afwatering
van heel de Vijfheerenlanden via de Linge verlopen. De hoge boezems werden overbodig en de 13 molens
werden afgebroken. Vervolgens werd in 1893 het Merwedekanaal aangelegd, dat de loop van het
Zederikkanaal vrijwel geheel volgt. Als uitvloeisel van de aanleg van het Merwedekanaal werd toen aan de
noordzijde van de Zouweboezem (in Sluis) een stoomgemaal gesticht, aanvankelijk met het doel het door de
nieuwe sluis te Vianen op de boezem gebrachte schutwater naar de Lek terug te malen. Later werd de
werking zo geregeld dat het gemaal in samenwerking met het gemaal bij Arkel dienst deed om de boezem
op het gewenste peil te houden. De komst van sterke diesel- en elektrische gemalen deed de functie van het
gemaal aan de Lekdijk teniet waarmee een einde kwam aan de afvoer van water van de Vijfheerenlanden
naar de Lek. Ook de afvoer van de aangrenzende polders werd van de Zouweboezem afgekoppeld: eerst
polder Lakerveld en uiteindelijk in de periode 1986-1988 ook polder Achthoven.

2.3 Waterhuishouding
Peilverloop huidig
De Zederikboezem staat via een sluis bij Meerkerk in open verbinding met het Merwedekanaal en kan
worden gezien als een (doodlopende) tak van het boezemsysteem dat bestaat uit het Linge-stuwpand 14,
het Merwedekanaal en de Zederikboezem. Het peil in de Zederik, en dus deelgebied Zouwe, is vastgelegd in
een zelfstandig peilbesluit (‘Peilbesluit Zederikboezem’ 1-10-2003, in werking getreden op). Hierbij gelden de
volgende peilen:
•
•
•

Streefpeil: NAP + 0,85 m
Maximumpeil: NAP +1,26 m
Minimumpeil: n.v.t.

De reden waarom voor de Zederik een apart peilbesluit is opgesteld, is dat het in 2003/2004 nog binnen het
beheergebied viel van Waterschap Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, terwijl de rivier de Linge binnen het
beheergebied viel van Waterschap Rivierenland. Het gevolg was dat voor beide gebieden een eigen
peilbesluit opgesteld was.
In de praktijk staan de sluisdeuren van april-november volledig open. In de winter staan de deuren op een
kier (een ketting van een meter). Dit heeft als doel dat water nog wel kan worden afgevoerd uit de Oude
Zederik, maar dat bij een snel toenemende waterstand in het Merwedekanaal de sluisdeur wordt
dichtgedrukt. Hierdoor worden hoge waterstanden in de Zederik voorkomen. Omdat de sluisdeuren in
principe altijd (voor een deel) open staan komt het peil in de Oude en Nieuwe Zederik ook grotendeels
overeen met het peil van het Merwedekanaal ter hoogte van Meerkerk.
In de toelichting (bijlage 1 van de peilafweging per Lingepand) bij het peilbesluit wordt specifiek voor
Lingepand 14 het volgende aangegeven:
Er zijn in dit pand diverse aspecten die een peilverandering onwenselijk maken. Zo is vanuit de
bergingsfunctie en een deel van de woningbouw een peilverhoging onwenselijk. Een peilverlaging
levert problemen op voor de scheepvaart en is niet wenselijk vanuit natuur en de landbouw.
Voorgesteld wordt het huidige peil te handhaven, met als aanvulling een marge van 10 cm naar
boven in het voorjaar. Dit betekent niet een volledig ‘natuurlijk’ peilbeheer, maar wel een hoger peil
in het voorjaar. Met name dit laatste is vanuit ecologisch oogpunt belangrijk. De restrictie is dat er
geen sprake is van extreme neerslag in het vooruitzicht of dat er sprake is van een zeer natte

Met opmerkingen [LSvB10]: Dit is een zeer belangrijke
peilafweging van het Waterschap Rivierenland waaraan niet
voorbijgegaan mag worden!

12

NATURA 2000-GEBIED ZOUWEBOEZEM

periode. In dit geval zal hier op geanticipeerd worden door het peil in te stellen op het streefpeil van
+0,80 m, zodat de berging maximaal is.
Het streefpeil van Lingepand 14, inclusief het Merwedekanaal ter hoogte van Meerkerk, is NAP +0,80 m en
voor de Zederik NAP +0,85 m. De reden voor dit afwijkende streefpeil is dat door natuurlijk verhang het
waterpeil in Lingepand 14 niet over de gehele lengte hetzelfde is. Gemiddeld genomen is het waterpeil in
Lingepand 14 NAP +0,80 m. Echter, hoe verder van het Kolffgemaal (aan westzijde van Kanaal van
Steenenhoek bij Hardinxveld) verwijderd, des te hoger het actuele waterpeil zal zijn. Voor de Zouweboezem
betekent dit een gemiddeld peil van NAP +0,85 m. Bij een snel stijgend peil op het Merwedekanaal worden
de sluisdeuren dicht gedrukt, zodat het peil op de Zederik niet meestijgt. Bij een hoger waterpeil in de
Zederik dan het Merwedekanaal kan water wél door schotten in de sluisdeuren uitstromen. Bij een peil van
NAP +1,05 m worden de sluisdeuren in de praktijk gesloten, vanwege wateroverlast bij bewoners langs de
Zouwendijk. In de praktijk fluctueert het peil op de Oude en Nieuwe Zederik tussen NAP +0,75 m en ruim
NAP + 1,00 m. Het grootste gedeelte van de tijd ligt het peil rond het streefpeil van NAP +0,85 m.
In onderstaand figuur is ter illustratie de peilfluctuaties in het Merwedekanaal nabij de Zouweboezem
weergegeven op een drietal meetpunten.

Met opmerkingen [LSvB11]: Ook deze restrictie mag niet
uit het oog verloren worden!

Met opmerkingen [LSvB12]: De explicatie van “natuurlijk
verhang” die PZH hier geeft is afwijkend van de reden die het
Waterschap Rivierenland geeft en is niet onderbouwd. Een
extra reden die het Waterschap onlangs gaf als explicatie van
wateroverlast, maar die niet in het streefpeilbesluit staat, is de
wind.
Met opmerkingen [LSvB13]: Volgens o.a. raadslid Jaap
van Belle, die de sluisdeuren in zijn achtertuin heeft is dit een
papieren maatregel die in de praktijk nauwelijks toegepast
wordt.
Buurtvereniging Zouweboezem is van mening dat dit wel moet
gebeuren en dat dit gekoppeld moet worden aan het
vooruitzicht van extreme neerslag en harde wind uit de
verkeerde hoek.
Met opmerkingen [LSvB14]: Peilfluctuaties in de
Zouweboezem zijn relevanter voor onderhavig probleem.

Figuur 3 de peilfluctuaties in het Merwedekanaal nabij de Zouweboezem op een drietal meetpunten.

De stromingsrichting in de Oude Zederik wisselt periodiek. Vanuit de Oude en Nieuwe Zederik worden de
andere deelgebieden (Hoge Boezem en Polder Achthoven) van water voorzien. Met enige regelmaat wordt
via de Vlietmolen ook water vanuit Polder Lakerveld op de Oude Zederik gemalen. Verder kunnen ook
peilschommelingen in het Merwedekanaal en afvoer van neerslag leiden tot veranderingen in de
stromingsrichting.

Peilverloop verleden
Van het peilverloop in de Zederik zelf is geen historisch overzicht voorhanden, omdat in de Zederik geen
meetpunten van het Waterschap Rivierenland aanwezig zijn. Door de buurtvereniging is het peil sinds begin
2015 bijgehouden, maar niet verder terug in het verleden.
Het is dan ook niet mogelijk om het feitelijke peilverloop in de Zederik in de laatste decennia te
reconstrueren. Op basis van de volgende punten kan echter wel het peilbeheer in de laatste decennia
gereconstrueerd worden:
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•

•
•

Het gemaal dat zorgt voor water aan- en afvoer op de Linge, het daar op aangesloten Merwedekanaal,
en de daarmee in verbinding staande Zederik, is het Kolffgemaal in Hardinxveld-Giessendam. De
maximum capaciteit van dit gemaal is sinds de ingebruikname in 1945 niet aangepast (gemalen.nl).
Het beheer van de sluis in Meerkerk, zoals beschreven in de vorige paragraaf, is sinds in ieder geval de
jaren ’60 van de vorige eeuw niet veranderd
In de loop van het vorige peilbesluit Vijfheerenlanden (2004-2014) zijn de peilgebieden van de Linge en
het Merwedekanaal voor wat betreft het streefpeilenplan bij elkaar getrokken. Aanleiding hiervoor was de
fusie tussen de verschillende waterschappen, die nu het Waterschap Rivierenland vormen. Als gevolg
van het samenvoegen van de streefpeilen is voor de Zederik echter feitelijk niets veranderd, omdat het
daarvoor al één systeem was (persoonlijke mededeling Pascal van den Ring, waterschap Rivierenland).
Het peil in de Zederik is op 1 oktober 2003 overigens vastgelegd in een zelfstandig peilbesluit. Hierbij is
het streefpeil vastgelegd op NAP + 0,85 m NAP. Voor het Merwedekanaal, als onderdeel van Lingepand
14, geldt een streefpeil van NAP +0,80 m. Het verschil tussen deze streefpeilen is in paragraaf 2.3 reeds
verklaard.

Gezien de bovenstaande punten, kan gesteld worden dat het peilbeheer in de Zederik in ieder geval sinds
de jaren ’60 niet wezenlijk veranderd is. Het is dan ook aannemelijk dat het peilverloop in de laatste
decennia niet wezenlijk anders is geweest dan in meer recente jaren. Dit gezegd hebbende, is de beleving
van de bewoners in het buurtschap Sluis wel dat in de laatste jaren vaker sprake is van hoge waterstanden,
wat leidt tot wateroverlast.

2.4 Grondwater
De basis van het grondwatersysteem ligt op 130 m diepte. Daarboven bevindt zich het tweede
watervoerende pakket, met een dikte van 70 m. Tussen het tweede en het bovenliggende eerste
watervoerende pakket (40 tot 50 m dik) ligt een ondoorlatende laag met een dikte van 5 tot 30 m. Het eerste
watervoerende pakket is van het maaiveld gescheiden door een slecht doorlatende deklaag van klei en veen
van circa 8 m dik. Waar deze lokaal is ingesneden door met zand gevulde (fossiele) rivierlopen, is er lokaal
waarschijnlijk sprake van een verbinding tussen het eerste watervoerende pakket en de oppervlakte; nabij
de fossiele stroomrug treedt meer kwelwater uit.

Met opmerkingen [LSvB15]: Dit is een paragraaf met veel
vraagtekens:
1. Waarom is het niet mogelijk om het feitelijke peilverloop in
de Zederik te reconstrueren. Er is bijvoorbeeld data
voorhanden bij Rijkswaterstaat, de bouwer van het
stoomgemaal te Sluis.
2. Waarom kan er gesteld worden dat het peilbeheer in de
Zederik niet wezenlijk veranderd is? De bewoners van de
percelen grenzend aan de Zouweboezem hebben aan
gedeputeerde Han Weber, heemraad Arie Bassa en
wethouder Goof Bos verteld en laten zien dat het peil in de
Zederik vroeger lager was dan nu.
3. Zijn het waterschap en de provincie vergeten dat ze in het
kader van een vergunningaanvraag voor een natuurlijk peil
beheer aanwonenden veel overlast aangedaan hebben en
dat de vergunningsaanvraag terug is getrokken?
4. Hoe komt het dat de kades ten oosten van de boezem te
laag zijn?
Met opmerkingen [LSvB16]: Hier in Sluis zeggen we
gewoon, de Zouwendijk is net een zeef en daar helpt een
nieuw asfaltdek niets aan.

Figuur 4 Stroomruggen (donkergroen), komafzettingen (lichtgroen) en wielen (blauwe stippen) in en rond het Natura 2000gebied Zouweboezem.

Met opmerkingen [LSvB17]: Is er niet een blauwe stip
vergeten?
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Vanuit de Lek treedt infiltratie op naar het eerste watervoerende pakket, met afstroming naar het noorden en
het zuiden. In de Polder Achthoven, Middelbroek en de Boezem treedt kwel op vanuit het eerste
watervoerende pakket. Dit is tijdens het bezoek van Arcadis aan de bewoners aan de Zouwendijk
waargenomen middels een well die geslagen is tot circa 18 m - maaiveld. De Oude en Nieuwe Zederik
liggen hoger dan de polders en hoger dan de stijghoogte in het eerste watervoerende pakket. Er treedt
hierdoor infiltratie op vanuit de Oude- en Nieuwe Zederik in de rest van de Zouweboezem en de omliggende
polders. De snelheid van de infiltratie (wegzijging) is beperkt door de slecht doorlatende kleilaag. In De
Boezem treedt, naast de lichte kwel vanuit het eerste watervoerende pakket, ondiepe kwel op vanuit de
Oude en Nieuwe Zederik. Ook hier is de (kwel)druk gering vanwege de slechte doorlatendheid van de
deklaag. Vanuit de Lek treedt ook ondiepe kwel op naar de aanliggende polders, met name tijdens hoge
rivierwaterstanden. Dit water komt in o.a. Polder Achthoven als kwel naar boven.
Door DHV (2013) is berekend dat het jaarvolume wegzijging vanuit de Zederikboezem richting de
omliggende polders 603.000 m3 bedraagt. De wegzijging is jaarrond, maar vindt vooral tijdens het
zomerhalfjaar plaats. Dit heeft te maken met de drainage / bemaling in de polders in de zomer. Door een
grondwaterstandsdaling ‘lekt’ er water vanuit de boezem.
In de Basisregistratie Ondergrond (BRO; www.dinoloket.nl) zijn geen recente grondwaterstandgegevens
beschikbaar van de Zouweboezem en omliggende polders. Gemeten grondwaterstanden op grotere afstand
van de Zouweboezem (oa. Polder Achthoven, Polder Akerveld, Polder Middelbroek) tonen en
grondwaterfluctuatie van 0,3 tot 0,5 m. Dit betekend dat in de boezem en polders de grondwaterstand gelijk
kan zijn met het oppervlaktewaterpeil tot 0,5 m daarboven. Op basis van het bezoek van Arcadis aan de
bewoners op 15 april 2016 is aan de hand van boezempeil, drooglegging, maaiveldhoogtes, dieptes van
kelders en kruipruimtes en water/vocht in kelders en kruipruimtes een inschatting gemaakt dat de
grondwaterstand zich vermoedelijk tussen de + 0,85 m NAP (boezempeil) en +1,25 m NAP bevindt.

Met opmerkingen [LSvB18]: Ruim 2 meter hoger.
Met opmerkingen [LSvB19]: Alleen om die reden al is
peilverhoging onwenselijk1

Met opmerkingen [LSvB20]: Nogmaals, geen peilverhoging
in de Zederik!!

Met opmerkingen [LSvB21]: En voor de derde keer, geen
peilverhoging in de Zederik!!!

2.5 Bodemopbouw
De ondiepe ondergrond ter plaatse van de Zouweboezem heeft zijn basis op 130 m beneden maaiveld
bestaande uit de mariene afzettingen van uiterst fijn tot matig grof, schelphoudend zand (Formatie van
Maassluis). Daarboven bevinden zich over een dikte van 70 m afwisselende lagen uit fluviatiele afzettingen
met matig grof tot uiterst grof en zelfs grindig zand en sterk zandig tot horizontaal gelaagd zwak siltige klei
(Formatie van Peize en Waalre). Onder de deklaag bevindt zich een 40 tot 50 m dik zandpakket uit fluviatiele
afzettingen met matig grof tot uiterst grof zand, zwak tot sterk grindig en deels met grind, klei en sporadische
veenlagen (Formatie van Sterksel, Formatie van Urk en Formatie van Kreftenheye). De circa 8 m dikke
deklaag is een heterogene eenheid met hoofdzakelijk veen en klei met zandige kleilagen en zandlagen (zie
Figuur 5). Lokaal komen rivierduinen en zandruggen voor waarvan het maaiveld doorgaans hoger ligt dan de
omliggende veen en kleigronden.

Figuur 5 Verticale doorsnede (noord-zuid) van de Zouweboezem uit het GeoTOP-model ( www.dinoloket.nl). Gele kleuren zijn
zand, groen klei en bruin veen.

Met opmerkingen [LSvB22]: Hier lekt dus water weg uit de
Zederik.
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2.6 Bodemdaling
Tijdens het bezoek door Arcadis aan de bewoners op 15 april 2016 is geconstateerd dat de woningen aan
de polderzijde van de Zouwenboezem sterke signalen van bodemdaling vertonen waarbij een verhang van
circa 0,2 m over 5 m lengte geen uitzondering is. Woningen verderaf gelegen van de Zouwendijk hebben
een vloerhoogte die zelfs beneden aangrenzend maaiveld kan liggen. Bij graafwerkzaamheden in het
verleden zijn (door de bewoners) aanwijzingen gevonden dat de grond ter plaatse van woningen gewapend
zijn met bijvoorbeeld riet, wiepen of wilgentenen. Ook de woningen aan de Zouwendijk nabij Meerkerk
vertonen sterke verzakkingen door bodemdaling. Visueel springen vooral de woningen eruit die aan de dijk
zijn gebouwd en waarbij de achterkant vermoedelijk op veengrond staat. Bij ontwatering van veen verliest de
veengrond watervolume, daarnaast kunnen bacteriën onder zuurstofrijke omstandigheden het organisch
materiaal van veen afbreken (oxidatie). Mede door het verminderde volume van de veengrond (ontwijken
van water en afbraak van het veen) treedt bodemdaling op. Ook kleigrond is gevoelig voor bodemdaling door
het ontwijken van water (consolidatie), maar in mindere mate dan veengrond. Bij dijklichamen wordt veelal
bodemverdichting en bodemverbetering toegepast waardoor de ondergrond ter plaatse van de dijk minder
gevoelig is voor bodemdaling. Hierdoor is de bodemdaling aan de boezem of polderzijde van de woningen
hoger dan aan de dijkzijde waardoor het huis naar achteren kantelt.

Met opmerkingen [LSvB23]: Nu bodemdaling door over
bemaling in de polder met een geïndexeerd peil voor die
bodemdaling bekend wordt, past het niet om aan peilverhoging
in de hoge boezem te denken.
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3 FUNCTIES IN EN ROND DEELGEBIED ZOUWE
Bij de uitwerking van de noodzakelijke aanvullende Natura 2000 natuur maatregelen worden de effecten op
(gebruiks)functies in en rond de Zouwe gericht in beeld gebracht. Zodoende kan hiermee bij het kiezen van
een voorkeursalternatief rekening worden gehouden. In dit hoofdstuk worden hiertoe de functies in en rond
de Zouwe beschreven, inclusief de relaties met het peilverloop in de Zederikboezem. Het gaat om de
volgende (gebruiks)functies:
•
•
•
•
•

Natuur (Natura 2000 en KRW): porseleinhoen, purperreiger, waterkwaliteit, rietsnijden (als
beheermaatregel)
Waterveiligheid: stabiliteit kaden, bergingscapaciteit
Landbouw: grondwater, wateraanvoer, waterafvoer
Wonen en werken: woningen Sluis, woningen overig,
Recreatie, toerisme, cultuurhistorie: hengelsport, varen, Vlietmolen

3.1 Natuur
3.1.1 Porseleinhoen
Vereisten t.a.v. behalen instandhoudingsdoelstellingen
Voor het porseleinhoen geldt als instandhoudingsdoelstelling (ISHD) uitbreiding omvang en/of verbetering
kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van tenminste 5 broedparen.

Met opmerkingen [LSvB24]: De Zederik is de
cultuurhistorische levensader van de gemeente en kan niet
doorgesneden worden.
Hier ontbreken riet- en griendcultuur als cultuurhistorische
waarden, middelen van bestaan.
Van het Zuid-Hollands Landschap hebben wij gehoord, dat zij
dat overdreven vinden, dit is echter voor ons bewoners
Cultuurhistorie met een kapitale c.

Figuur 6 Verloop in het aantal broedparen van het porseleinhoen in de Zouweboezem. De groene lijn geeft de doelstelling weer
en de gele lijn de gemiddelde populatieomvang van de laatste vijf jaar. De piek van deze soort tussen 1995 en 2002 hangt
samen met de inrichting van de Hoge Boezem. Als gevolg hiervan was toen sprake van een groot oppervlak rietland in een
pioniersstadium (Bron: SOVON, CBS)

Voor het behalen van de ISHD gelden de volgende knelpunten:
•

•

Het rietmoeras is op dit moment grotendeels ongeschikt als broedbiotoop voor het porseleinhoen. Voor
deze soort is de ontwikkeling van een pioniersvegetatie, in deze een zeggenmoeras of moeras met lage
helofyten, noodzakelijk. Dit vegetatietype komt op dit moment in onvoldoende oppervlak voor in de
Zouweboezem, vanwege het ontbreken van de dynamiek (zowel beheer als abiotische omstandigheden)
die noodzakelijk is om rietlanden terug te zetten in de successie.
Het waterpeil ten opzichte van het maaiveld is in het voorjaar te laag voor deze soort. In het voorjaar
(maart/april) en/of de vroege zomer (juni) moet het waterpeil minimaal 10 cm boven maaiveld staan in
grote delen van het perceel (Van der Winden et al., 2008). Voor het behoud van het moeras met lage
helofyten is het noodzakelijk dat het gebied in de zomer/najaar ook droogvalt, anders zal er uiteindelijk
vooral open water ontstaan.

Met opmerkingen [LSvB25]: In documenten van PZH staat
helder geformuleerd, dat dit mooie natuurgebied ontstaan is
door het ingenieuze waterbeheer. Er is geen sprake van het
ontbreken van dynamiek. Zie de peilregistraties van de
Buurtvereniging.
Met opmerkingen [LSvB26]: Hier moet staan: Het maaiveld
is te hoog ten opzichte van het waterpeil.
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Vereiste randvoorwaarden voor het behalen van het Natura 2000 doel
•

•

Het realiseren van de gewenste biotoop voor het porseleinhoen is niet haalbaar zonder vernatting van de
rietlanden. Voor deze soort zijn peilfluctuaties gewenst waarbij in het voorjaar en/of de vroege zomer het
water 10 tot 35 centimeter boven maaiveld staat (Van der Winden et al, 2008, Ministerie LNV, 2008). Dit
betekent dat op de rietlanden een gelijkwaardige fluctuatie in waterpeil geïntroduceerd moet worden om
zorg te dragen dat het rietland ook droog valt in de zomer of het najaar.
Aanvullend moet het beheer gericht worden op het in stand houden van pionier situaties. Per broedpaar
is 3 ha geschikt moeras nodig. Voor het behalen van de ISHD is dan ook uiteindelijk 15 ha geschikt
moeras nodig.

Met opmerkingen [LSvB27]: Zonder afplaggen van de
rietlanden.

Dankzij het rietsnijden worden periodiek percelen in vegetatie successie teruggezet. Bezien moet worden of
de ontwikkeling van dergelijke open structuren in combinatie met de nattere omstandigheden in het voorjaar
gunstigere omstandigheden biedt voor het porseleinhoen.

Vereiste maatregelen op de lange termijn
Voor het duurzaam behalen van het ISHD is het consolideren van peilfluctuaties bij de rietlanden in de
Zouwe een vereiste. Ook moet het continue in stand houden van voldoende areaal aan pionier situaties in
het gebied geborgd zijn (15 ha), mogelijk dienen hiervoor periodiek stukken moeras in de successie
teruggezet te worden.

Met opmerkingen [LSvB28]: Door afsnijding van een deel
van de Zouweboezem worden de peilfluctuatie kleiner.

Box 1: Wat is natuurlijk(er) peilverloop?
De Zouweboezem is een door de mens aangelegd, en dus kunstmatig, watersysteem. In die context vereist
de term natuurlijk(er) peilverloop enige toelichting. In een volledig natuurlijk systeem wordt de waterstand
bepaald door twee grote factoren: neerslag en verdamping. Het verschil tussen deze twee factoren heet het
neerslagoverschot, die indicatief is voor het waterpeil in natuurlijke systemen. De gemiddelde neerslag, de
berekende verdamping en het daaruit volgende neerslagoverschot in de regio van de Zouweboezem staan
in onderstaande grafiek (data uit klimaatatlas.nl). Hieruit blijkt dat in de periode september - maart sprake is
van een neerslagoverschot: meer neerslag dan verdamping, wat leidt tot een stijgend waterpeil. In de
periode april – augustus is juist sprake van een negatief neerslagoverschot: meer verdamping dan neerslag,
wat leidt tot een dalend waterpeil. Door deze seizoensfluctuatie in het neerslagoverschot is in een natuurlijk
systeem over het algemeen sprake van een hogere waterstand in de winter die in de zomer daalt als gevolg
van een toename van verdamping. Een natuurlijk peilverloop betekent dan ook dat het waterpeil in de winter
hoger is dan in de zomer.
In veel gebieden heeft verstarring van de peildynamiek plaatsgevonden voor andere functies zoals landbouw
en wonen. Hierbij kan sprake zijn van een tegennatuurlijk peilverloop, met juist een lager waterpeil in de
winter dan in de zomer. Reden hiervoor is om de versnelde afvoer van de afvoer van het neerslagoverschot
in de winter mogelijk te maken en een watertekort in de zomer te voorkomen.
Het introduceren van dynamiek in het waterpeil waarbij sprake is van een natuurlijk peilverloop zal bijdragen
aan het behoud van natuurwaarden. Droogval in de zomer leidt onder meer tot zuurstoftoevoer in de bodem
wat leidt tot het vastleggen van fosfaat en oxidatie van voor planten toxische stoffen. Bovendien biedt het
helofyten (moeras- en oeverplanten die met hun onderste gedeelte in het water staan en hun bladeren en
bloemen daarboven uitsteken) de kans om te ontkiemen en uitlopers te vormen. Een hoge waterstand in de
winter en het voorjaar zijn onder meer van belang om geschikt habitat te bieden aan broedvogels.

Met opmerkingen [LSvB29]: In die context is de term
gewoon onzin.

Met opmerkingen [LSvB30]: In een rietcultuur, de
oorsprong van dit mooie gebied, is het natuurlijk peil in de
winter lager, om af te plaggen.
Met opmerkingen [LSvB31]: Behalve in de Zouweboezem,
als onderdeel van Lingepand 14.
Met opmerkingen [LSvB32]: Dubbele onzin.
Met opmerkingen [LSvB33]: Laat de in de praktijk bewezen
dynamiek a.u.b. in stand.
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3.1.2 Purperreiger
Vereisten t.a.v. behalen instandhoudingsdoelstellingen
Voor de purperreiger geldt een ISHD behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een
populatie van tenminste 150 broedparen.

Figuur 7 Verloop in het aantal broedparen van de purperreiger in de Zouweboezem. De groene lijn geeft de doelstelling weer en
de gele lijn de gemiddelde populatieomvang van de laatste vijf jaar. De toename tussen 1990 en 2005 is een landelijke trend,
die waarschijnlijk te maken had met een verbetering van de omstandigheden in de overwinteringsgebieden. (Bron: SOVON,
CBS)

Voor het behalen van deze doelstelling geldt het volgende knelpunt:
•

De huidige situatie van de kolonie is kwetsbaar, omdat er slechts één geschikte kolonielocatie
overgebleven is. Deze bevindt zich in het enige geschikte moerasbos in het gebied, wat geen ideale plek
is voor deze rietbroeder. Oorzaken hiervan zijn de bereikbaarheid (en kolonisatie) van de voormalige
broedlocatie in de rietlanden door de vos, maar ook het achterblijven van rietontwikkeling door
ganzenvraat en verdroging (zie Figuur 8). Door het gebied te vernatten in het voorjaar is de verwachting
dat de vos in het broedseizoen uit het gebied verdwijnt, waardoor de soort ook weer op de grond tot

Met opmerkingen [LSvB34]: Oorzaak: achterstallig
onderhoud.
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broeden zou kunnen komen. Hierdoor ontstaat een groterareaal aan broedgebied, waardoor de basis
onder de behoudsdoelstelling (150 broedparen) stabieler is.

Vereiste randvoorwaarden voor het behalen van het Natura 2000 doel
•

•

Het broedbiotoop van de purperreiger bestaat uit uitgestrekte rietvelden, waar doorgaans bodemnesten
worden gemaakt op een kniklaag van oud, niet te dicht, sterk riet in ondiep water (ministerie LNV, 2008).
De randvoorwaarde in de Zouwe is dan ook vernatting van de rietlanden met peilfluctuaties die leiden tot
inundatie in de winter en het voorjaar en droogval in de zomer en het najaar. Hierdoor wordt de
rietvorming gestimuleerd, wat leidt tot een toename van geschiktheid van het broedgebied. Daarbij speelt
in belangrijke mate mee dat door een hogere waterstand in het broedseizoen van de purperreiger het
gebied moeilijker bereikbaar wordt voor de vos, wat leidt tot een lagere predatiedruk. Voor de
purperreiger zelf is deze hoge waterstand geen belemmering.
In tegenstelling tot het porseleinhoen, bestaat het broedhabitat van de purperreiger uit overjarig riet. Voor
deze soort is het dan ook van belang dat het rietbeheer niet te intensief plaatsvindt.

Met opmerkingen [LSvB35]: Nog een hele kunst dat
rietbeheer.

Figuur 8 Verloop van de rietopbrengst in de Zouweboezem, deelgebied Zouwe, in de periode 2007-2015. Vanaf 2009 is sprake
van een scherpe afname van de rietopbrengst in alle deelgebieden. Dit hangt waarschijnlijk onder meer samen met
ganzenvraat en verdroging in het gebied. Bron: Zuid-Hollands Landschap

Visie voor de lange termijn
De Zouweboezem is een duurzame kolonieplaats voor de purperreiger, waarbij de omvang en de kwaliteit
van het leefgebied voldoende is voor de Natura 2000 doelstelling van 150 broedparen. Afhankelijk van het
aantal broedparen zijn er één of twee kolonieplaatsen aanwezig in deelgebied Zouwe. Vernatting van
rietlanden met bijbehorende peilfluctuaties levert een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van het
rietmoeras, waarbij ook weer locaties in de rietvelden geschikt zijn als broedlocatie (en onbereikbaar voor de
vos). De dieren foerageren zowel in de beide andere deelgebieden van de Zouweboezem als in de
omliggende graslandpolders. Het foerageerbiotoop bestaat uit waterpartijen met veel ondiep, helder en
visrijk water (zoals deelgebied Boezem). Daarnaast foerageert de soort ook veel op natte graslanden en in
sloten in het boerenland (zoals deelgebied Polder Achthoven en de wijde omgeving).

Met opmerkingen [LSvB36]: Vernatting is niet duurzaam,
het worteldek blijft aangroeien, verlanding en verruiging treden
na een tijd weer op, weer vernatten in tijden van bodemdaling
en afgekeurde kades?

3.1.3 Waterkwaliteit
De eisen voor de waterkwaliteit komen voort uit zowel de Kaderrichtlijn Water (KRW) als de Natura 2000instandhoudingsdoelen. In het tweede geval gaat het concreet om twee instandhoudingsdoelen, namelijk de
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zwarte stern en de H3150 meren met krabbenscheer en fonteinkruiden. Omdat de eisen ten aanzien van
waterkwaliteit van deze drie doelen (KRW, zwarte stern en H3150) in hoge mate overeenkomen, worden ze
niet als aparte gebruiksfunctie gescoord, maar gebundeld onder het criterium waterkwaliteit.

KRW
Voor de KRW geldt dat de Zouweboezem is aangewezen als KRW-oppervlaktewaterlichaam. Feitelijk gaat
het alleen om de Oude en Nieuwe Zederik (zie Figuur 1). Aan het ‘kunstmatige’ (want ooit gegraven)
waterlichaam is watertype “M10 Laagveenvaarten en kanalen” toegekend. Voor ieder KRWoppervlaktewaterlichaam is de huidige biologische en fysisch-chemische waterkwaliteit vastgesteld aan de
hand van maatlatten die zijn opgesteld voor het betreffende watertype. Als het oppervlaktewater in de
huidige situatie niet voldoet aan het ‘Goed Ecologisch Potentieel’ (GEP) is het in beginsel de bedoeling dat
door gerichte maatregelen het GEP in 2015 wel wordt bereikt. Onder voorwaarden kan het bereiken van dit
doel ook worden uitgesteld tot 2021 of 2027. De doelstelling, huidige toestand voor de Zouweboezem en
zomergemiddelde waarden van een aantal belangrijke fysisch-chemische parameters zijn weergegeven in
Tabel 2. Deze zijn ontleend aan de KRW-factsheet 2015 (Rivierenland, 2015).

Tabel 2 KRW-beoordeling van de huidige (=2015) toestand van de Zouweboezem.
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Voor het behalen van de doelstelling ten aanzien van waterkwaliteit gelden de volgende knelpunten:
•

•

Zoals blijkt uit Tabel 2 voldoet de fysisch-chemische waterkwaliteit voor de meeste parameters aan de
door het waterschap voor het oppervlaktewaterlichaam de Zouweboezem vastgestelde Kerndoelen. De
overige waterflora en de macrofauna vallen in de klasse ‘matig’. Deze knelpunten hangen mogelijk nauw
samen met de ongunstige fysisch-chemische parameters (met name fosfaat) uit het verleden, omdat
deze bepalend zijn voor de ontwikkeling van ondergedoken waterplanten, die op hun beurt weer zeer
bepalend zijn voor de macrofauna.
In de huidige situatie is sprake van uitwisseling van water met het Merwedekanaal. Uit onderstaande
figuur blijkt dat de fosfaat concentratie in het Merwedekanaal grotendeels voldoet aan de KRW
doelstelling die voor de Zouweboezem geldt (≤ 0,15 mg P /l), hoewel het Merwedekanaal zelf een hogere
doelstelling heeft (≤ 0,25 mg /l). Uit metingen blijkt echter dat de waterbodem wordt ‘opgeladen’ met
fosfaat wat vrij kan komen door een te hoge sulfaat concentratie in het water uit het Merwedekanaal
(DHV, 2013). Nalevering van fosfaat door de waterbodem kan, als geen maatregelen worden getroffen,
leiden tot een verslechtering van de ecologische waterkwaliteit. Een te hoge fosfaatconcentratie kan voor
het realiseren van de natuurdoelen belemmeren, bijvoorbeeld doordat ongewenste algenbloei optreedt.
Waterkwaliteitsmaatregelen moeten er dan ook op gericht zijn om de fosfaat-concentraties te reduceren,
vooral door het reduceren van fosfaat nalevering uit de waterbodem.

Met opmerkingen [LSvB37]: Dit is vanzelfsprekend. De
Zouweboezem is onderdeel van Lingepand 14. Door dit
ingenieuze systeem is deze mooie natuur ontstaan.

Figuur 9 Zomergemiddelden van de fosfaat concentratie in de jaren 2013-2015. Zie onderstaande figuur voor de ligging van de
meetpunten, die zowel in de Zouweboezem als in het Merwedekanaal liggen. Voor het Merwedekanaal is het KRW doel 0,25
mg/l. voor de Zouweboezem is dit 0,15 mg/l. Bron data: waterschap Rivierenland
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Figuur 10 Fysisch-chemische meetpunten Merwedekanaal en Zouweboezem.

Zwarte stern
Voor de zwarte stern geldt een ISHD uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een
draagkracht voor een populatie van tenminste 40 broedparen. In de laatste jaren is deze doelstelling niet
gehaald. Voor het behalen van de doelstelling geldt het volgende knelpunt op het vlak van waterkwaliteit:
•

Het ontbreken van natuurlijke nestmaterialen om op te broeden, zoals krabbescheer-vegetaties. De
huidige waterkwaliteit, vooral de te hoge fosfaat- en sulfaatgehaltes, is een van de oorzaken voor het
ontbreken van deze vegetaties. Krabbescheer is van belang voor de toenemende kwetsbaarheid van de
kolonies. Krabbescheer zorgt met zijn stekels namelijk voor het minder bereikbaar zijn van de nesten
voor predatoren als snoek, hermelijn en roofvogels.
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Figuur 11 Populatieverloop van de zwarte stern in de Zouweboezem. Let op dat het aantal in dit geval het aantal broedparen
betreft. De groene lijn geeft de doelstelling weer en de gele lijn de gemiddelde populatieomvang van de laatste vijf jaar. (Bron:
SOVON, CBS)

H3150 meren met krabbenscheer en fonteinkruiden
Voor het habitattype H3150 meren met krabbenscheer en fonteinkruiden is het ISHD gericht op het behoud
van kwaliteit en oppervlakte. Dit habitattype komt niet voor in het deelgebied Zouwe, maar in het deelgebied
de Boezem. Dit deelgebied wordt echter wel voorzien van water via deelgebied Zouwe. Voor dit habitattype
moeten maatregelen getroffen worden op het gebied van waterkwaliteit. Voor het behoud van de meren met
krabbenscheer en fonteinkruiden geldt het volgende knelpunt:
•

Op het moment zijn de fosfaat- en sulfaatconcentraties in het oppervlaktewater van het deelgebied de
Boezem te hoog voor het duurzaam behoud van het oppervlak en kwaliteit van het habitattype H3150
meren met krabbenscheer en fonteinkruiden. Voor fosfaat geldt dat de concentratie tussen de 0,04 en
0,10 mg/l moet zijn (ministerie LNV, 2008), wat lager is dan de KRW-doelstelling voor de Zouweboezem
(≤ 0,15 mg P /l). Uit de metingen in de Zouweboezem blijkt dat de fosfaat concentratie in de
Zouweboezem te hoog is voor H3150 (zie Figuur 9). Omdat deelgebied de Boezem, waar het habitattype
voorkomt, gevoed wordt met water vanuit de Zouweboezem, is de fosfaat concentratie hier ook van groot
belang. De bronnen van fosfaat in dit gebied zijn in ieder geval de inlaat van water vanuit het
Merwedekanaal en nalevering vanuit de onderwaterbodem in de Zouweboezem, maar mogelijk ook
uitwerpselen van vogels. De bronnen van sulfaat zijn eveneens het oppervlaktewater van het
Merwedekanaal, maar deels ook veenafbraak in de Zouweboezem zelf. Veenafbraak kan verminderd
worden door een hoge waterstand op te leggen.

Vereiste randvoorwaarden voor het behalen van de KRW en Natura 2000 doelen

Met opmerkingen [LSvB38]: Als jullie in dit afwegingskader
de Boezem buiten beschouwing laten, omdat het hier over de
Zouwe gaat, doe dat dan. Als je echter een en ander niet kan
scheiden, maak dan een integraal afwegingskader.

Om de doelen voor de KRW, zwarte stern en H3150 meren met krabbenscheer en fonteinkruiden te behalen
geldt de volgende randvoorwaarde:
•

Het verminderen van de invloed van eutroof en sulfaatrijk gebiedsvreemd water, waardoor externe en
interne eutrofiering wordt verminderd. Een bron van fosfaat in het gebied zijn mogelijk ook de
uitwerpselen van vogels die broeden in het deelgebied van de Zederik, maar daar (deels) buiten
foerageren. Een voorbeeld hiervan is de kolonie van de purperreiger. Het is niet duidelijk hoe groot deze
instroom van nutriënten relatief is ten opzichte van andere bronnen en of het in betekenende mate
bijdraagt aan de eutrofiering in dit gebied.

Mogelijke aanvullende maatregelen
De volgende maatregelen kunnen worden genomen, indien blijkt dat extra maatregelen nodig zijn om de
waterkwaliteit op orde te krijgen:
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•

•

Het baggeren van de Nieuwe Zederik om het fosfaat in de onderwaterbodem uit het systeem te
verwijderen. Hierdoor treedt een verbetering van de waterkwaliteit op in de Oude en Nieuwe Zederik.
Omdat de overige deelgebieden (deels) via de Oude en Nieuwe Zederik van water worden voorzien, zal
ook verbetering van waterkwaliteit optreden in de Boezem en Polder Achthoven.
Zo nodig fosfaat armer maken van het inlaatwater. Omdat de fosfaatwaarden in het Merwedekanaal
echter al laag zijn, is het onzeker in hoeverre deze optie technisch haalbaar is.

3.1.4 Rietsnijden
Ter plaatse van de eigendommen van particulieren en percelen van het Zuid-Hollands Landschap wordt al
eeuwenlang riet gesneden. Het rietsnijden is zeer bepalend geweest voor het ontstaan van het huidige
landschap. De rietlanden werden jaarlijks in de winter gesneden om commerciële redenen (rietoogst). Met
het overlijden van de laatste rietsnijder in 2015, Willem Vuurens, is op dit moment het rietsnijden op
commerciële basis in het gebied waarschijnlijk tot een einde gekomen. Er wordt nog wel riet gesneden in het
gebied, maar dan als natuurbeheermaatregel en niet als doel op zich. Een relatief klein deel van de
rietlanden van het Zuid-Hollands Landschap wordt uit landschappelijk oogpunt jaarlijks gemaaid. Dit heeft
deels te maken gehad met afspraken met de rietsnijder betreffende het voortgezet gebruik van het snijden
van riet zolang hij als rietsnijder actief zou blijven. Verder betreft het zogenaamd cultuurriet met veel
dotterbloemen of plaatsen waar doorkijkjes gewenst zijn en in een zone in het windrecht van de Vlietmolen
zodat de molen voldoende vrije wind heeft om te kunnen draaien. Verder is de afgelopen jaren extra inzet
gepleegd door Zuid-Hollands Landschap om elke keer een stuk vrij te maken van houtopslag die door de
verdroging/verruiging toeneemt.
Het rietsnijden door Zuid-Hollands Landschap vindt plaats in de wintermaanden, voordat de broedvogels in
het gebied aankomen. Hierbij wordt de minst kwetsbare periode gekozen. De periode waarin het ZuidHollands Landschap haar percelen maait betreft veelal de periode vanaf oktober tot maart. De particuliere
percelen werden in de praktijk in dezelfde periode gemaaid. Het maximale peil waarbij riet gesneden/
gemaaid kan worden bedraagt + 0.90 m NAP.

Met opmerkingen [LSvB39]: De vorige bagger operatie
heeft de Purperreiger toen weggejaagd. Kleinschaliger
baggeren is wellicht beter.

Met opmerkingen [LSvB40]: Rietsnijden moet ook nog
terugkomen in paragraaf 3.5 die Recreatie, toerisme en
cultuurhistorie zou moeten heten
Met opmerkingen [LSvB41]: Dit is de basis waarop de
Natura2000 doelstellingen zijn vastgelegd. Dit verwijzen naar
het verleden is direct bedreigend voor het behalen van de
doelstellingen.

Met opmerkingen [LSvB42]: Dit is geen extra inzet, maar
minimaal inlopen op achterstallig onderhoud.

De purperreiger is gebaat bij overjarig riet. De rietlanden die niet in gebruik zijn als rietcultuur hebben een
maaifrequentie van eens in de vier á vijf jaar. Door maaipercelen in te delen in kleine vakken en langs
watergangen en op natte plekken riet te laten staan, wordt een mozaïek van open en begroeide plekken
gecreëerd met veel randlengte. Houtopslag wordt verwijderd door het mee te maaien (indien het nog jong en
dun is) of door de jonge planten met wortel uit te steken. Afval wordt ter plaatse verbrand.

3.2 Veiligheid
3.2.1 Stabiliteit kaden
De dijken en kaden rond de Zouwe hebben een waterkerende functie. Dit betekent dat deze bestand moeten
zijn tegen bepaalde waterstanden en goed onderhouden moeten worden. Hier hangt ook mee samen dat
bepaalde vormen van gebruik op de dijk niet zijn toegestaan. De dijken rond de Lek maken deel uit van de
primaire waterkering. De boezemkade aan weerszijden van de Oude Zederik vallen hier niet onder, het gaat
hier om regionale waterkeringen. In onderstaand figuur is de ligging van de dijken en regionale keringen in
en nabij de Zouwe weergegeven.

Met opmerkingen [LSvB43]: De Zouwendijk is de oudste
dwarsdijk van Nederland. Bij de constructie van die dijk
heerste bepaalde waterstanden. Er was bij die constructie nog
geen boezemfunctie.
Voor de Zouwe- en Zederikkade geldt dat die samen met de
Zouwendijk een boezem gingen vormen met een hogere
waterstand ten opzichte van een polder zonder bodemdaling
zoals die zich nu laat zien.
De Zouweboezem is nu bijna rondom geasfalteerd. Goed
onderhoud zoals asfalteren staan geen grotere peilverschillen
toe. Een zeef met een deksel blijft een zeef.
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(bron: wsrl.webgispublisher.nl)

De regionale waterkeringen rond de Nieuwe en Oude Zederik keren het water tussen het boezemsysteem
en de polder. Deze kades zijn door de provincie Zuid-Holland aangewezen en genormeerd als
respectievelijk IPO-klasse 1 III (1/100) en IV (1/300). Op basis van deze norm heeft het waterschap de
maximale waterstanden berekend die optreden bij de normfrequentie. Voor de kade rond de Zouwe
bedragen de toetspeilen respectievelijk NAP +1,22 m (bij normfrequentie 1/100) en NAP +1,25 m (bij
normfrequentie 1/300). De kruinhoogte van de kade dient minimaal 20 cm hoger te zijn (waakhoogte) ten
opzichte van het berekende toetspeil. (DHV, 2013)
In de veiligheidstoetsing regionale waterkeringen (tussentijdse resultaten verlengde toetsingsronde) door
waterschap Rivierenland (2014) zijn de regionale waterkeringen rond de Nieuwe en Oude Zederik
beoordeeld op stabiliteit en hoogte (zie onderstaande figuren). Op grond hiervan is de Zederikkade
afgekeurd. Dit betekent dat deze kade (op termijn) versterkt dient te worden. Deze versterking maakt geen
onderdeel uit van dit afwegingskader, die alleen toeziet op de maatregelen die ten behoeve van de Natura
2000-instandhoudingsdoelen getroffen moeten worden. Uitzondering hierop is de mogelijke optimalisatie
waarbij een waterkerende stuw onder de A27 wordt geplaatst. Hierdoor zou de versterking mogelijk niet
noodzakelijk kunnen zijn. De optie moet wel verder getoetst worden op haalbaarheid. Het Waterschap
Rivierenland zal de versterking van de kades in een apart traject oppakken.

Met opmerkingen [LSvB44]: Dit is onbegrijpelijk. De kades
zijn afgekeurd voor het huidige peil.
Met opmerkingen [LSvB45]: Het oude plan is nog steeds
favoriet.

1 IPO-klasse: de normfrequentie van regionale waterkeringen wordt veelal bepaald op basis van vijf klassen uit de IPO-richtlijn, waarbij waarbij klasse I tot

V de normfrequenties 1/10, 1/30, 1/100, 1/300 en 1/1.000 zijn. De norm wordt berekend op basis van optredende schade bij doorbreken. Hoe meer schade,
hoe hoger de norm
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Hoogtetoets

Macrostabiliteit binnentalud

Totaal (hoogte en stabiliteit)

Bron: waterschap Rivierenland, 2014. Veiligheidstoetsing regionale waterkeringen (tussentijdse resultaten
verlengde toetsingsronde).

3.2.2 Bergingscapaciteit
De Zederik staat via een sluis bij Meerkerk in open verbinding met het Merwedekanaal. Er wordt naar
gestreefd dat het maximale peil op de Nieuwe en Oude Zederik +1,05 m NAP is. Bij een peil van +1,05 m
NAP op het Merwedekanaal worden de sluisdeuren bij Meerkerk in de praktijk gesloten, om wateroverlast bij
bewoners langs de Zouwendijk te voorkomen. Het uitgangspunt in het beleid van het waterschap
Rivierenland is dat de Oude en Nieuwe Zederik een bergingsfunctie hebben tot een maximum van + 1,22
NAP. Deze bergingsfunctie maakt onderdeel uit van de boezemberging van “Linge stuwpand 14 –
Merwedekanaal – Zouweboezem” en ligt vastgelegd in de Keur.
Het Lingepand heeft een aanzienlijk oppervlak, omdat het van Geldermalsen tot aan het Kolffgemaal bij
Hardinxveld-Giessendam loopt. De totale oppervlakte is 19.777.841 m2. De Zouweboezem (tot en met het
sluisje van Meerkerk) heeft een oppervlak van 1.193.120 m2. Het gaat hier om 6% van het totale
boezemoppervlak. (DHV, 2013). In totaal kan in deelgebied Zouwe gemiddeld zo’n 322.551 m³ water worden
geborgen. Hierbij gaat het om het verschil tussen het dominante peil (+ 0.85 NAP) en het maximale
toegestane peil (+ 1.22 NAP). (ARCADIS, 2013)

Met opmerkingen [LSvB46]: Dit uitgangspunt houdt geen
rekening met het feit dat de kades zijn AFGEKEURD.

Op het gebied van waterberging gelden in de huidige situatie geen knelpunten. Als de maximale
waterberging wordt ingezet, leidt dit echter wel tot wateroverlast voor de bewoners van het buurtschap Sluis.

3.3 Landbouw
3.3.1 Wateraanvoer
De Oude en Nieuwe Zederik worden gebruikt voor waterdoorvoer vanuit de Merwede, via het
Merwedekanaal, naar de omliggende polders. De aflaat van water naar de omliggende polders gebeurd via
de vlotterstuw, inlaat bij de Vlietmolen en Hoenderwiel.
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Figuur 12 Locaties waar water vanuit de Oude en Nieuwe Zederik wordt doorgevoerd naar omliggende polders. Bron:
Waterschap Rivierenland

In totaal wordt jaarlijks circa 110.000 m3 vanuit de Oude en Nieuwe Zederik afgelaten naar de omliggende
polders. In alle gevallen gaat het om het zomerhalfjaar (DHV, 2013). Wateraanvoer begint in het (vroege)
voorjaar bij kans op nachtvorst. Dan is er vanuit de omliggende boomgaarden een watervraag in verband
met het nachtelijke besproeien van de knoppen en bloesem.

3.3.2 Waterafvoer
Bij hogere peilen in polder Lakerveld vindt zeer beperkte waterafvoer plaats richting de Oude en Nieuwe
Zederik. Het kan gaan om het afvoeren van pieken bij buien. Veelal in de herfst en het winterhalfjaar. Dit
vindt plaats via de Vlietmolen. Het jaarvolume is door DHV (2013) berekend en bedraagt circa 24.000 m3. De
molen heeft echter geen waterstaatkundige functie meer (zie ook paragraaf 3.5.3). De afvoer van water uit
Polder Lakerveld vindt dan ook in hoofdzaak plaats via gemalen die niet op de Zederik uitkomen.
Het gebiedseigen neerslagoverschot van de Zouweboezem wordt afgevoerd via het Merwedekanaal. In
totaal gaat het hier jaarrond om circa 1.031.000 m3 (DHV, 2013).

3.4 Wonen
3.4.1 Woningen Sluis
Ter hoogte van het buurtschap Sluis aan de noordkant van de Zouweboezem grenzen diverse huizen met
tuinen, schuren en kelders aan de Oude Zederik. Met het huidige peilverloop hebben de bewoners in de
tuinen, schuren en kelders tijdens de droge (zomer)periode droge voeten. Bij hogere waterstanden in de
natte (winter)periodes van het jaar treedt wateroverlast op (vochtige tot natte kruipruimtes en kelders,
optrekkend vocht in muren en vloeren). Tijdens het bezoek door Arcadis aan de bewoners op 15 april 2016
zijn vochtige tot natte kruipruimtes en kelders (tot 0,2 m water), optrekkend vocht in en water op muren en
vloeren waargenomen (bij gemiddeld peil van de Zouweboezem + 0,85 m NAP). De kruipruimte- en
kelderdieptes variëren tussen de 0,5 m tot 2,0 m (indicatieve metingen tijdens het bezoek door Arcadis). De
tuinen aan de Zouweboezem hebben een maaiveld dat oploopt vanaf circa + 0,9 m NAP (laagste delen).
Veelal liggen de tuinen hoger, vanaf circa + 1,5 m NAP. De (woon)huizen liggen hoger, de laagste delen
beginnen veelal vanaf + 2,0 m NAP (op basis van het actueel hoogtebestand Nederland, www.ahn.nl).
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3.4.2 Woningen overig
Aan de Zouwendijk zijn diverse woningen aanwezig, gelegen aan/tegen de dijk maar ook op afstand van de
Zouwendijk. Deze liggen veelal aan de polderzijde van de dijk (Polder Middelbroek). Deze woningen hebben
in de huidige situatie te maken met wateroverlast (vochtige tot natte kruipruimtes, optrekkend vocht in muren
en vloeren) als gevolg van kwel en een beperkte drooglegging. Tijdens het bezoek door Arcadis aan de
bewoners op 15 april 2016 zijn vochtige tot natte kruipruimtes (tot 0,2 m water), optrekkend vocht in en water
op muren en vloeren waargenomen (bij gemiddeld peil van de Zouweboezem + 0,85 m NAP; peil in de
Polder Middelbroek onbekend, vermoedelijk streefpeil - 1,55 m NAP). De diepte van de geïnspecteerde
kruipruimtes waren circa 0,5 m diep (indicatieve metingen tijdens het bezoek door Arcadis). Woningen
gelegen aan de polderzijde ervaren vochtige tot natte muren en vloeren, mogelijk als gevolg van kwel dat
door/onder de Zouwendijk vanuit de Zouweboezem naar de Polder Middelbroek stroomt. Wateroverlast door
neerslag, beperkte ontwatering en verouderde / beschadigde gebouwen kan op basis van het bezoek niet
uitgesloten worden. Woningen aan de polderzijde vertonen sterke signalen van bodemdaling waarbij een
verhang van circa 0,2 m over 5 m lengte geen uitzondering is. Woningen verderaf gelegen van de
Zouwendijk hebben een vloerhoogte die beneden aangrenzend maaiveld kan liggen. Bij
graafwerkzaamheden in het verleden zijn (door de bewoners) aanwijzingen gevonden dat de grond ter
plaatse van woningen gewapend zijn met bijvoorbeeld riet, wiepen of wilgentenen. De tuinen beneden aan
de polderzijde van de Zouwendijk hebben een maaiveld dat oploopt vanaf circa - 1,2 m NAP (laagste delen).
De tuinen van de woningen aan de Zouwendijk beginnen op circa - 0,5 m NAP. De (woon)huizen liggen circa
1,0 tot 2,0 m hoger, de laagste delen beginnen veelal vanaf + 1,5 m NAP en lopen op tot aan de dijkhoogte
(circa +2,5 m NAP).
Ter hoogte van Meerkerk, ten zuiden van de A27, liggen ook diverse woningen met tuinen en schuren aan
de boezemzijde. Het gaat hier om woningen aan de Kerkstraat en de Tolstraat. In de huidige situatie worden
bij een peil van NAP + 1,05 m op het Merwedekanaal de sluisdeuren in Meerkerk handmatig gesloten om
wateroverlast bij de tuinen en in kelders van de bewoners aan de Zouwendijk te voorkomen (DHV, 2013).

3.5 Recreatie en toerisme
3.5.1 Hengelsport
Visrecht

Met opmerkingen [LSvB47]: Recreatie, toerisme en
cultuurhistorie
Hier ontbreekt een belangrijke paragraaf 3.5.4
Cultuurhistorie

Het visrecht in de Oude Zederik en de daarbij horende sloten worden door het waterschap Rivierenland via
de Stichting werkgroep Linge en Merwedekanaal verhuurd aan de hengelsportvereniging De Karper. De
Karper heeft in totaal ongeveer 500 sportvissers een vergunning verleend om in de Zouweboezem te vissen.

Vorm van visserij
In het visplan Rivierenland 2014-2016 (Kamman, 2013) staat dat het viswater vooral gebruikt wordt door
recreatievissers, roofvissers en karpervissers. Visuitzettingen vinden niet plaats. Formeel mag in de
Zouweboezem op basis van de keur (Waterschap Rivierenland) niet worden gevaren (zie paragraaf 3.5.2),
maar het grootste deel van de visserij vindt plaats per boot. Er wordt echter niet actief gehandhaafd door het
waterschap. Het gebied is vanaf de wal namelijk moeilijk bereikbaar.

Periode vissen
In het visplan voor de Zouweboezem worden geen concrete perioden genoemd waarbinnen in de
Zouweboezem kan worden gevist (Kamman, 2013). De praktijk is echter dat HV De Karper heeft bepaald dat
tussen 15 maart en 1 juni niet gevist wordt en dat tussen 1 maart en 1 juli niet met gemotoriseerde
vaartuigen over de Zederik wordt gevaren (website HV De Karper).

3.5.2 Varen
Het open water in de Zouweboezem (dus ook de Oude en Nieuwe Zederik) is niet aangemerkt als
vaarwater. Het varen met zowel handmatig als mechanisch voortbewogen vaartuigen, is dan ook formeel
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verboden in het gehele Natura 2000-gebied Zouweboezem op grond van de keur van het Waterschap
Rivierenland
(http://www.waterschaprivierenland.nl/cvdr/344329_1/Keur+Waterschap+Rivierenland+2014.html). Er wordt
in de praktijk wel gevaren in de Oude Zederik, zowel met gemotoriseerde als niet gemotoriseerde boten. Het
gaat om pleziervaart, natuurbeheer, rietteelt en hengelsport vanaf boten. Om verstoring te voorkomen geldt
binnen de hengelsportvereniging dat er tussen 1 maart en 1 juli niet met motor gevaren wordt in het Natura
2000-gebied.

3.5.3 Vlietmolen
Poldermolen de Vlietmolen ligt aan de oostzijde van de Zouweboezem langs de Oude Zederik en grenst aan
polder Lakerveld. De molen heeft geen formele waterstaatkundige functie meer (bron: Waterschap
Rivierenland). De molen is uit cultuurhistorische redenen wel regelmatig in gebruik. Wanneer de molen in
werking is dan wordt er (relatief voedselrijk) water vanuit polder Lakerveld naar de Oude Zederik gemalen.
De Vlietmolen kan in de huidige situatie water opmalen tot een niveau van circa +0,90 m NAP. Een hoger
peil zorgt ervoor dat de molen minder goed water kan oppompen. Omdat de molen “in zijn vrij” kan draaien,
beperkt dit niet de mate waarin de molen omwentelingen kan draaien. Dit is van belang voor het behoud van
de subsidie die de molen ontvangt op basis van de Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013, omdat deze
gebaseerd is op het aantal omwentelingen. Dit gaat wel ten koste van de functionele (historische) waarde.

Met opmerkingen [LSvB48]: Hou dit in stand en hou
rekening met de richtlijnen uit het gebiedsprofiel van PZH.

In de huidige situatie maalt de Vlietmolen jaarlijks circa 24.000 m3 (DHV, 2013).

3.6 Infrastructuur
3.6.1 Gebruik, beheer en onderhoud van de A27
De A27 doorsnijdt de Zouweboezem in het zuidelijke deel. Het gebruik en beheer en onderhoud van de A27
vindt dan ook plaats aan de randen van het Natura 2000-gebied. Vooral onderhoud aan de kunstwerken,
zoals de onderdoorgang van de Zederik onder de A27, en het talud zijn hierbij relevant. Hierbij geldt dat dit
ook mogelijk moet blijven ena de aankomende verbreding van de A27. De werkzaamheden hiervoor starten
volgens planning in 2019.

3.6.2 Riolering
In het noordelijk deel van de Zouweboezem ligt buitendijks riolering bij buurtschap Sluis (zie Figuur 13).
Deze riolering kan door een verhoging van waterpeilen vollopen en leiden tot negatieve overstorten. Op de
pompputten die geplaatst zijn voor het verpompen van het afvalwater is een “nooduitlaat” aanwezig.
Deze nooduitlaat treedt in werking bij defecten aan de pompput, waarna het afvalwater via een leiding naar
het oppervlaktewater gaat. Als het waterpeil stijgt werkt de nooduitlaat negatief en loopt het
oppervlaktewater juist de pompputten naar binnen. Daardoor gaan de pompputten oppervlaktewater
verpompen naar de zuivering. Dit verstoort de werking van de RWZI.
De hoogte van alle leidingen (nooduitlaat) is afgestemd met de hoogte van het waterpeil. Deze hoogte is
momenteel +0.87 m NAP. Dit waterpeil wordt bij het huidige waterpeil regelmatig overschreden. De deksels
van de pompputten liggen in tuinen van de aanwonenden (zie Figuur 14 en Figuur 15). De exacte hoogte
van de putdeksels is niet bekend, maar de bewoners geven aan dat bij een waterstand van rond de +1.05 m
NAP de deksels van de pompputten onder water komen te staan.
Het ophogen van de nooduitlaten is noodzakelijk in het geval een hoger peil dan +0,87 m NAP wordt
gerealiseerd in de Zouwe. Het ophogen van de uitlaten zelf is eenvoudig, maar ontstaat ook een hogere
drempel waar het water naartoe afgevoerd kan worden. Daarom is het belangrijk om te weten of er geen
huisaansluitingen met een laag niveau hierdoor in de problemen komen (bijvoorbeeld een spoelputje in de
kelder). Anders bestaat de kans dat in geval van een calamiteit aan de pompput de droogweerafvoer via dat
putje omhoog komt in plaats van dat het via de nooduitlaat loost. Bij het bezoek van Arcadis aan Sluis van
15 april 2016 zijn geen huisaansluitingen in kelders en souterrains aangetroffen, wat zou betekenen dat
ophoging van de nooduitlaten relatief makkelijk uitgevoerd kan worden. @Bewoners: we hebben niet alle
huizen bekeken. Klopt dit ook voor de andere huizen aan de Zederikzijde?

Met opmerkingen [LSvB49]: @PZH We horen regelmatig
klachten over rioleringen bij hoge waterstanden buiten- én
binnendijks.
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Figuur 13 ligging van de riolering bij het buurtschap Sluis. De blauwe en paarse lijnen geven de ligging van de riolering aan. De
rode punten zijn putten. Bron: gemeente Zederik
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Figuur 14 De pompput in de tuin van het perceel Sluis 13, Ameide

Figuur 15 De pompput in tuin van het perceel Zouwendijk 2, Ameide
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4 AFWEGINGSKADER
In dit hoofdstuk wordt het afwegingskader beschreven waaraan de verschillende varianten voor de
aanvullende Natura 2000 maatregelen worden beoordeeld. Deze beoordeling vindt plaats in hoofdstuk 5. De
beoordeling vindt kwalitatief plaats, waarbij een vijfpuntschaal wordt gehanteerd.

4.1 Gebruiksfuncties
Het afwegingskader wordt voor een groot deel gevormd door de (gebruiks)functies in en rondom het gebied.
Deze zijn beschreven in hoofdstuk 3. De verschillende functies als onderdelen van natuur, veiligheid,
landbouw, wonen & werken en recreatie & toerisme vormen voor een groot deel het afwegingskader. Bij de
beoordeling van de effecten van een variant op de gebruiksfuncties zijn per criterium de onderstaande
beoordelingen mogelijk. Hierbij wordt de situatie na realisatie van de variant vergeleken met de huidige
situatie:
 Zeer positief: de variant heeft een sterke positieve uitwerking op een (gebruiks)functie ten opzichte van de
huidige situatie. De beoogde doelstelling wordt gehaald en/of de gebruiksvorm in het gebied wordt
aanzienlijk versterkt.
 Positief: de variant heeft een positieve uitwerking op een (gebruiks)functie ten opzichte van de huidige
situatie. De beoogde doelstelling wordt gedeeltelijk gehaald en/of de gebruiksvorm in het gebied wordt
versterkt.
 Neutraal: de variant is niet of nauwelijks van invloed op een (gebruiks)functie of doelstelling ten opzichte
van de huidige situatie.
 Negatief: de variant heeft een negatieve uitwerking op een (gebruiks)functie ten opzichte van de huidige
situatie. De beoogde doelstelling wordt negatief beïnvloedt en/of de gebruiksvorm in het gebied wordt
verminderd.
 Zeer negatief: de variant heeft een sterke negatieve uitwerking op een (gebruiks)functie ten opzichte van
de huidige situatie. De beoogde doelstelling wordt (vrijwel) onmogelijk gemaakt en/of de gebruiksvorm in het
gebied wordt verhinderd.

Daarnaast is de beoordeling onbekend () mogelijk bij onvoldoende informatie of een onduidelijke relatie.

4.1.1 Uitvoerbaarheid
Naast de beschreven (gebruiks)functies maakt uitvoerbaarheid van de variant onderdeel uit van het
afwegingskader. Bij de uitvoerbaarheid staan de volgende criteria centraal: kosten, draagvlak en technische
uitvoerbaarheid. Bij de beoordeling van de effecten van een variant op de gebruiksfuncties zijn per criterium
de volgende beoordelingen mogelijk:
 Zeer positief: de variant scoort sterk positief op het aspect van uitvoerbaarheid.
 Positief: de variant scoort positief op het aspect van uitvoerbaarheid.
 Neutraal: de variant scoort neutraal op het aspect van uitvoerbaarheid.
 Negatief: de variant scoort negatief op het aspect van uitvoerbaarheid.
 Zeer negatief: de variant scoort zeer negatief op het aspect van uitvoerbaarheid.

Daarnaast is de beoordeling onbekend () mogelijk bij onvoldoende informatie.
In onderstaande paragrafen worden de criteria van het onderdeel uitvoerbaarheid toegelicht.
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4.1.2 Kosten
Onder kosten worden de absolute kosten van de variant geschat. Omdat op dit aspect een absolute score
echter moeilijk te bepalen is, worden voor de kosten de verschillende varianten ten opzichte van elkaar
beoordeeld. De duurste variant krijgt dus de negatiefste beoordeling, de goedkoopste de meest positieve.
Daarbij gaat het om de som van de initiële (aanleg) kosten en de kosten voor onderhoud op (de lange)
termijn.

4.1.3 Draagvlak
Onder draagvlak wordt een inschatting gemaakt van het draagvlak voor de variant bij bewoners en
gebruikers in en rondom het plangebied. Een positieve beoordeling betekent dat er draagvlak is bij alle
belanghebbenden. Een negatieve beoordeling ontstaat als bij één of meerdere belanghebbenden geen
draagvlak bestaat voor de betreffende variant.

4.2 Technische uitvoerbaarheid
Onder technische uitvoerbaarheid wordt beoordeeld of de variant relatief eenvoudig is (positieve
beoordeling) of complex, inclusief mogelijke risico’s voor de uitvoerbaarheid (negatieve beoordeling).

4.3 Overzicht afwegingskader
In onderstaand schema is het totale afwegingskader schematisch weergegeven. Alle varianten worden aan
de hand van dit afwegingskader beoordeeld.

Natuur

Veiligheid

Landbouw

Wonen en
werken

Recreatie en
cultuurhistorie

Uitvoerbaarheid

Infrastructuur

Porselein-hoen

Stabiliteit kades

Grondwaterpeil

Woningen Sluis

Hengelsport

Kosten

Gebruik, beheer
en onderhoud
A27

Purperreiger

Water-bergingscapaciteit

Wateraanvoer

Overige
woningen

Varen

Draagvlak

Riolering

Vlietmolen

Technische
uitvoerbaarheid

Waterkwaliteit

Waterafvoer

Rietsnijden
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5 BESCHRIJVING VARIANTEN NATUURMAATREGELEN
5.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden de verschillende varianten voor het realiseren van de N2000-doelstellingen
beschreven. De varianten zijn geformuleerd op basis van (eerdere) suggesties vanuit de project- en
adviesgroep voor het Natura 2000-beheerplan Zouweboezem, voorbeelden elders in Nederland en de
watersysteemanalyse voor de Zouweboezem, uitgevoerd door DHV (2013). In deze laatste studie zijn
diverse varianten voor het verbeteren van het leefgebied voor moerasvogels in de Zouweboezem aan de
orde gekomen.

Er zijn 4 hoofdvarianten gedefinieerd gebaseerd op een verschillende compartimentering van het gebied in
relatie tot het peilbeheer. Voor 3 hoofdvarianten zijn sub-varianten geformuleerd op basis van het exacte
peilbeheer.

Op hoofdlijnen zijn er vier varianten voor het behalen van de Natura 2000-doestellingen:
1. Compartimenteren ter hoogte van de sluis bij Meerkerk met als belangrijkste kenmerken:
• Het dichtzetten van de sluis in delen van het jaar, waardoor het waterpeil uitzakt
• In combinatie met plaggen van de rietlanden
2. Geen aanpassing peilbeheer
• Het peilbeheer blijft gelijk aan het huidige
• De rietlanden worden geplagd
3. Compartimenteren ter hoogte van de A27, met als belangrijkste kenmerken:
• Een stuw onder de A27
• Opzetten van het waterpeil op de rietlanden in de winter en het voorjaar
• Eventueel in combinatie met het plaggen van de rietlanden
4. Compartimenteren ter hoogte van de rietlanden, met als belangrijkste kenmerken:
• Het aanleggen van kades om de rietlanden
• Het gericht opzetten van het waterpeil op deze rietlanden in de winter en het voorjaar
• Eventueel in combinatie met plaggen van de rietlanden

Box 2. Afplaggen rietlanden
In het kader van het project ‘Moerasontwikkeling Zouweboezem’ (LIFE project, uitvoering 2009-2010) zijn
rietlanden afgeplagd. Hieruit is gebleken dat dit een goede maatregel is om de rietpercelen terug te zetten in
de successie en om meer vernatting te bereiken (ZHL, 2011). In de Figuur 17 zijn de zoekgebieden (A t/m D)
voor deze maatregel weergegeven. Deze maatregel zal cyclisch moeten worden uitgevoerd verspreid over
het gebied, om te waarborgen dat alle successiestadia aanwezig zijn.
Bij het afplaggen is het overigens van belang dat niet tot onder de waterlijn wordt afgeplagd. Waar in het
kader van het LIFE project in de Zouweboezem tot onder de waterlijn was afgeplagd werd de rietvorming
namelijk beperkt, waarschijnlijk door vraat van ganzen en karpers. Door deze percelen uit te rasteren is de
rietvorming wel op gang gekomen.

5.2 Variant 1.) Compartimenteren ter hoogte van de sluis bij Meerkerk
In de variant wordt gecompartimenteerd ter hoogte van de huidige sluis bij Meerkerk. Door de sluis dicht te
zetten wordt in deze variant juist een waterpeilverlaging bereikt. Hierbij zijn twee sub-varianten mogelijk:
a. Afsluiting in de winter, met een waterpeilverlaging in de winter
b. Afsluiting in de zomer, met een waterpeilverlaging in de zomer
Beide sub-varianten worden gecombineerd met het afplaggen van rietlanden. Deze twee sub-varianten
worden hieronder besproken.
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5.2.1 Variant 1a.) Sluis gesloten in de winter
Deze sub-variant bestaat feitelijk uit twee elementen:
•
•

Het afplaggen van rietlanden.
Het verlagen van het waterpeil in de winter door het dichtzetten van de sluis.

Met opmerkingen [LSvB50]: Deze verlaging in de winter
maakt het mogelijk om het riet te snijden. Zo is dit mooie
gebied ontstaan.

Het (cyclisch) plaggen van de rietlanden dient om bij het huidige streefpeil geschikte broedgebieden te
creëren voor het porseleinhoen. Door de rietlanden af te plaggen tot minimaal 10 cm onder het huidige
streefpeil van +0,85 m NAP, ontstaan rietlanden die in het voorjaar met minimaal 10 cm water bedekt zijn.
Bovendien wordt hierdoor bereikt dat de rietlanden in het voorjaar niet toegankelijk zijn voor de vos,
waardoor de geschiktheid voor de purperreiger ook toeneemt. Zie Figuur 17 voor een overzicht van de
ligging van geschikte rietlanden.
Het plaggen biedt de mogelijkheid om kleinschalig verschillen in maaiveldhoogte te realiseren. Meer
afwisseling in ondiep openwater, lage en hoge moerasvegetatie, zorgt voor een gunstiger uitgangssituatie
voor met name rallen, waaronder het porseleinhoen.
Door in de winter de sluis bij Meerkerk tijdelijk dicht te zetten, kan het waterpeil verlaagd worden naar +0,70
m NAP. Hierdoor vallen de afgeplagde rietvelden droog en wordt het rietbeheer mogelijk gemaakt. Omdat in
de winterperiode sprake is van een positieve waterbalans (DHV, 2013) is het waarschijnlijk noodzakelijk om
aanvullend water uit de Zouweboezem te pompen om de waterpeilverlaging te bereiken. Het waterpeil moet
zo ver uitzakken dat de rietlanden droog vallen, dus naar +0,70 m NAP.
Nadat het rietsnijden is afgerond, kan het waterpeil weer teruggebracht worden naar het peil van het
Merwedekanaal. Dit kan door middel van het stoppen van het wegpompen van water, waardoor het
waterpeil door neerslag weer zal stijgen. Een andere optie is het openzetten van schuiven in de sluis bij
Meerkerk. Welke oplossing gekozen wordt zal van jaar tot jaar bepaald moeten worden. Het gebruik maken
van neerslag geniet hierbij de voorkeur om de invloed van gebiedsvreemd water te verkleinen.
Deze variant is ingebracht door de Buurtvereniging Zouweboezem. De overweging die hieraan ten grondslag
ligt is opgenomen in bijlage 1.

5.2.2 Variant 1b.) Sluis gesloten in de zomer
Deze sub-variant bestaat feitelijk uit twee elementen:
•
•

Het afplaggen van rietlanden.
Het verlagen van het waterpeil in de zomer door het dichtzetten van de sluis

Het (cyclisch) plaggen van de rietlanden dient om bij het huidige streefpeil geschikte broedgebieden te
creëren voor het porseleinhoen. Door de rietlanden af te plaggen tot minimaal 10 cm onder het huidige
streefpeil van +0,85 m NAP, ontstaan rietlanden die in het voorjaar met minimaal 10 cm water bedekt zijn.
Bovendien wordt hierdoor bereikt dat de rietlanden in het voorjaar niet toegankelijk zijn voor de vos,
waardoor de geschiktheid voor de purperreiger ook toeneemt. Zie Figuur 17 voor een overzicht van de
ligging van geschikte rietlanden.

Met opmerkingen [LSvB51]: Deze verlaging biedt geen
kans om riet te snijden.

Het plaggen biedt de mogelijkheid om kleinschalig verschillen in maaiveldhoogte te realiseren. Meer
afwisseling in ondiep openwater, lage en hoge moerasvegetatie, zorgt voor een gunstiger uitgangssituatie
voor met name rallen, waaronder het porseleinhoen.
Door in de zomer de sluis bij Meerkerk tijdelijk dicht te zetten, zal onder invloed van verdamping en
wegzijging het waterpeil dalen. Het waterpeil moet zo ver uitzakken dat de rietlanden droog vallen. Droogval
in de zomer is van belang om de vitaliteit van de rietlanden op peil te houden. Het leidt onder meer tot
zuurstoftoevoer in de bodem wat leidt tot het vastleggen van fosfaat en oxidatie van voor planten toxische
stoffen. Bovendien biedt het helofyten (moeras- en oeverplanten die met hun onderste gedeelte in het water
staan en hun bladeren en bloemen daarboven uitsteken) de kans om te ontkiemen en uitlopers te vormen.
Het afsluiten van het gebied in de zomer leidt er ook toe dat de invloed van gebiedsvreemd water in het de
Zouweboezem wordt verminderd.
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5.3 Variant 2.) Geen aanpassing peilbeheer, plaggen rietlanden
In deze variant wordt het huidige waterbeheer niet aangepast. De sluis bij Meerkerk blijft dus in de zomer
open staan en in de winter wordt hij op de ketting gezet, zoals beschreven in paragraaf 2.3. Vernatting van
de rietlanden wordt bereikt door middel van het afplaggen van de toplaag. Hierdoor komt het waterpeil hoger
te staan ten opzichte van het maaiveld zonder dat het waterpeil wordt verhoogd.
In deze variant worden de rietlanden (cyclisch) afgeplagd tot net boven de waterlijn. In Figuur 17 zijn de
zoekgebieden (A t/m D) voor deze maatregel weergegeven. In de Oude en Nieuwe Zederik volgt het peil het
reguliere peilverloop met een streefpeil van +0,85 m NAP.

5.4 Variant 3.) Compartimenteren ter hoogte van A27
In deze variant wordt een natuurlijk(er) peilverloop in de Oude en Nieuwe Zederik geïntroduceerd door
middel van het plaatsen van een stuw onder de A27. Door deze stuw wordt wateropzet mogelijk, eventueel
in een deel van het jaar als de stuw beweegbaar wordt gemaakt. De situatie in Zederikboezem ten zuiden
van de A27 blijft zoals deze nu is.
Vanwege de waterpeilverhoging moeten bij deze variant de inlaten naar de achterliggende polders worden
aangepast, zodat het water niet wegloopt. Tevens zullen de nooduitlaten van de riolering moeten worden
aangepast.
Op hoofdlijnen zijn voor deze variant (het compartimenteren ter hoogte van de A27) twee mogelijkheden:

Met opmerkingen [LSvB52]: Hiermee wordt de
cultuurhistorische waterweg afgesloten. Vanuit Ameide kan je
niet meer naar Meerkerk en anders om.
Voor de cultuurhistorsche waarden van zulke waterwegen en
voor richtlijnen daaromtrend van Provinciale Staten voor
projecten zoals deze, zie het gebiedsprofiel.
Met opmerkingen [LSvB53]: Wateropzet met kades die
afgekeurd zijn voor het huidige peil?
Wateropzet verhoogt de kweldruk naar de omringende polders
waar het peil geindexeerd wordt naar de dalende bodem.

a. Het afsluiten in een deel van het jaar door middel van een beweegbare stuw en de peilfluctuaties
beperken. Hiervoor zijn drie sub-varianten geformuleerd, namelijk 3a t/m c
b. Het jaarrond afsluiten en een geheel vrij peilverloop toelaten binnen de grenzen van het peilbesluit.
Hiervoor is één sub-variant geformuleerd, namelijk 3d

Met opmerkingen [LSvB54]: Dit is onwaarschijnlijk. Door
het afsluiten van het noordelijk deel worden de peilfluctuatie
ten zuiden van de A27 groter.

Beide opties en de bijbehorende sub-varianten worden in de volgende paragrafen beschreven.

Met opmerkingen [LSvB55]: Bovenstaande uitgangspunten
gelden ook voor de subvarianten.

5.4.1 Variant 3a t/m c.) Stuw gesloten van herfst tot en met voorjaar
Door de stuw onder de A27 aan het einde van de zomer te sluiten wordt het gebiedseigen
neerslagoverschot in de Oude en Nieuwe Zederik vastgehouden. Hierdoor loopt het peil in de loop vanaf de
herfst en in de winter op. In het voorjaar en het begin van de zomer zakt het waterpeil uit als gevolg van
verdamping en wegzijging. Indien de watervraag vanuit omliggende polders dusdanig groot is dat het
gewenste opzet van het waterpeil ten behoeve van het porseleinhoen in het vroege voorjaar niet wordt
gehaald, kan desgewenst water vanuit het Merwedekanaal worden opgepompt. Wanneer in de loop van juni
het waterpeil is gezakt richting het huidige streefpeil van + 0,85 m NAP gaat de stuw open, waarna het peil
het peilverloop van het Merwedekanaal volgt.
Deze variant leidt ertoe dat in de winter en het voorjaar een peilverhoging plaatsvindt ten opzichte van het
huidige streefpeil van + 0,85 m NAP. Voor de mate waarin de verhoging plaatsvindt, zijn een aantal subvarianten mogelijk. Deze drie sub-varianten staan in Tabel 3. De eerste twee sub-varianten zijn een
peilverhoging die over de gehele periode dat de stuw dicht staat (herfst tot en met voorjaar) gelijk is. Bij de
derde sub-variant wordt echter een ander peilverloop aangehouden ten behoeve van het rietsnijden in het
gebied: In de herfst- en wintermaanden wordt het peil beperkt verhoogd tot + 0,90 m NAP. Vanaf eind maart
(of zoveel eerder het laatste riet gemaaid is) wordt het peil verhoogd tot een streefpeil van + 1,00 m NAP.
In Figuur 16 is weergegeven welk deel van het maaiveld van de Oude en Nieuwe Zederik onder water komt
te staan (blauw) en welk deel droog blijft (geel) bij deze verschillende waterpeilen. In Tabel 4 staat
aangegeven welk oppervlak rietland aanvullend met minimaal 10 cm water geïnundeerd wordt als gevolg
van deze nieuwe waterstanden. Dit oppervlak is van belang als potentieel leefgebied voor het porseleinhoen.
Al deze varianten kunnen gecombineerd worden met het (cyclisch) plaggen van de voor de porseleinhoen
en de purperreiger geschikte rietlanden. De zoekgebieden voor de maatregel staan aangegeven in Figuur
17. Door te plaggen is een beperktere peilverhoging nodig om minimaal 10 cm water op de rietlanden te
realiseren, waardoor bij variant 3b en 3c in principe evenveel geschikt broedgebied voor het porseleinhoen
kan ontstaat als bij 3a. Bovendien biedt plaggen de mogelijkheid om kleinschalig verschillen in
maaiveldhoogte te realiseren. Meer afwisseling in ondiep openwater, lage en hoge moerasvegetatie, zorgt
voor een gunstiger uitgangssituatie voor met name rallen, waaronder het porseleinhoen.
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Tabel 3 De waterstanden in de Zederik bij de vier subvarianten van natuurlijk peilverloop met afsluiting van het deel ten noorden
van de A27 met behulp van een stuw. Bij de subvarianten A t/m C staat de stuw open in de zomermaanden. Bij subvariant D is
de stuw jaarrond gesloten. Deze subvariant wordt beschreven in de volgende paragraaf
Variant

Streefpeil herfst – winter

Streefpeil voorjaar –
begin zomer

Streefpeil zomer – herfst

3a

+ 1.00 m NAP

+ 1.00 m NAP

+ 0,85 m NAP

3b

+ 1.10 m NAP

+ 1.10 m NAP

+ 0,85 m NAP

3c

+ 0,90 m NAP

+ 1.00 m NAP

+0,85 m NAP

3d

Variabel

Variabel

Variabel
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Met opmerkingen [LSvB56]: Blauw (nat) en géén wettelijk
verplichte bufferzone aanleggen?

Figuur 16 het deel van het maaiveld van de Oude en Nieuwe Zederik dat onder water komt te staan (blauw) en welk deel droog
blijft (geel) bij de verschillende waterpeilen van de sub-varianten van afsluiting met een stuw onder de A27
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Figuur 17 De rietpercelen in het deelgebied Zouwe ten noorden van de A27. De oppervlakten van de verschillende rietvelden
staan in onderstaande tabel. Een belangrijk deel van vak A is op dit moment overigens niet in gebruik als rietland, maar wordt
sinds een jaar of 4 weer als hooiland beheerd. De eerste resultaten zijn positief met een flinke toename van soorten als
rietorchis en echte koekoeksbloem.
Tabel 4 Oppervlakte riet dat, bij de huidige maaiveldhoogte, extra geïnundeerd wordt met minimaal 10 cm water bij twee
verschillende mogelijke waterpeilen (+1,00 m NAP en +1,10 m NAP). De begrenzing van de gebieden staat aangegeven in
bovenstaande figuur. Door de rietlanden (deels) af te plaggen kan het oppervlak dat geïnundeerd wordt vergroot worden,
waardoor minder peilopzet nodig is om hetzelfde oppervlak te behalen.
Extra oppervlakte riet >10 cm geïnundeerd (ha)
Totale oppervlakte (ha)

Peil +1,00 m NAP

Peil +1,10 m NAP

A

4,5

4,5

4,5

B

10

0

8

C

5

2

4

D

12,5

12,5

12,5

48

2

5

21

34

Rietveld

Overig riet
TOTAAL

5.4.2 Variant 3d.) Stuw jaarrond gesloten
In sub-variant 3d worden de Oude en Nieuwe Zederik permanent afgesloten van het peilregime van het
Linge-stuwpand 14 – Merwedekanaal - Zederikboezem, middels een permanente en jaarrond
functionerende stuw onder de A27. De Oude en Nieuwe Zederik worden in deze variant een zelfstandig
functionerend peilvak, zo veel mogelijk losgekoppeld van de omgeving. Hiermee wordt ook de lokale door40
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en afvoerfunctie beëindigd. Het peilverloop is volledig gestuurd door neerslag, verdamping en wegzijging, en
functioneert binnen de vastgestelde veiligheidswaarden van de regionale keringen, waarbij het maximaal
toegestane peil + 1,22 m NAP (bij normfrequentie 1/100) en +1,25 m NAP (bij normfrequentie 1/300) is. In
deze variant is volledig sprake van gebiedseigen water, consequentie hiervan is dat in droge jaren /
seizoenen het waterpeil ook diep kan uitzakken.
Een berekening van de peilbeweging over de periode van 2001 t/m 2011 met het vasthouden van de
neerslag is weergegeven in Figuur 18. In de grafiek is te zien dat het waterpeil zich in gematigde jaren
geleidelijk tussen NAP +1,40 m en NAP +0,80 m beweegt. De waterbalans over meerdere jaren is dus
sluitend. In natte jaren treedt peilstijging op tot ca. NAP +1,50. Bij droogte zijn er grote excessen zichtbaar.
Het meest extreme beeld geeft het jaar 2003, waarin de zomer extreem warm en droog was (DHV, 2013).

Figuur 18 Berekening van de theoretische peilbewegingen in een volledig gesloten systeem ten noorden van de A27, gebruik
makend van de gegevens over de periode 2001 - 2011. Hierbij heeft geen kunstmatige aan- of afvoer van water
plaatsgevonden (Bron: DHV, 2013).

5.5 Variant 4.) Compartimenteren ter hoogte van de rietlanden
In deze variant wordt geen stuw onder de A27 gerealiseerd, maar worden rond (min of meer)
aaneengesloten rietlanden voorzieningen getroffen om een meer natuurlijk peilverloop in de rietlandpercelen
te realiseren. In Figuur 17 zijn de zoekgebieden (A t/m D) voor deze maatregel weergegeven. Hierbij gaat
het om lage kades / wallen aan de buitenrand van percelen, kleine stuwen in tussenliggende watergangen,
en (per cluster van percelen) voorzieningen om het waterpeil te kunnen reguleren (kleine pomp, bijvoorbeeld
aangedreven met een kleine windmolen).
In de rietlanden kan een op het natuur- en rietbeheer afgestemd peilverloop worden gevolgd. In ieder geval
is in het voorjaar sprake van een hoger peil op de rietlanden, waarbij minimaal 10 cm water op de rietlanden
staat. Dit is van belang voor het porseleinhoen. In de zomer zakt dit uit richting het huidige streefpeil van +
0,85 m NAP. Ook kan ervoor worden gezorgd dat ten tijde van het rietbeheer (najaar, winter) de percelen
nog begaanbaar zijn, voordat aan het begin van het voorjaar (maart) het peil wordt verhoogd. De exacte
waterpeilen in de gecompartimenteerde rietlanden kunnen in een latere fase worden vastgesteld.
De kades rondom de rietlanden kunnen worden aangelegd met grond die vrijkomt als gevolg van het
plaggen van deze rietlanden. Dit heeft als bijkomend voordeel dat de voor het porseleinhoen benodigde
minimale 10 cm water op de rietlanden behaald kan worden met een beperktere opzetting van het waterpeil,
waardoor de technische haalbaarheid toeneemt. Bovendien biedt plaggen de mogelijkheid om kleinschalig
verschillen in maaiveldhoogte te realiseren. Meer afwisseling in ondiep openwater, lage en hoge
moerasvegetatie, zorgt voor een gunstiger uitgangssituatie voor met name rallen, waaronder het
porseleinhoen.
Het exacte peilverloop in de gecompartimenteerde rietlanden en de mate waarin geplagd wordt, is op dit
moment op hoofdlijnen uitgewerkt. Omdat de rietlanden losgekoppeld worden van de rest van deelgebied
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Zouwe is de exacte invulling van deze variant niet van belang voor het scoren aan het afwegingskader. Als
deze variant gekozen wordt, dan dient het peilbeheer en de locaties waar geplagd gaat worden in een latere
fase nader te worden uitgewerkt.
In de rest van de Oude en Nieuwe Zederik volgt het peil het reguliere peilverloop met een gemiddeld peil van
+ 0,85 m NAP.

5.6 Mitigerende en aanvullende maatregelen
In deze paragraaf worden maatregelen beschreven om specifieke negatieve effecten als gevolg van
(onderdelen van) varianten te verminderen of zelfs weg te nemen. Ook worden een aantal maatregelen
beschreven die mogelijk aanvullend getroffen kunnen worden, indien de natuurdoelen onvoldoende gehaald
worden als gevolg van een variant.

5.6.1 Baggeren Oude Zederik

Met opmerkingen [LSvB57]: Het is zeer misleidend om
deze mitigerende en aanvullende maatregelen op zo’n manier
buiten de begroting te houden van die voorstellen die deze
maatregelen nodig hebben.

Doel maatregel
Het verwijderen van de fosfaatrijke onderwaterbodem van de Zederik, waardoor interne eutrofiering wordt
voorkomen. Deze ingreep leidt tot een verbetering van de waterkwaliteit.

Omschrijving maatregel
De onderstaande tekst is gebaseerd op DHV (2013).
Door de Zederik te baggeren wordt de fosfaatrijke waterbodem verwijderd. Hierdoor is de kans op nalevering
van fosfaat uit de waterbodem een stuk kleiner. Dit heeft een positief effect op de ecologische waterkwaliteit
(KRW) en de Natura 2000 doelen zwarte stern en H2150 meren met krabbenscheer en fonteinkruiden.
In de Zouweboezem ligt een dikke laag bagger. Technisch kan deze gemakkelijk verwijderd worden. De
kosten van baggeren en toepassen van schone bagger bedragen €5 à 10 per kubieke meter. Bij verwijdering
van een halve meter bagger over 100.000 m2 bedragen de kosten eenmalig tussen € 250.000 en €500.000
(exclusief BTW). Het waterschap heeft eerder becijferd in de studie voor HENSED-wateren dat 100.000 m3
gebaggerd zou moeten worden.
Voor het gebaggerde materiaal moet een toepassing worden gevonden. Omdat het geen ernstig
verontreinigde bagger betreft zal naar verwachting binnen het plangebied een toepassing kunnen worden
gevonden (mondelinge informatie Ronald Gylstra, Waterschap Rivierenland).
Randvoorwaarde voor het baggeren van de Oude Zederik is dat als gevolg hiervan de wegzijging niet
significant toeneemt. De baggerdiepte moet hierop afgestemd worden.

5.6.2 Defosfateren van inlaatwater
Doel maatregel
Het verwijderen van de fosfaat uit het inlaatwater, waardoor eutrofiering wordt voorkomen. Deze ingreep
leidt tot een verbetering van de waterkwaliteit.

Omschrijving maatregel
De onderstaande tekst is gebaseerd op DHV (2013).
Het defosfateren van inlaatwater is mogelijk door het water door een systeem te leiden waar bijvoorbeeld
ijzerchloride wordt toegevoegd. Het fosfaat in het water bindt aan het ijzer en slaat neer als ijzerfosfaat. Door
de verwijdering van fosfaat vermindert de kans op algenbloei. Dit heeft een positief effect op de ecologische
waterkwaliteit (KRW) en de Natura 2000-doelen zwarte stern en H2150 meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden.
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De kosten voor defosfateren bedragen naar schatting € 0,05 per kubieke meter water. Bij een jaarlijkse
gemiddelde aanvoer van 500.000 m3 water bedragen de kosten naar schatting € 25.000 per jaar (exclusief
BTW).
Defosfateren van inlaatwater is technisch haalbaar, maar betekent wel een jaarlijkse kostenpost. De
haalbaarheid wordt bepaald door de financieringsmogelijkheden en het draagvlak voor een dergelijke
‘technische ingreep’.

5.6.3 Ophogen buitendijkse percelen panden Sluis en aanpassen kade
Doel maatregel
Het voorkomen van wateroverlast bij de buitendijkse woonpercelen in het buurtschap Sluis als gevolg van
een peilverhoging.

Omschrijving maatregel
Aan de noordzijde van de Zouweboezem bij het buurtschap Sluis is een aantal woonpercelen aanwezig,
waarvan de tuin rechtstreeks grenst aan de Zouweboezem. Het instellen van een natuurlijker peilbeheer kan
leiden tot (aanvullende) wateroverlast voor de omwonenden. Het gaat hierbij om het onderlopen van
laaggelegen delen van tuinen en kelders. Om dit te voorkomen kunnen een aantal aanvullende maatregelen
worden getroffen. Deze bestaan uit het ophogen van percelen en het aanbrengen van een beschoeiing
(Figuur 19). Hierdoor wordt voorkomen dat bij een hogere waterstand de tuinen onderlopen. Ook moet
verkend worden hoe wateroverlast in de kelders kan worden voorkomen. Hiervoor moet de oorzaak van de
wateroverlast beter in beeld gebracht worden (relatie oppervlaktewater, grondwater, neerslag, verdamping,
kwel, wegzijging, en kelder/kruipruimte dieptes).
Voor het vaststellen van (grond)wateroverlast moeten de grondwaterstanden ter plaatse van woningen,
tuinen, dijken, boezem en polders gemeten worden en kelder-/ en kruipruimtedieptes in kaart gebracht
worden. Om de mate van kwel in te schatten zijn ook stijghoogtemetingen in het eerste watervoerende
pakket vereist. Daarnaast moeten de oppervlaktewaterstanden, neerslag en verdamping gemonitord
worden. Onafhankelijk van deze verkennende studie is het sterk aan te bevelen een monitoringsplan op te
stellen en deze zo snel mogelijk uit te voeren in een monitoringsnetwerk. Hiermee kan een betrouwbare nulmeting (referentie) worden uitgevoerd om (de oorzaak van) de huidige wateroverlast te kwantificeren. Ook
kan het monitoringsnetwerk gebruikt worden om de eventuele herinrichting / peilverandering in het gebied
(voorkeursvariant) te evalueren en waar nodig bij te sturen (optimalisatie).
De kosten en technische haalbaarheid van het ophogen van de percelen en het aanpassen van de kade,
monitoringsplan en -netwerken het voorkomen van wateroverlast in kelders, kruipruimtes, vloeren en muren
zijn grotendeels niet bekend. Voor alleen het ophogen van de percelen en het aanpassen van de kades
moet in ider geval rekening worden gehouden met tussen de €250.000,- en €500.000 euro.

Met opmerkingen [LSvB58]: Hoe kan het zijn, dat
voorstellen die zo uitgewerkt zijn en deze maatregel nodig
maken, deze kosten buiten beschouwing laten.
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Met opmerkingen [LSvB59]: De damwand moet natuurlijk
alle panden beschermen.
Hier getekend is hij veel te kort.

Figuur 19 Maatregelen die getroffen kunnen worden om het onderlopen van percelen (tuinen) in Sluis weg te nemen. NB: de
dunne rode lijn betreft de begrenzing van de Zouwe, niet de locatie voor een damwand, zoals de legenda suggereert Bron
figuur: Royal Haskoning (2007)

5.6.4 Aanpassing Vlietmolen
Doel maatregel
Garanderen dat de Vlietmolen bij een verhoging van het waterpeil nog water kan opmalen vanuit de polder.

Omschrijving maatregel
Hiervoor zijn twee opties mogelijk:
•

•

Aanpassing van het rad / ophanging van de Vlietmolen, aangepast op een hoger peil. Vanaf peilen hoger
dan + 0,90 m NAP kan de molen zoals het rad nu is ingesteld niet of nauwelijks meer water vanuit de
polder de Oude Zederik in malen. Wellicht kan door deze optimalisatie tot een peil van + 1,00 m NAP
water worden opgemalen.
De Vlietmolen kan een eigen peilgebied krijgen, waar het water in kan rondpompen. Hiermee vervalt
weliswaar de oorspronkelijke historische functie van de molen, maar inmiddels heeft deze geen formele
waterstaatkundige functie meer.

De kosten van deze aanpassing zijn op dit moment niet bekend, maar worden geschat op minimaal
€100.000,-.

Met opmerkingen [LSvB60]: Cultuurhistorische waarden
worden vaak gekenmerkt door niet formele waterstaatkundige
functies.
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5.6.5 Alternatieve bergingscapaciteit realiseren in de Hoge Boezem
Doel maatregel
Eventueel verlies aan bergingscapaciteit in de Zederik mitigeren.

Omschrijving maatregel
Door het afsluiten van een deel van de Zouweboezem gaat een deel van de bergingscapaciteit, die de Oude
en Nieuwe Zederik hebben, verloren. Dit kan worden opgevangen door de Hoge Boezem aan te wijzen als
bergingslocatie. In de huidige situatie kent deze polder een peil van -0,30 m NAP. Er vanuit gaande dat hier
een streefpeil van + 1,22 m NAP kan worden gehaald, heeft deze polder een (nood)bergingscapaciteit van
206.063 m³. Hiertoe dient wel de huidige kade aan de noordzijde van het gebied te worden opgehoogd van
circa + 0,50 m NAP naar circa + 1,50 m NAP (de kruinhoogte van de kade dient minimaal 20 cm hoger te
zijn (waakhoogte) ten opzichte van het berekende toetspeil).
De Hoge Boezem is van groot belang voor de grote modderkruiper en daarmee ook als foerageergebied
voor de purperreiger. Dit is waarschijnlijk een van de belangrijkste redenen dat de purperreigerkolonie zo
gegroeid is in de Zouweboezem. Vanwege de combinatie van begrazing en tegenwoordig hogere
voorjaarpeilen is het ook van belang als broedgebied voor moerasvogels, waaronder de afgelopen paar jaar
steltkluut en wellicht ook geschikt habitat voor porseleinhoen. Met deze natuurwaarden moet rekening
gehouden worden bij het uitvoeren van deze maatregel.

Met opmerkingen [LSvB61]: Door begrazing zonder
afrastering is de kade rondom de boezem op diverse plaatsen
ernstig beschadigd.

De kosten van het aanpassen van de kade van de Hoge boezem bedragen circa € 91.000,- exclusief BTW.

5.6.6 Stuw onder A27 passeerbaar maken voor vis
Doel maatregel
Het mogelijk maken van vismigratie bij afsluiting met een stuw onder de A27.

Omschrijving maatregel
Om de barrière werking van een stuw onder de A27 voor vismigratie op te heffen, kan de stuw passeerbaar
worden gemaakt voor vissen door middel van de aanleg van een vistrap. Ook kan de pomp die, wanneer
nodig, water oppompt naar het noordelijke deel, visvriendelijk worden gemaakt. Hierdoor wordt het doden en
of verwonden van vissen voorkomen.
De meerkosten voor deze aanpassing bovenop de aanlegkosten voor de stuw worden geschat op
€150.000,- tot €300.000,-. Voor deze aanpassing geldt dat moet worden bekeken of het uitvoerbaar is, met
name voor wat betreft het ruimtebeslag

Met opmerkingen [LSvB62]: Dit zijn geen meerkosten, dit
zijn onvermijdelijke kosten

5.6.7 Stuw onder A27 passeerbaar maken voor boten
Doel maatregel
Het garanderen dat boten nog heen en weer kunnen varen tussen de Zederik ten noorden en ten zuiden van
de A27, in het geval daar een stuw wordt geplaatst.

Omschrijving maatregel
Om de barrière werking van een stuw onder de A27 voor boten te voorkomen, kan hier een overtoom
gerealiseerd worden. Hierdoor blijft de stuw passeerbaar voor (kleine) boten. Let wel; formeel is de Oude en
Nieuwe Zederik geen vaarwater.
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De meerkosten voor deze aanpassing bovenop de aanlegkosten voor de stuw worden geschat op
€150.000,- tot €250.000,-. Voor deze aanpassing geldt dat moet worden bekeken of het uitvoerbaar is, met
name voor wat betreft het ruimtebeslag

Met opmerkingen [LSvB63]: Is dit voor de show? Let wel
formeel moet het bekeken worden.

5.6.8 Stuw onder de A27 waterkerend maken
Doel maatregel
Voorkomen dat de kades van de Zederik ten noorden van de A27 aangepast hoeven te worden.

Met opmerkingen [LSvB64]: Wie heeft dit verzonnen? Is dit
serieus?

Omschrijving maatregel
De oostkade van de Zederik (Zederikkade) zal voor 2030 verstevigd moeten worden aangezien hij niet aan
de norm voldoet. Op deze locatie is bekend dat dergelijke werkzaamheden veel overlast kan betekenen voor
de aanwonenden (aan- en afvoer van vrachtverkeer). Indien wordt gekozen voor de stuw onder de A27, dan
kan verkend worden in hoeverre deze stuw ook ingezet kan worden om piekwaterstanden te voorkomen in
het noordelijke deel van de Zouweboezem. Dit zou eventueel tot gevolg hebben dat er geen kadeversterking
nodig is. Dit betekent dat er minder overlast voor de aanwonenden van de Zederikkade optreedt. Of de kade
met inzet van de nieuwe stuw wel aan de norm voldoet zal berekend moeten worden.
De meerkosten voor deze aanpassing bovenop de aanlegkosten voor de stuw worden geschat op
€100.000,- tot €200.000,-. Voor deze aanpassing geldt dat moet wel nader verkend worden of deze
uitvoerbaar is.
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6 BEOORDELING VARIANTEN
In dit hoofdstuk worden de effecten van de varianten, zoals beschreven in hoofdstuk 5, beoordeeld. In
hoofdstuk 4 staat de methodiek van de scoring nader beschreven. In dit hoofdstuk beschrijven wij per variant
de scoring en de onderbouwing daarvoor.

Met opmerkingen [LSvB65]: Om de varianten te kunnen
beoordelen moet er een duidelijk kosten overzicht zijn. Dit
ontbreekt nu.

6.1 Variant 1.) Compartimenteren ter hoogte van de sluis bij Meerkerk
In de volgende paragraven worden de effecten van de twee sub-varianten beoordeeld voor het afsluiten ter
hoogte van de sluis bij Meerkerk.

6.1.1 Variant 1a.) Sluis gesloten in de winter
Samengevat is deze sub-variant:
• Het sluiten van de sluis bij Meerkerk in de winter, met een waterpeilverlaging in de winter.
• Gecombineerd met het plaggen van rietlanden.
Zie paragraaf 5.2.1 voor een uitgebreide beschrijving.
In onderstaande tabel wordt de variant gescoord op de verschillende (gebruiks)functies en de
uitvoerbaarheid. In de tekst onder de tabel wordt de beoordeling kort toegelicht

Natuur

Veiligheid

Landbouw

Wonen en
werken

Recreatie en
cultuurhistorie

Uitvoerbaarheid

Infrastructuur

Porseleinhoen

Stabiliteit kades

Grondwaterpeil

Woningen Sluis

Hengelsport

Kosten

Gebruik, beheer
en onderhoud
A27

Purperreiger

Waterbergingscapaciteit

Wateraanvoer

Overige
woningen

Varen

Draagvlak

Riolering

Vlietmolen

Technische
uitvoerbaarheid

Waterkwaliteit

Waterafvoer

Rietsnijden

Voor de legenda: zie paragraaf 4.1 en 4.2.

Natuur
Deze variant heeft voor het porseleinhoen een neutraal effect ten opzichte van de huidige situatie. De
rietlanden worden weliswaar geplagd, waardoor ze worden terug gezet in de successie en in het voorjaar
onder water komen te staan. Beiden zijn positief voor het porseleinhoen. De variant leidt echter ook tot een
tegen natuurlijk peilverloop met lage waterstanden in de winter en hoge in de zomer. Dit is ongunstig voor de
ontwikkeling van een moeras met zeggen en/of lage helofyten (Lorenz & Van der Molen, 2001, OB+N
Natuurkennis) welke noodzakelijk is als broedhabitat voor het porseleinhoen. Hierdoor is onduidelijk of deze
variant op de lange termijn wel leidt tot de juiste omstandigheden voor het porseleinhoen. Deze variant is
dan ook als neutraal beoordeeld.
Deze variant heeft voor de purperreiger een positief effect ten opzichte van de huidige situatie. Door het
afplaggen van de rietlanden wordt een hoger waterpeil op de rietlanden gerealiseerd, waardoor deze
moeilijker bereikbaar worden voor de vos. De variant leidt wel tot een tegen natuurlijk peilverloop met lage
waterstanden in de winter en hoge in de zomer, wat niet optimaal is voor de ontwikkeling van rietlanden. Dit
tegennatuurlijk peilverloop wordt echter ook toegepast in percelen waar rietteelt plaatsvindt (OB+N
Natuurkennis), dus dit zal naar verwachting de ontwikkeling van rietlanden niet in de weg staan. Deze
variant is dan ook als positief beoordeeld.
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Deze variant heeft voor de waterkwaliteit een positief effect, omdat door de isolatie van het gebied in de
winter, de invloed van eutroof en sulfaatrijk gebiedsvreemd water wordt verminderd ten opzichte van de
huidige situatie. Dit effect is overigens heel beperkt, omdat in de winter sprake is van een neerslagoverschot,
waardoor er voornamelijk water afgevoerd zal worden vanuit de Zederik. In het zomerhalfjaar is ook nog
steeds sprake van een open verbinding met het Merwedekanaal. Het gebied blijft dus wel beïnvloed door
gebiedsvreemd water.
Voor het rietsnijden is deze variant neutraal ten opzichte van de huidige situatie. De rietlanden worden
weliswaar afgeplagd, maar de door de peilverlaging in de winter blijft rietsnijden mogelijk.

Veiligheid
Voor de stabiliteit van de kades scoort deze variant neutraal ten opzichte van de huidige situatie. De variant
voorziet in het winterhalfjaar in een beperkte peildaling ten opzichte van de huidige situatie, dus de stabiliteit
van de kades is niet in het geding.
Voor de waterbergingscapaciteit heeft deze variant een neutraal effect ten opzichte van de huidige situatie.
In de winter kan de Zouweboezem weliswaar beperkter worden ingezet als waterberging, omdat de sluis bij
Meerkerk dan gesloten is. De Zouweboezem kan echter nog wel ingezet worden voor noodberging in welk
geval er zelfs extra bergingscapaciteit is, vanwege het lagere waterpeil.

Landbouw
Voor wat betreft het grondwaterpeil scoort deze variant neutraal ten opzichte van de huidige situatie. Deze
variant zal theoretisch leiden tot een afname van de ondiepe kwel in de omliggende polders in de winter,
vanwege de lagere waterstand. De ondiepe kwel is echter waarschijnlijk relatief beperkt, vanwege de
ondoorlatendheid van de deklaag (DHV, 2013). Rondom de stroomruggen, die minder kleiig zijn, kan echter
wel een afname van kwel plaatsvinden. Over het algemeen is de invloed op het grondwaterpeil echter
beperkt. Deze variant scoort dan ook neutraal ten opzichte van de huidige situatie.
Voor de wateraanvoer richting omliggende polders scoort deze variant neutraal ten opzichte van de huidige
situatie. Deze wateraanvoer vindt voornamelijk in het zomerhalfjaar plaats, waarbij gestart wordt in het
(vroege) voorjaar. In de zomer staat de Zouweboezem in open verbinding met het Merwedekanaal, dus in
die periode wordt de wateraanvoer niet beïnvloed ten opzichte van de huidige situatie.
Voor de waterafvoer scoort deze variant negatief ten opzichte van de huidige situatie. De peildaling in de
winter is geen belemmering voor de Vlietmolen. Wel wordt de afvoer van gebiedseigen water richting het
Merwedekanaal belemmert doordat de sluisdeur bij Meerkerk gesloten is. Het is hierbij de vraag hoe de
peildaling in de winter gerealiseerd kan worden, omdat juist in die periode het neerslagoverschot het grootst
is. Waarschijnlijk zal een pomp moeten worden ingezet om het overtollige water af te voeren naar het dan
hoger gelegen Merwedekanaal.

Wonen en werken
Voor de woningen in Sluis geldt dat door het verlagen van het waterpeil in de winter (+ 0,70 m NAP) de
wateroverlast in tuinen, kruipruimtes en kelders zal afnemen. Bij het verlagen van het waterpeil bestaat wel
het risico dat bodemdaling kan toenemen, al wordt dit in de natte winterperiode deels gecompenseerd door
de neerslag en tijdelijke peilverhogingen bij waterberging. Het handhaven van de praktijkpeilen (+ 0,85 m
NAP) in de zomerperiode voorkomt verdere bodemdaling door het ontwijken van water en afbraak van het
veen. Deze variant is dan ook als positief beoordeeld.
Voor de overige woningen geldt dat door het verlagen van het waterpeil in de winter (+ 0,70 m NAP) de
wateroverlast in tuinen, kruipruimtes en kelders zal afnemen. Bij het verlagen van het waterpeil bestaat wel
het risico dat bodemdaling kan toenemen, al wordt dit in de natte winterperiode deels gecompenseerd door
de neerslag en tijdelijke peilverhogingen bij waterberging. Woningen aan de polderzijde kunnen in de
winterperiode minder last hebben als gevolg van kwel door/onder de dijk door. Door de beperkte
doorlatendheid van de deklaag en dijklichaam zal het positieve effect beperkt zijn. Het handhaven van de
praktijkpeilen (+ 0,85 m NAP) in de zomerperiode voorkomt verdere bodemdaling door het ontwijken van
water en afbraak van het veen. Deze variant is dan ook als positief beoordeeld.

48

NATURA 2000-GEBIED ZOUWEBOEZEM

Recreatie en cultuurhistorie
Voor de hengelsport is deze variant neutraal ten opzichte van de huidige situatie. Door het dichtzetten van
de sluis in Meerkerk in de winter ontstaat een barrière voor zowel vissen als boten. Het beoefenen van de
hengelsport blijft echter nog wel mogelijk in de Oude Zederik. Overigens mag formeel niet gevaren worden
op de Zouweboezem (zie ook volgende punt). Bovendien staat de sluis gedurende de piek in de vistrek
(globaal eind maart – begin juni, afhankelijk van de weersomstandigheden) open. De uitwisseling met
andere gebieden wordt dan ook niet verhinderd.
Voor het varen is deze variant formeel gesproken neutraal, omdat het niet toegestaan is om op de Oude
Zederik te varen. De praktijk is echter dat er op de Oude Zederik wel wordt gevaren. Met dat als
uitgangspunt is de beoordeling van deze variant alsnog neutraal ten opzichte van de huidige situatie.
Doordat de sluis bij Meerkerk dicht staat in de winter kan in een deel van het jaar niet tussen de Zederik en
het Merwedekaal gevaren worden. De sluis is echter alleen gesloten in het winterseizoen, waarin slecht zeer
beperkt gevaren wordt. Bovendien staat in de huidige situatie de sluis in de winter op de ketting, waardoor
het passeren per boot ook feitelijk niet mogelijk is. Gedurende het zomerseizoen, wanneer het meest
gevaren wordt, staat de sluis open. Er is dan geen sprake van hindering van het vaarverkeer.
Voor De Vlietmolen is deze variant neutraal, omdat het voorziet in een daling van het waterpeil. Het
functioneren van de molen wordt dan ook niet beperkt.

Uitvoerbaarheid
Voor de kosten scoort deze variant zeer negatief ten opzichte van de andere varianten (zie Bijlage 2 voor
een vergelijking met alle varianten). Voor deze variant moeten rietlanden worden afgeplagd naar +0,75 m
NAP. De kosten hiervan bedragen naar schatting €60.000 – €80.000,- per ha. Als er vanuit gegaan wordt dat
de rietlanden A t/m D uit Figuur 17 en Tabel 4 worden afgeplagd, zal het maximaal 32 ha betreffen. De totale
kosten komen dan uit tussen €1.920.000,- en €2.560.000,-. Het plaggen zal cyclisch moeten worden
uitgevoerd, om zorg te dragen dat alle successie stadia aanwezig zijn, dus deze kosten worden uitgespreid
over circa 10 jaar. Bij de sluis bij Meerkerk is het waarschijnlijk nodig om een pompinstallatie te realiseren.
De kosten hiervan zijn onduidelijk, omdat de benodigde capaciteit in deze fase nog niet duidelijk is. Deze
zullen zeker enkele tienduizenden euros bedragen, exclusief gebruik, beheer en onderhoud.
Voor het draagvlak scoort deze variant positief ten opzichte van de andere varianten. Deze variant is
ingebracht door de buurtvereniging Zouweboezem, dus bij de omwonenden is draagvlak voor deze
oplossing. Gezien de relatief beperkte impact op de omgeving, waarbij gebruik wordt gemaakt van de
bestaande sluis, zal voor deze variant naar verwachting draagvlak zijn.
Voor de technische uitvoerbaarheid scoort deze variant positief ten opzichte van de andere varianten. Bij
deze variant wordt gebruik gemaakt van de bestaande sluis bij Meerkerk, waardoor weinig fysieke
aanpassingen nodig zijn. In de winter is wel sprake van een neerslagoverschot in de Zouwe, wat betekent
dat dan juist water afgevoerd moet worden naar het Merwedekanaal. Om in die periode een peilverlaging te
bereiken, moet water uit de Zouwe weggepompt worden. Dit betekent dat bij de sluis bij Meerkerk een
pompinstallatie geplaatst moet worden. Dit staat de technische uitvoerbaarheid echter niet in de weg.

Infrastructuur
Voor het gebruik, beheer en onderhoud van de A27 heeft deze variant geen gevolgen. De verlaging van het
waterpeil in de winter vormt geen belemmering voor het gebruik, beheer en onderhoud van de A27. Deze
variant scoort dan ook neutraal.
Deze variant scoort voor de riolering neutraal ten opzichte van de huidige situatie. De peilverlaging in de
winter heeft geen gevolgen voor het functioneren van de riolering.
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6.1.2 Variant 1b.) Sluis gesloten in de zomer
Samengevat is deze subvariant:
• Het sluiten van de sluis bij Meerkerk in de zomer, met een waterpeilverlaging in de zomer
• Gecombineerd met het plaggen van rietlanden.
Zie paragraaf 5.2.2 voor een uitgebreide beschrijving
In onderstaande tabel wordt de variant gescoord op de verschillende (gebruiks)functies en de
uitvoerbaarheid. In de tekst onder de tabel wordt de beoordeling kort toegelicht

Natuur

Veiligheid

Landbouw

Wonen en
werken

Recreatie en
cultuurhistorie

Uitvoerbaarheid

Infrastructuur

Porseleinhoen

Stabiliteit kades

Grondwaterpeil

Woningen Sluis

Hengelsport

Kosten

Gebruik, beheer
en onderhoud
A27

Purperreiger

Waterbergingscapaciteit

Wateraanvoer

Overige
woningen

Varen

Draagvlak

Riolering

Vlietmolen

Technische
uitvoerbaarheid

Waterkwaliteit

Waterafvoer

Rietsnijden

Voor de legenda: zie paragraaf 4.1 en 4.2.

Natuur
Deze variant heeft voor het porseleinhoen een zeer positief effect ten opzichte van de huidige situatie. Door
het (cyclisch) plaggen van de rietlanden worden ze terug gezet in de successie en in het voorjaar komen ze
onder water te staan. Bovendien is de gedeeltelijke droogval in de zomer gunstig voor de ontwikkeling van
het vegetatietype waar de porseleinhoen broedt. Deze variant is dan ook als zeer positief beoordeeld.
Deze variant heeft voor de purperreiger een zeer positief effect ten opzichte van de huidige situatie. Door het
afplaggen van de rietlanden wordt een hoger waterpeil op de rietlanden gerealiseerd, waardoor deze
moeilijker bereikbaar worden voor de vos. De droogval in de zomer is bovendien gunstig voor de
ontwikkeling van de rietlanden waar de purperreiger in broedt. Deze variant is dan ook als zeer positief
beoordeeld.
Deze variant heeft voor de waterkwaliteit een zeer positief effect, omdat door de isolatie van het gebied in de
zomer, de invloed van eutroof en sulfaatrijk gebiedsvreemd water wordt verminderd ten opzichte van de
huidige situatie. Weliswaar is enige inlaat van water nog nodig om het te ver uitzakken van het waterpeil in
droge perioden te voorkomen, maar dit is een forse afname ten opzichte van de huidige situatie. In de rest
van het jaar is overigens nog steeds sprake van een open verbinding met het Merwedekanaal. Het gebied
blijft dus wel beïnvloed door gebiedsvreemd water.
•

De situatie voor waterkwaliteit kan nog verder verbeterd worden door te verkennen of de inlaten naar de
omliggende polders verplaats kunnen worden, waardoor minder gebiedsvreemd water ingelaten hoeft te
worden gedurende de zomermaanden. Op jaarbasis wordt circa 110.000 m3 water doorgelaten naar de
omliggende polders, ofwel circa 5 % van de totale waterbalans (DHV, 2012)

Voor het rietsnijden is deze variant negatief ten opzichte van de huidige situatie. Omdat de rietlanden
verlaagd worden door het plaggen ontstaan in de winter zeer natte omstandigheden. Hierdoor wordt het
rietsnijden in de winter bemoeilijkt.
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Veiligheid
Voor de stabiliteit van de kades scoort deze variant neutraal ten opzichte van de huidige situatie. De variant
voorziet in de zomer in een beperkte peildaling ten opzichte van de huidige situatie, dus de stabiliteit van de
kades is niet in het geding.
Voor de waterbergingscapaciteit heeft deze variant een neutraal effect ten opzichte van de huidige situatie.
In de zomer kan de Zouweboezem weliswaar niet meer worden ingezet voor reguliere berging, omdat de
sluis bij Meerkerk dan gesloten is. De Zouweboezem kan echter nog wel ingezet voor noodberging in welk
geval er zelfs extra bergingscapaciteit is, vanwege het lagere waterpeil. De inzet van het gebied voor
berging verandert dus niet wezenlijk. Om deze reden is deze variant als neutraal beoordeeld ten opzichte
van de huidige situatie

Landbouw
Voor wat betreft het grondwaterpeil scoort deze variant neutraal ten opzichte van de huidige situatie. Deze
variant zal theoretisch leiden tot een afname van de ondiepe kwel in de omliggende polders in de zomer,
vanwege de lagere waterstand. De ondiepe kwel is echter waarschijnlijk relatief beperkt, vanwege de
ondoorlatendheid van de deklaag (DHV, 2013). Rondom de stroomruggen, die minder kleiig zijn, kan echter
wel een afname van kwel plaatsvinden. Over het algemeen is de invloed op het grondwaterpeil echter
beperkt. Deze variant scoort dan ook neutraal ten opzichte van de huidige situatie.
Voor de wateraanvoer richting omliggende polders scoort deze variant neutraal ten opzichte van de huidige
situatie. Deze wateraanvoer vindt voornamelijk in het zomerhalfjaar plaats, waarbij gestart wordt in het
(vroege) voorjaar. In de zomer staat de Zouweboezem weliswaar niet meer in open verbinding met het
Merwedekanaal, maar in die periode kan wel water ingelaten worden indien de watervraag vanuit de
omliggende polders groot is. De wateraanvoer wordt dan ook niet beïnvloed ten opzichte van de huidige
situatie.
Voor de waterafvoer scoort deze variant neutraal ten opzichte van de huidige situatie. De peildaling in de
zomer is geen belemmering voor de Vlietmolen. De afvoer van gebiedseigen water richting het
Merwedekanaal wordt ook niet belemmerd, omdat juist in de zomer het neerslagoverschot zeer beperkt is.
Waarschijnlijker is zelfs dat in droge en warme perioden extra water ingelaten moet worden om te
voorkomen dat het peil te ver uitzakt. De waterafvoer is dan ook niet beperkt.

Wonen en werken
Voor de woningen in Sluis zal door het verlagen van het waterpeil in de zomer (onder de invloed van
verdamping) de wateroverlast in tuinen, kruipruimtes en kelders afnemen. Bij het verlagen van het waterpeil
bestaat wel het risico dat bodemdaling kan toenemen, door het ontwijken van water en afbraak van het
veen. Daarnaast wordt de huidige wateroverlast tijdens de winterperiode niet verholpen in deze variant.
Deze variant is dan ook als negatief beoordeeld.
Voor de overige woningen zal door het verlagen van het waterpeil in de zomer (onder de invloed van
verdamping) de wateroverlast in tuinen, kruipruimtes en kelders afnemen. Woningen aan de polderzijde
kunnen in de zomerperiode minder last hebben als gevolg van kwel door/onder de dijk door. Door de
beperkte doorlatendheid van de deklaag en dijklichaam zal het positieve effect beperkt zijn. Bij het verlagen
van het waterpeil bestaat wel het risico dat bodemdaling kan toenemen, door het ontwijken van water en
afbraak van het veen. Daarnaast wordt de huidige wateroverlast tijdens de winterperiode niet verholpen in
deze variant. Deze variant is dan ook als negatief beoordeeld.

Recreatie en cultuurhistorie
Voor de hengelsport is deze variant neutraal ten opzichte van de huidige situatie. Door het dichtzetten van
de sluis in Meerkerk in de zomer ontstaat een barrière voor zowel vissen als boten. Het beoefenen van de
hengelsport blijft echter nog wel mogelijk in de Oude Zederik. Overigens mag formeel niet gevaren worden
op de Zouweboezem (zie ook volgende punt). Bovendien staat de sluis gedurende de piek in de vistrek
(globaal eind maart – begin juni, afhankelijk van de weersomstandigheden) open. De uitwisseling met
andere gebieden wordt dan ook niet verhinderd.
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Voor het varen is deze variant formeel gesproken neutraal, omdat het niet toegestaan is om op de Oude
Zederik te varen. De praktijk is echter dat er op de Oude Zederik wel wordt gevaren. Met dat als
uitgangspunt is de beoordeling van deze variant negatief ten opzichte van de huidige situatie. Doordat de
sluis bij Meerkerk dicht staat in de zomer kan in een deel van het jaar niet tussen de Zederik en het
Merwedekaal gevaren worden. Omdat dit samenvalt met het vaarseizoen vormt dit een belemmering.
Voor De Vlietmolen is deze variant neutraal, omdat het voorziet in een daling van het waterpeil. Het
functioneren van de molen wordt dan ook niet beperkt.

Uitvoerbaarheid
Voor de kosten scoort deze variant negatief ten opzichte van de andere varianten (zie Bijlage 2 voor een
vergelijking met alle varianten). Voor deze variant moeten rietlanden worden afgeplagd naar +0,75 m NAP.
De kosten hiervan bedragen naar schatting €60.000 – €80.000,- per ha. Als er vanuit gegaan wordt dat de
rietlanden A t/m D uit Figuur 17 en Tabel 4 worden afgeplagd, zal het maximaal 32 ha betreffen. De totale
kosten komen dan uit tussen €1.920.000,- en €2.560.000,-. Het plaggen zal cyclisch moeten worden
uitgevoerd, om zorg te dragen dat alle successie stadia aanwezig zijn, dus deze kosten worden uitgespreid
over circa 10 jaar.
Voor het draagvlak scoort deze variant negatief ten opzichte van de andere varianten. Deze voorziet in een
peilverlaging in de zomer, dus wat dat betreft is bij de omwonenden zeker draagvlak voor deze oplossing.
Het winterpeil met daarmee samenhangende wateroverlast blijft echter gehandhaafd dus dat is weer
negatief. Ook heeft de variant een relatief beperkte impact op de omgeving, waarbij gebruik wordt gemaakt
van de bestaande sluis. Als gevolg van deze variant wordt door de drooglegging in de zomer echter wel de
bodemdaling in het gebied versneld, wat op de lange termijn negatief is voor de huizen in de Zouweboezem.
Naar verwachting is er dus wel tegenstand deze variant te verwachten.
Voor de technische uitvoerbaarheid scoort deze variant zeer positief ten opzichte van de andere varianten.
Bij deze variant wordt gebruik gemaakt van de bestaande sluis bij Meerkerk, waardoor weinig fysieke
aanpassingen nodig zijn. In de zomer is ook al sprake van een neerslagtekort in de Zouwe, wat betekent dat
het peil vanzelf zal uitzakken en het niet nodig zal zijn om water uit het gebied te pompen. Hooguit zal een
faciliteit in de sluis bij Meerkerk gemaakt moeten worden die water inlaat in het geval het peil te ver uitzakt.
Dit staat de technische haalbaarheid echter niet in de weg.

Infrastructuur
Voor het gebruik, beheer en onderhoud van de A27 heeft deze variant geen gevolgen. De verlaging van het
waterpeil in de zomer vormt geen belemmering voor het gebruik, beheer en onderhoud van de A27. Deze
variant scoort dan ook neutraal.
Deze variant scoort voor de riolering neutraal ten opzichte van de huidige situatie. De peilverlaging in de
zomer heeft geen gevolgen voor het functioneren van de riolering.
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6.2 Variant 2.) Geen aanpassing peilbeheer, plaggen rietlanden
Samengevat is deze variant:
•
•

Het peilbeheer blijft zoals het nu is
De rietlanden die van belang zijn voor de purperreiger en het porseleinhoen worden afgeplagd om
vernatting te bereiken
Zie paragraaf 5.3 voor een uitgebreide beschrijving.
In onderstaande tabel wordt de variant gescoord op de verschillende (gebruiks)functies en de
uitvoerbaarheid. In de tekst onder de tabel wordt de beoordeling kort toegelicht

Natuur

Veiligheid

Landbouw

Wonen en
werken

Recreatie en
cultuurhistorie

Uitvoerbaarheid

Infrastructuur

Porseleinhoen

Stabiliteit kades

Grondwaterpeil

Woningen Sluis

Hengelsport

Kosten

Gebruik, beheer
en onderhoud
A27

Purperreiger

Waterbergingscapaciteit

Wateraanvoer

Overige
woningen

Varen

Draagvlak

Riolering

Vlietmolen

Technische
uitvoerbaarheid

Waterkwaliteit

Waterafvoer

Rietsnijden

Voor de legenda: zie paragraaf 4.1 en 4.2.

Natuur
Deze variant heeft voor het porseleinhoen een neutraal effect ten opzichte van de huidige situatie. De
rietlanden worden weliswaar geplagd, waardoor ze worden terug gezet in de successie en in het voorjaar
onder water komen te staan, wat positief is voor het porseleinhoen. De variant voorziet echter niet in een
natuurlijker peilverloop met droogval in de zomer. Dit is ongunstig voor de ontwikkeling van een moeras met
zeggen en/of lage helofyten (Lorenz & Van der Molen, 2001, OB+N Natuurkennis) die noodzakelijk is als
broedhabitat voor het porseleinhoen. Hierdoor is onduidelijk of deze variant op de lange termijn zal leiden tot
geschikt broedhabitat voor het porseleinhoen. Deze variant is dan ook als neutraal beoordeeld.
Deze variant heeft voor de purperreiger een positief effect ten opzichte van de huidige situatie. Door het
afplaggen van de rietlanden wordt een hoger waterpeil op de rietlanden gerealiseerd, waardoor deze
moeilijker bereikbaar worden voor de vos. De variant voorziet weliswaar niet in een natuurlijker peilverloop,
wat gunstig is voor de ontwikkeling van de rietlanden, maar ook onder het huidige peilverloop ontstaan
rietlanden. Dit zal het ontstaan van geschikt broedbiotoop voor de purperreiger naar verwachting dan ook
niet in de weg staan.
Deze variant scoort voor de waterkwaliteit neutraal, omdat het peilbeheer niet wordt aangepast. De
waterkwaliteit blijft dan ook op hetzelfde niveau als in de huidige situatie.
Voor het rietsnijden is deze variant negatief ten opzichte van de huidige situatie. Omdat de rietlanden
worden afgeplagd, zullen deze onder water komen te staan. Hierdoor wordt de toegankelijkheid voor het
rietsnijden bemoeilijkt.

Veiligheid
Voor de stabiliteit van de kades scoort deze variant neutraal ten opzichte van de huidige situatie. Het
peilbeheer wordt namelijk niet aangepast
Voor de waterbergingscapaciteit scoort deze variant neutraal ten opzichte van de huidige situatie. Het
peilbeheer wordt namelijk niet aangepast, dus ook de waterbergingscapaciteit verandert niet.
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Landbouw
Voor wat betreft het grondwaterpeil scoort deze variant neutraal ten opzichte van de huidige situatie. Het
peilbeheer wordt namelijk niet aangepast, dus ook het grondwaterpeil verandert niet.
Voor de wateraanvoer richting omliggende polders scoort deze variant neutraal ten opzichte van de huidige
situatie. Het peilbeheer wordt namelijk niet aangepast, dus ook de doorvoerfunctie verandert niet.
Voor de waterafvoer scoort deze variant neutraal ten opzichte van de huidige situatie. Het peilbeheer wordt
namelijk niet aangepast, dus ook de afvoerfunctie verandert niet.

Wonen en werken
Voor de woningen in Sluis zullen bij het handhaven van de huidige waterpeilen geen negatieve of positieve
effecten optreden ten opzichte van de huidige situatie. De huidige wateroverlast en bodemdaling wordt niet
verholpen in deze variant. Deze variant is ten opzichte van de huidige situatie als neutraal beoordeeld.

Voor de overige woningen zullen bij het handhaven van de huidige waterpeilen geen negatieve of positieve
effecten optreden ten opzichte van de huidige situatie. De huidige wateroverlast, kwel en bodemdaling wordt
niet verholpen in deze variant. Deze variant is ten opzichte van de huidige situatie als neutraal beoordeeld.

Recreatie en cultuurhistorie
Voor de hengelsport scoort deze variant neutraal ten opzichte van de huidige situatie. Het peilbeheer wordt
namelijk niet aangepast en het gebied wordt niet geïsoleerd, dus de situatie voor de hengelsport verandert
niet.
Voor het varen scoort deze variant neutraal ten opzichte van de huidige situatie. Het peilbeheer wordt
namelijk niet aangepast en het gebied wordt niet geïsoleerd, dus het vaarverkeer wordt niet gehinderd.
Voor De Vlietmolen scoort deze variant neutraal ten opzichte van de huidige situatie. Het peilbeheer wordt
namelijk niet aangepast, dus het functioneren van de molen wordt niet gehinderd.

Uitvoerbaarheid
Voor de kosten scoort deze variant negatief ten opzichte van de andere varianten (zie Bijlage 2 voor een
vergelijking met alle varianten). Voor deze variant moeten rietlanden worden afgeplagd naar +0,75 m NAP.
De kosten hiervan bedragen naar schatting €60.000 – €80.000,- per ha. Als er vanuit gegaan wordt dat de
rietlanden A t/m D uit Figuur 17 en Tabel 4 worden afgeplagd, zal het maximaal 32 ha betreffen. De totale
kosten komen dan uit tussen €1.920.000,- en €2.560.000,-. Het plaggen zal cyclisch moeten worden
uitgevoerd, om zorg te dragen dat alle successie stadia aanwezig zijn, dus deze kosten worden uitgespreid
over circa 10 jaar.
Voor het draagvlak scoort deze variant zeer positief ten opzichte van de andere varianten. Omdat het
peilbeheer niet wordt aangetast en geen sprake is van isolatie van delen van de Zouwe, zullen gebruikers
van het gebied naar verwachting geen grote bezwaren hebben tegen deze variant.
Voor de technische uitvoerbaarheid scoort deze variant zeer positief ten opzichte van de andere varianten.
Het plaggen is technisch goed uitvoerbaar en al eerder gedaan in het gebied.

Infrastructuur
Voor het gebruik, beheer en onderhoud van de A27 scoort deze variant neutraal ten opzichte van de huidige
situatie. Het peilbeheer wordt niet aangepast, dus ten opzichte van de huidige situatie verandert niets.
Deze variant heeft voor de riolering scoort deze variant neutraal ten opzichte van de huidige situatie. Het
peilbeheer wordt niet aangepast, dus ten opzichte van de huidige situatie verandert niets.
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6.3 Variant 3.) Compartimenteren ter hoogte van A27
In de volgende paragrafen worden de vier sub-varianten voor het afsluiten ter hoogte van de A27 met een
stuw beoordeeld.

6.3.1 Variant 3a.) Stuw gesloten van herfst tot en met voorjaar met een
streefpeil van + 1,00 m NAP
Samengevat is deze variant:
•
•
•

Het afsluiten ten noorden van de A27 door middel van een beweegbare stuw en de peilfluctuaties
beperken. De afsluiting is van de herfst tot en met het voorjaar
Het waterpeil wordt in de herfst tot de zomer opgezet tot + 1,00 m NAP.
Eventueel in combinatie met cyclisch plaggen van delen van de rietlanden

Zie paragraaf 5.4.1 voor een uitgebreide beschrijving.

In onderstaande tabel wordt de variant gescoord op de verschillende (gebruiks)functies en de
uitvoerbaarheid. In de tekst onder de tabel wordt de beoordeling kort toegelicht
Natuur

Veiligheid

Landbouw

Wonen en
werken

Recreatie en
cultuurhistorie

Uitvoerbaarheid

Infrastructuur

Porseleinhoen

Stabiliteit kades

Grondwaterpeil

Woningen Sluis

Hengelsport

Kosten

Gebruik, beheer
en onderhoud
A27

Purperreiger

Waterbergingscapaciteit

Wateraanvoer

Overige
woningen

Varen

Draagvlak

Riolering

Vlietmolen

Technische
uitvoerbaarheid

Waterkwaliteit

Waterafvoer

Rietsnijden

Voor de legenda: zie paragraaf 4.1 en 4.2.

Natuur
Deze variant heeft voor het porseleinhoen een neutraal effect ten opzichte van de huidige situatie. Een
aanzienlijk deel van de rietlanden in de Zouweboezem komt in het voorjaar weliswaar onder water te staan,
waarbij circa 21 ha rietland met meer dan 10 cm water wordt geïnundeerd. Hierdoor komt voldoende
oppervlak beschikbaar waar (in combinatie met beheer) geschikt broedbiotoop voor het porseleinhoen kan
ontstaan. Maar omdat het rietbeheer (in een deel van het seizoen) niet meer uitgevoerd kan worden (zie
onder het kopje ‘rietsnijden’), wordt de vegetatie niet of slechts gedeeltelijk periodiek teruggezet in de
successie, waardoor er geen of slechts deels sprake zal zijn van een jonge pioniersvegetatie. Geschikt
broedbiotoop voor het porseleinhoen zal dan ook niet of beperkt ontstaan, waardoor de situatie voor deze
soort er netto niet op vooruit gaat ten opzichte van de huidige situatie.
Deze variant heeft voor de purperreiger een zeer positief effect ten opzichte van de huidige situatie, omdat
door de winter en voorjaarsinundatie enerzijds de rietvorming wordt gestimuleerd, wat leidt tot een toename
van geschiktheid van het broedgebied. Anderzijds wordt door een hogere waterstand het gebied moeilijker
bereikbaar voor de vos, wat leidt tot een lagere predatiedruk.
Deze variant heeft voor de waterkwaliteit een positief effect, omdat door de isolatie van het gebied in de
herfst, winter en het voorjaar, de invloed van eutroof en sulfaatrijk gebiedsvreemd water wordt verminderd
ten opzichte van de huidige situatie. In het voorjaar kan het nog wel noodzakelijk zijn om water uit het
55

NATURA 2000-GEBIED ZOUWEBOEZEM

Merwedekanaal op te pompen om te voldoen aan de watervraag van de omliggende polders. Bovendien is
in de zomer sprake van een open verbinding met het Merwedekanaal. Het gebied blijft dus beïnvloed door
gebiedsvreemd water.
Voor het rietsnijden is deze variant zeer negatief ten opzichte van de huidige situatie. Gedurende de gehele
winter is het peil hoger dan +0,90 m NAP, waardoor rietsnijden niet meer mogelijk is.

Veiligheid
Voor de stabiliteit van de kades heeft deze variant geen gevolgen ten opzichte van de huidige situatie. De
waterstand wordt weliswaar hoger in de herfst, winter en het voorjaar, maar de toetspeilen (+1.22 en +1,25
m NAP) worden niet overschreden. In het geval het waterpeil als gevolg van neerslag te hoog wordt, kan het
overtollige water afgevoerd worden richting het Merwedekanaal.
Voor de waterbergingscapaciteit heeft deze variant een negatief effect ten opzichte van de huidige situatie.
In de herfst, winter en het voorjaar kan de noordelijke helft van de Zouweboezem beperkter worden ingezet
als waterberging, omdat het waterpeil in deze omhoog gaat. Het maximum peil in geval van berging
bedraagt NAP +1,22 m, waardoor bij een peil van +1.00 m NAP nog wel berging kan plaatsvinden. De
bergingscapaciteit neemt in de herfst, winter en het voorjaar wel af van 322.551 m³ in de huidige situatie tot
197.365 m³ bij deze variant (ARCADIS, 2013). Het te isoleren deel van de Zouweboezem bedraagt 4.5%
van de boezemberging van “Linge stuwpand 14 – Merwedekanaal – Zouweboezem” (DHV, 2013). Hoewel
deze variant hetzelfde scoort als variant 3b, valt deze wel iets minder ongunstig uit, omdat het lagere
waterpeil een grotere noodberging toelaat.

Landbouw
Voor wat betreft het grondwaterpeil geldt dat deze variant theoretisch zal leiden tot een toename van de
ondiepe kwel in de omliggende polders in de herfst, winter en het voorjaar ten opzichte van de huidige
situatie. De ondiepe kwel is echter waarschijnlijk relatief beperkt, vanwege de ondoorlatendheid van de
deklaag (DHV, 2013). Rondom de stroomruggen, die minder kleiig zijn, kan echter wel een toename van
kwel plaatsvinden. Over het algemeen is de invloed op het grondwaterpeil echter beperkt. Deze variant
scoort dan ook neutraal ten opzichte van de huidige situatie.
Voor de wateraanvoer richting omliggende polders scoort deze variant neutraal ten opzichte van de huidige
situatie. Deze wateraanvoer vindt voornamelijk in het zomerhalfjaar plaats, waarbij gestart wordt in het
(vroege) voorjaar. In de zomer staat de noordelijke helft van de Zouweboezem in open verbinding met het
Merwedekanaal, dus in die periode wordt de wateraanvoer niet beïnvloed ten opzichte van de huidige
situatie. In het (vroege) voorjaar is de noordelijke helft weliswaar afgesloten, maar aan de watervraag van de
omliggende polders kan voldaan worden door water uit het Merwedekanaal op te pompen.
Voor de waterafvoer scoort deze variant neutraal ten opzichte van de huidige situatie. Door de waterstand
van +1.00 m NAP kan molen De Hoop weliswaar minder goed water oppompen (zie bij toelichting
beoordeling molen De Hoop hieronder), maar deze heeft geen waterstaatkundige functie meer. De afvoer
van het gebiedseigen water richting het Merwedekanaal wordt ook niet beperkt, omdat dit via de stuw ook
kan worden afgevoerd.

Wonen en werken
Voor de woningen in Sluis geldt dat door het verhogen van het waterpeil gedurende de natte periode van het
jaar (+ 1,00 m NAP) de wateroverlast in tuinen, kruipruimtes en kelders zal toenemen. Bij het bezoek van
Arcadis aan de bewoners van Sluis is aangegeven dat bij een waterpeil van + 1,00 m NAP meerdere kelders
en kruipruimtes onder water komen te staan. Hierdoor zal het vocht en water op muren en vloeren kunnen
toenemen. Het handhaven van de praktijkpeilen (+ 0,85 m NAP) in de zomerperiode voorkomt verdere
bodemdaling door het ontwijken van water en afbraak van het veen. Deze variant is als negatief beoordeeld.
Voor de overige woningen geldt dat door het verhogen van het waterpeil gedurende de natte periode van het
jaar (+ 1,00 m NAP) de wateroverlast in tuinen, kruipruimtes en kelders zal toenemen. Bij het bezoek van
Arcadis aan enkele huizen en bewoners van de Zouwendijk is bij een normaal waterpeil van + 0,85 m NAP
water- en vochtoverlast in kelders en kruipruimtes waargenomen (tot 0,20 m water). Woningen aan de
polderzijde kunnen bij een peilverhoging meer last gaan krijgen van vocht en water op muren en vloeren als
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gevolg van kwel door de/onder de dijk door. Door de beperkte doorlatendheid van de deklaag en dijklichaam
zal het effect beperkt worden. Het handhaven van de praktijkpeilen (+ 0,85 m NAP) in de zomerperiode
voorkomt verdere bodemdaling door het ontwijken van water en afbraak van het veen. Deze variant is als
negatief beoordeeld.

Recreatie en cultuurhistorie
Voor de hengelsport is deze variant negatief ten opzichte van de huidige situatie. Door het dichtzetten van
de stuw in de herfst, winter en het voorjaar ontstaat een barrière voor zowel vissen als boten. De stuw staat
gedurende de piek in de vistrek (globaal eind maart – begin juni, afhankelijk van de weersomstandigheden)
dicht. Het beoefenen van de hengelsport blijft echter nog wel mogelijk. Overigens mag formeel niet gevaren
worden op de Zouweboezem (zie ook volgende punt).
Voor het varen is deze variant formeel gesproken neutraal, omdat het niet toegestaan is om op de Zouwe te
varen. De praktijk is echter dat er op de Zouwe, met name de Zederik, wel wordt gevaren. Met dat als
uitgangspunt is de beoordeling van deze variant negatief ten opzichte van de huidige situatie. Doordat de
stuw dicht staat van de herfst tot en met het voorjaar kan een aanzienlijk deel van het jaar niet worden
gevaren tussen het noordelijke en het zuidelijke deel van de Zederik. Gedurende het zomerseizoen,
wanneer het meest gevaren wordt, staat de stuw echter open. Er is dan geen sprake van hindering van het
vaarverkeer.
Voor De Vlietmolen is deze variant negatief, omdat bij een waterstand van +1.00 m NAP de molen minder
goed water kan opmalen. Dit betekent dat de molen van de herfst tot en met het voorjaar beperkt is in zijn
functionaliteit. Omdat de molen echter ook kan draaien zonder water op te pompen, komt de subsidie vanuit
de provincie niet in gevaar. Het voortbestaan van de molen is dan ook niet in het geding.

Uitvoerbaarheid
Voor de kosten scoort deze variant neutraal ten opzichte van de andere varianten (zie Bijlage 2 voor een
vergelijking met alle varianten). Voor deze variant moet onder de A27 een kunstwerk worden aangebracht.
De kosten hiervan bedragen tussen de €289.000,--- en €325.000,--, afhankelijk van de variant die wordt
gekozen (inlaat respectievelijk 6 meter of 30 meter breed). Wanneer aangesloten kan worden bij de
renovatie van de A27 zouden de kosten voordeliger kunnen uitvallen. De kosten voor aanpassing van de
inlaten naar de polders bedragen naar schatting enkele tienduizenden euro’s (DHV, 2013). Naar verwachting
vallen deze aanpassingen bij deze variant goedkoper uit dan variant 3b, omdat er sprake is van een lager
waterpeil. Indien de variant gecombineerd wordt met plaggen van de rietlanden naar +0,85 - 0,90 m NAP,
bedragen de kosten naar schatting €40.000 – €55.000,- per ha. Als er vanuit gegaan wordt dat de rietlanden
A t/m D uit Figuur 17 en Tabel 4 worden afgeplagd, zal het maximaal 32 ha betreffen. De totale kosten
komen dan uit tussen €1.280.000,- en €1.760.000,-. Naar verwachting vallen deze kosten aanzienlijk lager
uit, omdat slechts kleine delen geplagd zullen worden. Door de inundatie ontstaat zonder plaggen namelijk al
21 ha rietlanden dat met meer dan 10 cm geïnundeerd is, wat voldoende is om de instandhoudingsdoelen te
halen. Het plaggen zal cyclisch moeten worden uitgevoerd, om zorg te dragen dat alle successie stadia
aanwezig zijn, dus deze kosten worden uitgespreid over circa 10 jaar.
Voor het draagvlak scoort deze variant zeer negatief ten opzichte van de andere varianten. Bij de
omwonenden, de Vlietmolen en de hengelvereniging is geen draagvlak voor het afsluiten van de noordelijke
helft van de Zouwe en het verhogen van het waterpeil. Een variant met afsluiting bij de A27 heeft wel de
voorkeur van de natuurbeheerder, maar bij deze variant is het rietsnijden niet meer mogelijk. Bij hen is dus
ook geen draagvlak voor deze variant
Voor de technische uitvoerbaarheid scoort deze variant zeer positief ten opzichte van de andere varianten.
Door de op handen zijnde verbreding van de A27 zijn er bovendien meekoppelkansen. De haalbaarheid is
hoog. Ook de aanpassing van de inlaten naar de polders is haalbaar (DHV, 2013).

Infrastructuur
Voor het gebruik, beheer en onderhoud van de A27 heeft deze variant geen gevolgen. De verhoging van het
waterpeil in de winter en het voorjaar leidt er niet toe dat de bermen van de snelweg niet meer beheerd
kunnen worden. Hooguit kan het onderste deel van de berm in deze periode niet goed beheerd worden
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omdat het drassig is. Het grootste deel van het bermbeheer vindt echter plaats in het zomerhalfjaar, in welke
periode het peil niet wordt aangepast. De A27 ligt op een verhoging, dus het gebruik en het onderhoud van
de snelweg zelf ondervindt geen belemmeringen als gevolg van de peilverhoging. Door de aanleg van de
stuw onder de A27 wordt het onderhoud van de snelweg ook niet belemmerd.
Deze variant heeft voor de riolering een negatief effect. Vanwege de peilverhoging in het winterhalfjaar naar
+1,00 m NAP zal het riool volstromen, omdat de nooduitlaten zich op +0,87 m NAP bevinden.
•

De nooduitlaten zullen dan ook moeten worden aangepast. Wanneer de nooduitlaten aangepast zijn, is
de werking van de riolering gegarandeerd.

6.3.2 Variant 3b.) Stuw gesloten van herfst tot en met voorjaar met een
streefpeil van + 1,10 m NAP
Samengevat is deze variant:
•
•

Het afsluiten in een deel van het jaar ten noorden van de A27 door middel van een beweegbare stuw en
de peilfluctuaties beperken.
Het waterpeil wordt in de herfst tot de zomer opgezet tot + 1,10 m NAP.

Zie paragraaf 5.4.1 voor een uitgebreide beschrijving.

In onderstaande tabel wordt de variant gescoord op de verschillende (gebruiks)functies en de
uitvoerbaarheid. In de tekst onder de tabel wordt de beoordeling kort toegelicht
Natuur

Veiligheid

Landbouw

Wonen en
werken

Recreatie en
cultuurhistorie

Uitvoerbaarheid

Infrastructuur

Porseleinhoen

Stabiliteit kades

Grondwaterpeil

Woningen Sluis

Hengelsport

Kosten

Gebruik, beheer
en onderhoud
A27

Purperreiger

Waterbergingscapaciteit

Wateraanvoer

Overige
woningen

Varen

Draagvlak

Riolering

Vlietmolen

Technische
uitvoerbaarheid

Waterkwaliteit

Waterafvoer

Rietsnijden

Voor de legenda: zie paragraaf 4.1 en 4.2.

Natuur
Deze variant heeft voor het porseleinhoen een neutraal effect ten opzichte van de huidige situatie. Het
grootste deel van de rietlanden in de Zouweboezem komt in het voorjaar weliswaar onder water te staan,
waarbij circa 34 ha rietland met meer dan 10 cm water wordt geïnundeerd. Hierdoor komt voldoende
oppervlak beschikbaar waar (in combinatie met beheer) geschikt broedbiotoop voor het porseleinhoen kan
ontstaan. Maar omdat het rietbeheer gedeeltelijk (in late winter, wanneer peil hoger is opgelopen) niet meer
uitgevoerd kan worden (zie onder het kopje ‘rietsnijden’), wordt de vegetatie niet of slechts gedeeltelijk
periodiek teruggezet in de successie, waardoor geen sprake zal zijn van een jonge pioniersvegetatie. Extra
geschikt broedbiotoop voor het porseleinhoen zal dan ook niet ontstaan, waardoor de situatie er voor deze
soort niet op vooruit gaat ten opzichte van de huidige situatie.
Deze variant heeft voor de purperreiger een zeer positief effect ten opzichte van de huidige situatie, omdat
door de winter en voorjaarsinundatie enerzijds de rietvorming wordt gestimuleerd, wat leidt tot een toename
van geschiktheid van het broedgebied. Anderzijds wordt door een hogere waterstand het gebied moeilijker
bereikbaar voor de vos, wat leidt tot een lagere predatiedruk.
Deze variant heeft voor de waterkwaliteit een positief effect, omdat door de isolatie van het gebied in de
herfst, winter en het voorjaar, de invloed van eutroof en sulfaatrijk gebiedsvreemd water wordt verminderd
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ten opzichte van de huidige situatie. In het voorjaar kan het nog wel noodzakelijk zijn om water uit het
Merwedekanaal op te pompen om te voldoen aan onder meer de watervraag van de omliggende polders.
Bovendien is in de zomer sprake van een open verbinding met het Merwedekanaal. Het gebied blijft dus
beïnvloed door gebiedsvreemd water. Op dit aspect zijn de varianten 1A t/m C en 3B en C overigens niet
onderscheidend van elkaar.
Voor het rietsnijden is deze variant zeer negatief ten opzichte van de huidige situatie. Gedurende de gehele
winter is het peil hoger dan +0,90 m NAP, waardoor rietsnijden niet meer mogelijk is.

Veiligheid
Voor de stabiliteit van de kades heeft deze variant geen gevolgen ten opzichte van de huidige situatie. De
waterstand wordt weliswaar hoger in de herfst, winter en het voorjaar, maar de toetspeilen (+1.22 en +1,25
m NAP) worden niet overschreden. In het geval het waterpeil, als gevolg van neerslag, te hoog wordt, kan
het overtollige water afgevoerd worden richting het Merwedekanaal.
Voor de waterbergingscapaciteit heeft deze variant een negatief effect. In de herfst, winter en het voorjaar
kan de noordelijke helft van de Zouweboezem beperkter worden ingezet als waterberging, omdat het
waterpeil in deze periode omhoog gaat. Het maximum peil in geval van berging bedraagt NAP +1,22 m,
waardoor bij een peil van +1.10 m NAP nog wel berging kan plaatsvinden. De bergingscapaciteit neemt in de
herfst, winter en het voorjaar wel af van 322.551 m³ in de huidige situatie tot 107.654 m³ bij deze variant
(ARCADIS, 2013). Het te isoleren deel van de Zouweboezem bedraagt 4.5% van de boezemberging van
“Linge stuwpand 14 – Merwedekanaal – Zouweboezem” (DHV, 2013).

Landbouw
Voor wat betreft het grondwaterpeil geldt dat deze variant theoretisch zal leiden tot een toename van de
ondiepe kwel in de omliggende polders in de herfst, winter en het voorjaar ten opzichte van de huidige
situatie. De ondiepe kwel is echter waarschijnlijk relatief beperkt, vanwege de ondoorlatendheid van de
deklaag (DHV, 2013), waardoor de invloed op het grondwaterpeil beperkt is. Deze variant scoort dan ook
neutraal ten opzichte van de huidige situatie.
Voor de wateraanvoer richting omliggende polders scoort deze variant neutraal ten opzichte van de huidige
situatie. Deze wateraanvoer vindt voornamelijk in het zomerhalfjaar plaats, waarbij gestart wordt in het
(vroege) voorjaar. In de zomer staat de noordelijke helft van de Zouweboezem in open verbinding met het
Merwedekanaal, dus in die periode wordt de wateraanvoer niet beïnvloed ten opzichte van de huidige
situatie. In het (vroege) voorjaar is de noordelijke helft weliswaar afgesloten, maar aan de watervraag van de
omliggende polders kan voldaan worden door water uit het Merwedekanaal op te pompen.
Voor de waterafvoer scoort deze variant neutraal ten opzichte van de huidige situatie. Door de waterstand
van +1.10 m NAP kan molen De Hoop weliswaar minder goed water oppompen (zie bij toelichting
beoordeling molen De Hoop hieronder), maar deze heeft geen waterstaatkundige functie meer. De afvoer
van het gebiedseigen water richting het Merwedekanaal wordt ook niet beperkt, omdat dit via de stuw ook
kan worden afgevoerd.

Wonen en werken
Voor de woningen in Sluis zal door het verhogen van het waterpeil gedurende de natte periode van het jaar
(+ 1,10 m NAP) de wateroverlast in tuinen, kruipruimtes en kelders toenemen. Bij het bezoek van Arcadis
aan de bewoners van Sluis is aan aangegeven dat bij een waterpeil van + 1,00 m NAP meerdere kelders en
kruipruimtes onder water komen te staan. Hierdoor zal het vocht en water op muren en vloeren toenemen.
Het handhaven van de praktijkpeilen (+ 0,85 m NAP) in de zomerperiode voorkomt verdere bodemdaling
door het ontwijken van water en afbraak van het veen. Deze variant is als negatief beoordeeld.
Voor de overige woningen zal door het verhogen van het waterpeil gedurende de natte periode van het jaar
(+ 1,10 m NAP) de wateroverlast in tuinen, kruipruimtes en kelders toenemen. Bij het bezoek van Arcadis
aan enkele huizen en bewoners van de Zouwendijk is bij een normaal waterpeil van + 0,85 m NAP water- en
vochtoverlast in kelders en kruipruimtes waargenomen (tot 0,20 m water). Woningen aan de polderzijde
kunnen bij een peilverhoging meer last gaan krijgen van vocht en water op muren en vloeren als gevolg van
kwel door/onder de dijk door. Door de beperkte doorlatendheid van de deklaag en dijklichaam zal het effect
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beperkt worden. Het handhaven van de praktijkpeilen (+ 0,85 m NAP) in de zomerperiode voorkomt verdere
bodemdaling door het ontwijken van water en afbraak van het veen. Deze variant is als negatief beoordeeld.

Recreatie en cultuurhistorie
Voor de hengelsport is deze variant negatief ten opzichte van de huidige situatie. Door het dichtzetten van
de stuw in de herfst, winter en het voorjaar ontstaat een barrière voor zowel vissen als boten. Het beoefenen
van de hengelsport blijft echter nog wel mogelijk. Overigens mag formeel niet gevaren worden op de
Zouweboezem (zie ook volgende punt).
Voor het varen is deze variant formeel gesproken neutraal, omdat het niet toegestaan is om op de Zouwe te
varen. De praktijk is echter dat er op de Zouwe, met name de Zederik, wel wordt gevaren. Met dat als
uitgangspunt is de beoordeling van deze variant negatief ten opzichte van de huidige situatie. Doordat de
stuw dicht staat van de herfst tot en met het voorjaar kan een aanzienlijk deel van het jaar niet worden
gevaren tussen het noordelijke en het zuidelijke deel van de Zederik. Gedurende het zomerseizoen,
wanneer het meest gevaren wordt, staat de stuw echter open. Er is dan geen sprake van hindering van het
vaarverkeer.
Voor De Vlietmolen is deze variant negatief, omdat bij een waterstand van +1.10 m NAP de molen minder
goed water kan opmalen. Dit betekent dat de molen van de herfst tot en met het voorjaar beperkt is in zijn
functionaliteit. Omdat de molen echter ook kan draaien zonder water op te pompen, komt de subsidie vanuit
de provincie niet in gevaar.

Uitvoerbaarheid
Voor de kosten scoort deze variant zeer positief ten opzichte van de andere varianten (zie Bijlage 2 voor een
vergelijking met alle varianten). Voor deze variant moet onder de A27 een kunstwerk worden aangebracht.
De kosten hiervan bedragen tussen de €289.000,--- en €325.000,--, afhankelijk van de variant die wordt
gekozen (inlaat respectievelijk 6 meter of 30 meter breed). Wanneer aangesloten kan worden bij de
renovatie van de A27 zouden de kosten voordeliger kunnen uitvallen. Naar verwachting valt de aanpassing
van de stuw voor deze variant duurder uit dan variant 3a, omdat sprake is van een hoger waterpeil. De
kosten voor aanpassing van de inlaten naar de polders bedragen naar schatting enkele tienduizenden euro’s
(DHV, 2013). Bij deze variant is het afplaggen van de rietlanden niet nodig.
Voor het draagvlak scoort deze variant zeer negatief ten opzichte van de andere varianten. Bij de
omwonenden, molen De Hoop en vissers is geen draagvlak voor het afsluiten van de noordelijke helft van de
Zouwe en het verhogen van het waterpeil. Een variant met afsluiting bij de A27 heeft wel de voorkeur van de
natuurbeheerder, maar bij deze variant is het rietsnijden niet meer mogelijk. Bij de natuurbeheerder is dus
ook geen draagvlak voor deze variant
Voor de technische uitvoerbaarheid scoort deze variant zeer positief ten opzichte van de andere varianten.
Door de op handen zijnde verbreding van de A27 zijn er bovendien meekoppelkansen. De haalbaarheid is
hoog. Ook de aanpassing van de inlaten naar de polders is haalbaar (DHV, 2013).

Infrastructuur
Voor het gebruik, beheer en onderhoud van de A27 heeft deze variant geen gevolgen. De verhoging van het
waterpeil in de winter en het voorjaar leidt er niet toe dat de bermen van de snelweg niet meer beheerd
kunnen worden. Hooguit kan het onderste deel van de berm in deze periode niet goed beheerd worden
omdat het drassig is. Het grootste deel van het bermbeheer vindt echter plaats in het zomerhalfjaar, in welke
periode het peil niet wordt aangepast. De A27 ligt op een verhoging, dus het gebruik en het onderhoud van
de snelweg zelf ondervindt geen belemmeringen als gevolg van de peilverhoging. Door de aanleg van de
stuw onder de A27 wordt het onderhoud van de snelweg ook niet belemmerd.
Deze variant heeft voor de riolering een zeer negatief effect. Vanwege de peilverhoging in het winterhalfjaar
naar +1,10 m NAP zal het riool volstromen, omdat de nooduitlaten zich op +0,87 m NAP bevinden. Omdat
de pompputten zich op circa +1.05 m NAP bevinden, zullen zowel de nooduitlaten als de pompputten
moeten worden aangepast. Het is onduidelijk of dit mogelijk is zonder de hele buitendijkse riolering te
vervangen.
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6.3.3 Variant 3c.) Stuw gesloten van herfst tot en met het voorjaar met
een streefpeil van + 0,90 m NAP in de wintermaanden en een streefpeil
van + 1,00 m NAP in het voorjaar
Samengevat is deze variant:
•
•
•

Het afsluiten in een deel van het jaar ten noorden van de A27 door middel van een beweegbare stuw en
de peilfluctuaties beperken.
Het waterpeil wordt in de herfst tot het voorjaar opgezet tot + 0,90 m NAP en van het voorjaar tot de
zomer + 1,10 mNAP.
Eventueel in combinatie met cyclisch plaggen van delen van de rietlanden

Zie paragraaf 5.4.1 voor een uitgebreide beschrijving.

In onderstaande tabel wordt de variant gescoord op de verschillende (gebruiks)functies en de
uitvoerbaarheid. In de tekst onder de tabel wordt de beoordeling kort toegelicht
Natuur

Veiligheid

Landbouw

Wonen en
werken

Recreatie en
cultuurhistorie

Uitvoerbaarheid

Infrastructuur

Porseleinhoen

Stabiliteit kades

Grondwaterpeil

Woningen Sluis

Hengelsport

Kosten

Gebruik, beheer
en onderhoud
A27

Purperreiger

Waterbergingscapaciteit

Wateraanvoer

Overige
woningen

Varen

Draagvlak

Riolering

Vlietmolen

Technische
uitvoerbaarheid

Waterkwaliteit

Waterafvoer

Rietsnijden

Voor de legenda: zie paragraaf 4.1 en 4.2.

Natuur
Deze variant heeft voor het porseleinhoen een zeer positief effect ten opzichte van de huidige situatie, omdat
een aanzienlijk deel van de rietlanden in de Zouweboezem in het voorjaar onder water komen te staan,
waarbij circa 21 ha rietland met meer dan 10 cm water wordt geïnundeerd. Hierdoor komt voldoende
oppervlak beschikbaar waar (in combinatie met beheer) geschikt broedbiotoop voor het porseleinhoen kan
ontstaan. In tegenstelling tot de varianten 3a en 3b biedt deze variant wel ruimte voor het rietsnijden.
Hierdoor ontstaat voldoende potentieel geschikt broedbiotoop voor het porseleinhoen.
Deze variant heeft voor de purperreiger een zeer positief effect ten opzichte van de huidige situatie, omdat
door de voorjaarsinundatie enerzijds de rietvorming wordt gestimuleerd, wat leidt tot een toename van
geschiktheid van het broedgebied. Anderzijds wordt door een hogere waterstand het gebied moeilijker
bereikbaar wordt voor de vos, wat leidt tot een lagere predatiedruk. Het rietland staat weliswaar minder lang
onder water in vergelijking met de varianten 1A en 1B, maar dit heeft naar verwachting geen gevolgen voor
de mate waarin de rietvorming wordt gestimuleerd, waardoor deze variant hetzelfde scoort.
Deze variant heeft voor de waterkwaliteit een positief effect, omdat door de isolatie van het gebied in de
herfst, winter en het voorjaar de invloed van eutroof en sulfaatrijk gebiedsvreemd water wordt verminderd
ten opzichte van de huidige situatie. In het voorjaar kan het nog wel noodzakelijk zijn om water uit het
Merwedekanaal op te pompen, met name op het moment dat de waterstand verhoogd wordt van +0,90 m
NAP naar +1,00 m NAP. Bovendien is in de zomer sprake van een open verbinding met het Merwedekanaal.
Het gebied blijft dus beïnvloed door gebiedsvreemd water. Op dit aspect zijn de varianten 1A t/m C en 3B en
C niet onderscheidend.
61

NATURA 2000-GEBIED ZOUWEBOEZEM

Voor het rietsnijden is deze variant neutraal ten opzichte van de huidige situatie. Ten behoeven van het
rietsnijden wordt de waterstand aan het begin van de winter lager gehouden, waardoor dit nog steeds kan
worden uitgevoerd.

Veiligheid
Voor de stabiliteit van de kades heeft deze variant geen gevolgen ten opzichte van de huidige situatie. De
waterstand wordt weliswaar hoger in de herfst, winter en het voorjaar, maar de toetspeilen (+1.22 en +1,25
m NAP) worden niet overschreden. In het geval het waterpeil als gevolg van neerslag te hoog wordt, kan het
overtollige water afgevoerd worden richting het Merwedekanaal.
Voor de waterbergingscapaciteit heeft deze variant een negatief effect. In de herfst, winter en het voorjaar
kan de noordelijke helft van de Zouweboezem beperkter worden ingezet als waterberging, omdat het
waterpeil in deze omhoog gaat. Het maximum peil in geval van berging bedraagt NAP +1,22 m, waardoor bij
een peil van +0.90 m NAP / +1.00 m NAP nog wel berging kan plaatsvinden. De bergingscapaciteit neemt in
de herfst en winter, wanneer het waterpeil +0.90 m NAP zal zijn, wel af van 322.551 m³ in de huidige situatie
tot 280.822 m³ bij deze variant. In het voorjaar, wanneer het waterpeil +1.00 m NAP zal zijn, neemt de
bergingscapaciteit verder af naar 197.365 m³ (ARCADIS, 2013). Het te isoleren deel van de Zouweboezem
bedraagt 4.5% van de boezemberging van “Linge stuwpand 14 – Merwedekanaal – Zouweboezem” (DHV,
2013).

Landbouw
Voor wat betreft het grondwaterpeil geldt dat deze variant theoretisch zal leiden tot een toename van de
ondiepe kwel in de omliggende polders in de herfst, winter en het voorjaar ten opzichte van de huidige
situatie. De ondiepe kwel is echter waarschijnlijk relatief beperkt, vanwege de ondoorlatendheid van de
deklaag (DHV, 2013), waardoor de invloed op het grondwaterpeil beperkt is. Deze variant scoort dan ook
neutraal ten opzichte van de huidige situatie.
Voor de wateraanvoer richting omliggende polders scoort deze variant neutraal ten opzichte van de huidige
situatie. Deze wateraanvoer vindt voornamelijk in het zomerhalfjaar plaats, waarbij gestart wordt in het
(vroege) voorjaar. In de zomer staat de noordelijke helft van de Zouweboezem in open verbinding met het
Merwedekanaal, dus in die periode wordt de wateraanvoer niet beïnvloed ten opzichte van de huidige
situatie. In het (vroege) voorjaar is de noordelijke helft weliswaar afgesloten, maar aan de watervraag van de
omliggende polders kan voldaan worden door water uit het Merwedekanaal op te pompen.
Voor de waterafvoer scoort deze variant neutraal ten opzichte van de huidige situatie. Door de waterstand
van +1.00 m NAP kan molen De Hoop weliswaar minder goed water oppompen (zie bij toelichting
beoordeling molen De Hoop hieronder), maar deze heeft geen waterstaatkundige functie meer. De afvoer
van het gebiedseigen water richting het Merwedekanaal wordt ook niet beperkt, omdat dit via de stuw ook
kan worden afgevoerd.

Wonen en werken
Voor de woningen in Sluis zal door het verhogen van het waterpeil gedurende de natte periode van het jaar
(+ 1,00 m NAP) de wateroverlast in tuinen, kruipruimtes en kelders toenemen. Bij het bezoek van Arcadis
aan de bewoners van Sluis is aan aangegeven dat bij een waterpeil van + 1,00 m NAP meerdere kelders en
kruipruimtes onder water komen te staan. Hierdoor zal het vocht en water op muren en vloeren toenemen.
Het handhaven van de praktijkpeilen (+ 0,85 m NAP) in de zomerperiode voorkomt verdere bodemdaling
door het ontwijken van water en afbraak van het veen. Deze variant is als negatief beoordeeld.
Voor de overige woningen zal door het verhogen van het waterpeil gedurende de natte periode van het jaar
(+ 1,00 m NAP) de wateroverlast in tuinen, kruipruimtes en kelders toenemen. Bij het bezoek van Arcadis
aan enkele huizen en bewoners van de Zouwendijk is bij een normaal waterpeil van + 0,85 m NAP water- en
vochtoverlast in kelders en kruipruimtes waargenomen (tot 0,20 m water). Woningen aan de polderzijde
kunnen bij een peilverhoging meer last gaan krijgen van vocht en water op muren en vloeren als gevolg van
kwel door/onder de dijk door. Door de beperkte doorlatendheid van de deklaag en dijklichaam zal het effect
beperkt worden. Het handhaven van de praktijkpeilen (+ 0,85 m NAP) in de zomerperiode voorkomt verdere
bodemdaling door het ontwijken van water en afbraak van het veen. Deze variant is als negatief beoordeeld.
62

NATURA 2000-GEBIED ZOUWEBOEZEM

Recreatie en cultuurhistorie
Voor de hengelsport is deze variant negatief ten opzichte van de huidige situatie. Door het dichtzetten van
de stuw in de herfst, winter en het voorjaar ontstaat een barrière voor zowel vissen als boten. Het beoefenen
van de hengelsport blijft echter nog wel mogelijk. Overigens mag formeel niet gevaren worden op de
Zouweboezem (zie ook volgende punt).
Voor het varen is deze variant formeel gesproken neutraal, omdat het niet toegestaan is om op de Zouwe te
varen. De praktijk is echter dat er op de Zouwe, met name de Zederik, wel wordt gevaren. Met dat als
uitgangspunt is de beoordeling van deze variant negatief ten opzichte van de huidige situatie. Doordat de
stuw dicht staat van de herfst tot en met het voorjaar kan een aanzienlijk deel van het jaar niet worden
gevaren tussen het noordelijke en het zuidelijke deel van de Zederik. Gedurende het zomerseizoen,
wanneer het meest gevaren wordt, staat de stuw echter open. Er is dan geen sprake van hindering van het
vaarverkeer.
Voor De Vlietmolen is deze variant negatief, omdat bij een waterstand van +1.00 m NAP de molen minder
goed water kan opmalen. Dit betekent dat de molen in het voorjaar beperkt is in zijn functionaliteit. In de
zomer, herfst en de winter staat het peil in het deelgebied Zouwe het functioneren van de Vlietmolen niet in
de weg. Omdat de molen echter ook kan draaien zonder water op te pompen, komt de subsidie vanuit de
provincie niet in gevaar.

Uitvoerbaarheid
Voor de kosten scoort deze variant positief ten opzichte van de andere varianten (zie Bijlage 2 voor een
vergelijking met alle varianten). Voor deze variant moet onder de A27 een kunstwerk worden aangebracht.
De kosten hiervan bedragen tussen de €289.000,--- en €325.000,--, afhankelijk van de variant die wordt
gekozen (inlaat respectievelijk 6 meter of 30 meter breed). Wanneer aangesloten kan worden bij de
renovatie van de A27 zouden de kosten voordeliger kunnen uitvallen. De kosten voor aanpassing van de
inlaten naar de polders bedragen naar schatting enkele tienduizenden euro’s (DHV, 2013). Naar verwachting
vallen deze aanpassingen bij deze variant goedkoper uit dan variant 3b, omdat er sprake is van een lager
waterpeil. Indien de variant gecombineerd wordt met plaggen van de rietlanden naar +0,85 - 0,90 m NAP,
bedragen de kosten naar schatting €40.000 – €55.000,- per ha. Als er vanuit gegaan wordt dat de rietlanden
A t/m D uit Figuur 17 en Tabel 4 worden afgeplagd, zal het maximaal 32 ha betreffen. De totale kosten
komen dan uit tussen €1.280.000,- en €1.760.000,-. Naar verwachting vallen deze kosten aanzienlijk lager
uit, omdat slechts kleine delen geplagd zullen worden. Door de inundatie ontstaat zonder plaggen namelijk al
21 ha rietlanden dat met meer dan 10 cm geïnundeerd is, wat voldoende is om de instandhoudingsdoelen te
halen. Het plaggen zal cyclisch moeten worden uitgevoerd, om zorg te dragen dat alle successie stadia
aanwezig zijn, dus deze kosten worden uitgespreid over circa 10 jaar.
Voor het draagvlak scoort deze variant negatief ten opzichte van de andere varianten. Bij de omwonenden,
molen De Hoop en vissers is geen draagvlak voor het afsluiten van de noordelijke helft van de Zouwe en het
verhogen van het waterpeil. Een variant met afsluiting bij de A27 heeft wel de voorkeur van de
natuurbeheerder.
Voor de technische uitvoerbaarheid scoort deze variant zeer positief ten opzichte van de andere varianten.
Door de op handen zijnde verbreding van de A27 zijn er bovendien meekoppelkansen. De haalbaarheid is
hoog. Ook de aanpassing van de inlaten naar de polders is haalbaar (DHV, 2013).

Infrastructuur
Voor het gebruik, beheer en onderhoud van de A27 heeft deze variant geen gevolgen. De verhoging van het
waterpeil in de winter en het voorjaar leidt er niet toe dat de bermen van de snelweg niet meer beheerd
kunnen worden. Hooguit kan het onderste deel van de berm in deze periode niet goed beheerd worden
omdat het drassig is. Het grootste deel van het bermbeheer vindt echter plaats in het zomerhalfjaar, in welke
periode het peil niet wordt aangepast. De A27 ligt op een verhoging, dus het gebruik en het onderhoud van
de snelweg zelf ondervindt geen belemmeringen als gevolg van de peilverhoging. Door de aanleg van de
stuw onder de A27 wordt het onderhoud van de snelweg ook niet belemmerd.
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Deze variant heeft voor de riolering een negatief effect. Vanwege de verwachte hoge peilen in de winter (tot
+1,50 m NAP) zal het riool volstromen, omdat de nooduitlaten zich op +0,87 m NAP bevinden. De
nooduitlaten zullen dan ook moeten worden aangepast. Wanneer de nooduitlaten aangepast zijn, is de
werking van de riolering gegarandeerd.

6.3.4 Variant 3d.) Stuw jaarrond gesloten
Samengevat is deze variant:
•
•

Het jaarrond afsluiten van de boezem ten noorden van de A27 door middel van een permanente en
jaarrond functionerende stuw.
Het peilverloop is volledig gestuurd door neerslag, verdamping en wegzijging, en heeft een maximaal
toegestane peil van + 1,25 m NAP.

Zie paragraaf 5.4.2 voor een uitgebreide beschrijving.

In onderstaande tabel wordt de variant gescoord op de verschillende (gebruiks)functies en de
uitvoerbaarheid. In de tekst onder de tabel wordt de beoordeling kort toegelicht
Natuur

Veiligheid

Landbouw

Wonen en
werken

Recreatie en
cultuurhistorie

Uitvoerbaarheid

Infrastructuur

Porseleinhoen

Stabiliteit kades

Grondwaterpeil

Woningen Sluis

Hengelsport

Kosten

Gebruik, beheer
en onderhoud
A27

Purperreiger

Waterbergingscapaciteit

Wateraanvoer

Overige
woningen

Varen

Draagvlak

Riolering

Vlietmolen

Technische
uitvoerbaarheid

Waterkwaliteit

Waterafvoer

Rietsnijden

Voor de legenda: zie paragraaf 4.1 en 4.2.

Natuur
Deze variant heeft voor het porseleinhoen een neutraal effect ten opzichte van de huidige situatie. Het
grootste deel van de rietlanden in de Zouweboezem komt in het voorjaar waarschijnlijk onder water te staan,
waarbij over het algemeen tot eind juni de waterstand hoger dan +1.10 m NAP is. (DHV, 2013), waardoor
circa 34 ha rietland met meer dan 10 cm water wordt geïnundeerd. Maar omdat het rietbeheer niet of slechts
in een deel van het seizoen uitgevoerd kan worden (zie onder het kopje ‘rietsnijden’), wordt de vegetatie niet
of slechts deels periodiek teruggezet in de successie, waardoor geen of slechts beperkt sprake zal zijn van
een jonge pioniersvegetatie. Geschikt broedbiotoop voor het porseleinhoen zal dan ook niet ontstaan,
waardoor de situatie voor deze soort niet op vooruit gaat ten opzichte van de huidige situatie.
Deze variant heeft voor de purperreiger een zeer positief effect ten opzichte van de huidige situatie, omdat
door de winter en voorjaarsinundatie enerzijds de rietvorming wordt gestimuleerd, wat leidt tot een toename
van geschiktheid van het broedgebied. Anderzijds wordt door een hogere waterstand het gebied moeilijker
bereikbaar wordt voor de vos, wat leidt tot een lagere predatiedruk. In dit opzicht is deze variant gelijk aan
variant 1A t/m C.
Deze variant heeft voor de waterkwaliteit een zeer positief effect ten opzichte van de huidige situatie, omdat
in tegenstelling tot de varianten 1A t/m C het deelgebied de Zouwe wel volledig wordt geïsoleerd. Hierdoor
wordt de invloed van eutroof en sulfaatrijk gebiedsvreemd water sterk wordt verminderd ten opzichte van de
huidige situatie.
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Voor het rietsnijden is deze variant zeer negatief ten opzichte van de huidige situatie. Gedurende de gehele
winter is het peil hoger dan +0,90 m NAP, waardoor rietsnijden niet of nog slechts beperkt mogelijk is.

Veiligheid
Voor de stabiliteit van de kades heeft deze variant een zeer negatief effect ten opzichte van de huidige
situatie. Het maximale waterpeil zal weliswaar gelimiteerd zijn tot de toetspeilen (+1.22 en +1,25 m NAP) van
de kades, waardoor voorkomen wordt dat de kades overlopen, maar in droge en warme zomers kan het peil
ver uitzakken, waardoor de stabiliteit van de kades waarschijnlijk niet te garanderen is (DHV, 2013).
Voor de waterbergingscapaciteit heeft deze variant een negatief effect ten opzichte van de huidige situatie.
De noordelijke helft van de Zouweboezem kan door de jaarronde afsluiting niet worden ingezet als
waterberging. Hierdoor gaat 4.5% van de boezemberging van “Linge stuwpand 14 – Merwedekanaal –
Zouweboezem” verloren (DHV, 2013)

Landbouw
Voor wat betreft het grondwaterpeil geldt dat deze variant theoretisch zal leiden tot een toename van de
ondiepe kwel in de omliggende polders in het winterhalfjaar ten opzichte van de huidige situatie. Dit komt
doordat het waterpeil dan hoger is vergeleken met de huidige situatie. In het zomerhalfjaar is het waterpeil
zeer variabel van jaar tot jaar, met soms zeer lage waterstanden. De kwel zal dan gelijk of lager zijn
vergeleken met de huidige situatie De ondiepe kwel is echter waarschijnlijk relatief beperkt, vanwege de
ondoorlatendheid van de deklaag. Deze variant scoort dan ook neutraal ten opzichte van de huidige situatie.
Voor de wateraanvoer richting omliggende polders scoort deze variant zeer negatief ten opzichte van de
huidige situatie. Door de jaarronde afsluiting wordt de lokale door- en afvoerfunctie beëindigd.
Voor de waterafvoer heeft deze variant een zeer negatief effect ten opzichte van de huidige situatie. Door de
jaarronde afsluiting wordt de lokale door- en afvoerfunctie beëindigd.

Wonen en werken
Bij de woningen in Sluis zal door het instellen van een vrij waterpeil dat enkel gestuurd wordt door neerslag,
verdamping en wegzijging extreme hoge (tot maximaal + 1,25 m NAP) en lage waterstanden (berekend tot
beneden 0,00 m NAP) voorkomen. Hierdoor zal de wateroverlast in tuinen, kruipruimtes en kelders bij de
woningen in de winterperioden toenemen. Bij het bezoek van Arcadis aan de bewoners van Sluis is aan
aangegeven dat bij een waterpeil van + 1,00 m NAP meerdere kelders en kruipruimtes onder water komen
te staan. Hierdoor zal het vocht en water op muren en vloeren toenemen. Bij extreem lage waterstanden zal
versnelde bodemdaling kunnen optreden door het ontwijken van water en afbraak van het veen. Deze
variant is als zeer negatief beoordeeld.
Bij de overige woningen zal door het instellen van een vrij waterpeil dat enkel gestuurd wordt door neerslag,
verdamping en wegzijging extreme hoge (tot maximaal + 1,25 m NAP) en lage waterstanden (berekend tot
beneden 0,00 m NAP) voorkomen. Hierdoor zal de wateroverlast in tuinen, kruipruimtes en kelders bij de
woningen in de winterperioden toenemen. Bij het bezoek van Arcadis aan enkele huizen en bewoners van
de Zouwendijk is bij een normaal waterpeil van + 0,85 m NAP water- en vochtoverlast in kelders en
kruipruimtes waargenomen (tot 0,20 m water). Woningen aan de polderzijde kunnen bij een peilverhoging
meer last gaan krijgen van vocht en water op muren en vloeren als gevolg van kwel door/onder de dijk door.
Door de beperkte doorlatendheid van de deklaag en dijklichaam zal het effect deels beperkt worden. Bij
extreem lage waterstanden zal versnelde bodemdaling kunnen optreden door het ontwijken van water en
afbraak van het veen. Deze variant is als zeer negatief beoordeeld.

Recreatie en cultuurhistorie
Voor de hengelsport is deze variant negatief ten opzichte van de huidige situatie. Door het jaarrond
dichtzetten van de stuw ontstaat een barrière voor zowel vissen als boten. Het beoefenen van de
hengelsport blijft echter nog wel mogelijk. Overigens mag formeel niet gevaren worden op de Zouweboezem
(zie ook volgende punt).
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Voor het varen is deze variant formeel gesproken neutraal, omdat het niet toegestaan is om op de Zouwe te
varen. De praktijk is echter dat er op de Zouwe, met name de Zederik, wel wordt gevaren. Met dat als
uitgangspunt scoort deze variant zeer negatief ten opzichte van de huidige situatie. Door het jaarrond
dichtzetten van de stuw kan het hele jaar niet gevaren worden tussen het noordelijke en zuidelijke deel van
de Zouweboezem.
Voor De Vlietmolen is deze variant negatief, omdat bij een waterstand van +1.00 m NAP de molen minder
goed water kan opmalen. Bij een volledig natuurlijk peilverloop zal het waterpeil regelmatig hoger staan
(DHV, 2013). De functionaliteit van de molen zal dan ook worden aangetast. De molen zal mogelijk alleen
nog in de zomermaanden kunnen draaien. Omdat de molen echter ook kan draaien zonder water op te
pompen, komt de subsidie vanuit de provincie niet in gevaar.

Uitvoerbaarheid
Voor de kosten scoort deze variant zeer positief ten opzichte van de andere varianten. Voor deze variant
moet onder de A27 een kunstwerk worden aangebracht. De kosten hiervan bedragen tussen de €289.000,--en €325.000,--, afhankelijk van de variant die wordt gekozen (inlaat respectievelijk 6 meter of 30 meter
breed). Wanneer aangesloten kan worden bij de renovatie van de A27 zouden de kosten voordeliger kunnen
uitvallen. De kosten voor aanpassing van de inlaten naar de polders bedragen naar schatting enkele
tienduizenden euro’s (DHV, 2013). Naar verwachting valt deze variant duurder uit dan variant 3a en c, omdat
sprake is van een hoger maximaal waterpeil.
Voor het draagvlak scoort deze variant zeer negatief ten opzichte van de andere varianten. Bij de
omwonenden, molen De Hoop en vissers is geen draagvlak voor het afsluiten van de noordelijke helft van de
Zouwe en het verhogen van het waterpeil. Hier komt nog bij dat de kadeveiligheid niet op voorhand te
garanderen is, wat niet bijdraagt aan het draagvlak. Een variant met afsluiting bij de A27 heeft wel de
voorkeur van de natuurbeheerder, maar in deze variant is geen rietbeheer meer mogelijk. Deze variant heeft
bij hun dus ook geen draagvlak.
Voor de technische uitvoerbaarheid scoort deze variant zeer negatief ten opzichte van de andere varianten.
Door de op handen zijnde verbreding van de A27 zijn er meekoppelkansen voor het plaatsen van de stuw.
Ook de aanpassing van de inlaten naar de polders is haalbaar (DHV, 2013). Echter, door het mogelijk ver
wegzakken van het waterpeil in droge, warme zomers is de kadeveiligheid niet te garanderen. Het is
onduidelijk hoe dit technisch haalbaar uitgevoerd kan worden.

Infrastructuur
Voor het gebruik, beheer en onderhoud van de A27 heeft deze variant geen gevolgen. Het invoeren van een
volledig natuurlijk peilverloop leidt er niet toe dat de bermen van de snelweg niet meer beheerd kunnen
worden. Hooguit kan het onderste deel van de berm in natte perioden in de winter niet goed beheerd worden
omdat het drassig is. Het grootste deel van het bermbeheer vindt echter plaats in het zomerhalfjaar, in welke
periode het peil naar verwachting laag staat. De A27 ligt op een verhoging, dus het gebruik en het
onderhoud van de snelweg zelf ondervindt geen belemmeringen als gevolg van de peilverhoging. Door de
aanleg van de stuw onder de A27 wordt het onderhoud van de snelweg ook niet belemmerd.
Deze variant heeft voor de riolering een zeer negatief effect. Het invoeren van een volledig natuurlijk
peilverloop leidt tot hoge waterstanden waardoor het riool zal volstromen, omdat de nooduitlaten zich op
+0,87 m NAP bevinden. Het is onwaarschijnlijk dat de nooduitlaten makkelijk kunnen worden aangepast,
omdat de hoogst mogelijk waterstand (+1,22 m NAP) ruim boven het huidige niveau is. Dit leidt er mogelijk
toe dat riolen zullen overstromen in geval van een calamiteit.
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6.4 Variant 4.) Compartimenteren ter hoogte van de rietlanden
Samengevat is deze variant:
•
•
•
•

Rondom aaneengesloten rietlanden worden voorzieningen getroffen om een meer natuurlijk peilverloop in
de rietlandpercelen te realiseren.
De rietlanden worden gericht (cyclisch) geplagd
Het peilverloop in de rietlanden wordt afgestemd waarbij in ieder geval in het voorjaar sprake is van een
hoger peil op de rietlanden (minimaal 10 cm water).
In de rest van de Oude en Nieuwe Zederik volgt het peil het reguliere peilverloop met een gemiddeld peil
van + 0,85 m NAP.

Zie paragraaf 5.5 voor een uitgebreide beschrijving.

In onderstaande tabel wordt de variant gescoord op de verschillende (gebruiks)functies en de
uitvoerbaarheid. In de tekst onder de tabel wordt de beoordeling kort toegelicht.

Natuur

Veiligheid

Landbouw

Wonen en
werken

Recreatie en
cultuurhistorie

Uitvoerbaarheid

Infrastructuur

Porseleinhoen

Stabiliteit kades

Grondwaterpeil

Woningen Sluis

Hengelsport

Kosten

Gebruik, beheer
en onderhoud
A27

Purperreiger

Waterbergingscapaciteit

Wateraanvoer

Overige
woningen

Varen

Draagvlak

Riolering

Vlietmolen

Technische
uitvoerbaarheid

Waterkwaliteit

Waterafvoer

Rietsnijden

Voor de legenda: zie paragraaf 4.1 en 4.2.

Natuur
Deze variant heeft voor het porseleinhoen een zeer positief effect ten opzichte van de huidige situatie.
Maximaal 32 ha van de rietlanden in de Zouweboezem komt in het voorjaar onder minimaal 10 cm water te
staan, mits álle zoekgebieden A t/m D uit Figuur 17 en Tabel 4 opgenomen worden in deze variant. Het
cyclisch plaggen zorgt er voor dat de rietlanden worden teruggezet in de successie. Bovendien kan het
systeem zodanig ingericht worden dat deze in de zomer droog valt, wat gunstig is voor de ontwikkeling van
een moeras met zeggen en/of lage helofyten (Lorenz & Van der Molen, 2001, OB+N Natuurkennis) welke
noodzakelijk is als broedhabitat voor het porseleinhoen.
Deze variant heeft voor de purperreiger een zeer positief ten opzichte van de huidige situatie. Door de
beoogde winter- en voorjaars van de rietlanden wordt de rietvorming gestimuleerd, wat leidt tot een toename
van geschiktheid van het broedgebied. Anderzijds wordt door een hogere waterstand het gebied moeilijker
bereikbaar wordt voor de vos, wat leidt tot een lagere predatiedruk.
Deze variant scoort voor de waterkwaliteit neutraal, omdat de invloed van eutroof en sulfaatrijk
gebiedsvreemd water namelijk niet veranderd ten opzichte van de huidige situatie.
Voor het rietsnijden scoort deze variant neutraal ten opzichte van de huidige situatie. Gedurende een deel
van de winter kan het peil laag gehouden worden, waardoor rietsnijden mogelijk blijft. Pas na het rietsnijden,
kan het peil in de rietlanden omhoog gezet worden ten behoeve van het porseleinhoen en de purperreiger.
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Veiligheid
Voor de stabiliteit van de kades scoort deze variant neutraal ten opzichte van de huidige situatie, omdat de
waterstand ter hoogte van de kades niet veranderd ten opzichte van de huidige situatie.
Voor de waterbergingscapaciteit scoort deze variant negatief ten opzichte van de huidige situatie. In de
herfst, winter en het voorjaar verliezen de rietlanden in de noordelijke helft van de Zouweboezem een deel
van de waterbergingscapaciteit. Dit daalt van 118.400 m3 in de huidige situatie naar 102.400 m3 in de herfst
en winter en zelfs naar 38.400 m3 in het voorjaar (ARCADIS, 2013). Het rietlanden bedragen qua
oppervlakte circa 1.6% van de boezemberging van “Linge stuwpand 14 – Merwedekanaal – Zouweboezem”
verloren (DHV, 2013)

Landbouw
Voor wat betreft het grondwaterpeil geldt dat deze variant theoretisch zal leiden tot een toename van de
ondiepe kwel in de omliggende polders in de herfst, winter en het voorjaar ten opzichte van de huidige
situatie. De ondiepe kwel is echter waarschijnlijk relatief beperkt, vanwege de ondoorlatendheid van de
deklaag (DHV, 2013), waardoor de invloed op het grondwaterpeil beperkt is. Deze variant scoort dan ook
neutraal ten opzichte van de huidige situatie.
Voor de wateraanvoer richting omliggende polders scoort deze variant neutraal ten opzichte van de huidige
situatie. De compartimentering van de rietlanden hindert de aanvoer van water naar de omliggende polders
niet.
Voor de waterafvoer scoort deze variant neutraal ten opzichte van de huidige situatie, omdat de waterstand
buiten de rietlanden niet veranderd. De afvoerfunctie van het gebied wordt dan ook niet aangetast. De
waterstand zal ter hoogte van molen De Hoop ook niet wijzigen, waardoor nog steeds water uit Polder
Lakerveld zal kunnen worden opgepompt.

Wonen en werken
Bij het handhaven van de huidige waterpeilen treden er geen negatieve of positieve effecten op ten opzichte
van de huidige situatie voor de woningen in Sluis. Het opzetten van de peilen ter plaatse van de rietlanden
wordt beheerst door de het reguliere peilverloop in de rest van de Oude en Nieuwe Zederik met een
gemiddeld peil van + 0,85 m NAP. De huidige wateroverlast en bodemdaling wordt niet verholpen in deze
variant. Deze variant is ten opzichte van de huidige situatie als neutraal beoordeeld.
Bij het handhaven van de huidige waterpeilen treden er geen negatieve of positieve effecten op ten opzichte
van de huidige situatie voor de overige woningen. Het opzetten van de peilen ter plaatse van de rietlanden
wordt beheerst door de het reguliere peilverloop in de rest van de Oude en Nieuwe Zederik met een
gemiddeld peil van + 0,85 m NAP. De huidige wateroverlast, kwel en bodemdaling wordt niet verholpen in
deze variant. Deze variant is ten opzichte van de huidige situatie als neutraal beoordeeld.

Recreatie en cultuurhistorie
Voor de hengelsport scoort deze variant neutraal ten opzichte van de huidige situatie. Voor zowel vissen als
boten geldt dat er geen extra barrières worden opgeworpen.
Voor het varen scoort deze variant neutraal. Ten opzichte van de huidige situatie veranderd de
toegankelijkheid van het gebied voor boten niet. Overigens mag formeel niet gevaren worden op de Zouwe
op basis van de Keur.
Voor molen De Hoop scoort deze variant neutraal, omdat ter hoogte van de molen het waterpeil niet zal
veranderen ten opzichte van de huidige situatie.

Uitvoerbaarheid
Op het aspect kosten scoort deze variant neutraal ten opzichte van de andere varianten (zie Bijlage 2 voor
een vergelijking met alle varianten). Voor het plaatsen van wind- of zonnemolentjes worden beperkte kosten
gemaakt ( enkele tienduizenden euro’s, DHV, 2013), echter het aanbrengen van een effectieve omdijking
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(grondwerk en/of andere maatregelen om het water vast te houden) op de schaal van grote deelgebieden
met een fijnmazig slotenpatroon zijn lastig op voorhand in te schatten. Daarbij speelt ook de lastige
bereikbaarheid en het beperkte draagvlak van de terreinen een rol. Indicatief kost de aanleg van een kade
tussen €18,- en €55,- per strekkende meter. De goedkoopste optie (€18,- tot €30,- per strekkende meter) is
om materiaal te gebruiken dat vrij komt bij het afplaggen van delen van de rietlanden. Hierbij is echter
onzeker of dit materiaal van voldoende kwaliteit is om waterkerende kades te maken. Een andere en
duurdere optie (€40- tot €55,- per strekkende meter) is om klei van buiten het gebied aan te voeren moet
worden. Uitgaande van de omtrek van de zoekgebieden A t/m D uit Figuur 17 en Tabel 4, is de totale lengte
circa 6600 m, wat neerkomt op tussen de €118.000,- en €363.000. dit bedrag moet als zeer indicatief gezien
worden, omdat in de volgende fase nader bepaald moet worden waar de kades precies moeten komen.
Indien de variant gecombineerd wordt met plaggen van de rietlanden naar +0,85 - 0,90 m NAP, bedragen de
kosten hiervoor naar schatting €40.000 – €55.000,- per ha. Als er vanuit gegaan wordt dat de rietlanden A
t/m D uit Figuur 17 en Tabel 4 worden afgeplagd, zal het maximaal 32 ha betreffen. De totale kosten komen
dan uit tussen €1.280.000,- en €1.760.000,-. Naar verwachting vallen deze kosten aanzienlijk lager uit,
omdat slechts delen geplagd zullen worden. Het plaggen zal cyclisch moeten worden uitgevoerd, om zorg te
dragen dat alle successie stadia aanwezig zijn, dus deze kosten worden uitgespreid over circa 10 jaar.
Voor het draagvlak scoort deze variant positief ten opzichte van de andere varianten. Bij de omwonenden,
de Vlietmolen en de vissers is deze variant aanzienlijk gunstiger in vergelijking met het afsluiten van de
noordelijke helft van de Zouwe en het verhogen van het waterpeil in de hele Zederik. Voor de omdijking van
een stuk boezemland in een natuurgebied ook draagvlak bij de beheerder, het Zuid-Hollands Landschap.
Voor de technische uitvoerbaarheid scoort deze variant negatief ten opzichte van de andere varianten. De
reden hiervoor is dat aan deze variant een aantal technische risico’s kleven die in deze fase nog niet
voldoende in beeld kunnen worden gebracht. Deze risico’s zijn:
•
•
•
•
•

De grond die vrijkomt bij het plaggen is mogelijk niet geschikt voor de aanleg van kades, vanwege te veel
plantenresten (riet) en een gebrek aan erosiebestendigheid
Als klei aangevoerd moet worden, kan het zijn dat deze niet binnen een redelijke straal voorhanden is
Er is mogelijk geen depotvorming mogelijk op het werk
De kades kunnen verzakken op de niet draagkrachtige veenlaag
Onduidelijk is welke capaciteit de pompen moeten hebben om het peil op te zetten. Het water kan snel in
de bodem wegzakken (mondelinge mededeling Cor Brouwer in DHV 2013)

Infrastructuur
Voor het gebruik, beheer en onderhoud van de A27 heeft deze variant geen gevolgen. De rietlanden waar
de verhoging van het waterpeil plaats zou kunnen vinden liggen grotendeels niet bij de snelweg.
Deze variant heeft voor de riolering geen gevolgen. De rietlanden waar de peilverhoging plaatsvindt
Vanwege de peilverhoging in het winterhalfjaar naar +1,10 m NAP zal het riool volstromen, omdat de
nooduitlaten zich op +0,87 m NAP bevinden. De nooduitlaten zullen dan ook moeten worden aangepast.
Wanneer de nooduitlaten aangepast zijn, is de werking van de riolering gegarandeerd.
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7 VOORKEURSVARIANT

Voorlopig standpunt provincie
Op basis van deze concept rapportage is het voorlopige oordeel van de provincie is dat de varianten 1b, 3c
en 4 de meest interressante opties zijn. De reden hiervoor is dat bij deze varianten sprake is van een positief
effect op de natuurdoelen met zo min mogelijk negatieve effecten op de overige functies.
Desondanks hebben ook varianten 1b en 3c en 4 nog altijd negatieve effecten op één of meer nietnatuurfuncties. De vraag is of deze effecten middels aanvullende mitigerende maatregelen te verkleinen of
neutraliseren zijn. Variant 4 heeft de minste negatieve effecten op niet-natuurfuncties en heeft daarom de
voorlopige voorkeur maar kent de grootste technische onzekerheden.
Hieronder worden voor deze varianten een aantal aanvullende mitigerende maatregelen genoemd. Wellicht
zijn er nog neer te bedenken.
•

Variant 1b.) Sluis gesloten in de zomer– voor deze variant gelden de volgende aandachtspunten:
• bekeken moet worden of bodemdaling bij de huizen voorkomen kan worden, bijvoorbeeld door de
aanleg van een apart peilvak rondom de huizen bij Sluis en Meerkerk
• Verkend moet worden hoe het rietbeheer nog doorgang kan vinden

•

Variant 3c.) Stuw gesloten van herfst tot en met het voorjaar met een streefpeil van + 0,90 m NAP in de
wintermaanden en een streefpeil van + 1,00 m NAP in het voorjaar – voor deze variant gelden de
volgende aandachtspunten:
• In een volgende fase kan verder verkend worden in hoeverre plaggen en peilopzet geoptimaliseerd
kunnen worden. Daardoor is mogelijk een lagere peilopzet mogelijk
• Deze optie kan gecombineerd worden met de volgende mitigerende maatregelen zoals genoemd in
paragraaf 5.6:
• Alternatieve bergingscapaciteit realiseren
• Ophogen buitendijkse percelen Sluis
• Aanpassing vlietmolen
• Alternatieve bergingscapaciteit realiseren
• Stuw passeerbaar maken voor vissen en boten
• Stuw waterkerend maken

•

Variant 4.) compartimenteren ter hoogte van de rietlanden – voor deze variant gelden de volgende
aandachtspunten:
• Deze variant kent de meeste onzekerheden qua technische uitvoerbaarheid. In een volgende ronde
moet hier extra onderzoek naar worden gedaan om onzekerheden te verkleinen.
• Deze optie kan gecombineerd worden met de volgende mitigerende maatregelen zoals genoemd in
paragraaf 5.6:
• Baggeren Oude Zederik

Met opmerkingen [LSvB66]: Wederom, het is misleidend
om te praten over aanvullende mitigerende maatregelen.
Varianten die zulke maatregelen nodig hebben moet zo
benoemd worden en de kosten ervan moeten duidelijk worden
aangegeven.
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9 BIJLAGEN
9.1 Overweging variant buurtvereniging Zouweboezem
De variant waarbij het gebied gecompartimenteerd wordt ter hoogte van de sluis bij Meerkerk en deze in de
winter wordt dichtgezet (paragraaf 5.2.1) is ingebracht door de buurtvereniging Zouweboezem. De
onderstaande tekst is door de Buurtvereniging opgesteld als nadere toelichting op deze variant
Achtergrond
In het gebiedsprofiel van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden, gemaakt door de Provincie ZuidHolland wordt gesteld dat dit unieke waterloopkundig gebied ontstaan is door de griend- en rietcultuur die
hier al honderden jaren plaats vindt. De natte boezem was voor geen andere cultuur geschikt.
Ook wordt het Waterschap genoemd, met haar ingenieuze watersysteem dat in de loop van honderden jaren
voor deze griend- en rietcultuur ontwikkeld is: een hoger peil in het voorjaar en in de zomer en een lager peil
in het najaar en in de winter. Dit peilbeheer, samen met het cyclisch afplaggen van aangegroeide rietakkers,
is genoemd als oorzaak voor het ontstaan van de hoge natuurwaarden van dit gebied.
De gemeente Zederik heeft bij haar oprichting de Zederik als haar naam en als beeld in het wapen van de
gemeente gekozen. Daarmee geeft zij het grote belang van dit cultureel erfgoed aan.
De Zouweboezem is onderdeel van Lingepand 14 (Noot van Arcadis: feitelijk is de Zouweboezem onderdeel
van Lingepand 14, maar het gebied heeft wel een eigen peilbesluit. Zie voor verdere toelichting paragraaf
2.2). Dit pand is van groot belang voor de waterberging, juist door haar formaat. In een groot gebied is een
vast peil moeilijk te realiseren. Daarom zijn er altijd fluctuaties rondom dit peil van 80 cm + NAP. Dit is goed
voor o.a. de modderkruiper en de migratie van vissen (de Zederik als paaigebied) en amfibieën. In de
toelichting op dit streefpeil stelt het Waterschap dat een verhoging of een verlaging van dit streefpeil met 1
cm zeer onwenselijk is in verband met de waterberging en diverse andere belangen zoals de scheepvaart.

Variant voor het ontwerp beheerplan van de Zouweboezem
Een deel van het maaiveld is eerder teruggebracht naar NAP + 0,75 m. De fluctuaties in het waterpeil die
ontstaan door neerslag en het wegmalen gaan gemiddeld van NAP + 0,90 m naar NAP + 0,80 m, waarna
het peil zich herstelt op NAP + 0,85 m. Met een gemiddelde waterstand van NAP + 0,85 m staat het
maaiveld 10 cm onder water, wat geschikt is voor het porseleinhoen.
Een cultuurtechnisch peilverloop in de Zederik kan door ook van de overige rietvelden het maaiveld
gefaseerd terug te brengen naar NAP + 0,75 m (Noot van Arcadis: zie Figuur 11 voor een overzicht van de
ligging van geschikte rietlanden). De purperreiger kan nestelen omdat door het onder water staan van het
riet de vos minder makkelijk nesten kan beroven. Door de fasering zullen er steeds rietpercelen met
overjarig riet zijn.
Om te kunnen maaien in de winter is het alleen nodig de sluisdeuren in Meerkerk dicht te zetten zodat het
waterpeil uit kan zakken naar NAP + 0,70 m. Na het maaiwerk kunnen de sluisdeuren weer open, waardoor
het peil gemiddeld 15 cm boven het maaiveld staat. Dat is goed voor de purperreiger en het porseleinhoen.
Met de open sluisdeuren, zonder stuwen of compartimenten, blijft het gebied beschikbaar als paaigebied
voor vissen uit de wijde omgeving.
Het afplaggen van rietland zal ook bij een eventueel hogere waterstand vroeg of laat nodig zijn. Deze optie
bespaart de aanleg van een of meerdere stuwen en compartimenten. Een hogere waterstand zorgt voor
minder waterberging, meer kwel naar de omgeving, beschadigt de kades en is een probleem voor
omwonenden.
De fluctuaties in het peil van de Oude Zederik zullen verder niet een groot probleem zijn. Het bezorgt
omwonenden geen natte voeten en er staat toch voldoende water op de rietlanden.
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9.2 Onderbouwing score kosten varianten
In onderstaande tabel staat uitgewerkt hoe de beoordeling op het aspect kosten (in hoofdstuk 6) tot stand is
gekomen. Per variant staat aangegeven hoe de kosten van de varianten zijn opgebouwd, zoals onderbouwd
in hoofdstuk 6, en wat de score is ten opzichte van de andere varianten.

Variant

Opbouw kosten

Relatieve score

1a.) Sluis gesloten in de
winter

Afplaggen: €1.920.000,-- tot €2.560.000,Pomp bij sluis Meerkerk: enkele tienduizenden
euro’s

Zeer negatief

1b.) Sluis gesloten in de
zomer
2.) geen aanpassing
peilbeheer, afplaggen
rietlanden
3a.) Stuw gesloten van
herfst tot en met voorjaar
met een streefpeil van +
1,00 m NAP
3b.) Stuw gesloten van
herfst tot en met voorjaar
met een streefpeil van +
1,10 m NAP

Afplaggen: €1.920.000,-- tot €2.560.000,-

Afplaggen: €1.920.000,-- tot €2.560.000,-

Aanleg stuw: €289.000,-- tot €325.000,-Plaggen: maximale kosten €1.280.000,- tot
€1.760.000,-, maar slechts een deel hiervan
nodig

Aanleg stuw: €289.000,-- tot €325.000,--

Met opmerkingen [LSvB68]: Zeer ongeloofwaardig

Negatief

Negatief

Neutraal

Zeer positief

3c.) Stuw gesloten van
herfst tot en met het
voorjaar met een streefpeil
van + 0,90 m NAP in de
wintermaanden en een
streefpeil van + 1,00 m NAP
in het voorjaar

Aanleg stuw: €289.000,-- tot €325.000,-Plaggen: maximale kosten €1.280.000,- tot
€1.760.000,-, maar slechts een deel hiervan
nodig

Positief

3d.) Stuw jaarrond gesloten

Aanleg stuw: €289.000,-- tot €325.000,--

Zeer positief

4.) Compartimenteren ter
hoogte van de rietlanden

Plaatsen van wind- of zonnemolentjes: enkele
tienduizenden euro’s
Aanleg kades: €118.000,- tot €363.000,Plaggen: maximale kosten €1.280.000,- tot
€1.760.000,-, maar slechts een deel hiervan
nodig

Neutraal
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