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ONDERWERP Wateroverlast Linschoten 

 

In de commissie RGW van 7 september is de wateroverlast in Linschoten ter sprake gekomen. Ik heb toegezegd 

PS op de hoogte te stellen van de oplossing voor het tegengaan van wateroverlast die mogelijk veroorzaakt zou 

zijn door een duiker onder de provinciale weg (N204). 

 

Gemeente Montfoort heeft in 2014 en 2015 in een deel van Linschoten het riool vernieuwd. Het regenwater werd 

vroeger via het oude riool naar de waterzuiveringsinstallaties gebracht. Het nieuwe riool voert het regenwater 

rechtstreeks af op de sloot tussen de kern van Linschoten en de N204 (M.A. Reinaldaweg). Om het water in 

westelijke richting naar het gemaal te brengen moet het water met duikers onder de N204 door gebracht worden. 

 

Om het probleem voorgoed op te lossen moeten nieuwe duikers aangelegd worden. Hiervoor moet de N204 

volledig afgesloten worden. Om overlast voor het verkeer te beperken, en om kosten te besparen is er voor 

gekozen om dit met de aanleg van de rotonde mee te nemen. Totdat de rotonde aangelegd wordt moet het water 

door twee bestaande duikers onder de N204 door afgevoerd worden. De capaciteit van deze duikers is beperkt. 

Op dit moment loopt de aanleg van de rotonde vertraging op omdat meerdere bewoners zienswijzen op het 

nieuwe bestemmingsplan voor de rotonde hebben ingediend. 

 

De gemeente is in overleg met de provincie bezig om één van de twee duikers op te knappen. Het was bekend 

dat deze duiker bij open stelling van het riool nog gangbaar gemaakt moest worden. Dit blijkt lastiger te zijn dan 

vooraf werd gedacht. Op dit moment is het gedeeltelijk gelukt de duiker te laten stromen. Deze maand neemt de 

gemeente een besluit om meer geld in de duiker te investeren waarmee de duiker verder opgeknapt kan worden.  

 

Totdat de rotonde en de nieuwe duikers zijn aangelegd bestaat nog steeds een kans dat er wateroverlast in 

Linschoten optreedt. Dit komt doordat de bestaande duikercapaciteit kleiner is dan de afvoercapaciteit van het 

nieuwe rioolstelsel. Om de kans op wateroverlast verder te verkleinen heeft de gemeente met het 

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden afgesproken dat zij het polderpeil met 5 centimeter verlagen, en dit 

te doen tot dat de nieuwe duikers zijn aangelegd. Hiermee is er gezamenlijk aan gedaan wat mogelijk is om de 

wateroverlast te beperken totdat de nieuwe duikers zijn aangelegd. 

 

 


