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Inleiding 
Uit het concept Natura 2000 beheerplan voor de Zouweboezem en de Watersysteemanalyse 
Zouweboezem (DHV, 2013) blijkt dat het huidige peilbeheer op de Zederikboezem een knelpunt vormt 
voor het behalen van de Natura 2000-instandhoudingsdoelstellingen in de Zouweboezem. Benodigde 
peilfluctuaties worden niet gerealiseerd doordat de Zederik deel uitmaakt van het boezemsysteem 
Linge, waar het peil strak gehandhaafd wordt. Voor behoud en herstel van moerasvegetaties en 
daarmee geschikt leefgebied van porseleinhoen en (in mindere mate) purperreiger is een meer 
natuurlijk peilverloop nodig.  
 
DHV heeft in de Watersysteemanalyse Zouweboezem (2013) verschillende mogelijke scenario’s voor 
het toekomstig peilbeheer uitgewerkt. Onderdeel van dit peilbeheer is een meer natuurlijk peilverloop 
met  een hoger peil in het voorjaar en vroege zomer, welke vervolgens tijdens de zomerperiode uitzakt. 
Door een hoger peil, zal de bergingscapaciteit van de Zederikboezem afnemen. De consequenties van 
de verschillende scenario’s voor de bergingscapaciteit worden in deze memo in beeld gebracht. Om 
het verlies aan bergingscapaciteit te compenseren zijn enkele maatregelen voorgesteld. In deze memo 
worden deze maatregelen beschreven en zijn de kosten van deze maatregelen globaal in beeld 
gebracht.  
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Peilscenario’s  
In de huidige situatie fluctueert het peil in de Zederikboezem tussen NAP +0,75 m en ruim NAP +1,00 
m. Het grootste gedeelte van het jaar ligt het peil rond de NAP +0,85 m (streefpeil). Het maximum peil 
in geval van berging bedraagt NAP +1,22 m. Ter hoogte van diverse rietlanden ligt maaiveld in de 
Zederikboezem in de huidige situatie hoger (NAP + 1,0 ) waardoor een groot deel in de huidige 
situatie droog staat.  
 
In de Watersysteemanalyse Zouweboezem (2013) heeft een nadere verkenning van het peilbeheer in 
het Natura 2000-gebied plaatsgevonden en zijn verschillende oplossingsrichtingen onderzocht. Voor 
de moerasvogels is een hoog peil gewenst van ½ maart tot ½ juli. Daarna mag het uitzakken tot het 
huidige peil. Voor het optimaliseren van het peilbeheer is in de analyse uitgegaan van een opzet van 
het peil in het voorjaar tot circa NAP +1,10 m. Hiertoe is het nodig om vanaf het najaar en de winter het 
neerslagoverschot in het gebied zelf vast te houden, en daarmee dus al eerder het peil op te zetten. In 
deze memo worden de gevolgen van dit peil voor de bergingscapaciteit van de Zouweboezem in beeld 
gebracht. Ter vergelijking worden in deze memo nog drie mogelijke streefpeilen beschouwd, te weten: 
NAP + 1,00 m, NAP + 1,05 m en NAP + 1,15 m. Het opzetten van het peil zal alleen plaatsvinden in het 
gedeelte van de Zederikboezem ten noorden van de A27. Hier bevinden zich de hoogste natuur-
waarden en zijn het aantal omwonenden beperkt (i.v.m. mogelijke wateroverlast tuinen). Aangezien 
het noordelijk en zuidelijk deel van de Zederikboezem nu in open verbinding met elkaar staan, zal 
hiertoe ter hoogte van de A27 een voorziening (stuw + doorlaat) aangebracht moeten worden.  
 
In onderstaande tabellen is de bergingscapaciteit van de Zederikboezem weergegeven voor de huidige 
situatie en de vier mogelijke streefpeilen. Hierbij is onderscheid gemaakt in een lager deel met een 
streefpeil van NAP + 0,85 m en een hoger deel (de rietlanden) waar het maaiveld op circa NAP + 1,00 
m is gelegen. Het lager gelegen deel van de Zederikboezem heeft een oppervlak van 834.576 m², terwijl 
de hogere rietlanden (indicatief) een oppervlak van 62.537 m² hebben.  
 

Varianten Bergingscapaciteit Zederikboezem                      
(t.o.v. gem. peil) m¹ 

Huidige situatie: NAP + 0,85 m  
(hogere delen rietlanden: NAP + 1,00 m) 

0,37 m 
(0,22 m) 

Nieuw peil A: NAP + 1,15 m 0,07 m 
Nieuw peil B: NAP + 1,10 m 0,12 m 
Nieuw peil C: NAP + 1,05 m 0,17 m 
Nieuw peil D: NAP + 1,00 m 0,22 m 
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Varianten Bergingscapaciteit 
Zederikboezem 
(t.o.v. gem. peil) m³ 

Bergingscapaciteit 
hogere rietlanden 
(t.o.v. gem. peil) m³ 

Totale 
bergingscapaciteit 
(t.o.v. gem. peil) m³ 

Verschil 

Huidige situatie:  
NAP + 0,85 m  

308.793 m³ 13.758 m³ 322.551 m³  

Nieuw peil A: 
NAP + 1,15 m 

58.420 m³ 4.378 m³ 62.798 m³ -259.753 m³ 

Nieuw peil B:  
NAP + 1,10 m 

100.149 m³ 7.504 m³ 107.654 m³ -214.898 m³ 

Nieuw peil C:  
NAP + 1,05 m 

141.878 m³ 10.631 m³ 152.509 m³ -170.042 m³ 

Nieuw peil D: 
NAP + 1,00 m 

183.607 m³ 13.758 m³ 197.365 m³ -125.186 m³ 

 
Compensatie berging 
Als gevolg van de hogere streefpeilen neemt de bergingscapaciteit af. Om het verschil ten opzichte van 
de huidige situatie (zie laatste kolom van bovenstaande tabel) te compenseren, zal nieuwe bergings-
capaciteit gezocht moeten worden in de directe omgeving. Er worden twee nieuwe bergings-
mogelijkheden gezien: de Hoge Boezem en een voormalig baggerdepot in de Zederikboezem (ten 
zuiden van de A27). De Hoge Boezem heeft een oppervlak van circa 135.568 m² en het baggerdepot 
circa 60.635 m². 
 
De Hoge Boezem kan functioneren als noodberging. 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). 
Het baggerdepot heeft een gemiddelde maaiveldhoogte van circa NAP + 1,5 m. Wanneer dit 
baggerdepot wordt afgegraven tot een maaiveldhoogte van NAP + 0,85 (overeenkomstig het huidige 
streefpeil), zal de baggercapaciteit van de Zederikboezem met 22.435 m³ worden vergroot. In totaal 
kan dus 228.498 m³ extra berging worden gerealiseerd door beide mogelijkheden (zie onderstaande 
tabel).  
 

 Noodberging Hoge Boezem Maaiveldverlaging 
baggerdepot Zederikboezem 
Zuid 

Oppervlak m² 135.568 m² 60.635 m² 
Extra berging m¹ 1,52 0,37 
Extra berging m³ 206.063 m³ 22.435 m³ 

 
Door deze extra bergingsmogelijkheden wordt het verlies aan bergingscapaciteit bij het voorkeurspeil 
uit de Watersysteemanalyse Zouweboezem van NAP + 1,10 m, ruimschoots gecompenseerd (zie ook 
de tabel hieronder). Dit geldt ook voor de overige peilen, uitgezonderd een streefpeil van NAP + 1,15. 
Bij dit streefpeil is per saldo sprake van een afname van de bergingscapaciteit.  
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 Bergingscapaciteit Compensatie-
opgave 

Saldo incl. 
noodberging 

Saldo incl. 
noodberging en 
verlaging 
baggerdepot 

Huidige berging 0,37 m¹ 322.551 
m³ 

- - - 

Berging 
streefpeil NAP + 
1,15 m 

0,07 m¹ 62.798 m³ -259.753 m³  -53.691 m³  -31.256 m³ 

Berging 
streefpeil NAP + 
1,10 m 

0,12 m¹ 107.654 
m³ 

-214.898 m³  -8.835 m³  13.600 m³ 

Berging 
streefpeil NAP + 
1,05 m 

0,17 m¹ 152.509 
m³ 

-170.042 m³  36.021 m³  58.456 m³ 

Berging 
streefpeil NAP + 
1,00 m 

0,22 m¹ 197.365 
m³ 

-125.186 m³  80.876 m³  103.311 m³ 

 
Indicatie kosten 
In deze paragraaf wordt op de kosten van de te realiseren maatregelen ingegaan. De genoemde 
bedragen zijn inclusief staartkosten, maar exclusief VAT (7-8%) en BTW (21%). Het betreft raming van 
de aanneemsom, afgerond op duizend Euro. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de 
bijgevoegde spreadsheets. Eventuele kosten voor milieukundig onderzoek en hieruit voortvloeiende 
risico’s zijn niet in de ramingen opgenomen. 
 

Maatregel Kosten 
1. Stuw + doorlaat ter hoogte van viaduct A27 € 206.000 
2. Kade Hoge boezem ten behoeve van noodberging (toepassing 
grond depot, en vanuit gaande dat huidige doorlaat volstaat) 

€ 91.000  

3a. Afgraven depot (en toepassen in kade Hoge boezem en/of 
andere kaden directe omgeving) 

€ 304.000* 

3b. Afgraven depot en grond verwerken in depot elders  € 354.000* 
* kosten afgraven baggerdepot ten zuiden van A27 is sterk kostenbepalend, maatregel kan mogelijk 
verder geoptimaliseerd worden waardoor kosten dalen. Bijvoorbeeld door werk met werk te maken. 
 
Mogelijke verdeling kosten tussen waterschap en provincie 
Het advies is om de kosten voor het realiseren van een natuurlijk peilbeheer door waterschap 
rivierenland te laten dragen. Immers hiermee worden (significant) negatieve effecten als gevolg van 
het huidige waterbeheer (bestaand gebruik) afdoende gemitigeerd. Het advies is om de hiermee 
gepaard gaande opgave voor het compenseren van de waterberging (deels; 50%) te laten dragen door 
de provincie Zuid-Holland. Aangezien vanuit de provincie in het kader van het Natura 2000-beleid de 
nadruk ligt op het goed laten samengaan van (economisch) gebruik met de Natura 2000 
instandhoudingsdoelstellingen, en deze opgave voor de Zouweboezem zodoende samen met het 
Waterschap wordt opgepakt en (financieel) gedragen. 


