
Schematische weergave uitgangspunten peilindexatie en gevolgen voor polder Esse, Gans- en Blaardorp (2021) 

 

Blauw: Beleidsuitgangspunten uit beleidsuitwerking peilbeheer (2018) 

Groen: Praktische doorvertaling (lichtgroen is gelijk aan peilbesluiten Krimpenerwaard) 

Paars: Gevolgen voor peilgebieden polder Esse, Gans- en Blaardorp 

 

 

We passen voor de 

waterpeilen en de 

drooglegging 

strategieën toe die zo 

goed mogelijk 

aansluiten bij het 

gebruik en de diverse 

functies van het water 

en het gebied, ook op 

de langere termijn. 

Beleidsuitgangspunt bij belangenafweging (Nota watersystemen, 2018) 

Het waterbeheer is in de eerste plaats gericht op de duurzame waterstaatkundige conditionering voor de hoofdfuncties van een gebied 

met bijbehorende voorzieningen. De afweging houdt ook rekening met andere maatschappelijke belangen. 

Met overige belangen en afwijkende situaties wordt rekening gehouden voor zover de hoofdfuncties, algemene maatschappelijke belangen 

en een doelmatig waterbeheer daardoor niet onevenredig worden benadeeld. 

Bij de belangenafweging kijken we ook vooruit naar de toekomstige functies en ontwikkelingen in het gebied. 

 

In veenweidegebied is peilaanpassing in 

verband met de maaivelddaling veelal nodig 

om een zekere minimale drooglegging in 

stand te houden.  

In stedelijk gebied is vaak sprake van 

tegenstrijdige belangen. De meeste 

voorzieningen zijn afgestemd op het bestaande 

waterpeil. De algemene lijn is daarom dat in 

stedelijk gebied niet of zeer beperkt 

peilaanpassing plaatsvindt.  

Voor veenweidegebieden wordt als 

vertrekpunt veelal een drooglegging van 

gemiddeld maximaal 0,60 meter 

gehanteerd. Het peil wordt in de praktijk 

bepaald aan de hand van een integrale 

belangenafweging. 

Bij een gemiddelde drooglegging > 60 cm 

indexeren we (tijdelijk) niet. 

In hoofdzakelijk agrarische peilgebieden met 

een gemiddelde (ca. 45 a 50 cm) of beneden 

gemiddelde drooglegging voor 

veenweidegebied langs de Hollandse IJssel 

volgen we de maaivelddaling. Een verkleining 

van drooglegging zal te sterk gaan ten koste 

van het agrarisch gebruik. 

In peilgebieden met een stedelijke kern of 

bebouwing als belangrijkste functie is het 

bestaand waterpeil, zonder indexatie, het 

vertrekpunt  

Peilaanpassingen in verband met de 

maaivelddaling beperken we met het oog 

op de lange-termijn effecten tot een 

verantwoord minimum.  

Als de drooglegging voor een functie kleiner is 

dan 60 centimeter, maar duidelijk groter dan 

in andere peilgebieden in de nabije omgeving 

met vergelijkbare functies (voor agrarisch 

veenweidegebied langs de Hollandse IJssel 

gemiddeld ca 45-50 cm) wordt vanuit een 

integrale afweging van belangen voorgesteld 

peilen tijdelijk niet te indexeren. 

Wel indexatie in peilgebied “agrarisch”.  

Dit i.v.m. agrarisch gebruik in combinatie 

met vrij kleine drooglegging.  

Geen indexatie in peilgebieden “’s 

Gravenweg” en “Esse-Hoog” i.v.m. 

belangen bebouwing en infra.   

Beleidsuitgangspunten uit 

beleidsuitwerking peilbeheer (2018) 

Praktische doorvertaling 

Bij bebouwing in (peil-)gebieden met een 

andere hoofdfunctie is de hoofdfunctie in de 

eerste plaats bepalend voor het peilregime.  

Gevolgen voor peilgebieden polder 

Esse, Gans- en Blaardorp (2021) 

In peilgebieden zonder agrarische 

hoofdfunctie is het bestaand waterpeil, 

zonder indexatie, het vertrekpunt.  

  

Geen indexatie in peilgebieden “midden”  

en “dijksloot” (hoofdfunctie recreatie). 

n.v.t. 

n.v.t. 

Beperken van 

bodemdaling, 

ongewenste kwel en 

bodeminstabiliteit. 


