
Variant van Buurtvereniging Zouweboezem 
voor het ontwerp beheerplan van Natura 2000 gebied Zouweboezem 

 

Achtergrond 
In het gebiedsprofiel van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden, gemaakt door de Provincie Zuid-
Holland 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. 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. 

Huidig beheer 
De eigenaar van de Zouweboezem, het Zuid-Hollands Landschap, doet niet meer aan deze oude 
griend- en rietcultuur. Zij heeft op voormalige griend- en/of rietpercelen zwarte elzen geplant. Men 
plagt de resterende rietpercelen niet meer af. Het resultaat is dat de rietakkers verdrogen, de zwarte 
elzen in de smalle watergangen omvallen en de wilgen erg groot worden.  

Het Zuid-Hollands Landschap heeft gesteld dat het Waterschap, zonder haar daarin te kennen, het 
streefpeil verlaagd heeft. Het ZHL heeft toen een plan ontwikkeld om het gebied weer natter te 
krijgen, zonder het onderhoud uit te voeren: namelijk een dam in de Zederik en het peil verhogen. 
De Provincie Zuid-Holland heeft in 2007 dit plan op goede gronden afgekeurd. 

Op dit moment is er geen commerciële uitbater van de rietlanden. Wellicht kan het Zuid-Hollands 
landschap deze taak overnemen. 

  



 

Natura 2000 
Onlangs is de Zouweboezem aangewezen als Natura 2000 gebied en is de provincie Zuid-Holland 
verantwoordelijk voor het opstellen van een beheerplan. De provincie is aan dit beheerplan 
begonnen, zonder overleg met omwonenden en heeft het oude plan dat het zelf eerder afkeurde 
weer uit de kast gehaald. September 2014 heeft de provincie dit plan in het gemeentehuis van de 
gemeente Zederik gepresenteerd. Dit is door de omwonenden ervaren als een overval. 

Eerst afkeuren en dan onder het mom van Natura 2000 toch weer op de agenda plaatsen en haar 
eigen gebiedsprofiel van de Zouweboezem voor schut zetten: afsnijden van dit ingenieuze peilbeheer 
en cultureel erfgoed; deze identiteitsdrager van de gemeente Zederik in tweeën delen. 

 

Variant voor het ontwerp beheerplan van de Zouweboezem 

Een cultuurtechnisch peilverloop in de Oude Zederik 
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. 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. De Zederik blijft bevaarbaar, de Vlietmolen kan blijven 
malen. Het unieke, historisch belangrijke cultuurlandschap blijft behouden als een geheel. 

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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