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1
1.1

Inleiding
AANLEIDING VOOR HET TREFFEN VAN AANVULLENDE NATURA 2000
MAATREGELEN IN ZOUWE

In het Natura 2000-beheerplan 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. In de huidige situatie is de 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 de 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.
Code

Habitattype / soort

Instandhoudingsdoel (ISHD)

Habitattype
H3150

Meren met krabbenscheer en

Behoud oppervlakte en kwaliteit

fonteinkruiden
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

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

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 ten behoeve van het behalen van de instandhoudingsdoelen. Voor de
vernatting van de rietlanden zijn verschillende alternatieven mogelijk, welke, naast voordelen ten aanzien
van de te bereiken natuurdoelen, ook voor- en nadelen kunnen hebben ten aanzien van andere
(gebruiks)functies. Om een goed overwogen beslissing te kunnen nemen ten aanzien van de aanvullende
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natuurmaatregelen, worden in dit rapport alle alternatieven integraal beoordeeld voor de effecten op alle
gebruiksfuncties en de haalbaarheid. Uiteindelijk leidt dit tot een beter ingepast maatregelpakket welke
gedragen wordt door de omgeving.

1.3

PROCES

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


Stichting Zuid-Hollands Landschap



Gemeente Zederik



Waterschap Rivierenland



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:
PM dit betreft dit afstemmingsmoment:


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

PM de volgende afstemmingsmomenten volgen nog:


Bij het uitvoeren van de scoring van de alternatieven op de verschillende criteria (bijeenkomst)



Bij de selectie van het voorkeursalternatief (bijeeenkomst)

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 alternatieven 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.

4
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2
2.1

Beschrijving Zouweboezem
GEBIEDSBESCHRIJVING

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 en een deel van Polder
Achthoven. 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 en de Zederikkade aan de
oostzijde, en omvat de Oude Zederik en de Nieuwe Zederik (samen aangehaald als Zederikboezem) en de
aangrenzende natte graslanden, rietmoerassen en moerasbossen.
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Figuur 1 De ligging van het deelgebied Zouwe als onderdeel van het Natura 2000-gebied Zouweboezem

2.2

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. 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 heef 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 streefpeil voor het Merwedekanaal van NAP +
0,80 m en stuwpand 14 van de Linge, overeenkomstig het peilbesluit van de Linge (waterschap
Rivierenland, 2007).
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,

6
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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 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.
Door natuurlijk verhang is het peil in grote delen van de Oude en Nieuwe Zederik zo’n 5 centimeter hoger
dan in het Merwedekanaal. 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 de NAP +0,85 m.
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).
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In onderstaand figuur is ter illustratie de peilfluctuaties in het Lingepand nabij de Zouweboezem
weergegeven op een drietal meetpunten.
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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 molen De Hoop ook water vanuit Polder Lakerveld op de Oude Zederik gemalen.

2.3

PEILVERLOOP VERLEDEN

PM dit onderdeel wordt later aangevuld

2.4

BODEMDALING

PM dit onderdeel wordt later aangevuld

2.5

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 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
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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.
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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.



Waterveiligheid: stabiliteit kaden, bergingscapaciteit



Landbouw: grondwater, wateraanvoer, waterafvoer



Wonen en werken: woningen Sluis, woningen overig, rietsnijden



Recreatie, toerisme, cultuurhistorie: hengelsport, varen, molen de Hoop

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


Het rietmoeras is op dit moment grotendeels ongeschikt als broedbiotoop voor de 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 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).

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).



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.

Dankzij het rietsnijden worden periodiek percelen teruggezet. Bezien moet worden of de ontwikkeling
van dergelijke open structuren in combinatie met de nattere omstandigheden in het voorjaar reeds
gunstigere omstandigheden biedt voor de porseleinhoen.
Vereiste maatregelen op de lange termijn
Voor het duurzaam behalen van het ISHD is het consolideren 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.

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.
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Figuur 2 Populatieverloop van de purperreiger in de Zouweboezem in het aantal broedparen per jaar. 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
aanwezig is. Deze bevindt zich in het enige geschikte moerasbos in het gebied. 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. Door het gebied te
vernatten is de verwachting dat de vos uit het gebied verdwijnt, waardoor de soort ook weer op de
grond tot broeden zou kunnen komen. Hierdoor ontstaat een grotere range aan broedgebied,
waardoor de basis onder de behoudsdoelstelling (150 broedparen) stabieler is.

Vereiste randvoorwaarden voor het behalen van het Natura 2000 doel


Vernatting van de rietlanden met peilfluctuaties. 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 het gebied moeilijker bereikbaar wordt voor de vos, wat leidt tot een
lagere predatiedruk.



In tegenstelling tot de 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.

Visie voor de lange termijn
De Zouweboezem is een duurzame kolonieplaats voor de purperreiger, waarbij de omvang en de kwaliteit
van han het leefgebied voldoende is voor de Natura 2000 doelstelling van 150 broedpaar. 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).

078691823:0.1 - Concept
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3.1.3

WATERKWALITEIT

Vereisten t.a.v. waterkwaliteit
De eisen voor de waterkwaliteit komen voort uit zowel de Kaderrichtlijn Water (KRW) als de Natura 2000
instandhoudingsdoelen. In het tweede geval gaat het concreet om twee instandhoudingsdoelen, namelijk
de 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 1. Deze zijn ontleend aan de KRW-factsheet 2011 (Rivierenland, 2011).
Tabel 2 KRW-beoordeling van de huidige (=2011) toestand van de Zouweboezem.

Voor het behalen van de doelstelling ten aanzien van waterkwaliteit gelden de volgende knelpunten:
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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.
Dat geldt echter niet voor de fosfaatconcentratie en het doorzicht: de waarden voor deze parameters
vallen in de klasse ‘matig’, maar zijn niet ver verwijderd van de waarde behorend bij het Goed
Ecologisch Potentieel. Ook de overige waterflora en de macrofauna vallen in de klasse ‘matig’. Deze
knelpunten hangen nauw samen met de fysisch-chemische parameters, 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, waardoor aanvoer
van fosfaatrijk water het ecosysteem blijvend belast. Uit metingen blijkt dat de waterbodem wordt
‘opgeladen’ met fosfaat. 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

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, met name de te hoge fosfaat- en sulfaatgehaltes, is een van de oorzaken voor
het ontbreken van deze vegetaties.

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. Hiervoor moeten maatregelen getroffen worden op het gebied van
waterkwaliteit. Voor het behoud van de meren met krabbenscheer en fonteinkruiden geldt het volgende
knelpunt:

078691823:0.1 - Concept
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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. De bronnen van fosfaat in dit gebied zijn de inlaat van
water vanuit het Merwedekanaal en nalevering vanuit de onderwaterbodem in de Zouweboezem. De
bronnen van sulfaat zijn eveneens het oppervlaktewater van het Merwedekanaal, maar deels ook
veenafbraak in de Zouweboezem zelf.

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

Visie voor de lange termijn
De volgende maatregelen worden in de tweede beheerplanperiode genomen, indien blijkt dat extra
maatregelen nodig zijn om de waterkwaliteit op orde te krijgen:


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 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.

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 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.
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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-klasse1 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 betekend dat deze kade (op termijn) versterkt dient te worden.

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

078691823:0.1 - Concept
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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. Het maximale
streefpeil op de Nieuwe en Oude Zederik bedraagt NAP +1,05 m. Bij een peil van NAP +1,05 m 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)
Op het gebied van waterberging gelden in de huidige situatie geen knelpunten.

3.3

LANDBOUW

3.3.1

GRONDWATER

De basis van het grondwatersysteem ligt op 150 meter diepte. Daarboven bevindt zich het tweede
watervoerende pakket, met een dikte van 70 meter. Tussen het tweede en het bovenliggende eerste
watervoerende pakket ligt een ondoorlatende laag met een dikte van 30 meter. Het eerste watervoerende
pakket is van het maaiveld gescheiden door een slecht doorlatende laag van klei en veen van 8 meter dik.
Waar deze lokaal is ingesneden door met zand gevulde (fossiele) rivierlopen, is er lokaal waarschijnlijk
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sprake van een verbinding tussen het eerste watervoerende pakket en de oppervlakte; nabij de fossiele
stroomrug treedt meer kwelwater uit.

Figuur 3 Stroomruggen (donkergroen), komafzettingen (lichtgroen) en wielen (blauwe stippen) in en rond het Natura
2000-gebied Zouweboezem.

Vanuit de Lek treedt infiltratie op naar het eerste watervoerende pakket, met afstroming naar het noorden
en het zuiden. In de Polder Achthoven en de Boezem treedt kwel op vanuit het eerste watervoerende
pakket. 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 ondoorlatendheid 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.

3.3.2

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 molen de Hoop en Hoenderwiel.
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Figuur 4 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.

3.3.3

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 Molen de Hoop. Het jaarvolume is door DHV (2013) berekend en bedraagt circa 24.000
m3. De molen heeft echter geen waterstaatkundige functie meer (zie ook 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 EN WERKEN

3.4.1

WONINGEN SLUIS

Ter hoogte van het buurtschap Sluis aan de noordkant van de Zouweboezem grenzen diverse huizen met
tuinen en schuurtjes aan de Oude Zederik. Met het huidige peilverloop hebben de bewoners in de huizen,
tuinen en schuren droge voeten. De tuinen beneden aan de Oude Zederik hebben een maaiveld dat
oploopt vanaf zo’n + 0.90 m (laagste delen). Het betreft hier soms voormalig rietland dat is omgevormd
naar tuin (met fruitbomen). Veelal liggen de tuinen hoger, vanaf circa + 1.50 m NAP. De (woon)huizen
liggen hoger, de laagste delen beginnen veelal vanaf + 2.00 m NAP. (op basis van het actueel
hoogtebestand Nederland, www.ahn.nl).
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3.4.2

WONINGEN OVERIG

Daarnaast zijn aan de Zouwendijk diverse woningen aanwezig. Deze liggen veelal aan de polderzijde van
de dijk. Deze woningen hebben in de huidige situatie te maken met enige wateroverlast (vochtige tot natte
kruipruimtes, optrekkend vocht in muren en vloeren) als gevolg van kwel. 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).

3.4.3

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 die in het bezit zijn van particulieren worden op dit moment jaarlijks in de
winter gesneden om commerciële redenen (rietoogst). Een relatief klein deel van de rietlanden van het
Zuid-Hollands Landschap wordt uit landschappelijk oogpunt jaarlijks gemaaid. Dit betreft het
zogenaamde cultuurriet met veel dotterbloemen of plaatsen waar doorkijkjes gewenst zijn en in een zone
in het windrecht van molen de Hoop 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 vindt plaats in de wintermaanden, voordat de broedvogels in het gebied aankomen.
Hierbij wordt de minst kwetsbare periode gekozen. De periode waarin het Zuid-Hollands Landschap haar
percelen maait betreft veelal de periode vanaf oktober tot maart. De particuliere percelen worden in de
praktijk veelal in dezelfde periode gemaaid. Het maximale peil waarbij riet gesneden/ gemaaid kan
worden bedraagt + 0.90 NAP.
Veel soorten zijn 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.

3.5

RECREATIE EN TOERISME

3.5.1

HENGELSPORT

Visrecht
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 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 vissserij vindt plaats per boot. Het gebied is vanaf de wal namelijk moeilijk
bereikbaar.

078691823:0.1 - Concept

ARCADIS

21

Afwegingskader potentiële natuurmaatregelen moerasnatuur deelgebied Zouwe

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, is dan ook formeel 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

MOLEN DE HOOP

Poldermolen De Hoop 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. Molen de Hoop 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 ZuidHolland 2013, omdat deze gebaseerd is op het aantal omwentelingen.
In de huidige situatie maalt de molen de Hoop jaarlijks circa 24.000 m3 (DHV, 2013).
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4

Afwegingskader

In dit hoofdstuk wordt het afwegingskader beschreven waaraan verschillende alternatieven 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 2. 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 in 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

4.2

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.
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 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.

4.2.1

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 alternatieven 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.

4.2.2

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.

4.2.3

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 alternatieven worden
aan de hand van dit afwegingskader beoordeeld.
Natuur

Veiligheid

Landbouw

Wonen en

Recreatie en

werken

cultuurhistorie

Uitvoerbaarheid

Porseleinhoen

Stabiliteit kades

Grondwaterpeil

Woningen Sluis

Hengelsport

Kosten

Purperreiger

Waterbergings-

Wateraanvoer

Overige

Varen

Draagvlak

Molen de Hoop

Technische

capaciteit
Waterkwaliteit

woningen
Waterafvoer

Rietsnijden

uitvoerbaarheid
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5
5.1

Beschrijving alternatieven
natuurmaatregelen
INLEIDING

In dit hoofdstuk worden de verschillende alternatieven voor het realiseren van de N2000 doelstellingen
beschreven. De alternatieven 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 alternatieven voor het verbeteren van het leefgebied voor moerasvogels in de Zouweboezem aan
de orde gekomen.

5.2

1) NATUURLIJKER PEILVERLOOP

In deze paragraaf komen een aantal varianten aan bod waarbij een natuurlijk(er) peilverloop in de Oude
en Nieuwe Zederik wordt geïntroduceerd. Daarbij gaat het om het deel ten noorden van de A27, waarbij
de peilopzet wordt bereikt door het plaatsen van een stuw onder de A27 die er voor zorgt dat wateropzet
in een deel van het jaar mogelijk is. De situatie in Zederikboezem ten zuiden van de A27 blijft zoals deze
nu is.
Variant

Streefpeil herfst – winter

Streefpeil voorjaar –

Streefpeil zomer – herfst

begin zomer
1A

1

+ 1.10 m NAP

+ 1.10 m NAP

2

+ 0,85 m NAP

1B

3

+ 1.00 m NAP

+ 1.00 m NAP

4

+ 0,85 m NAP

1C

5

+ 0,90 m NAP

+ 1.00 m NAP

6

+0,85 m NAP

Tabel 3 De waterstanden in de Zederik bij de drie varianten van natuurlijk peilverloop met gedeeltelijke afsluiting van
het deel ten noorden van de A27 met behulp van een stuw. Deze stuw staat open in de zomermaanden.

5.2.1

1A) NATUURLIJKER PEILVERLOOP MET EEN STREEFPEIL VAN + 1,10 M NAP

Ter hoogte van de A27 wordt een stuw geplaatst in de Zederik. Door de stuw 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 tot maximaal + 1.10 m NAP. 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 waterpeil van + 1.10
m NAP 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 + 0.85 m NAP gaat de
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stuw open, waarna het peil het peilverloop van het Merwedekanaal volgt. Dit alternatief houdt voor de
winter en het voorjaar een peilverhoging in van maximaal 25 cm ten opzichte van het reguliere peil. In het
Figuur 4 is weergegeven welk deel van het maaiveld van de Oude en Nieuwe Zederik onder water komen
te staan (blauw) en welk deel droog blijft (geel) bij een peil van + 1.10 m NAP. In Tabel 4 staat aangegeven
welk oppervlak rietland aanvullend met minimaal 10 cm water geïnundeerd wordt als gevolg van deze
nieuwe waterstand. Dit oppervlak is van belang als potentieel leefgebied voor de porseleinhoen.

Figuur 5 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 een peil van + 1.10 m NAP.
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Figuur 6 De rietpercelen in het deelgebied Zouwe ten noorden van de A27. De oppervlakten van de verschillende
rietvelden staan in onderstaande tabel .
Tabel 4 Oppervlakte riet dat 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
Extra oppervlakte riet >10 cm geïnundeerd (ha)
Rietveld

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

Overig riet
TOTAAL

5.2.2

1B) NATUURLIJKER PEILVERLOOP MET EEN STREEFPEIL VAN + 1,00 M NAP

Dit alternatief is in overeenstemming met alternatief 1A, maar de maximale verhoging in de winter en het
voorjaar is minder hoog. Het streefpeil in deze maanden is + 1.00 m NAP. Dit alternatief houdt dus voor
de winter en het voorjaar een peilverhoging in van maximaal 15 cm ten opzichte van het reguliere
peilverloop. In onderstaand figuur (links) is voor een peil van + 1.00 m NAP weergegeven welk deel van
het maaiveld onder water komt te staan (blauw) en welk deel droog blijft (geel). In Tabel 4 staat
aangegeven welk oppervlak rietland aanvullend met minimaal 10 cm water geïnundeerd wordt als gevolg
van deze nieuwe waterstand. Dit oppervlak is van belang als potentieel leefgebied voor de porseleinhoen.
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.

5.2.3

1C) NATUURLIJKER PEILVERLOOP MET EEN STREEFPEIL VAN + 0,90 NAP IN DE
WINTERMAANDEN EN EEN STREEFPEIL VAN + 1.00 M NAP IN HET VOORJAAR.

In de herfst- en wintermaanden wordt het peil in de Oude en Nieuwe Zederik 5 cm verhoogd ten opzichte
van het reguliere peil door het neerslagoverschot (gedeeltelijk) vast te houden. Hiertoe wordt gebruik
gemaakt van de aan te brengen stuw onder de A27 (zoals ook beschreven in 1a en 1b). Vanaf eind maart
(of zoveel eerder het laatste riet gemaaid is) wordt het peil verhoogd tot een streefpeil van + 1.00 m NAP
door middel van het vasthouden van het gebiedseigen water (neerslagoverschot) in combinatie met het
pompen van Merwedekanaal / Zederikboezem-water in de Oude en Nieuwe Zederik. Ter hoogte van de
stuw onder de A27 wordt hierbij een pomp aangebracht om dit water in de Oude en Nieuwe Zederik te
kunnen pompen om de peilverhoging te kunnen realiseren. In de maanden april, mei en juni is sprake van
dit hogere peil, waarna het peil als gevolg van verdamping en wegzijging zakt richting + 0.85 m NAP.
Vervolgens gaat de stuw onder de A27 gedurende de zomer open totdat deze aan het eind van de zomer
weer wordt gesloten. In bovenstaand figuur is voor de peilen van + 1.00 m NAP en + 0.90 m NAP
weergegeven welk deel van het maaiveld onder water komt te staan (blauw) en welk deel droog blijft
(geel). In Tabel 4 staat aangegeven welk oppervlak rietland aanvullend met minimaal 10 cm water
geïnundeerd wordt als gevolg van het peil van + 1.00 m NAP. Dit oppervlak is van belang als potentieel
leefgebied voor de porseleinhoen.

5.3

2) VOLLEDIG NATUURLIJK PEILVERLOOP

In dit alternatief 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 dit alternatief een zelfstandig
functionerend peilvak, zo veel mogelijk losgekoppeld van de omgeving. Hiermee wordt ook de lokale
door- en afvoerfunctie beëindigd. Het peilverloop is volledig gestuurd door neerslag, verdamping en
wegzijging, en functioneert binnen de vastgestelde veiligheidswaarden van de regionale keringen, waarbij
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het maximaal toegestane peil + 1.22 m / + 1.25 m NAP is. In dit alternatief 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 6. 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 7 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)

5.4

3) COMPARTIMENTEREN OUDE ZEDERIK IN COMBINATIE MET NATUURLIJKER
PEILVERLOOP

In deze paragraaf komen een aantal alternatieven aan bod waarbij in de rietlanden van de Oude Zederik
compartimenten worden gerealiseerd, waardoor ruimtelijk het peilverloop specifieker kan worden
gereguleerd.

5.4.1

3A) COMPARTIMENTEREN PERCELEN MET RIETLAND IN COMBINATIE MET
BESTAAND PEILVERLOOP IN REST OUDE EN NIEUWE ZEDERIK

In dit alternatief wordt geen stuw onder de A27 gerealiseerd, maar worden rond (min of meer)
aaneengesloten rietlanden voorzieningen getroffen om een meer natuur natuurlijk peilverloop in de
rietlandpercelen te realiseren. In de Figuur 5 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
regulieren (kleine pomp, bijvoorbeeld aangedreven met een kleine windmolen).
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In de rietlanden wordt een op het natuur- en rietbeheer afgestemd peilverloop gevolgd. Ten tijde van het
rietbeheer (najaar, winter) zijn de percelen nog begaanbaar (maximaal peil + 0.90 m NAP), aan het begin
van het voorjaar (eind maart) wordt het peil verhoogd tot 10 - 35 cm boven maaiveld. In de maanden april,
mei en juni is sprake van dit hogere peil. In de zomer zakt dit uit richting + 0.85 m NAP.
In de rest van de Oude en Nieuwe Zederik volgt het peil het reguliere peilverloop met een gemiddeld peil
van + 0.85 m NAP.

5.4.2

3B) COMPARTIMENTEREN PERCELEN MET RIETTEELT IN COMBINATIE MET
NATUURLIJKER PEILVERLOOP (+ 1.10 M NAP) IN REST OUDE EN NIEUWE ZEDERIK

Dit alternatief is gelijk aan alternatief 1A, waarbij specifiek om percelen die in gebruik zijn voor de
rietteelt/rietsnijden een voorziening wordt gerealiseerd om het peil in deze percelen gericht te kunnen
sturen. 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
regulieren (kleine pomp, bijvoorbeeld aangedreven met een kleine windmolen).
In de Oude en Nieuwe Zederik ten noorden van de A27 is gedurende het najaar, winter en voorjaar
sprake van een peil dat oploopt richting + 1.10 m NAP, en gedurende de zomer uitzakt richting + 0.85 m
NAP. In de percelen voor de rietteelt wordt het hogere waterpeil van + 1.10 m NAP pas bereikt nadat de
percelen zijn gemaaid (in de loop van maart gereed). Tot die tijd is er de mogelijkheid om de percelen te
bemalen. Nadat het rietbeheer heeft plaatsgevonden worden de percelen (door het open zetten van een
stuwtje) in verbinding gebracht met het peilverloop op de Oude en Nieuwe Zederik.

5.5

4) AFPLAGGEN RIETPERCELEN

In deze paragraaf komen een aantal varianten aan bod waarbij 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 of waardoor een geringere peilverhoging
volstaat. In het kader van het project ‘Moerasontwikkeling Zouweboezem’ (LIFE project, uitvoering 20092010) zijn ook 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 5 zijn de
zoekgebieden (A t/m D) voor deze maatregel weergegeven. Deze maatregel zal cyclisch moeten worden
uitgevoerd verspreid over het gebied, om te warborgen 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.
Om rietsnijden mogelijk te maken, moet in de winter mogelijk de waterstand tijdelijk verlaagd worden op
deze percelen.

5.5.1

4A) AFPLAGGEN RIETPERCELEN IN COMBINATIE MET BESTAAND PEILVERLOOP IN
REST OUDE EN NIEUWE ZEDERIK

In deze variant worden de rietlanden (cyclisch) afgeplagd tot net boven de waterlijn. In Figuur 5 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 gemiddeld peil van + 0.85 m NAP.
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5.5.2

4B) AFPLAGGEN RIETPERCELEN EN NATUURLIJKER PEILVERLOOP MET EEN
STREEFPEIL VAN + 1,00 M NAP

Deze variant is een combinatie van variant 4A en 1B, waarbij de rietlanden (cyclisch) worden afgeplagd tot
net boven de waterlijn en het waterpeil in de winter en het voorjaar tot + 1.00 m NAP wordt opgezet in de
Zederik ten noorden van de A27.
In Figuur 5 zijn de zoekgebieden (A t/m D) voor het afplaggen weergegeven. Verder wordt ter hoogte van
de A27 een stuw geplaatst in de Zederik. Door de stuw 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 tot maximaal + 1.00 m NAP. 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 waterpeil van + 1.00 m NAP 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 + 0.85 m NAP gaat de stuw open, waarna het
peil het peilverloop van het Merwedekanaal volgt. Dit alternatief houdt voor de winter en het voorjaar een
peilverhoging in van maximaal 15 cm ten opzichte van het reguliere peil.

5.5.3

4C) AFPLAGGEN RIETPERCELEN EN NATUURLIJKER PEILVERLOOP MET EEN
STREEFPEIL VAN + 0,90 NAP IN DE WINTERMAANDEN EN EEN STREEFPEIL VAN +
1.00 M NAP IN HET VOORJAAR.

Deze variant is een combinatie van variant 4A en 1C, waarbij de rietlanden (cyclisch) worden afgeplagd
tot net boven de waterlijn en het waterpeil in de winter wordt opgezet in de Zederik ten noorden van de
A27 tot + 0,90 m NAP en in het voorjaar tot + 1.00 m NAP.
In Figuur 5 zijn de zoekgebieden (A t/m D) voor het afplaggen weergegeven. Verder wordt ter hoogte van
de A27 een stuw geplaatst in de Zederik. In de herfst- en wintermaanden wordt het peil in de Oude en
Nieuwe Zederik 5 cm verhoogd ten opzichte van het reguliere peil door het neerslagoverschot
(gedeeltelijk) vast te houden. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van de aan te brengen stuw onder de A27
(zoals ook beschreven in 1a en 1b). Vanaf eind maart (of zoveel eerder het laatste riet gemaaid is) wordt
het peil verhoogd tot een streefpeil van + 1.00 m NAP door middel van het vasthouden van het
gebiedseigen water (neerslagoverschot) in combinatie met het pompen van Merwedekanaal /
Zederikboezem-water in de Oude en Nieuwe Zederik. Ter hoogte van de stuw onder de A27 wordt hierbij
een pomp aangebracht om dit water in de Oude en Nieuwe Zederik te kunnen pompen om de
peilverhoging te kunnen realiseren. In de maanden april, mei en juni is sprake van dit hogere peil, waarna
het peil als gevolg van verdamping en wegzijging zakt richting + 0.85 m NAP. Vervolgens gaat de stuw
onder de A27 gedurende de zomer open totdat deze aan het eind van de zomer weer wordt gesloten.

5.5.4

4D) AFPLAGGEN EN COMPARTIMENTEREN RIETPERCELEN IN COMBINATIE MET
BESTAAND PEILVERLOOP IN REST OUDE EN NIEUWE ZEDERIK

Deze variant is een combinatie van variant 4A en 3A, waarbij de rietlanden (cyclisch) worden afgeplagd en
rond dezelfde percelen voorzieningen worden getroffen om een meer natuur natuurlijk peilverloop in de
rietlandpercelen te realiseren.
In Figuur 5 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
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cluster van percelen) voorzieningen om het waterpeil te kunnen regulieren (kleine pomp, bijvoorbeeld
aangedreven met een kleine windmolen). In de rietlanden wordt een op het natuur- en rietbeheer
afgestemd peilverloop gevolgd. Ten tijde van het rietbeheer (najaar, winter) zijn de percelen nog
begaanbaar (waterpeil onder maaiveld), aan het begin van het voorjaar (eind maart) wordt het peil
verhoogd tot minimaal 10 cm boven maaiveld. In de maanden april, mei en juni is sprake van dit hogere
peil. In de zomer zakt dit uit richting + 0.85 m NAP.
In de rest van de Oude en Nieuwe Zederik volgt het peil het reguliere peilverloop met een gemiddeld peil
van + 0.85 m NAP.

5.5.5

4E) AFPLAGGEN EN COMPARTIMENTEREN RIETPERCELEN IN COMBINATIE MET
AFSLUITING IN DE WINTERMAANDEN DOOR MIDDEL VAN EEN STUW ONDER DE A27

Deze variant is een combinatie van variant 4B en 3A, waarbij de rietlanden (cyclisch) worden afgeplagd,
rond dezelfde percelen voorzieningen worden getroffen om een meer natuur natuurlijk peilverloop in de
rietlandpercelen te realiseren en de Zederik ten noorden van de A27in de winter en het voorjaar wordt
geïsoleerd van het Merwedekanaal door middel van een stuw.
In Figuur 5 zijn de zoekgebieden (A t/m D) voor het afplaggen en compartimenteren van rietlanden
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
regulieren (kleine pomp, bijvoorbeeld aangedreven met een kleine windmolen). In de rietlanden wordt
een op het natuur- en rietbeheer afgestemd peilverloop gevolgd. Ten tijde van het rietbeheer (najaar,
winter) zijn de percelen nog begaanbaar (waterpeil onder maaiveld), aan het begin van het voorjaar (eind
maart) wordt het peil verhoogd tot minimaal 10 cm boven maaiveld. In de maanden april, mei en juni is
sprake van dit hogere peil. In de zomer zakt dit uit richting + 0.85 m NAP.
Verder wordt ter hoogte van de A27 een stuw geplaatst in de Zederik. Door de stuw aan het einde van de
zomer te sluiten wordt de invloed van gebiedsvreemd water in de Oude en Nieuwe Zederik verminderd.
Voor deze variant hoeft het waterpeil in de Zederik niet te worden aangepast.

5.6

MITIGERENDE EN AANVULLENDE MAATREGELEN

In deze paragraaf worden maatregelen beschreven om specifieke negatieve effecten als gevolg van
(onderdelen van) alternatieven 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 alternatief.

5.6.1

BAGGEREN OUDE ZEDERIK

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).
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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
(exlusief 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).

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.
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 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
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laaggelegen delen van tuinen. 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 7).
Hierdoor wordt voorkomen dat bij een hogere waterstand de tuinen onderlopen.
De kosten van het ophogen van de perceleen en het aanpassen van de kade zijn op dit moment nog niet
duidelijk

Figuur 8 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 MOLENRAD MOLEN DE HOOP

Doel maatregel
Garanderen dat de molen De Hoop bij een verhoging van het waterpeil nog water kan opmalen vanuit de
polder in de Zederik.
Omschrijving maatregel
Aanpassing van het rad / ophanging van de molen de Hoop, 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 (de praktijk moet uitwijzen hoe de molen zich houdt) kan
door deze optimalisatie tot een peil van + 1.00 m NAP water worden opgemalen.
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De kosten van deze aanpassing zijn op dit moment nog niet duidelijk.

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 formeel (op papier) nog hebben, verloren. Dit kan worden opgevangen door de
Hoge Boezem aan te wijzen als bergingslocatie. In de huidige situatie kent deze polder een (streef)peil van
NAP -0,30 m. Er vanuit gaande dat hier een streefpeil van NAP + 1,22 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 NAP + 0,50 m naar circa NAP + 1,50 m (de kruinhoogte
van de kade dient minimaal 20 cm hoger te zijn (waakhoogte) ten opzichte van het berekende toetspeil).
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. Tevens 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 kosten voor deze aanpassing zijn op dit moment nog niet duidelijk.

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.
De kosten voor deze aanpassing zijn op dit moment nog niet duidelijk.

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
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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 kan verkend worden in hoeverre deze stuw tevens ingezet kan worden om piekwaterstanden te
voorkomen in het noordelijke deel van de Zouweboezem. Zit 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 kosten voor deze aanpassing zijn nog niet duidelijk.
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6

Beoordeling alternatieven

PM Dit hoofdstuk wordt in de volgende fase ingevuld.

6.1

1A) NATUURLIJKER PEILVERLOOP MET EEN STREEFPEIL VAN + 1,10 M NAP

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

Veiligheid

Landbouw

Porseleinhoen

Stabiliteit kades

Grondwaterpeil

Purperreiger

Waterbergings-

Wateraanvoer

capaciteit
Waterkwaliteit

Wonen en

Recreatie en

Uitvoerbaarheid

werken

cultuurhistorie

Woningen Sluis

Hengelsport

Kosten

Overige

Varen

Draagvlak

Molen de Hoop

Technische

woningen
Waterafvoer

Rietsnijden

uitvoerbaarheid

Voor de legenda: zie paragraaf 4.1 en 4.2.

PM: alle varianten worden volgens dit format in aparte paragrafen besproken
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7

Voorkeursvariant

PM De voorkeursvariant wordt aangevuld wanneer deze vastgesteld is.
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Bespreking met de adviesgroep van het VKA en de eventuele
maatregelen om negatieve effecten voor omwonenden te verzachten
De provincie verwerkt de op‐ en aanmerkingen in de
alternatievenafweging
De provincie verwerkt het voorkeursalternatief in het Natura 2000‐
beheerplan
De provincie actualiseert, waar noodzakelijk, het Natura 2000‐
beheerplan (natuurinformatie, PAS, bestaand gebruik etc.)
(Eventueel) afsluitende bijeenkomst met de adviesgroep
Afstemming concept ontwerp met ODH, OZHZ, EZ, I&M, interne
adviseurs PZH
Vaststelling ontwerpbeheerplan door GS
Ter inzage legging
Opstellen Nota van Antwoord
Definitieve vaststelling Natura 2000‐beheerplan

Vaststelling voorkeursalternatief (VKA) door de provincie in
samenspraak met Zuid Hollands Landschap en Waterschap Rivierenland.
Hierbij worden ook de noodzakelijke verzachtende maatregelen, om
eventuele nadelige gevolgen te beperken, vastgesteld.
De provincie werkt het VKA verder uit

adviesgroep ontvangt per mail het eerste deel van de
alternatievenafweging (feitenverzameling, beschrijving afwegingskader
en alternatieven)
16‐11
Leestijd voor de adviesgroep: opmerkingen en extra alternatieven
kunnen tot eind week 41 ingestuurd worden
De provincie verwerkt de op‐ en aanmerkingen en extra alternatieven in
de alternatievenafweging. De alternatieven worden getoetst aan het nu
vastgestelde afwegingskader
adviesgroep ontvangt de concept toetsing van de alternatieven aan het
afwegingskader per mail
Leestijd adviesgroep
Overleg met adviesgroep
De provincie verwerkt de op‐ en aanmerkingen in de
alternatievenafweging
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