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Aanleiding 
Provinciale Staten hebben met de vaststelling van het uitvoeringsprogramma “Uitvoeren met hart voor 
de toekomst”op 17 december 2007, 1 miljoen euro ter beschikking gesteld voor maatregelen ten 
behoeve van de KRW. Aan de commissie RGW is toegezegd de kaders, de criteria en de aanpak om te 
komen tot een programma voor de besteding van deze middelen te bespreken in de commissie, waarna 
PS de kaders, het programma en het gewijzigde kasritme vaststellen op 20 oktober 2008. 
Het voorliggende stuk dient als achtergronddocument bij het statenvoorstel. 
 

Aanpak om te komen tot het KRW-maatregelenprogramma  
In de nota’s Rijn-West en Rijn-Midden is aangegeven welke KRW-maatregelen haalbaar zijn en in 
hoeverre de doelen van de KRW hiermee worden bereikt. Over de inhoud van de nota’s wordt de 
commissie RGW via een apart stuk geïnformeerd. De maatregelen uit de nota’s worden opgenomen in 
het stroomgebiedbeheerplan. De bijbehorende doelen worden in de herziening van het 
waterhuishoudingsplan formeel verankerd. De maatregelen worden verankerd in de 
waterbeheerplannen van de waterschappen. Deze doelen en maatregelen zijn het vertrekpunt geweest 
voor het opstellen van het programma ter besteding van de KRW-middelen van de  Provincie Utrecht. 
 
Bij de ideevorming over het programma is naar voren gekomen dat het programma herkenbaar moet 
zijn en dat het een wezenlijke bijdrage moet leveren aan het bereiken van de KRW-doelen. Daarom is 
getoetst op de bijdrage aan de KRW-doelen en zijn signalen van buiten, zoals bijvoorbeeld van de 
NMU, meegenomen bij de gedachtevorming over het programma. 
 
Om het programma herkenbaar te houden is gekozen voor een selectie van zichtbare KRW-
maatregelen van enige omvang. Er is gestreefd naar het opstellen van een programma dat niet 
versnipperd is, maar juist van invloed is op de samenhang binnen het watersysteem en resultaat geeft 
op cruciale onderdelen van de KRW. De hiervoor opgestelde criteria vormen de kaders voor de 
besteding van de middelen die door PS zijn toegekend. De criteria zijn leidend geweest bij het 
opstellen van het programma. Een toelichting op de criteria en het programma zijn in deze notitie 
weergegeven. 
  
Inventarisatie 
De waterschappen zijn gevraagd projecten aan te dragen die voldoen aan de criteria. Dit heeft 8 
projecten opgeleverd die binnen enkele jaren uitvoerbaar zijn en nog eens 2 die wel een goede bijdrage 
leveren aan het behalen van de KRW-doelen, maar waarvan de uitvoering nog erg onzeker is. De 7 
projecten hebben samen een omvang van meer dan het beschikbare miljoen. Hierdoor bleek 
prioritering nodig. 
 
De prioritering van de projecten in het programma is uitgevoerd door de projecten te rangschikken op 
de bijdrage aan de criteria. Hiervoor is een standaard scoremethode gebruikt. In het 
conceptprogramma, dat verderop wordt toegelicht staan de projecten op volgorde van de scores. 
 
Subsidiëring 
Naast het inventariseren en selecteren van KRW-projecten is ook onderzocht op welke wijze de 
middelen ter beschikking worden gesteld aan de uitvoerende instanties. Het uitgangspunt hierbij is dat 
indien mogelijk geen extra regelgeving of subsidieverordeningen worden gemaakt. Gekozen is voor 
een subsidieconstructie op basis van de bestaande algemene subsidieverordening. De wettelijke 
grondslag voor de toekenning van de middelen wordt de Provinciale begroting. Concreet betekent dit 
dat de projecten en de subsidieontvanger worden vermeld in de begroting. Vervolgens kan op basis 
van de algemene subsidieverordening een subsidie worden verleend. Bijstelling van het programma 
kan via de begroting. Bijkomend voordeel van deze manier is dat eventuele wijzigingen op het 
programma bij de vaststelling van de begroting door PS eveneens wordt vastgesteld. In dit stuk liggen 
de criteria en het concept programma voor. Daarnaast wordt op basis van het programma een voorstel 
gedaan voor het wijzigen van het kasritme van de begrotingspost: inrichtingsmaatregelen KRW. 
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Maatregelcategorieën 
In het proces van de KRW zijn door de waterschappen veel kosteneffectieve maatregelen opgesteld. 
Uit alle mogelijke maatregelcategorieën zijn 6 categorieën geselecteerd voor het programma KRW-
maatregelen van de Provincie Utrecht die herkenbaar zijn en een  wezenlijke bijdrage leveren aan het 
bereiken van de KRW-doelen. In de tabel hieronder is per geselecteerde maatregelcategorie 
beschreven welk effect de maatregel heeft op het behalen van de KRW-doelen, hoe zichtbaar de 
maatregel is en of deze maatregel in een project is opgenomen in het concept programma. 
 
KRW -Maatregel 
categorie 

Effect en zichtbaarheid 

Natuurvriendelijke 
oevers 

Natuurvriendelijke oevers zijn geselecteerd vanwege hun grote bijdrage aan het 
bereiken van de KRW-doelen en de zichtbaarheid ervan.  
 
De doelen van de KRW worden uitgedrukt in maatlatten. De score op de maatlat 
wordt bepaald door het voorkomen van vier soorten Flora en Fauna: vegetatie, 
algen, waterdiertjes en vissen.  
Een natuurvriendelijke oever draagt aan alle vier bij doordat er vegetatie op kan 
groeien waartussen waterdiertjes en vissen kunnen voortplanten en opgroeien. 
Deze laatste zijn van belang om de algen in evenwicht te houden. 
 
Daarnaast is een natuurvriendelijke oever ook heel zichtbaar voor het publiek. 
Het is al snel duidelijk dat de oever een bijdrage levert aan de ecologie. 
 
De waterschappen hebben voor het programma verschillende projecten met 
natuurvriendelijke oevers voorgesteld.  

Vergroten 
Watergangen 

Watersystemen kunnen in ecologisch opzicht uit evenwicht zijn geraakt door 
een te hoge de belasting met voedingsstoffen. Hierdoor nemen de algen toe, de 
vegetatie af en wordt de visstand eenzijdig. Om dit evenwicht te herstellen 
kunnen watergangen worden vergroot. De belasting met voedingsstoffen neemt 
dan relatief (verdund) af waardoor het evenwicht kan worden hersteld.  
 
Het is een effectieve maatregel, maar er zijn vooralsnog geen projecten met dit 
doel aangedragen. 

Stroming in 
wateren 

Er zijn watertypen die van nature worden gekenmerkt door stroming in de 
watergang. Beken zijn hiervan een bekend voorbeeld. Een beek die stroomt 
biedt ruimte aan specifieke stromingsgebonden vegetatie en vissen. Door het 
terugbrengen van stroming in een beek krijgt deze een andere uitstraling en 
wordt een wezenlijke bijdrage geleverd aan het halen van de KRW-doelen. De 
maatregel is zichtbaar. 
 
In het concept programma is één project opgenomen dat zich richt op het 
terugbrengen van stroming in de beek. Dit project voorziet daarnaast in het 
verbeteren van de waterkwaliteit en de aanleg van natuurvriendelijke oevers. 
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KRW -Maatregel 
categorie 

Effect en zichtbaarheid 

Vispassages De visstand is een specifiek onderdeel van de KRW-doelen. Voor een goede 
visstand in de oppervlaktewaterlichamen is het vaak van belang dat de vissen de 
kleinere zijwatergangen kunnen bereiken om te paaien en op te groeien. 
Andersom is het voor de vissen in de kleinere watergangen van belang dat zij 
zich kunnen verspreiden via de hoofdwatergangen, die vaak 
oppervlaktewaterlichaam zijn.  
Door de aanleg van stuwen of gemalen zijn de hoofdwatergangen de laatste 
decennia steeds meer gescheiden geraakt van de kleinere watergangen. Voor het 
bereiken van de KRW-doelstellingen zijn daarom op veel plaatsen vispassages 
bedacht. 
 
Vispassages kunnen heel zichtbaar zijn. Vooral passages langs gemalen, waar de 
vissen een vistrap op kunnen zwemmen, zijn voor het publiek heel zichtbaar. 
 
Bij de inventarisatie voor het programma hebben twee waterschappen 
aangegeven vispassages te willen realiseren. 
 

Slibvangen Veel grotere wateren, waaronder ook veel oppervlaktewaterlichamen, zijn 
troebel door zwevende deeltjes in het water. Het troebele water is een van de 
oorzaken van een slecht ecologisch evenwicht. Als de troebelheid door zwevend 
slib wordt veroorzaak,t is het laten bezinken van het slib in een slibvang een 
effectieve maatregel.  
 
Een slibvang is zichtbaar in het landschap als een verbreding en vaak is het 
effect ook direct zichtbaar doordat het water achter de slibvang helder is.  
 
In het conceptprogramma zijn geen slibvangen opgenomen. Enkele slibvangen 
zijn al in de uitvoeringsfase en van andere nieuwe slibvangen is de realisatie nog 
te onzeker voor opname in het programma. 

Randenbeheer en 
Groenblauwe 
diensten 

Een teveel aan voedingsstoffen in het oppervlaktewater is slecht voor de 
ecologische kwaliteit. Een belangrijke bron voor voedingsstoffen in het 
oppervlaktewater is de bemesting van het land. De meststoffen spoelen via 
afstromend regenwater of het ondiepe grondwater naar het oppervlaktewater. In 
de wet is voorgeschreven dat de laatste 10cm niet mag worden bemest. Deze 
strook is onvoldoende om uitspoeling tegen te gaan. Bij randenbeheer wordt een 
brede rand langs de sloot niet bemest, waardoor er veel minder meststoffen 
uitspoelen. Deze rand is zo’n 2 tot 5 meter breed. De eigenaar van het land krijgt 
hiervoor een vergoeding.  
 
Naast randenbeheer bestaan er nog meer groenblauwe diensten. Provincie 
Utrecht heeft een experimentele regeling om deze diensten te subsidiëren. Deze 
regeling richt zich op het gehele landelijk gebied buiten de EHS. Het particulier 
beheer van aangelegde natuurvriendelijke oevers kan onder de regeling vallen.  
 
Groenblauwe diensten zijn geen expliciet onderdeel van het programma. Er is 
wel een combinatie te maken met projecten uit het programma. Bijvoorbeeld de 
aanleg van een natuurvriendelijke oever als projectmaatregel gecombineerd met 
het beheer van de oever als dienst. Waar dat kan hebben we dat gedaan.  
 
Financiering van de experimentele regeling groenblauwe diensten is momenteel 
geen knelpunt. Het is daarnaast niet aan te geven welke particulieren zullen 
deelnemen aan de regeling met diensten die ten goede komen aan de KRW. 
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Criteria voor selectie van projecten 
In de tabel hieronder zijn de criteria aangegeven waarop de projecten zijn getoetst en uiteindelijk zijn 
geselecteerd voor opname in het concept programma. Per selectiecriterium is aangegeven waarom het 
criterium van belang is. 
 
Criterium Belang van het criterium 
Project levert substantiële 
bijdrage aan behalen KRW-
doelen. Het project maakt 
het verschil. 

Een project heeft een goede score op dit criterium als door de 
uitvoering ervan het waterlichaam een flinke stap voorwaarts maakt 
op de maatlat en als het eventueel niet nemen van overige 
maatregelen niet te koste gaat van het effect van het project op het 
bereiken van het KRW-doel. 

Project komt ten goede aan 
Utrechtse waterkwaliteit 

De middelen worden zoveel mogelijk ingezet t.b.v. waterlichamen 
binnen de provincie Utrecht of voor knelpunten in de waterkwaliteit 
die binnen Utrecht ontstaan.  
 
Een project heeft een goede score op dit criterium als de maatregelen 
binnen de provincie Utrecht worden genomen en de knelpunten niet 
veroorzaakt zijn door afwenteling uit andere gebieden. 

Start uitvoering enkele 
projecten in 2008/2009 

Een project heeft een goede score op dit criterium als het project snel 
kan starten. De middelen van het programma zijn vanaf dec 2007 
beschikbaar. Het is een goed signaal als Provincie Utrecht binnen 
twee jaar kan laten zien dat het eerste project is uitgevoerd. 
Dit criterium is overigens niet doorslaggevend.  

Uitvoering project tenminste 
grotendeels afgerond in de 
collegeperiode 

De middelen zijn beschikbaar gesteld in het kader van het 
uitvoeringsprogramma van GS. Het is wenselijk dat de middelen 
binnen de collegeperiode worden besteed aan fysieke maatregelen.  
 
Een project heeft een goede score op dit criterium naarmate het 
project binnen de collegeperiode kan worden afgerond. Het project 
moet minimaal voor een deel zijn afgerond voor eind 2011 waarbij de 
continuïteit voor verdere afronding gewaarborgd is. 

Project heeft substantiële 
omvang 

Inrichtingsmaatregelen zijn vaak kostbaar. Hierdoor is de uitvoering 
lang niet altijd gegarandeerd. Voor kleinere maatregelen hebben 
waterbeheerders al snel genoeg middelen beschikbaar. 
Met de inzet van middelen van Provincie Utrecht wordt beoogd een 
impuls te geven aan inrichtingsmaatregelen van enige omvang. 
 
Daarnaast is het van belang dat het project een substantiële omvang 
heeft in relatie tot de totale opgave voor het waterlichaam. 
Bijvoorbeeld, als er voor het bereiken van het KRW-doel in een 
waterlichaam 5 km natuurvriendelijke oever nodig is, maar het 
project realiseert slechts 500 meter dan is de omvang niet 
substantieel.  
 
Een project heeft een goede score op dit criterium als met de bijdrage 
van de Provincie het project versneld kan worden uitgevoerd en als de 
omvang van het project in relatie tot de opgave voor het waterlichaam 
substantieel is. 
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Criterium Belang van het criterium 
Zichtbaarheid  Er is getoetst in hoeverre een project zichtbaar is. Hierbij speelt de 

zichtbaarheid van Provincie Utrecht een rol, maar ook de 
zichtbaarheid in de vorm van fysieke maatregelen als zodanig in het 
landschap. 
 
Een project heeft een goede score op dit criterium naarmate het 
resultaat van het project zichtbaar is voor de burger. 
Onderzoeksvoorstellen die niet in fysieke ingrepen resulteren, zijn 
uitgesloten van het programma.  

Geen grondaankoop buiten 
de EHS t.b.v. uitbreiding 
natuurgebieden  

KRW-waterlichamen liggen vaak buiten de EHS. Het college van GS 
heeft aangegeven dat het areaal natuur (de EHS) niet wordt uitgebreid 
als gevolg van de KRW. Grondaankoop op zich is uitgesloten van het 
programma. Soms is grond nodig voor het uitvoeren van een KRW-
maatregel. Bijvoorbeeld voor het verbreden van een watergang of een 
vistrap rond een gemaal. Deze vorm van grondaankoop waarbij het 
doel de realisatie van de KRW is, valt wel onder het programma 
Deze situatie doet zich deels voor bij één project. 
 
Het project scoort daarnaast beter naarmate minder grondaankoop 
nodig is. 

 
 

Het concept Programma 
Op basis van de hierboven beschreven criteria is een concept programma opgesteld. Dit programma is 
in de onderstaande tabel te zien: 

 
 
 

Programma KRW-middelen

Programma
nummer waterschap naam Bijdrage in de 

kosten
Kosten som Start jaar 

uitvoering
0 Provincie Utrecht Proceskosten € 70.803 € 70.803 continu
1 AGV Vispasseerbaar gemaal dooiersluis € 175.000 € 245.803 2009
2 HDSR Natuurvriendelijke oevers Galecopperwetering € 87.750 € 333.553 2009/2010
3 HDSR Vispassages Krommerijngebied € 300.000 € 633.553 2009/2011
4 AGV Natuurvriendelijke oevers bovenlanden € 202.500 € 836.053 2010
5 V&E RWZI-water aanvoer naar Heiligenberger Beek via Liniesloot € 100.000 € 936.053 2010/2011

6a AGV Natuurvriendelijke oevers langs de Vecht (deel1) € 63.947 € 1.000.000 2009/2011
6b AGV Natuurvriendelijke oevers langs de Vecht (deel2) € 244.103 € 1.244.103 2009/2011

7 HDSR Vispassages Westelijk veenweidegebied € 300.000 € 1.544.103 2009/2011
8 HDSR Waterhuishouding Kamerik € 119.750 € 1.663.853 2009/2010
9 AGV Herstel petgaten tienhovense plassen € 745.875 € 2.409.728 onzeker

10 West Ut Groenblauwe diensten / randenbeheer € 200.000 € 2.609.728 onzeker
11 AGV Vispasseerbare gemalen Noorderpark € 100.000 € 2.709.728 2010
12 V&E Slibvang Fliertsche Beek € 350.000 € 2.959.728 onzeker
13 AGV Molenpolder (verdroginsbestrijding) € 358.500 € 3.068.228 2009

Kleuren
Projecten in het basisprogramma
Reserveprojecten uit programma (benodigd budget overstijgt 1 Miljoen euro)
Voorlopig niet in het programma ivm onzekerheid over uitvoerbaarheid binnen de collegeperiode
Project voldoet niet aan vereiste  criteria (bijdrage aan KRW-doel, Utrechtse doelen)

 



 

 8 

De projecten met de nummers 1 t/m 10 vormen het programma.  
In de onderstaande tabel wordt per project een motivatie gegeven waarom het is opgenomen of is 
afgevallen. Hierbij worden de criteria genoemd die de doorslag geven voor opname (of uitsluiting) in 
het programma. 
Project Motivatie 
Vispasseerbaar gemaal dooiersluis 
Opgenomen 

Snel uitvoerbaar, neemt vismigratieknelpunt 
volledig weg, Substantiële omvang. 

Natuurvriendelijke oevers Galecopperwetering 
Opgenomen 

Snel uitvoerbaar, zichtbaar, levert grote bijdrage 
aan KRW-doel, heeft substantiële omvang. 

Vispassages Krommerijngebied 
Opgenomen 

Vispassages van belang voor halen doelen. 
Flexibel uitvoerbaar. Binnen collegeperiode 
realiseerbaar. Past in gebiedsbrede aanpak. Ligt 
in een druk bezocht gebied, daarmee zichtbaar. 

Natuurvriendelijke oevers Bovenlanden 
Opgenomen 

Draagvlak groot, neemt structuurknelpunt 
volledig weg, substantiële omvang, te 
combineren met groenblauwe diensten. Positieve 
uitstraling naar de streek. 

RWZI-water aanvoer naar Heiligenbergerbeek 
via de Liniesloot. 
Opgenomen 

Levert substantiële bijdrage aan realiseren KRW-
doelen. Is (grotendeels) uitvoerbaar binnen de 
collegeperiode, substantiële omvang 

Natuurvriendelijke oevers langs de Vecht 
Opgenomen 

Zichtbaar, levert substantiële bijdrage aan 
bereiken KRW-doel, is (grotendeels) uitvoerbaar 
binnen de collegeperiode. 
In het concept programma is het project 
opgenomen.  

Vispassages Westelijk veenweidegebied 
Voorlopig afgevallen 

Deze vispassages leveren een bijdrage aan de 
KRW-doelen, maar hebben een lagere score dan 
die in het Kromme rijngebied op de volgende 
criteria: substantiele bijdrage, zichtbaarheid en 
grondaankoop. Het project staat op de reservelijst 
binnen het programma. 

Waterhuishouding Kamerik 
Voorlopig afgevallen 

Het project is integraal, naast KRW-doelen wordt 
ook de waterhuishouding aangepakt. Het levert 
een substantiële bijdrage aan realiseren KRW-
doelen. Kan ook interessant zijn voor 
zwemwaterfunctie. 
De beoogde bijdrage vanuit het programma 
KRW-maatregelen is 25% van de totale kosten, 
omdat het naast KRW ook andere doelen dient. 
In het concept programma is het project op de 
reservelijst opgenomen vanwege overschrijding 
van het budget. 

Herstel Petgaten tienhovense plassen 
Voorlopig afgevallen 

Neemt structuurknelpunt volledig weg. 
Substantiële bijdrage aan KRW-doelen. 
 
Project is echter niet opgenomen in het 
programma vanwege de onzekerheid over de 
uitvoeringstermijn. Het blijft achter de hand. 

Groenblauwe diensten en Randenbeheer 
Voorlopig afgevallen 

Kan een impuls geven aan bereiken KRW-
doelen. Het is minder zichtbaar. Echter er is geen 
concreet project. Het instrument kan aan 
aanvulling op een project worden ingezet. Dit 
doet zich voor bij één project 
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Project Motivatie 
Vispasseerbare gemalen Noorderpark 
Afgevallen 

Bevordert de vismigratie binnen het Noorderpark 
en met de omgeving. Zichtbaarheid niet zo hoog.  
 
Het project is niet opgenomen in het programma, 
omdat het KRW-doel al is gehaald zonder deze 
maatregel. 

Slibvang Fliertsche beek 
Afgevallen 

De Slibvang levert een bijdrage aan het KRW-
doel en is zichtbaar. De realisatietermijn van het 
project is echter onzeker en de slibvang ligt 
nagenoeg op de provinciegrens. Het slibrijke 
water is afkomstig uit Gelderland. 

Waterhuishouding Molenpolder 
Ander beleidsspoor 

Dit project levert een forse bijdrage aan de 
natuurwaarden. Het valt echter niet onder de 
KRW. Het KRW-doel is gehaald. De 
voorgestelde maatregelen passen in het 
programma voor de verdrogingsbestrijding. In dit 
kader wordt het project verder uitgewerkt. 

 
Projectbeschrijvingen van de projecten uit het programma zijn als bijlage opgenomen. 
 
 
Proceskosten 
Naast projecten bevat de tabel van het concept programma ook proceskosten. Dit zijn de kosten die de 
ambtelijke organisatie van Provincie Utrecht maakt voor het uitvoeren van het programma. Hieronder 
staan deze gespecificeerd. 
Proceskosten

Uren (400 over 4 jaar) € 26.000

Uitbesteding enkele procesonderdelen € 10.000

Communicatie rondom de projecten € 25.000
Subsidieverlening door afdeling SEI € 9.803
Totaal € 70.803  
  
De proceskosten bestaan uit uren van medewerkers van Provincie Utrecht. In deze uren zullen 
projecten worden begeleid, de voortgang bewaakt en gerapporteerd. Wellicht is het noodzakelijk voor 
het proces enkele onderdelen uit te besteden (inhuur dagvoorzitter, zaal etc.). Hiervoor is een bedrag 
van €10.000 geraamd. Voor communicatie rondom het Provinciaal programma is een bedrag van 
€25.000 geraamd. Hiervoor kunnen folders over projecten of borden bij een project worden bekostigd. 
De subsidieverlening wordt uitgevoerd door de afdeling Subsidie en Inkoop (SEI). Deze afdeling heeft 
een inschatting gemaakt van de kosten voor de subsidieverlening. Deze kosten zijn €9.803. 

 
Hoe verder? 
Instemming met kader en programma 
Provinciale Staten wordt gevraagd in te stemmen met de keuze voor de Kaders en het voorgestelde 
programma KRW-maatregelen vast te stellen. Dit programma vormt het vertrekpunt voor de komende 
jaren. De waterschappen wordt gevraagd in samenwerking met Provincie Utrecht de projecten op te 
starten. Het programma biedt ruimte voor een flexibele invulling. Er kan namelijk voor een ander 
project binnen het programma worden gekozen als een project onverhoopt vertraging oploopt. 
 
De begroting. 
De wettelijke grondslag voor subsidieverlening wordt de Provinciale begroting (artikel 4:23 lid 3c van 
de Algemene Wet bestuursrecht). De projecten die in het kader van het programma worden uitgevoerd 
zullen jaarlijks in de begroting worden opgenomen. Provinciale Staten stellen de begroting vast. Na 
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vaststelling van de kaders en het programma KRW-maatregelen door PS zullen projecten worden 
opgenomen in de begroting. 
 
Kasritmewijziging 
Op basis van het programma wordt de volgende kasritmewijziging voorgesteld: 
Jaarschijf Huidige kasritme Voor te stellen 

kasritme 
2008 €300.000 €17.000 
2009 € 700.000 €402.000 
2010 €0 €391.000 
2011 €0 €190.000 
Totaal €1.000.000 €1.000.000 
 
 
Interactie met de Waterketen 
Projectvoorstellen in het kader van de Waterketen kunnen een bijdrage leveren aan de KRW-
doelstellingen. Waar dit mogelijk is zal deze relatie worden gelegd. Een voorbeeld is een project als de 
Liniesloot waarbij het aanpassen van een RWZI in het kader van de waterketen kan bijdragen aan de 
beschikbaarheid van schoon water voor een beek. 
 
Programmering   
Uit de inventarisatie is naar voren gekomen dat het miljoen ruim besteed zou kunnen worden binnen 
de collegeperiode. Drie projecten t.w.v. €663.853 uit het programma hebben geen dekking, maar zijn 
wel uitvoerbaar binnen de collegeperiode en voldoen aan de doelstellingen van de KRW en de 
Provinciale criteria. Provinciale Staten hebben aangeven dat overprogrammering mogelijk is. Het 
programma uitvoering KRW-maatregelen heeft een grotere omvang dan 1 miljoen. Projecten 6b, 7 en 
8 zijn onderdeel van het programma, maar kunnen pas gesubsidieerd worden als andere projecten 
goedkoper uitvallen of als extra middelen beschikbaar worden gesteld. Daarnaast zijn nog twee 
projecten (9 en 10) benoemd in het programma. Deze blijven achter de hand en zijn eveneens in het 
programma opneembaar als de onzekerheid over de uitvoering binnen de collegeperiode is 
weggenomen.  
 
In totaal is er naast het beschikbare budget een reservelijst met projecten waaraan Provincie Utrecht 
€1.609.728 zou kunnen bijdragen. In de onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van de 
projecten in relatie tot de programmering. De kleuren corresponderen met de kleuren uit het 
programma, zoals weergegeven op pagina 7. 
 
Projectnummers Begroot Niet begroot 
1t/m 6a €1.000.000  
6b, 7 en 8  €663.853 
9 en 10  €945.875 
 
Bijstelling Programma 
Aanvankelijk zullen middelen alleen worden toegekend aan de projecten die binnen de beschikbare 
middelen vallen. Dit zijn de projecten 1 t/m 6a.  Halverwege de uitvoeringstermijn van het programma 
zal een heroverweging plaatsvinden. Als dan blijkt dat projecten 1t/m 6a in een ander daglicht staan, 
kunnen de middelen beschikbaar worden gesteld aan projecten 6b, 7 en 8 of 9 en 10 mits deze laatste 
twee dan uitvoerbaar blijken. Als blijkt dat projecten 1 t/m 8 nog steeds uitvoerbaar zijn zal bij de 
heroverweging ook de vraag naar extra middelen worden meegenomen.  
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Programma KRW-maatregelen  
Provincie Utrecht 

 
Bijlagen:  

Projectbeschrijvingen van de projecten uit het 
concept programma 
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Bijlage 1 Vispasseerbaar gemaal Dooiersluis 
 
Vispasseerbaar gemaal Dooijersluis 
 
Wat en waar? 
De maatregel bestaat uit het vispasseerbaar 
uitvoeren van de nieuwbouw van het gemaal 
Dooijersluis. 
 
Door wie en met wie? 
Trekker: 
• Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en 

Vecht 
Overige actoren: 
• Provincie Utrecht 
• Gemeente Breukelen 
• Gemeente De Ronde Venen 
• grondeigenaar 
 
Wanneer? 
Startjaar voorbereiding: 2008 
Startjaar uitvoering: 2009 
Jaar uitvoering gereed: 2010 
 
Wat kost het? 
Projectgebonden kosten: € 350.000,- (all-in, incl. BTW) 
De kosten betreffen alleen de meerkosten van het vispasseerbaar uitvoeren van het nieuw te bouwen 
gemaal. 
 
Financiering: 
• AGV: € 175.000,- 
• Provincie Utrecht: € 175.000,- 
 
Waarom? 
Aanleiding/probleemschets: 
Voor veel vissoorten is het nodig dat zij in hun levenscyclus geschikte paai-, leef- en 
overwinteringsgebieden kunnen bereiken. Dat geldt niet alleen voor vissoorten die tussen zee en zoet 
water migreren, maar ook binnen het zoete water vertonen de meeste vissoorten trekgedrag. 
Migratie van vissen in laag Nederland wordt ernstig belemmerd doordat lager gelegen polders, de 
paai- en leefgebieden voor veel vissoorten, niet in open contact staan met boezemwateren, welke 
gezien kunnen worden als migratieroutes. De verbinding tussen beide watersystemen wordt gevormd 
door een gemaal, die het water uit de polder op de boezem uitslaat. Voor vissen vormen veel gemalen 
een grote migratiebarrière omdat ze ernstig beschadigd of gedood het gemaal uit komen. Vanuit o.a. 
KRW, Natura 2000 en het Europese Aalplan wordt gevraagd vismigratieknelpunten op te heffen. 
De polders Groot Wilnis-Vinkeveen Zuid en Groot en Klein Oud-Aa vormen een uitgestrekt, waterrijk 
veenweidegebied. Een groot deel hiervan vormt een aaneengesloten peilgebied. Het huidige gemaal is 
niet visvriendelijk, waardoor dit een obstakel voor vis vormt tussen de Amstellandboezem en dit 
veenweidegebied. Voor de bemaling van deze polders wordt bij de Dooijersluis een nieuwe gemaal 
gebouwd (in gemeente Breukelen, nabij gemeentegrens met De Ronde Venen).  
Voor het beheergebied van AGV zijn de belangrijkste migratieknelpunten in beeld gebracht.  
Het nieuw te bouwen gemaal is één van de prioritaire vismigratieverbindingen in het beheergebied van 
AGV en vormt een schakel binnen door de provincie Utrecht aangeven ecologische verbindingszones. 
 
Doel maatregel: 
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Door dit gemaal vispasseerbaar uit te voeren wordt een groot (paai)gebied vanuit de boezem 
(Bijleveld, onderdeel Ecologische Hoofdstructuur en Natte As) voor vis ontsloten en verbeteren de 
kansen voor een duurzame ontwikkeling van een gezonde visstand in dit veenweidegebied en zijn 
omgeving. Hiermee wordt een belangrijke schakel in ecologische verbindingsroutes gerealiseerd. 
 
Wat levert het op? 
Het vispasseerbaar maken van het gemaal leidt tot aansluiting van een groot, aaneengesloten waterrijk 
veenweidegebied met de Amstelboezem. 
Meetbaar resultaat: 163 hectare wateroppervlak in aaneengesloten peilgebied (van ruim 1000 hectare) 
ontsloten voor vismigratie. 
 
Communicatie: 
• Naar bewoners 
• Naar hengelsportvereniging(en) 
• Naar natuur-/milieuorganisaties 
• Bij vaststelling uitvoering, bij start voorbereiding, bij aanvang en bij afronding uitvoering 
 
Hoe? 
Uitvoeringsaspecten: 
• In de ontwerpfase wordt op dit moment onderzocht welk visvriendelijk gemaalsysteem het meest 

geschikt is op de locatie Dooijersluis. Informatie uit lopende studies (o.a. STOWA) wordt hierin 
meegenomen 

 
Overige organisatorische aspecten: 
• Geen bijzonderheden, maatregel is onderdeel van vastgesteld watergebiedsplan 
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Bijlage 2 Natuurvriendelijke oevers Galecopperwetering 
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Ontgraven oever €46.000 
Afzet grond (binnen Nieuwegein) €38.500 
Plaatsing vooroever 1 €91.000 
Totaal €175.500 

 

Kosten  
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Bijlage 3 Vispassages Kromme rijn gebied 
 
 
Verbeteren vispasseerbaarheid  
De KRW wil ecologische robuuste systemen met een goede (water)kwaliteit waarborgen voor de 
toekomst. De realisatie van natuurvriendelijke oevers en vismigratie-mogelijkheden leveren een 
belangrijke bijdrage aan een robuust en gezond systeem. Door het plaatsen van vispassages vindt 
uitwisseling plaats tussen verschillende habitats en worden grotere stroomgebiedeenheden 
gerealiseerd. Vispopulaties worden hierdoor minder kwetsbaar. Dit komt een gezonde en vitale 
vispopulatie ten goede. 
 
Onlangs heeft HDSR onderzoek uitgevoerd naar de knelpunten in vismigratie in het beheergebied. De 
resultaten van dit onderzoek zijn visueel gemaakt in de onderstaande knelpuntenkaart (deze kaart is 
ook als .pdf-bestand meegestuurd) 

 
 
 
 
Uit het onderzoek blijkt dat  (wat betreft het standpunt van de KRW betreft) er  53 migratie knelpunten 
in de waterlichamen bevinden. Buiten de waterlichamen bevinden zich nog eens 77 migratie 
knelpunten. Echter naast de KRW zijn er ook andere belangen in het gebied. “Vasthouden van 
gebiedseigen water” is bijvoorbeeld een belang dat niet zomaar gecombineerd kan worden met de 
aanleg van een vispassage. Een vispassage brengt altijd lekverliezen met zich mee. Per kunstwerk 
zal daarom een afweging moeten plaatsvinden welk belang zwaarder weegt.  Ook zal moeten worden 
bekeken de ingreep praktisch uitvoerbaar is;  of bijvoorbeeld de grond die eventueel nodig is voor de 
aanleg van een by-pass beschikbaar is/komt. Voor een aantal migratieknelpunten zal nader 
onderzoek plaatsvinden naar de haalbaarheid.  
 
De kunstwerken waarvan de uitvoerbaarheid en het nut zeker is worden voorgedragen voor subsidie:  
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In het totale stroomgebied van de Kromme Rijn wordt  realisatie van de volgende 9 vispassages 
voorgesteld: 
(de volgende 3 kunstwerken worden voorgesteld om vismigratie tussen de Kromme Rijn en het 
achterland te vergroten) 

1. G 3002 : Gemaal Smitsdijk  
2. G 4371 : Gemaal Leesloot 
3. ST5322: Schotbalk Achterrijn 

(De volgende kunstwerken worden vispasseerbaar gemaakt om migratie tussen het 
Langbroekerwetering en de Kromme Rijn mogelijk te maken.) 

4. ST2009: melkwegwetering 
5. G 3011: Amerongerwetering 
6. ST2011: in de Langbroekerwetering 

De volgende kunstwerken worden voorgesteld om migratie tussen het Groenraven Oost 
Maartensdijk gebied en de Kromme Rijn mogelijk te maken: 

7. ST1006: Hakswetering 
8. ST1019: Zeistergrift 
9. ST1902: stuw Robert Kochplein 

 
 
Om uitwisseling mogelijk te maken tussen het ARK en het stroomgebied van de Kromme Rijn 
wordt mogelijk ook voorgesteld  

10. gemaal Kerkeland en  
11. gemaal Caspergauw vispasseerbaar te maken. Deze laatste 2 vispassages worden ook 

ondersteund door Rijkswaterstaat met hun KRW-opgave. 
 
Alle vismigratieknelpunten worden aangepakt, maar de planning is nog niet duidelijk. De omvang van 
uitvoerbare projecten binnen de collegeperiode is waarschijnlijk €600.000. Deze vispassages worden 
opgenomen in het programma op basis van 50% subsidiering. De planning zal nader worden ingevuld 
en bij de voortgangsrapportage aan de commissie RGW worden voorgelegd.



 

 19 

Bijlage 4 Natuurvriendelijke oevers Bovenlanden 
Herstel en natuurvriendelijke inrichting oevers Mijdrechtse Bovenlanden 
 
Wat en waar? 
Inrichten van oevers in de Mijdrechtse bovenlanden, 
waarbij sterk afgekalfde oevers voor een deel worden 
hersteld naar de situatie in 2001, de oevers 
natuurvriendelijk met een vooroever worden ingericht en 
karpers worden weggevangen. 
 
Door wie en met wie? 
Trekker: 
• Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 
Overige actoren: 
• Provincie Utrecht 
• Gemeente De Ronde Venen 
• en diverse grondeigenaren. 
 
Wanneer 
Startjaar voorbereiding: 2008 
Startjaar uitvoering: 2010 
Jaar uitvoering gereed: 2011 
 
Wat kost het 
Projectgebonden kosten: € 405.000,- (all-in, incl. BTW) 
De kosten betreffen het aanbrengen van grond voor 
herstel en inrichting van de oevers, aanplant van riet en afvissen van karpers. 
 
Financiering: 
• AGV: € 202.500,- 
• Provincie Utrecht: € 202.500,- 
 
In geval van de toewijzing van ILG-gelden (Agenda Vitaal Platteland) of andere watergerelateerde 
subsidies voor dit project, worden de projectkosten met deze bijdrage(n) verminderd en de te 
financieren kosten in dezelfde verhouding over de partners verdeeld. 
 
Waarom 
Aanleiding/probleemschets: 
In de Mijdrechtse Bovenlanden treedt ernstige afkalving van de oevers in particuliere watergangen op. 
De eigenaren zien steeds meer grond in het water verdwijnen. Eerst werd als mogelijk oorzaak gedacht 
aan grote peilfluctuaties als gevolg van de grote afstand tot het gemaal De Ruiter bij de Vinkeveense 
Plassen, waarmee dit gebied wordt bemalen. Maar onlangs bleek uit de inventarisatie van de visstand 
voor de Kaderrichtlijn Water, dat er zich hier een overvloed aan karpers bevindt. Kapers zijn 
bodemvissen en worden ook wel "zoetwater biggen" genoemd. De karper zoekt en wroet met zijn bek 
in bodem en oevers, tot hij heeft gevonden wat hij aan voedsel heeft geroken. Dit is de waarschijnlijke 
oorzaak van de grote oeverafkalving in dit gebied. 
 
Doel maatregel: 
Door de vissen af te vangen, wordt de oorzaak van de grote oeverafkalving weggenomen. Door het 
aanbrengen van grond worden oevers hersteld tot de situatie in 2001 (referentiesituatie waarvoor 
wel/niet sprake is van demping), en met de aanleg van een natte, ondiepe vooroever en aanplant van 
riet wordt de oever beter beschermd en de ecologische toestand verbeterd. Oftewel, een verbetering 
voor grondeigenaren en de (water)natuur. 
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Wat levert het op 
Herstel van de afgekalfde oevers voor de grondeigenaren, verbetering inrichting voor de ecologie en 
aanpakken van de oorzaak van de grote oevererosie door afvissen karpers. 
Meetbaar resultaat: herstel en inrichting oevers over 6,8 km lengte, gemiddeld 2 m landaanwinst voor 
agrarisch gebruik en 2 m ecologische inrichting per meter oever, plus 1 m ontwikkeling van riet in 
watergangen. De maatregelen in de Mijdrechtse Bovenlanden leveren 13.600 m2 grondaanwinst voor 
eigenaren en 20.400 m2 ecologische structuurverbetering op. 
 
Communicatie: 
• Naar bewoners en grondeigenaren 
• Naar hengelsportvereniging 
• Naar natuur-/milieuorganisaties 
• Bij vaststelling uitvoering, bij start voorbereiding, bij aanvang en bij afronding uitvoering 
 
Hoe 
Uitvoeringsaspecten: 
• Geen bijzonderheden 
 
Overige organisatorische aspecten: 
• Overleg met grondeigenaren 
• Vergunningverlening 
• Uitbesteding van voorbereiding, overleg, uitvoeringsbegeleiding en communicatie, Waternet voert 

regie 
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Bijlage 5 RWZI-water aanvoer naar Heiligenbergerbeek via de 
Liniesloot 
 
 
Inleiding 
 

 
Figuur 1 Omgeving Liniesloot te Woudenberg 
 
 
De Liniesloot stroomt aan de westzijde van de Grebbelinie in noordelijke richting. Ter hoogte van de 
RWZI Woudenberg, op het Woudenbergse industrieterrein Parallelweg, is de sloot ongeveer 2 meter 
breed. De Liniesloot mondt uit in de Oude Lunterse Beek. 
 
In 2008 wordt de RWZI Woudenberg uitgebreid met een extra zuiveringstrap. Hiermee wordt de 
fosfaatconcentratie in het effluent teruggebracht tot minder dan 0,15 mg/l. Al in een eerder stadium is 
geopperd dat dit schone effluent nuttig ingezet zou kunnen worden in de Oude Lunterse Beek, waar 
extra stroming zeer gewenst is, ter bestrijding van de jaarlijks terugkerende overmatige kroosgroei. 
Hiertoe moet het effluent niet zoals in de huidige situatie op het Valleikanaal geloosd worden, maar op 
de Liniesloot. Aansluitend kan de Liniesloot natuurvriendelijk worden ingericht. 
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Transportcapaciteit 
De maximale capaciteit van het extra filter van de zuiveringsinstallatie bedraagt 1000 m3/u Dit is de 
maximale extra belasting op de Liniesloot, bovenop de huidige afvoerfunctie. 
 
Conclusie:  

• Om een extra debiet van de RWZI van 1000 m3/u af te voeren zijn aanpassingen in het 
watersysteem nodig. 

• De verblijftijd van het RWZI-water in de Zeghesloot en de Liniesloot is in een stationaire 
situatie slechts enkele uren. Daardoor is aan het einde van de Liniesloot en de Oude Lunterse 
Beek nog steeds een bacterieel risico aanwezig. Verbreding van het profiel van de Liniesloot 
zou daarvoor een oplossing kunnen zijn. Daarbij moet wel bedacht worden dat de verblijftijd 
bij een afvoer groter dan 1 mm/dag nog steeds aanwezig is. 

• Het watervolume bij een T10 situatie in de Zeghesloot en de Liniesloot is ongeveer 1600 m3. 
De verblijftijd van het water is bij een gemiddelde stroomsnelheid van 0,2 m/s ongeveer 2 uur. 

 
Context 
De Liniesloot maakt deel uit van het stroomgebied van de Heiligenbergerbeek. In dit stroomgebied 
wordt nabij Overberg water ingelaten vanuit het Valleikanaal, ten behoeve van beregening van 
landbouwpercelen rondom Woudenberg en de doorspoeling van het stedelijk water van Amersfoort. 
De hiervoor benodigde transportcapaciteit vergt intensief onderhoud aan met name de Woudenbergse 
Grift. Aanpassing van het inlaatregime zou de onderhoudskosten kunnen drukken en de ecologische 
kwaliteit van de Woudenbergse Grift ten goede komen. Eén van de alternatieve inlaattrajecten loopt 
via de Oude Lunterse Beek. 
 
De Bruinenburgersluis vormt de scheiding tussen de Oude Lunterse Beek en het Valleikanaal. Het is 
onderdeel van de Grebbelinie. Vóór de aanleg van het kanaal was dit de plek waar de Lunterse Beek 
de liniedijk kruiste. Door de sluis dicht te zetten kon een van de kommen van de Grebbelinie onder 
water gezet worden. Aan de overkant (oostzijde) van het Valleikanaal bevindt zich nog een oude 
meander van de Lunterse Beek. Er bestaan plannen deze meander weer zichtbaar te maken in het 
landschap en hem wellicht ook weer een afvoerende functie te geven door de nabij gelegen 
Nattegatsloot erop aan te sluiten. Dit water zou zelfs onder het Valleikanaal door geleid kunnen 
worden naar de Oude Lunterse Beek, om ook op deze manier meer stroming te krijgen in de grote 
watergang die zijn afvoerende functie grotendeels kwijt is geraakt. De haalbaarheid van dit idee is 
afhankelijk van de inrichtingskosten en de medewerking van enkele eigenaren. 
 
Eén en ander maakt de situatie rond de Oude Lunterse Beek vrij complex. Het combineren van 
problemen, kansen en oplossingen vergt een stroomgebiedsbrede blik. Daarom willen we een soort 
‘waterplan’ opstellen voor de Oude Lunterse Beek. Wanneer dit planproces gaat lopen, is nog niet 
duidelijk. Daarom wordt het project ‘Liniesloot’ gescheiden opgestart, maar wel zodanig dat de 
uiteindelijke inrichting van de watergang past binnen alle varianten die op dit moment denkbaar zijn. 
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Bijlage 6 Natuurvriendelijke oevers langs de Vecht 
Aanleg en bescherming van natuurvriendelijke oevers 
Vecht 
 
Wat en waar? 
De maatregelen bestaan uit het aanleggen van nieuwe 
arealen natuurvriendelijke oever en het aanleggen van 
golfbrekende constructies zodat water- en 
moeras(oever)planten beter tot ontwikkeling kunnen 
komen. Het gehele project beslaat zowel het Utrechtse als 
het Noord-Hollandse deel van de Vecht. Onderstaande 
beschrijving heeft betrekking op het Utrechtse deel van 
de maatregelen (tenzij anders aangegeven). 
 
Door wie en met wie? 
Trekker: 
• Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 
Overige actoren: 
• Provincie Utrecht 
• Gemeente Breukelen 
• Gemeente Loenen 
• Gemeente Maarssen 
 
Wanneer? 
Startjaar voorbereiding: 2008 
Startjaar uitvoering: 2011 
Jaar uitvoering gereed: doorlopend tot 2015 
 
Wat kost het? 
Projectgebonden kosten: € 762.500,- (all-in, incl. BTW). 
De totale investeringsraming voor inrichting en 
bescherming oevers bedraagt € 1.657.500,- (incl. Noord-
Hollandse deel). Deze kosten betreffen maatregelen voor 
het aanleggen en beschermen van 18 km 
natuurvriendelijke oever langs de hele Vecht. 
 
Financiering: 
• AGV: € 308.050,- 
• Provincie Utrecht: € 308.050,- 
 
In geval van de toewijzing van ILG-gelden (Agenda 
Vitaal Platteland) of andere watergerelateerde subsidies 
voor dit project, worden de projectkosten met deze 
bijdrage(n) verminderd en de te financieren kosten in 
dezelfde verhouding over de partners verdeeld. 
 
Waarom? 
Aanleiding/probleemschets: 
De Vecht is een zeer druk bevaren rivier en een 
ecologische verbindingszone. De hoge recreatiedruk 
heeft een negatieve invloed op de ontwikkeling van de 
water- en oeverkwaliteit, waardoor waterplanten vrijwel 
ontbreken. 
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Ervaringen uit het Restauratieplan Vecht hebben ons geleerd dat een goede water- en oevervegetatie 
onder bepaalde omstandigheden in de Vecht goed tot ontwikkeling kan komen. 
 
Doel maatregel: 
Door de aanleg van natuurvriendelijke oevers en beschermende maatregelen neemt het areaal 
waterplanten toe. Waterplanten spelen een belangrijke rol in het verbeteren van de waterkwaliteit, het 
helder maken van het water en het bieden van schuil- en paaiplaatsen voor vissen en voedsel voor veel 
andere soorten. Door verbetering van het aquatisch ecosysteem van de Vecht, neemt het zelfreinigend 
vermogen van de rivier toe, wat bijdraagt aan een betere waterkwaliteit en het functioneren van de 
Vecht als ecologische verbindingszone. De Vecht vormt een schakel waarlangs vissen, kleine 
zoogdieren, insecten en vele andere water- en oeverdieren en zelfs planten(zaden), zich over grote 
afstand vanaf de Lek en het Kromme Rijn gebied, via de Vecht, tot aan het IJmeer en de zee kunnen 
verplaatsen. Omdat vanuit de Vecht ook water wordt ingelaten in de Oostelijke Vechtplassen, levert 
een betere waterkwaliteit ook een bijdrage aan het bereiken van de Natura2000 doelstellingen voor de 
Vechtplassen. 
 
Wat levert het op? 
De maatregel heeft direct effect op de ecologische toestand van de Vecht. 
Meetbaar resultaat: aanleg van 2100 m nieuwe natuurvriendelijke oevers, herstel van 1800 m 
natuurvriendelijke oevers en versmalling vaarweg over 2500 m. Voor de gehele Vecht leveren de 
maatregelen 39.000 m2 structuurverbetering op (in Provincie Utrecht en Provincie Noord-Holland). 
 
Communicatie: 
• Naar bewoners 
• Naar recreatievaart 
• Naar hengelsportverenigingen 
• Naar natuur-/milieuorganisaties 
• Bij vaststelling uitvoering, bij start voorbereiding, bij aanvang en bij afronding uitvoering 
• En communicatie door handhaving (maximum vaarsnelheid) 
 
Hoe? 
Uitvoeringsaspecten: 
• Aandacht voor goede inpassing van vaarwegversmalling 
 
Overige organisatorische aspecten: 
• Handhaving vaarsnelheden 
• Vergunningverlening 
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Bijlage 7 Vispassages westelijk veenweidegebied 
 
HDSR heeft een inventarisatie uitgevoerd naar vismigratieknelpunten in het westelijk 
veenweidegebied. De onderstaande lijst geeft deze knelpunten weer. 
 
kunstwerk_code  kunstwerk_naam/type naam waterlichaam 
G4039 Gemaal Gerverscop Boezem Oude Rijn 
SL0008 Sluis Oudewater Boezem Oude Rijn 
SL0501 Sluis Goejanverwelle Hollandse IJssel 
G2901 Gemaal De Tol Kamerik Kockengen 
G4041 Gemaal Kockengen Kamerik Kockengen 
ST2037 Stuw Kortrijk Kamerik Kockengen 
G3025 Gemaal Keulevaart Lopikerwaard 
ST1034 Stuw in singel Overvecht Stad Utrecht 
G4043 Gemaal Grechtkade Zegveld en Oud-Kamerik 
G4053 Gemaal Zegveld Zegveld en Oud-Kamerik 
G4034 Gemaal Bijleveld Galecop 
SL0005 Sluis Bodegraven Bodegraven 
G4046 Gemaal Meijepolder Boezem Oude Rijn 
G4064 Gemaal Snelrewaard Boezem Oude Rijn 
SL0003 Haanwijkersluis Boezem Oude Rijn 
SL0007 Sluis Montfoort Boezem Oude Rijn 
I6098 Inlaat Hekendorp Hollandse IJssel 
ST4908 Stuw Breudijk Kamerik Kockengen 
diverse nrs waterknooppunt Polsbroek Lopikerwaard 

ST4052 
Drijverstuw Galercopperwetering 
AMI Nieuwegein-Rijnenburg 

ST4060 Stuw IJsselwetering Nieuwegein-Rijnenburg 
G6027 Gemaal Nieuwe gracht Stad Utrecht 
G2012 Gemaal Ouwenaar Utrecht West 
G2011 Gemaal Haarrijn Ouwenaar-Haarrijn 
ST0014 Stuw en gemaal Koppeldijk (G0007) Ravensewetering 
ST4050 Stuw in de Oude Houtense wetering Houtsense Wetering 
ST8013 Stuw Hoogdijk Westerlaak 
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Alle vismigratieknelpunten worden aangepakt, maar de planning is nog niet duidelijk. 
De omvang van uitvoerbare projecten binnen de collegeperiode is waarschijnlijk 
€600.000. Deze vispassages worden opgenomen in het programma op basis van 
50% subsidiering. De planning zal nader worden ingevuld en bij de 
voortgangsrapportage aan de commissie RGW worden voorgelegd.
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Bijlage 8 Waterhuishouding Kamerik 
 
 
Dit project is “Water aan- en afvoer Kamerik-Teijlingens”. Het project behelst het 
overdimensioneren en verleggen van watergangen in het zuidelijk deel van de polder 
Kamerik-Teijlingens nabij het gemaal van Kamerik-Teijlingens. Verder worden nieuwe inlaten 
gecreëerd vanuit de Oude Rijn en worden duikers die de aan- en afvoer belemmeren 
vervangen door bruggen. De inlaat van gebiedsvreemd water in het waterlichaam wordt 
beter gereguleerd. Verder worden meer naar het noordelijk deel van de polder maatregelen 
getroffen om plas De Eend te isoleren van het landbouwgebied. Hiertoe worden 
watergangen afgedamd, nieuwe watergangen aangelegd en een vispasseerbare stuw 
gerealiseerd. Hiermee wordt het probleem van blauwalgen in deze plas in de zomerperiode 
verholpen. In de plas wordt regenwater vastgehouden door het invoeren van een flexibel 
peilbeheer. Door een betere aan- en afvoer van water in de polder en de isolatie van de plas 
verbeterd de kwaliteit van het oppervlaktewater. Binnen het project dient grond verworven te 
worden, op basis van vrijwilligheid. De totale kosten van het project bedragen € 479.000,=. 
 
Het project kan gekoppeld worden met andere ontwikkelingen in het gebied: 

- de ontwikkeling van een golfbaan ten zuidoosten van de kern Kamerik 
- de realisatie van extra waterberging gekoppeld aan de golfbaan 
- de realisatie van een inlaatpolder in of rond het huidige baggerdepot Geestdorp 

 
Verder speelt bij de gemeente Woerden nog de discussie over het bevaarbaar maken van de 
Kamerikse Wetering. Hiertoe zou het gemaal zijn functie verliezen (alleen nog inlaat) en zou 
de sluis in ere kunnen worden hersteld. Huidige kunstwerken in de wetering zouden moeten 
verdwijnen. In het kader van het gebiedsplan Kamerik en Kockengen heeft het gemaal en de 
kunstwerken echter nog hun functie behouden in de bemaling van de polder. 
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Bijlage 9 Herstel Petgaten tienhovense plassen 
Herstel petgaten en verwijderen bomen Tienhovense Plassen 
 
Wat en waar? 
Herstel van petgaten en verwijderen van 
bomen Tienhovense Plassen (terrein 
Natuurmonumenten) om ontwikkeling 
watervegetatie te bevorderen. 
 
Door wie en met wie? 
Trekker: 
• Natuurmonumenten 
Overige actoren: 
• Provincie Utrecht 
• Gemeente Maarssen 
• Hoogheemraadschap Amstel, Gooi 

en Vecht 
 
Wanneer? 
Startjaar voorbereiding: 2008 
Startjaar uitvoering: 2010 
Jaar uitvoering gereed: 2012 
 
Wat kost het? 
Projectgebonden kosten: € 1.491.750,- (all-in, incl. BTW). 
De kosten betreffen maatregelen voor herstel van circa 8 ha petgaten en rooien van 2 ha bomen. 
 
Financiering: 
• Natuurmonumenten: € 372.938,- 
• Provincie Utrecht: € 745.875,- 
• Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht: € 372.938,- 
 
In geval van de toewijzing van ILG-gelden (Agenda Vitaal Platteland) of andere watergerelateerde 
subsidies voor dit project, worden de projectkosten met deze bijdrage(n) verminderd en de te 
financieren kosten in dezelfde verhouding over de partners verdeeld. 
 
Waarom? 
Aanleiding/probleemschets: 
De Tienhovense plassen liggen aan de voet van de Utrechtse Heuvelrug en ontvingen van oudsher 
voedselarm kwelwater. Hierdoor bestond het gebied uit soortenrijke kwelvegetaties met een daarvan 
afhankelijke fauna. Als gevolg van de aanleg van de Bethunepolder zijn de kwelstromen veranderd en 
de kwelafhankelijke vegetaties voor een groot deel verdwenen. In de loop der jaren zijn petgaten 
verland en is het gebied voor een deel verbosd, waardoor oevervegetaties niet of slecht tot 
ontwikkeling komen en bij omwaaien van bomen de kwetsbare legakkers worden beschadigd of 
verdwijnen. Ook het beschaduwen van open water en jaarlijkse bladval hebben een negatief effect op 
de ontwikkeling van een goede water- en oevervegetatie. 
 
Doel maatregel: 
Enkele petgaten moeten worden hersteld om de diverse plantensoorten te behouden die bij de 
verschillende verlandingsstadia horen, en voor verbetering van de waterkwaliteit. De bomen op de 
legakkers worden verwijderd, zodat de legakkers behouden blijven en de watervegetatie zich goed kan 
ontwikkelen. De maatregelen leveren een bijdrage aan de Natura2000 doelstellingen, en dragen bij aan 
de toename van krabbescheer en fonteinkruiden, blauwgraslanden en overgangs- en trilvenen. 
 



 

 32 

Wat levert het op? 
De maatregel heeft direct effect op de waterkwaliteit en de ecologische toestand van de Tienhovense 
Plassen. 
Meetbaar resultaat: 100.000 m2 structuurverbetering. 
 
Communicatie: 
• Naar bewoners 
• Naar natuur-/milieuorganisaties 
• Bij vaststelling uitvoering, bij start voorbereiding, bij aanvang en bij afronding uitvoering 
 
Hoe? 
Uitvoeringsaspecten: 
• Natuurmonumenten wil waarschijnlijk de uitvoering beginnen als de maatregelen in 

Bethunepolder voor kwelreductie in uitvoering zijn genomen. 
 
Overige organisatorische aspecten: 
• Vergunningverlening 
 
 
 


