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Samenvatting 
 
 
Het vorige peilbesluit voor de Zuidplaspolder dateert uit 1994. Het peilbesluit is in 2004 met 
3 jaar verlengd en inmiddels verlopen, dit is voor het hoogheemraadschap aanleiding 
geweest om een nieuw peilbesluit voor te bereiden.  
Afgelopen jaren is het (hoofd)watersysteem in de Zuidplaspolder opnieuw geïnventariseerd 
en zijn de gegevens over oppervlaktewaterpeilen, kunstwerken e.d. in het beheerregister 
van HHSK verwerkt. Alle verzamelde informatie is gebruikt om een watersysteemanalyse te 
maken, waarbij onder andere is uitgegaan van een voor de aanwezige functies zo optimaal 
mogelijk watersysteem. Die uitkomsten zijn gebruikt als onderbouwing voor de in te stellen 
of de te handhaven oppervlaktewaterpeilen.  
 
Het peilbesluit Zuidplaspolder betreft de Zuidplaspolder en de Snelle Polder. Uit de 
inventarisatie van het watersysteem is gebleken dat een klein gedeelte van de Prins 
Alexanderpolder (tussen de uitbreiding Nesselande en Ringvaart) en de Oostpolder 
(Oostpolder, Waddinxveen) onderdeel zijn van het watersysteem van de Zuidplaspolder. 
Deze gebieden worden nu officieel opgenomen in dit nieuwe peilbesluit. 
 
Uit de inventarisatie is ook het zogenaamde toevoerplan (peilen) verder gespecificeerd. Het 
toevoerplan is het systeem van watergangen met voornamelijk inlaten vanuit de Ringvaart, 
waardoor water wordt aangevoerd tot in de haarvaten van de Zuidplaspolder.  
Dit watersysteem, in combinatie met alle in de Zuidplaspolder aanwezige functies zoals 
stedelijke woongebieden, bedrijventerreinen, glastuinbouw, akkerbouw en veeteelt maakt 
dat het watersysteem complex is. Ook de verschillende grondsoorten, zoals de kleibodems 
in het noorden, de kreekruggen (reliëf) in het midden en het veen in het zuiden zorgen voor 
een fijnmazig watersysteem met verschillende oppervlaktewaterpeilen.  
Behalve dat de structuur van de Zuidplaspolder complex en divers is, is de ligging in West-
Nederland ook nog eens bijzonder. De Zuidplaspolder is, met oppervlaktewaterpeilen tot 
beneden de 7 meter onder NAP, de diepst gelegen polder in heel Nederland. Hierdoor 
komen waterkwaliteitsproblemen zoals plaatselijk hoge chloridengehalten veroorzaakt door 
kwel en opbarstende veenbodems voor.  
Deze problemen maken het lastig om de drooglegging, ten gevolge van bodemdaling, te 
handhaven (= peilindexering). De hierdoor afnemende waterdiepte kan mogelijk negatieve 
consequenties hebben voor de afmetingen van het watersysteem, de waterkwaliteit, het 
beheer en onderhoud. 
 
In de afgelopen jaren is het areaal aan bebouwing in de Zuidplaspolder toegenomen. 
Woonwijken, glastuinbouw en bedrijventerreinen zijn uitgebreid en de infrastructuur is 
toegenomen. De toekomstige ontwikkelingen, zoals de toename van glastuinbouw, 
woonwijken, bedrijventerreinen, infrastructuur en natuur, zijn in dit peilbesluit niet 
meegenomen. In principe moeten nieuwe ontwikkelingen rekening houden met de 
bestaande oppervlaktewaterpeilen (‘functie volgt peil’).  
 
Het peilbesluit dient de huidige grondgebruikfuncties zo goed mogelijk te faciliteren. In het 
nieuwe peilbesluit voor de Zuidplaspolder zijn ten opzichte van het praktijkpeil enkele (8) 
kleine peilwijzigingen voorgesteld. De bestaande belangen zijn hiervoor zo goed mogelijk 
afgewogen. Deze peilwijzigingen komen voort uit het formaliseren van het al jaren 
gehanteerde praktijkpeil, uit nieuwe inventarisaties (veranderde functies, bijvoorbeeld 
woningbouw in plaats van akkerbouw) of uit het optimaal faciliteren van de aanwezige 
functie.  
In de meeste peilgebieden worden de bestaande (praktijk) oppervlaktewaterpeilen 
gehandhaafd. De kleinere verschillen, kleiner dan 10 cm, zijn voorgesteld om bijvoorbeeld 
de maaivelddaling te compenseren (behoud van drooglegging) of vanwege de optimalisatie 
van het watertoevoersysteem. De grotere peilverschillen, groter dan 10 cm zijn correcties 
van eerdere peilmetingen, nader gespecificeerde peilen en peilgrenzen (volgend uit 
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nauwkeurige inventarisaties) of zijn het gevolg van het instellen van vaste peilen in plaats 
van zomer- en winterpeil. 
In de peilgebieden waar de stedelijke functie overheerst, zal het huidige peilbeheer worden 
voortgezet, omdat de bestaande belangen hiermee het beste gediend zijn. 
 
In vergelijking tot het peilbesluit Zuidplaspolder uit 1994, waarin 19 afdelingen 
(peilgebieden) waren beschreven, zijn er nu 96 peilgebieden vastgelegd waarvan 15 
peilafwijkingen. Omdat het peilbesluit uit 1994 verouderd is en omdat in enkele 
peilgebieden nooit de bedoelde oppervlaktewaterpeilen zijn ingesteld, is een vergelijking 
met de bestaande, al jaren lang gehanteerde praktijkpeilen gemaakt. Ook is het 
zogenaamde toevoerplan, het watersysteem dat gevoed wordt vanuit de Ringvaart om 
water aan te voeren tot in de ‘haarvaten’ in de polder gedetailleerd in kaart gebracht. In 
vergelijking met die praktijkpeilen worden in dit peilbesluit 8 nieuwe peilvoorstellen gedaan. 
 
Als gevolg van de economische crisis is de ruimtelijke ontwikkeling in de Zuidplaspolder, 
zoals neergelegd in de Interregionale Structuurvisie (ISV) en Intergemeentelijk 
Structuurplan (ISP), gestagneerd en zijn er nu nog geen (deel)gebieden concreet 
ontwikkeld/in ontwikkeling. Dit maakt dat met dit onderhavige peilbesluit geen invulling kan 
worden gegeven aan beoogde ambities in het kader van de gebiedsontwikkeling omdat 
HHSK verplicht is (Waterwet en provinciaal beleid) de huidige functies te faciliteren totdat 
een functieverandering plaatsvindt. 
Het ontwerp-peilbesluit Zuidplaspolder komt dus niet overeen met de peilvoorstellen 
genoemd in het Bestemmingsplanadvies Zuidplaspolder uit 2008, dat gebaseerd is op de 
gebiedsontwikkeling in de Zuidplaspolder. Hierin worden geclusterde peilgebieden en hogere 
oppervlaktewaterpeilen voorgesteld (circa 10 cm hoger dan in dit ontwerp-peilbesluit).  
Indien zich relevante ontwikkelingen voordoen zal per geval gezocht worden naar 
maatwerkoplossingen, via bijvoorbeeld (partiële) herzieningen van het peilbesluit/ 
vergunningen voor peilafwijkingen. 
 
De inspraakperiode duurde van 9 juli tot en met 24 augustus 2012, vanwege de 
zomervakantie zeven weken in plaats de gebruikelijke zes weken. Voorafgaande en tijdens 
de inspraakperiode zijn verschillende overleggen (met provincie, gemeenten, 
belangenorganisaties e.a.) gevoerd en veldbezoeken afgelegd. Om belanghebbenden te 
informeren zijn tijdens de ter inzage legging twee inloopavonden georganiseerd. Op verzoek 
van meerdere belanghebbenden is een wijziging ten opzichte van het ontwerp-peilbesluit 
doorgevoerd. In het peilgebied GPG-891, nabij de Albert van ’t Hartweg was een peil van  
-6,52 m NAP voorgesteld. Vele belanghebbenden hebben aangedrongen om het huidige peil 
van -6,42 m NAP te handhaven vanwege aanwezige funderingen van woningen en kassen. 
Alle bewoners / ondernemingen binnen dit peilgebied en aangrenzende Westringdijk zijn 
met een huis-aan-huisbrief door HHSK geïnformeerd over het intrekken van het peilvoorstel 
en de handhaving van het bestaande peil. Hierop zijn 5 positieve reacties binnengekomen. 
Bij één belanghebbende met een onderbemaling is op 7 september een veldbezoek afgelegd 
waarbij duidelijk is besproken wat de consequentie van het peilbesluit is. Hiertegen is door 
belanghebbende geen verdere reactie ingediend. 
Tijdens de inspraakperiode zijn 9 zienswijzen ingebracht. De zienswijzen hebben geleid tot 
één wijziging van het voorgestelde peil, genoemd in het ontwerp-peilbesluit Zuidplaspolder. 
De wijziging betreft het verhogen in plaats van fixeren van een deel van peilgebied 
(toevoerplan) GPG-860 van -6,27 m NAP naar -6,12 m NAP. Deze wijziging is in dit 
peilbesluit doorgevoerd. Verder zijn er enkele tekstuele wijzigingen in de toelichting op het 
peilbesluit Zuidplaspolder (ten opzichte van het ontwerp-peilbesluit) aangebracht. In één 
peilgebied, GPG-854 is de tabel en toelichting op het peilbesluit aangepast omdat in het 
ontwerp-peilbesluit een foutieve weergave van het praktijkpeil was weergegeven. 
Op de peilbesluitkaart zijn enkele kleine grenscorrecties aangebracht, deze zijn aan het licht 
gekomen tijdens de inloopavonden en gesprekken met diverse ingelanden en door de 
meetploeg van HHSK, bij onduidelijkheid, gecontroleerd. 
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Bij het vaststellen van een peilbesluit worden bestaande vergunningen ingetrokken. In de 
Zuidplaspolder zijn enkele peilafwijkingen echter gerechtvaardigd, vanwege verschillen in 
drooglegging, functie etc. In overleg met betrokkenen zullen afspraken worden gemaakt 
over de wijze van instandhouding van de afwijkende peilen en over eventueel nader te 
treffen maatregelen. Deze afspraken worden door middel van een vergunning voor een 
afwijkend peil vastgelegd. 
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1 Inleiding 

1.1 Algemeen  

Ingevolge de Waterwet is het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 
(hierna te noemen het hoogheemraadschap of HHSK) verplicht voor zijn beheergebied 
peilbesluiten vast te stellen. Een peilbesluit is een door de waterbeheerder, op basis van 
integrale belangenafweging, opgesteld besluit, waarin de streefpeilen voor het 
oppervlaktewater zijn vastgelegd. Het doel van het peilbesluit is om bewoners en gebruikers 
van het beheergebied zekerheid te bieden over het te voeren peilbeheer.  
 
In een peilbesluit stelt het hoogheemraadschap de gewenste oppervlaktewaterpeilen vast 
voor het gebied waarvoor het besluit geldt. Het hoogheemraadschap heeft een 
inspanningsverplichting om de in het peilbesluit vastgelegde peilen te handhaven. Dit 
betekent dat de waterbeheerder naar eer en geweten zijn best moet doen om het peil op de 
vastgestelde waarde te handhaven. Een peilbesluit staat toe dat in bepaalde gevallen kan 
worden afgeweken van het streefpeil in een peilgebied d.m.v. een vergund afwijkend peil. 
Een peilbesluit is geldig voor een periode van 10 jaar. Gedeputeerde Staten kunnen op 
verzoek van het algemeen bestuur van HHSK voor ten hoogste 5 jaar vrijstelling verlenen 
van de verplichting om een peilbesluit ten minste eenmaal in de 10 jaar te herzien. 
 
Het peilbesluit bestaat uit drie onderdelen: het peilbesluit, de peilbesluitkaart en de 
toelichting op het peilbesluit. Onderhavig document betreft de toelichting op het peilbesluit 
voor de Zuidplaspolder. 
  

1.2 Aanleiding  

Het voorgaande peilbesluit Zuidplaspolder is door de Verenigde Vergadering van het 
Hoogheemraadschap van Schieland op 30 november 1994 vastgesteld. Op 7 juni 1995 
hebben  Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland dit peilbesluit goedgekeurd.  
Peilbesluiten hebben een looptijd van 10 jaar en kunnen eventueel nog met 5 jaar worden 
verlengd, indien er geen grote wijzigingen in het gebied hebben plaatsgevonden. Gedurende 
de looptijd van het peilbesluit uit 1994 zijn er diverse visies op en plannen voor de 
Zuidplaspolder ontwikkeld en uitgevoerd. Tussentijds heeft de Provincie, onder 
voorwaarden, het peilbesluit uit 1994 met 3 jaar verlengd. 
 

1.3 Procedure ter vaststelling van peilbesluiten 

Een peilbesluit komt tot stand op grond van een integrale afweging van de belangen. Deze 
afweging vindt plaats op basis van de geldende wetgeving, regelgeving en 
beleidsuitgangspunten. De knelpunten die volgen uit het huidige peilbeheer worden 
gesignaleerd, waarna een nieuw peilvoorstel wordt gedaan. De gevolgen van een nieuw peil 
zijn in beeld gebracht voor de volgende relevante aspecten: 

• waterkeringen; 

• drooglegging en bodemdaling in relatie tot het grondgebruik; 

• waterhuishouding; 

• bebouwing; 

• archeologische, cultuurhistorische en landschappelijke waarden; 

• waterkwaliteit; 

• ecologie.  
 
Het college van dijkgraaf en hoogheemraden stelt het ontwerp-peilbesluit vast. Het ontwerp 
peilbesluit wordt vervolgens gedurende zes weken ter visie gelegd. Belanghebbenden 
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kunnen hun zienswijzen inbrengen, bezwaar maken, waarna het hoogheemraadschap deze 
zienswijzen in behandeling neemt. Deze behandeling kan leiden tot aanpassing van het 
ontwerp-peilbesluit. Hierna wordt het peilbesluit en de beantwoording van de zienswijzen 
vastgesteld door de Verenigde Vergadering. Tegen het besluit van de Verenigde 
Vergadering kunnen de belanghebbenden die eerder bezwaar hebben gemaakt, gedurende 
6 weken beroep instellen bij de arrondissementsrechtbank Rotterdam. Nadat de rechtbank 
uitspraak heeft gedaan is er ook nog de mogelijkheid om hoger beroep in te stellen bij de 
afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Krachtens de Algemene wet 
bestuursrecht schorst het beroep de werking van het besluit niet. Degene die tegen dit 
besluit beroep aantekent, kan als onverwijlde spoed dat volgens hem vereist, gelet op de 
betrokken belangen, een verzoek tot schorsing bij de Voorzieningenrechter indienen.  
 

1.4 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 beschrijft de kaders van het relevante beleid. In hoofdstuk 3 worden de 
afdelingen (peilgebieden) uit het peilbesluit van 1994 beschreven. In hoofdstuk 4 worden de 
oppervlaktewaterpeilen van de afdelingen vergeleken met de praktijksituatie of met de 
peilen die er zouden moeten worden gevoerd (belangenafweging). In hoofdstuk 5 wordt het 
peilenvoorstel, die volgt uit voorgaande hoofdstukken, weergegeven. In hoofdstuk 6 wordt 
ingegaan op mogelijke effecten van het nieuwe peilbesluit. 
De bijbehorende kaarten, waarnaar in de tekst wordt verwezen, zijn te vinden in de Bijlage 
3: Kaarten peilbesluit Zuidplaspolder. 
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2 Wetgeving, regelgeving en beleid  

2.1 Inleiding 

De wetgeving, de regelgeving en het beleid ten aanzien van het waterbeheer, de ruimtelijke 
ordening en andere aangrenzende beleidsvelden wordt op verschillende niveaus 
vormgegeven. Voor een integrale invulling van het peilbeheer dient expliciet rekening te 
worden gehouden met vigerende wetten, regels en beleid op deze terreinen. In het 
onderstaande hoofdstuk is het van toepassing zijnde beleid samengevat. 
 

2.2 Nationaal beleid 

Waterwet 
Deze wet is bedoeld om de praktijk te dienen door de vele afzonderlijke Nederlandse wetten 
m.b.t. water te vervangen door één integrale Waterwet die tevens in lijn is met een aantal 
eisen uit Europese richtlijnen (Hoogwaterrichtlijn, Kaderrichtlijn Water en 

Grondwaterrichtlijn). De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater, 
en verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. Het 
belangrijkste artikel in het kader van deze toelichting is: 

- artikel 5.2 van de Waterwet schrijft waterschappen voor om voor daartoe aan te 
wijzen grond- en oppervlaktewaterlichamen onder zijn beheer één of meer 
peilbesluiten vast te stellen. In een peilbesluit worden waterstanden of bandbreedten 
waarbinnen waterstanden kunnen variëren vastgesteld, die gedurende daarbij 
aangegeven perioden zoveel mogelijk worden gehandhaafd. 

 
Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW)- actueel 
In de aard en omvang van de nationale waterproblematiek doen zich structurele 
veranderingen voor. Klimaatveranderingen, zeespiegelstijging, bodemdaling en 
verstedelijking maken verscherpt waterbeleid noodzakelijk. In februari 2001 sloten daarom 
Rijk, Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen en Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten de Startovereenkomst Waterbeleid 21e eeuw. De belangrijkste aandachtspunten 
in het rapport m.b.t. deze beleidsnotitie zijn: 
 

• niet afwentelen; 
• de drietrapsstrategie “vasthouden, bergen en afvoeren”; 
• vergroten van de mogelijkheden van waterberging bij extreme 

neerslagomstandigheden om wateroverlast te beperken;  
• aanpassen van het watersysteem aan de gewenste grondwaterstanden om daarmee 

verdroging te verminderen en verdergaande daling van de bodem zoveel mogelijk te 
voorkomen/vertragen; 

• herstellen van de natuurwaarden, onder andere in sloten. 
 
In 2003 werden doelen en maatregelen voortkomend uit het Waterbeleid 21e eeuw 
vastgelegd in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Het NBW bouwt voort op de 
constateringen in de Startovereenkomst Waterbeleid 21e eeuw en legt de bijbehorende 
taakstellende afspraken over doelen en maatregelenpakketten vast die nodig zijn om de 
waterhuishouding op orde te brengen en te houden, inclusief de financiële dekking. In het 
NBW-actueel (juni 2008) wordt vastgehouden aan het uitgangspunt om te anticiperen op 
klimaatverandering, naar gelang de nieuwste inzichten m.b.t. de KNMI klimaatscenario’s.  
 
Het Bestuursakkoord Water (juni 2011) 
Als vervolg op het NBW en het NBW-actueel is het Bestuursakkoord Water vastgesteld. De 
belangrijkste punten uit het akkoord tussen het Rijk, de provincies, de gemeenten en de 
waterschappen m.b.t. deze beleidsnotitie zijn: 
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- Investeren in kennis en innovatie zodat de watersector de komende jaren verder 
wordt versterkt in binnen- en buitenland.  

- Het oplossen van de wateropgaven op een duurzame manier onder de vleugels van 
het Deltaprogramma (het nationale programma waarin het rijk, de provincies, de 
gemeenten en de waterschappen samenwerken voor de veiligheid tegen 
overstromingen en de zoetwatervoorziening).  

 
Het Nationale Waterplan 
In het Nationaal Waterplan van het Rijk wordt gestreefd naar: een veilige en leefbare 
Nederlandse delta, nu en in de toekomst. Er wordt vooral ingezet op meebewegen met 
ontwikkelingen, weerstand bieden waar nodig en kansen pakken waar mogelijk. 
Onderwerpen zijn: versterking van water en ruimte voor water, werken aan een veilige 
delta, duurzame zoetwatervoorziening en schoner water met een natuurlijke inrichting. Het 
is uitgewerkt in o.a. het Deltaprogramma.  
 
Kaderrichtlijn Water 
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van daartoe 
aangewezen waterlichamen voldoen aan het GEP, het Goed Ecologisch Potentieel, wat een 
ecologische doelstelling is. Het accent ligt hierbij op een ecologische benadering in plaats 
van een stofgerichte benadering. De waterkwaliteit mag niet achteruitgaan (standstill-
principe) en wordt waar mogelijk verbeterd. De stroomgebiedbenadering wordt gehanteerd, 
de ecologische en chemische toestand van het grond- en oppervlaktewater moet verbeteren 
(op zijn laatst in 2027) en binnen de afvalwaterketen worden volgens het principe 
‘schoonhouden-scheiden-schoonmaken’ zoveel mogelijk problemen voorkomen.  
 

2.3 Provinciaal beleid 

Beleidskader Peilbeheer Provincie Zuid-Holland (26 maart 2008) 
Het Beleidskader Peilbeheer is de opvolger van de Nota Uitwerking Peilbeheer. Het 
Beleidskader geeft weer waar een peilbesluit aan moet voldoen. 
 
Het lange termijn doel van het provinciale peilbeleid is:’De provincie streeft naar een 
ruimtelijke ordening waaraan water als sturend principe en de lagenbenadering ten 
grondslag liggen.’ 
 
De doelen voor de korte termijn zijn als volgt: 

1. de waterschappen beschikken voor het hele beheersgebied over geldige 
peilbesluiten. Nieuwe peilbesluiten zijn gebaseerd op het huidige beleid. In de 
praktijk zijn verschillende vormen van peilbeheer mogelijk: een vast peil, zomer- en 
winterpeil of flexibel peil. De vorm van peilbeheer moet in het peilbesluit zijn 
omschreven en op welke wijze dit wordt gehandhaafd. Bij uitvoering van 
peilveranderingen van meer dan 5 cm in zettinggevoelige gebieden zal de 
waterbeheerder zo goed mogelijk schade aan funderingen en infrastructuur beperken 
door bijvoorbeeld peilaanpassingen gefaseerd in te voeren. Bij voorkeur in stappen 
van 2 à 3 cm per jaar, met maximaal 5 cm per jaar, of door het peil te indexeren. 

2. De waterschappen leggen in hun waterbeheerplan de wijze vast waarop zij in 
peilbesluitprocedures komen tot een belangenafweging. 

3. In de toelichting op het peilbesluit wordt aangegeven op welke wijze de 
belangenafweging tot stand is gekomen en waarom besloten is voor een bepaald 
oppervlaktewaterpeil en wijze van beheer. Als uit de belangenafweging naar voren 
komt dat een functie niet goed kan worden bediend vanuit het waterbeheer, dient dit 
signaal aan de provincie te worden meegegeven, zodat eventueel functiewijziging 
kan worden overwogen. 

4. Peilafwijkingen (waaronder onderbemalingen en hoogwatersloten) zijn niet mogelijk 
tenzij het individueel belang onevenredig geschaad wordt ten opzichte van het 
algemeen belang.  
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5. Voor wat betreft de drooglegging in gebieden met een veenbodem mag het peil 
slechts worden verlaagd met de mate van in het verleden opgetreden 
maaivelddaling. Tevens geldt de richtlijn dat de gebiedsgemiddelde drooglegging in 
veengebieden (gerekend per peilvak) maximaal 60 cm bedraagt.  

6. Bij het opstellen van peilbesluiten in de beschermingszone van een natuurgebied 
wordt nagegaan op welke wijze verdroging kan worden tegengegaan met behulp van 
peilbeheer. Hierbij besteedt de waterbeheerder zowel aandacht aan inlaat van 
gebiedsvreemd water als aan het uitstralingseffect van het natuurgebied op de 
omgeving. Het peilbeheer in natuurgebieden wordt afgestemd op de natuurdoelen of 
instandhoudingdoelen. Daarbij moet rekening worden gehouden met de Nota 
Compensatiebeginsel Natuur en Landschap (PZH, 1997). 

 
Provinciaal Waterplan Zuid-Holland 2010-2015 
Provincie Zuid-Holland heeft zijn beleidskaders vastgelegd in het nieuwe Provinciale 
Waterplan voor de periode 2010-2015. Hierin zijn de doelstellingen voor het waterbeheer, 
de rollen en verantwoordelijkheden van de provincie en o.a. het waterschap aangegeven. Er 
zijn 4 hoofdopgaven gedefinieerd:  

1. Waarborgen waterveiligheid  
2. Zorgen voor mooi en schoon water  
3. Ontwikkelen duurzame zoetwatervoorziening  
4. Realiseren robuust en veerkrachtig watersysteem 

Bij het opstellen van peilbesluiten moet het waterschap rekening houden met het 
voorkomen van wateroverlast en –onderlast (vasthouden, bergen en afvoeren), 
evenwichtige belangenafweging, duurzaamheid (waterkwaliteit en ecologie, minimaliseren 
maaivelddaling), doelmatigheid van beheer.  
 
Waterverordening Zuid-Holland (14 oktober 2009) 
De belangrijkste artikelen uit de waterverordening m.b.t. een peilbesluit staan hieronder 
weergegeven. 
 
- Artikel 4.2 Aanwijzing verplichte peilbesluiten 

Vertaling voor HHSK: Het algemeen bestuur is verplicht om één of meer peilbesluiten vast 
te stellen voor alle oppervlaktewaterlichamen in het gehele beheergebied.  
 
- Artikel 4.3 Inhoud peilbesluit 

1. Het peilbesluit bevat naast het bepaalde in het tweede lid van artikel 5.2, van de wet één 
of meer kaarten met de begrenzing van het gebied waarbinnen de oppervlaktewater-
lichamen gelegen zijn waarop het peilbesluit betrekking heeft.  
2. Het peilbesluit gaat vergezeld van een toelichting waarin ten minste zijn opgenomen: 
a. de aan het besluit ten grondslag liggende afwegingen en uitkomsten van verrichte 
onderzoeken; 
b. een aanduiding van de veranderingen van de waterstanden ten opzichte van de 
bestaande situatie; 
c. een aanduiding van de gevolgen van de te handhaven waterstanden voor alle betrokken 
belangen. 
 
- Artikel 4.4 Openbare voorbereiding 

Op de voorbereiding van het peilbesluit is afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht 
van toepassing. 
 
- Artikel 4.5 Herziening 

1. Een peilbesluit wordt ten minste eenmaal in de tien jaar herzien. 
2. Gedeputeerde staten, kunnen op verzoek van het algemeen bestuur voor ten hoogste vijf 
jaar vrijstelling verlenen van de verplichting genoemd in het eerste lid. 
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2.4 Lokaal beleid / Ruimtelijke ontwikkelingen 

Interregionale Structuurvisie (ISV) en Intergemeentelijk Structuurplan (ISP) 
In het kader van de Vijfde Nota RO is in 2001 het planproces gestart voor transformatie van 
het gebied ‘de driehoek Rotterdam-Zoetermeer-Gouda (RZG)’. In de Nota Ruimte (2006) is 
de provincie gevraagd de opgaven op het gebied van wonen, werken, glastuinbouw uit te 
werken. Een stuurgroep RZG, destijds bestaande uit 23 partijen, heeft een langetermijnvisie 
vastgelegd: de Interregionale Structuurvisie, de ISV. Hierin is voor de periode van 2010 tot 
2030 verdere verstedelijking van de Zuidplaspolder vastgelegd. Op basis van de ISV zijn 
een Partiële herziening van het streekplan Zuid-Holland Oost uit 2003 en het 
Intergemeentelijk Structuurplan (ISP) opgesteld. Hierin zijn voorstellen opgenomen voor de 
realisatie (in een planperiode tot 2030) van: 

• 15.000 tot 30.000 nieuwe woningen 
• 200 ha netto extra nieuwe glastuinbouw 
• 300 ha bedrijfsterrein 
• Verplaatsing van 80 ha kassen 
• Ruimte voor waterberging 
• Verbetering van infrastructuur (zie figuur 1) 
• Natuur en recreatie 

 
Met de partiële herziening van het streekplan Zuid-Holland Oost Zuidplas uit 2006 is de 
grens van het Groene Hart opgeschoven om de ontwikkelingen in de Zuidplaspolder 
mogelijk te maken. De Zuidplaspolder maakt geen deel (meer) uit van het Nationaal 
Landschap het Groene Hart. 
 
Als gevolg van de economische crisis is deze ontwikkeling echter gestagneerd en zijn er nu 
nog geen (deel)gebieden concreet ontwikkeld/in ontwikkeling. Dit maakt dat met dit 
onderhavige peilbesluit geen invulling kan worden gegeven aan beoogde ambities in het 
kader van de gebiedsontwikkeling.  
Indien zich relevante ontwikkelingen voordoen zal per geval gezocht worden naar 
maatwerkoplossingen, via bijvoorbeeld (partiële) herzieningen van het peilbesluit/ 
vergunningen voor peilafwijkingen.  
 
Zuidvleugel Groenstructuur (Uit Provinciale Structuurvisie Zuid-Holland 2020) 
De provincie Zuid-Holland wil gevarieerde en bereikbare recreatiemogelijkheden vlak bij de 
steden. Een samenhangend en gevarieerd recreatief aanbod bestaat uit Nationale 
Landschappen, Provinciale Landschappen, regioparken, grote stadsparken en een 
verbindend groen blauw netwerk. Deze structuur is de basis voor het concept Zuidvleugel 
Groenstructuur uit de Provinciale Structuurvisie Zuid-Holland 2020.  
In deze Structuurvisie zijn op het gebied van recreatie en natuur aangeduid: 
- de Vredenburgzone o.a. als regiopark en ecologische verbinding,  
- de Groene Waterparel en het Restveengebied (o.a.) als natuurgebied, regiopark en 
veenweide-droogmakerijenlandschap,  
- de strook langs de N219 o.a. als recreatiegebied en stedelijk groen buiten de contour (in 
het stedelijk netwerk),  
-het westelijk deel van de te ontwikkelen woonwijk Westergouwe o.a. als regiopark en 
recreatiegebied en stedelijk groen buiten de contour (in het stedelijk netwerk) 
-enkele Tochten aangeduid als ecologische verbindingen. 
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Figuur 1. Verbetering van infrastructuur: ontwikkeling parallelstructuur A12 (bron: website Provincie Zuid-Holland) 

 
Waterkansenkaart Zuidplaspolder 
In mei 2006 heeft HHSK met de afdeling Water van de Provincie Zuid-Holland een 
waterstaatkundige visie, de Waterkansenkaart, opgesteld, als nadere uitwerking van de 
Integrale Structuurvisie (ISV). De ISV is een volgde op de Nota Ruimte waarin een 
grootschalige functiewijziging voor de Zuidplaspolder (in RZG-verband) is voorbereid. 
Met de Waterkansenkaart is een robuust en veerkrachtig watersysteem voorgesteld, geschikt 
voor de functies wonen, werken en glas, restveenbeheer en aquatische natuur. Uit de 
Waterkansenkaart is het Bestemmingsplanadvies voor de Zuidplaspolder voortgekomen, 
waarin peilgebieden en oppervlaktepeilen zijn voorgesteld. 
 
Bestemmingsplanadvies Zuidplaspolder 
Een nadere uitwerking van de Waterkansenkaart is weergegeven in het Bestemmingsplan-
advies Zuidplaspolder (juli 2008). In dit bestemmingsplanadvies is in grote lijnen het 
toekomstig peilbeheer aangeduid, in overeenstemming met de Integrale Structuurvisie (ISV). 
 
Inrichtingsadvies Zuidplaspolder 
Het Inrichtingsadvies is een vervolg op en een verdere aanscherping van het 
Bestemmingsplanadvies Zuidplaspolder. Dit inrichtingsadvies kan als een basis dienen voor 
op te stellen waterhuishoudingplannen. Het advies schept duidelijkheid over een aantal 
randvoorwaarden en uitgangspunten waarbij bij de ontwikkeling van de Zuidplaspolder 
rekening moet worden gehouden. 
 
Bovenstaande adviezen zijn in dit peilbesluit nagenoeg niet verwerkt omdat er nog geen 
sprake is van functieveranderingen in het kader van de ruimtelijke ontwikkelingen. In een 
enkel geval is geprobeerd rekening te houden met de toekomstige functieverandering, zoals 
de Groene Waterparel, zie hoofdstuk 4, Integrale afwegingen. 
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Bestemmingsplannen 
In de Zuidplaspolder zijn diverse bestemmingsplannen van kracht. De bestemmingsplannen 
van toekomstige ontwikkelingen zijn o.a.: 
-Bestemmingsplan Zuidplas Noord, betreft een gebied in het noorden van de Zuidplaspolder 
(en een klein deel in het zuiden van de polder Wilde Veenen, Moerkapelle-Oost) van 
ongeveer 1200 ha. Het bestemmingsplan bevat 2 onderdelen: woonontwikkeling in 
Moerkapelle-Oost (ca. 500 woningen) en glastuinbouwontwikkeling tussen Moerkapelle en 
de Rijksweg A12. 
-Bestemmingsplan Zuidplas West, een gebied van 350 ha ten westen van de Zuidplaspolder 
bevat 2 woon-ontwikkellocaties, Zevenhuizen-Zuid (ca. 1200 woningen) en Nieuwerkerk-
Noord (bron www.ontwikkelingzuidplaspolder.nl). 
-Bestemmingsplan Het Nieuwe Midden, betreft het gebied, Plantagekwadrant genoemd, 
tussen Zevenhuizen en Waddinxveen waar de N219 aansluit op de A12. Het wordt een 
entree vanaf de A12 naar de Zuidplaspolder met een balans in de functies werken, 
recreëren en natuur.  
-Bestemmingsplan Gouweknoop gaat over de ontwikkeling van een multifunctioneel 
knooppunt om en nabij de A12 en de nieuw te realiseren infrastructuur (Parallelstructuur 
A20 / A12). 
-Bestemmingsplan Restveen en Groene Waterparel beslaat een oppervlakte van 750 ha in 
het zuiden van de Zuidplaspolder. In de Groene waterparel wordt gestreefd naar de 
realisatie van natte natuur in combinatie met extensieve recreatie. Het waterpeil dient 
hiervoor te worden opgezet, de laagste plekken komen (bijna) onder water te staan. De 
provincie heeft de ambitie om het gebied voor 2020 te realiseren.  
-Bestemmingsplan Rode Waterparel betreft een woningbouwlocatie net onder het midden 
van de polder en beslaat 180 ha. Op het kreekruglandschap wordt een exclusief 
woonlandschap gerealiseerd. Het is de bedoeling om de Rode Waterparel tussen 2015 – 
2030 te ontwikkelen. 
-Bestemmingsplan Westergouwe (gemeente Gouda), waarvan het plangebied in het 
zuidoosten in de Zuidplaspolder ligt, betreft een woonontwikkeling met 3.460 tot 4.000 
woningen en een groenblauwe zone. (website: www.Gouda.nl) 
-Bestemmingsplan Park Triangel, gemeente Waddinxveen, voorziet in een woonwijk met ca. 
2.700 woningen en voorzieningen ten zuiden van de kern Waddinxveen. 
(www.waddinxveen.nl)  
 
Relatie bestemmingsplannen / peilbesluit Zuidplaspolder 2012  
Bestemmingsplannen die nog niet in uitvoering zijn en waarvan de start van de uitvoering 
onzeker is, zijn niet in dit peilbesluit verwerkt. Ook de bestemmingsplannen die geen 
invloed hebben op de voorgestelde oppervlaktewaterpeilen zijn niet meegenomen in dit 
peilbesluit.  
 
Voor nieuwe ontwikkelingen geldt de provinciale beleidsregel: functie volgt peil. Nieuwe 
ontwikkelingen moeten dus worden afgestemd op de bestaande waterpeilen of zó worden 
aangelegd dat ze niet afwentelen op het bestaande watersysteem (nu en in de toekomst). 
Voor bijvoorbeeld de toekomstige ontwikkeling Triangel in Waddinxveen geldt dat de wijk 
zal worden aangelegd op het peil -6,32 / -6,42 m NAP.  
De ontwikkeling Westergouwe in Gouda krijgt voor het grootste deel een eigen waterpeil 
waarbij uitgegaan wordt van een watersysteem dat niet afwentelt op het naast gelegen 
peilgebied. De deelgebieden ‘landelijk wonen’ en de ‘groenblauwe zone’ zullen meegaan met 
het peilgebied GPG-875, met peil -6,37 / -6,48 NAP, om verdere versnippering te 
voorkomen. 
 
Wanneer gedurende de looptijd van dit peilbesluit ontwikkelingen zijn die een ander peil 
rechtvaardigen, kan van de mogelijkheid gebruik worden gemaakt om voor dat betreffende 
deel van de polder het peilbesluit aan te passen (partiële herziening) of een peilafwijking via 
vergunning te regelen. Dit maakt het dan mogelijk om na de functieverandering van 
bijvoorbeeld agrarisch naar natuur in de Groene Waterparel en (delen van) het 
restveengebied andere peilen in te stellen.  
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Waterplan  
Voor de gemeente Zuidplas is een waterplan voor de periode 2010 – 2015 in ontwikkeling 
(Waterplan gemeente Zuidplas, Inventarisatie- en visierapport, 10 september 2009). In het 
stedelijke waterplan zijn knelpunten aangegeven op het gebied van zowel waterkwantiteit 
als waterkwaliteit. De waterkwaliteit voldoet nog niet over aan de basisinspanning, zoals in 
Zevenhuizen en Moerkapelle. Door het riool af te koppelen wordt aan de knelpunten 
gewerkt. In de veengebieden is stabiel helder water niet haalbaar vanwege de nutriëntrijke 
veengronden en aanwezige wellen. 
Het waterplan van de gemeente Waddinxveen is samen met de buurgemeente Boskoop en 
het hoogheemraadschap van Rijnland opgesteld in 2010. 
 

2.5 Beleid HHSK 

Waterbeheerplan 2010-2015 
Op 25 november 2009 heeft de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap het 
Waterbeheerplan HHSK 2010-2015 vastgesteld. In het waterbeheerplan is weergegeven dat 
HHSK met betrekking tot watersysteembeheer blijft werken aan het voorkomen van 
wateroverlast of een tekort aan water. Evenals aan ‘droge voeten’ hecht HHSK veel belang 
aan schoon water. Naast het werken aan waterveiligheid werkt HHSK ook aan de 
waterkwaliteit en ecologie. De inspanningen zijn onder meer neergelegd in de afspraken 
rond de Kaderrichtlijn Water (KRW) en het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Op het 
gebied van watersysteembeheer is het uitgangspunt dat eerst de basis op orde moet zijn, 
voordat er extra taken worden opgepakt. In dat kader is het nodig te investeren in het 
beheerregister, de peilbesluiten en de leggers. Daaruit voortkomend heeft HHSK de 
inspanningsverplichting om de in het peilbesluit vastgelegde peilen te handhaven.  
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3 Gebiedsbeschrijving  

3.1 Ligging en grondgebruik(functies) 

De Zuidplaspolder wordt voor het grootste deel begrensd door de Ringvaart. In het noorden 
ontbreekt de Ringvaart en vormen de, van west naar oost gelegen: Julianastraat, 
Onderweg, Kleikade en de Jan Dorrekenskade, de (hydrologische) grens van de 
Zuidplaspolder en deels zelfs de grens tussen het beheergebied van HHSK, 
hoogheemraadschap Rijnland en hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden.  
De Zuidplaspolder grenst aan de polder Esse-, Gans- en Blaardorp en de Prins 
Alexanderpolder in het zuidwesten, de Eendragtspolder in het westen, de Tweemanspolder 
in het noordwesten, de polder Wilde Veenen in het noorden en aan de Oostpolder in het 
oosten en zuiden. De Snelle Polder wordt ook meegenomen in het peilbesluit Zuidplaspolder 
en ligt tussen de Ringvaart en de Hollandsche IJssel. 
In de Zuidplaspolder liggen (delen van) de gemeenten Gouda, Waddinxveen en Zuidplas, 
met de kernen Nieuwerkerk a/d IJssel, Zevenhuizen, Moerkapelle, Waddinxveen, Gouda 
(bedrijventerrein) en Moordrecht.  
De van oorsprong orthogonale polderstructuur, met de kenmerkende strakke indeling van 
de noordwest /zuidoost georiënteerde watergangen (Tochten) met haaks daarop een aantal 
wegen, wordt doorsneden door een aantal infrastructuuraders zoals de rijksweg A12 (Den-
Haag / Utrecht), rijksweg A20 (Rotterdam/Gouda), spoorlijnen Den-Haag / Gouda, 
Rotterdam / Gouda, Gouda / Alphen aan den Rijn, zie figuur 2. 
 

 
Figuur 2. Ligging Zuidplaspolder 
 

Een klein gedeelte van de Oostpolder, ten noorden van het Gouwe-aquaduct, behoort tot 
het watersysteem van de Zuidplaspolder omdat dit deel afwatert via het gemaal Zuidplas. 
Dit is in het voorgaande peilbesluit Zuidplaspolder buiten beschouwing gelaten. Dit deel 
wordt echter gezien als volwaardig onderdeel van het watersysteem van de Zuidplaspolder 
en wordt daarom nu wel meegenomen in dit peilbesluit, zie figuur 3. 
Dit geldt ook voor een klein deel van de Prins Alexanderpolder, ten zuidwesten van de 
Ringvaart bij Nieuwerkerk a/d IJssel. Hier ligt een peilgebied dat door middel van een duiker 
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in verbinding staat met het watersysteem van de Zuidplaspolder en wordt daarom 
opgenomen in dit peilbesluit, zie verder beschrijving ‘huidige situatie’, par. 4.3. 
 

 
Figuur 3. Gearceerde delen uit de peilbesluiten Oostpolder en Prins Alexanderpolder die afvoeren via Zuidplaspolder 
 

3.2 Historie van het gebied 

In de 17e en 18e eeuw is het veengebied in Midden-Holland voor grote delen verveend. Door  
turfwinning ontstonden verschillende plassen, waaronder de Zuidplas. In de 18e en 19e 
eeuw is de Zuidplas drooggemalen (drooggelegd 1839) door tientallen windwatermolens en 
met twee stoomgemalen. Voor het droogmalen van de Zuidplas is de ringvaart aangelegd. 
Door middel van een tweetraps bemaling maalde de ringvaart uit op de lage boezem en 
vervolgens op de hoge boezem. Van de hoge boezem werd het water onder vrij verval door 
uitwateringsluizen Kortenoord, het Tolsluisje en de Snellesluis, naar de Hollandsche IJssel 
afgevoerd.  
De Zuidplaspolder is een droogmakerij van circa 4500 ha groot. Na het droogvallen is de 
grond in de Zuidplaspolder orthogonaal verkaveld. Tot 1960 bestond het grondgebruik 
voornamelijk uit weidegrond, akkerland en een klein deel tuinbouw in het noorden. Na een 
periode met moeilijkheden in het beheersen van water en de slechte staat van de wegen 
heeft het gebied zich ontwikkeld tot een gebied met een grootschalige infrastructuur, 
woonwijken aan de randen, bedrijventerreinen en glastuinbouw. 
In het begin, na de drooglegging in 1839 lag het waterpeil rond de -5,60 m AP 
(Amsterdams Peil). In het jaar 1920 was het peil ten opzichte van NAP (Normaal 
Amsterdams Peil) -5,97 m. Eind jaren ’60 zijn belangrijke gemalen, zoals het gemaal 
Abraham Kroes (1969 – 1972) en Bierhoogt (1969) gebouwd. Het gemaal Zuidplas is in 
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1976 gebouwd. In 1977 is een (aanvullend) peilbesluit vastgelegd. In 1992 zag het 
(voormalige) bestuur van het Ringvaartdistrict dat diverse ontwikkelingen, zoals de 
toename van stedelijke bebouwing, uitbreiding van de glastuinbouw, de voortgaande 
maaivelddaling en gewijzigd beleid voor  peilbeheer aanleidingen waren om een nieuw 
peilbesluit op te stellen. Het peilbesluit is in 1994 vastgesteld. 
 

3.3 Landgebruik  

Op de grondgebruikkaart (bijlage 3, kaart 2) is te zien dat langs de noordwestrand van de 
polder, vanaf Moerkapelle tot Nieuwerkerk aan den IJssel, veel glastuinbouw voorkomt. Op 
de kleigronden in het centrale gedeelte van de polder vindt voornamelijk akkerbouw plaats. 
In het oostelijk en zuidelijk gedeelte van de polder komt op de veengronden vooral veeteelt 
voor. De bebouwing, woningen en bedrijventerreinen, liggen aan de randen van de polder. 
Van oorsprong komen lintbebouwingen langs de Tochten en verbindingswegen voor. 
Binnen de gemeenten Waddinxveen, Zuidplas en Gouda bestaat de stedelijke functie uit 
woonwijken, bedrijventerreinen en infrastructuur. In het buitengebied heeft het 
grondgebruik een agrarische functie, natuur- en recreatieve functie. 
 
 Tabel 1. Aanwezige functies in Zuidplaspolder 

Landgebruik Oppervlakte (ha) Percentage (%) 

Veenweide 1966 42,5 
Akkerbouw 964 21 
Bebouwd 583 12,5 
Glastuinbouw 415 9 
Gras 278 6 
Infrastructuur (hoofdwegen / openbaar vervoer) 202 4,5 
Open water 100 2,2 
Bos 59 1,3 
Kwekerij 49 1 
Rietvegetatie 2,5 0 
Totaal 4618,5 100 

 

3.4 Waterveiligheid en wateroverlast 

Waterkeringen 
De Zuidplaspolder ligt in Dijkkring 14, dat de hoogste beschermingsklasse heeft. Voor 
overstromingen vanuit zee wordt verhoogde veiligheid geboden door de Maeslantkering in 
de Nieuwe Maas. De polder wordt direct beschermd door de primaire waterkering langs de 
Hollandsche IJssel, waar de stormvloedkering, de Algerakering, nog extra veiligheid biedt, 
zie figuur 4. De keringen moeten voldoen aan de landelijke en regionale veiligheidsnormen, 
waarbij rekening is gehouden met toekomstige wijzigingen in het klimaat.  
Bij een onverhoopte dijkdoorbraak van de IJsseldijk komt het water op het diepste punt in 
de Zuidplaspolder niet hoger dan ca. 1,30 meter ten opzichte van de gemiddelde 
maaiveldhoogte. Langs de Ringvaart ligt een boezemwaterkering om de polder te 
beschermen tegen overstromingen vanuit de boezem. 
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Figuur 4: kaart met normering regionale keringen. 

 
NBW 
De ruimte voor water (berging) en de afvoermogelijkheden (structuur van het 
watersysteem en de kunstwerken) bepalen samen hoeveel neerslag er in een bepaald 
gebied kan worden geborgen en hoeveel water moet worden afgevoerd. Om te beoordelen 
of de bergingscapaciteit van een gebied voldoende groot is, zijn er landelijke NBW-normen 
opgesteld voor verschillende typen functies in een gebied. Het gebied moet voldoen aan 
deze normen: nu en in de toekomst, bij eventuele veranderingen in het klimaat.  
 
Het watersysteem in de Zuidplaspolder is in 2011 / 2012 opnieuw getoetst vanwege nieuw 
beschikbare gedetailleerdere informatie en modelleertechnieken. De toetsing bepaalt of het 
watersysteem, bij de huidige klimaatomstandigheden, voldoet aan de NBW-normeringen en 
of het voldoet bij het klimaatscenario voor de tijdshorizon 2050. Uit deze toetsing is een 
aantal knelpunten naar voren gekomen in het watersysteem die nu al een probleem vormen 
(historische NBW-opgave) en een aantal knelpunten die in de toekomst een probleem kan 
worden (NBW-2050 opgave).  
 
De verwachting is dat deze beide typen NBW-knelpunten voor een deel kunnen worden 
verminderd door het verouderde peilbesluit van de Zuidplaspolder te actualiseren, waarin de 
huidige inrichting, functies, maaiveldhoogte en de bodemdaling van de afgelopen jaren 
centraal staan. Met behulp van het ontwerp-peilbesluit kan vervolgens worden getoetst 
hoeveel NBW-knelpunten er nog over blijven. Daarna kunnen maatregelen worden bepaald 
die deze overgebleven NBW-knelpunten oplossen. 
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In 2013 verwacht het KNMI nieuwe klimaatscenario’s te kunnen publiceren. Als deze 
klimaatscenario’s dermate afwijken van de huidige gebruikte klimaatscenario’s, kunnen de 
waterschappen gezamenlijk besluiten tot een hertoetsing van de NBW voor de tijdshorizon 
2050. 
 

3.5 Archeologie, cultuurhistorie en landschap 

Alle cultuurhistorische waarden van ‘provinciaal belang’ zijn vastgelegd in de Provinciale 
Structuurvisie. Onder meer cultuurlandschappen, molens en landgoederen zijn te zien op de 
beleidskaart van de Provincie Zuid-Holland. Deze cultuurhistorische kaart, ook aangeduid 
als Cultuurhistorische Hoofdstructuur, zie bijlage 3, kaart 6, heeft 3 verschillende thema’s: 
archeologie, historische stedenbouw en historisch landschap. 
De Zuidplaspolder is een droogmakerij. Voornamelijk in het noordwesten heeft de polder 
het landschapstype die hoort bij een jonge zeekleipolder. Aan de Parallelweg Noord te 
Nieuwerkerk aan den IJssel bevindt zich een Eendenkooi met stiltegebied, waarvan de 
landschappelijke waarde zeer hoog is. De in het midden van de polder gelegen kreekruggen 
en voormalige ontginningsassen kunnen archeologische sporen bevatten. 
Verder zijn bijna alle wegen in het buitengebied historisch-landschappelijke lijnen met een 
redelijk hoge waarde. De historisch-landschappelijke lijnen langs de Ringvaart hebben een 
hoge waarde. De Kleikade ten noorden van Waddinxveen is een historisch-landschappelijke 
lijn met een zeer hoge waarde. Het centrum van Moordrecht wordt aangemerkt als kern van 
de nederzettingen met een zeer hoge waarde en is een rijksbeschermd dorpsgezicht. 
In het buitengebied zijn vooral de Bierhoogtweg, Tweede Tochtweg, Knibbelweg, Derde 
Tochtweg, Bredeweg, Middelweg en Tweede Bloksweg aan te merken als polderlinten. 
  
Bebouwing 
In de onderbouwing van het peilbesluit 1994 staan de resultaten van een destijds 
uitgevoerd bouwkundig onderzoek weergegeven. Hierin staat het volgende: 
 
“Veel boerderijen dateren van rond de eeuwwisseling. In de dorpsgebieden is redelijk veel 
bebouwing na 1960 gebouwd. Tussen 1945 - 1960 is er weinig gebouwd.  
Uit onderzoek binnen de ingreepgebieden* bleek dat een groot deel van de bebouwing van 
vòòr 1945 verzakkingverschijnselen vertoont. In een enkel geval zijn scheuren breder dan 
15 mm geconstateerd. Reparaties hebben plaatsgevonden met harde vullen. Bij 
aanbouwingen komen over het algemeen geen dilatatievoegen voor.” 
 
De bouwkundige constructies in het onderzoeksgebied (ingreep- en invloedsgebied) zijn 
globaal te verdelen in: 

a. dorpen en uitbreidingswijken; 
b. kassengebied; 
c. vrijstaande bebouwing; 
d. infrastructuur. 

 
Ad. a. Dorpen en uitbreidingswijken van Moordrecht en Nieuwerkerk aan den IJssel 
De kern van Moordrecht is voornamelijk gelegen op de dijk langs de Hollandsche IJssel en is 
van vòòr 1900 met enkele gebouwen van lagere datum.  
De uitbreidingen van Moordrecht zijn rond 1960 en 1970 in de Zuidplaspolder gerealiseerd 
en gefundeerd op ca. 12 - 14 m lange houten palen met oplangers van ca. 1,50 - 1,75 m. 
De uitbreidingen tussen de Ringvaart en de Hollandsche IJssel zijn gebouwd tussen 1970 en 
1980. Hiervan is 80% gefundeerd op houten palen van ca. 12 - 16 m lengte met oplangers 
van ca. 1,25 - 1,75 m lang en 20%, vooral hogere gebouwen, op betonnen palen van ca. 14 
m lengte. 
De kernen van Nieuwerkerk aan den IJssel zijn vòòr 1900 gebouwd en liggen op 
kunstmatige verhogingen. De grootste uitbreidingswijk van Nieuwerkerk aan den IJssel is 
rond 1980 gebouwd en gefundeerd op betonnen palen van ca 18 m lengte. 
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Ad. b. Kassengebied 
Vanaf 1950 zijn er in het gebied tussen de Ringvaart en Nieuwerkerk aan den IJssel kassen 
gebouwd. De woningen en bedrijfspanden hebben dezelfde leeftijd als de kassen en zijn 
voornamelijk gefundeerd op ca. 14 m lange houten palen met oplangers van ca. 1,75 m. De 
kassen zijn voor het grootste deel gefundeerd op ca. 8 m lange houten palen en staan 
voornamelijk langs de Albert van het Hartweg, Westringdijk en de Eerste Tochtweg. 
 
Ad c. Vrijstaande bebouwing in de Zuidplaspolder 
De vrijstaande bebouwing in de polder ligt voornamelijk langs de Bierhoogtweg, langs de 
Tochten, Middelweg, Zuidelijke Dwarsweg, Provinciale weg en Rijksweg. 
De bebouwing bestaat uit boerderijen, woningen, stallen en schuren. De meeste bebouwing 
in het kleigebied is op “staal” gefundeerd. De buitenmuren van de boerderijen die rond 
1900 in het veengebied zijn gebouwd zijn vaak met houten palen onderheid. Op de palen 
zijn bogen gemetseld waar de muren op zijn gezet. De paalkoppen bevinden zich nu ca. 1 m 
onder het freatisch vlak. De woningen van rond 1900 in het veengebied zijn met ca. 8 m 
lange houten palen onderheid. De gebouwen van na 1960 die in het veengebied staan, 
hebben funderingen met (ca. 12 - 16 m lange) houten palen met oplangers van ca. 1,75 m. 
Vanaf de jaren ’90 is de fundering meestal met betonpalen uitgevoerd. 
 
Ad. d. Infrastructuur 
De snelweg van Gouda naar Rotterdam (A20/E36) is aangelegd rond 1930. Het cunet is ca. 
5 m ontgraven en er is zand opgebracht tot het maaiveld. De kunstwerken staan op 
betonnen palen. De spoorlijn van Gouda naar Rotterdam is rond 1855 aangelegd.” 
 
Bovenstaand informatie geeft een beeld van de funderingen van gebouwen vòòr 1990. Na 
deze tijd is voornamelijk gebouwd op betonheipalen.  
 

3.6 Recreatie en natuur  

Bijzondere aquatische waarden zijn te vinden in de watergangen in de zogenaamde 
(toekomstige) Groene Waterparel. De waterkwaliteit wordt hier positief beïnvloed door 
pyriet in de bodem, die fosfaat kan vastleggen zodat het water minder voedselrijk is. 
Hierdoor is een gevarieerde watervegetatie mogelijk geworden. 
In de Zuidplaspolder zijn thans geen recreatiegebieden aanwezig. In de naastgelegen 
Oostpolder ligt het natuur / recreatiegebied ’t Weegje (zie peilbesluit Oostpolder). 
 

3.7 Geo(hydro)logie en bodemopbouw  

Geohydrologie 
Van het maaiveld tot een diepte van NAP – 3 m tot NAP – 10 m worden klei en veenlagen 
aangetroffen (Westlandformatie). De deklaag die tot een diepte van NAP -10 m tot NAP -30 
m wordt aangetroffen in de driehoek A12, A20 en spoorlijn Gouda – Den Haag is slecht 
doorlatend, waarbij de weerstand varieert tussen de 3.000 tot 15.000 dagen. De weerstand 
van de deklaag in de rest van de Zuidplaspolder varieert van 600 tot 3.000 dagen. 
Onder de deklaag ligt het eerste watervoerende pakket. De doorlatendheid van het eerste 
watervoerende pakket is voor een groot gedeelte van de polder circa 1.000 tot 3.300 m2/ 
dag. In het gebied rond de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel en in Westergouwe is de 
doorlatendheid 300 tot 1.000 m2 per dag. De dikte van het eerste watervoerende pakket 
varieert van 10 tot 50 m. 
De eerste scheidende laag (formatie van Kedichem) ligt op een diepte van 10 tot 45 m 
onder het maaiveld met een weerstand van 2.000 tot 10.000 dagen ten oosten van 
Moerkapelle en 500 tot 2.000 dagen in de rest van de polder. De tweede scheidende laag 
(Tegelenformatie) bevindt zich op 60 tot 100 meter diepte t.o.v. het maaiveld. 
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Grondwaterstroming 
Omdat de Zuidplaspolder de diepste polder in de omgeving is (zelfs van heel Nederland), is 
de polder als het ware een put in het grondwatersysteem en stroomt het grondwater uit de 
wijde omgeving hier naar toe. De minimale stijghoogte van het (diepe) grondwater in het 
eerste watervoerend pakket bedraagt -6,25 m NAP. Langs de randen van de polder neemt 
de stijghoogte toe. In de gehele polder treedt kwel op. Via zogenaamde wellen, vooral in 
watergangen waar ondiep in de ondergrond zand voorkomt, treedt grondwater uit. Veel 
wellen zijn op natuurlijke wijze ontstaan na de drooglegging van de polder maar ook door 
boringen (water, gas, heipalen etc.). De kwel bedraagt circa 0,1 mm/dag tot meer dan 2 
mm/dag. Op verschillende plaatsen komt chloriderijk grondwater omhoog wat een 
belangrijke invloed heeft op de waterkwaliteit. Met name het gebied ten noorden van de 
spoorlijn Den-Haag / Gouda komen chlorideconcentraties van 400 – 1000 mg/l voor. 
 
De grondwaterstand is afhankelijk van de bodemopbouw, de doorlaatbaarheid van de grond 
en het oppervlaktewaterpeil. Op de bodemkaart staat de grondwaterstand aangegeven via 
zogenaamde grondwatertrappen waaruit het globale verloop van de grondwaterstand kan 
worden verkregen. In onderstaande tabel 2 staat voor elke relevante grondwatertrap 
aangegeven welke gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) en welke gemiddeld laagste 
grondwaterstand (GLG) voor deze grondwatertrappen gelden. 
 
Tabel 2: Voorkomende grondwatertrappen in de Zuidplaspolder 
Grondwatertrap GHG  

(in cm onder maaiveld) 
GLG  
(in cm onder maaiveld) 

I - < 50 
II - 50 – 80 
III < 40 80 – 120 
IV > 40 80 – 120 
V < 40 > 120 
 
Bodemopbouw 
De bodemopbouw van de Zuidplaspolder (zie bijlage kaart 5) is via de bodemkaart van 
StiBoKa bepaald. De ondergrond bestaat uit zeeklei en fijn zand, vaak gevormd door 
geulafzettingen. Het betreft stroomgordels onder het huidige oppervlak. Deze zijn met 
name in het midden van de polder zichtbaar als reliëf in het landschap. 
De kleiafzettingen beginnen variërend van NAP -7 m in het westen tot NAP -11 m in het 
oosten van de polder. 
In het westen bestaat de diepere ondergrond uit grof zand vermengd met grind tot circa 
NAP -30 m. In het oosten bestaat de ondergrond uit een laag van 6 m fijn zand op een laag 
klei van 5 m. Hieronder wordt het grove zand vermengd met grind gevonden dat ook in het 
westen van de polder de ondergrond vormt. Deze gegevens worden representatief geacht 
voor de rest van de polder. 
In de Zuidplaspolder bestaat de bodem uit: 

- vier soorten veengronden  
- negen soorten zeekleigronden 
- een moerige eerdgrond  

 

3.8 Hoogteligging en maaivelddaling 

Maaiveldhoogte  
De maaiveldhoogte in de polder varieert. De maaiveldhoogte is weergegeven op de huidige 
maaiveldhoogtekaart, zie bijlage 3, kaart 8.  Belangrijk voor de uitvoering van verschillende 
functies is de drooglegging. De drooglegging is gedefinieerd als het hoogteverschil tussen 
de waterspiegel in een waterloop en de maaiveldhoogte, zie onderstaand figuur 5.  
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Figuur 5. Schematische tekening van het begrip drooglegging. 

 
Drooglegging en functies 
HHSK hanteert voor de functies ‘grasland, akkerbouw, hoogwaardige land- en tuinbouw / 
glastuinbouw en stedelijk gebied’ de provinciale richtlijnen voor drooglegging, zie tabel 3.  
 
Tabel 3: Richtlijnen drooglegging 
Grondgebruik Richtlijn drooglegging 

Grasland Maximaal 0,60 m 
Akkerbouw 1,30 m 
Hoogwaardige land- en tuinbouw en 
glastuinbouw 

1,30 m 

Stedelijk gebied (vloerpeilen) 1,30 m 

 
De huidige drooglegging is bepaald door de maaiveldhoogte, verkregen uit het AHN2 
(Algemene Hoogtebestand Nederland, versie 2), te vergelijken met het oppervlaktewaterpeil 
(ten opzichte van gecorrigeerd NAP).  
In de Zuidplaspolder komen verschillende droogleggingen voor. In het noorden, het 
kleigebied met glastuinbouw en akkerbouw, komen de grootste droogleggingen voor, in het 
midden en zuidelijk gedeelte ligt het veenweidegebied met een drooglegging van maximaal 
60 cm.  
 
Maaivelddaling 
Maaivelddaling, ook wel bodemdaling genoemd, komt voornamelijk voor door de oxidatie, 
klink van veen en zettingen. De kreekruggen zakken nagenoeg niet doordat in de 
ondergrond klei /zavel /zandgronden voor komt. Omdat het omringende land, met klei / 
veenbodems sneller dalen, komen deze kreekruggen steeds prominenter in beeld, zij 
vormen het hoger gelegen reliëf dat met name in het middengebied goed zichtbaar is, zie 
ook bodemkaart, bijlage 3, kaart 5.  
 
Correctie van het NAP-referentievlak in 2005 
De hoogteligging van wegen, bebouwing en water wordt in Nederland uitgedrukt ten 
opzichte van het Normaal Amsterdams Peil. Dit NAP, dat een fictief vlak vormt over 
Nederland, is vastgelegd middels een netwerk van 500 vaste ondergrondse hoogtemerken. 
Van ieder hoogtemerk is bepaald wat de afstand is van de bovenkant van dit merk tot 
het NAP-vlak. Aan deze ondergrondse hoogtemerken is weer een netwerk van 
ongeveer 40.000 bovengrondse peilmerken gekoppeld. 
Echter, ook vaste ondergrondse hoogtemerken  zijn gevoelig zijn voor geologische 
processen. Uit metingen blijkt dat de ondergrondse hoogtemerken in heel Nederland een 
afwijking laten zien. In delen van Nederland zijn de deze hoogtemerken gezakt, 
terwijl in andere delen de hoogtemerken omhoog zijn gekomen. Hierdoor zou het NAP-vlak 
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niet meer horizontaal liggen. Daarom corrigeert Rijkswaterstaat periodiek alle hoogtes 
van de hoogtemerken en de daaraan gekoppelde peilmerken ten opzichte van het NAP 
te corrigeren. Dit noemen we de NAP-correctie. Rijkswaterstaat heeft in 2005 een correctie 
uitgevoerd op de peilmerken van het NAP referentievlak. 
De NAP-correctie betekent in de praktijk een correctie van de hoogteligging van de 
peilschalen. De peilschalen zijn ten opzichte van het NAP-referentievlak gezakt (2,4 cm = 
2,0 cm afgerond) en moeten omhoog getrokken worden. De waterstand verandert in de 
praktijk niet, alleen de aanduiding van het peil is 2 cm lager. De drooglegging blijft dus ook 
gelijk, omdat heel West-Nederland, dus zowel het maaiveld als het waterpeil, is gedaald, zie 
ook figuur 6. 
 

 
Figuur 6. Grafische weergave van de NAP-correctie 
 

Voor het peilbesluit Zuidplaspolder betekent dit dus dat de oppervlaktewaterpeilen 2 cm 
lager aangeduid moeten worden. Om verwarring te voorkomen, wordt bij de beschouwing 
van de huidige peilen uitgegaan van de peilen uit het peilbesluit 1994. De correctie wordt 
meegenomen in het nieuwe peilbesluit. 
 

3.9 Watersysteem 

Het watersysteem in de Zuidplaspolder wordt voornamelijk, onder vrij verval, gevoed vanuit 
de Ringvaart, waar het peil -2,15 m NAP is. Het inlaatregime is in principe afgestemd op het 
peilbeheer. Vanwege aanwezige ‘lekke’ stuwen, dit zijn stuwen die ook water doorlaten naar 
de lager gelegen delen zonder dat daar vanuit peilbeheer aanleiding voor is, en diverse 
(particuliere) inlaten wordt er meer water ingelaten dan feitelijk nodig is. Voor een groot 
deel van de Zuidplaspolder is er sprake van een doorspoelsysteem, het water dat wordt 
ingelaten wordt door het hoofdwatersysteem geleid en het wateroverschot wordt vervolgens 
uitgemalen. 
In de Zuidplaspolder wordt dagelijks het kwelwater en ander overtollig water (inlaatwater 
en neerslag) afgevoerd door de gemaal Zuidplas (afvoercapaciteit 275 m3/min) en Abraham 
Kroes (410 m3 / min). Het gemaal Abraham Kroes bemaalt grofweg het deel van de 
Zuidplaspolder dat ten zuiden ligt van de spoorlijn Gouda – Den Haag (2700 ha), en slaat 
dit rechtstreeks uit op de Hollandsche IJssel. Het gemaal Zuidplas bemaalt het noordelijk 
deel van de Zuidplaspolder. De Ringvaart wordt ook door gemaal A. Kroes bemalen met een 
capaciteit van ca. 550 m3 / min. (Gemaal A. Kroes bestaat feitelijk uit 2 gemalen, één deel 
voor de Zuidplaspolder zelf, één deel voor de Ringvaart).  



 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 

Toelichting peilbesluit Zuidplaspolder, versie 02 28 

Het bemalinggebied van het gemaal Zuidplas kan in noodsituatie afwateren op het 
bemalinggebied van het gemaal Abraham Kroes. Naast de genoemde hoofdgemalen is er in 
de polder een aantal pompen aanwezig voor het peilbeheer, zie figuur 7. 
Ook zijn er diverse particuliere onderbemalingen en hoogwatervoorzieningen aanwezig. 
 
3.9.1. Complex watersysteem 
In de Zuidplaspolder is in het verleden een zogenaamde ‘toevoerplan’ bedacht: een stelsel 
van oppervlaktewatergangen dat het water tot bijna in de haarvaten kan aanvoeren. Vanuit 
de Ringvaart wordt het waterpeil in de Zuidplaspolder zo lang mogelijk op een hoog 
(/hoger) peil gehanteerd totdat het uiteindelijk, via een ingenieus netwerk van kunstwerken 
via het aanvoersysteem naar de lager gelegen delen in de polder wordt gestuurd. Het 
overschot wordt uiteindelijk naar de hoofdgemalen afgevoerd. Dit toevoersysteem is 
destijds (deels) ook ter bescherming van houten funderingen van gebouwen aangelegd 
omdat met name het opheffen van diverse particulieren onderbemalingen en een forse 
peilverlaging in 1970 een sterke maaivelddaling van ca. 40 cm in vooral kleigebieden 
veroorzaakte.  
Belangrijke inlaten uit het toevoersysteem bevinden zich onder andere in de Ringvaart ter 
hoogte van de 1e Tocht en de Albert van het Hartweg (ten behoeve van de glastuinbouw in 
Nieuwerkerk-noord), Groenewegbrug bij de kern Zevenhuizen, ten noorden en zuiden van 
de Rijksweg A12, bij de kern Moerkapelle (inlaat ‘Schilder’ en ‘Paardenwei’) en aan het 
begin van de Zesde Tochtweg en vanuit de watergang langs de Onderweg in de kern 
Waddinxveen. Een belangrijke inlaat voor het peilbeheer in de Oostpolder (kern 
Waddinxveen) ligt in de Gouwe. Aan de zuidkant van de polder liggen inlaten in de 
Ringvaart in de kernen Moordrecht en Nieuwerkerk aan den IJssel. De Snelle Polder heeft 
een eigen gemaaltje dat water naar de Ringvaart afvoert (gemaal Boezemland). 
 
3.9.2. Overgang van Peilbesluit 1994, via praktijksituatie naar een nieuw peilbesluit 
Hieronder worden zo goed mogelijk alle peilgebieden uit het peilbesluit van 1994 
beschreven. In dat peilbesluit worden peilgebieden afdelingen genoemd. Opgemerkt moet 
worden dat een precieze beschrijving niet (helemaal) gegeven kan worden omdat de 
beschrijving van de afdelingen summier was. Daarnaast blijkt uit inventarisaties die zijn 
uitgevoerd in 2010 / 2011 dat er in de praktijk veel meer peilvakken (ruim 100!) bestaan 
dan in het eerdere peilbesluit waren opgenomen. Deze zijn mede veroorzaakt door diverse 
ruimtelijke ingrepen (o.a. bouw van bedrijventerreinen, woonwijken, infrastructuur) en 
aanpassingen van het waterpeil aan het (agrarisch) gebruik.  
 
3.9.3. Beschrijving peilbesluit 1994 
In het peilbesluit uit 1994 zijn 19 peilvakken beschreven, zie figuur 8 en bijlage 3, kaart 3, 
die in het peilbesluit ‘afdelingen’ worden genoemd. Ook zijn de oppervlaktewaterpeilen 
aangegeven die gehanteerd worden voor ‘de meeste aanvoerwatergangen in de polder’ 
(NAP -6,10 m) en voor het ‘hoogwatergebied inclusief de eerste tracés naar de 
aanvoerwatergangen’, zie tabel 4, toevoersysteem. 
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Figuur 7. Overzicht peilgebieden conform peilbesluit 1994. 
 

Tabel 4. Toevoersysteem (aanvoer van water). 
Aanvoerwaterlopen met peil anders dan NAP -6,10m Zomerpeil 

t.o.v. NAP  

Winterpeil 

t.o.v. NAP 

Sloot van Moerkapelle langs Kleikade oostwaarts -4,50 m 
-4,85 m 
-5,50 m 

-4,50 m 
-4,85 m 
-5,50 m 

Toevoersingel door Zevenhuizen -5,10 m 
-5,95 m 

-5,10 m 
-5,95 m 

Inlaatsloot noordwesten ROG-gebied -5,80 m 
-5,95 m 

-5,80 m 
-5,95 m 

Sloot vanaf Donderdam langs Kleikade oostwaarts tot 
bebouwing Waddinxveen 

-5,90 m -5,90 m 

Wegsloot Middelweg vanaf Moerkapelle -5,85 m -5,85 m 
Toevoersloot Zesde Tocht -5,85 m -5,85 m 
Sloten langs spoorlijn Gouda-Rotterdam -6,20 m -6,40 m 
Toevoersloot Verbindingsweg in kassengebied ten noorden 
van bebouwing Nieuwerkerk, sloten langs noodwestzijde 
Zuidplasweg en langs Eerste Tochtweg 

-6,50 m 
-6,70 m 

-6,50 m 
-6,70 m 

Inlaatsloot naar Tweede Tochtweg -6,00 m -6,00 m 
Inlaatsloot vanuit Moordrecht langs Middelweg westwaarts -6,25 m -6,25 m 
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Afdeling 1. Peil -6,40 / -6,60 m NAP.  
Volgens het peilbesluit uit 1994 ligt een deel van dit peilvak aan de westzijde van de polder 
bij Moerkapelle (ten zuidwesten / noordoosten van de Bredeweg). Ten opzichte van het 
peilbesluit daarvoor (1977) zijn er geen veranderingen doorgevoerd omdat de drooglegging 
in 1994 voldoende was voor de aanwezige akker- en glastuinbouw.  
Water wordt ingelaten middels een inlaat in de Ringvaart (‘Paardenwei’) onder de dijksloot, 
via een lange duiker richting de Hasseltweg (-5,85 m) en de Abraham Kroesweg. 
Halverwege de Kroesweg valt het oppervlaktewater uit het toevoerplan (op -6,10 m NAP) 
over de stuw naar het lagere peilgebied met het peil -6,90 /-7,10 m NAP. 
Een ander deel van dit peilgebied, het akker- glastuinbouwgebied ten westen van de 
Bredeweg, wordt gevoed door de inlaat in de Ringvaart in Moerkapelle, (Julianastraat, inlaat 
‘Schilder’). Een volgend deel van het gebied van afdeling 1 ligt ten zuiden van de A12 en 
wordt gevoed vanuit de Ringvaart bij Zevenhuizen door een watergang met peil -5,85 m 
NAP. 
In Zevenhuizen ligt ook een deel van afdeling 1: ten oosten van de Ringvaart wordt een 
deel van de kern gevoed door een inlaat in de Ringvaart. Hier ligt het oppervlaktewaterpeil 
echter niet op -6,40 / -6,60 m NAP maar op -5,10 m NAP. 
Afdeling 1 wordt dus op verschillende locaties vanuit de Ringvaart gevoed en voert op 
verschillende manieren het water af naar omringende afdelingen. De afdeling bestaat 
eigenlijk uit verschillende peilgebieden met hetzelfde peil waar het toevoerplan als een 
apart peilgebied doorheenloopt. 
 
Afdeling 2. Peil -6,90 / -7,10 m NAP. 
Dit gebied, voor een groot deel bestaande uit akkerbouwgebied, dat doorsneden wordt door 
de rijksweg A12, wordt bemalen door het gemaal Tweede Blok in Waddinxveen. Het gebied 
wordt gevoed door de omringende (hogere) peilgebieden. Op enkele locaties, zoals 
bijvoorbeeld bij de Plasweg, liggen hoogwatersloten haaks op de hoofdwatergang als 
onderdeel van het toevoerplan, met peil -6,10 m NAP. Ten opzichte van het peilbesluit uit 
1977 is geen peilaanpassing doorgevoerd omdat de drooglegging in 1994 voldoende was 
voor de aanwezige functies. 
 
Afdeling 3. Peil -6,30 / - 6,50 m NAP. 
Deze afdeling ligt in het veenweidegebied in het zuidoosten van de Zuidplaspolder, ten 
zuiden van de rijksweg A20, ten noorden en noordoosten van Moordrecht. Het gebied wordt 
gevoed middels inlaten in Moordrecht en watert af richting het peilvak achter gemaal 
Abraham Kroes. Met het -6,30 / -6,50 m NAP peil is het oppervlaktewaterpeil destijds 
aangepast aan de maaivelddaling, of: er is sprake geweest van peilindexering. In het 
peilgebied komen enkele afwijkende peilen voor vanwege gevoelige funderingen, deze zijn 
niet nader aangegeven. 
 
Afdeling 4. Peil -6,25 m NAP. 
Dit peilvak betreft de bebouwde kom van Moordrecht. Dit peil is destijds ingesteld ter 
bescherming van funderingen. Vanuit de Ringvaart wordt water ingelaten, dat verder over 
stuwen naar de lager gelegen delen van de polder valt. In deze afdeling liggen enkele 
hoogwatersloten. 
 
Afdeling 5. Peil -6,20 / -6,40 m NAP. 
Dit peilvak ligt grotendeels binnen de gemeente Waddinxveen en wordt doorsneden door de 
rijkswegen A12 en A20 en de spoorlijn Gouda – Boskoop. Ten zuiden van de A12, vanaf de 
Zuidelijke Dwarsweg ligt de 5e Tocht. Water wordt voor het gebied ten noorden van de A12 
ingelaten door gemaal 2e Blok. Ten zuiden van de A12 ontvangt het gebied water uit het 
toevoerplan met peil -6,10 m NAP. Het gebied ontvangt ook afvoerwater uit de 4e Tocht via 
het gemaal 4e Tocht aan de Zuidelijke Dwarsweg. Water wordt afgevoerd via tussengemaal 
Tweede Blok en gemaal Zuidplas, die op de Ringvaart loost. 
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Afdeling 6. Peil -6,60 / -6,80 m NAP. 
Dit peilgebied ligt direct achter het gemaal Abraham Kroes. Het ontvangt water uit de hoger 
gelegen peilvakken en voert dit water af via gemaal Kroes. In 1994 is het 
oppervlaktewaterpeil met 20 cm aangepast aan de maaivelddaling. In het gebied liggen 
diverse afwijkende peilen die niet zijn aangegeven. 
 
Afdeling 7. Peil -6,40 / -6,60 m NAP. 
Dit peilvak ligt voor het grootste deel ten noorden van de rijksweg A20, tussen de 2e en 3e 
Tocht. Het gebied ontvangt water uit het watertoevoersysteem (afdeling 15). De afvoer 
geschiedt via stuwen naar lager gelegen peilvakken. Het -6,40 / -6,60 m NAP peil is destijds 
ingesteld omdat er voldoende drooglegging voor de aanwezige functie zou zijn. Echter, het -
6,40 m NAP bleek in de praktijk te hoog te zijn voor delen van dit peilgebied en is nooit 
gehandhaafd (zie hoofdstuk 4 Afwegingen, GPG 859). In deze afdeling komen enkele 
afwijkende peilen voor die niet zijn beschreven. 
 
Afdeling 8. Peil -6,90 m NAP. 
Deze afdeling ligt in Nieuwerkerk aan den IJssel en een deel ten noorden van deze kern, 
tussen de Albert van het Hartweg en de 2e Tocht. Er is destijds een vast peil gehanteerd 
vanwege het stedelijk gebied. In het gebied ligt ook een glastuinbouwgebied. Er zijn diverse 
inlaten aanwezig vanuit de Ringvaart.  
 
Afdeling 9. Peil -6,40 m NAP. 
Afdeling 9 ligt ten noorden van de rijksweg A20 bij Nieuwerkerk aan den IJssel, aan de 
oostkant van de Ringvaart tot aan de Albert van het Hartweg. In deze afdeling was veel 
glastuinbouw aanwezig. Dit vaste peil is destijds ingesteld vanwege de bescherming van 
funderingen.    
 
Afdeling 10. Peil -3,80 m NAP. 
Dit peilvak betreft het westelijk deel van de ‘Snelle Polder’, dat tussen de Hollandsche IJssel 
en de Ringvaart ligt, ten zuidwesten van gemaal Kroes. In het voorgaande peilbesluit uit 
1977 is een zomer- en winterpeil vastgelegd. In het peilbesluit uit 1994 is het zomerpeil van 
-3,80 m NAP als vast peil vastgelegd omdat dit peil al lange tijd het gehele jaar door werd 
gehandhaafd. Middels een inlaat in de (zijtak van de) Ringvaart wordt water ingelaten. Via 
een stuw wordt afgewaterd op afdeling 11. 
 
Afdeling 11. Peil -4,00 m NAP. 
Dit peilvak betreft het oostelijk deel van de ‘Snelle Polder’, dat tussen de Hollandsche IJssel 
en de Ringvaart ligt, ten zuidwesten van gemaal Kroes. In het voorgaande peilbesluit uit 
1977 is een zomer- en winterpeil vastgelegd. In het peilbesluit uit 1994 is het winterpeil van 
-4,0 m NAP als vast peil vastgelegd omdat dit het peil al lange tijd het gehele jaar door 
werd gehandhaafd. Water wordt aangevoerd uit afdeling 10 en middels een pompje 
afgevoerd naar de Ringvaart. 
Afdeling 12. Peil -3,70 m NAP. 
Dit hele kleine peilvakje, ten zuidoosten van gemaal Kroes, ingeklemd tussen de dijk van de 
Hollandsche IJssel, de Ringvaart en de Snelle Sluis heeft een eigen afvoerpomp dat water  
afvoert van en naar de Ringvaart. In het peilbesluit uit 1994 is voor dit peilvak een 
afwijkend peil vastgesteld. 
 
Afdeling 13. Peil -5,80 / -5,90 m NAP. 
In het peilbesluit van 1994 is dit gebied beschreven als ‘hart in ecologisch aandachtgebied’. 
Vanwege de verdrogingsgevoeligheid van de bodem (veroorzaakt door de werking van de 
zogenaamde katteklei) is een hoger oppervlaktewaterpeil noodzakelijk. Dit gebied wordt 
hiervoor door het ‘gemaal van Van Dieren’ en gemaal Middelweg voorzien van water. Voor 
een deel van dit gebied is het peil nooit ingesteld omdat de lager gelegen delen (vanwege 
het aanwezige reliëf in dit deel van de polder) dan onder water zouden staan, zie verder 
hoofdstuk 4 Afwegingen, GPG-859. 
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Afdeling 14. Peil -6,39 m NAP. 
Dit peilvak, gelegen tussen de Tweede Tochtweg, de Ringvaart en de spoorlijn Rotterdam – 
Gouda, heeft volgens het peilbesluit uit 1994, bij het peil van -6,39 m NAP een voldoende 
drooglegging. Het gebied wordt gevoed door een inlaat in de Ringvaart en voert over 
stuwen af naar de Tweede Tocht. In het peilbesluit uit 1994 is voor dit peilvak een afwijkend 
peil vastgesteld. 
 
Afdeling 15. Peil -5,20 m NAP. 
Dit kleine peilvak, in de oksel van de Ringvaart, Zuidelijke Dwarsweg en Zuidplasweg, wordt 
gevoed door een inlaat in de Ringvaart. De afvoer van dit bebouwd gebied geschiedt over 
stuwen naar de lager gelegen peilvakken in de polder.  
 
Afdeling 16. Peil -5,40 m NAP. 
De woonwijk Swanla aan de noordrand van Zevenhuizen (was in 1994 nog onbebouwd) 
heeft een vast peil, dat ook in het vorige peilbesluit (1977) was vastgelegd. Het wordt 
gevoed via een inlaat vanuit de Ringvaart. 
 
Afdeling 17. Peil -5,80 m NAP. 
Dit vaste peil geldt voor een deel van het dorp Moerkapelle dat in de Zuidplaspolder ligt. 
Ook in het peilbesluit van 1977 werd dit peil al gehanteerd. Het gebied, dat uit woningen en 
bedrijven bestaat, wordt gevoed door een inlaat vanuit de Ringvaart. 
 
Afdeling 18. Peil -6,80 m NAP. 
De Waddinxveense woonwijk Zuidplas heeft het oppervlaktewaterpeil van -6,80 m NAP, net 
als in het voorgaande peilbesluit uit 1977. 
 
Afdeling 19. Peil -6,20 m NAP. 
Het bedrijventerrein Coenecoop, aan de zuidrand van de gemeente Waddinxveen, ten 
noorden van de A12, heeft een oppervlaktewaterpeil van -6,20 m NAP. Via een zogenaamde 
‘brievenbusstuw’ wordt afgevoerd richting gemaal Zuidplas. 
 
In onderstaande tabel 5 is een overzicht van de afdelingen met eventuele opmerkingen, 
weergegeven. 
 
Tabel 5. Overzicht afdelingen peilbesluit 1994 
Nummer 
afdeling 
(peilbesluit 
1994) 

Peil peilbesluit 
1994 (m tov 
NAP) 

Beschrijving afdeling 
(conform peilbesluit 1994)  

Opmerkingen 

-  Meeste 
aanvoerwatergangen  
(NAP -6,10 m) 

Het toevoerplan is niet geheel 
gespecificeerd. 

1 -5,10 Zevenhuizen, kern ten 
oosten van de Ringvaart 

 

1 -6,10 / -6,40 Zuidoostzijde polder bij 
Moerkapelle 
(bedrijventerrein / 
glastuinbouw) 

Toevoerplan moet apart 
beschouwd worden. 

1 -6,40 / -6,60 Glastuinbouw ten 
noordoosten van 
Zevenhuizen 

Meerdere belangen. 

2 -6,90 / -7,10 Nieuwbouw Waddinxveen Peil 2012 -6,70 
2 -6,90/ -7,10 Gebied Tweede Bloksweg Toevoerplan loopt door 

afdeling. 
3 -6,30 / -6,50 Oostelijk veenweidegebied Toevoerplan en overige 

hoogwatervoorzieningen. 
4 -6,25 Moordrecht, bebouwde kom Hoogwatersloot niet 
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aangegeven. 
5 -6,20/ -6,40 Langs spoor Gouda / 

Alphen gelegen, 
veenweidegebied 

Toevoerplan loopt door gebied. 

6 -6,60 / -6,80 Peilvak A. Kroes Afwijkende peilen aanwezig. 
7 -6,40 / -6,60 Westelijk gedeelte voor 

Peilvak A. Kroes 
 

8 -6,90 Nieuwerkerk en noordelijk 
deel ROG-gebied 

Deel heeft een ander peil 

9 -6,40 Zuidelijk deel ROG-gebied Deel toevoerplan. 
10 -3,80 Snelle Polder tussen 

Ringvaart en  
Hollandsche IJssel, zuidelijk 
deel 

 

11 -4,00 Snelle Polder, noordelijk 
deel 

 

12 -3,70 Perceel tussen Snelle Sluis 
bij Ringvaart en  
gemaal A. Kroes 

 

13 -5,80 / -5,90 Opmaalgebied Peilen zijn anders 
14 -6,39 Verhoogd peilgebied binnen 

peilvak A. Kroes 
 

15 -5,20 Ten westen van ROG-
gebied 

 

16 -5,40 Swanla, deel bebouwing 
Zevenhuizen 

 

17 -5,80 Deel bebouwing 
Moerkapelle 

 

18 -6,80 Woonwijk Zuidplas, 
gemeente Waddinxveen 

 

19 -6,20 Industriegebied Coenecoop, 
gemeente  
Waddinxveen 

 

 

3.10 Waterkwaliteit en ecologie  

Rioleringstypen 
In de Zuidplaspolder zijn vooral in het stedelijk gebied riooloverstorten aanwezig. 
Riooloverstorten zijn aanwezig bij de gemengde rioolstelsels. Bij veel neerslag kan het riool 
de hoeveelheid water niet aan en loopt de riooloverstort over. Ongezuiverd afvalwater komt 
dan in het oppervlaktewater terecht. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor het 
ecosysteem, maar ook voor vee dat uit het water drinkt. In de Zuidplaspolder komen 
diverse soorten rioolstelsels voor. Wanneer mogelijk worden gemengde stelsel gesaneerd en 
teruggebracht als gescheiden of verbeterd gescheiden stelsels. 
 
Waterkwaliteit en ecologie 
De Zuidplaspolder is door de variatie in grondgebruik, bodem en grondwaterinvloeden ook 
een gevarieerd gebied wat betreft waterkwaliteit en (water) ecologie. Een deel van het 
gebied heeft bijvoorbeeld zeer voedselrijk water als gevolg van de aanwezige glastuinbouw 
en akkerbouw. Andere delen van het gebied hebben zeer hoge chloridenconcentraties door 
het voorkomen van brakwater uit wellen (kwel). Tegelijkertijd is de waterkwaliteit en 
ecologie in de zogenaamde Groene Waterparel weer een van de beste binnen het gehele 
beheergebied van HHSK. De waterpeilen zijn daarbij mede bepalend: 
• De waterpeilen bepalen namelijk mede de mate van kwel en mogelijk ook het 

voorkomen van wellen. De kwel en de wellen zijn daarbij o.a. van invloed op de 
nutriëntenbelasting, de chloride- en de sulfaatconcentraties; 
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• De waterpeilen bepalen de drooglegging van de percelen en daarmee de mineralisatie 
van veen en de risico’s op het uitspoelen van meststoffen. Voor de Zuidplaspolder geldt 
daarbij nog in het bijzonder het effect van katteklei op de waterkwaliteit: deze 
grondsoort bindt fosfaat sterk, maar deze binding is wel mede afhankelijk van het 
waterpeil; 

• De waterpeilen bepalen ook de mogelijke waterdieptes, omdat de waterdieptes 
gelimiteerd kunnen zijn door de slootprofielen en door het voorkomen van 
bodemopbarsting. Waterdieptes zijn vervolgens weer van invloed op de waterkwaliteit; 

• Tenslotte heeft het creëren van peilgebiedgrenzen invloed op de waterkwaliteit en 
ecologie. Deze grenzen bepalen namelijk mede welk water met welk ander water wordt 
gemengd. Juist door de grote verschillen in waterkwaliteitssamenstelling binnen de 
Zuidplaspolder, kan het bijstellen van peilgebiedgrenzen juist hier relatief sterk van 
invloed zijn op de waterkwaliteit. Daarnaast zijn het aantal en de grenzen van 
peilgebieden bepalend voor de migratie van waterplanten en dieren binnen de polder. 

 
HHSK heeft op dit moment nog geen volledig inzicht in de invloed van waterpeilen en 
peilgebiedgrenzen op de waterkwaliteit en ecologie in de Groene Waterparel. Hiervoor is 
nog verdere studie nodig, bijvoorbeeld in het kader van een integrale gebiedsvisie of het 
KRW-planproces. Met de beschikbare kennis is wel een zo goed mogelijk oordeel gegeven 
van het effect van de peilbesluitvoorstellen op de waterkwaliteit. De scoop hierbij was 
vooral het beschermen van de goede huidige kwaliteit in de Waterparel en het voorkomen 
van onnodige effecten op de waterkwaliteit in gebieden waarvoor plannen zijn om de 
waterkwaliteit juist te gaan verbeteren. 
 
Ecologische hoofdstructuur1 
De Zuidplaspolder heeft deels een ecologische functie; een deel van de polder valt namelijk 
binnen de provinciale ecologische hoofdstructuur, zie figuur 8. De Groene Waterparel en het 
Restveengebied liggen in de provinciale ecologische hoofdstructuur. 
 

  
Figuur 8: Ecologische hoofdstructuur, provincie Zuid-Holland, bron Provincie Zuid-Holland, geo-loket. 

 
 
 

                                           
1 Tijdens het opstellen van dit peilbesluit (2012) is het onzeker (vanwege mogelijk veranderend landelijk beleid) of / hoe de 

Ecologische Hoofdstructuur wordt uitgevoerd. 



 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 

Toelichting peilbesluit Zuidplaspolder, versie 02 35 

4. Integrale afweging 

Een duidelijk en transparant afwegingskader voor een peilenkeuze is noodzakelijk in de 
communicatie met belanghebbenden. Bij de keuze van oppervlaktewaterpeilen spelen de 
eisen en de maaiveldhoogte van de aanwezige functies in het gebied een rol, maar ook het 
beperken van de maaivelddaling is een belangrijk criterium. In stedelijk gebied worden de 
oppervlaktewaterpeilen doorgaans niet aangepast om maaivelddaling of schadelijke 
gevolgen voor funderingen zoveel mogelijk te voorkomen.  
 

4.1 Algemene uitgangspunten en randvoorwaarden  

In bestaand stedelijk gebied handhaaft het hoogheemraadschap in het algemeen de 
bestaande waterpeilen. Bij ontwikkeling van nieuw stedelijk gebied hanteert het 
hoogheemraadschap als vertrekpunt de regel dat er geen lager waterpeil wordt gehanteerd 
dan het bestaande peil, zodat bodemdaling wordt tegen gegaan (functie volgt peil). Waar 
daartoe aanleiding bestaat, bijvoorbeeld om voedselrijke of ijzerrijke kwel terug te dringen, 
kan eventueel worden overwogen om een hoger peil in te stellen. De richtlijn voor de 
drooglegging in stedelijk gebied (vloerpeilen) is 1,30 meter. Indien de huidige gemiddelde 
drooglegging minder dan 1,30 m bedraagt en er bestaat geen directe aanleiding om de 
drooglegging te vergroten (er zijn geen knelpunten), dan blijft het huidige waterpeil, en 
daarmee de drooglegging, gehandhaafd. Derhalve wordt mogelijke paalrot en versnelde 
inklinking van de bodem voorkomen.  
 

4.2 Afwegingssystematiek 

Conform het WBP 2010-2015 streeft HHSK ernaar het peilbeheer af te stemmen op de 
gebruiksfunctie en het ecologisch functioneren, waarbij tevens rekening wordt gehouden 
met eventuele lange termijn effecten en ontwikkelingen zoals klimaatverandering, 
bodemdaling en veiligheid. HHSK heeft niet de ambitie dit resultaat primair te bereiken via 
het spoor van peilbesluiten en vergunningen. In veel gevallen vraagt dit namelijk grote 
aanpassingen aan het watersysteem. Dergelijke aanpassingen worden wel nagestreefd via 
ruimtelijke ordeningsplannen, gebiedsgerichte samenwerkingsprojecten en eigen 
maatregelenplannen. Sommige van deze projecten en plannen kunnen uiteindelijk ook 
leiden tot een ander of gedeeltelijk herzien peilbesluit. Mocht het voor de afweging nodig 
zijn om een prioritering van de belangen weer te geven, dan zal de volgende prioritering op 
hoofdlijnen worden gevolgd: 

1. Veiligheid en het voorkomen van economische schade door wateroverlast staan 
bovenaan in de afweging. Hierbij gaat het om de stabiliteit en hoogte van de 
waterkeringen die gewaarborgd moet zijn en de uitkomsten van de 
watersysteemanalyses m.b.t. de NBW-wateropgave die niet mag toenemen door 
peilveranderingen (overeenkomstig met de Verdringingsreeks). 

2. Op de tweede plaats dient verdergaande bodemdaling zoveel mogelijk te worden 
voorkomen, evenals het verzakken van objecten (overeenkomstig provinciaal 
beleid). Peilverlagingen zijn dus ongewenst. 

3. Als derde is het belangrijk dat bij functieveranderingen het huidige peil gehandhaafd 
blijft in het kader van het provinciale en waterschapsbeleid: ‘Functie volgt peil’. 
Hiermee wordt verdere versnippering van het watersysteem voorkomen, waardoor 
de robuustheid van het watersysteem wordt gewaarborgd en de ecologie en 
waterkwaliteit niet in het gedrang komen. 

4. Vervolgens wordt gekeken naar het zorgen voor voldoende, kwalitatief goed 
oppervlaktewater (dit laatste in samenhang met een goede ecologische inrichting en 
de eventuele scheepvaart). 
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Uitgangspunten m.b.t. het vaststellen van het streefpeil bij herziening peilbesluit 
1. De keuze voor het peil vindt in eerste instantie plaats op basis van de vereiste 

drooglegging. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de beschreven richtwaarden in 
hoofdstuk 3.8. Voor het peilbesluit voor de Zuidplaspolder worden de huidige 
streefpeilen onderzocht op geschiktheid voor de maatgevende functie. De huidige 
oppervlaktepeilen zullen in principe worden gecontinueerd, tenzij er 
praktijkinformatie is en of nieuwe richtlijnen zijn die aantonen dat het huidige peil 
ongeschikt is voor de aanwezige functie. 

2. Als er peilveranderingen plaatsvinden mogen er geen effecten optreden die de 
veiligheid van de waterkeringen negatief beïnvloeden. 

3. Peilveranderingen mogen ook niet leiden tot een toename of tot het ontstaan van de 
NBW-wateropgave voor het huidige klimaat en voor de klimaatshorizon 2050. 

4. Peilverlaging is ongewenst, aangezien dit in veengebieden de maaivelddaling 
versterkt. Peilverlaging met als enige doel het bereiken van meer waterberging 
wordt niet toegepast, tenzij dit in calamiteitenplannen van HHSK is vastgelegd. 

5. In veenweidegebieden kan het streefpeil worden afgestemd op de maaivelddaling 
(peilaanpassing). Indien de verwachte maaivelddaling groter is dan 5 cm per 10 jaar, 
streeft HHSK naar een peilindexering. Een peilindexering houdt een gefaseerde 
peilverlaging gedurende het peilbesluit in. Dit wordt ook wel de maaivelddaling-
clausule genoemd. 

6. In het stedelijk gebied kan in overleg met de betreffende gemeente gekozen worden 
voor peilaanpassing die afgestemd wordt op zettinggevoelige bodems, daarbij wel 
rekening houdend met zakkinggevoelige objecten (m.b.t. houten funderingen, 
paalrot, etc.).  

7. Als er peilaanpassingen plaatsvinden, moet getracht worden te voorkomen dat de 
waterkwaliteit verslechterd ten opzichte van de huidige situatie (stand-still beginsel, 
conform Waterwet gedefinieerd als “zorgplicht”  en artikel 5.2.b lid 4 Wet 
milieubeheer als “geen achteruitgang”). 

8. Indien de huidige situatie in vergelijking tot de situatie uit 1994 (peilbesluit 
Zuidplaspolder) aanleiding geeft voor peilverandering, dan zal het effect op 
archeologische waarden worden beoordeeld in samenwerking met de provincie Zuid-
Holland. 

9. Samenvoeging van peilvakken (en peilafwijkingen) wordt, indien economisch of 
beheertechnisch gunstig, gestimuleerd. Versnippering van peilgebieden wordt 
tegengegaan in het belang van een efficiënt peilbeheer en verbetering van 
waterkwaliteit en ecologie, tenzij argumenten pleiten voor (behoud van) een 
peilscheiding.  

10. HHSK is uiterst terughoudend met de verlening van nieuwe vergunningen voor 
peilafwijkingen en het continueren van bestaande (dit wordt verderop in deze 
paragraaf verder toegelicht). 

 
Afwijkende peilen 
Een afwijkend peil is een peilvak binnen het, in een peilbesluit vastgestelde, omringende  
peilgebied waar het waterpeil op een ander, afwijkend niveau wordt gehandhaafd. Deze 
afwijking kan zowel uit een lager of hoger peil bestaan. Een peilafwijking heeft altijd een 
bepaald doel, bijvoorbeeld bescherming van bebouwing of een archeologisch monument 
(hoogwatervoorziening), landbouwkundige doelen (onderbemaling) of veiligheid 
(dijksloten). Een peilafwijking wordt bij wijze van uitzondering op het peilbesluit vergund en 
de vergunning is altijd van tijdelijke aard, gekoppeld aan de levensduur van het peilbesluit.  
 
Met het vaststellen van een nieuw peilbesluit komen alle bestaande vergunningen voor  
hoogwatervoorzieningen, opmalingen en onderbemalingen te vervallen. Na vaststelling van 
het peilbesluit door de Verenigde Vergadering kunnen belanghebbenden opnieuw een 
vergunning aanvragen, welke beoordeeld wordt door het Hoogheemraadschap. HHSK is 
verantwoordelijk voor het beheren van een afwijkende vergunning, een ander 
rechtspersoon (meestal de belanghebbende) is vaak verantwoordelijk voor het onderhoud.  
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Wanneer wordt een afwijkend peil vergund? De provincie Zuid-Holland heeft als normering 
vastgesteld dat peilafwijkingen (waaronder onderbemalingen, opmalingen en 
hoogwatervoorzieningen) niet mogelijk zijn, tenzij het individueel belang onevenredig veel 
geschaad wordt ten opzichte van het algemeen belang (Provinciaal waterplan Zuid-Holland 
2010-2015). Een afwijkend peil wordt pas vergund als geïnventariseerd is of er algemene 
belangen in het geding zijn die zwaarder wegen dan het individuele belang van de 
gebruiksfunctie waarvoor de peilafwijking wordt aangevraagd. Als peilwijking kan niet 
worden toegestaan als dit leidt tot één van onderstaande effecten: 

• een meer dan gemiddelde versnelling van de autonome maaivelddaling in het 
betrokken gebied veroorzaakt door oxidatie, zetting en klink van het veenpakket; 

• het proces van versnelde bodemdaling niet meer ongedaan valt te maken, waardoor 
lager gelegen delen binnen een peilgebied ontstaan; 

• het optreden van onacceptabele schade aan (gebruiks)functies, zoals bijvoorbeeld 
gebouwen; 

• een versnippering van het peilbeheer, waarvan sprake is wanneer de onderlinge 
samenhang in het waterbeheersysteem slecht is te overzien en aan te sturen is (bv. 
verslechtering van doorspoeling van peilgebieden met het oog op de waterkwaliteit); 

• het toenemen van kwel en verzilting in het betrokken gebiedsdeel. 
 
Bovenstaande belangen in achtnemend kunnen twee situaties voor het verlenen van een 
vergunning van een afwijkend peil voorkomen: 

1. Indien de gemiddelde maaiveldhoogteligging van de percelen binnen de peilafwijking 
in opvallende mate afwijkt van de gemiddelde maaiveldhoogte in het omringende 
peilgebied. 

2. Indien het grondgebruik van de percelen binnen de peilafwijking een drooglegging 
vereist die in opvallende mate afwijkt van de vereiste drooglegging in het 
omliggende gebied. 

In de bovenstaande gevallen wordt onder “wijkt in opvallende mate af” verstaan: een 
verschil van ten minste 10 en ten hoogste 40 cm. Bovendien wordt bij beide situaties 
opgemerkt dat het bovenstaande alleen geldt als de oppervlakte van de peilafwijking te 
gering is om een apart peilgebied te vormen. De criteria 1 en 2 zijn van toepassing op 
nieuwe aanvragen voor peilafwijkingen. Principieel gelden voor bestaande peilafwijkingen 
dezelfde beleidsuitgangspunten en geformuleerde criteria. 
 
Wanneer wordt een vergunning voor een bestaand afwijkend peil ingetrokken? Omdat een 
peilafwijking de robuustheid van een watersysteem negatief beïnvloedt en daarmee de 
beheersbaarheid van een watersysteem afneemt (het watersysteem versnippert), streven 
provincies en waterschappen naar het zoveel mogelijk samenvoegen van de afwijkingen tot 
officiële peilgebieden en het opheffen van peilafwijkingen. Uiteraard moeten de bestaande 
gebruiksfuncties dit wel toelaten. Dit streven naar het opheffen van peilafwijkingen wordt 
ook wel omschreven als uitstervingbeleid. 
 
Alle afwijkende peilen m.b.t. de functies die ze ondersteunen, worden opnieuw beoordeeld 
tijdens de voorbereiding van een nieuw peilbesluit. Op basis van deze belangenafweging 
beoordeelt HHSK het bestaansrecht van de peilafwijking. Slechts op die manier ontstaat een 
stand-still toestand en een afname van het aantal afwijkende peilen en het betrokken areaal 
(terugdringen van de versnippering). Er zijn 4 uitvoeringsmogelijkheden:  

� Het geheel ongedaan maken van de bestaande peilafwijking en het vak toevoegen 
aan een aangrenzend peilgebied.  

� Het intrekken van de vergunning voor de peilafwijking en deze omzetten in een door 
HHSK te bedienen en te onderhouden nieuw (vast te stellen) peilgebied;  

� Het gedeeltelijk ongedaan maken van de bestaande peilafwijking door het beperken 
van de omvang van de onderbemaling of het reduceren van de drooglegging in de 
onderbemaling;  

� Het opnieuw vergunnen van de peilafwijking voor het geldende termijn van het 
nieuwe peilbesluit. 
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Een peilafwijking wordt omgezet in of toegevoegd aan een officieel peilgebied als wordt 
voldaan aan één van de volgende voorwaarden: 

1. a) Indien de gemiddelde maaiveldhoogteligging van de percelen binnen de 
peilafwijking niet (meer) opvallend afwijkt van de gemiddelde maaiveldhoogte in het 
omringende peilgebied (maaiveldhoogte afwijking is kleiner dan 10 cm) kan de 
peilafwijking worden opgeheven en wordt het peilvak toegevoegd aan het 
omringende peilgebied.  
b) Indien de gemiddelde maaiveldhoogteligging van de percelen binnen de 
peilafwijking meer dan 40 cm afwijkt van de gemiddelde maaiveldhoogte in het 
omringende peilgebied kan de peilafwijking worden omgezet in een nieuw peilgebied. 

2. Indien het grondgebruik van de percelen binnen de peilafwijking geen afwijkende 
drooglegging meer vereist t.o.v. de vereiste drooglegging in het omliggende 
peilgebied, bijvoorbeeld wanneer functies veranderen. Onder andere wanneer 
glastuinbouw wordt omgezet in grasland of akkerbouw in natuur. 

3. Indien het afwijkende peilvak een oppervlakte heeft die groter of gelijk is aan 30 ha. 
4. Indien het afwijkende peilvak ten behoeve is van meer dan één rechtspersoon 

(Provinciaal Waterplan Zuid-Holland 2010-2015). 
 

4.3 Afwegingen per peilgebied 

Huidige situatie 
Een peilbesluit moet afgestemd worden op de huidige aanwezige functies en waar mogelijk 
op toekomstige veranderingen. HHSK heeft naar aanleiding van de eigen opgaven/wensen 
en de ruimtelijke ontwikkelingsplannen van derden in 2008 een bestemmingsplanadvies 
voor de Zuidplaspolder opgesteld, waarin een voorschot is genomen op de toekomstige 
oppervlaktewaterpeilen afgestemd op onder andere de toekomstige grootschalige 
ontwikkelingen. Aangezien die ontwikkelingen (door de crises) zijn vertraagd en de eigen 
opgaven en wensen van HHSK zijn gedetailleerd, is het bestemmingsplanadvies met de 
daarin genoemde waterpeilen achterhaald. De oppervlaktewaterpeilen in dit peilbesluit 
worden daarom afgestemd op de huidige functies. Naar aanleiding van dit peilbesluit zal 
vervolgens een gedeeltelijke herziening plaatsvinden van het bestemmingsplanadvies. 
 
Om alle belangen goed af te kunnen wegen wordt de volgende opzet gehanteerd. De  
bestaande, aanwezige peilgebieden zijn in 2011 / 2012 geïnventariseerd, hoofdwatergangen 
en kunstwerken zijn ingemeten. In dit hoofdstuk worden deze bestaande peilgebieden 
beschreven en zo goed als mogelijk vergeleken met het peilbesluit uit 1994. Eventuele 
knelpunten in het oppervlaktewaterbeheer worden aangeduid. 
Het (praktijk)peilgebied is getoetst aan de randvoorwaarden en wensen vanuit de 
aanwezige functies, waterkwaliteit, archeologie, enz.  
 
Omzetten oude codering bestaande peilgebieden naar nieuwe codering 
In het beheerregister van HHSK zijn GPG-codes opgenomen voor elk te onderscheiden 
peilgebied. De codes van de peilgebieden in de Zuidplaspolder uit het beheerregister zijn 
tussencodes: vanwege de harmonisatie van en eenduidigheid in de weergave van de 
beheergegevens (standaardisering) is gekozen voor een tijdelijke codering. Deze codering is 
gebruikt tot aan de vaststellen van dit nieuwe peilbesluit. In deze toelichting behorende bij 
het nieuwe peilbesluit worden de afdelingen, zoals gebruikt in het peilbesluit uit 1994 en de 
tijdelijke GPG-codes uit het beheerregister niet meer gebruikt, maar is de nieuwe 
gestandaardiseerde codering voor peilgebieden toegepast.  
Bij de beschrijving van de huidige praktijksituatie worden de nieuwe codes, de oude 
peilcodes (afdelingen) en de tijdelijke GPG-codes uit het beheerregister aangegeven zodat 
één en ander, voor zover mogelijk, is te vergelijken. Voor het overzicht in tabelvorm, zie 
paragraaf 5.1, tabel 6. 
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Praktijkpeilen en nieuwe oppervlaktewaterpeilen 
De peilen uit het peilbesluit 1994 worden, gezien de lange looptijd van dat peilbesluit, in de 
praktijk niet altijd meer gehandhaafd. Recente inventarisaties en metingen zijn gebruikt om 
een watersysteemanalyse van de Zuidplaspolder te maken (middels het Sobek-model). De 
praktijkpeilen zijn hierbij gecheckt op falen voor de diverse functies. Hieronder worden de 
daaruit voortkomende (nieuwe of te handhaven bestaande) peilgebieden beschreven.  
Om de eventuele verschillen tussen de nieuwe (voor te stellen) oppervlaktewaterpeilen en 
de peilbesluitpeilen uit 1994 én praktijkpeilen weer te geven is gebruik gemaakt van een 
tabel per peilgebied. Deze tabellen vormen samen het peilbesluit, zie hoofdstuk 5.2. Zie ook 
bijlage 3, kaart 9. 
 
Inspraakperiode 
Naar aanleiding van ingekomen zienswijzen op het ontwerp-peilbesluit Zuidplaspolder, dat 
ter inzage heeft gelegen van 9 juli tot en met 24 augustus 2012, is ten opzichte van het 
ontwerp-peilbesluit Zuidplaspolder, één kleine peilwijziging aangebracht. Het betreft een 
wijziging in een deel van de toevoerwatergang GPG-860, waar nu in een klein deel 
(peilgebied GPG-914) een hoger peil zal worden ingesteld vanwege aanwezige funderingen, 
zie hierna, bij de beschrijving van de peilgebieden. Ook zijn er naar aanleiding van 
gesprekken met ingelanden tijdens de twee inloopavonden (14 augustus en 16 augustus 
2012) kleine peilgrenscorrecties en tekstuele veranderingen doorgevoerd. In één peilgebied, 
GPG-891, het gebeid nabij de Albert van ’t Hartweg is het, in het ontwerp-peilbesluit 
voorgestelde peil van -6,52 m NAP ingetrokken op verzoek van meerdere belanghebbenden 
en wordt het bestaande peil van -6,42 m NAP gehandhaafd vanwege aanwezige funderingen 
van woningen en bedrijfsgebouwen (zoals kassen). 
In overleg met belanghebbenden en de gemeente Waddinxveen is het peilgebied Akkeroord, 
GPG-849 in het ontwerp-peilbesluit, opgesplitst in twee peilgebieden, GPG-849 en GPG-913 
waarvoor de huidige oppervlaktewaterpeilen worden vastgelegd. 
 
NAP-correctie 2005 
De NAP-correctie van 2005 wordt in dit peilbesluit 2012 ingevoerd. Dit is een theoretische 
aanpassing van -2 cm. Wanneer in dit peilbesluit wordt aangegeven dat een bestaand 
oppervlaktewaterpeil niet gewijzigd wordt, dan wordt slechts het peil slechts theoretisch 
met -2 cm aangepast aan de nieuwe NAP-correctie, zie voor verdere informatie over de 
NAP-correctie in paragraaf 3.8.  
In de kolom ‘peilverschil 2012 t.o.v. praktijkpeil in cm’ is deze verrekening niet 
weergegeven omdat dit anders een vertekend beeld zou geven. 
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Peilgebieden 
 
GPG-821 

  
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 
in cm 

- 4,0 Toevoer 4,50 GPG-
821 

4,02 +50 0 

In het voorgaande peilbesluit uit 1994 is deze toevoerwatergang met een inlaat in de 
Ringvaart in de kern van Moerkapelle beschreven met een peil van -4,50 m NAP. Het 
oppervlaktewaterpeil is in de praktijk -4,02 m NAP en dat voldoet voor de huidige functie 
(bebouwing). Handhaven huidig praktijkpeil. 
 
GPG-822  

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 
in cm 

- 4,60 Toevoer 4,50 GPG-
822 

4,62 -10 0 

In het voorgaande peilbesluit uit 1994 is deze toevoerwatergang in de kern van Moerkapelle 
beschreven met een peil van -4,50 m NAP. Het oppervlaktewaterpeil is in de praktijk  
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-4,62 m NAP en voldoet voor de huidige functie (bebouwing). Handhaven huidig 
praktijkpeil. 
 
GPG-823 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

- 5,0 Toevoer - GPG-
823 

5,02 - 0 

In het voorgaande peilbesluit uit 1994 is deze toevoerwatergang in Moerkapelle niet 
specifiek beschreven, maar was de watergang onderdeel van het toevoerplan. Het huidige 
oppervlaktewaterpeil  voldoet voor de huidige functie. Handhaven huidig praktijkpeil. 
 
GPG-824  

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

- 5,50 Toevoer 5,50 GPG-
824 

5,52 0 0 

In het voorgaande peilbesluit uit 1994 is deze toevoerwatergang langs de Onderweg 
(Donderdam / Kleikade), als onderdeel van het toevoersysteem in de kern van Moerkapelle 
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beschreven met een peil van -5,50 m NAP. Het oppervlaktewaterpeil blijft ongewijzigd 
omdat het voldoet voor de huidige functie. Handhaven huidig peil. 
 
GPG-825 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

- 5,95 Toevoer 5,95 GPG-
825 

5,95 0 0 

Dit peilgebied nabij het Warnaarplantsoen heeft in de praktijk een peil van -5,95 m NAP. Dit 
peil is afgestemd op het stedelijk grondgebruik en blijft gehandhaafd. 
 
GPG-826 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 
in cm 

GPG-78 6,40 / 
6,60 

1 6,40 / 
6,60 

GPG-
826 

6,42 0 / +20 0 / +20 

In het peilbesluit uit 1994 behoorde dit peilgebied bij afdeling 1, het glastuinbouwgebied ten 
zuidoosten van Moerkapelle, met peil -6,40 / -6,60 m NAP. Uit de watersysteemanalyse is 
naar voren gekomen dat een vast peil van -6,40 m NAP beter past bij de huidige functie 
glastuinbouw en dat de drooglegging voldoende blijft. Instellen zomerpeil als vast peil. 
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GPG-827 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
Oostpolder 

Peilbesluit 
2001  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
2001 in 
cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

GPG-93 2,37 g001 2,37 GPG-
827 

2,39 0 0 

In het peilbesluit Oostpolder heeft dit peilvak de code g001 en peil -2,37 m. Het gebied 
bestaat volledig uit bebouwing in de Oostpolder, behorende bij de kern Waddinxveen.  
Zoals beschreven in hoofdstuk 3.1 behoort dit gedeelte van de Oostpolder feitelijk tot het 
watersysteem van de Zuidplaspolder. Water wordt ingelaten vanuit de afgedamde 
Ringvaart, in de kern Waddinxveen. Via de zogenoemde Alpher- of Broekwetering wordt het 
water door de bebouwing gestuurd om vervolgens af te wateren op de Ringvaart ten 
noorden van het Gouwe-aquaduct / rijksweg A12. Omdat er in dit peilgebied overwegend 
bebouwing voorkomt, het oppervlaktewaterpeil is afgestemd op de stedelijke functie en de 
drooglegging met gemiddeld 80 cm voldoende is, is er geen aanleiding om het oppervlakte-
waterpeil aan te passen, het huidige oppervlaktewaterpeil kan worden gehandhaafd. 
 
GPG-828 
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Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

- 6,27 - 6,10 GPG-
828 

6,27 +15 0 

Dit bebouwd gebied in Waddinxveen noordoost, tussen de spoorbaan en afgedamde 
Ringvaart heeft in de praktijk een peil van -6,27 m NAP en wordt gevoed uit de afgedamde 
Ringvaart. Het peil sluit goed bij de stedelijke functie. Conform afspraken (vergunningen) 
met de gemeente Waddinxveen wordt het praktijkpeil van -6,27 m NAP als vast peil 
vastgelegd. 
 
GPG-829 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

- 4,60 - 4,60 GPG-
829 

4,62 - 0 

Toevoerwatergang dijksloot ten zuidwesten van Moerkapelle. Een deel van de dijksloot 
langs de Ringvaart heeft het peil van -4,60 m NAP. Dit praktijkpeil voldoet en moet worden 
vastgelegd. 
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GPG-830 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

- 4,80 - 4,80 GPG-
830 

4,82 - 0 

Deze dijksloot is onderdeel van het toevoersysteem ten zuidwesten van Moerkapelle. Het 
praktijkpeil van -4,80 m NAP voldoet en moet worden vastgelegd. 
 
GPG-831 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

GPG-101 5,80 17 5,80 GPG-
831 

5,82 0 0 

Dit noordwestelijk gelegen peilgebied dat behoort tot de kern Moerkapelle, afdeling 17 in 
het voorgaande peilbesluit, kan worden gecontinueerd omdat de stedelijke functie gelijk is 
gebleven. Handhaven huidige praktijkpeil. 
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GPG-832 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. -m 
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

- 6,10 Toevoer 6,10 GPG-
832 

6,12 0 0 

In het voorgaande peilbesluit uit 1994 is deze toevoerwatergang met een inlaat bij de 
Julianastraat / Onderweg in Moerkapelle beschreven met een peil van -6,10 m NAP. Het 
oppervlaktewaterpeil blijft ongewijzigd omdat het voldoet voor de huidige functie.  
 
GPG-833 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. -m 
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

GPG-80 6,62 1 6,40 / 
6,60 

GPG-
833 

6,62 -20 / 0 0 

In het peilbesluit uit 1994 is dit gebied ten noordoosten van de Zesde Tocht niet als een 
apart peilgebied beschouwd. Het flexibele peilverschil (zomer- en winterpeil) van 20 cm van 
afdeling 1, waarbij dit peilgebied was ingedeeld, wordt in praktijk niet gehanteerd. Ook is 
dit deel hydrologisch afgescheiden van de voormalige afdeling 1, door de Zesde Tocht. Het 
akkerbouwgebied (ca. 30 ha groot) wordt gevoed vanuit het toevoersysteem (GPG-823, peil 
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-5,02 m NAP). Er is geen aanleiding om het huidige praktijkpeil te veranderen omdat het 
voldoet voor de huidige agrarische functie, het kan dus worden gehandhaafd en vastgelegd.  
 
GPG-834 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

GPG-82 6,90 / 
7,10 

2 6,90 / 
7,10 

GPG-
834 

6,92 / 7,12 0  0 

In het peilbesluit uit 1994 is dit gebied, dat ligt in afdeling 2, met het peil -6,90 / -7,10 m 
NAP aangeduid. Het gebied ontvangt water vanuit de omringende, hogere peilgebieden 
(inclusief het toevoerplan met peil -6,12 m NAP). De grondslag in dit peilgebied bestaat 
voornamelijk uit kleigronden met een agrarische functie en wat glastuinbouw, de percelen 
zijn groot verkaveld met weinig kavelsloten. Een groot deel van dit peilgebied ligt ten 
noorden van de rijksweg A12, hier is de verkaveling duidelijk blokvormig. Ten zuiden van de 
A12 ligt in de oksel van de spoorlijn Den Haag- Gouda / Zuidelijke Dwarsweg het 
bedrijventerrein Doelwijk. De drooglegging ligt gemiddeld op 177 cm, dit is ruim voldoende 
voor de aanwezige functies. Het huidige oppervlaktewaterpeil kan worden gehandhaafd. 
 
Dit peilgebied (GPG-834) is door de zogenaamde ‘noord-zuid’verbinding gekoppeld aan het 
peilgebied GPG-845 waar hetzelfde oppervlaktewaterpeil wordt gehanteerd. Omdat de 
noord-zuidverbinding bestaat uit een afsluitbare duiker onder de A12 en er daardoor 
eventueel peilverschillen kunnen worden gerealiseerd, is het gebied gesplitst in een 
peilgebied ten noorden van de A12 (grotendeels) en ten zuiden van de A12. 
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GPG-835 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

- 6,80 18 6,80 GPG-
835 

6,82 0 0 

In het peilbesluit uit 1994 had dit peilgebied, afdeling 18, hetzelfde oppervlaktewaterpeil. Er 
is in de praktijk geen aanleiding om het peil te veranderen. Dit peil moet vanwege de 
stedelijke bebouwing (wijk Zuidplas in Waddinxveen) worden gehandhaafd en vastgesteld. 
 
GPG-836 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 
in cm 

GPG-79 6,40 /6,60 1 6,40 / 
6,60 

GPG-
836 

6,22 +20 /+40 +20 / +40 

Afdeling 1 in het peilbesluit uit 1994 met een oppervlaktewaterpeil van -6,40 / -6,60 m 
NAP. In de praktijk is dit peil te laag en staan hierdoor watergangen droog. Dit peil is ook 
voor de akkerbouw aan de (te) droge kant. Wanneer het zomerpeil met 20 cm wordt 
vergroot dan is de drooglegging van dit gebied ten zuidwesten van Moerkapelle, bestaande 
uit akkerbouw, grasland en glastuinbouw, gemiddeld 144 cm groot. Dit peil past beter bij de 
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huidige functies. Ook aanwezige drainage moet bij dit peil functioneren. Door het 
verplaatsen van een stuw wordt het peilvak robuuster en kan de waterbergingslocatie nabij 
de rijksweg A12 beter ingezet worden. Het voorstel is om het zomerpeil vanwege de grote 
drooglegging te verhogen naar -6,20 m NAP en als vast peil  in te stellen. 
 
GPG-837 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

- 6,0 Toevoer 5,90 en 
6,10 

GPG-
837 

6,02 -10 en 
+10 

0 

In het voorgaande peilbesluit uit 1994 is de watergang langs de Onderweg / Sniepweg in 
Waddinxveen, uit het toevoersysteem met een inlaat in Moerkapelle, beschreven met een 
peil van -5,90 en -6,10 m NAP. Het oppervlaktewaterpeil ligt in de praktijk voor een deel  
-5,95 m NAP (zie GPG-825) en voor het grootste deel op -6,02 m NAP (GPG-837). Het peil 
van -6,02 voldoet voor de huidige functie (bebouwing) en is van belang voor de toevoer 
langs de Plasweg en de Tweede Bloksweg. Het huidige praktijkpeil wordt gehandhaafd. 
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GPG-838 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

GPG-105 6,70 2 6,90 / 
7,10 

GPG-
838 

6,72 +20 / +40 0 

In het voorgaande peilbesluit behoorde dit peilgebied nog tot het onbebouwd gebied, 
afdeling 2. In de tussenliggende jaren is hier echter een uitbreiding van Waddinxveen 
gerealiseerd, met een oppervlaktewaterpeil dat met een vast peil van -6,70 m NAP hoger 
ligt dan het zomer- en winterpeil van -6,90 / -7,10 m NAP. Dit -6,70 m NAP praktijkpeil kan 
worden gecontinueerd, omdat het afgestemd is op de huidige stedelijke functie. 
 
GPG-839 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

- 6,10 Toevoer 6,10 GPG-
839 

6,12 0 0 

Ten opzichte van het voorgaande peilbesluit uit 1994, waarin deze toevoerwatergang langs 
de Bredeweg in Moerkapelle is benoemd met peil -6,10 m NAP. Deze toevoerwatergang 
staat in de praktijk in verbinding met de toevoerwatergang (vanuit inlaat rijksweg A12) 
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langs de Bredeweg en Noordelijke Dwarsweg / Plasweg, ook met peil -6,10 m NAP. Er is 
geen aanleiding om het peil te wijzigen, het oppervlaktewaterpeil voldoet voor de huidige 
functies (glastuinbouw / landbouw). 
 
GPG-840 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

GPG-100 5,40 16 5,40 GPG-
840 

5,42 0 0 

In het voorgaande peilbesluit uit 1994 had dit peilgebied waar inmiddels de wijk Swanla in 
Zevenhuizen is gerealiseerd, afdeling 16, hetzelfde oppervlaktewaterpeil. Dit peil voldoet 
nog steeds en kan worden gecontinueerd. 
 
GPG-841 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

- 4,80 - - GPG-
841 

4,82 - 0 



 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 

Toelichting peilbesluit Zuidplaspolder, versie 02 52 

Deze dijksloot is onderdeel van het toevoersysteem ten noorden van de kern Zevenhuizen. 
Het praktijkpeil van -4,80 m NAP voldoet en moet worden vastgelegd. 
 
GPG-842 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

GPG-81 6,40 / 
6,55 

1 6,40 / 
6,60 

GPG-
842 

6,42 / 6,57  0 0  

Afdeling 1 in het peilbesluit uit 1994 met peil -6,40 / -6,60 m NAP. Het wordt gevoed vanuit 
een inlaat van de Ringvaart (GPG-840 -5,40 m NAP) ten zuiden van de rijksweg A12.  
Dit gebied, ten noordoosten van Zevenhuizen, bestaat naast akkerbouw vooral uit 
glastuinbouw. De praktijkpeilen kunnen worden gehandhaafd. De stuw (peilscheiding tussen 
toevoerwatergang en GPG-842) moet worden verplaatst omdat enkele woningen en één kas 
beter aangesloten kunnen worden op het peil -6,42 / -6,57 m NAP. 
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GPG-843 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

- 6,00 - - GPG-
843 

6,02 - 0 

Dit peil is onderdeel van een hoogwatervoorziening in de kern Zevenhuizen en was niet 
eerder opgenomen in het peilbesluit 1994. Het peil voldoet en moet worden vastgelegd.  
 
GPG-844 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

GPG-101 5,10 17 5,10 GPG-
844 

5,12 0 0 

In het voorgaande peilbesluit behoorde dit peilvak, een deel van de kern van Zevenhuizen, 
tot afdeling 1, maar is daarin als hoogwatervoorziening weergegeven. Het peil is onderdeel 
van het toevoersysteem dat meerdere lager gelegen peilgebieden voedt. In de praktijk 
werkt dit peil voldoende. Het oppervlaktewaterpeil is noodzakelijk voor de aanwezige 
bebouwing en de toevoerfunctie en kan worden gehandhaafd. 
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GPG-845 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

GPG-84 6,90 / 
7,10 

2 6,90 / 
7,10 

GPG-
845 

6,92 / 7,12 0 0 

Dit gebied behoorde in het peilbesluit uit 1994 ook, net als GPG-834, tot afdeling 2, met het 
peil -6,90 / -7,10 m NAP). Het gebied ontvangt alleen het ‘te veel’ aan water uit GPG-843, 
Swanla te Zevenhuizen. Om het gebied goed te kunnen beheren zou de inlaat ten zuiden 
van de rijksweg A12 verbeterd en in gebruik genomen moeten worden. 
Het huidige oppervlaktewaterpeil is, bij een gemiddelde drooglegging van 140 cm, ruim 
voldoende voor de aanwezige functies. Het huidige peil kan worden gehandhaafd. 
Enkele mogelijk kritische objecten, zoals funderingen van oude(re) bebouwing, zijn 
aangesloten op de hoogwatervoorziening / toevoerwatergangen van GPG-892.  
 
Dit peilgebied is door de zogenaamde ‘noord-zuid’verbinding gekoppeld aan het peilgebied 
GPG-834 waar hetzelfde oppervlaktewaterpeil wordt gehanteerd. Omdat de noord-
zuidverbinding bestaat uit een afsluitbare duiker onder de A12 en er daardoor eventueel 
peilverschillen kunnen worden gerealiseerd, is het gebied gesplitst in een peilgebied ten 
noorden van de A12 (grotendeels) en ten zuiden van de A12. 
 
GPG-846 Zie: Afwijkend peil 
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GPG-847 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 
in cm 

GPG-88 6,25 / 
6,40 

5 6,20 / 
6,40 

GPG-
847 

6,32 / 6,42 -10 / 0 -5 / 0 

In het peilbesluit uit 1994 behoort dit peilvak tot afdeling 5, met peil  -6,20 / -6,40 m NAP. 
In de praktijk ligt het peil op -6,25 m / -6,40 m NAP. Het peilgebied bestaat uit 
bedrijventerreinen (Gouwepark), onbebouwd gebied bestaande uit graslanden (veen) met 
een kleine verkaveling, akkerland (klei) met een grotere verkaveling en langs wegen 
verspreide woningen / boerderijen. De verschillen in drooglegging zijn groot. Gemiddeld is 
de drooglegging 95 cm. In afvoersituaties wordt oppervlaktewater vanuit de 4e Tocht (GPG-
845, middels gemaal 4e Tocht) ingelaten om af te voeren naar gemaal Zuidplas. In een 
graslandgebied ten noorden van de Zuidelijke Dwarsweg van circa 40 ha kan dan 
wateroverlast vanuit de hoofdwatergang langs de Zuidelijke Dwarsweg optreden. Dit werd 
in de praktijk zoveel mogelijk door de bedrijfsvoerder van HHSK voorkomen door tijdig de 
stuw nabij de Middelweg (tijdelijk) te verlagen. Dit handwerk is echter geen gewenste 
situatie. Door het verschil tussen zomer- en winterpeil kleiner te maken, door het zomerpeil 
5 cm te verlagen (hierdoor wordt ook de maaivelddaling gevolgd) en door de afvoer via de 
4e Tocht te verbeteren wordt de afvoer van GPG-845 verbeterd (richting gemaal Kroes in 
plaats van gemaal Zuidplas). Hierdoor wordt het probleem in GPG-847 opgelost. Het 
oppervlaktewaterpeil wordt vastgelegd op -6,32 / - 6,42 m NAP. 
 
In het vorige peilbesluit uit 1994 is het bedrijventerrein Coenecoop als peilgebied, afdeling 
19 met peil -6,20 m vastgelegd. Dit peilgebied kan toegevoegd aan het peilgebied GPG-847. 
Dit peil sluit beter aan bij de functie en zorgt voor een robuuster watersysteem. 
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GPG-848 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

- 6,10 Toevoer 6,10 GPG-
848 

6,12 0 0 

In het voorgaande peilbesluit uit 1994 is deze toevoerwatergang met een inlaat in de 
Ringvaart nabij de rijksweg A12 aangegeven met een peil van -6,10 m NAP. Het 
oppervlaktewaterpeil blijft ongewijzigd omdat het voldoet voor de huidige functie. 
Handhaven huidig peil. 
 
GPG-949 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

- 6,00 - - GPG-
849 

6,02 - 0 

Ten zuidoosten van het bedrijventerrein Coenecoop (hoek Afgedamde Ringvaart / A12) ligt 
een korte lintbebouwing, Akkeroord, met een hoger oppervlaktewaterpeil dan het 
omringende peilgebied GPG-847 (-6,32 /-6,42 m NAP). Deze watergang wordt gevoed door 
een inlaat in het Afvoerkanaal. Dit hogere peil moet worden gehandhaafd vanwege de 
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aanwezige kwetsbare funderingen. Voorgesteld wordt om het praktijkpeil van -5,68 m NAP 
als vast peil in te stellen.  
 
GPG-850 Zie: Afwijkend peil 
 
GPG-851 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

- 6,40 Toevoer - GPG-
851 

6,42 - 0 

Dit peilgebied betreft een onderdeel van het toevoersysteem dat in het peilbesluit uit 1994 
niet geheel was gespecificeerd. Vanuit de Ringvaart bij de Zuidelijke Dwarsweg wordt via 
GPG-857 met peil -5,20 m NAP, water ingelaten. Het teveel aan water valt aan het einde 
van de watergang over een stuw naar de 4e Tocht (GPG-845). Het praktijkpeil van -6,42 m 
NAP voldoet voor de aanwezige functies en kan gehandhaafd blijven. 
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GPG-852 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

- 6,10 5 6,20 / 
6,40 

GPG-
852 

6,12 +10 / +30 0 

In het peilbesluit uit 1994 behoorde dit gebied tot afdeling 5, peil -6,20 / -6,40 m NAP maar 
dit is in de praktijk niet zo. Dit peilgebied wordt namelijk gevoed door middel van gemaal 
Middelweg. Het praktijkpeil past goed bij de huidige functie (veeteelt). Het wateroverschot 
valt over de stuw nabij de Zuidelijke Dwarsweg / Middelweg. Het praktijkpeil van -6,12 m 
NAP voldoet en kan worden gehandhaafd. 
 
GPG-853 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

GPG-108 5,85 / 
5,90 

13 5,80 / 
5,90 

GPG-
853 

5,87 / 5,92 -5 / 0 0 

In het peilbesluit uit 1994 heeft dit peilvak ten noorden van de A20, grenzend aan de 4e 
Tocht en de Middelweg, afdeling 13 in het vorig peilbesluit, een oppervlaktewaterpeil van  
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-5,80 / -5,90 m NAP. Het praktijkpeil ligt op -5,87 / -5,92 m NAP. Het gebied is circa 38 ha 
groot. De drooglegging ligt gemiddeld rond de richtlijn voor veenweide, het praktijkpeil 
voldoet voor de bestaande agrarische functie van dit gebied van ca 35 ha (veehouderij).  
 
Het gebied ligt in de zogenaamde “Groene Waterparel” en krijgt op termijn een 
natuurfunctie. Deze functie is mede ingegeven door de aanwezige ‘katteklei’, een 
grondsoort die de eigenschap heeft om fosfaat te binden aan de in de bodem aanwezige 
ijzer, zodat het water minder voedselrijk is en er daardoor een gevarieerdere flora en fauna 
ontstaat.  
Zo lang de agrarische functie hier nog bestaat, moet het oppervlaktewaterpeil afgestemd 
zijn op deze bestaande functie. Voorgesteld wordt om het praktijkpeil vast te stellen.  
 
Bij een functieverandering, van agrarisch naar natuur (Groene Waterparel), is binnen de 
looptijd van dit peilbesluit een partiële herziening van dit peilgebied mogelijk. Dan kunnen 
dit peilgebied en peilgebied GPG-854, dat ook in de Groene Waterparel igt, aan elkaar 
gekoppeld worden. 
 
GPG-854 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

GPG-110 6,02 13 5,80 / 
5,90 

GPG-
854 

6,02 -20 / -10 0 

Net als GPG-853 had dit peilgebied, ten noorden van de A20, grenzend aan de 4e Tocht en 
de Middelweg in het peilbesluit uit 1994 een van peil -5,80 / -5,90 m NAP. Het -5,80 m NAP 
is nooit ingesteld omdat bij dit peil het land te nat bleek te zijn. Het praktijkpeil is -6,02 m 
NAP. De drooglegging is gemiddeld 42 cm maar voldoet omdat bij dit peil de aanwezige 
katteklei in de bodem niet droogvalt waardoor er nog gewasopbrengsten te realiseren zijn. 
Het praktijkpeil van -6,02 m NAP moet worden gehandhaafd zolang de huidige agrarische 
functie aanwezig is. 
Dit peilgebied van circa 35 ha ligt net als GPG-853 in de toekomstige natuurontwikkeling 
Groene Waterparel. Deze twee peilgebieden kunnen pas na functieverandering in de 
toekomst worden samengevoegd, zodat er een groter peilvak ontstaat.  
 
GPG-855 Zie: Afwijkend peil 
 
GPG-856: Zie Afwijkend peil 
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GPG-857 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

GPG-118 5,20 15 5,20 GPG-
857 

5,22 0 0 

Deze dijksloot Ringvaart / Zuidelijke Dwarsweg is beschreven in het voorgaande peilbesluit 
uit 1994 als afdeling 15, waarvoor hetzelfde peil -5,20 m NAP is vastgesteld. Er zijn geen 
redenen gevonden om het oppervlaktewaterpeil te wijzigen. 
 
GPG-858 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

- 5,80 Toevoer 5,80 GPG-
858 

5,82 - 0 

Deze watergang maakt deel uit van het toevoersysteem vanuit de Ringvaart naar de 
Tweede Tocht. Het peil van -5,80 m NAP was opgenomen in het peilbesluit uit 1994 en kan 
worden gehandhaafd. 
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GPG-859 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

GPG-90 6,60 7 6,40 / 
6,60 

GPG-
859 

6,62 -20 / 0 0 

In het peilbesluit uit 1994 is een zomer- en winterpeil van respectievelijk -6,40 / -6,60 m 
NAP (afdeling 7) vastgesteld. Het zomerpeil van -6,40 m NAP is nooit ingesteld omdat dit 
peil in de praktijk te hoog bleek voor de lagere delen (vanwege het reliëf) in dit gebied. 
Aan dit peilgebied, tussen de 2e en 3e Tocht ten noorden van de rijksweg A20, dat bestaat 
uit glastuinbouw, akkerbouw, veeteelt en lintbebouwing, kan een stuk peilvak toegevoegd 
worden. Volgens het peilbesluit uit 1994 is het oppervlaktewaterpeil van dit deel -5,80 /  
-5,90 m NAP, maar dit peil nooit mogelijk geweest omdat dan bij dit peil het grootste deel 
van het land te nat was (veenweidegebied).  
In het peilgebied is een onderbemaling en een hoogwatervoorziening aanwezig, zie 
afwijkende peilen. Voorgesteld wordt om het winterpeil van -6,62 m NAP als vast peil te 
handhaven en de peilgebiedsgrens deels te verleggen. 
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GPG-860 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

GPG-41 6,25 Toevoer 6,10 GPG-
860 

6,27 -15 0 

Dit peilgebied maakt als hoogwatervoorziening langs de Bierhoogtweg / Knibbelweg uit van 
de watertoevoer vanuit de Ringvaart. Het praktijkpeil is -6,25 m NAP. In het voorgaande 
peilbesluit is de toevoerwatergang opgenomen als -6,10 m NAP, een deel (zie GPG-914) 
wordt in dit peilbesluit op dit peil vastgelegd. Vanwege het reliëfrijk gebied is dit peil voor 
delen te hoog, lager gelegen delen hebben een te kleine drooglegging. Het praktijkpeil -6,25 
m NAP voldoet voor de aanwezige functies en kan gehandhaafd blijven. Het peil voor deze 
toevoerwatergang kan worden vastgesteld op -6,27 m NAP.  
 
GPG-861 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

GPG-87 5,60 Toevoer - GPG-
861 

5,62 - 0 
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Hoek Zuidelijke Dwarsweg / Eerste Tochtweg. Hier ligt een tussenpeil van -5,60 m NAP van 
het toevoersysteem naar de Tweede Tocht met een inlaat in de Ringvaart (GPG-857). Het 
praktijkpeil van -5,60 m NAP moet worden gehandhaafd. 
 
GPG-862: Zie Afwijkende peilen 
 
GPG-863 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

GPG-87 6,25 4 6,25 GPG-
863 

6,27 0 0 

Het oppervlaktewaterpeil in de bebouwde kom van Moordrecht, in het vorige peilbesluit 
afdeling 4, is afgestemd op de aanwezige bebouwing en voldoet in de praktijk nog steeds 
voldoende. 
De Middelweg is een waterscheidende weg, waardoor de kern Moordrecht wordt opgesplitst  
in twee peilgebieden met hetzelfde peil -6,25 m NAP. In de toekomst is een duiker onder de 
Middelweg wenselijk zodat het watersysteem één geheel wordt. Handhaven huidig 
oppervlaktewaterpeil van -6,25 m NAP. 
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GPG-864 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

GPG-86 6,25 4 6,25 GPG-
864 

6,27 0 0 

Het oppervlaktewaterpeil in de bebouwde kom van Moordrecht, in het vorige peilbesluit 
afdeling 4, is afgestemd op de aanwezige bebouwing. In dit peilvak liggen aan de rand van 
de kern enkele watergangen met een hoger praktijkpeil, -6,05 / -6,15 m NAP. De 
drooglegging is hier plaatselijk zeer gering, terwijl de gemiddelde drooglegging 90 cm is. 
De Middelweg is een waterscheidende weg, waardoor de kern Moordrecht wordt opgesplitst  
in twee peilgebieden met hetzelfde peil -6,25 m NAP. In de toekomst is een duiker onder de 
Middelweg wenselijk zodat het watersysteem één geheel wordt. Handhaven huidig 
oppervlaktewaterpeil van -6,25 m NAP. 
 
GPG-865 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

- 6,40 Toevoer 6,90 / 
7,10 

GPG-
865 

6,42 -50 / -70 0 
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In het peilbesluit uit 1994 was dit gebied, hoek Ringvaart / Zuidelijke Dwarsweg, met 
voornamelijk glastuinbouw, geen apart peilgebied maar onderdeel van afdeling 2. Het 
landgebruik is in de loop der jaren veranderd. Het peil -6,40 m NAP is het praktijkpeil dat is 
afgestemd op de huidige functie en moet worden gehandhaafd.  
 
GPG-866 Zie afwijkende peilen 
 
GPG-867 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

- 5,95 Toevoer 5,95 GPG-
867 

5,97 0 0 

Volgens het peilbesluit uit 1994 is dit onderdeel van het toevoersysteem vanuit 
Zevenhuizen. Het peil is destijds aangegeven als -5,95 m NAP. Dit peil voldoet en kan 
worden gehandhaafd. 
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GPG-868 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

GPG-41 6,25 8 6,90 GPG-
868 

6,27 +65 0 

Dit peilgebied, Zuidelijke Dwarsweg / Eerste Tochtweg, voorheen behorende bij afdeling 8, 
wordt gevoed door de watertoevoer vanuit de Ringvaart, zie GPG-861. Het praktijkpeil van  
-6,25 m NAP voldoet voor de huidige functie glastuinbouw en kan gehandhaafd blijven.  
 
GPG-869 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 
in cm 

GPG-112 6,85 6 6,60 / 
6,80 

GPG-
869 

6,92  -30 / -10 -5 

Dit peilgebied ligt ten zuiden van de spoorlijn Rotterdam / Gouda tussen de Derde en Vierde 
Tocht. In het voorgaande peilbesluit was dit peilvak in het veenweidegebied niet apart 
benoemd maar onderdeel van afdeling 6 met peil -6,60 / -6,80 m NAP. Het praktijkpeil is  
-6,85 m NAP. Vanwege de maaivelddaling en de gemiddelde drooglegging wordt een peil 
van -6,90 m NAP voorgesteld.  
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GPG-870 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

GPG-47 6,60/ 6,70 6 6,60 / 
6,80 

GPG-
870 

6,62 / 6,72 0 / +10 0 

In het peilbesluit uit 1994, afdeling 6, had dit peilgebied voor gemaal Kroes (ook wel 
‘kommetje van Kroes’ genoemd) peil -6,60 /-6,80 m NAP. Volgens het peilbesluit uit 1994 
zou het oppervlaktewaterpeil 15 mm per 2 jaar moeten worden geïndexeerd, als aanpassing 
aan de maaivelddaling. In 2003 zou het waterpeil dan -6,68 / -6,88 m NAP moeten zijn. 
Deze peilindexatie is echter niet geheel doorgevoerd. In de praktijk voldoet het peil -6,60 m 
-6,70 m NAP bij een gemiddelde drooglegging van 62 cm. Met deze drooglegging voldoet 
het peilgebied aan de richtlijn voor veengebieden (60 cm), hoewel lokaal de drooglegging 
kleiner is. Omdat het gebied voldoet aan de richtlijn wordt voorgesteld om de praktijkpeilen 
zoveel mogelijk te handhaven.  
In het peilgebied liggen enkele afwijkingen, namelijk onderbemalingen met een lager peil, 
zie hierna onder ‘Afwijkende peilen’.  
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GPG-871 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 
in cm 

GPG-113 6,80 6 6,60 / 
6,80 

GPG-
859 

6,92  -30 / -10 -10 

In het vorige peilbesluit is dit peilgebied niet specifiek benoemd, het lag binnen afdeling 6. 
In de praktijk wordt de onderbemaling middels het gemaaltje Van Zuijlen I (Noord) bemalen 
waarbij het oppervlaktewaterpeil op -6,80 m ligt. Echter, de drooglegging is zodanig klein 
dat, mede gezien de maaivelddaling een peilindexering gerechtvaardigd is.  Voorgesteld 
wordt om het praktijkpeil te indexeren aan de maaivelddaling. Bij een peil van -6,90 m NAP 
is de gemiddelde drooglegging ongeveer 46 cm en voldoet hierdoor voor de huidige functie. 
 
GPG-872 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 
in cm 

GPG-114 6,70 6 6,60 / 
6,80 

GPG-
860 

6,72 / 6,82 -10 / 0 0 / -10 

Ook dit peilvak behoorde tot de afdeling 6. In de praktijk was er echter een afwijkend peil, 
het peilvak wordt op peil gehouden middels een pompje onder de naam Van Zuijlen II 
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(Zuid). De drooglegging is gemiddeld 40 cm. Er kan een zomer- en winterpeil worden 
ingesteld van -6,72 m / -6,82 m NAP, hiermee wordt de maaivelddaling geïndexeerd.  
 
GPG-873 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

- 5,60 - - GPG-
873 

5,62 - 0 

Dit peilgebied is onderdeel van een hoogwatervoorziening vanuit de Ringvaart ten oosten 
van gemaal Kroes onderaan de Ringvaart bij Moordrecht en was niet eerder opgenomen in 
een peilbesluit. Het peil voldoet en moet worden vastgelegd. 
 
GPG-874 Zie afwijkende peilen 
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GPG-875 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

GPG-85 6,35 / 
6,46 

3 6,30 / 
6,50 – 
6,35 / 
6,55 

GPG-
875 

6,37 / 6,48 0 / +10 0 

In dit oostelijk veenweidegebied, afdeling 3 in het peilbesluit uit 1994, zou het 
oppervlaktewaterpeil 10 mm per twee jaar moeten worden verlaagd, als aanpassing aan de 
maaivelddaling. In 2003 zou het geïndexeerde oppervlaktewater dan een peil hebben van  
-6,35 / -6,55 m NAP.  
In de praktijk blijkt er een zomer- / winterpeil van circa -6,35 / -6,46 m NAP te zijn. Het 
winterpeil ligt dus hoger dan was voorzien. Daarnaast is in de tussenliggende tijd (9 jaar) 
geen peilindexering toegepast. Met een drooglegging van gemiddeld 73 cm ligt dit 
veenweidegebied boven de richtlijn van de provincie. De provincie stelt dat, om de snelheid 
van de maaivelddaling in veengebieden niet te vergroten, de maximale gebiedsgemiddelde 
drooglegging (gerekend per peilvak) niet groter mag zijn dan 60 cm (richtlijn). Dit betekent 
dus dat een peil van -6,55 m NAP te laag zou zijn en extra maaivelddaling zou veroorzaken. 
Het huidige oppervlaktewaterpeil van -6,35 / -6,46 m NAP is afgestemd op de aanwezige 
agrarische functie. Het praktijkpeil kan worden gehandhaafd. 
In dit peilgebied komen enkele hoogwatervoorzieningen voor. Deze worden hierna in 
‘Afwijkende peilen’ behandeld. 
 
GPG-876: Zie Afwijkende peilen 
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GPG-877 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 
in cm 

GPG-97 4,00 11 4,00 GPG-
877 

4,07 0 -5 

Ten opzichte van het voorgaande peilbesluit uit 1994, waar dit peilgebied Snelle Polder-oost 
afdeling 11 was. Het oppervlaktewaterpeil wordt met 7 cm (inclusief 2 cm NAP-correctie) 
aangepast aan de maaivelddaling zodat het voldoet voor de huidige agrarische functie.  
 
GPG-878 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

GPG-96 3,80 10 3,80 GPG-
867 

3,82 0 0 

Ten opzichte van het voorgaande peilbesluit uit 1994, waar dit peilgebied in de Snelle Polder 
afdeling 10 was, blijft het oppervlaktewaterpeil ongewijzigd omdat het voldoet voor de 
huidige agrarische functie.  
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GPG-879 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

- 5,85 - - GPG-
879 

5,87 - 0 

Deze dijksloot is onderdeel van het toevoersysteem met een inlaat vanuit de Ringvaart ten 
noorden van Nieuwerkerk. In het voorgaande peilbesluit uit 1994 is dit peilgebied niet 
beschreven. Het praktijkpeil voldoet en moet worden vastgelegd. 
 
GPG-880 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

- 5,95 Toevoer 5,95 GPG-
880 

5,97 0 0 

Volgens het peilbesluit uit 1994 is dit onderdeel van het toevoerwatersysteem met peil  
-5,95 m NAP. Het oppervlaktewaterpeil van deze hoogwatervoorziening voldoet. Het peil 
kan worden gehandhaafd. 
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GPG-881 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

- 5,80 Toevoer 5,80 GPG-
881 

5,82 0 0 

Volgens het peilbesluit uit 1994 is dit onderdeel van het toevoersysteem bestaande uit een 
inlaat in de Ringvaart ten westen van GPG-882 (tuinbouwgebied Nieuwerkerk-noordwest). 
Het peil is destijds aangegeven met peil -5,80 m. Het huidige peil voldoet en kan worden 
gehandhaafd. 
 
GPG-882 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

GPG-93 / 
GPG-223 

6,95 8 6,90 GPG-
882 

6,97 -5 0 

Dit peilvak ligt ten noorden van de rijksweg A20 ten noorden van Nieuwerkerk aan den 
IJssel, inclusief de bermsloot ten zuiden van de rijksweg.  
Na inventarisatie blijkt dat een klein deel van het peilbesluit Prins Alexanderpolder / 
Eendragtspolder (2008) in verbinding staat met dit peilgebied. Onder de Ringvaart door ligt 
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een duikerverbinding waardoor een deel langs de Ringvaart bij Nesselande in de Prins 
Alexanderpolder feitelijk behoort tot het watersysteem van de Zuidplaspolder. In het 
voorgaande peilbesluit is dit gedeelte niet meegenomen. Dit gebied zal aan het peilbesluit 
van de Zuidplaspolder worden toegevoegd.  
 
GPG-883 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

GPG-94 6,90 8 6,90 GPG-
883 

6,92 0 0 

In het peilbesluit uit 1994 is dit peilvak afdeling 8 met peil -6,90 m NAP. Het betreft de 
bebouwde kom van Nieuwerkerk aan den IJssel. In stedelijk gebied worden de 
oppervlaktewaterpeilen doorgaans niet veranderd vanwege de bestaande bebouwing 
(funderingen). De gemeente verhoogt de verharding periodiek tot aanleghoogte en 
compenseert zo de maaivelddaling. Er is geen aanleiding om het oppervlaktewaterpeil aan 
te passen. 
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GPG-884 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

GPG-94 6,60 Toevoer 6,50 GPG-
884 

6,62 -10 0 

Volgens peilbesluit 1994 is dit peil ter hoogte van de Verbindingsweg te Nieuwerkerk a/d 
IJssel (glastuinbouw) onderdeel van het toevoersysteem vanuit de Ringvaart bij GPG-885. 
Vanwege de geringe drooglegging (door maaivelddaling) sluit een iets lager peil beter aan 
bij de functie glastuinbouw. Het peil wordt met -10 cm geïndexeerd aan de maaivelddaling 
en moet worden vastgelegd op -6,60 m NAP. 
 
GPG-885 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

GPG-99 6,39 14 6,39 GPG-
885 

6,41 0 0 

Dit peilvak ligt ten oosten van de kern Nieuwerkerk a/d/ IJssel en was in het vorig 
peilbesluit opgenomen als afdeling 14 met het peil -6,39 m NAP. De functie is voornamelijk 
agrarisch (veenweide). Gemiddeld ligt de drooglegging met 70 cm boven de norm voor 
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veenweidegebied (60 cm) dus is er geen reden om de maaivelddaling te compenseren. Het 
oppervlaktewaterpeil kan dus worden gehandhaafd.  
Aan de rand van het peilvak ligt een watergang dat als toevoerwatergang fungeert, met een 
inlaat in de Ringvaart en via een duiker onder de Zuidplasweg wordt o.a. het kassengebied 
ten oosten van Nieuwerkerk in GPG-884 (Verbindingsweg) gevoed. 
 
GPG-886 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
2008 

Peilbesluit 
2008 
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
2008 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

GPG-362 6,53 GPG-362 6,53 GPG-
886 

6,53 0 0 

Peilgebied vastgelegd in het peilbesluit Polder Prins Alexander uit 2008. Dit peilgebied dat 
gevoed wordt vanuit de Ringvaart bij Nesselande watert via een duiker in verbinding met 
GPG-882 af naar gemaal Abraham Kroes en maakt daarom uit van het watersysteem in de 
Zuidplaspolder en dient daarom in dit peilbesluit opgenomen te worden. Het huidige peil kan 
worden gehandhaafd. 
 
GPG-887: Zie afwijkende peilen 
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GPG-888 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

- 5,80 Toevoer 5,80 GPG-
888 

5,82 - 0 

Volgens het peilbesluit uit 1994 is dit onderdeel van het toevoersysteem bestaande uit een 
inlaat in de Ringvaart ten westen van GPG-891 (tuinbouwgebied Nieuwerkerk-noordwest). 
Het peil van de (opgedeelde) dijksloot is destijds aangegeven met peil -5,80 m. Het huidige 
peil voldoet (als de peilscheidingen naar het achterliggende peilgebied GPG-891 in orde zijn) 
en kan worden gehandhaafd.  
  
GPG-889 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
2008 

Peilbesluit 
2008 
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
2008 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

GPG-335 6,58 GPG-335 6,58 GPG-
889 

6,58 0 0 

Peilgebied vastgelegd in het peilbesluit Polder Prins Alexander uit 2008. Dit peilgebied wordt 
gevoed via de dijksloot langs de Ringvaart bij Nesselande en voert uiteindelijk water af naar 
gemaal Abraham Kroes (via GPG-882). Hierdoor is het een onderdeel van het watersysteem 
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in de Zuidplaspolder en dient daarom in dit peilbesluit opgenomen te worden. Het huidige 
peil kan worden gehandhaafd. 
 
GPG-890 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

GPG-80 3,70 12 3,70 GPG-
890 

3,72 0 0 

In het peilbesluit 1994 was dit peilgebied afdeling 12, met peil -3,70 m NAP. Dit kleine 
peilgebied tussen Ringvaart en Schielands Hoge Zeedijk-West bestaat uit een klein 
bosperceel met één woning en een opslagplaats ten behoeve van gemaal Kroes. Het 
oppervlaktewaterpeil is in de praktijk een flexibel peil: wanneer het peil hoger is dan  
-3,70 m NAP wordt het water door middel van een pompje naar de Ringvaart afgevoerd. Er 
wordt geen water ingelaten, de watergang wordt dus alleen gevoed met hemelwater. Het 
peilbesluit uit 1994 komt overeen met het praktijkpeil en levert geen knelpunten op en 
wordt daarom gehandhaafd. 
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GPG-891 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

GPG-95 6,40 9 6,40 GPG-
891 

6,42 0 0 

Dit peilvak is afdeling 9 met peil -6,40 m NAP in het peilbesluit uit 1994. In dit peilgebied 
komt (nog) glastuinbouw voor. Vanwege aanwezige kwetsbare funderingen (woningen en 
bedrijfsgebouwen zoals kassen) wordt het huidige oppervlaktewaterpeil van -6,42 m NAP 
gehandhaafd.  
 
GPG-892 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

- 6,00 Toevoer  GPG-
892 

6,02 - 0 

Deze toevoerwatergang, die gevoed wordt door een inlaat in de kern Zevenhuizen, heeft 
een peil van -6,02 en dient te worden gehandhaafd.  
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GPG-893 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

- 6,60 Toevoer - GPG-
893 

6,62 - 0 

In het voorgaande peilbesluit uit 1994 is deze toevoerwatergang met een inlaat in de 
Ringvaart nabij de kern van Nieuwerkerk aan den IJssel niet beschreven. Het praktijkpeil 
voldoet voor de huidige functie (bebouwing). Handhaven huidig praktijkpeil. 
 
GPG-894 Zie afwijkend peil 
 
GPG-895 Zie afwijkend peil 
 
GPG-896 Zie afwijkend peil 
 
GPG-897 Zie afwijkend peil 
 
GPG-898 Zie afwijkend peil 
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GPG-899 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

- 5,80 - - GPG-
899 

5,80 - 0 

Dit peilgebied betreft een deel van de sportvelden in de kern Zevenhuizen. In het 
voorgaande peilbesluit uit 1994 is dit peilgebied niet specifiek benoemd. Het praktijkpeil 
voldoet en moet worden gehandhaafd. 
 
GPG-900 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

- 5,87 - - GPG-
900 

5,87 - 0 

Langs de Julianastraat in Moerkapelle ligt een aantal watergangen die in de praktijk 
doorgaans droog staat. Wanneer de watergangen door neerslag (tijdelijk) zijn gevuld dan 
wordt het boven een peil van -5,87 m NAP afgevoerd naar het lager gelegen peilgebied 
GPG-826. De praktijksituatie blijft gehandhaafd. 
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GPG-901 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

- 3,69 10 - GPG-
901 

3,69 - 0 

Dit peilgebied ligt in de Snelle Polder. In het peilbesluit uit 1994 is dit gebied niet nader 
gespecificeerd. Tijdens de inspraakperiode is door belanghebbenden aan het licht gekomen 
dat hier een hoger peil wordt gevoerd. Dit praktijkpeil, dat in 2012 is ingemeten, moet 
worden gehandhaafd en vastgelegd. 
 
GPG-902 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

- 6,42 - - GPG-
902 

6,42 - 0 

Dit peilgebied betreft de watergang achter de lintbebouwing langs de Onderweg, ten oosten 
van Moerkapelle. Het peil was in het voorgaande peilbesluit uit 1994 niet vastgelegd en 
dient te worden gehandhaafd. 
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GPG-903 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

- 5,72 - - GPG-
903 

5,72 - 0 

Dit peilgebied ligt in Moerkapelle en wordt gevoed door een inlaat in de Ringvaart. In het 
voorgaande peilbesluit uit 1994 is dit peilgebied niet beschreven. De praktijksituatie moet 
worden gehandhaafd. 
 
GPG-904 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

- 4,56 Toevoer - GPG-
904 

4,56 - 0 

Deze watergang is onderdeel van het toevoerplan dat begint met GPG-821, in het 
noordwesten in Moerkapelle. Het toevoerplan valt getrapt naar de lager gelegen 
peilgebieden. In het voorgaande peilbesluit was dit deel van het toevoerplan niet 
gedetailleerd. In de praktijk verandert er niet, de bestaande situatie wordt gehandhaafd. 
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GPG-905 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

- 5,12 Toevoer - GPG-
905 

5,12 - 0 

Deze watergang is onderdeel van het toevoerplan dat begint met GPG-821, in het 
noordwesten in Moerkapelle. Het toevoerplan valt getrapt naar de lager gelegen 
peilgebieden. In het voorgaande peilbesluit was dit deel van het toevoerplan niet 
gedetailleerd. In de praktijk verandert er niets, de bestaande situatie wordt gehandhaafd. 
 
GPG-906 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

- 5,71 - - GPG-
906 

5,71 - 0 

Langs de Julianastraat ligt een watergang dat via een stuw afwatert op peilgebied GPG-826. 
Deze watergang heeft een peil van -5,71 m NAP. De peil kan worden gehandhaafd. 
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GPG-907 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

- 5,75 - - GPG-
907 

5,75 - 0 

Dit peilgebied ligt ten zuiden van de Noordelijke Dwarsweg in de kern Zevenhuizen. In het 
voorgaande peilbesluit uit 1994 was dit peilgebied niet beschreven. De praktijksituatie kan 
worden gehandhaafd. 
 
GPG-908 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

- 6,02  - GPG-
908 

6,02 - 0 

Dit peilgebied betreft een deel van de sportvelden in de kern Zevenhuizen. In het 
voorgaande peilbesluit uit 1994 is dit peilgebied niet specifiek benoemd. Het praktijkpeil 
voldoet en moet worden gehandhaafd. 
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GPG-909 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

- 3,51 10 - GPG-
909 

3,51 - 0 

Dit peilgebied ligt ten westen van de Snelle Polder. In het peilbesluit uit 1994 is dit gebied 
niet nader gespecificeerd. Tijdens de inspraakperiode is door belanghebbenden aan het licht 
gekomen dat hier een hoger peil wordt gevoerd. Dit praktijkpeil, dat in 2012 is ingemeten, 
moet worden gehandhaafd en vastgelegd. 
 
GPG-910 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

- 4,87 Toevoer - GPG-
910 

4,87 - 0 

Deze watergang is onderdeel van het toevoerplan dat begint met GPG-821, in het 
noordwesten in Moerkapelle. Het toevoerplan valt getrapt naar de lager gelegen 
peilgebieden. In het voorgaande peilbesluit was dit deel van het toevoerplan niet 
gedetailleerd. In de praktijk verandert er niets, de bestaande situatie wordt gehandhaafd. 
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GPG-911 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

- 5,81 Toevoer - GPG-
911 

5,81 - 0 

Deze watergang is onderdeel van het toevoerplan dat begint met GPG-821, in het 
noordwesten in Moerkapelle. Het toevoerplan valt getrapt naar de lager gelegen 
peilgebieden. In het voorgaande peilbesluit was dit deel van het toevoerplan niet 
gedetailleerd. In de praktijk verandert er niets, de bestaande situatie wordt gehandhaafd. 
 
GPG-912 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

- 6,55 - - GPG-
912 

6,5 - 0 

Dit kleine peilgebied is een tussenpeil en wordt gevoed door GPG-907. In het voorgaande 
peilbesluit uit 1994 is dit peil niet beschreven. De praktijksituatie moet worden 
gehandhaafd. 
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GPG-913 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

- 5,85 - - GPG-
913 

5,85 - 0 

Dit peilgebied is onderdeel van de watergang langs Akkeroord in Waddinxveen. De 
praktijksituatie moet worden gehandhaafd. 
 
GPG-914 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 
in cm 

- 6,27 Toevoer 6,10 GPG-
914 

6,12 0 15 

Op verzoek van belanghebbenden wordt vanwege aanwezige bebouwing het peil van -6,12 
m NAP opnieuw ingesteld. Dit was het oorspronkelijke peil zoals dat was vastgelegd in het 
peilbesluit uit 1994 en werd door middel van een opmaling gehandhaafd. In dit peilbesluit 
wordt het peil van -6,12 m NAP opnieuw vastgesteld en ingesteld. 
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GPG-915 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

- 6,62 - - GPG-
915 

6,62 - 0 

In het voorgaande peilbesluit uit 1994 is deze toevoerwatergang niet beschreven. Het 
betreft een inlaat in de Ringvaart ten noorden van de rijksweg A20. Het huidige peil voldoet 
en dient gehandhaafd te blijven. 
 
 
Afwijkende peilen 
 
GPG-846 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

- 6,00 5 6,20 / 
6,40 

GPG-
846 

6,02 +20 / 40 0 

Ten zuiden van het bedrijventerrein Gouwepark (in GPG-847, peil -6,32 / -6,42 m NAP) ligt 
een afwijkend peilvak met een agrarische functie (melkveehouderij). Het watersysteem 
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staat middels een onderdoorgang onder de A20 in verbinding met een watergang ten 
westen van de A20. De functie rechtvaardigt het afwijkende peil. Vaststellen afwijkend 
praktijkpeil. 
 
GPG-850 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

GPG-106 7,20 2 6,90 / 
7,10 

GPG-
850 

7,22 -30 / -10 0 

In het voorgaande peilbesluit uit 1994 was dit afwijkend peil, hoek Knibbelweg / Zuidelijke 
Dwarsweg, tussen de Derde en Vierde Tocht, niet vastgelegd. In de praktijk is dit peil echter 
noodzakelijk voor de functie (akkerbouw). Ten opzichte van het peilgebied waarin dit 
peilvakje (ruim 20 ha) ligt is de afwijking gerechtvaardigd. De gemiddelde drooglegging bij 
het oppervlaktewaterpeil van -7,20 m is 112 cm, dit is niet vergelijkbaar met het 
omringende peilgebied GPG-839, met peil -6,90 / -7,10 m NAP en gemiddelde drooglegging 
van 140 cm. Dit verschil is het gevolg van het natuurlijk reliëf in dit middengebied van de 
Zuidplaspolder. In de praktijk wordt het waterbeheer in dit peilvak geregeld middels een 
pompje.  
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GPG-855 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

- 6,25 3 6,35 / 
6,50 

GPG-
855 

6,27 -10 0 

De oude bebouwing aan de Middelweg te Moordrecht is in het verleden voorzien van 
pompjes waarmee een hoogwatervoorziening is gecreëerd. In het voorgaande peilbesluit uit 
1994 is de hoogwatervoorziening aangeduid. De noodzaak van deze hoogwatersloten is in 
de praktijk nog steeds aanwezig. De afwijkende peilen moeten worden vastgelegd. 
 
GPG-856 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

- 6,25 3 6,35 / 
6,50 

GPG-
856 

6,27 -10 0 

De oude bebouwing aan de Middelweg te Moordrecht is in het verleden voorzien van 
pompjes waarmee een hoogwatervoorziening is gecreëerd. In het voorgaande peilbesluit uit 
1994 is de hoogwatervoorziening aangeduid. De noodzaak van deze hoogwatersloten is in 
de praktijk nog steeds aanwezig. De afwijkende peilen moeten worden vastgelegd. 
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GPG-862 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

- 6,10 - - GPG-
862 

6,12 0 0 

Voorziening ter bescherming funderingen. Het afwijkend peil is gerechtvaardigd voor dit 
peilvak dat in het peilgebied GPG-875  met peil -6,35 / 6,50 m NAP ligt. 
 
GPG-866 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

GPG-111 7,35 6 6,60 / 
6,80 

GPG-
866 

7,37 -75 / -55 0 

Dit peilgebied, ten zuidwesten van de Derde Tocht, was in het voorgaande peilbesluit in 
afdeling 6 met peil -6,60 / -6,80 m NAP gelegen. In dat peilbesluit was dit peilvak niet apart 
benoemd. Een deel, ongeveer ¼ deel is verhard terrein van Van Vliet Trucks. Een afwijkend 
peil is gerechtvaardigd gezien het lagere maaiveld. Voorgesteld wordt om de peilafwijking 
vast te leggen. 
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GPG-874 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

- 6,25 3 6,35 / 
6,50 

GPG-
874 

6,27 -10 0 

De oude bebouwing aan de Middelweg te Moordrecht is in het verleden voorzien van 
pompjes waarmee een hoogwatervoorziening is gecreëerd. In het voorgaande peilbesluit uit 
1994 is de hoogwatervoorziening aangeduid. De noodzaak van deze hoogwatersloten is in 
de praktijk nog steeds aanwezig. De afwijkende peilen moeten worden vastgelegd. 
 
GPG-876 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
1994 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
1994 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

GPG-115 7,10 7 6,40 / 
6,60 

GPG-
876 

7,12 -80 / -60 0 

In het voorgaande peilbesluit is deze onderbemaling niet beschreven. Het gebied wordt 
gevoed vanuit de toevoerwatergang vanuit de Ringvaart naar de 2e Tocht.  
Het peilvakje ligt in het overgangsgebied klei / veen. Vanwege de functie akkerbouw en het 
maaiveldhoogteverschil (reliëf) is een afwijkend peil gerechtvaardigd. 
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GPG-887 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
2008 

Peilbesluit 
2008  
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
2008 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

GPG-337 6,23 GPG-337 6,23 GPG-
887 

6,23 0 0 

Afwijkend peil uit peilbesluit Polder Prins Alexander uit 2008. Dit deel van de dijksloot langs 
de Ringvaart bij Nesselande watert af (via andere afwijkende peilen) naar gemaal Abraham 
Kroes en maakt daarom uit van het watersysteem in de Zuidplaspolder en dient daarom in 
dit peilbesluit opgenomen te worden. Het huidige peil kan worden gehandhaafd. 
 
GPG-894 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
2008 

Peilbesluit 
2008 
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
2008 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

GPG-338 5,42 GPG-338 5,42 GPG-
894 

5,42 0 0 

Afwijkend peil uit het peilbesluit Polder Prins Alexander uit 2008. Dit deel van de dijksloot 
langs de Ringvaart bij Nesselande en watert af uiteindelijk af naar gemaal Abraham Kroes 
en maakt daarom uit van het watersysteem in de Zuidplaspolder. Daarom moet dit peilvak 
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in dit peilbesluit opgenomen te worden. Het huidige afwijkende peil kan worden 
gehandhaafd. 
 
GPG-895 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
2008 

Peilbesluit 
2008 
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
2008 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

GPG-340 5,55 GPG-340 5,55 GPG-
895 

5,55 0 0 

Afwijkend peil uit peilbesluit Polder Prins Alexander uit 2008. Dit deel van de dijksloot langs 
de Ringvaart bij Nesselande watert af (via andere afwijkende peilen) naar gemaal Abraham 
Kroes en maakt daarom uit van het watersysteem in de Zuidplaspolder en dient daarom in 
dit peilbesluit opgenomen te worden. Het huidige peil kan worden gehandhaafd. 
 
GPG-896 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
2008 

Peilbesluit 
2008 
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
2008 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

GPG-341 6,10 GPG-341 6,10 GPG-
896 

6,10 0 0 
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Afwijkend peil uit het peilbesluit Polder Prins Alexander uit 2008. Dit deel van de dijksloot 
langs de Ringvaart bij Nesselande en watert af uiteindelijk af naar gemaal Abraham Kroes 
en maakt daarom uit van het watersysteem in de Zuidplaspolder. Daarom moet dit peilvak 
in dit peilbesluit opgenomen te worden. Het huidige afwijkende peil kan worden 
gehandhaafd. 
 
GPG-897 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
2008 

Peilbesluit 
2008 
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
2008 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

GPG-342 6,32 GPG-342 6,32 GPG-
987 

6,32 0 0 

Afwijkend peil uit het peilbesluit Polder Prins Alexander uit 2008. Dit deel van de dijksloot 
langs de Ringvaart bij Nesselande en watert af uiteindelijk af naar gemaal Abraham Kroes 
en maakt daarom uit van het watersysteem in de Zuidplaspolder. Daarom moet dit peilvak 
in dit peilbesluit opgenomen te worden. Het huidige afwijkende peil kan worden 
gehandhaafd. 
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GPG-898 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
2008 

Peilbesluit 
2008 
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
2008 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

GPG-343 6,62 GPG-343 6,62 GPG-
898 

6,62 0 0 

Afwijkend peil uit het peilbesluit Polder Prins Alexander uit 2008. Dit deel van de dijksloot 
langs de Ringvaart bij Nesselande en watert af uiteindelijk af naar gemaal Abraham Kroes 
en maakt daarom uit van het watersysteem in de Zuidplaspolder. Daarom moet dit peilvak 
in dit peilbesluit opgenomen te worden. Het huidige afwijkende peil kan worden 
gehandhaafd.  
 
GPG-916 

 
Tijdelijke 
beheer- 
registercode 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -
NAP 

Afdeling 
volgens 
peilbesluit 
2008 

Peilbesluit 
2008 
t.o.v. m -
NAP 

Peilcode 
2012 

Peilvoorstel 
2012  
t.o.v. m -
NAP 

Peilverschil 
2012 – 
2008 in cm 

Peilverschil 
2012 t.o.v. 
praktijkpeil 

GPG-334 6,03 GPG-334 6,03 GPG-
916 

6,03 0 0 

Afwijkend peil uit het peilbesluit Polder Prins Alexander uit 2008. Dit deel van de dijksloot 
langs de Ringvaart bij Nesselande en watert af uiteindelijk af naar gemaal Abraham Kroes 
en maakt daarom uit van het watersysteem in de Zuidplaspolder. Daarom moet dit peilvak 
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in dit peilbesluit opgenomen te worden. Het huidige afwijkende peil kan worden 
gehandhaafd.  
 
Handhaven of intrekken 
In de praktijk zijn anno 2012 meer dan bovenstaande beschreven afwijkende peilen 
aanwezig. Deze worden met dit nieuwe peilbesluit ingetrokken. Indien er door de 
belanghebbenden aangetoond kan worden dat een afwijkend peil gerechtvaardigd is, dan 
zal het belang ervan door HHSK worden afgewogen. 
 
In hoofdstuk 5 worden de peilvoorstellen overzichtelijk weergegeven. 
Het effect van de voorgestelde te handhaven of aan te passen peilen op aanwezige 
functie(s) wordt kort beschreven in hoofdstuk 6.  
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5 Peilvoorstellen 

5.1 Codering nieuwe peilgebieden 

Bij het nieuwe ontwerp-peilbesluit worden nieuwe GPG-codes toegepast vanwege de 
harmonisatie van het beheerregister van HHSK, de oude peilcodes (afdelingen) uit het 
peilbesluit van 1994 en de tijdelijke beheerregistercodes komen daarmee te vervallen. 
 
Tabel 6. Omzetten oude codes en nieuwe GPG-codes  

Peilbesluit 2012  
(GPG-code) 

Peilbesluit 1994 
(Afdeling) 

Locatie /naam peilgebied 

GPG-821 Toevoer Toevoer Moerkapelle 
GPG-822 Toevoer Toevoer Moerkapelle 
GPG-823 Toevoer Toevoer Julianastraat 
GPG-824 Toevoer Toevoer Warnaarplantsoen 
GPG-825 Toevoer Toevoer Waddinxveen 
GPG-826 1 Moerkapelle, zuidoost 
GPG-827 g001 Oostpolder (Waddinxveen) 
GPG-828 - Waddinxveen-centrum  
GPG-829 - Toevoer Moerkapelle  
GPG-830 - Toevoer Moerkapelle 
GPG-831 17 Kern Moerkapelle 
GPG-832 Toevoer Julianastraat Moerkapelle 
GPG-833 1 Hoek 6e Tocht / Onderweg 
GPG-834 2 Ten noorden A20 + Doelwijk 
GPG-835 18 Waddinxveen, wijk Zuidplas 
GPG-836 1 Moerkapelle, zuidwest 
GPG-837 Toevoer Toevoer Waddinxveen 
GPG-838 2 Waddinxveen, bebouwing west 
GPG-839 Toevoer Toevoer Bredeweg / Plasweg 
GPG-840 16 Zevenhuizen noord 
GPG-841 - Toevoer Zevenhuizen noord 
GPG-842 1 Glastuinbouw Zevenhuizen noord 
GPG-843 - Toevoer Zevenhuizen 
GPG-844 17 Kern Zevenhuizen 
GPG-845 2 Hoek A12 / Ringvaart /4e Tocht 
GPG-846 - Afwijkend peil 
GPG-847 5 Hoek A12 /A20, spoor Gouda-Waddinxveen 
GPG-848 Toevoer Ringvaart A12 –Zuidelijke Dwarsweg 
GPG-849 - Akkeroord lintbebouwing 
GPG-850 - Afwijkend peil 
GPG-851 Toevoer Toevoer Zuidelijke Dwarsweg  
GPG-852 5 Nabij Middelweg 
GPG-853 13 Toekomstige Groene Waterparel 
GPG-854 13 Toekomstige Groene Waterparel 
GPG-855 3 Afwijkend peil 
GPG-856 3 Afwijkend peil 
GPG-857 15 Dijksloot Ringvaart / Zuidelijke Dwarsweg 
GPG-858 Toevoer Toevoer Ringvaart / Tweede Tocht 
GPG-859 7 Tussen 2e en 3e Tocht, ten noorden van A20  
GPG-860 Toevoer Bierhoogtweg - Knibbelweg 
GPG-861 Toevoer Hoek Zuidelijke Dwarsweg / Eerste Tochtweg 
GPG-862 - Afwijkend peil 
GPG-863 4  Moordrecht (noord) 
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Peilbesluit 2012  
(GPG-code) 

Peilbesluit 1994 
(Afdeling) 

Locatie /naam peilgebied 

GPG-864 4 Bebouwde kom Moordrecht (zuid) 
GPG-865 Toevoer Ringvaart / Zuidelijke Dwarsweg 
GPG-866 6 Afwijkend peil 
GPG-867 Toevoer Toevoer Zevenhuizen 
GPG-868 8 Zuidelijke Dwarsweg / Eerste Tochtweg 
GPG-869 6 Tussen 3e en 4e Tocht, ten zuiden van spoorlijn 

Rotterdam-Gouda 
GPG-870 6 Peilvak voor gemaal Abraham Kroes 
GPG-871 6 Van Zuijlen noord 
GPG-872 6 Van Zuijlen zuid 
GPG-873 - Onderaan Ringvaart bij Moordrecht 
GPG-874 3 Afwijkend peil 
GPG-875 3 Oostelijk veenweidegebied 
GPG-876 7 Afwijkend peil 
GPG-877 11 Snelle Polder-oost 
GPG-878 10 Snelle Polder-zuid 
GPG-879 - Toevoer ten zuiden van Zevenhuizen 
GPG-880 Toevoer Toevoer Eerste Tochtweg 
GPG-881 Toevoer Dijksloot Ringvaart Nieuwerkerk-noord 
GPG-882 8 Nieuwerkerk-noord, A20 bij Nesselande 
GPG-883 8 Kern Nieuwerkerk a/d IJssel 
GPG-884 Toevoer Verbindingsweg 
GPG-885 14 Nieuwerkerk zuidoost 
GPG-886 GPG-362 Peilbesluit PPA 2008 (dijksloot Nesselande) 
GPG-887 GPG-337 Peilbesluit PPA 2008 (Afwijkend peil dijksloot 

Nesselande) 
GPG-888 Toevoer Westringdijk Nieuwerkerk noord 
GPG-889 GPG-335 Peilbesluit PPA 2008 (dijksloot Nesselande) 
GPG-890 12 Gebiedje onderaan Schielands Hoge Zeedijk West 
GPG-891 9 Nieuwerkerk noordwest (Albert van ’t Hartweg) 
GPG-892 - Toevoer Knibbelweg 
GPG-893 Toevoer Inlaat Nieuwerkerk aan den IJssel 
GPG-894 GPG-338 Peilbesluit PPA 2008 (afwijkend peil dijksloot 

Nesselande) 
GPG-895 GPG-340 Peilbesluit PPA 2008 (afwijkend peil dijksloot 

Nesselande) 
GPG-896 GPG-341 Peilbesluit PPA 2008 (afwijkend peil dijksloot 

Nesselande) 
GPG-897 GPG-342 Peilbesluit PPA 2008 (afwijkend peil dijksloot 

Nesselande) 
GPG-898 
 

GPG-343 Peilbesluit PPA 2008 (afwijkend peil dijksloot 
Nesselande) 

GPG-899 - Sportvelden Zevenhuizen 
GPG-900 - Julianastraat, Moerkapelle 
GPG-901 10 Snelle Polder (midden) 
GPG-902 - Achter Onderweg Moerkapelle 
GPG-903 - Moerkapelle, driehoek Ringvaart / Bredeweg 
GPG-904 Toevoer Bredeweg, Moerkapelle 
GPG-905 Toevoer Bredeweg, Moerkapelle 
GPG-906 - Julianastraat, Moerkapelle 
GPG-907 - Noordelijke Dwarsweg (zuid), Zevenhuizen 
GPG-908 - Sportvelden, Zevenhuizen 
GPG-909 10 Snelle Polder (west) 
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Peilbesluit 2012  
(GPG-code) 

Peilbesluit 1994 
(Afdeling) 

Locatie /naam peilgebied 

GPG-910 Toevoer Bredeweg, Moerkapelle 
GPG-911 Toevoer Bredeweg, Moerkapelle 
GPG-912 - Knibbelweg, Zevenhuizen 
GPG-913 - Akkeroord, Waddinxveen 
GPG-914 - Toevoer Knibbelweg 
GPG-915 - Inlaat Nieuwerkerk noord 
GPG-916 GPG-334 Peilbesluit PPA 2008 (afwijkend peil dijksloot 

Nesselande) 
 

5.2 Verschillen peilbesluit 2012 – peilbesluit 1994 

In het nieuwe peilbesluit voor de Zuidplaspolder zijn ten opzichte van het peilbesluit uit 
1994 wijzigingen voorgesteld. De wijzigingen worden doorgevoerd vanwege het 
formaliseren van het al jaren gehanteerde praktijkpeil, vanwege veranderde functies 
(bijvoorbeeld woningbouw in plaats van agrarisch), vanwege nieuwe inventarisaties en 
afwegingen (o.a. gebaseerd op de watersysteemanalyse waarbij het Sobek-model is 
toegepast) of vanwege het optimaal faciliteren van de aanwezige functie. 
Omdat dit peilbesluit anno 2012 18 jaar na het laatste peilbesluit, waarin peilgebieden 
ontbraken of waarvan de oppervlaktewaterpeilen nooit zijn ingesteld, is opgesteld, ligt een 
vergelijking met de (jarenlange gehanteerde) praktijkpeilen meer voor de hand. Voor de 
volledigheid zijn voor zover bekend ook de peilen uit het oude peilbesluit uit 1994 
opgenomen. Zie onderstaande tabel 7. 
 
Voor enkele bestaande peilgebieden worden kleine peilverschillen, tot 10 cm, voorgesteld 
om bijvoorbeeld de maaivelddaling te compenseren (behoud van drooglegging) of vanwege 
de optimalisatie van het watertoevoersysteem. De grotere peilverschillen, groter dan 10 cm 
zijn correcties van eerdere peilmetingen, nader gespecificeerde peilen en peilgrenzen 
(volgend uit nauwkeurige inventarisaties en berekeningen) of zijn het gevolg van het 
instellen van vaste peilen in plaats van zomer- en winterpeil.  
In veel peilgebieden worden de bestaande (praktijk) oppervlaktewaterpeilen gehandhaafd. 
Een belangrijk verschil met het voorgaande peilbesluit uit 1994 is ook dat de dijksloten en 
het toevoerwatersysteem in kaart zijn gebracht en dat hiervoor de optimale (praktijk) peilen 
zijn bepaald. Zie verder ook hoofdstuk 4.3 voor de afwegingen. 
 
De te verwachten effecten, voor met name die peilgebieden waarvoor is voorgesteld om het 
praktijkpeil aan te passen, worden beschreven in hoofdstuk 6, Effecten. 
 
Tabel 7. Vergelijking oppervlaktewaterpeilen 
Peilbesluit 2012 
peilcode 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. –m NAP 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -NAP 

Peilvoorstel 2012  
t.o.v. m -NAP 

Peilverschil 2012  
t.o.v. praktijkpeil in cm 

GPG-821 4,50 4,00 4,02 0 
GPG-822 4,50 4,60 4,62 0 
GPG-823 - 5,02 5,02 0 

GPG-824 5,50 5,50 5,52 0 
GPG-825 5,90 / 6,10 5,95 5,95 0 
GPG-826 6,40 / 6,60 6,42 / 6,60 6,42 0 / +20 

GPG-827 2,37 2,37 2,39 0 
GPG-828 6,10 6,27 6,27 0 
GPG-829 4,60 4,60 4,62 0 
GPG-830 4,80 4,80 4,82 0 
GPG-831 5,80 5,80 5,82 0 
GPG-832 6,10 6,10 6,12 0 
GPG-833 6,40 / 6,60 6,62 6,62 0 

GPG-834 6,90 / 7,10 6,90 / 7,10 6,92 / 7,12 0 
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Peilbesluit 2012 
peilcode 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. –m NAP 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -NAP 

Peilvoorstel 2012  
t.o.v. m -NAP 

Peilverschil 2012  
t.o.v. praktijkpeil in cm 

GPG-835 6,80 6,80 6,82 0 

GPG-836 6,40 / 6,40 6,40 / 6,60 6,22 +20 +40 
GPG-837 5,90 en 6,10 6,00 6,02 0 
GPG-838 6,90 / 7,10 6,70 6,72 0 

GPG-839 6,10 6,10 6,12 0 
GPG-840 5,40 5,40 5,42 0 
GPG-841 - 4,80 4,82 0 
GPG-842 6,40 /6,60 6,40 / 6,55 6,42 / 6,57 0  

GPG-843 - 6,00 6,02 0 
GPG-844 5,10 5,10 5,12 0 
GPG-845 6,90 / 7,10 6,90 / 7,10 6,92 / 7,12 0 

GPG-846    Afwijkend peil 
GPG-847 6,20 / 6,40 6,25 / 6,40 6,32 / 6,42 -5 / 0 
GPG-848 6,10 6,10 6,12 0 

GPG-849 - 5,68 5,68 0 
GPG-850    Afwijkend peil 
GPG-851 - 6,40 6,42 0 

GPG-852 6,20 / 6,40 6,10 6,12 0 
GPG-853 5,80 / 5,90 5,85 / 5,90 5,87 / 5,92 0 
GPG-854 5,80 / 5,90  6,02 6,02 0 
GPG-855    Afwijkend peil 
GPG-856    Afwijkend peil 
GPG-857 5,20 5,20 5,22 0 
GPG-858 5,80 5,80 5,82 0 
GPG-859 6,40 / 6,60 6,60 6,62 0 
GPG-860 6,10 6,25 6,27 0 
GPG-861 - 5,60 5,62 0 
GPG-862    Afwijkend peil 
GPG-863 6,25 6,25 6,27 0 
GPG-864 6,25 6,25 6,27 0 

GPG-865 6,90 / 7,10 6,40  6,42 0 
GPG-866    Afwijkend peil 
GPG-867 5,95 5,95 5,97 0 

GPG-868 6,90 6,25 6,27 0 
GPG-869 6,60 / 6,80 6,85 6,92  -5 
GPG-870 6,60 /6,80 6,60 / 6,70 6,62 / 6,72 0  
GPG-871 6,60 / 6,80 6,80 6,92  -10 
GPG-872 6,60 / 6,80 6,70 6,72 / 6,82  0 / -10 
GPG-873 - 5,60 5,62 0 

GPG-874    Afwijkend peil 
GPG-875 6,30 / 6,50 -

6,35 / 6,55 
6,35 / 6,46 6,37 / 6,48 0 

GPG-876 -   Afwijkend peil 
GPG-877 4,00 4,00 4,07 -5 
GPG-878 3,80 3,80 3,82 0 
GPG-879 - 5,85 5,87 0 

GPG-880 5,95 5,95 5,97 0 
GPG-881 5,80 5,80  5,82 0 
GPG-882 6,90  6,95 6,97 0 
GPG-883 6,90 6,90 6,92 0 
GPG-884 6,50  6,60 6,62 0 
GPG-885 6,39 6,39 6,41 0 
GPG-886 6,53 6,53 6,53 0 
GPG-887    Afwijkend peil 
GPG-888 5,80 5,80 5,82 0 
GPG-889 6,58 6,58 6,58 0 

GPG-890 3,70 3,70 3,72 0 
GPG-891 6,40 6,40 6,42 0 
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Peilbesluit 2012 
peilcode 

Peilbesluit 
1994  
t.o.v. –m NAP 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -NAP 

Peilvoorstel 2012  
t.o.v. m -NAP 

Peilverschil 2012  
t.o.v. praktijkpeil in cm 

GPG-892 - 6,00 6,02 0 

GPG-893 - 6,60 6,62 0 
GPG-894    Afwijkend peil 
GPG-895    Afwijkend peil 

GPG-896    Afwijkend peil 
GPG-897    Afwijkend peil 
GPG-898    Afwijkend peil 
GPG-899 - 5,80 5,80 0 

GPG-900 - 5,87 5,87 0 
GPG-901 - 3,69 3,69 0 
GPG-902 - 6,42 6,42 0 

GPG-903 - 5,72 5,72 0 
GPG-904 - 4,56 4,56 0 
GPG-905 - 5,12 5,12 0 

GPG-906 - 5,71 5,71 0 
GPG-907 - 5,75 5,75 0 
GPG-908 - 6,02 6,02 0 

GPG-909 - 3,51 3,51 0 
GPG-910 - 4,87 4,87 0 
GPG-911 - 5,81 5,81 0 
GPG-912 - 6,55 6,55 0 
GPG-913 - 5,85 5,85 0 
GPG-914 6,10 6,25 6,12 +15 
GPG-915 - 6,62 6,62 0 
GPG-916 6,03 6,03 6,03 Afwijkend peil 

 

5.3 Peilbesluit 

In deze toelichting op het peilbesluit is in hoofdstuk 4 uiteengezet welke peilen er voor de 
verschillende peilgebieden vastgelegd (ingesteld of gehandhaafd) dienen te worden. De 
beschreven uitgangspunten en afwegingen van de peilgebieden hebben tot onderstaand 
peilbesluit geleid, zie tabel 8. De peilbesluitkaart staat weergegeven in kaartbijlage 9. De 
onderstaande tabel is het belangrijkste onderdeel van het peilbesluit voor de Zuidplaspolder 
zoals dat door de Verenigde Vergadering van het hoogheemraadschap is vast te stellen.  
 
De afwijkende peilen, behorende bij het peilbesluit Zuidplaspolder, zijn weergegeven in een 
aparte tabel 9 in paragraaf 5.4. De te verwachten effecten (bij verandering in peilgebied en 
/ of oppervlaktewaterpeilen) zijn beschreven in hoofdstuk 6. 
 
Doordat de NAP-correctie doorgevoerd moet worden (zie par. 3.8, figuur 6), betekent dit 
dat alle peilen, met het peilbesluit van 2002 als uitgangspunt, 2 cm naar beneden worden 
bijgesteld. Deze correctie wordt in onderstaande peilvoorstellen doorgevoerd. Dit is een 
theoretische peilaanpassing, het oppervlaktewaterpeil zelf verandert in de praktijk dus niet, 
slechts de notering ervan, afleesbaar op de peilschaal, wordt 2 cm lager. 
Bijvoorbeeld: het peilgebied x , volgens peilbesluit (1994) -6,40 m NAP wordt conform NAP 
2005 2 cm lager, dus -6,42 m. Enkele (praktijk)peilen zijn in 2011 en 2012 ingemeten, dus 
hier is reeds uitgegaan van het gecorrigeerde NAP. De oppervlaktewaterpeilen in dit 
peilbesluit weergegeven zijn NAP-gecorrigeerde peilen.  
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Tabel 8. Peilbesluit 2012 
Peilgebied Peilbesluit 

1994  
t.o.v. –m NAP 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -NAP 

Peilbesluit 2012  
(-m t.o.v. 
gecorrigeerd NAP) 

Schouwpeil*  
(-m. t.o.v. gecorrigeerd 
NAP) 

GPG-821 4,50 4,00 4,02 4,02 
GPG-822 4,50 4,60 4,62 4,62 
GPG-823 - 5,02 5,02 5,02 
GPG-824 5,50 5,50 5,52 5,52 
GPG-825 5,90 / 6,10 5,95 5,95 5,95 
GPG-826 6,40 / 6,60 6,42 / 6,60 6,42 6,42 
GPG-827 2,37 2,37 2,39 2,39 

GPG-828 6,10 6,27 6,27 6,27 
GPG-829 4,60 4,60 4,62 4,62 
GPG-830 4,80 4,80 4,82 4,82 
GPG-831 5,80 5,80 5,82 5,82 
GPG-832 6,10 6,10 6,12 6,12 
GPG-833 6,40 / 6,60 6,62 6,62 6,62 
GPG-834 6,90 / 7,10 6,90 / 7,10 6,92 / 7,12 7,12 
GPG-835 6,80 6,80 6,82 6,82 
GPG-836 6,40 / 6,40 6,40 / 6,60 6,22 6,22 
GPG-837 5,90 en 6,10 6,00 6,02 6,02 
GPG-838 6,90 / 7,10 6,70 6,72 6,72 
GPG-839 6,10 6,10 6,12 6,12 
GPG-840 5,40 5,40 5,42 5,42 
GPG-841 - 4,80 4,82 4,82 
GPG-842 6,40 / 6,60 6,40 / 6,55 6,42 / 6,57 6,57 
GPG-843 - 6,00 6,02 6,02 
GPG-844 5,10 5,10 5,12 5,12 
GPG-845 6,90 / 7,10 6,90 / 7,10 6,92 / 7,12 7,12 
GPG-847 6,20 / 6,40 6,25 / 6,40 6,32 / 6,42 6,42 
GPG-848 6,10 6,10 6,12 6,12 
GPG-849 - 5,68 5,68 5,68 
GPG-851 - 6,40 6,42 6,42 

GPG-852 6,20 / 6,40 6,10 6,12 6,12 
GPG-853 5,80 / 5,90 5,85 / 5,90 5,87 / 5,92 5,92 
GPG-854 5,80 / 5,90  6,02 6,02 6,02 

GPG-857 5,20 5,20 5,22 5,22 
GPG-858 5,80 5,80 5,82 5,82 
GPG-859 6,40 / 6,60 6,60 6,62 6,62 
GPG-860 6,10 6,25 6,27 6,27 
GPG-861 - 5,60 5,62 5,62 
GPG-863 6,25 6,25 6,27 6,27 

GPG-864 6,25 6,25 6,27 6,27 
GPG-865 6,90 / 7,10 6,40  6,42 6,42 
GPG-867 5,95 5,95 5,97 5,97 
GPG-868 6,90 6,25 6,27 6,27 

GPG-869 6,60 / 6,80 6,85 6,92  6,92 
GPG-870 6,60 / 6,80 6,60 / 6,70 6,62 / 6,72 6,72 
GPG-871 6,60 / 6,80 6,80 6,92  6,92 

GPG-872 6,60 / 6,80 6,70 6,72 / 6,82  6,82 
GPG-873 - 5,60 5,62 5,62 
GPG-875 6,30 / 6,50 -

6,35 / 6,55 
6,35 / 6,46 6,37 / 6,48 6,48 

GPG-877 4,00 4,00 4,07 4,07 
GPG-878 3,80 3,80 3,82 3,82 
GPG-879 - 5,85 5,87 5,87 
GPG-880 5,95 5,95 5,97 5,97 
GPG-881 5,80 5,80  5,82 5,82 
GPG-882 6,90  6,95 6,97 6,97 
GPG-883 6,90 6,90 6,92 6,92 
GPG-884 6,50  6,60 6,62 6,62 
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Peilgebied Peilbesluit 
1994  
t.o.v. –m NAP 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -NAP 

Peilbesluit 2012  
(-m t.o.v. 
gecorrigeerd NAP) 

Schouwpeil*  
(-m. t.o.v. gecorrigeerd 
NAP) 

GPG-885 6,39 6,39 6,41 6,41 

GPG-886 6,53 6,53 6,53 6,53 
GPG-888 5,80 5,80 5,82 5,82 
GPG-889 6,58 6,58 6,58 6,58 

GPG-890 3,70 3,70 3,72 3,72 
GPG-891 6,40 6,40 6,42 6,42 
GPG-892 - 6,00 6,02 6,02 
GPG-893 - 6,60 6,62 6,62 

GPG-899 - 5,80 5,80 5,80 
GPG-900 - 5,87 5,87 5,87 
GPG-901 - 3,69 3,69 3,69 

GPG-902 - 6,42 6,42 6,42 
GPG-903 - 5,72 5,72 5,72 
GPG-904 - 4,56 4,56 4,56 

GPG-905 - 5,12 5,12 5,12 
GPG-906 - 5,71 5,71 5,71 
GPG-907 - 5,75 5,75 5,75 

GPG-908 - 6,02 6,02 6,02 
GPG-909 - 3,51 3,51 3,51 
GPG-910 - 4,87 4,87 4,87 
GPG-911 - 5,81 5,81 5,81 
GPG-912 - 6,55 6,55 6,55 
GPG-913 - 5,85 5,85 5,85 
GPG-914 6,10 6,25 6,12 6,12 
GPG-915 - 6,62 6,62 6,62 

*Schouwpeil 
In het peilbesluit vastgesteld peil dat het referentieniveau vertegenwoordigt voor het voeren 
van de schouw, het afhandelen van vergunningen en het uitvoeren van onderhoud aan watergangen (wat 
beschreven is in de Legger watergangen).  

 

5.4 Afwijkende peilen 

Onderstaande tabel 9 geeft de 15 afwijkende peilvakken weer. In deze peilvakken wordt 
een ander oppervlaktewaterpeil gehanteerd dan in het peilgebied waarin het peilvak ligt. De 
peilafwijking is bijvoorbeeld noodzakelijk vanwege de belangen van de betreffende functie, 
verschil in drooglegging enz., zie verder paragraaf 4.3, Afwegingen per peilgebied. 
 
Tabel 9. Afwijkende peilvakken. 
Afwijkend 
peilvak 

Peilbesluit 1994  
t.o.v. –m NAP 

Praktijkpeil 
t.o.v. m -NAP 

Ontwerp streefpeil 
(m t.o.v. gecorrigeerd –NAP) 

Schouwpeil* 
(m t.o.v. gecorrigeerd –NAP) 

GPG-846 - 6,00 6,02 6,02 

GPG-850 - 7,20 7,22 7,22 
GPG-855 - 6,25 6,27 6,27 
GPG-856 - 6,25 6,27 6,27 
GPG-862 - 6,10 6,12 6,12 

GPG-866 - 7,35 7,37 7,37 
GPG-874 - 6,25 6,27 6,27 
GPG-876 - 7,10 7,12 7,12 

GPG-887 6,23 6,23 6,23 6,23 
GPG-894 5,42 5,42 5,42 5,42 
GPG-895 5,55 5,55 5,55 5,55 
GPG-896 6,10 6,10 6,10 6,10 
GPG-897 6,32 6,32 6,32 6,32 
GPG-898 6,62 6,62 6,62 6,62 

GPG-916 6,03 6,03 6,03 6,03 
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6 Effecten 

6.1 Effecten op de functies 

In deze paragraaf worden de mogelijk te verwachten effecten van te wijzigen 
oppervlaktewaterpeilen op de aanwezige, bestaande functies in het gebied weergegeven. 
Het betreft de functies stedelijk gebied (bebouwing, bedrijven) en agrarisch (glastuinbouw, 
akkerbouw, veeteelt / melkveehouderij). Daarnaast is beoordeeld of een wijziging in het 
watersysteem invloed heeft op bestaande waterkeringen (waterveiligheid), grondwater, 
bodemdaling, waterkwaliteit en ecologie, archeologie, landschap en recreatie, beheer en 
onderhoud (kosten).  
Van de 96 te onderscheiden peilgebieden in de Zuidplaspolder zijn er 8 waarvoor een 
peilverandering ten opzichte van het praktijkpeil is voorgesteld, zie bijlage 3, kaart 11. De 
te verwachten effecten in deze peilgebieden worden behandeld in paragraaf 6.2, Effecten 
per peilgebied. In de overige peilgebieden vindt er in de praktijk geen wijziging in de 
oppervlaktewaterpeilen plaats. 
 
Ruimtelijke ordeningsprojecten m.b.t. bebouwing zijn buiten beschouwing gelaten omdat de 
geplande ontwikkelingen rekening moeten houden met de aanwezige streefpeilen / 
watersysteem in het kader van het provinciale en waterschapsbeleid ‘functie volgt peil’. 
 
Stedelijk gebied 
In het algemeen zijn gemeenten en particulieren verantwoordelijk voor de periodieke 
ophogingen door maaivelddaling. In dit peilbesluit veranderen de bekende 
oppervlaktewaterpeilen niet. In het vorig peilbesluit uit 1994 waren niet alle peilen in het 
stedelijk gebied (bebouwde kom) beschreven, zoals de oppervlaktewaterpeilen van het 
toevoersysteem. Deze zijn nu wel in beeld gebracht. 
In de Zuidplaspolder zijn met name woningen langs de Tochten en enkele wegen 
(lintbebouwing) aangesloten op het hoogwatersysteem. Dit wordt zoveel mogelijk 
gehandhaafd omdat eventuele kwetsbare (houten) funderingen niet gebaat zijn bij lagere 
oppervlaktewaterpeilen (en lagere grondwaterstanden).  
 
Agrarisch (glastuinbouw, akkerbouw, veeteelt) 
De Zuidplaspolder is grofweg in te delen in een droog en hoog gelegen akkerbouw- / 
glastuinbouwgebied en een laag en natter gelegen veenweidegebied. De drooglegging van 
het in het noorden gelegen hogere akkerbouwgebied is gemiddeld genomen ruim boven de 
landelijke provinciale richtlijn van 1,30 m. Waar grote droogleggingen voorkomen, zoals 
bijvoorbeeld in het zuidwesten en noordoosten van Moerkapelle, zijn de watergangen 
ondiep. Dit heeft een negatief effect op de waterkwaliteit. Wanneer hier het peil iets hoger 
wordt ingesteld is er geen enkel waterkwantiteitsprobleem te verwachten voor de 
grondgebruikers (akkerbouw en glastuinbouw) en verbetert de waterkwaliteit. 
Het zuidelijk deel, het veenweidegebied, is meer onderhevig aan maaivelddaling door 
oxidatie van het veen en inklinking van het veenpakket. Zolang hier de functie veeteelt 
(melkveehouderij) nog domineert, moet deze functie zo goed mogelijk worden gefaciliteerd. 
Dit betekent dat, waar nodig en mogelijk, de maaivelddaling moet worden gevolgd 
(=peilindexering), waarbij de richtlijn voor drooglegging voor veenweidegebieden in acht 
wordt genomen. Indien uit inventarisaties en watersysteemanalyses is gebleken dat de 
gemiddelde drooglegging groter is dan de richtlijn, wordt het peil gefixeerd (handhaving van 
het bestaande oppervlaktewaterpeil) of zelfs iets verhoogd om de maaivelddaling zo veel 
mogelijk te stagneren en tegen te gaan.  
Het middengebied van de Zuidplaspolder bestaat uit een reliëfrijk gebied waarin klei, zavel 
en veen elkaar afwisselen. Omdat het veen (o.a. door ontwatering en grondbewerking) 
inklinkt en oxideert daalt hier het maaiveld sneller dan de klei- / zavelbodems. De 
drooglegging tussen percelen kan dus onderling zodanig verschillen dat er niet één peil kan 
worden ingesteld: waar een hoog peil voor het ene deel nog te laag is, kan het voor het 
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lage deel te nat zijn. Bij het bepalen van het meest optimale oppervlaktewaterpeil is 
rekening gehouden met de bestaande functies.  
 
Grondwater 
In de Zuidplaspolder komen, vanwege de lage ligging in West-Nederland, vele wellen voor. 
Wanneer de oppervlaktewaterpeilen worden verlaagd, is het mogelijk dat er plaatselijk meer 
kwel uit de bodem kan opborrelen. Een deel van het kwelwater bevat hoge concentraties 
chloride en stikstof die een negatief effect kunnen hebben op de ecologie en waterkwaliteit. 
Met name in het veenweidegebied kan het verlagen van het oppervlaktewaterpeil nog een 
risico met zich meebrengen, door het afnemen van de waterdruk (bij peilverlaging 
vermindert de druk van de waterschijf) wordt de kans op het opbarsten van de waterbodem 
groter. De watergang kan dan dichtslibben of de oevers kunnen dan instabiel worden. 
Wanneer de oppervlaktewaterpeilen worden verhoogd, dan is het mogelijk dat er plaatselijk 
meer tegendruk wordt gecreëerd. Hierdoor kan de kwel lokaal worden teruggedrongen. 
 
Waterkwaliteit en ecologie 
Voor het grootste deel van de Zuidplaspolder hebben de voorgestelde peilen geen effect op 
de waterkwaliteit, zowel niet negatief als niet positief omdat er geen peilverandering (ten 
opzichte van het al jaren gehanteerde praktijkpeil) optreedt. In 3 peilgebieden is er 
mogelijk risico op een negatief effect doordat de huidige praktijkpeilen worden verlaagd met 
oog op een betere drooglegging voor de huidige gebruiksfunctie. Hier zijn negatieve 
effecten mogelijk door toename kwel en afname actuele waterdieptes. In 3 peilgebieden 
verbetert de waterkwaliteit mogelijk doordat de drooglegging wordt verkleind en de 
waterkolom groter, waardoor de invloed van kwel juist kan afnemen en grotere 
waterdieptes mogelijk zijn.  
Optimale keuzes van peilen, mede rekening houdend met de waterkwaliteit, zijn op termijn 
mogelijk na het uitvoeren van een integrale gebiedsanalyse. Dit zal met name interessant 
zijn voor die gebieden die in de toekomst een natuurfunctie krijgen, zoals (delen van) het 
Restveengebied en de Groene Waterparel. 
 
Archeologie, landschap en recreatie 
Het landschap en eventuele recreatie (in de Zuidplaspolder is geen recreatiegebied 
aanwezig) ondervindt geen negatief effect door de voorgestelde peilveranderingen.  
De aanwezige ‘Landschap lijnen’ met een redelijk hoge tot hoge waarde (zie 
Cultuurhistorische kaart provincie Zuid-Holland) worden niet aangetast. Ditzelfde geldt voor 
wat betreft de gebieden met een redelijk tot grote trefkans op archeologische sporen. 
 
Waterkeringen 
De voorgestelde te handhaven en in te stellen oppervlaktewaterpeilen hebben geen invloed 
op de waterkeringen. De veranderingen van oppervlaktewaterpeilen ten opzichte van de 
praktijksituatie liggen buiten de beschermingszones van de waterkeringen. 
 
Bodemdaling 
Geheel West-Nederland is aan bodemdaling onderhevig, met name in veenweidegebied is 
dit een doorgaand proces. Het hoogheemraadschap is verplicht (waterwet en kaders van de 
provincie Zuid-Holland) om de bestaande functies te blijven faciliteren door het 
oppervlaktewaterpeil aan te passen aan de maaivelddaling (peilindexering). Pas indien de 
huidige functies (akkerbouw, veeteelt, glastuinbouw) zullen worden omgezet in 
natuurfuncties, waarbij de oppervlaktewaterpeilen kunnen worden verhoogd, zal de 
bodemdaling plaatselijk mogelijk verminderen. 
De verwachting is dat de voorgestelde oppervlaktewaterpeilen niet tot extra bodemdaling 
leiden. Wel is duidelijk dat het volgen van de maaivelddaling in veenweidegebied niet 
eindeloos door kan blijven gaan, omdat dit kan leiden tot meer kwel, opbarstende bodem en 
een slechtere waterkwaliteit en hogere beheerkosten. Dit betekent dat in de toekomst 
bepaalde huidige functies (met name akkerbouw / veeteelt) in het veenweidegebied niet 
meer optimaal kunnen worden gefaciliteerd. 
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Overzicht effecten 
Onderstaande tabel (tabel 10) geeft een overzicht van de te verwachten effecten voor de 
aanwezige functies in de 7 (van de 96) peilgebieden waar een verandering (peilverlaging of 
–verhoging) in het watersysteem gaat plaatsvinden. 
 
Tabel 10. Effect veranderend peil op functies. 
Peilgebied Verschil  

peilbesluit / 
praktijk 

Stedelijk 
gebied* 

Agrarisch Grond- 
water 

Water- 
kwaliteit / 
ecologie 

Archeologie 
landschap 
recreatie 

Water- 
keringen 

Bodem- 
daling 

GPG-826 0 / +20 +/- + + + n.v.t. +/- + 
GPG-836 +20 / +40 +/- + + + n.v.t. +/- + 

GPG-847 -5 / 0 +/- + - +/- n.v.t. +/- +/- 
GPG-869 -5 n.v.t. + - +/- n.v.t. n.v.t. +/- 
GPG-871 -10 n.v.t. + - - n.v.t. n.v.t. - 

GPG-872 0 / -10 n.v.t. + - - n.v.t. +/- - 
GPG-877 -5 n.v.t. + - +/- n.v.t. +/- - 
GPG-914 +15 + +/- + + n.v.t. n.v.t. +/- 

 

Verklaring tekens: 
n.v.t. = niet van toepassing, geen verandering van oppervlaktewaterpeil voorgesteld 
+ = positief effect op bepaalde functie 
- = negatief effect op bepaalde functie 
+/- = geen effect (door verandering of handhaving van het peil) verwacht 
* = stedelijk gebied: woningbouw, bedrijventerrein e.d., infrastructuur 
 

6.2 Effecten per peilgebied  

Onderstaand zijn de effecten weergegeven voor die peilgebieden waar een verandering van 
het oppervlaktewaterpeil, ten opzichte van het praktijkpeil, is voorgesteld. Zie bijlage 3, 
kaart 11 voor de locaties van deze peilgebieden. 
 
 
GPG-826. Verandering ten opzichte van praktijk/winterpeil +20 cm. Het zomerpeil van  
-6,42 m NAP wordt een vast peil. Dit peilgebied, het glastuinbouwgebied ten zuidoosten van 
Moerkapelle, heeft een dusdanige grote drooglegging dat een lager winterpeil niet 
noodzakelijk is en zelfs een negatief effect heeft op de waterkwaliteit. Het 
glastuinbouwgebied fungeert als stedelijk gebied, en het bestaande -6,42 m NAP sluit daar 
goed op aan. Derhalve zijn geen negatieve, maar positieve effecten te verwachten. 
 
GPG-836. Verandering ten opzichte van het praktijk zomer/ winterpeil -6,40 / -6,60 m NAP 
met +20 / +40 cm. De drooglegging is zo groot dat watergangen droog staan, waardoor er 
eerder kans is op droogteschade in de akkerbouwgebieden en er een negatief effect 
optreedt voor de waterkwaliteit. 
De huidige, bestaande functies glastuinbouw en akkerbouw in het gebied ten zuidwesten 
van Moerkapelle hebben bij een vast peil van -6,22 m NAP een gemiddelde drooglegging 
van 144 cm, wat nog ruim voldoende is. Ten opzichte van het zomerpeil is de verhoging 20 
cm. Er zijn voor de functies geen negatieve gevolgen te verwachten, de waterkwaliteit kan 
zelfs mogelijk verbeteren. 
 
GPG-847. Verandering ten opzichte van het praktijk/zomerpeil is -5 cm. Het zomerpeil 
wordt hiermee -6,32 m NAP in plaats van -6,25 m NAP en is hierdoor beter afgestemd op de 
functie akkerbouw en veeteelt. Het winterpeil van -6,42 m NAP kan gehandhaafd worden. 
De peilen voldoen dan voor de functies bedrijven / woningen / akkerbouw / veeteelt in het 
gebied ten noorden en zuiden van de A12 / A20 nabij de Gouweknoop. Het zomerpeil wordt 
iets aangepast aan de maaivelddaling. Het winterpeil blijft ongewijzigd. Deze kleine 
aanpassing zal niet leiden tot negatieve effecten voor de aanwezige functies en naar 
verwachting nauwelijks een negatief effect hebben op de bodemdaling. 
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GPG-869. Verandering ten opzichte van het praktijkpeil is -5 cm. Het streefpeil wordt 
hiermee -6,92 m NAP in plaats van -6,85 m NAP. Dit wordt voorgesteld vanwege de 
maaivelddaling in dit veenweidegebied (in het ‘kommetje van Kroes’). Deze peilindexering 
compenseert de afname van de drooglegging. Mogelijk treedt er iets meer kwel op vanwege 
de aanpassing van het oppervlaktewaterpeil. 
 
GPG-871. Verandering ten opzichte van het praktijkpeil is -10 cm. Door maaivelddaling is 
de drooglegging afgenomen. Voorgesteld wordt om de maaiveld te compenseren. Dit heeft 
een positief effect op de agrarische functie. De peilindexering heeft mogelijk een negatief 
effect op de waterkwaliteit omdat er mogelijk meer kwel uittreedt. 
 
GPG-872. Verandering ten opzichte van het winterpeil is -10 cm vanwege de 
bedrijfsvoering. Dit wordt voorgesteld omdat de drooglegging in het ‘kommetje van Kroes’ 
zeer gering is, en ver onder de norm voor veenweidegebied ligt. De peilindexering, door het 
volgen van de maaivelddaling, is nodig voor de agrarische functie veeteelt/melkveehouderij. 
De peilindexering heeft mogelijk een klein negatief effect op de bodemdaling en de 
waterkwaliteit omdat er een geringe peilverlaging plaatsvindt en er mogelijk meer kwel 
uittreedt.  
 
GPG-877. Verandering ten opzichte van het huidige peil is -5 cm, vanwege compensatie 
maaivelddaling en geringe drooglegging. De peilindexering in dit peilgebied in de Snelle 
Polder geeft mogelijk een klein negatief effect op de bodemdaling en de waterkwaliteit 
omdat er een geringe peilaanpassing plaatsvindt en er mogelijk meer kwel optreedt. 
Vanwege de huidige bedrijfsvoering (veeteelt / melkveehouderij) is de peilaanpassing 
noodzakelijk voor de bedrijfsvoering.  
 
GPG-914. Verandering ten opzichte van het huidige peil is +15 cm. Naar aanleiding van een 
ingediende zienswijze wordt het oppervlaktewaterpeil naar het oorspronkelijke toevoerpeil 
van -6,10 m teruggebracht. Dit deel van het toevoerplan langs de Knibbelweg moet 
vanwege bebouwing hoger zijn dan het zuidelijke deel van de Knibbelweg, dit vanwege het 
relatief reliëfrijke middengebied in de Zuidplaspolder. 
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1. Geraadpleegde documentatie 

 
Bestemmingsplan Restveen en Groene Waterparel (destijds gemeente Moordrecht)  
 
Gedeputeerde staten van Zuid-Holland, Provincie Zuid-Holland, Goedkeuringsbesluit 
peilbesluit Zuidplaspolder, ‘s-Gravenhage, 7 juni 1995. 
 
Gemeente Zuidplas, HHSK. Stedelijk waterplan, 2010. 
 
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Inrichtingsadvies 
Zuidplaspolder, Rotterdam november 2010. 
 
Hoogheemraadschap van Schieland, Rotterdam, Peilbesluit Zuidplaspolder, vastgesteld door 
de Verenigde Vergadering op 30 november 1994. 
 
Rapportage watersysteemanalyse Zuidplaspolder en Oostpolder, Ir. M.J. van Appeldoorn, 
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Rotterdam, 2011. 
 
Ingenieursbureau gemeentewerken Rotterdam. Presentatie ‘op palen gefundeerde panden’, 
tijdens bijeenkomst 2e Nationale houten heipalendag, januari 2007. 
 
Provinciale Staten van Zuid-Holland. Streekplan Zuid-Holland Oost, tweede partiële 
herziening, Zuidplas. ’s-Gravenhage, 24 mei 2006. 
 
Provincie Zuid-Holland, ’s-Gravenhage, Cultuurhistorische hoofdstructuur Zuid-Holland, 
oktober 2002. 
 
Provincie Zuid-Holland, ’s-Gravenhage, Beleidskader Peilbeheer Zuid-Holland, maart 2008. 
 
Provincie Zuid-Holland, Waterverordening Zuid-Holland, (besluit van Provinciale Staten van 
14 oktober tot vaststelling van de Waterverordening Zuid-Holland)’s-Gravenhage, december 
2009. 
 
Provincie Zuid-Holland, DGWM/Milieu/Gebiedsgericht Milieubeleid, Den Haag 2005, 
Strategische milieubeoordeling. Milieurapport Zuidplas bij partiële streekplanherziening 
Zuid-Holland Oost, Zuidplas en Intergemeentelijk structuurplan Zuidplas. 
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2. Verklarende woordenlijst (begrippenlijst) 

 
Verschillende soorten typen peilbeheer 

 

Streefpeil 

Het oppervlaktewaterpeil dat zo goed mogelijk moet worden benaderd binnen de grenzen 
van het peilgebied. Dit is het peil dat opgenomen is in het peilbesluit en dus ook juridisch is 
vastgelegd. Het waterpeil wordt actief beheerd en wordt op niveau gehouden door neerslag, 
kwel, wateraanvoer van een bovenstrooms peilgebied (middels stuw of inlaat) of via een 
pomp. Het peil mag in normale omstandigheden fluctueren binnen de gestelde 
beheersmarge. 
 
Beheersmarge 

De beheersmarge is de onvermijdelijke, tijdelijke afwijking van het streefpeil in een 
peilgebied, die optreedt als gevolg van natuurlijke verschijnselen en ingrepen die nodig zijn 
om het streefpeil te handhaven. Er is een aantal oorzaken te benoemen ten gevolge 
waarvan afgeweken wordt van de vigerende streefpeilen door een optredende 
beheersmarge. Voorbeelden zijn: bemaling en het bijbehorende tijdelijke verhang, wind kan 
tijdelijk en plaatselijk opstuwing veroorzaken, neerslag kan een peilstijging in de 
watergangen tot gevolg hebben, voormalen omdat een lange periode met neerslag wordt 
voorzien, tijdens langdurige droge periodes peiloverschrijdingen niet direct uitmalen, enz. 
Omdat de beheersmarge per oorzaak kan verschillen in afmeting, wordt er in het peilbesluit 
geen uitspraak gedaan over de grote van de afwijking, de beheersmarge wordt dus niet 
expliciet uitgedrukt met een getalswaarde maar kan wel worden omschreven. In 
watersystemen die erg gevoelig zijn voor grote afwijkingen (zoals de Rotte en de Ringvaart) 
kan het wenselijk zijn om in een beheerprotocol wel een maximale afwijking m.b.t. de 
beheersmarge op te nemen. Een beheersmarge kan worden verkleind door de knelpunten in 
het hydraulisch systeem te verhelpen, wat vaak door een vergroting van een watergang en 
of kunstwerk wordt bewerkstelligd.  
 
Flexibel peilbeheer 

Flexibel peilbeheer wordt als volgt gedefinieerd: “Een vorm van peilbeheer die peilfluctuaties 
binnen een bepaalde bandbreedte toestaat om optimaal in te kunnen spelen op een in de 
tijd variërende watervraag en –aanbod, en op in de tijd variabele eisen zoals gesteld door 
aanwezige belangen of functies.” Flexibel peilbeheer is dus een paraplubegrip voor alle 
vormen van peilbeheer waarbij geen vast streefpeil gehanteerd wordt, maar waarbij het 
streefpeil om bepaalde redenen en voor een bepaalde periode op verschillende niveaus 
wordt ingesteld of binnen een bepaalde bandbreedte kan fluctueren. Deze redenen, 
periodes, peilen en/of bandbreedte moeten zijn vastgelegd in het vigerende peilbesluit. Bij 
een flexibel peil worden dus het waterpeil zelf, de maximale bovengrens en de minimale 
ondergrens vastgelegd in het peilbesluit. De doelstelling kan zijn het water langer vast te 
houden en het dus beperken van de inlaat van gebiedsvreemd water 
(waterkwantiteitsdoelstelling) en/of de waterkwaliteit en de ecologie te verbeteren 
(waterkwaliteitsdoelstelling). Flexibel peilbeheer heeft dus effecten op kwantiteit en 
kwaliteit. Bij een wens voor flexibel peil wordt gelet op de overblijvende bergingsruimte in 
het watersysteem, dit vanwege het voorkomen van wateroverlast (door te grote 
peilstijging). Er kan dus weliswaar een voordeel voor het operationele peilbeheer zijn, maar 
het betekent ook dat de waterberging dan gesitueerd moet worden bovenop de bovengrens 
van het flexibele peil en daar moet bergingsruimte voor zijn. Voorbeelden van flexibel 
peilbeheer zijn: natuurlijk peilbeheer (laag in de zomer en hoog in de winter) en een zomer- 
en winterpeil (tegengesteld aan natuurlijk peilbeheer en vaak gebruikt om de agrarische 
bedrijfsvoering te ondersteunen). 
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Afwijkende peilen  

Een peilafwijking is een afgebakend vak binnen een peilgebied waarin een waterstand wordt 
nagestreefd die afwijkt van het vigerende peilbesluit in het betreffende peilgebied. 
Hieronder vallen onderbemalingen, opmalingen en hoogwatervoorzieningen m.b.t. 
afwijkende functies, zoals lintbebouwing, historisch beschermde bebouwing, etc. Een 
peilafwijking wordt bij wijze van uitzondering vergund en de vergunning is altijd van 
tijdelijke aard. Met het vaststellen van een nieuw peilbesluit komen alle bestaande 
vergunningen voor particuliere hoogwatervoorzieningen en onderbemalingen te vervallen. 
Na vaststelling van het peilbesluit door de Verenigde Vergadering kunnen belanghebbenden 
opnieuw een vergunning aanvragen, welke beoordeeld zal worden door het 
Hoogheemraadschap. HHSK is verantwoordelijk voor het beheren van een afwijkende 
vergunning, een ander rechtspersoon is vaak verantwoordelijk voor het onderhoud.  
 
Schouwpeil 

In het peilbesluit vastgesteld peil dat het referentieniveau vertegenwoordigt voor het voeren 
van de schouw, het afhandelen van vergunningen en het uitvoeren van onderhoud aan 
watergangen (wat beschreven is in de Legger watergangen).  
 
De verschillende mogelijke peilveranderingen 

 

Een peilverhoging 

Peilverhoging is het verhogen van het waterpeil t.o.v. NAP, waarbij de drooglegging 
afneemt. 

 
Een peilverlaging 

Peilverlaging is het verlagen van het waterpeil t.o.v. NAP, waarbij de drooglegging 
toeneemt. 
 
Een peilfixatie 

Bij een peilfixatie wordt het bestaande streefpeil niet aangepast. Hiervoor wordt vaak 
gekozen als de maaivelddaling ter plaatse moet worden tegengegaan en de functie geen 
hinder ondervindt van het bestaande streefpeil. 
 
Een peilaanpassing 

Met een peilaanpassing wordt de aanpassing van het peil in verband met de daling van het 
maaiveld bedoeld, zonder dat daarbij de drooglegging toeneemt. Dit wordt in beginsel 
alleen doorgevoerd voor zover dit, in verband met de maaivelddaling en gelet op de functie 
van het gebied, noodzakelijk is. Door peilaanpassing wordt immers een verdergaande 
maaivelddaling bevorderd. Als de nadelen groter zijn dan de voordelen wordt in feite 
geconstateerd dat de ondergrens van het streefpeil is bereikt en dat een verdere 
neerwaartse aanpassing niet of slechts in zeer beperkte mate mogelijk is. Dit wordt ook wel 
de maaivelddalingsclausule genoemd.  
 
Een peilindexering 

De methode om peilaanpassing t.o.v. het maaiveld toe te passen wordt peilindexering 
genoemd. Hierbij wordt een gefaseerde peilaanpassing doorgevoerd gedurende de 
geldigheidsduur van het peilbesluit.  
 

Nog even in het kort het verschil tussen bandbreedte en beheersmarge… 

Een bandbreedte bestaat uit twee peilen waartussen het streefpeil om bepaalde redenen 

en voor een bepaalde periode kan fluctueren.  

Een beheersmarge is de onvermijdelijke tijdelijke afwijking van het streefpeil die optreedt 

als gevolg van natuurlijke verschijnselen en technische ingrepen die nodig zijn om het 

streefpeil te handhaven. 
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Algemene begrippen die relevant zijn voor dit peilbesluit 

− Aanvoeren 

Transporteren van water ten behoeve van het optimaal dienen van de aanwezige 
functie(s) naar daar waar aanvulling van water nodig is, vanwege verdamping of 
waterverbruik. Niet te verwarren met: toestroming (bijvoorbeeld) naar een gemaal. 

− Afkoppelen  
De neerslag van relatief schoon verhard oppervlak (denk aan parkeerterreinen, grote 
daken etc.) niet meer via de riolering afvoeren naar de waterzuiveringsinstallatie, maar 
afvoeren richting het oppervlaktewater of infiltreren in de bodem. 

− Afvoeren 

Overtollig water buiten een hydraulische eenheid (peilvak, polder, boezem) brengen door 
middel van een kunstwerk of onder vrij verval, ook wel afwateren genoemd. 

− Afwenteling  

We spreken van afwenteling wanneer een peilvak benedenstrooms belast wordt met te 
veel water of kwalitatief slechter water. Afwentelen is niet gewenst als waterkwantiteits-
normen en waterkwaliteitsdoelen in gevaar komen.  

− Bemaling 

De verwijdering van overtollig water door middel van een gemaal. Een bronbemaling is 
het onttrekken van grondwater ten behoeve van het in den droge uitvoeren van 
bouwactiviteiten of ontgravingen. 

− Bemalingsgebied 

Het gebied waarvan de afwatering door één bepaald gemaal plaatsvindt. Een 
bemalingsgebied kan uit meerdere peilgebieden en polders bestaan. 

− Bergingscapaciteit 

Het volume water dat geborgen kan worden in een bepaald systeem (de vrije ruimte in 
oppervlaktewater en rioolstelsel).  

− Beroep  

Onder het instellen van beroep wordt verstaan: het gebruik maken van de ingevolge een 
wettelijk voorschrift bestaande bevoegdheid/voorziening tegen een besluit bezwaar in te 
dienen bij een ander bestuursorgaan dan hetwelk het besluit heeft genomen. 

− Bodemdaling 

Bodemdaling is het dalen van het maaiveldniveau ten opzichte van een vast referentie-
vlak, bijvoorbeeld NAP. Bodemdaling kan veroorzaakt worden door oxidatie, inklinking, 
gas- en oliewinning en lange termijn geologische processen. 

− Brakwater 

Water dat meer dan 150 mg/l, maar minder dan 1.000 mg/l chloride bevat. 

− Calamiteit 
Een calamiteit is een gebeurtenis waarop het systeem niet is ontworpen. Dat kan een 
extreme neerslaggebeurtenis zijn (dus extremer dan de norm), maar ook de gevolgen 
van bijvoorbeeld de uitval van een gemaal of een ongeluk/ongeval. 

− Doorspoelen 
Het inlaten van meer water dan nodig is om in het waterpeil te handhaven, meestal met 
het  doel om door verversing van het aanwezige water een waterkwaliteitsverbetering te 
bereiken.   

− Drainage  

De afvoer van water over en door de grond en door het stelsel van waterlopen (zoals 
sloten, rivieren etc.) 

− Drooglegging 

Het hoogteverschil tussen de waterspiegel/het waterpeil in een waterloop en het naast-
gelegen grondoppervlak/maaiveld. 
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− Duiker 
Deels, soms geheel onder de waterspiegel liggende verbinding (buis/koker) tussen twee 
wateren, oftewel een waterdoorgang onder wegen of dijken, ook wel zinker genoemd. 

− EHS 
De Ecologische Hoofdstructuur omvat die delen van Nederland waar de meeste 
ecologische waarden aanwezig zijn en waar behoud en ontwikkeling van natuur en 
landschap de meeste kansen hebben. De EHS is vastgesteld door de Rijksoverheid en 
wordt verdicht/gedetailleerd door de provincies. Voor dit verdichte netwerk wordt de 
term PEHS gebruikt. 

− Freatisch grondwater 

Het eerste grondwater dat men tegenkomt wanneer men gaat graven, is normaal 
gesproken freatisch. De bovengrens van het freatisch grondwater wordt het freatisch 
vlak genoemd. Dit is het niveau waar de stijghoogte nul is. Hoe dieper men onder het 
freatisch vlak komt, hoe groter de stijghoogte. Boven het freatisch vlak ligt de capillaire 
zone, waar de stijghoogte negatief is. 

− Functie  

De bestemming van een gebied in waterstaatkundige zin, zoals bijvoorbeeld landbouw, 
natuur, bebouwing en water. De functies worden vastgesteld door de provincies en geven 
richting aan de inrichting en het beheer van de oppervlaktewateren. 

−  ‘Functie volgt peil’ 

Dit begrip is een uitwerking van het principe ‘water als sturend principe’. Door het 
toepassen van de lagenbenadering, waarbij bodem en water de sturende lagen zijn, 
worden de functies in een gebied toegekend. Laag gelegen gebieden krijgen een ‘natte’ 
functie en hoger gelegen gebieden een ‘droge’ functie. De huidige waterpeilen worden 
dus niet aangepast aan nieuwe functie-eisen door functieveranderingen. 

− Grondwaterstand 

De hoogte ten opzichte van een referentieniveau van een punt waar het grondwater een 
drukhoogte gelijk aan nul heeft. De absolute waterdruk is dan gelijk aan de druk van de 
atmosfeer.  

− Grondwatertrap (Gt) 

Klassering voor grondwaterstanden in Nederland. Tegenwoordig wordt gesproken over 
Grondwaterdynamiek (Gd) in plaats van grondwatertrap. 

− GxG  
De verzamelnaam voor de grondwatertrappen bestaande uit de GHG (gemiddeld hoogste 
grondwaterstand) GLG (gemiddeld laagste grondwaterstand) en de GVG (gemiddelde 
voorjaarsgrondwaterstand). Tezamen beschrijven deze begrippen de Grondwater-
dynamiek. 

− Hoofdwatergang  

Water dat een (primaire of) hoofdfunctie vervult voor de waterbeheersing in het 
beheergebied van HHSK; deze is of wordt als zodanig opgenomen in de legger. 
Hoofdwatergangen worden gebruikt voor wateraanvoer, waterafvoer en waterberging. 

− Inklinking 
Daling van het grondoppervlak/maaiveld door volumeverlies ten gevolge van vochtverlies 
(daling van de grondwaterstand). Dit verschijnsel komt vooral voor bij klei en veen. 

− Inlaat 
Constructie die bedoeld is om water onder vrij verval aan te voeren met als doel een 
watertekort te voorkomen. Niet te verwarren met: aflaat (zie aldaar). 

− Inlaten 
Het onder vrij verval in laten van water. Dit kan zijn om het waterpeil te handhaven (in 
een situatie waar door verdamping het peil zou dalen) en/of door te spoelen (zie 
doorspoelen). 
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− Kunstwerk 

Een civieltechnisch bouwwerk ten dienste van de infrastructuur van wegen, water, 
spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen. Een kunstwerk onderscheidt zich van andere 
civieltechnische werken en installaties, doordat het een bouwwerk is waarvoor andere 
materialen dan aarde en zand zijn gebruikt. Voorbeelden van kunstwerken zijn duikers, 
stuwen, gemalen en dammen.  

− Kwel 
Een omhoog gerichte grondwaterstroming en/of het uittreden van grondwater aan het 
grondoppervlak of in watergangen. 

− Maaiveld 

Het maaiveld (mv) is een aanduiding voor (de hoogte van) het grondoppervlak. De 
maaiveldhoogte wordt vaak opgegeven ten opzichte van een nationaal nulniveau. In 
Nederland is dat het Normaal Amsterdams Peil (NAP). 

− NAP  
Normaal Amsterdams Peil. Standaard (denkbeeldig) geometrisch vergelijkingsvlak in 
Nederland, waarmee een hoogte wordt uitgedrukt (in meters boven of onder NAP). 

− Onderbemaling 
Een afwijkend peil dat lager is dan het streefpeil, vastgelegd in het peilbesluit of in een 
vergunning m.b.t. een afwijkend peil en door middel van een kunstwerk 
(pompgemaal,windmolen, etc.) op peil wordt gehouden. Een onderbemaling kan vallen 
onder het beheer en onderhoud van het waterschap, maar het kan ook particulier zijn. 

− Onttrekken  

Het door middel van een werk (ontrekkingsinrichting) halen van water uit een 
oppervlaktewater, zonder dat het water daarbij in een ander oppervlaktewater wordt 
gebracht. 

− Ontwateren 
Het in het oppervlaktewater terechtkomen van neerslag via de ondergrond/bodem. 

− Ontwateringsdiepte 

De afstand tussen het grondoppervlak/maaiveld en de hoogste grondwaterstand (GHG), 
gemeten tussen de ontwateringsmiddelen (drainagebuizen, sloten of greppels). 

− Oppervlaktewaterlichaam:  

Samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin 
aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk 
aangewezen krachtens de wet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna. 

− Overige watergang 

Alle wateren waaraan in de legger niet expliciet een andere status is toegekend. 
Voorbeelden zijn greppels, spoorsloten, enz. 

− Oxidatie 
M.b.t. grondwaterhydrologie wordt hiermee bedoeld het oxidatieproces waarbij organisch 
materiaal in de bodem oxideert door een reactie met zuurstof. Hierdoor ontstaat CO2 en 
komen voedingsstoffen in het grondwater en/of oppervlaktewater terecht. Door oxidatie 
van het plantaardige materiaal vindt inklinking plaats en kan de bodem/maaiveld gaan 
dalen. 

− NBW 
In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) uit 2003 en de latere actualisaties zijn 
afspraken vastgelegd over de wijze waarop de overheden op nationaal, regionaal en 
lokaal niveau gezamenlijk het waterbeleid van de 21e eeuw gaan voeren. Hiermee wordt 
getracht wateroverlast en wateronderlast te verminderen en te voorkomen. 

− PEHS 

Provinciale invulling/detaillering van de Ecologische Hoofdstructuur (zie EHS). 

− Peilafwijking 
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Een peilvak binnen het in een peilbesluit vastgestelde peilgebied waar het waterpeil op 
een ander,afwijkend niveau wordt gehandhaafd. Deze afwijking kan zowel naar boven als 
naar beneden zijn. Een peilafwijking heeft vaak een bepaald doel, bijvoorbeeld 
bescherming van bebouwing of een archeologisch monument (hoogwatervoorziening), 
landbouwkundige doelen (onderbemaling) of veiligheid (dijksloten). 
 

− Peilbesluit 

Bestuurlijk besluit waarmee de te handhaven waterhoogte (waterpeilen) in waterlopen 
juridisch wordt vastgesteld. 

− Peilgebied 

Een peilgebied is een waterstaatkundige eenheid waarbinnen ingevolge een peilbesluit 
een waterpeil (het streefpeil) wordt gehandhaafd. De grens van het peilgebied 
(peilscheiding) wordt vastgelegd in het peilbesluit en in de legger. Binnen een peilgebied 
kunnen peilvakken zijn die een afwijkend peil toebedeeld krijgen, hiervoor dient een 
vergunning te zijn afgegeven.  

− Peilvak 

Een gebied waarbinnen één en hetzelfde waterpeil wordt gehanteerd, het oppervlakte-
water staat over het algemeen met elkaar in verbinding. 
 

− Stuw 
Een vaste of regelbare  overstortconstructie in een oppervlaktewaterlichaam om de 
bovenstroomse waterspiegel te regelen, water bovenstrooms tijdelijk vast te houden, 
water om te leiden of de stroomsnelheid te reguleren. Er bestaan verschillende soorten 
constructies, zoals hevelstuwen, schotbalkstuwen, brievenbusstuwen en V-stuwen. 
Afhankelijk van het doel en het beheer en onderhoud wordt een bepaald type stuw 
gekozen. Een stuw kan ter plaatse bediend worden maar ook geautomatiseerd, oftewel 
op afstand bediend. 

− Veen 
Veen is een grondsoort die hoofdzakelijk bestaat uit gedeeltelijk verkoolde plantenresten 
met een vochtgehalte van meer dan 75%. Veen vormt zich onder water door het 
afsterven van plantaardig materiaal terwijl er geen zuurstof bij kan komen, de 
plantenresten verteren dus niet. Veen heeft een maximale drooglegging van 60 cm. 

− Veenweide 

Uit moeras op laagveen ontwikkelde weidegronden. Het veenweidegebied is een gebied 
in West Nederland waar veel veen in de bodem voorkomt. 

− Verdroging  

Een tekort aan kwel- en/of aan oppervlaktewater van een goede kwaliteit of te lage 
grondwaterstanden, waardoor functies schade kunnen leiden. 

− Verhang 

Het hoogteverschil tussen waterpeilen gemeten op minimaal twee verschillende plaatsen 
in het watersysteem, uitgedrukt in een verschil per lengte-eenheid. Oftewel het quotiënt 
van het verval tussen twee punten en hun horizontale afstand. 

− Versnippering 
Het in kleine subeenheden verdelen van het watersysteem, waardoor het aantal peil-
vakken toeneemt. Hierdoor neemt het aantal beheer- en onderhoudshandelingen toe en 
kunnen organismen zich minder optimaal verplaatsen binnen grenzen van het totale 
watersysteem.  

− Verval 

Verschil in waterpeil gemeten op minimaal twee verschillende plaatsen in het water-
systeem op een bepaald tijdstip. 

− Verzilting 
Verzilting is het geleidelijk toenemen van het zoutgehalte in de bodem, het water of de 
lucht. Vanuit de hydrologie bedoelen we ermee dat het zoutgehalte in het oppervlakte-
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water en/of in het grondwater toeneemt. Dit fenomeen komt vooral voor in gebieden 
waar de verdamping groter is dan de neerslag (‘indikking’ van de concentratie stoffen in 
het water) of daar waar er sprake is van een toestroom van water met een hoger 
chloridengehalte dan het ontvangende water (zout kwelwater of brak inlaat water).  

− Wateropgave (NBW-opgave) 
De wateropgave zoals bedoelt in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) is het 
areaal in een bepaald peilgebied dat inundeert bij een toetsing met de behulp van de 
wateroverlastnormen uit datzelfde NBW en de verschillende klimaatscenario’s. 
Waterschappen zijn verantwoordelijk om maatregelen te nemen die deze inundatie 
tegengaan. De maatregelen oftewel de oplossingen kunnen worden gezocht in 
structuurmaatregelen (vasthouden), vergroting van het bergend vermogen (bergen), of 
het versterken van de bemaling (afvoeren) of een combinatie van deze maatregelen.  
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen:  
1. De historische wateropgave (ook wel de NBW-opgave 2015 genoemd): het areaal dat 
inundeert bij toetsing aan de normen en het huidige klimaatscenario. 
2. De NBW-wateropgave 2050: het areaal dat inundeert bij toetsing aan de normen en 
de toekomstige klimaatscenario’s met een tijdshorizon 2050. 
 

− Watersysteem 
Een geografisch onderscheiden, coherente, functionele eenheid van watergerelateerde 
eenheden bestaande uit het oppervlaktewater en het grondwater en de daarmee 
samenhangende (water)bodems, technische infrastructuur, de organismen en alle 
geassocieerde natuurlijke en kunstmatige fysische, chemische en ecologische processen. 

− Watersysteemanalyse  
Een systematische bestudering van/een studie naar een watersysteem teneinde de 
verschillende bestanddelen/eenheden te isoleren en te identificeren, waardoor de 
eigenschappen, kenmerken en functies benoemd en geoptimaliseerd kunnen worden. 

− Watersysteemgedrag 

Het elkaar wederzijds beïnvloedende gedrag van afvalwater, grondwater en 
oppervlaktewater onder invloed van de neerslagomstandigheden. 

− Wegzijging 
Een omlaag gerichte grondwaterstroming waardoor water infiltreert in de diepere 
bodemlagen. 

− Wel 
Locatie waar water (kwel) uit de grond omhoog komt/aan het oppervlak komt. 

− Zoet water 

Water dat minder dan 150 mg/l chloride bevat. 

− Zout water 

Water dat meer dan 1.000 mg/l chloride bevat. 
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3. Kaarten behorende bij peilbesluit 

Kaart 1: Begrenzing peilbesluit Zuidplaspolder  
Kaart 2: Grondgebruik (huidige functies) 
Kaart 3: Peilbesluit Zuidplaspolder 1994 
Kaart 4: Huidige waterstaatkundige situatie  
Kaart 5: Bodem 
Kaart 6: Cultuurhistorie 
Kaart 7: Kwel / wegzijging  
Kaart 8: Maaiveldhoogte 
Kaart 9: Peilbesluit Zuidplaspolder 2012 (Overzicht nieuwe peilen)  
Kaart 10: Ontwikkelingen Zuidplaspolder 
Kaart 11: Verschil nieuwe peilen t.o.v. praktijkpeil  
Kaart 12: Nieuwe drooglegging  
 
Peilbesluit Zuidplaspolder (nieuw), 1:10.000 (A1) 
 
 


