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Samenvatting
Het huidige peilbesluit voor de Rotte is vastgesteld op 28 september 2005 door de
Verenigde Vergadering. Vanwege de aanvullende waterberging in de Eendragtspolder voor
het boezemsysteem en het in praktijk gevoerd flexibele peilbeheer op de Rotte, wordt het
peilbesluit herzien. HHSK verwacht met het voorgestelde peilbesluit aan belanghebbenden
meer duidelijkheid te geven over het in de Rotte na te streven oppervlaktewaterpeil.
Omdat het boezemsysteem van de Rotte een zeer belangrijke functie heeft voor de
aanvoer, afvoer en berging van water ten behoeve van grote delen van het beheersgebied
van Schieland, wordt bij de vaststelling van peilen en marges waarbinnen het peil zich kan
bewegen primair rekening gehouden met de boezemfunctie (Nota Waterkwantiteit, 1998).
Daarbij is het bewaken van de waterveiligheid m.b.t. de waterkeringen die het water
omsluiten een evenredig belangrijke functie. Voor zover dit niet ten koste gaat van deze
primaire functies wordt in het peilbesluit voor de Rotte tevens rekening gehouden met
andere belangen, waaronder het gebruik van het binnen de boezemwaterkeringen gelegen
land ("boezemland"), waterkwaliteit en recreatievaartbelangen.
Naar aanleiding van de beschreven knelpunten, de peilafweging en de ingebruikname van
de watersysteemberging in de Eendragtspolder wordt voorgesteld om het flexibele
peilbeheer vast te stellen, waarbij het peil mag fluctueren binnen een bandbreedte van 30
cm tussen -0,90 m NAP en -1,20 m NAP (gemeten bij gemaal de Kooi, ir. J.M. LeemhuisStout en ir. J.J. De Graeff). Met het voorgestelde peilbesluit wordt het in de praktijk
gehanteerde flexibele peil geformaliseerd. Voor een overzicht, zie onderstaande figuur.

Het schouwpeil (het referentieniveau voor het voeren van de schouw, het afhandelen van
vergunningen en het uitvoeren van onderhoud aan watergangen) wat wordt gehanteerd
voor de Rotte is -1,02 m NAP. Dit is inclusief de NAP-correctie. Tijdens calamiteuze
omstandigheden blijft een peilopzet tot -0,65 m NAP (gemeten bij gemaal de Kooi, ir. J.M.
Leemhuis-Stout en ir. J.J. De Graeff) mogelijk op de Rotte. Perceeleigenaren en bewoners
zijn zelf verantwoordelijk voor het op hoogte houden van hun perceel en de bestaande
bebouwing.
Peil(gebieds)wijzigingen treden niet op naar aanleiding van dit peilbesluit, alleen op papier.
Het peilvoorstel heeft geen negatieve gevolgen voor de veiligheid, de boezemfunctie, het
waterbeheer, de bodemdaling, de gemiddelde drooglegging, de cultuurhistorische,
landschappelijke en archeologische waarden, de waterkwaliteit, de ecologische waarden of
de omgeving. De waterberging van het boezemsysteem neemt zelfs toe (en daarmee ook
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de veiligheid) door de ingebruikname van de watersysteemberging in de Eendragtspolder en
de bodemdaling wordt indirect tegen gegaan.
Schadebeperkende maatregelen uitgevoerd door HHSK zijn niet aan de orde. Bewoners van
bestaande bebouwing op de boezemlanden en van woonboten dienen mogelijk zelf wel
maatregelen te nemen. Hierdoor is geen investering noodzakelijk om de waterhuishouding
aan te passen, voordat het peilbesluit worden ingesteld.
Door het voorgestelde peilbesluit met het flexibele peil wordt het voor de ingelanden
duidelijker welk peilbeheer onder normale omstandigheden op de Rotte wordt gevoerd en
welke primaire belangen hierbij sturend zijn. Dit zal de communicatie tussen HHSK en de
ingelanden ten goede komen, waardoor voor beide partijen de eigen taken, bevoegdheden
en verantwoordelijkheden duidelijker worden. Vooral in perioden van extreme droogte en
neerslag zal dit de communicatie vergemakkelijken.
Tijdens de periode van de ter inzage legging zijn enkele inloopavonden georganiseerd
waarbij belanghebbenden reeds geïnformeerd zijn en de gelegenheid hebben kregen om
vragen te stellen.
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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 de gebieden onder zijn
beheer 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.
Het peilbesluit bestaat uit drie onderdelen: het peilbesluit, de peilbesluitkaart(en) en de
toelichting bij het peilbesluit. Onderhavig document betreft de toelichting bij het peilbesluit
voor het boezemsysteem de Rotte, hierna te noemen de Rotte.

1.2 Aanleiding
Het voorgaande peilbesluit de Rotte is door de Verenigde Vergadering van het
Hoogheemraadschap Schieland op 28 september 2005 vastgesteld door de Verenigde
Vergadering. Op 12 oktober 2005 hebben de Gedeputeerde Staten van de provincie ZuidHolland dit peilbesluit goedgekeurd. Een peilbesluit heeft een geldigheid van 10 jaar, wat
betekent dat het huidige peilbesluit in september 2015 zou verlopen. Het besluit wordt
echter herzien vanwege de aanvullende watersysteem- en calamiteitenberging in de
Eendragtspolder en het in praktijk gehanteerd flexibele peilbeheer op de Rotte. HHSK
verwacht met het voorgestelde peilbesluit aan belanghebbenden duidelijkheid te bieden
over het in de Rotte na te streven oppervlaktewaterpeil.

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 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;
 waterhuishouding;
 drooglegging en bodemdaling in relatie tot het grondgebruik;
 bebouwing;
 archeologische, cultuurhistorische en landschappelijke waarden;
 waterkwaliteit;
 ecologie.
Opgemerkt wordt dat het boezempeilbesluit voor de Rotte in sterke mate afwijkend is van
een polderpeilbesluit. Dit komt doordat sprake is van een lijnvormig waterlichaam met een
bijzondere functie (verzorging van het waterbeheer van de omringende polders), en niet
van een vlakdekkend gebied. Hierdoor wijkt deze onderbouwende rapportage af van die van
een regulier polderpeilbesluit.
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Het college van dijkgraaf en hoogheemraden stelt het ontwerp-peilbesluit vast. Het ontwerp
peilbesluit wordt vervolgens gedurende zes weken ter visie gelegd. Belanghebbenden
kunnen hun zienswijzen inbrengen, waarna het hoogheemraadschap deze zienswijzen in
behandeling neemt. Deze behandeling kan leiden tot aanpassing van het ontwerppeilbesluit. Hierna wordt het peilbesluit en de beantwoording van de zienswijzen vastgesteld
door de Verenigde Vergadering.
Tegen het besluit van de Verenigde Vergadering kunnen belanghebbenden 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 twee beschrijft de kaders van het relevante beleid. In hoofdstuk drie wordt een
beschrijving gegeven van de huidige actuele situatie van de Rotte en in hoofdstuk vier
worden knelpunten benoemd. De belangenafweging en het voorgestelde peil wordt
beschreven in hoofdstuk vijf. Als laatste wordt in hoofdstuk zes ingegaan op mogelijke
effecten van het nieuwe peilbesluit.
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2 Wet-, regelgeving en beleid
2.1 Inleiding
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 het
vigerende 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 m.b.t. 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.
Het Bestuursakkoord Water (juni 2011)
De belangrijkste punten uit het akkoord tussen het Rijk, de provincies, de gemeenten en de
waterschappen m.b.t. deze beleidsnotitie zijn:
- 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).
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 21 e eeuw. De belangrijkste aandachtspunten
in het rapport m.b.t. deze beleidsnotitie zijn:






niet afwentelen;
de drietrapsstrategie “vasthouden, bergen en afvoeren”;
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;
vergroten van de mogelijkheden van waterberging bij calamiteiten om wateroverlast
te beperken.

In 2003 werden doelen en maatregelen voortkomend uit het Waterbeleid 21 e eeuw
vastgelegd in het 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
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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 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.
Advies Deltacommissie en het Deltaprogramma: Samen werken met water
De Deltacommissie is door de regering gevraagd advies uit te brengen over de bescherming
van Nederland tegen de gevolgen van klimaatverandering. Daarbij gaat het om de vraag
hoe Nederland zo ingericht kan worden dat het ook op de zeer lange termijn
klimaatbestendig is, veilig tegen overstromingen en een aantrekkelijke plaats is en blijft om
te leven, wonen, werken, recreëren en investeren. De Deltacommissie meent dat er
rekening moet worden gehouden met een zeespiegelstijging van 0,65 tot 1,30 meter in
2100. Het effect van bodemdaling is hierin meegenomen. De temperatuurstijging en
veranderende luchtcirculatie leiden voor de Rijn en de Maas tot afnemende zomer- en
toenemende winterafvoeren. Een stijgende zeespiegel, afnemende rivierafvoeren in de
zomer, langduriger droogte-perioden en indringend zout water via de rivieren en het
grondwater zetten de zoetwatervoorziening van het land onder druk.
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 (standstillprincipe) 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:
1. 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 zettingsgevoelige 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 a 3 cm per jaar, met maximaal 5 cm per jaar, of door het peil te indexeren.
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2. De waterschappen leggen in hun waterbeheerplan vast de wijze 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 meegeven, zodat eventueel functiewijziging kan
worden overwogen.
4. GGOR wordt toegepast bij de afweging van belangen die ten grondslag ligt aan de
keuze voor het oppervlaktewaterpeil. Het Waternood-instrumentarium mag daarbij
gebruikt worden.
5. Peilafwijkingen (waaronder onderbemalingen en hoogwatersloten) zijn niet mogelijk
tenzij het individueel belang onevenredig geschaad wordt ten opzichte van het
algemeen belang.
6. In gebieden met een veenbodem mag het peil slechts worden verlaagd met de mate
van in het verleden opgetreden bodemdaling. Tevens geldt de richtlijn dat de
maximale gebiedsgemiddelde drooglegging (gerekend per peilvak) 60 cm bedraagt.
7. 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
instandhoudingsdoelen. 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 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 vooral rekening houden met het
voorkomen van wateroverlast en –onderlast (vasthouden, bergen en afvoeren), evenwichtige belangenafweging, duurzaamheid (waterkwaliteit en ecologie, minimaliseren maaivelddaling), doelmatigheid van beheer. De provincie wil afstemming vooraf in plaats van
vroegere/huidige toetsing achteraf. De provincie wil zich daarbij richten op kwetsbare
gebieden, zoals gebieden met natuurwaarden en veenweidegebieden.
Actieprogramma Water
In het Actieprogramma Water staat concreet wat de provincie doet om de beoogde
resultaten m.b.t. het provinciaal waterplan in 2015 te kunnen behalen. Het gaat vooral om
het uitwerken van nieuwe beleidskaders (o.a. een Leidraad Normering Wateroverlast
opstellen, om te komen tot een uniforme aanpak door alle Zuid-Hollandse waterschappen),
bewaken van de voortgang en regie op gebiedsprojecten. De daadwerkelijke uitvoering van
projecten wordt verzorgd door de waterschappen. De provincie beschrijft wat er de
komende jaren moet gebeuren. De waterschappen bepalen voor hun eigen karakteristieke
beheergebied hoe zij dat doen. Paragraaf 2.3 Kernopgaven Water geeft aan dat de ambities
van de provincie samenkomen in vier strategische kernopgaven, waarvan de eerste en de
laatste van toepassing zijn op peilbesluiten m.b.t. boezemsystemen.
Kernopgave 1: Waarborgen waterveiligheid.
Bewoners en bedrijven in Zuid-Holland moeten beschermd zijn tegen overstromingen,
dijkdoorbraken en wateroverlast. Er is weliswaar steeds minder kans op dijkdoorbraken,
maar als het gebeurt heeft het steeds grotere gevolgen door de grotere bevolkingsdichtheid
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en toegenomen economische waarde van Zuid-Holland. Uitgangspunten zijn
risicobeheersing en niet afwentelen op andere gebieden. Tot deze kernopgave behoren
een gedifferentieerde risicobenadering, combinaties van ecodynamisch kustbeheer,
zonering en compartimentering, floodmanagement en een overmaat in de boezem- en
de gemaalcapaciteit. Absolute veiligheid bestaat overigens niet. Daarom zijn ook heldere
risicocommunicatie en veilige evacuatieroutes van groot belang.
Kernopgave 4: Realiseren robuust en veerkrachtig watersysteem.
Het oppervlaktewatersysteem in Zuid-Holland is een uniek systeem dat het resultaat is
van eeuwenlang ‘polderen’ in het deltalandschap. Dit systeem functioneert nog steeds
naar behoren, maar staat onder druk en vraagt aanpassingen en meer ruimte om ook op
langere termijn goed te kunnen blijven functioneren. Door toenemende verstedelijking
wordt neerslag steeds minder opgevangen waar het valt en sneller afgevoerd naar
elders. De capaciteit van rioolnetwerken, boezems en gemalen en de mogelijkheden tot
(tijdelijke) berging van water moeten hierop worden aangepast. In veengebieden daalt de
bodem steeds verder door oxidatie van het veen als gevolg van bemaling/drooglegging.
Het watersysteem dreigt steeds verder te versnipperen door de verschillende eisen die de
diverse gebruiksfuncties eraan stellen (bijvoorbeeld landbouw en natuur).
In de planperiode zal de provincie ook een langetermijnstrategie ontwikkelen voor de
zoetwatervoorziening en verziltingsbestrijding in de periode 2015-2040, waarmee het
streefbeeld in 2040 wordt bereikt. Dit doet zij in nauwe samenwerking met andere partijen:
Rijk, waterschappen, drinkwaterbedrijven en andere gebruikers van zoet water.
Uitgaande van het aanwezige watersysteem kan de provincie sturen in het waterbeheer en
ruimtelijke ordening om een meer duurzame zoetwatervoorziening te realiseren. Bij de
ontwikkeling van een langetermijnstrategie wordt o.a. naar de volgende oplossing gekeken:
‘Optimaliseren van het aanbod van zoet water.’ Onderdeel hiervan is het ‘vasthouden en
bergen’; voorraadberging in de regio, verkleinen afhankelijkheid van hoofdwatersysteem.
Maatregelen zijn bijvoorbeeld: flexibel peilbeheer en voorraadberging in apart
boezemsysteem.
Waterverordening Zuid-Holland (14 oktober 2009)
De belangrijkste artikelen uit de waterverordening m.b.t. een peilbesluit staan hieronder
weergegeven.
- Artikel 2.3 Normen waterkwantiteit
1. Met het oog op de bergings- en afvoercapaciteit waarop regionale wateren moeten zijn
ingericht geldt, voor het gebied van een gemeente binnen de bebouwde kom, als norm een
gemiddelde overstromingskans van:
a. 1/100 per jaar voor bebouwing niet zijnde glastuinbouw;
b. 1/50 per jaar voor glastuinbouw;
c. 1/10 per jaar voor het overige gebied.
2. Met het oog op de bergings- en afvoercapaciteit waarop de regionale wateren moeten
zijn ingericht geldt, voor het gebied van een gemeente buiten de bebouwde kom, als norm
een gemiddelde overstromingskans van:
a. 1/100 per jaar voor hoofdinfrastructuur;
b. 1/50 per jaar voor glastuinbouw en hoogwaardige land- en tuinbouw;
c. 1/25 per jaar voor akkerbouw;
d. 1/10 per jaar voor grasland.
3. Voor de toepassing van het tweede lid is wat betreft het landgebruik de situatie zoals
vastgelegd in een ruimtelijk plan bepalend. Indien een ruimtelijk plan onvoldoende
duidelijkheid verschaft omtrent het type landgebruik dan kan het landgebruik ook worden
bepaald met behulp van het Landelijk Grondgebruikersbestand Nederland versie 5 van
Wageningen Universiteit en Researchcentrum.
4. Voor bebouwing, gelegen buiten de bebouwde kom, geldt de norm van het omringend
landgebruik genoemd in het tweede lid, onder b, c of d.
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- 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 oppervlaktewaterlichamen gelegen zijn waarop het peilbesluit betrekking heeft.
2. Het peilbesluit gaat vergezeld van een toelichting waarin tenminste 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.

2.4 Lokaal beleid
Bestemmingsplannen
Het oppervlaktewaterlichaam van de Rotteboezem heeft binnen de kaders van de
bestemmingsplannen de bestemmingen:
- Water,
- Hoofdwatergang,
- Boezem,
- Rotte,
- (Boezem, secundaire) Waterkering (met daarop jachthaven, tuin, groenaanleg, natuur en
verkeersdoeleinden en woningen),
- Rottekade,
- Kade_talud_berm_bermsloot.
- Waarde Waterstaat-Waterkering,
Overig:
- Agrarisch gebied,
- (Gemengde) Bebouwing,
- Bedrijven (deels gelegen op de waterkering,
- Bescherming archeologisch erfgoed,
- Erf,
- Erf op de waterkering,
- Groen,
- Groenaanleg,
- Leidingen,
- Natuur,
- Park_plantsoen_speel-water,
- Pleinen_snippergroen_speeltoestellen (Binnen deze bestemming is ook de aanleg van
nieuwe waterpartijen en watergangen mogelijk indien dit vanuit het oogpunt van
waterbeheer wenselijk is),
- Recreatie,
Toelichting Peilbesluit de Rotte
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-

Speel_sportvoorziening,
Sportterrein,
Verblijfsgebied (deels gelegen op de waterkering),
Verkeer,
Verkeer_verblijfsgebied (VG),
Waarde Archeologie,
Waarde Natuur en Landschap,
Woningen laagbouw (deels gelegen op de waterkering).

In het bestemmingsplan Agniesebuurt wordt vermeld dat in het lopende decennium de
potenties van de Rotte veel sterker moeten worden ontwikkeld. De Rotte moet een
recreatief lint worden dat van de Rotterdamse binnenstad naar het Groene Hart loopt.
In het bestemmingsplan Laurenskwartier wordt vermeld dat de Binnenrotte dé centrale
openbare ruimte in het plangebied is die in het proces van transformatie tot stedelijk
woongebied de meeste mogelijkheden biedt. Van Pompenburg tot Blaak is de Binnenrotte
een stedelijke route, die visueel wordt ondersteund door de zichtlijn van Pompenburg naar
de Hefbrug tussen Feijenoord en Noordereiland. De Binnenrotte bestaat uit twee
verschillende delen; ten noorden van de Meent ontstaat een stedelijk verblijfsgebied, ten
zuiden de markt. Het verschil in karakter van deze delen zit zowel in de functie als in de
ruimtelijke structuur.
In het bestemmingsplan Ommoord wordt tevens genoemd dat ten dienste van een goede
waterhuishouding er een waterverband tot stand zal worden gebracht tussen de Rotte en de
ten zuiden van de President Wilsonweg bestaande waterverbanden. Tevens dient in het
recreatieve gebied op de waterkering langs de Rotte een samenhangend systeem van fietsen wandelpaden te bestaan/aangelegd te worden.
De volgende speciale opmerkingen worden gemaakt over de bestemming van de Rotte. In
het lopende decennium moeten de potenties van de Rotte veel sterker worden ontwikkeld.
De Rotte zal een recreatief lint worden dat van de Rotterdamse binnenstad naar het Groene
Hart loopt. In het binnenstedelijke deel van de deelgemeente Noord betekent dit een forse
kwaliteitsverbetering van de route. Langs de Rotte kan ook tot kwaliteitsverbetering worden
gekomen door het toevoegen van nieuwe functies. De bedrijvige Rotte, de Rotte als
recreatiegebeid voor de deelgemeente en de Rotte als kwalitatief hoogwaardige locatie voor
wonen en werken zullen daarbij worden versterkt.
Gemeentelijke/stedelijke waterplannen
In de gemeentelijke/stedelijke waterplannen is er voor gekozen de afvoer-/toevoerfunctie
van het boezemsysteem van de Rotte buiten de plannen te houden. Alleen m.b.t. de
Binnenrotte en het Noorderkanaal zijn er onderzoeksmaatregelen opgenomen o.a. in het
kader van de belevingswaarde (zie hiervoor bij bestemmingsplannen), de KRW, de NBW en
vismigratie (zie hoofdstuk zes).
Beheerplan Eendragtspolder
In het beheerplan Eendragtspolder zijn beheerafspraken vastgelegd m.b.t. het beheer van
de watersysteem- en calamiteitenberging in de Eendragtspolder. De informatie m.b.t. het
beheer op de Rotte is verwerkt in het peilbesluit, de overige informatie wordt in een later
stadium verwerkt in de partiële herziening van het peilbesluit voor de Eendragtspolder.

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
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wateroverlast of een tekort aan water. Evenals aan ‘droge voeten’ hecht HHSK veel belang
aan schoon water. Naast veiligheidsbelangen wegen daarom in de dagelijkse uitvoering van
het beheer ook de ecologische aspecten mee. 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
moet HHSK de in het peilbesluit vastgelegde peilen handhaven.

Toelichting Peilbesluit de Rotte

14

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

3 Gebiedsbeschrijving
3.1 Ligging en gebruik(functies)
De Rotte is een boezem. Een boezem is een oppervlaktewaterlichaam bestaande uit een
stelsel van met elkaar in verbinding staande waterlopen en meren waarop het water van de
lager gelegen polders wordt uitgeslagen/uitgemalen en van waaruit water wordt ingelaten.
Met een oppervlaktewaterlichaam wordt een 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
waterwet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna bedoeld (Waterwet 2009, artikel
1). De Rotte loost uiteindelijk het overtallige water met behulp van gemaal Mr. U.G.
Schilthuis op buitenwater, in dit geval de Nieuwe Maas. De waterhuishoudkundige functie
van de Rotte boezem is watertransport (aan- en afvoer) en waterberging.
Het Rottesysteem beslaat een oppervlak van circa 200 ha en bestaat uit vier takken, die
samenkomen in de Viersprong te Rotterdam:
- de Rotte (van Moerkapelle naar de Viersprong in het zuiden );
- de Binnenrotte (vanaf de Viersprong zuidwaarts, door het centrum van Rotterdam);
- het Toevoerkanaal (vanaf de Nieuwe Maas/gemaal Mr. U.G. Schilthuis naar de Viersprong
in het noorden);
- het Noorderkanaal. (vanaf de Schie/Bergsluis naar de Viersprong in het oosten);
Dit zijn tevens de grenzen van het (huidige) peilbesluit, zie figuur 3.1.1.

Figuur 3.1.1. Ligging en gebiedsgrenzen peilbesluit Rotte.
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De boezemwateren van het Rottesysteem hebben een totale lengte van ruim 22 km en een
oppervlak van circa 180 ha. De Rotte stroomt -van noord naar zuid bezien- door de
gemeenten Lansingerland, Zuidplas en Rotterdam (zie bijlage 3). De drogere oevergebieden
en oevers (het boezemland) is gebied dat niet door boezemwaterkeringen (kaden)
beschermd is tegen het boezemwater van de Rotte. Het boezemland heeft vaak
watergangen die in open verbinding staan met de Rotte. De boezemlanden hebben een
totaal oppervlak van circa 20 ha. Het grondgebruik van de boezemlanden bestaat naast
Water uit: (agrarisch) gras, natuurgraslanden, bos, rietvegetatie en bebouwd gebied (zie
bijlage 3).
Daarnaast heeft het water ook een functie als recreatief vaarwater: vanaf de Bergsluis op
het Noorderkanaal tot de Viersprong, dan op de Rotte tot aan de Hennipsloot (Zevenhuizer
Verlaat). Op deze wijze is het voor pleziervaart mogelijk om vanaf de Schie (Bergsluis) via
de ringvaart (Snelle Sluis) de Hollandsche IJssel te bereiken. Ook zijn, op locaties waar de
boezemfunctie dit toelaat, van oudsher ligplaatsen te vinden voor woonboten.

3.2 Historie van het gebied
De Rotte is van oudsher in beheer bij een hoogheemraadschap. De Rotte is een
veenriviertje geweest en stond in open verbinding met de getijdenrivier de Maas. In 1270
werd dit riviertje door middel van een dam met afwateringssluizen afgesloten voor
getijdeninvloeden. Deze dam vervulde voor de omliggende polderambachten die via de
Rotte afwaterden een essentiële waterstaatkundige rol, want de Rotte kreeg daarmee een
boezemfunctie.
De polderambachten waren reeds vanaf de 10de eeuw begonnen met de ontginning van
veen door het via evenwijdig aan elkaar aangelegde sloten te ontgraven. Door de
ontwatering kromp en oxideerde het veen, waardoor een aanzienlijke bodemdaling optrad.
Aan het begin van de 15e eeuw is er in heel Schieland nog geen watermolen aanwezig en
loopt het Rottewater “soetelijcke sonder eenige persinge door de sluysen metter ebben ter
zeeweart”.
Vanaf de 15e eeuw, wanneer de landerijen ten opzichte van het boezemwater zo laag zijn
komen te liggen dat hun afwatering op natuurlijke wijze onvoldoende plaatsvindt, wordt het
land ingepolderd en gaat men met watermolens het overtollige water afvoeren uit de
polders richting de boezem. Onderstaand een overzicht van de jaren waarop octrooi
verleend is voor het droogmalen van de diverse gebieden die op de Rotte lozen:
1646:
Polder Honderdtien Morgen (nu onderdeel Polder Bleiswijk c.a.)
1700:
Binnenwegse Polder
1715:
Polder Honderdveertig Morgen (nu onderdeel Polder de Wilde Veenen)
1727:
Tweemanspolder
1752:
Eendragtspolder
1765:
Polder Bleiswijk
Mede vanwege het droogmaken van uitgeveende plassen werd de bemaling van de Rotte
steeds complexer en tegelijkertijd ook steeds noodzakelijker. Al in de 16de eeuw slaan 17
molens hun water op de Rotte uit. De beheersing van het waterbezwaar was lange tijd
afhankelijk van meteorologische omstandigheden. Tot in de 18e eeuw stroomde de Rotte
via de in 1870 gedempte Binnenrotte door 5 sluizen onder de Hoogstraat (Rotterdam) op
natuurlijk wijze op de Maas af. Sinds de 17e eeuw werd echter al geklaagd over
onvoldoende afstroming, die te wijten was aan een met aanlandige wind gepaard gaande
hoge stand van het Maaswater. Vanaf 1742 zorgde daarom de Kostverlorenmolen voor
bemaling van de Rotte naar de Nieuwe Maas.
In de periode vanaf 1772 werd vanwege veelvuldige wateroverlast in Rotterdam een
zogenaamde Hoge Boezem aangelegd. Omdat daarna nog steeds wateroverlast optrad,
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werd van dit systeem met sluizen, molens en een Hoge en Lage Boezem afgestapt door
realisatie van een stoomgemaal aan de Admiraliteitskade. Dit gemaal is in 1977 vervangen
door het huidige gemaal Mr. U.G. Schilthuis , vanwege de aanleg van de metro. Vanuit
kostenoogpunt werd de persleiding, waardoor het overtollige water uitslaat, slechts
aangelegd tot aan de ‘voorboezem’ het Boerengat. Deze ‘voorboezem’ wordt bij hoog
buitenwater door sluisdeuren in de Maasboulevard (primaire waterkering) van de Nieuwe
Maas afgesloten, waardoor de bemaling van de Rotte enige tijd kan zijn gestremd.

3.3 Waterveiligheid en wateroverlast
Waterkeringen
De zorg voor veilige waterkeringen is van oudsher de wettelijke taak van het waterschap.
HHSK beheert primaire, regionale en overige waterkeringen en richt zich op duurzame
bescherming tegen overstromingen van het achterland. Klimaatverandering vereist extra
aandacht op dit vlak. HHSK gaat daarbij uit van een integrale afweging tussen
veiligheidsrisico’s en kosten.
Regionale waterkeringen
De regionale waterkeringen (met als belangrijkste onderdeel de boezemkaden of waterkeringen) beschermen het achterland hoofdzakelijk tegen overstromingen vanuit
inliggende boezems of boezems in beheer bij de aanliggende waterschappen. De wettelijke
veiligheidsnormen voor de waterkeringen worden door het Rijk en de provincies opgesteld.
De aanwijzing en normering van de regionale waterkeringen zijn verankerd in de provinciale
verordening. HHSK heeft de volgende regionale waterkeringen:
 10 km voorliggende waterkeringen;
 11 km secundaire waterkeringen;
 198 km boezemkaden/-waterkeringen.
Voor de boezemwaterkeringen, zoals gesitueerd langs de Rotte, heeft de provincie normen
vastgesteld in de vorm van vijf schadeklassen. Bij HHSK worden de schadeklassen 3 t/m 5
(het hoogste beveiligingsniveau) gehanteerd voor de boezemwaterkeringen langs de Rotte,
zie figuur 3.3.1.
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Figuur 3.3.1, Provinciale normering regionale keringen.

Het buitengewoon onderhoud van o.a. de boezemwaterkeringen wordt uitgevoerd volgens
meerjarenonderhoudsprogramma’s. Basis hiervoor zijn de uitkomsten van inspecties en de
wettelijke toetsing aan de normering.
NBW
Het beheergebied van HHSK is getoetst aan de wateroverlastnormering van het NBW met
de bijbehorende klimaatscenario’s (zie Waterbeheerplan HHSK 2010-2015). Naast de NBWmaatregelen die hieruit voort gekomen zijn, is een aantal ‘structuurmaatregelen’ ontwikkeld
om de robuustheid en veerkracht van het totale watersysteem (polders + boezems) waar
mogelijk extra te versterken. Vaak is er hierbij een samenloop met ruimtelijke
ontwikkelingen of KRW-doelen. In de Wateropgave 2015 is de volgende maatregel
opgenomen die van toepassing is op de Rotte:
- Aanleg van de Waterberging Eendragtspolder: Watersysteemberging en
calamiteitenberging vanuit de Rotteboezem, geïntegreerd met de ontwikkeling van
een multifunctioneel recreatiegebied. Naar verwachting wordt dit multifunctionele
gebied in de Eendragtspolder in 2013 officieel in gebruik genomen.
In 2013-2015 wordt het watersysteem opnieuw getoetst aan de dan beschikbare KNMIklimaatscenario’s. Als uit de toetsing blijkt dat er knelpunten zijn, zullen op basis van de
toetsing maatregelen worden vastgesteld om in de periode na 2015 in de pas te blijven
lopen met de klimaatveranderingen.

3.4 Watersysteem
De Rotteboezem is het grootste boezemwater in het beheergebied van HHSK. De
Rotteboezem ligt als oppervlaktewaterlichaam zijnde ingebed tussen de
boezemwaterkeringen, die voorkomen dat de omliggende polders onderlopen. De
omliggende polders kregen hun contouren na het droogmalen van plassen die na ontvening
van het gebied ontstaan zijn. Dit heeft tot gevolg gehad dat de Rotteboezem hoger ligt dan
de omliggende polders. Belangrijk in dit opzicht is te realiseren dat het Rottepeil geheel
beïnvloedt wordt door gemalen en inlaten (aanvoer, afvoer en waterberging) en een
kunstmatig peil heeft. Directe voeding van de Rotte door neerslag is maar een fractie van
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de aanvoer vanuit de omliggende polders en/of de Maas. Het peilbeheer wordt primair
bepaald door de afstemming tussen de polderbemaling en de eindbemaling bij gemaal Mr.
U.G. Schilthuis , waarbij tevens de hoogte en de stabiliteit van de boezemwaterkeringen
een belangrijke rol spelen. Het peilbeheer is dus onnatuurlijk en wordt door menselijke
handelen aangestuurd.
Vanwege de belangrijke functie van het Rotte boezemsysteem wordt bij het peilbeheer
primair rekening gehouden met de boezemfunctie (Nota Waterkwantiteit, 1998 +
aanvullingen). Voor zover dit niet ten koste gaat van deze primaire functie wordt tevens
rekening gehouden met andere belangen, waaronder het gebruik van het binnen de
boezemwaterkeringen gelegen land ("boezemland"), waterkwaliteit en
scheepvaartbelangen.
Normale afvoer
Op de Rotte wordt water geloosd uit een groot deel van de aangrenzende polders (totaal
+/- 14.265 ha). Het betreft de Binnenwegsepolder, Polder De Wilde Veenen (inclusief de
Polder 140 Morgen), Tweemanspolder, Polder Bleiswijk, de Eendragtspolder, Polder Prins
Alexander, Hillgersberg, Schiebroek, polder Berg en Broek en delen van het centrum van
Rotterdam. In onderstaande tabel worden de (polder)gemaalcapaciteiten weergegeven.
Tabel 3.4.1. Gemaalcapaciteit polders richting het Rottesysteem, voor ligging zie bijlage 3.

Gemaal
De Wilde Venen
Binnenwegsepolder
Klappolder
Ir. J.J. de Graeff
Molenviergang
Hennipsloot
De Kooi
Ir. J.M. Leemhuis-Stout
Ommoord
Lansingerland
Berg en Broekse Verlaat
Noordsingel
Noorderkanaalweg
Kralingse Plas
Boezemsingel
Totaal

Oppervlak Bemalingsgebied
Totale capaciteit
(ha)
(m3/min)
728,4
80
1.424,0
160
598,9
40
468,8
100
/
/
141,0
22
3.766,5
450
1.095,5
160
537,9
100
3.766,5
270
839,8
90
172
2,2
16
4,5
567,1
30
129,5
0,6
14.251,9
1.509,3

Het boezemgemaal mr. U.G. Schilthuis is gelegen aan het Oostplein in Rotterdam en slaat
het water van de Rotte uit op de Nieuwe Maas. Dit vindt plaats via de voorboezem: het
Boerengat, een kleine kom (20 ha) die normaliter in open verbinding staat d.m.v. de
Boerengatsluis, de Leuvenhavensluis en de Duikersluis met de Nieuwe Maas.
De capaciteit van het gemaal Mr. U.G. Schilthuis wordt beïnvloed door de buitenwaterstand
op de Nieuwe Maas en bedraagt sinds de aanpassing van gemaal Mr. U.G. Schilthuis (2004)
circa 1.200 m3/min (bij een gemiddelde opvoerhoogte). Uit de tabel 3.4.1. is op te maken
dat de totale afvoercapaciteit van de poldergemalen die op de Rotte lozen groter is dan de
afvoercapaciteit van gemaal Mr. U.G. Schilthuis naar de Nieuwe Maas. In principe dienen de
polders dus eerst hun eigen berging optimaal te gebruiken, waarna ze vertraagd kunnen
afvoeren op de Rotte en waarna gemaal Mr. U.G. Schilthuis het kan afvoeren naar de
Nieuwe Maas.
In een afvoersituatie bedraagt het maximale verval over de totale lengte van het
afvoerende deel van de Rotte circa 0,50 m (verschil in peilhoogte tussen gemaal
Binnenwegsepolder en gemaal Mr. U.G. Schilthuis ). Een dergelijke hoge waarde geldt voor
Toelichting Peilbesluit de Rotte

19

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

een zomerse situatie, waarbij de weerstand hoog is door plantengroei en er een harde
zuidwesten wind staat.
De waterdiepte in de Rotte, zoals vastgelegd in de legger watersystemen van HHSK,
varieert tussen 1,25 en 2,65 meter. Het leggerprofiel van de Rotte belemmert de afvoer van
water niet. Het Toevoerkanaal naar gemaal Mr. U.G. Schilthuis , zie bijlage 3 voor een
overzicht van het watersysteem, door het dichtbevolkte centrum van Rotterdam, is precies
op maat. Een eventuele vergroting van de gemaalcapaciteit van Mr. U.G. Schilthuis in de
toekomst is hierdoor uitgesloten, evenals een verkleining van het afvoerend profiel van de
Rotte.
Sluiting sluizen in de voorboezem
Vanwege hoge rivierstanden op de Nieuwe Maas worden circa acht keer per jaar de
Boerengatsluis, de Leuvenhavensluis en de Duikersluis tussen de voorboezem en de Nieuwe
Maas gesloten. Waterveiligheid schrijft een sluiting voor bij + 2,0 m NAP op de Nieuwe
Maas, de gemeente dringt echter aan op het inzetten van een sluiting bij een waterpeil van
+ 1,80 m NAP vanwege terrassen, etc. Op dat moment kan gemaal Mr. U.G. Schilthuis voor
ongeveer 1-5 uur zijn water niet meer uitslaan op de Nieuwe Maas. In deze periode is
slechts berging mogelijk op de Rotte.
Bij extreem hoge rivierstanden (zogenaamde middelbare of hoge stormvloeden) kan de
situatie zich voordoen dat de sluizen twee aaneengesloten hoog waters en tussenliggend
laag water gesloten moeten blijven, waardoor gemaal Mr. U.G. Schilthuis circa 15 à 17 uur
zijn water niet meer op de Nieuwe Maas kan lozen. De kans op zo’n lange sluiting in
combinatie met langdurige hevige neerslag, zodat alle poldergemalen continu in werking
zijn, is veel kleiner dan 1 keer per duizend jaar. 1 Keer per duizend jaar is de huidige
veiligheidsnorm voor de boezemkaden langs de Rotte. In het geval van een sluiting van 15
à 17 uur is sprake van een calamiteit. Hierbij zou het waterpeil op de Rotte kunnen stijgen
tot de maximale waterstand van -0,65 m NAP gemeten bij gemaal de Kooi. Wanneer deze
waterstand is bereikt, stoppen de poldergemalen met de bemaling, waardoor wateroverlast
in de polders kan ontstaan.
Het is gebruikelijk dat door middel van voormalen naar -1,20 m NAP ingespeeld wordt op de
afsluiting van de voorboezem bij hoge rivierwaterstanden en voorspelde hevige neerslag.
Aanvoer van water
Voor wateraanvoer naar de polders wordt water uit de Nieuwe Maas ingelaten via de kokers
van gemaal Mr. U.G. Schilthuis (rekening houdend met het chloridegehalte). Het debiet van
de wateraanvoer is significant kleiner dan van de waterafvoer. De aanvoer van water is
voldoende voor de polders. De Rotte staat via een sluis (Zevenhuizer Verlaat) naar de
Hennipsloot in verbinding met de andere boezem van Schieland: de Ringvaart. Het peil in
de Ringvaart is lager (-2,15 m NAP) dan in de Rotte. Bij verzilting van de Nieuwe Maas
moet de aanvoer via gemaal Mr. U.G. Schilthuis worden gestaakt. Water wordt dan
ingelaten vanuit de Ringvaart of via de Bergsluis. De Ringvaart wordt voorzien van zoet
water vanuit de Hollandse IJssel (Snelle Sluis bij Moordrecht). Er kan dan gebruik worden
gemaakt van een aanvoerroute via de Hennipsloot langs de Eendragtspolder of door de
hoofdwatergang langs de Middelweg (gemaal ir. J.M. Leemhuis-Stout). Eventueel kan ook
extra water worden aangevoerd via de Hennipsloot en het Zevenhuizer Verlaat. In zeer
droge perioden met lage rivierafvoer kan ook de inlaat bij de Snelle Sluis verzilten. In dat
geval wordt water ingelaten uit het Noorderkanaal bij de Bergsluis (uit het gebied van het
hoogheemraadschap van Delfland).
Peilbesluit 2005
Het na te streven peil in de Rotte ligt tenminste sinds 1899 -maar vermoedelijk langer- rond
-1,00 m NAP. Voor de Rotte is dit streefpeil vastgelegd in een peilbesluit dat is vastgesteld
door de VV van HHSK op 28 september 2005. Uitgangspunt is dat altijd rekening dient te
worden gehouden met een beheermarge en dat onder extreem hoge rivierwaterstanden in
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combinatie met extreme neerslagomstandigheden een stijging tot -0,65 m NAP gemeten bij
gemaal de Kooi, moet kunnen optreden. Bij een stijging hoger dan -0,65 m NAP gemeten
bij gemaal de Kooi, wordt een maalstop ingesteld voor alle gemalen die lozen op de Rotte.
Praktijkpeil
Het streefpeil van -1,00 m NAP is de laatste 30 jaren terug te vinden in de door de
bedrijfsvoerders bijgehouden maalstaten van de gemalen. Gezien de omvang van de Rotte
(180 ha water), de capaciteit van poldergemalen die erop uitmalen (totaal 1.498,4
m3/minuut) en de capaciteit van gemaal mr. U.G. Schilthuis (1.200 m3/min), is de integrale
beheerstoestand (polders en Rotte boezem) van grote invloed op peilstijgingen.
Het peil in de Rotte fluctueert dus continu gedurende de dag afhankelijk van de gemeten
locatie, de geldende beheerstoestand van het watersysteem, het watertransport en
weersomstandigheden. Deze fluctuaties variëren van plaats tot plaats, als gevolg van onder
meer neerslag, verhang, opwaaiing, golfslag, bemaling en weerstand door plantengroei (zie
figuur 3.4.1).

Figuur 3.4.1. Schematisch overzicht en benadering van peilverloop en verhang.

Vanwege al deze factoren fluctueert het peil ter plaatse van Moerkapelle in de Kop van de
Rotte (bovenstrooms) op een hoger niveau binnen een bandbreedte van +/- 25 cm dan bij
gemaal Mr. U.G. Schilthuis (benedenstrooms). Bij gemaal Mr. U.G. Schilthuis worden de
laagste peilen op de Rotte gemeten bereikt, veroorzaakt door de directe invloed van de
afvoerfunctie van het gemaal in combinatie met een veel voorkomende windrichting
(Zuidwest). De bandbreedte waarbinnen het peil fluctueert is bij gemaal Mr. U.G. Schilthuis
het grootst, vanwege de afvoer- en tevens aanvoerfunctie van ditzelfde gemaal: +/- 1,35
m.
Omdat de bandbreedte waar tussen het peil fluctueert in een boezemsysteem verandert
over de lengte van het watersysteem, is er een punt nodig wat representatief/maatgevend
wordt geacht voor de beheerpraktijk onder normale, gemiddelde omstandigheden (en het
peilbesluit). In de Rotte is dit het gemiddelde van de meetpunten bij de gemalen de Kooi, ir.
J.M. Leemhuis-Stout en ir. J.J. De Graeff, ongeveer in het midden van het boezemsysteem
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gelegen. In de rest van de toelichting op het peilbesluit zal daarom gerefereerd worden aan
dit maatgevend meetpunt met de bijbehorende peilfluctuaties.
Uit de meetgegevens bij de gemalen de Kooi, ir. J.M. Leemhuis-Stout en ir. J.J. De Graeff
blijkt dat er in de zomermaanden een gemiddeld hoger peil wordt gehandhaafd dan in de
wintermaanden op de Rotte. Dit heeft te maken met de wateraanvoerfunctie van de Rotte in
het voorjaar en in de zomer en het intensiever voormalen in het najaar en in de winter.
Vanaf 2004 fluctueerde het waterpeil tussen -0,90 m NAP en -1,20 m NAP (gemeten bij
gemaal de Kooi, ir. J.M. Leemhuis-Stout en ir. J.J. De Graeff), wat overeenkomt met een
bandbreedte van 30 cm.

3.5 Geo(hydro)logie en bodemopbouw
Bodemopbouw
De Rotte is een van oorsprong natuurlijk ontstane rivier vanuit de veengebieden in centraal
Zuid-Holland. Vanwege de getijdebeweging stroomde het water ook regelmatig in
tegenovergestelde richting. Bij overstromingen werd klei afgezet in de rivierbedding en
lichtere klei verder van de rivier af. Bovendien heeft zich veen afgezet in de lagere delen en
uiteindelijk ook op de natuurlijke keringen. De ondergrond van de Rotte is als gevolg van de
afzettingen kleiig. De bodemopbouw van de boezemlanden van de Rotte is bepaald aan de
hand van de bodemkaart van Nederland. Voor een gedetailleerde bodembeschrijving, zie
bijlage 3.
De maaiveldhoogten van de boezemlanden liggen deels boven het gemiddelde
oppervlaktewaterpeil van circa -1,00 m NAP en deels op gelijke hoogte (zie bijlage 3). De
geohydrologische schematisatie van de bodemopbouw is weergegeven in onderstaande
tabel. In deze tabel zijn ook de bodemparameters van de watervoerende lagen en van de
slecht (on)doorlatende lagen opgenomen.
Tabel 3.5.1. Geohydrologische schematisatie Rottegebied
Diepte
Lithologie
Stratigrafie
(m t.o.v. NAP)
hoger dan -1,0 maaiveld
> -1,0 tot –10 siltige klei
Formatie van
Naaldwijk
–10 tot -12
veen
Formatie van
Nieuwkoop
-12 tot -15
humeuze
Formatie van
kleilaag
Naaldwijk
-12, tot –45
zand
Formatie van
Kreftenheye
dieper dan –45 klei
Formatie van
Kedichem

Geohydrologie

Bodemparameter

slechtdoorlatende laag
slechtdoorlatende laag

c =500 tot 6.000 dagen

slechtdoorlatende laag
eerste watervoerende
pakket
ondoorlatende basis

kD = 1.000 tot 3.000
m2/dag

Grondwater
De grondwaterstromingsrichting wordt beïnvloed door omliggende polders en rivieren. De
stijghoogte in het eerste watervoerend pakket wordt beïnvloed door de druk vanuit de
Hollandse IJssel en de Nieuwe Maas. De grondwaterstand is ook afhankelijk van de
bodemopbouw, de doorlatendheid van de grond en het oppervlaktewaterpeil. De
grondwaterstand in de deklaag wordt bepaald door neerslag, verdamping en in het gebied
aanwezige watergangen en drainagevoorzieningen. Zie voor een schematische weergave
figuur 3.5.1.
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Figuur 3.5.1. Schematische weergave grondwaterstanden (Hoes, Van Leeuwen en Van De Giesen, 2010).

De freatische grondwaterstanden in de directe omgeving van het watervoerende gedeelte
van het boezemsysteem bedragen onder normale neerslagomstandigheden circa -1,10 m
NAP.
Wegzijging en kwel
Door de hoge ligging van de Rotte treedt een lichte zijdelingse wegzijging op naar de
naastgelegen polders. In deze laaggelegen polders (voornamelijk droogmakerijen) is sprake
van kwel. Deze kwel wordt echter voor een klein deel veroorzaakt door de Rotte; het
grootste deel is afkomstig uit het onderliggende watervoerende zandpakket.

3.6 Hoogteligging en bodemdaling
De boezemwaterkering van de Rotte wordt onderhouden op verschillende hoogtes,
afhankelijk van de ligging t.o.v. de verhanglijn en de normering. De maatgevende
dijktafelhoogte varieert tussen de –0,30 m en -0,50 NAP (Legger Waterkeringen 2012).
Voor het onderhoud hanteert het hoogheemraadschap een tienjarige onderhoudscyclus.
Gedurende deze cyclus zakt de hoogte van de kade circa 0,10 m à 0,20 m. Vervolgens
wordt de waterkering weer op hoogte gebracht. De hoogte van de waterkering is dus niet
van belang voor dit peilbesluit.
In 2012 zijn in de boezemlanden van de Rotte maaiveldhoogtemetingen uitgevoerd. De
resultaten hiervan worden gepresenteerd in onderstaande tabel. Zie voor de ligging van de
corresponderende deelgebieden van de boezemlanden bijlage 3.
Tabel 3.6.1. In 2012 gemeten laagste (lg) maaiveldhoogten (mv), gemiddelde (gem) maaiveldhoogten en de
bijbehorende drooglegging in meters t.o.v. het streefpeil van -1,0 m NAP in de Rotte boezem.
Nr.
Deelgebied boezemland
mv_lg (m NAP)
mv_gem (m NAP)
Drooglegging (m)
1

Holvoetersebrug

-1,10

-0,58

0,42

2

Bleiswijkse Verlaat

-1,02

-0,79

0,21

3

Rottedijk

-0,61

-0,45

0,55

Recreatieterrein de Bonken

-1,11

-0,77

0,23

-1,01

-0,82

0,18

6

Rottekade te Zevenhuizen
(Bergschehoek)
Buurtschap Rotte

-0,92

-0,51

0,49

7

Terbregse Rechter Rottekade

-0,95

-0,54

0,46

8

Het Boterdorpse Verlaat

-1,01

-0,59

0,41

9

De Prinsemolenpad

-0,96

-0,79

0,21

10

Bergse Rechter Rottekade

-1,08

-0,75

0,25

4
5
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De polders die de Rotte omringen hebben allen een maaiveldhoogte lager dan –5,0 m NAP.
Het stedelijk gebied van Rotterdam ligt ongeveer tussen -2,0 NAP m en NAP.
Bodemdaling
Bodemdaling wordt voornamelijk veroorzaakt door zettingen en de oxidatie/inklinking van
veen. De bodemdaling van het boezemland is niet exact te bepalen aan de hand van de
meetgegevens uit 1995, 2003 en 2012. De meetmethoden zijn bij beide meetronden
verschillend geweest. Bovendien is de dichtheid van de metingen niet zodanig dat een goed
gebiedsdekkend beeld verkregen kan worden, omdat de inrichting van de boezemlanden is
verandert. Daarom kan slechts een inschatting gemaakt worden van de daling, waarbij de
meetresultaten zijn vergeleken met de AHN1 en AHN2. De bodemdaling van de
boezemlanden varieert tussen 0,5 en 2 cm per jaar.
De kadedaling varieert lokaal, afhankelijk van de bodemopbouw en de bovenbelasting. De
boezemwaterkeringen worden echter periodiek opgehoogd, waardoor een bodemdaling van
de waterkeringen niet van belang is voor het peilbesluit.
Drooglegging
Drooglegging is het verschil tussen de gemiddelde maaiveldhoogte en het streefpeil van het
oppervlaktewater. In de Rotte wordt het hele jaar hetzelfde praktijkpeil van–1,00 m NAP
nagestreefd. De keurhoogte van de boezemkade bedraagt minimaal–0,50 m NAP en
maximaal -0,30 m NAP. De “drooglegging” van de boezemkade ligt daardoor gemiddeld op
de 0,60 m.
In tabel 3.6.1 is de drooglegging van de boezemlanden weergegeven. De maximale
drooglegging bedraagt 0,55 m (bij de Rottedijk). De minimale drooglegging is 0,18 m
(Rottekade te Zevenhuizen/Bergschenhoek). Dit betekent dat op meerdere locaties in het
boezemland de drooglegging gering is. In het hoofdstuk ‘Integrale afweging’ en in het
hoofdstuk ‘Effecten’ wordt hier nader op ingegaan.
Bebouwing op de boezemwaterkeringen en op het boezemland
Door de jaren heen is bebouwing ontstaan op zowel het boezemland als de
boezemwaterkeringen. Er is sprake van verschillende bouwperioden en funderingswijzen.
De laagste en gemiddelde drempelhoogtes (vloerhoogtes) per deelgebied in 2012 zijn in
onderstaande tabel weergegeven.
Tabel 3.6.3 Laagste (lg) en gemiddelde (gem) drempelhoogte van bebouwing (2012) per deelgebied.

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Deelgebied boezemland
Holvoetersebrug
Bleiswijkse Verlaat
Rottedijk
Recreatieterrein de Bonken
Rottekade te Zevenhuizen
(Bergschehoek)
Buurtschap Rotte
Terbregse Rechter Rottekade
Het Boterdorpse Verlaat
De Prinsemolenpad
Bergse Rechter Rottekade

dh_lg
-0,28
-0,81
-0,54
-1,20

dh_gem
0,02
-0,77
-0,11
-0,71

-1,06
-0,80
-0,67
-0,95
-0,55
-0,98

-0,63
-0,26
-0,06
-0,57
-0,53
-0,46

Uit bovenstaande tabel blijkt dat op dit moment in vier deelgebieden (geel gearceerd) een
vloerpeil voorkomt dat lager of rond het streefpeil ligt. Onbekend bij HHSK is of deze
panden over een eigen pompsysteem beschikken.
Zowel fundering ‘op staal’ (niet onderheid) als ‘op palen’ (onderheid) komen voor. Ook zijn
in de Bonken recreatiewoningen op zogenaamde “neuten” gebouwd (soort klossen). De
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bebouwing die op staal of op neuten is gefundeerd, zakt over het algemeen mee met het
onderliggende maaiveld.
In het hoofdstuk ‘Integrale afweging’ en in het hoofdstuk ‘Effecten’ wordt nader op de
bestaande bebouwing op boezemlanden ingegaan.
Correctie van het NAP-referentievlak
De hoogteligging van wegen, bebouwing en water wordt in Nederland uitgedrukt ten
opzichte van het Normaal Amsterdams Peil (NAP). 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.
De aanname was dat vaste ondergrondse hoogtemerken nooit veranderen, en dus
niet verzakken of gevoelig zijn voor geologische processen. Tijdens recente metingen is
duidelijk geworden dat de ondergrondse hoogtemerken in heel Nederland wel degelijk
een afwijking laten zien. In delen van Nederland zijn deze hoogtemerken gezakt,
terwijl in andere delen de hoogtemerken omhoog zijn gekomen. Hierdoor zou het NAP-vlak
niet meer horizontaal liggen. Daarom heeft Rijkswaterstaat besloten alle hoogtes
van de hoogtemerken en de daaraan gekoppelde peilmerken ten opzichte van het NAP
te corrigeren. Dit noemen we de NAP-correctie. Periodiek vindt een dergelijke NAP-correctie
plaats. Rijkswaterstaat heeft in 2005 een correctie uitgevoerd op de peilmerken van het
NAP referentievlak.
De NAP-correctie moet doorvertaald worden in een correctie van de aangeduide
hoogteligging van de peilschalen en een herziening van het peilbesluitpeil. De peilschalen
zijn ten opzichte van het NAP-referentievlak gezakt (gemiddeld 2,0 tot 3,0 cm) en moeten
in de praktijk omhoog getrokken worden. De drooglegging blijft gelijk, omdat heel WestNederland, dus zowel het maaiveld als het waterpeil, is gedaald. In praktijk (buiten)
verandert er dus niets. De aanduiding van het waterpeil in het peilbesluit verandert wel,
deze is gemiddeld 2 tot 3 cm lager. Zie ook figuur 3.6.1.

Figuur 3.6.1. Grafische weergave van de NAP-correctie.
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3.7 Archeologie, cultuurhistorie en landschap
Alle cultuurhistorische waarden, zoals cultuurlandschap en archeologie, die van ‘provinciaal
belang’ belang zijn, heeft de Provincie Zuid-Holland vastgesteld in de Provinciale
Structuurvisie. Deze zijn te zien in figuur 3.7.1, bron: de beleidskaart van de Provincie ZuidHolland, http://www.zuid-holland.nl/c_kaarten.htm.
De Rotte is met zijn boezemwaterkeringen een belangrijk element in het landschap. De
kaden zijn benoemd als “historisch-landschappelijke lijnen met een hoge waarde”. Langs de
Rotte is een grote tot zeer grote trefkans op archeologische sporen, zoals stad- en of
dorpskernen. Daarnaast zijn de Binnenrotte en het Noorderkanaal onderdeel van het
“beschermd stadsgezicht”. Direct langs de Rotte staan nog een aantal historische
molenbiotopen. De sluis het Zevenhuizer Verlaat is voor Schieland een waardevol
cultuurhistorisch object.

Figuur 3.7.1. Overzicht van de gecombineerde cultuurhistorische waarden, http://www.zuidholland.nl/c_kaarten.htm .

3.8 Waterkwaliteit en ecologie
Volgens de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is HHSK als waterbeheerder
verantwoordelijk voor een goede waterkwaliteit van daartoe aangewezen KRWwaterlichamen en dat deze voldoen aan het GEP, het Goed Ecologisch Potentieel (een
ecologische doelstelling). Het accent ligt hierbij op een ecologische benadering in plaats van
een stofgerichte benadering. De gehele Rotte is een KRW-lichaam, zie figuur 3.8.1.

Toelichting Peilbesluit de Rotte

26

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Figuur 3.8.1. De Rotte weergegeven als KRW-Oppervlaktewaterlichaam.

De huidige ecologische kwaliteit van de Rotte is – conform de KRW-beoordeling ontoereikend en van de Rottemeren slecht, zie figuur 3.8.2.

Figuur 3.8.2. De KRW-beoordeling van de Rotte.

De kwaliteit is slecht omdat in het water niet of nauwelijks waterplanten groeien, waardoor
ook de macrofauna en de vissamenstelling ecologisch niet optimaal is. Visgemeenschap is
overwegend eurytoop en bestaat uit het Blankvoorn-Brasem type. Belangrijkste oorzaak
voor deze gebrekkige ecologische kwaliteit is het voedselrijke water uit de omliggende
polders dat op de Rotte boezem wordt uitgemalen. Daarnaast is de waterbodem voedselrijk
en het water relatief druk bevaren, waardoor (in combinatie met wind) de bodem wordt
opgewoeld. Hierdoor hebben submerse waterplanten het moeilijk. Daarnaast wordt de
waterkwaliteit beïnvloed door het water dat via gemaal Mr. U.G. Schilthuis uit de Nieuwe
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Maas en via de Ringvaart uit de Hollandsche IJssel wordt ingelaten. Tenslotte is de
inrichting van de Rotte ecologisch niet optimaal.
Relatie met peilbeheer
De waterkwaliteit in de Rotte boezem wordt primair bepaald door het kwaliteit van het
ontvangen polderwater. De waterkwaliteit van de Rotte boezem wordt daarnaast beïnvloed
door de aanvoer van water vanuit de Nieuwe Maas of Hollandsche IJssel. Daarnaast zijn de
huidige oevers in de Rotte boezem te steil voor de ecologie en de peilvariatie is, met het
oog op andere belangen, niet groot en niet natuurlijk. Ook de gemalen en inlaten die
gebruikt worden voor de wateraanvoer en -afvoer vormen een probleem. Deze vormen nu
vaak een migratiebarrière voor vis.
Ecologische verbindingszones
De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) heeft als doel verlies van natuur- en
landschapswaarden tegen te gaan. Provincie Zuid-Holland werkt hieraan onder de noemer
PEHS (Provinciale Ecologische Hoofdstructuur). In de PEHS is het gebied in het noorden van
de Rottemeren aangewezen als bestaande natuur en prioritaire nieuwe natuur. Deze loopt
door langs de nieuw ingerichte Eendragtspolder (langs de middelweg in de Noordoever
Zevenhuizerplas) naar het zuiden. Hierop aangesloten loopt een ecologische
verbindingszone richting het noorden van de Rotte, zie figuur 3.8.3.

Figuur 3.8.3. De PEHS en de Rotte.

3.9 Recreatie
Op en nabij de Rotte zijn verschillende recreatiegebieden aanwezig of nog in ontwikkeling,
van zuid naar noord:
- het Prinsenmolen Park
- het Lage en Hoge Bergsebos
- de Blijde Wei
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-

Nessebos
de Zevenhuizer Plas
het te ontwikkelen recreatie- en sportgebied van de Eendragtspolder
de Zevenhuizer Zoom
de Bleiswijkse Zoom
het te ontwikkelen gebied van de Bleiswijkse Zoom Noord
het te ontwikkelen gebied van de Rotte Zoom

Het hart van het plangebied vormt de verbinding en samenhang tussen de deelgebieden.
Die samenhang is beleefbaar vanaf het water en vanaf het land:
- vanaf het water: het vaargebied van de Rotte en de Rottemeren en de verbindingen via
sluisjes naar de Bergse Plassen, Kralingse Plas en de Hennipsloot die toegang geeft naar
het overige vaarwegennet in Nederland;
- vanaf het land: de wandel en fietspaden langs de oevers van de Rotte en de
Rottemeren.
Recreatievaart
Een deel van de Rotte is in gebruik als recreatief vaarwater: vanaf de Bergsluis op het
Noorderkanaal en het Toevoerkanaal vanaf de sluis bij de Kralingse Plas tot de Viersprong,
van de Rotte tot aan de Hennipsloot (Zevenhuizer Verlaat). Op deze wijze is het voor
gemotoriseerde pleziervaart mogelijk om vanaf de Schie (Bergsluis) via de Rotte en
Ringvaart (Snelle Sluis) de Hollandsche IJssel te bereiken (en vice versa), zie figuur 3.9.1.
Daarnaast bieden de Rottemeren op zichzelf een interessant zeil- en vaarwater. Op deze
vaarroute geldt het binnenvaartpolitieregelement.

Figuur 3.9.1. Schematisatie van de vaarroute voor recreatievaart.

Om de recreatievaart goed te regelen dienen afspraken gemaakt te worden over het
vaarweg- en nautisch beheer.
Allereerst wat toelichting over deze beheertermen:
Het vaarwegbeheer is het fysieke (overheids-)beheer van de vaarweg gericht op het in
standhouden van de vaarwegdiepte, en/of profielen inclusief de oeverconstructies,
geleidingswerken en het beheer en de bediening van kunstwerken zoals de sluizen.
Het nautisch beheer regelt op grond van de Scheepvaartverkeerswet het vaarverkeer door
middel van borden, regelgeving en toezicht/handhaving met het oog op de veiligheid van de
scheepvaart en het beschermen van de vaarweg, oevers, boezemwaterkeringen, landschap
e.d.
Door de komst van de Waterwet is de wettelijke basis van het vaarwegbeheer gewijzigd. De
provincie Zuid-Holland heeft conform de Invoeringswet Waterwet tot eind 2012 de tijd om
het vaarwegbeheer te regelen. Het nautisch beheer voor de Rotte vanaf de Irenebrug en het
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nautisch- en vaarwegbeheer op de Hennipsloot en Ringvaart richting Snelle sluis zal, tot de
nieuwe regeling van de provincie van kracht wordt, ongewijzigd door het
hoogheemraadschap worden voortgezet. Het vaarweg- en nautisch beheer van het
Toevoerkanaal, het Noorderkanaal, de Bergsluis en de Rotte van de Viersprong tot de
Irenebrug berust bij de gemeente Rotterdam.
Overig
De fietspaden maken deel uit van enkele landelijke Langeafstandsfietspaden en de
wandelpaden van een Langeafstandswandelpad. De bruggen zorgen ervoor dat er een grote
variatie is in kortere en langere fiets en wandelrondjes. De aangrenzende recreatiegebieden
bieden een breed scala aan recreatieve en sportieve mogelijkheden (o.a. zwemplas,
skihelling, klimwand, kinderboerderij). Deze worden in de te ontwikkelen recreatiegebieden
nog verder vergroot (o.a. een roeibaan in de Eendragtspolder). De Rotte heeft geen officiële
zwemwater status.

3.10 Geplande RO-ontwikkelingen
Rondom de Rotte zijn verschillende RO-ontwikkelingen gepland. Deze ontwikkelingen
hebben vaak een gering tot geen invloed op de Rotte boezem en het gevoerde peilbeheer.
Bovendien zullen de ontwikkelingen afgestemd moeten worden op de randvoorwaarden van
HHSK m.b.t. het instant houden van de Rotte boezem en de bescherming van het
peilbeheer. Er is echter één grote ontwikkeling die wel kort wordt toegelicht, omdat deze de
Rotte boezem daadwerkelijk zal gaan kruisen.
Aanleg verbinding A13/A16
Het Rijk en de gemeente Rotterdam zijn het eens geworden over de uitwerking op
hoofdlijnen van een verbindingsweg tussen de A13 en de A16 in het ontwerp-tracébesluit,
zie figuur 3.10.1.

Figuur 3.10.1. Het huidige bekende tracé van de verbindingsweg tussen de A13 en de A16.
(http://www.stadsregio.info/documenten/a13%202011-1207%20notitie%20over%20de%20nieuwe%20variant%20van%20rijksweg%20a13%20a16.pdf )

De nieuwe verbinding zal de verkeersdoorstroming op de Rotterdamse Ruit aanzienlijk
verbeteren, aldus de organisaties. Over de aanleg zijn ook afspraken gemaakt. Zo wordt de
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aansluiting van de A13/16 op de A13 gerealiseerd op een zandlichaam, in plaats van een
viaduct en in het deel van de Bergweg-Zuid tot en met de Rotte wordt de verbinding
aangelegd in een tunnel, die in het Lage Bergse Bos op maaiveldhoogte ligt. Het peilbeheer
op de Rotte zal dus bij het doorgaan van de huidige afspraken geen hinder ervaren van de
nieuwe verbindingsweg.
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4 Knelpunten
Omdat boezemsystemen een zeer belangrijke functie voor de aanvoer, afvoer en berging
van water ten behoeve van grote delen van het beheersgebied van Schieland hebben, wordt
bij de vaststelling van peilen en de marges waarbinnen het peil zich kan bewegen primair
rekening gehouden met de boezemfunctie (Nota Waterkwantiteit). Daarbij is het bewaken
van de waterveiligheid m.b.t. de waterkeringen die het water omsluiten een evenredig
belangrijke functie. In dit kader zullen eerst de knelpunten vanuit het boezemsysteem en de
waterveiligheid worden behandeld, waarna de knelpunten vanuit de andere belangen aan
bod komen.
De analyse van de knelpunten en aandachtspunten voor de Rotte heeft plaatsgevonden in
overleg met de bedrijfsvoerders van de Rotte en de omliggende polders. Daarnaast zijn
gegevens verzameld in de archieven en klachtenadministraties van HHSK en andere
overheden. Ook heeft een beknopte watersysteemanalyse plaatsgevonden met betrekking
tot de afmetingen van de Rotte, de waterpeilen, de drooglegging en de bodemdaling
uitgaande van normale neerslagomstandigheden.
Boezemsysteem
In het vigerende peilbesluit is een streefpeil van -1.00 m NAP (gemeten bij gemaal de Kooi,
ir. J.M. Leemhuis-Stout en ir. J.J. De Graeff) op de Rotte vastgesteld, waarbij melding wordt
gemaakt van een bijbehorende marge die niet in detail (getalsmatig) wordt uitgedrukt.
Beheeromstandigheden tijdens normale neerslagomstandigheden
In werkelijkheid is de waterstand bij de oorsprong (nabij gemaal Binnenwegsepolder) vaak
niet gelijk aan de waterstand bij gemaal Mr. U.G. Schilthuis . In een afvoersituatie kan het
verval circa 0,50 m (tussen gemaal Binnenwegsepolder en gemaal Mr. U.G. Schilthuis )
bedragen. Daarnaast wordt door de bedrijfsvoerders van de polders en de Rotte optimaal
ingespeeld op de verwachtte neerslag versus de berging in hun systemen. Als er met een
bepaalde zekerheid neerslag wordt voorspeld kan de berging in de poldersystemen en op de
Rotte vergroot worden door voor te malen. Het waterpeil wordt dan tijdelijk in de polders en
op de Rotte verlaagd, zodat er meer geborgen kan worden tussen het waterpeil en het
maaiveld. Dit is een secure samenwerking, omdat de aanvoercapaciteit van poldergemalen
naar de Rotte op dat moment groter kan zijn dan de afvoercapaciteit van gemaal Mr. U.G.
Schilthuis naar de Nieuwe Maas.
Tijdens droge perioden is er sprake van een omgekeerde situatie. Er moet dan water
worden aangevoerd via gemaal Mr. U.G. Schilthuis om er voor te zorgen dat bepaalde
functies (bijvoorbeeld waterkeringen, landbouw, natte natuur en de funderingen) geen
hinder ondervinden van te lage waterpeilen.
Het verlagen/verhogen van een waterpeil behoort, evenals het ontstane verhang, tot de
marge die het waterbeheer vergt tijdens normale neerslagomstandigheden. Aan deze
waterbeheermarge zit echter wat betreft de Rotte een minimum en maximum in afstand en
in tijd. Dit wordt veroorzaakt doordat de stabiliteit van de boezemwaterkeringen
gewaarborgd dient te worden (waterveiligheid). De stabiliteit van de boezemwaterkeringen
wordt bepaald door een optimum in de verhouding tussen het (noodzakelijke) peilverschil
en de fluctuatie van het peil in de tijd.
Deze beheermarge bestaat dus uit een bandbreedte waartussen het waterpeil fluctueert
onder normale beheeromstandigheden. Er is daardoor in de praktijk sprake van een flexibel
peilbeheer op de Rotte ten behoeve van de waterveiligheid en het watersysteembeheer. Dit
flexibele peilbeheer is tevens maatgevend voor de overige belangen in het boezemsysteem,
zoals de pleziervaart en de recreatievoorzieningen op de boezemlanden.
Een flexibel peilbeheer wordt weergegeven door een bandbreedte waar tussen het waterpeil
kan fluctueren, gemeten op een maatgevend/representatief meetpunt voor het gehele
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boezemsysteem onder normale, gemiddelde omstandigheden. In het huidige peilbesluit is
echter één streefpeil met een niet nader omschreven beheermarge genoemd. Dit leidt tot
veel onduidelijkheden en knelpunten m.b.t. advisering in het kader van de
watertoetsprocedure, het verlenen van vergunningen, de handhaving en communicatie.
Beheeromstandigheden tijdens een kortdurende sluiting van de sluizen
Vanwege hoge rivierstanden op de Nieuwe Maas worden circa acht keer per jaar de
Boerengatsluis, de Leuvenhavensluis en de Duikersluis gesloten. In deze periode is, bij
zodanige regenval dat de poldergemalen zouden moeten blijven draaien, slechts berging
mogelijk op de Rotte. De Rotte heeft in die situatie (in vergelijking met andere
boezemsystemen) relatief weinig berging. In dat geval stijgt het waterpeil in de Rotte boven
het hoogste waterpeil van de flexibele bandbreedte van het flexibele peil.
Beheeromstandigheden tijdens een langdurige sluiting van de sluizen
Bij extreem hoge rivierstanden (zogenaamde middelbare of hoge stormvloeden) kan de
situatie zich voordoen dat de sluizen twee aaneengesloten hoog waters en tussenliggend
laag water gesloten moeten blijven, waardoor gemaal Mr. U.G. Schilthuis circa 15 à 17 uur
zijn water niet meer op de Nieuwe Maas kan lozen. In het geval van een sluiting van 15 à
17 uur is sprake van een calamiteit. De knelpunten tijdens calamiteitensituaties vallen
echter buiten dit peilbesluit (beheer onder normale neerslagsituaties) en zullen worden
beschreven in het calamiteitenplan van HHSK.
Hoogteligging en bodemdaling van boezemwaterkeringen
De primaire functie rondom waterveiligheid (de boezemwaterkeringen) heeft eisen m.b.t. de
hoogtelegging van de waterkeringen versus het waterpeil (drooglegging). Zoals hiervoor
beschreven is, wordt er in praktijk gestreefd naar een waterpeil van -1,0 m NAP binnen een
bandbreedte van +/- 30 cm, gemeten bij gemaal de Kooi, ir. J.M. Leemhuis-Stout en ir. J.J.
De Graeff. Uitgaande van het streefpeil en de dijktafelhoogtes van de waterkering, waarop
de waterkeringen worden gehandhaafd en dus onderhouden, is er onder normale
beheeromstandigheden een gemiddelde drooglegging van 60 cm. Als het peil tijdens
extreme (neerslag)omstandigheden stijgt tot -0,65 m NAP gemeten bij gemaal de Kooi,
blijft zelfs ten tijden van een calamiteit de vereiste overhoogte (zie Legger Waterkeringen
2012) van 15 cm beschikbaar.
Vanwege de vereiste dijktafelhoogtes compenseert HHSK eventuele bodemdaling door de
waterkering te onderhouden (bv. door middel van plaatselijke ophogingen/verstevigingen).
Vanuit waterveiligheidsoogpunt zijn er dan ook geen knelpunten.
Hoogteligging en bodemdaling van boezemlanden
De andere functies op de boezemlanden in de Rotte hebben in veel gevallen een geringe
hoogteligging. Dit wordt veroorzaakt door hun historische en dus natuurlijke
ontstaansgeschiedenis. Het zijn de oorspronkelijke oevergebieden van het veenriviertje de
Rotte. Ook de doorgaande bodemdaling in deze gebieden, waar veel veen in de bodem
voorkomt, veroorzaakt de lage ligging. Naar verwachting is de voornaamste oorzaak van
deze bodemdaling het natuurlijke inklinkingsproces, maar ook de belasting door
bouwwerken en infrastructuur.
Voor de boezemlanden waarop de functies natuur, groen en recreatie gesitueerd zijn, is de
bodemdaling en de lage ligging geen knelpunt. Daar waar echter (tijdelijke, recreatieve)
bebouwing is gesitueerd, kan de lage ligging wel tot problemen leiden. Dit geldt voor de
gebieden: Recreatieterrein de Bonken, Rottekade te Bergschenhoek, Het Boterdorpse
Verlaat en de Bergse Rechter Rottekade. Bebouwing kan door (grond)wateroverlast schade
oplopen. De (grond)wateroverlast wordt veroorzaakt door het geringe verschil tussen het
(grond)waterpeil en de vloerhoogte (drempelhoogte), wat tot een te kleine drooglegging
leidt. Bij het huidige streefpeil zijn geen klachten bekend. Bij langdurige stijging van het peil
boven -0,98 m NAP (gemeten bij gemaal de Kooi, ir. J.M. Leemhuis-Stout en ir. J.J. De
Graeff) zijn klachten bekend uit de deelgebieden De Bonk, gehucht De Rotte en incidenteel
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uit Terbregse Rechter Rottekade. Door de bodemdaling van de boezemlanden en het niet
ophogen van de laag gelegen bebouwing is de hoogteligging voor deze bebouwing een
knelpunt geworden.
Waterkwaliteit en Ecologie
De huidige ecologische kwaliteit van de Rotte is – conform de KRW-beoordeling ontoereikend en van de Rottemeren slecht, omdat in het water niet of nauwelijks
waterplanten groeien, waardoor ook de macrofauna en de vissamenstelling ecologisch niet
optimaal is. Deze kwaliteit kan niet worden beïnvloed door het peilbeheer in de boezem zelf.
Belangrijkste oorzaak voor deze gebrekkige ecologische kwaliteit is het voedselrijke water
uit de omliggende polders dat op de Rotte boezem wordt uitgemalen en de overstorten in
het stedelijk gebied vanuit de riolering. Daarnaast is de waterbodem voedselrijk en het
water relatief druk bevaren, waardoor (in combinatie met wind) de bodem wordt
opgewoeld. Hierdoor zijn submerse waterplanten onvoldoende aanwezig. Daarnaast wordt
de waterkwaliteit beïnvloed door het water dat via gemaal Mr. U.G. Schilthuis uit de Nieuwe
Maas en via de Ringvaart uit de Hollandsche IJssel wordt ingelaten. Tenslotte is de
inrichting van de Rotte ecologisch niet optimaal. De huidige oevers in de Rotte boezem zijn
steil en de peilvariatie is met oog op andere belangen niet groot en niet natuurlijk. De
wateraanvoer en -afvoer gebeurt via gemalen en inlaten. Dit zijn nu een migratiebarrières
voor vis. Gemaal Mr. U.G. Schilthuis is aangewezen als prioritair op te lossen
vismigratieknelpunt (voor 2015).
Woonboten
In de Rotte zijn woonboten aanwezig. Door een te plotseling laag peil veroorzaakt door
bijvoorbeeld een bepaalde windrichting en –kracht in combinatie met bemaling, kan het
voorkomen dat woonboten schuin komen te hangen. De schuine ligging wordt veroorzaakt
door te strakke kabels en of te weinig ruimte tussen de bodem van de boot en de bodem
van de Rotte. De ligging van de boot t.o.v. de bodem van de Rotte en de constructie
waarmee de boot aan de kade is bevestigd, wordt bij een laag Rottepeil ervaren als een
knelpunt.
Overigen
Knelpunten ten aanzien van geplande RO-ontwikkelingen, recreatie, archeologie,
cultuurhistorie en landschap zijn niet bekend.
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Resumé (optioneel)
De relevante peilgerelateerde knelpunten zijn samengevat in onderstaande tabel.
Tabel 4.1. Overzicht knelpunten peilbeheer Rotte

Thema
Boezemsysteem &
Waterveiligheid

Knelpunt
- Vast streefpeil versus flexibel peil i.v.m. het kunnen
waarborgen van de aan- en afvoerfunctie, waterberging
en de stabiliteit van de boezemwaterkeringen.
- Optimaal benutten berging in de polders en van de
Rotte tijdens intensievere neerslagomstandigheden.
Hoogteligging en bodemdaling - Door de bodemdaling van de boezemlanden en het
van de boezemlanden
niet opgehoogd zijn van de bebouwing, is de
hoogteligging voor bepaalde delen van deze bebouwing
een knelpunt geworden.
Waterkwaliteit en ecologie
- De huidige ecologische kwaliteit van de Rotte is –
conform de KRW-beoordeling - ontoereikend en van de
Rottemeren slecht.
Woonboten
- De ligging van de boot t.o.v. de bodem van de Rotte
en de constructie waarmee de boot aan de kade is
bevestigd, kan bij een laag Rottepeil ervaren worden als
een knelpunt.
Advisering,
- Vast streefpeil versus flexibel peil i.v.m. het
vergunningverlening,
transparanter en eenduidiger kunnen handelen en
handhaving en communicatie communiceren.
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5 Integrale afweging en Peilvoorstel
Een duidelijk en transparant afwegingskader voor een peilenkeuze is noodzakelijk in de
communicatie met belanghebbenden binnen en buiten HHSK.

5.1 Algemene uitgangspunten en randvoorwaarden
Conform het WBP 2010-2015 streeft HHSK ernaar het peilbeheer af te stemmen op de
gebruiksfunctie, waarbij tevens rekening wordt gehouden met het ecologisch functioneren,
eventuele lange termijn effecten en ontwikkelingen (zoals klimaatverandering en
bodemdaling). 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, handhavingstrajecten en eigen
maatregelenplannen.
Omdat boezemsystemen een zeer belangrijke functie voor de aanvoer, afvoer en berging
van water ten behoeve van grote delen van het beheersgebied van Schieland hebben, wordt
bij de vaststelling van peilen en de marges waarbinnen het peil zich kan bewegen primair
rekening gehouden met de boezemfunctie (Nota Waterkwantiteit). Daarbij is het bewaken
van de waterveiligheid m.b.t. de waterkeringen die het water omsluiten een evenredig
belangrijke functie. Voor zover dit niet ten koste gaat van deze primaire functies wordt
tevens rekening gehouden met andee belangen, waaronder het gebruik van het binnen de
boezemwaterkeringen gelegen land ("boezemland") en recreatievaartbelangen. In dit kader
zullen eerst de uitgangspunten en randvoorwaarden vanuit het boezemsysteem en de
waterveiligheid worden behandeld, waarna de knelpunten vanuit de andere belangen aan
bod komen.
Mocht het voor de afweging nodig zijn om een prioritering van de belangen weer te geven,
dan zal de volgende prioritering worden gevolgd:
1. Veiligheid en het voorkomen van economische schade door wateroverlast in polderen stedelijk gebied staan bovenaan in de afweging. Hierbij gaat het om de stabiliteit
en hoogte van de (boezem)waterkeringen die gewaarborgd moet zijn en de
uitkomsten van de watersysteemanalyses m.b.t. de NBW-wateropgave in de
poldersystemen, die niet mag toenemen door peilveranderingen (overeenkomstig
met de Verdringingsreeks).
2. Op de tweede plaats dient verdergaande bodemdaling evenals schade aan
cultuurhistorische waardevolle restanten en aanwezige monumenten (m.b.t.
funderingen) zoveel mogelijk te worden voorkomen (overeenkomstig provinciaal
beleid).
3. Vervolgens 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. Hierna 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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5.2 Afwegingssystematiek
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 t.o.v. de functies in het peilgebied. 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 functie.
2. Als er peilveranderingen worden doorgevoerd mogen er geen effecten optreden die
de veiligheid negatief beïnvloeden. Peilverlagingen kunnen leiden tot verdroging van
de waterkeringen en peilverhogingen kunnen leiden tot vernatting van de
waterkeringen (verzwaren). Beide peilveranderingen kunnen bij abrupt instellen de
stabiliteit van de waterkeringen aantasten. Er wordt daarom gestreefd naar een
bandbreedte voor het waterpeil die de stabiliteit van de waterkering waarborgt.
3. Peilverhogingen 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 bodemdaling versterkt.
5. Het is gewenst het peilbeheer af te stemmen op de conservering van
cultuurhistorische waardevolle restanten en aanwezige monumenten (m.b.t.
funderingen). Dit betekent bij voorkeur geen peilveranderingen doorvoeren bij (een
vergrote trefkans op) cultuurhistorische waardevolle restanten, zodat
vochtproblemen, verzakkingen en de aantasting van o.a. funderingen kunnen
worden voorkomen.
6. In principe worden er zo min mogelijk nieuwe peilgebieden gevormd, hiermee wordt
verdere versnippering van het watersysteem voorkomen.
7. Een verandering in het waterpeil kan significante effecten hebben op de flora en
fauna in het gebied. Wanneer het peil wordt verlaagd bestaat de kans dat in de
zomer door opwarming en beperktere doorstroming van het water een zuurstoftekort
ontstaat, hetgeen kan leiden tot vissterfte en in extreme gevallen botulisme. Dit zal
leiden tot een toename van de stank en een afname van het doorzicht van het
water. Verhoging van waterpeilen kan leiden tot het afsterven van boomwortels.
Peilveranderingen kunnen eveneens een effect hebben op de landschappelijke
belevingswaarden. Het aanleggen van nieuwe waterpartijen en het inrichten van
natuurvriendelijke oeverzones heeft over het algemeen een positief effect op de
maatschappelijke beleving van het water in de stad. Van belang is dat waterpartijen
goed zichtbaar zijn en oevers goed toegankelijk voor recreanten blijven.
8. Verlaging van waterpeil kan tot beperking leiden voor de diepgang van de
recreatietoervaart.

5.3 Peilafwegingen voor de Rotte
Boezemsysteem
In hoofdstuk vier is beschreven dat het huidige streefpeil dat fluctueert binnen een
bandbreedte van 23 cm tijdens normale neerslagomstandigheden geen nadelige effecten
heeft op het waterbeheer van het boezemsysteem en de stabiliteit van de waterkeringen. In
het vigerende peilbesluit is echter alleen een streefpeil van -1.00 m NAP (gemeten bij
gemaal de Kooi, ir. J.M. Leemhuis-Stout en ir. J.J. De Graeff) op de Rotte vastgesteld (incl.
een niet gedetailleerde beheermarge). Dit leidt tot allerlei problemen bij advisering,
vergunningverlening, handhaving en communicatie. Deze problemen zijn op te lossen door
het in praktijk gehanteerde flexibele peilbeheer vast te stellen in het nieuwe peilbesluit. De
bandbreedte waartussen het peil fluctueert wordt vastgelegd als de ruimte tussen de -0,90
m NAP en -1,20 m NAP (gemeten bij gemaal de Kooi, ir. J.M. Leemhuis-Stout en ir. J.J. de
Graeff).
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Beheeromstandigheden tijdens een kortdurende sluiting van de sluizen
De Rotte heeft tijdens sluiting van het Boerengat in combinatie met intensievere
neerslagomstandigheden relatief weinig berging tussen de minimale waterstand van het
flexibele peil (-1,20 m NAP gemeten bij gemaal de Kooi, ir. J.M. Leemhuis-Stout en ir. J.J. de
Graeff) en de absolute maximale waterstand van -0,65 m NAP gemeten bij gemaal de Kooi.
Bovendien kan het afvoerend profiel richting gemaal Mr. U.G. Schilthuis niet of nauwelijks
vergroot worden, waardoor het noodzakelijk is water te kunnen bergen in het
boezemsysteem stroomopwaarts van de viersprong.
HHSK heeft hiervoor samen met andere partners een multifunctionele waterberging van
totaal 4 miljoen m3 aangelegd in de Eendragtspolder. De waterberging is multifunctioneel,
omdat het ook de functies recreatie (roeibaan) en natuur (plasdras) herbergt. De
waterberging kan onderscheiden worden in een deel watersysteemberging en een deel
calamiteitenberging. De watersysteemberging kan ingezet worden tot maximaal +/- 3 miljoen
m3. De calamiteitenberging (bestaande uit +/- 1 miljoen m3) wordt alleen in
calamiteitengevallen gebruikt. Voor een schematisatie van de hoeveelheden waterberging, zie
figuur 5.3.1.
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Figuur 5.3.1. Schematisatie van de verschillende volumes waterberging. Het waterpeil op de Rotte bij 15 cm
toelaatbare peilstijging is in dit geval -0,85 m NAP en bij 30 cm toelaatbare peilstijging -0,70 m NAP.

Na realisatie van de waterberging (in 2013) wordt deze als volgt gebruikt in tijden van
sluiting van het Boerengat in combinatie met intensieve neerslagomstandigheden:
- Eerst berging in de polders en op de Rotte gebruiken tot peil -0,98 m NAP (gemeten als
gemiddelde van de waterpeilen bij gemaal de Kooi, ir. J.M. Leemhuis-Stout en ir. J.J. De
Graeff), waarbij de verwachting is dat het peil niet hoger komt dan -0,90 m NAP.
- Daarna de aflaat openen naar de waterberging in de Eendragtspolder voor afvoer van
het water dat boven het niveau komt van -0,98 m NAP (gemeten als gemiddelde van de
waterpeilen bij gemaal de Kooi, ir. J.M. Leemhuis-Stout en ir. J.J. De Graeff) op de
Rotte.
Een schematisch overzicht is te vinden in figuur 5.3.2.
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Figuur 5.3.2. Schematische weergave van de waterpeilen in de Rotte incl. de mogelijke ingebruikname van de
berging in de Eendragtspolder (als gemiddelde gemeten waterpeilen bij gemalen de Kooi, Leemhuis-Stout en J.J.
de Graeff).

Beheeromstandigheden tijdens een langdurige sluiting van de sluizen
Als na volledig gebruik van de watersysteemberging in de Eendragtspolder (ca 3 miljoen
m3) blijkt dat het Boerengat nog steeds gesloten is en het waterpeil op de Rotte gaat
stijgen boven de -0,90 m NAP (gemeten als gemiddelde van de waterpeilen bij gemaal de
Kooi, ir. J.M. Leemhuis-Stout en ir. J.J. De Graeff) spreekt HHSK van een calamiteit. De
calamiteitenberging van de Eendragtspolder (maximaal 1 miljoen m 3) wordt dan in gebruik
genomen in combinatie/te gelijkertijd met een mogelijke peilstijging op de Rotte tot -0,65
m NAP (gemeten bij gemaal de Kooi). Deze calamiteitensituatie veroorzaakt door extreme
hoog waterstanden op de Nieuwe Maas in combinatie met extreme neerslagomstandigheden
valt buiten dit peilbesluit (beheer onder normale neerslagsituaties) en zal worden
beschreven in het calamiteitenplan van HHSK.
Hoogteligging en bodemdaling van de boezemlanden
De andere functies op de boezemlanden in de Rotte hebben in veel gevallen een geringe
hoogteligging. Dit wordt veroorzaakt door hun historische ontstaansgeschiedenis. Het zijn
de oorspronkelijke oevergebieden van het veenriviertje de Rotte. Klink, oxidatie en
zettingen vanwege het veen in de bodem van deze gebieden, veroorzaken de huidige lage
ligging. Ook de belasting van de bodem door bouwwerken en infrastructuur speelt een rol.
Daar waar (tijdelijke, recreatieve) bebouwing is gesitueerd, kan de lage ligging tot
problemen leiden.
HHSK is niet voornemens het huidige waterpeil aan te passen aan de lage ligging van de
bebouwing, oftewel de drooglegging te vergroten. Bodemdaling is immers een voornamelijk
natuurlijk proces wat alleen door peilfixatie kan worden tegengegaan. Op het moment dat
HHSK het peil verder verlaagd en daarmee de flexibele marge vergroot, zal de bodemdaling
toenemen (de oxidatie van het veen neemt toe) en het maaiveld nog verder dalen.
Daarnaast heeft een peilverlaging een negatief effect op de stabiliteit van de waterkeringen
(deze verdrogen) en zal het gemaal Mr. U.G. Schilthuis niet optimaal kunnen functioneren.
Ook kan de op staal gefundeerde bebouwing hierdoor schade oplopen. Voor de op houten
en betonnen palen gefundeerde bebouwing kan vooral schade optreden wanneer de palen
niet gedimensioneerd zijn op de negatieve kleef (weerstand van bodem langs de palen) die
door zettingen van de bodem ontstaat. Scheefstand, scheurvorming en verzakkingen zijn
het gevolg. Vervolgens kunnen er problemen ontstaan met de huisaansluiting van kabels en
leidingen. Het flexibele peilbeheer wat momenteel in praktijk wordt toegepast, wordt dus
geprefereerd boven een peilverlaging en zal daarom geformaliseerd worden. Hierdoor wordt
bodemdaling tegengegaan en worden de minimale eisen van de primaire functies m.b.t. de
waterveiligheid en het boezemsysteem optimaal bediend.
HHSK zet zich dus indirect in om een verdergaande bodemdaling te voorkomen. Dit
verandert daarentegen niet de huidige lage ligging van de bebouwing op de boezemlanden.
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De betrokkenen dienen echter van oudsher zelf rekening te houden met het feit dat ze op
boezemlanden in de Rotteboezem wonen en dat het water door omstandigheden kan
stijgen. Zij hebben willens en wetens het risico van schade door wateroverlast aanvaardt nu
zij zijn gaan wonen op de oevergebieden van een oppervlaktewaterlichaam (vergelijkbaar
met de uiterwaarden van een rivier), waarvan de hoogteligging een lager niveau heeft dan
de boezemwaterkeringen. Vanwege het groter zijnde maatschappelijke belang t.o.v. het
individuele belang, het secundaire belang van de functie bebouwing op de boezemlanden en
de maatschappelijke kosten-batenverhouding zijn eigenaren/vergunninghouders zelf
verantwoordelijk voor het ophogen van hun bebouwing (Peilbesluit de Rotte, HHSK 2005).
HHSK heeft de betrokkenen de laatste jaren meerdere malen mondeling en schriftelijk
gewezen op de mogelijke gevolgen van niet ophogen van de bestaande bebouwing, waarbij
benadrukt is dat de keuze om te wonen op de boezemlanden niet alleen de lusten van
wonen aan het water met zich meebrengt, maar ook de lasten.
Op het dempen van oppervlaktewaterlichamen (het ophogen van bestaande bebouwing,
gelegen op de boezemlanden) rust normaliter een verbod vanuit de Keur. Het ophogen van
de bestaande bebouwing gelegen op de boezemlanden in het Rotte systeem wordt in
uitzondering op dit verbod echter toegestaan, middels een Algemene Regel behorende bij
de Keur van Scheiland en de Krimpenerwaard. Als een perceelseigenaar besluit het perceel
en de bestaande bebouwing op te hogen dient hij of zij hiervan wel een formele melding
van te maken bij de afdeling Vergunningverlening & Handhaving van HHSK. HHSK adviseert
een hoogte van het vloerpeil van de bestaande bebouwing aan te houden van -0,30 m NAP.
Als de bebouwing zal worden opgehoogd tot op het voorgeschreven peil van -0,30 m NAP
bestaat er onder normale neerslagomstandigheden een drooglegging van gemiddeld 70 cm.
Bij kruipruimteloos en waterdicht bouwen volstaat deze drooglegging. Er blijft echter altijd
een mogelijkheid dat bij een bepaalde windrichting en –kracht in combinatie met extreme
neerslagomstandigheden de waterstand wordt opgestuwd, hier kan HHSK echter geen
invloed op uit oefenen. Geadviseerd wordt om voor de overige delen, zoals tuinen en paden,
een hoogte van -0,85 m NAP aan te houden.
Nieuwe bebouwing in het oppervlaktewaterlichaam van de Rotte (en dus op de
boezemlanden) wordt niet toegestaan, tenzij ergens anders de gedempte waterberging
binnen het peilgebied van het boezemsysteem terug wordt aangelegd (het principe:
Dempen=Graven, zie de Keur van HHSK). Hiervoor is een (keur-)watervergunning van
HHSK noodzakelijk.
Waterkwaliteit en Ecologie
De huidige ecologische kwaliteit van de Rotte is – conform de KRW-beoordeling ontoereikend en van de Rottemeren slecht, omdat in het water niet of nauwelijks
waterplanten groeien, waardoor ook de macrofauna en de vissamenstelling ecologisch niet
optimaal is. Deze kwaliteit kan echter niet worden beïnvloed door het peil in de boezem zelf.
De Rotte boezem dient, zoals eerder vermeld, primair als belangrijke afvoerroute van water,
berging van water uit de omliggende polders en aanvoerroute van rivierwater uit de
Hollandse IJssel naar diezelfde polders. De waterkwaliteit van de Rotte wordt sterk bepaald
door deze boezemfunctie: ook als dit aan- en afvoer water niet wordt belast door allerlei
antropogene emissies, dan nog krijgt de Rotte niet de karakteristieke kwaliteit van een
(voormalige) veenrivier. De realiteit is dat het aangevoerde (rivier-, polder- en
overstort)water te voedselrijk (eutroof) is. Een kwaliteitsverbetering in de Rotte is dus
alleen mogelijk als bronmaatregelen worden genomen in de polders en daarnaast dient de
mogelijkheid onderzocht te worden of het op termijn mogelijk is de aanvoer van water via
de Hennipsloot te laten verlopen i.p.v. via gemaal Mr. U.G. Schilthuis .
Tenslotte is de inrichting van de Rotte ecologisch niet optimaal. De Rotteboezem ligt
ingebed tussen boezemwaterkeringen, die voorkomen dat de omliggende polders
onderlopen. Op de kades liggen wegen en op veel plaatsen zijn woningen gebouwd. Dit is
met name het geval in de bebouwde kom van Rotterdam. Daardoor is aanpassen van de
kades niet mogelijk of zeer prijzig. Het onderwatertalud is vrij steil en plaatslijk verhard
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(met puin), waardoor de ontwikkeling van de oevervegetatie beperkt is tot een smalle zone.
Brede zones met oevervegetatie zijn niet overal verenigbaar met de scheep- en
recreatievaartfunctie van de Rotte. De waterdiepte dient daarvoor ook minimaal 1,5 meter
te zijn. Bij een beperkt doorzicht kunnen er daardoor niet of nauwelijks waterplanten
groeien. Als deze er wel zouden groeien, zouden ze regelmatig moeten worden gemaaid
i.v.m. de benodigde dimensie voor de waterafvoer, de scheep- en recreatievaart.
De peilvariatie is met het oog op primaire belangen (waterveiligheid) niet groot en niet
natuurlijk. Ook in het kader van het optimaliseren van de vismigratie zouden er nog een
aantal gemalen visvriendelijk/vispasseerbaar gemaakt kunnen worden, zodat er via het
prioritair aan te pakken gemaal Mr. U.G. Schilthuis op den duur vrije vismigratie is (vanuit
buitenwater naar de Rotte naar de polders en weer terug).
Onderzoek moet uitwijzen of een ander bemalingsregime, waarbij de primaire functies
waterveiligheid en waterbeheer gewaarborgd blijven, kan leiden tot een verbetering van de
waterkwaliteit en ecologie. Ten tijden van dit peilbesluit is dit onderzoek nog in de startfase
en zijn er nog geen resultaten die kunnen worden meegenomen in het voorliggende
peilbesluit. Wel wordt een stand-still principe nagestreefd (geen achteruitgang) doordat het
waterpeil in praktijk niet wordt aangepast.
Woonboten
Door een te plotseling ontstaan laag peil veroorzaakt door een bepaalde windrichting en –
kracht in combinatie met bemaling, kan het voorkomen dat woonboten schuin komen te
hangen. Dit kunnen bewoners van de woonboten als een knelpunt ervaren. De schuine
ligging wordt veroorzaakt door te strakke kabels en of te weinig ruimte tussen de bodem
van de boot en de bodem van de Rotte. Door het formaliseren van het flexibele praktijkpeil
kan HHSK binnen de bandbreedte de extreme peilveranderingen (d.m.v. gereduceerd
voormalen) proberen af te vlakken. Het is echter onmogelijk om het peilverschil geheel te
reduceren, omdat HHSK de weeromstandigheden niet kan beïnvloeden en de eisen van de
primaire functies (waterveiligheid en waterbeheer) een hogere prioritering hebben.
Het huidige flexibele peil formaliseren verandert echter niet het huidige knelpunt van
sommige woonboten. Een schuine ligging van de woonboot kan worden voorkomen door de
touwen/kabels waarmee de boten vast liggen te laten vieren, zodat de woonboot kan
meebewegen met de schommelingen van het waterpeil. Daarnaast dient de diepteligging en
het profiel van de woonboot afgestemd te zijn op de ruimte tussen het fluctuerende
waterpeil ter plaatse en het dwarsprofiel van de legger van de Rotte. De vergunninghouder
van de ligplaatsen is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van deze ligplaatsen,
dus ook de bijbehorende baggerwerkzaamheden. Het profiel van de Rotte moet ter plaatsen
van de ligplaatsen voldoen aan de leggereisen van HHSK (deze geeft een maximumdiepte
aan voor de bodem van de Rotte in verband met de stabiliteit van de
boezemwaterkeringen/-kades en het voorkomen van opbarsting). De eigenaar van de
woonboot is vervolgens verantwoordelijk voor het hebben van een woonboot die niet te diep
ligt t.o.v. het fluctuerende waterpeil ter plaatse en de maximale bodemdiepte van de
ligplaats. Als met al deze onderwerpen rekening wordt gehouden, kunnen een heleboel
knelpunten worden voorkomen. Er blijft echter altijd een mogelijkheid dat bij een bepaalde
windrichting en –kracht in combinatie met extreme neerslagomstandigheden de woonboten
schuin komen te liggen, hier kan HHSK echter geen invloed op uit oefenen.

5.4 Peilvoorstel voor de Rotte
Naar aanleiding van de beschreven knelpunten en de peilafweging wordt voorgesteld om
het gehanteerde flexibele peilbeheer vast te stellen, waarbij het peil mag fluctueren binnen
een bandbreedte van 30 cm tussen -0,90 m NAP en -1,20 m NAP (gemeten bij gemaal de
Kooi, ir. J.M. Leemhuis-Stout en ir. J.J. De Graeff). Het schouwpeil wat wordt gehanteerd
voor de Rotte is -1,02 m NAP. Dit is inclusief de NAP-correctie.
Toelichting Peilbesluit de Rotte

41

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

6 Effecten
Het uitgangspunt van dit hoofdstuk is dat het huidige flexibele praktijkpeil, bestaande uit
een bandbreedte waartussen het waterpeil mag fluctueren, wordt geformaliseerd (zie
hoofdstuk 5). Er vinden dus geen peilveranderingen plaats t.o.v. de huidige situatie.
Waterveiligheid en wateroverlast
Doordat in de praktijk geen peilveranderingen plaatsvinden, betekent dit dat de stabiliteit
van de waterkering gegarandeerd blijft en de NBW-opgave niet wordt vergroot. De NBWopgave wordt zelfs deels gereduceerd en de veiligheid deels vergroot door de aanleg en
ingebruikname van de waterberging in de Eendragtspolder.
Boezemsysteem
Het waterpeil in de Rotte verandert niet in praktijk, er komt echter wel een volume
waterberging in de Eendragtspolder bij. Hierdoor wordt de waterhuishouding en het beheer
positief beïnvloed en kunnen primaire en andere functies binnen/grenzend aan het
boezemsysteem (oppervlaktewaterlichaam) beter worden ondersteund (zie hoofdstuk 5).
Door het duidelijker omschrijven van de bandbreedte van de peilfluctuaties zal de
advisering, vergunningverlening, handhaving en communicatie een stuk transparanter,
duidelijker en eenduidiger kunnen worden uitgevoerd.
Hoogteligging, bodemdaling en drooglegging
Er treedt peilfluctuatie op in de Rotte door het noodzakelijke dynamische peilbeheer van de
boezem. Deze peilfluctuaties variëren van plaats tot plaats. Gedurende enkele uren/dagen
kan hierdoor de drooglegging iets geringer zijn. Er treden echter geen veranderingen en
daarmee verslechteringen op ten opzichte van de huidige drooglegging, omdat het huidige
flexibele praktijkpeil in de Rotte wordt geformaliseerd. Bovendien wordt verdergaande
bodemdaling van de boezemwaterkeringen en de boezemlanden tegengegaan door het niet
verlagen van de waterpeilen.
Met het nemen van dit peilbesluit worden door HHSK echter geen maatregelen getroffen om
de bestaande bebouwing op de boezemlanden te ontzien/op te hogen, omdat:
- een peilverlaging (=vergroting van de drooglegging) de stabiliteit van de waterkeringen
in gevaar brengt en het beheer van de boezemfunctie negatief beïnvloedt.
- een peilverlaging (= tijdelijke vergroting van de drooglegging) leidt tot een
verdergaande bodemdaling, waardoor er een vicieuze cirkel ontstaat en peilverlagingen
nodig blijven.
- een peilverlaging (=vergroting van de drooglegging) kan leiden tot schade aan
funderingen, objecten, cultuurhistorische waarden en landschappelijke waarden.
- bewoners een eigen verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van de aanleghoogte van
de bestaande bebouwing op de boezemlanden (o.a. op grond van destijds verleende
Keurvergunning of bouwvergunning) en het nemen van wateroverlastbeperkende
maatregelen (Waterwet) op het eigen perceel.
Omdat het waterpeil in de praktijk niet wijzigt en de eigenaren zelf verantwoordelijk zijn
voor de hoogteligging van hun bestaande bebouwing, zijn schadebeperkende maatregelen
(ten laste van HHSK) niet aan de orde.
Archeologie, cultuurhistorie en landschap
Het huidige flexibele waterpeil in de Rotte verandert niet. Er is daarom geen sprake van
negatieve beïnvloeding van de cultuurhistorische, landschappelijke en archeologische
waarden.
Waterkwaliteit en ecologie
In het waterkwaliteitsbeleid van HHSK is vastgelegd dat de huidige kwaliteit niet achteruit
mag gaan en dat opties voor verbetering van de kwaliteit, zo mogelijk, benut worden. De
huidige ecologische kwaliteit van de Rotte is – conform de KRW-beoordeling – ontoereikend
en van de Rottemeren slecht, omdat in het water niet of nauwelijks waterplanten groeien,
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waardoor ook de macrofauna en de vissamenstelling ecologisch niet optimaal zijn. Omdat
het voorgestelde peil gelijk is aan het huidige peil, zal de waterkwaliteit niet negatief
beïnvloedt worden/niet veranderen door het peilbesluit.
De waterkwaliteit in de Rotte boezem wordt primair bepaald door het kwaliteit van het
ontvangen polderwater. Deze kwaliteit kan niet worden beïnvloed door het peil in de
boezem zelf. De waterkwaliteit van de Rotte boezem wordt beïnvloed door de aanvoer van
water vanuit de Nieuwe Maas of Hollandse IJssel, het polderwater en water uit
riooloverstorten. De mogelijkheden om met een ander in- en uitlaatregime de waterkwaliteit
in de Rotte boezem te verbeteren zal worden onderzocht als onderdeel van het KRWmaatregelenpakket voor de periode 2010-2015.
Peilvariatie kan in principe bijdrage aan de ontwikkeling van ecologisch waardevolle oevers.
Dit is echter alleen zo als de oevers een flauw talud hebben en de peilvariatie groot en
natuurlijk is. De huidige oevers in de Rotte boezem zijn echter steil en de peilvariatie is met
oog op andere primaire belangen (waterveiligheid en waterbeheer/boezemfunctie) niet
groot en niet natuurlijk. Daarom wordt momenteel de aanleg van ecologisch waardevolle
oevers (KRW-maatregel opgenomen in het waterbeheersplan) ten noorden van gemaal De
Kooi (m.u.v. de Binnenrotte en het Noorderkanaal) voorbereid en wordt het in- en
uitlaatregime nader onderzocht.
De wateraanvoer en -afvoer gebeurt via gemalen en inlaten. Deze vormen nu een
migratiebarrière voor vis. Het opheffen van migratiebarrières draagt bij aan een gezonde en
natuurlijke visstand die van invloed is op de ecologische waterkwaliteit. In een
Prioriteringsstudie vismigratieknelpunten zijn de belangrijkste knelpunten en mogelijke
oplossingen onderzocht. HHSK werkt nu aan het oplossen van deze knelpunten via andere
trajecten.
Recreatie
Het huidige flexibele waterpeil van de Rotte verandert niet, de recreatieve waarden worden
daarom niet beïnvloed. Door het weergeven van de bandbreedte waarbinnen het peilbeheer
wordt gevoerd, wordt echter wel duidelijkheid geboden voor de verschillende recreatieve
functies. Die functies moeten dus bestand zijn tegen deze fluctuaties.
Geplande RO-ontwikkelingen
Het huidige flexibele waterpeil van de Rotte verandert niet. Door het weergeven van de
bandbreedte waarbinnen het peilbeheer wordt gevoerd, kunnen echter wel duidelijk eisen
worden gesteld aan nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Dit betekent dat er beter gestuurd
kan worden op het behoud van de stabiliteit van de waterkeringen en de ruimte voor water
in het boezemsysteem (de primaire belangen veiligheid en de boezemfunctie). Dit ligt in lijn
met het provinciale en waterschapsbeleid ‘functie volgt peil’ voor RO-ontwikkelingen en het
beschreven ordenende principe van ‘water’ in het NBW-akkoord.
Woonboten
Het huidige flexibele waterpeil van de Rotte verandert niet, dus de huidige ligging van de
woonboten zal niet achteruitgaan. De eisen die gesteld worden aan (de bestaande
ligplaatsen van) woonboten kunnen echter wel duidelijker worden geformuleerd, omdat de
bandbreedte (waartussen het waterpeil mag fluctueren) vastgelegd is in het peilbesluit
Rotte. Aan de eigenaren wordt hiermee duidelijkheid over het waterbeheerregime geboden,
waardoor zijzelf rekening kunnen houden met het beheer en onderhoud van hun ligplaats
Conclusies
Met het voorgestelde peilbesluit wordt het in de praktijk toegepaste flexibele peil
geformaliseerd. Peil(gebieds)wijzigingen treden niet op. Het peilvoorstel heeft geen
negatieve gevolgen voor de veiligheid, de boezemfunctie, het waterbeheer, de bodemdaling,
de gemiddelde drooglegging, de cultuurhistorische, landschappelijke en archeologische
waarden, de waterkwaliteit, de ecologische waarden of de omgeving. De waterberging van
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het boezemsysteem neemt zelfs toe (en daarmee ook de veiligheid) door de ingebruikname
van de watersysteemberging in de Eendragtspolder en de bodemdaling wordt indirect tegen
gegaan.
Schadebeperkende maatregelen uitgevoerd door HHSK zijn niet aan de orde. Bewoners van
bestaande bebouwing op de boezemlanden en van woonboten dienen mogelijk zelf wel
schadebeperkende maatregelen te nemen. Voor de instelling van dit peilbesluit zijn geen
investeringen nodig, de huidige waterhuishouding wordt met de bestaande middelen
voortgezet.
Door het voorgestelde peilbesluit met het flexibele peil wordt het voor de ingelanden
duidelijker welk peilbeheer onder normale omstandigheden op de Rotte wordt gevoerd en
welke primaire belangen hierbij sturend zijn. Dit zal de communicatie tussen HHSK en de
ingelanden ten goede komen, waardoor voor beide partijen de eigen taken, bevoegdheden
en verantwoordelijkheden duidelijker worden. Vooral in perioden van extreme droogte en
neerslag zal dit de communicatie vergemakkelijken. Tevens kan de advisering,
vergunningverlening en handhaving van HHSK geoptimaliseerd worden. De conclusie is
samengevat in tabel 6.1.
Tabel 6.1. Effecten per thema/onderwerp/functie, waarbij (+) een positief effect betekent, (+/-) een standstillsituatie beschrijft, (–) een negatief effect betekent en (0) geen beïnvloeding door het peilbesluit betekent.

Thema/onderwerp/functie
Waterveiligheid en wateroverlast
Boezemfunctie
Hoogteligging
Drooglegging
Bodemdaling
Archeologie, cultuurhistorie en landschap
Waterkwaliteit en ecologie
Recreatie
RO-ontwikkelingen
Woonboten
Advisering, vergunningverlening, handhaving en communicatie
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1. Verklarende woordenlijst
 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.
 Aflaat
Een constructie die bedoeld is om water in een afvoersituatie onder vrij verval af te
voeren naar een lager gelegen peil.
 Afstroming
Het in het oppervlaktewater terechtkomen van neerslag, via het maaiveld/oppervlak.
 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
waterkwantiteitsnormen en waterkwaliteitsdoelen in gevaar komen.
 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.
 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.
 Bergen (van water)
Het vermogen om water tijdens een neerslagperiode (ordegrootte: tot enkele dagen) te
bergen/op te slaan boven het vastgestelde waterpeil en onder het maaiveld zonder dat
dit tot wateroverlast leidt. De geborgen hoeveelheid water wordt uiteindelijk volledig
uitgemalen.
 Berging
Zie waterberging.
 Bergingscapaciteit
Het volume water dat geborgen kan worden in een bepaald systeem (de vrije ruimte in
oppervlaktewater en rioolstelsel).
 Bergingsgebied
Een krachtens de Wet ruimtelijke ordening voor waterstaatkundige doeleinden bestemd
gebied, niet zijnde een oppervlaktewaterlichaam of onderdeel daarvan, dat dient ter
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verruiming van de bergingscapaciteit van een of meer watersystemen en ook als
bergingsgebied op de legger is opgenomen.
 Beroep
In het bestuursrecht is dit het in het kader van een wettelijke bevoegdheid vragen van
een voorziening tegen een besluit bij een ander bestuursorgaan dan hetwelk het besluit
heeft genomen (administratief beroep), dan wel bij een administratieve rechter.
 Beschermingszone
Aan een waterstaatswerk grenzende zone (oppervlak), waarin ter bescherming van dat
werk voorschriften en beperkingen kunnen gelden.
 Bezwaar
In het bestuursrecht is dit het gebruik maken van de ingevolge een wettelijk voorschrift
bestaande bevoegdheid, voorziening tegen een besluit te vragen bij het bestuursorgaan
dat het besluit heeft genomen.
 Bodemdaling
Bodemdaling is het dalen van het maaiveldniveau ten opzichte van een vast
referentievlak, bijvoorbeeld NAP. Bodemdaling kan veroorzaakt worden door oxidatie,
inklinking, gas- en oliewinning en lange termijn geologische processen.
 Boezem
Een boezem is een oppervlaktewaterlichaam bestaande uit een stelsel van met elkaar in
verbinding staande waterlopen en meren waarop het water van de lager gelegen polders
wordt uitgeslagen/uitgemalen en van waaruit water wordt ingelaten.
 Boezemland
Land (oevers) dat ligt buiten de beschermingszone van de boezemwaterkeringen, aan die
zijde van de waterkering waar ook het boezemwater ligt.
 Brakwater
Water dat meer dan 150 mg/l, maar minder dan 1.000 mg/l chloride bevat.
 Buitengewoon onderhoud
Het onderhoud dat zich hoofdzakelijk richt op de instandhouding van de afmetingen en
constructie van waterstaatswerken inclusief de waterlopen, zoals is vastgesteld in de
legger. Daar onder vallen o.a. baggerwerkzaamheden.
 Calamiteit
Een calamiteit is een gebeurtenis waarop het systeem vanwege negatieve kostenbatenverhouding 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.
 Calamiteitenberging
Een calamiteitenberging is een berging die volledig kan worden benut om tijdens een
calamiteit de schade en wateroverlast te minimaliseren. Bij een calamiteit is het ontstaan
van schade vaak niet te voorkomen. In die situatie kan een calamiteitenberging er voor
zorgen dat de schade wordt beperkt. Een calamiteitenberging is dus niet bedoeld om de
waterhuishouding aan de vastgestelde faalkans te laten voldoen: in dat geval is er sprake
van een regulier benodigde waterberging ook wel watersysteemberging genoemd. Een
calamiteitenberging dient te worden vastgelegd in de Legger.
 Debiet
Het debiet staat voor de hoeveelheid water die een waterloop of kunstwerk per
tijdseenheid transporteert en wordt vaak uitgedrukt in aantal kubieke meter water dat
per tijdseenheid een bepaald punt in een stroom passeert.
 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.
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 Drooglegging
Het hoogteverschil tussen de waterspiegel/het waterpeil in een waterloop en het
naastgelegen grondoppervlak/maaiveld.
 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.
 Faalkans
De frequentie van overschrijding van een bepaalde parameter. Hydrologisch wordt met
faalkans meestal bedoeld: de overschrijding van een bepaald oppervlaktewater- of
grondwaterpeil.
-

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.

 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 nieuwe 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.

 Gewoon/regulier onderhoud
Het onderhoud dat zich hoofdzakelijk richt op het verwijderen van voorwerpen en
begroeiing van of uit waterstaatswerken.
 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.
 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.
 Infiltratie
In de hydrologie spreekt men van infiltratie als water, zoals neerslag of
oppervlaktewater, in de grond zakt, waardoor het voor aanvulling van het grondwater
zorgt.
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 Infiltreren
In de hydrologie wordt hiermee het mechanisme bedoelt dat het weg laten
zakken/doorsijpelen/doorzijgen van (regen)water in de bodem beschrijft.
 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).
 Keur
Een verordening van de waterbeheerder, waarin een verzameling van geboden en
verboden ten aanzien van het waterbeheer is opgenomen op grond van de
waterschapswet.
 Klimaatverandering
Een statistisch significante variatie in de gemiddelde toestand van het klimaat, in de
variabiliteit of de extremen. De variatie houdt een langere tijd aan, gedurende decennia
of nog langer. Door de ontstane variatie wijzigt de samenstelling van de atmosfeer.
Klimaatveranderingen kunnen veroorzaakt worden door een wisselwerking van
natuurlijke processen of externe verstoringen veroorzaakt door menselijke activiteiten.
Een van de effecten die wordt toegeschreven aan de klimaatverandering is het
rijzen/stijgen van de zeespiegel.
 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.
 Legger
Een openbaar register waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken (daaronder
vallen: oppervlaktewaterlichamen, bergingsgebieden, waterkeringen of ondersteunende
kunstwerken) naar ligging, vorm, afmeting en constructie moeten voldoen. De functie
van de Legger is om inzage te geven in de onderhoudsplichtigen en de
onderhoudsverplichtingen van waterstaatswerken.
 Lozen
Het door middel van een werk, of op andere (indirecte) wijze, brengen van water in een
oppervlaktewater, zonder dat het water daarbij uit een ander oppervlaktewater is
gehaald.
 Maaiveld
Het maaiveld (mv) is een aanduiding voor (de hoogte van) het grondoppervlak (bodem).
De maaiveldhoogte wordt vaak opgegeven ten opzichte van een nationaal nul-niveau. 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).
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 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
Water dat een (secundaire of) overige functie vervult voor de waterbeheersing in het
beheergebied van HHSK; deze is of wordt als zodanig opgenomen in de legger
(voorbeelden zijn greppels, spoorsloten, enz.). Overige watergangen worden
hoofdzakelijk gebruikt voor waterafvoer en waterberging.
 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.
 PEHS
Provinciale invulling/detaillering van de Ecologische Hoofdstructuur (zie EHS).
 Peilbesluit
Bestuurlijk besluit waarmee de te handhaven waterhoogte (waterpeilen) in waterlopen
juridisch wordt vastgesteld.
 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.
 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
oppervlaktewater
staat over het algemeen met elkaar in verbinding.
 Schouw
Systematische controle van de bepalingen uit de Keur, betreffende de uitvoering van het
beheer en het gewoon en buitengewoon onderhoud van (hoofd)watergangen,
waterkeringen en kunstwerken.
 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). Het
schouwpeil komt, in die gebieden waarvoor in het peilbesluit van dat gebied een
streefpeil is vastgesteld, overeen met het streefpeil. In gebieden waarvoor in het
peilbesluit een flexibel peil is opgenomen, komt het schouwpeil overeen met het daarin
genoemde peil (dat afhankelijk van het doel van het flexibel beheer moet worden
vastgesteld in overleg met de beheerder van de functie). Als alleen de boven en
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ondergrens van de bandbreedte zijn aangegeven (de flexibiliteit), komt het schouwpeil
overeen met het gemiddelde van de boven en ondergrens.
 Stijghoogte
Het drukverschil van het grondwater ten opzichte van de atmosferische druk, dat wil
zeggen het niveau tot waar het grondwater in een verticaal geplaatste buis met open
ondereinde en in open verbinding met de atmosfeer in een bepaalde laag stijgt ten
opzichte van een referentieniveau.
 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.
 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.
 Verdringingsreeks
Vastgelegde volgorde waarin beschikbaar zoet water verdeeld wordt over verschillende
gebruikers/ gebruiksfuncties in een periode van zoet water tekort.
 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
peilvakken 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
watersysteem op een bepaald tijdstip.
 Vervangende waterberging
Oppervlaktewater dat wordt gegraven om de oppervlakte van een demping terug te
graven.
Niet te verwarren met/te gebruiken voor: oppervlaktewater dat moet worden gegraven
om de gevolgen van toename van het verharde oppervlak te “compenseren”.
 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
oppervlaktewater 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).
 Waterberging
Een voorziening met vrij beschikbare ruimte waarin een overschot aan (regen)water
tijdelijk kan worden geborgen. De waterberging is benodigd om aan de normering van
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het watersysteem te kunnen voldoen. Waterberging kan zowel uit de ruimte boven het
oppervlaktewater en onder het maaiveld (laagste drempel bebouwing) bestaan als uit
allerlei andere vormen, zoals bijvoorbeeld een laaggelegen perceel dat mag onderlopen
of lagergelegen boezemland. Waterbergingsvoorzieningen met een andere functie dan
water die gebruikt (mogen) worden voor de tijdelijke berging van polder- of
boezemwater (zie ook calamiteitenberging), moeten als zodanig erkend worden en
vastgesteld worden door het waterschap en/of de betreffende gemeente. Aanwijzing kan
plaats vinden middels de Keurkaart, een legger, een bestemmingsplan of een
beheerovereenkomst.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen regulier benodigde waterberging en aanvullende
waterberging. Reguliere benodigde waterberging is de benodigde vrije ruimte om te
kunnen voldoen aan de normering van het watersysteem en bestaat gewoonlijk uit een
tijdelijke peilstijging binnen de grenzen van het reeds bestaande watersysteem en de
vastgestelde, erkende calamiteitenbergingen. Aanvullende waterberging is extra
benodigde waterberging ten opzichte van het reeds aanwezige wateroppervlak en de
daarbij behorende waterberging, om de gevolgen van een voorziene toekomstige
functiewijziging en dus van het grondgebruik op te vangen.
 Wateroverlastopgave (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 de provinciale waterverordeningen en de verschillende KNMIklimaatscenario’s. Waterschappen zijn verantwoordelijk om maatregelen te nemen die
economische schade, veroorzaakt door 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 wateroverlastopgave (ook wel de NBW-opgave 2015 genoemd): het
areaal dat inundeert bij toetsing aan de wateroverlastnormen en het huidige
klimaatscenario.
2. De wateroverlastopgave 2050: het areaal dat inundeert bij toetsing aan de normen en
de toekomstige klimaatscenario’s met een tijdshorizon 2050.
 Waterstaatswerk
Een oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk.
 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.
 Werken
Alle door menselijk toedoen ontstane of te maken constructies met toebehoren.
 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.
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 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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2. Kaart voormalig peilbesluit 2005
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3. Kaarten huidige situatie

Toelichting Peilbesluit de Rotte

56

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Toelichting Peilbesluit de Rotte

57

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Toelichting Peilbesluit de Rotte

58

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Toelichting Peilbesluit de Rotte

59

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Toelichting Peilbesluit de Rotte

60

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Toelichting Peilbesluit de Rotte

61

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

4. Kaart peilbesluit 2012
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