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1 Opening 

De voorzitter opent de bijeenkomst en verwelkomt de aanwezigen. In het 
kort wordt het doel van de avond geschetst, waarna het woord aan  
Lisette Verheijen wordt gegeven voor een inleiding. 
(W=Waternet) 

2 Inleiding 

Lisette geeft een toelichting op het watergebiedsplan. Het doel van deze 
avond is het inventariseren van de aandachtspunten in het gebied. De 
inbreng van inwoners en belanghebbenden vormt een belangrijke bijdrage. 
 
Daarna volgt een uitleg van de onderwerpen die in een watergebiedsplan 
worden behandeld. Het watergebiedsplan vormt de basis voor peilbesluiten. 
De factoren die bepalend zijn voor de peilkeuze worden toegelicht. Ook 
worden enkele belangrijke beleidsregels voor het peilbeheer uitgelegd. Het 
begrip “drooglegging” wordt toegelicht omdat dit vaak onduidelijk is. Er zijn 
normen voor de maximale drooglegging die per functie kan verschillen. 
Daarbij is de actuele eigendomssituatie leidend voor de functie en daarmee 
ook voor de maximale drooglegging. Daarnaast streeft Waternet naar grote 
peilvakken om het watersysteem robuust en beheersbaar te houden.    
 
Hierna wordt kort stil gestaan bij een aantal externe projecten die spelen in 
dit gebied, zoals de verbreding van de A2 en de plannen voor de aanleg van 
een stuk bos door Staatsbosbeheer. Ook wordt aangegeven dat een stuk 
boezem land dat tussen het WGP Groot Mijdrecht en Polder Breukelerwaard 
West ligt wordt meegenomen voor de inrichting, maar vrijgesteld is van een 
peilbesluit, omdat daar boezem peil heerst.  
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De inleiding wordt afgesloten met de planning en de manieren om op de 
hoogte te blijven van de ontwikkeling en de vorderingen van dit 
watergebiedsplan. 

3 Vragen naar aanleiding van de Inleiding  

3.1 In de presentatie is een tabel opgenomen met de maximale 
drooglegging voor de verschillende grondsoorten en grondgebruiken. Er 
wordt gevraagd of in dit watergebiedsplan nu wordt geregeld dat 
grasland een drooglegging van 90 cm krijgt. 
W: De gegeven drooglegging is een maximum, het kan dus ook minder 
zijn. Er zal gekeken worden wat haalbaar is. Bovendien afhankelijk van 
de grondsoort (veen heeft voor grasland een maximale drooglegging 
van 60 cm).  

3.2 Een van de bewoners geeft aan dat door het gebruik van de baggerspuit 
de aanwezige ecologie in de sloot verdwijnt. Voor het land is het een 
hele goede meststof, de sloten blijven heel erg schoon, maar de 
waterplanten in de sloot verdwijnen. 

3.3 In de presentatie wordt aangegeven dat vanuit een robuust 
watersysteem gestreefd wordt naar zo groot mogelijke peilvakken. 
Opgemerkt wordt dat er in het gebied veel hoogteverschillen zijn 
(stroomruggen, spoorlijn, A2) waardoor grote peilvakken voor lage 
gebieden tot problemen leiden.  

3.4 Gevraagd wordt of het kan dat het peil omhoog gaat, omdat er een 
natuurgebied in de omgeving komt? Hoe groot is Staatsbosbeheer als 
speler bij het opstellen van het watergebiedplan? Hoe groot wordt het 
natuurgebied van Staatsbosbeheer? 
W: Voordat ergens daadwerkelijk natuur kan komen moet het 
bestemmingsplan aangepast worden. Het peil in het natuur gebied kan 
alleen omhoog, als dit geen negatieve invloed heeft op de functies in de 
omgeving. Het gebied waar het om gaat is circa 7 ha groot. 

 

4 Inventarisatieronde 

De groep wordt per polder in drie groepen verdeeld. Er wordt 
geïnventariseerd hoe het waterbeheer in de polder wordt ervaren. Wat gaat 
goed, waar is verbetering mogelijk, welke wensen zijn er, welke kansen zien 
de bewoners? Iedereen aan tafel wordt uitgenodigd zijn mening over het 
watersysteem en de peilen in de polder te geven. 
 
Polder Hollands Sticht Voorburg west 
De bewoners kaarten de volgende punten aan: 
• Als het peil goed gehandhaafd wordt zijn er weinig problemen.  
• Het zou eventueel wenselijk zijn, om het peil aan te passen aan de 

bodemdaling.  
• Er is veel bagger in de hoofdwatergang. 

W: In het watergebiedsplan wordt het baggerplan ook meegenomen. 
Indien nodig wordt de planning in het baggerplan aangepast. 
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• Er is een wens om het peil aan te passen aan de bodemdaling. (Bodem: 
klei op veen). 

 
• Bij Loenersloot staat de inlaat altijd flink open. Omdat het gemaal te snel 

aanslaat krijgen de binnensloten geen (schoon) water. Dit is onder 
andere een probleem bij de overstort bij de Binnenweg. 

• In droge zomers mag het peil hoger.  
• Sinds de verbreding van de spoorlijn komen wellen voor in het gebied.  
• De sloot aan de oostkant van de spoorlijn is gedempt. De sloot aan de 

andere kant (west) is brak, onder andere door de drains die er op 
uitkomen.  

• Bij de compensatievijvers voor de verbreding van de spoorlijn komen de 
slootbodems na het baggeren omhoog. Het veen gaat gewoon drijven. 

 
• Percelen liggen ten opzichte van de rest van de polder relatief laag.  
• In het verleden zijn er problemen geweest vanwege het bedrijfszekerheid 

gemaal. Maar het buitenwater stond toen ook te hoog, dus dan gaat het 
gemaal toch niet aan. 

• De laatste tijd komen er wellen voor. 
• De winterpeil is goed, de zomerpeil zou 10 tot 20 cm hoger mogen. Nu is 

het verschil tussen vastgesteld zomer- en winterpeil 0 cm.  
• Een probleem is dat het meeste water via de hoofdwatergang langs de 

Angstel naar het gemaal gaat en veel minder langs de Hollandse 
wetering. 

• De Spoorsloot is vies, dit komt waarschijnlijk door een drainagebuis voor 
afvoer vanuit het zandcunet. 

• Vraag: kunnen we de waterkwaliteitsgegevens toegestuurd krijgen? 
W: Er zijn geen meetgegevens beschikbaar voor de betreffende sloot. 
Het meetnet zal worden geïntensiveerd om meer gegevens beschikbaar 
te krijgen. Vooruitlopend daarop worden gegevens opgestuurd van het 
dichtstbijzijnde meetpunt.  

 
• De percelen liggen laag. In natte zomers is dat ongunstig. 
• Liever géén hogere peilen, maar lagere (volgens bodemdaling). 
• Het gemaal is dichtbij, maar al het water uit polder Het Honderd west 

moet hier ook langs. 
• Het water van de percelen moet eerst naar het oosten naar de 

Honderdsewetering en daarna weer terug naar het westen naar het 
gemaal. 

• De hoofdwatergang naar het gemaal is nauw. 
• De verplaatsing van het gemaal is een vooruitgang geweest (van het 

Amsterdam Rijnkanaal naar Angstelzijde). 
• De stuw tussen het polderpeilvak en het meest zuidelijk gelegen peilvak, 

zou weg mogen. 
• Een hoogwatervoorziening is niet mogelijk, omdat de dijksloot is 

gedempt. De dijk is lek. 
• Op de sloot bij de Binnenweg zit een overstort van de gemeente die erg 

vies is. Misschien kan hier een bassin komen. De kern Loenersloot heeft 
al bassins.  

 
Actie 1/23-06: Normaal gesproken worden overstorten aangepakt binnen 
het waterkwaliteitsspoor. Waternet neemt hierover contact op met de 
gemeente. 
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Algemene opmerkingen:  
• De meeste inlaten staan vaak open. Bewoners geven aan dat dit gunstig 

is voor de waterkwaliteit en geven aan dat ze dit zo zouden willen laten. 
Er zijn ook overstorten vanuit industriegebieden en nieuwbouw  

• Algemeen: Veel kroos en wieren. 
 
 
Polder het Honderd West  
De bewoners geven de volgende punten door: 
• Er ligt een duiker onder de snelweg door, die oost- en westkant van 

Polder het Honderd met elkaar verbindt. Momenteel is die duiker dicht, in 
verband met de verbreding van de A2. Gaat deze duiker in de toekomst 
weer open? 
W: Het is de bedoeling dat de duiker weer open gezet wordt, met name 
voor calamiteiten. 

• In het noorden van Polder Breukelerwaard is het waterpeil erg laag. 
Normaal gesproken heeft het water hetzelfde peil als de 
Evenaarswetering. Er is een duidelijk verschil in waterpeil in vergelijking 
met andere jaren. Hij is benieuwd naar de reden van het lage waterpeil. 
Mogelijke oorzaken zouden te weinig inlaat of een kapotte stuw kunnen 
zijn.  
Actie 2/23-06: De afdeling Watersysteembesturing zal hier binnenkort 
naar kijken. 

• De verswatervoorziening rond één van de boerderijen is niet goed. Er is 
geen sprake van een hoogwatervoorziening rond de boerderij.  
Bij een eventuele peilverlaging is een hoogwatervoorziening rond de 
boerderij van deze agrariër nodig. Een hoogwatervoorziening zou relatief 
eenvoudig gerealiseerd kunnen worden met behulp van een vopo-
pompje. 

• Er is onduidelijkheid over de afvoer van het peilgebied in het 
noordwesten van de polder. Volgens enkele agrariërs watert dit peilvak af 
naar het westen.  
W: Daar is geen afvoer en het peilvak via de hoofdwatergang en de sifon 
afvoert naar Polder Holland Sticht Voorburg West. 
Actie 3/26-06: De afvoer van dit peilvak zal door de afdeling 
Watersysteembesturing in het veld gecontroleerd worden. 

• Rondom het erf van één van de agrariërs wordt water ingelaten, hij heeft 
daarvoor een eigen inlaat. Deze inlaat wordt regelmatig door iemand van 
Waternet dichtgedraaid. Als er te weinig water in de watergangen staat, 
gaan deze stinken. Verder heeft hij geen problemen met de huidige 
peilen. Zijn hele bedrijf ligt in gestuwd gebied. Hij heeft geen 
watergangen op polderpeil. 
Actie 4/23-06: Er zal overlegd worden met de afdeling 
Watersysteembesturing over de inlaat en de bediening daarvan. 

• De agrariër is ook geïnteresseerd in de plannen van Staatsbosbeheer 
omtrent het natuurgebied dat Staatbosbeheer in Polder Breukelerwaard 
gaat aanleggen. Een deel van zijn land watert af naar het nog in te 
richten natuurgebied. Dit zal problemen gaan opleveren als er in het 
natuurgebied een hoger peil zou worden ingesteld. 

• Aanvullend geven de agrariërs aan dat er op 1 november begonnen zou 
worden met de aanplant van het bos, maar dat het nu juni is en er nog 
niet begonnen is. Het plan zou momenteel ter inzage liggen. Daarnaast 
schijnt de grond, waar het bos op moet komen, verontreinigd te zijn en 
te moeten worden afgevoerd. De vraag die dan opkomt is hoe deze 
vervuiling van de grond doorwerkt in het oppervlaktewater. 
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Actie 5/23-06: Waternet dient inzicht te verschaffen in de plannen van 
Staatsbosbeheer over de aanleg van het natuurgebied in Polder 
Breukelerwaard. 

 
• Hiermee samenhangend vraagt hij zich af hoe de schoning van 

watergangen in het toekomstige natuurgebied geregeld zal worden. Het 
is namelijk erg belangrijk dat de afvoer naar het gemaal gegarandeerd 
blijft.  

• Dit heeft tevens te maken met ergernissen ten aanzien van Prorail die 
zijn watergangen (de spoorsloten) zeer slecht onderhoud en nauwelijks 
schoont. 

• Waternet is op de hoogte van het slechte onderhoud van de watergangen 
door Prorail en is er mee bezig. 

 
Actie 6/23-06: De afdeling Handhaving zal opnieuw contact opnemen 
met Prorail over het onderhoud van de spoorsloten. 

 
 
• Agrariër meldt het volgende; Ten zuidwesten van polder het Honderd lag 

een duiker onder de Ter Aaseweg door. Deze is tijdens de 
werkzaamheden aan de A2 weggehaald en de sloot die daar ligt heeft 
daardoor geen afvoermogelijkheid meer. De agrariër vraagt zich af of 
deze duiker nog teruggeplaatst zal worden. De sloot wordt bovendien ook 
niet goed onderhouden door Rijkswaterstaat en staat momenteel vol met 
riet. 

• Het is niet helemaal duidelijk om welke sloot en duiker het precies gaat. 
De sloot moet in ieder geval in de hoek tussen de Ter Aaseweg en de A2 
liggen, ten zuidwesten van Polder het Honderd. 

 
Actie 7/23-06: Er dient uitgezocht te worden om welke duiker en sloot 
het precies gaat en vervolgens zal er contact opgenomen worden met 
Rijkswaterstaat over het onderhoud van de sloot. 

 
• Ook de Stadswetering groeit dicht met riet en er is nog geen verbinding 

met water onder de A2. 
• Bij deze locatie zit ook een inlaat vanuit de Aa, aan het einde van de 

hoofdwatergang. Deze inlaat wordt open gezet door een andere agrariër 
en vervolgens niet meer dichtgedraaid. Hierdoor lopen de twee agrariërs 
die vlak bij de inlaat zitten “vol” met water. Misschien is de afvoer ook 
wel niet voldoende. 

 
Actie 8/23-06: Waternet zal met de desbetreffende agrariër praten en 
onderzoeken of het inlaatbeheer overgenomen kan worden. 

 
• W: Het is belangrijk dat er voor deze punten, die buiten de grenzen van 

dit watergebiedsplan vallen, afstemming plaatsvindt met Kirsty 
Blatter/Martine Lodewijk die momenteel bezig zijn met het 
Watergebiedsplan voor naastgelegen polders. 

 
 
Algemene opmerkingen: 
 
• De agrariërs geven aan dat er erg veel hoogteverschil in de polder is. 

Volgens Sjaak van Ursem (W) staan er in de hoofdwatergang een aantal 
stuwtjes, waardoor het waterpeil in de hoofdwatergang trapsgewijs 
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afloopt. Het is onder de agrariërs niet precies bekend hoeveel stuwen er 
in de hoofdwatergang staan. Sjaak Ursem (W) vraagt zich af of het 
trapsgewijs aflopen van het peil in de hoofdwatergang nodig is.  Een 
agrariër, die het meeste land in de polder in bezit heeft, ook dat rondom 
de hoofdwatergang, is helaas afwezig. 

• Alle agrariërs zijn het er over eens dat bij grote verschillen in waterpeil 
het niet mogelijk is om peilvakken samen te voegen en zo groot mogelijk 
te maken. 

• De slechte doorstroming en wateraanvoer in delen van de polder wordt 
waarschijnlijk veroorzaakt door versmalling van de watergangen, zowel 
in de hoofdwatergangen als in de watergangen in particulier bezit. Dit 
wordt onder andere veroorzaakt door het vee dat langs de slootkanten 
loopt. 

• Er wordt gevraagd waarom de Honderdsche Wete ring in beheer van 
Waternet is. 

• W: Er wordt aangegeven dat er een duiker (onder de snelweg door) ligt 
die kan dienen als noodaflaat en dat het verder waarschijnlijk van 
historie zo geweest is en dat daar nooit iets aan veranderd is. De 
gebruikelijke afvoer van de polder loopt via de sifon naar Polder Holland 
Sticht Voorburg West. De Honderdsche wetering is een punt van 
aandacht in dit watergebiedsplan. 

 
Actie 9/23-06: Er dient uitgezocht te worden wat de precieze locatie 
van deze duiker is. 

 
• Er wordt aangegeven dat de opschoning van de Molenvliet door 

Rijkswaterstaat niet voldoende is. De watergang is 7-8 meter breed en 
wordt geschoond met een kraantje van 5 meter, waardoor er niet 
voldoende geschoond wordt. 

 
Actie 10/23-06: De afdeling Handhaving zal contact opnemen met 
Rijkswaterstaat over de opschonen van de Molenvliet.  

 
• Er wordt gevraagd wat het doel is van de ecologische beoordeling van de 

watergangen in de polder. 
W: Planten zijn vaak indicatoren voor de waterkwaliteit. Zo is kroos 
bijvoorbeeld een indicator voor een hoog gehalte aan voedingsstoffen in 
het water. Er wordt geopperd dat het doorspoelen van het watersysteem 
dit misschien kan verhelpen.  
Het inlaten van gebiedsvreemd water is geen oplossing voor het 
tegengaan van kroos. Zeker niet als het inlaatwater zelf ook hoge 
gehalten voedingsstoffen bevat, wat voor deze polder het geval is. 
Bovendien moet al het water dat wordt ingelaten ook weer uitgemalen 
worden door het gemaal. De maatregelen die de afgelopen jaren voor de 
landbouw zijn doorgevoerd, zijn uiteindelijk voordelig voor de ecologie in 
de watergangen, doordat er minder voedingsstoffen door uitspoeling in 
het water terecht komen. 
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Breukelerwaard west 
De agrariërs melden het volgende: 

• Wordt er rekening gehouden met het boezempeil? 
W: Nee, het boezempeil blijft hetzelfde. Er is inmiddels een sloot 
verbreed en een waterbalans gemaakt. 10 % van wat asfalt is moet 
gecompenseerd worden met water, dit wordt in het plan opgenomen, nog 
niet alle compensatie is gerealiseerd.  

• De afgelopen twee jaar staat het land onder water als het hard regent. 
De aanwezigen geven aan dat het huidige peil niet aangepast hoeft te 
worden.  
 

5 Afsluiting 

5.1 Alle aanwezigen ontvangen het verslag van deze inventarisatieavond. 

Ook zal het verslag geplaatst worden op de website www.agv.nl 

5.2 De ingestuurde formulieren worden meegenomen in de verdere analyse. 

5.3 De volgende publieksavond wordt in principe gehouden begin 2009 en 
zal aangekondigd worden via een advertentie in de huis-aan-

huisbladen, internet en/of mailings.  

5.4 Sommige mensen zijn klaar met de inventarisatie anderen zijn nog in 

discussie.  De voorzitter sluit de avond af. De volgende stap is dat de 
aandachtspunten van de aanwezigen naast het onderzoek van Waternet 

zullen worden gelegd. De onderzoeken zullen worden voltooid en begin 

2009 zal een terugkoppeling plaatsvinden. Aandachtspunten / klachten 
die te maken hebben met het dagelijkse onderhoud, beheer of besturing 

van het watersysteem hoeven in principe niet te wachten op het 

watergebiedsplan, maar worden rechtstreeks doorgegeven aan de 
betreffende afdeling binnen Waternet. 
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Actielijst 

Punt Onderwerp Wie 
1/23-06 Polder Hollands sticht Voorburg west: 

Nomaal gesproken worden overstorten 
aangepakt binnen het waterkwaliteitsspoor. 
Waternet neemt hierover contact op met de 
gemeente. 

Waternet 

2/23-06 Polder het Honderd:  
Stukken land in beheer in het noorden van 
Polder Breukelerwaard. 
Het waterpeil is daar laag. Er is een duidelijk 
verschil in waterpeil in vergelijking met 
andere jaren. Dit moet worden nagekeken.  

Waternet; afd. 
Watersysteem-
besturing 
 

3/23-06 Polder het Honderd:  
Toezien dat het peilvak via de 
hoofdwatergang en de sifon afvoert naar de 
Polder Holland Sticht Voorburg 
 

Waternet; afd. 
Watersysteem-
besturing 

4/23-06 
 

Polder het Honderd  
Rondom het erf wordt water ingelaten, er is 
een eigen inlaat. Er zal overlegd worden met 
de afdeling Watersysteem-besturing over de 
inlaat en de bediening daarvan. 

Waternet; afd. 
Watersysteem-
besturing 

5/23-06 Polder het Honderd:  
Inzicht verschaffen in de plannen van 
Staatsbos-beheer over de aanleg van het 
natuurgebied in Polder Breukelerwaard. 

Waternet 

6/23-06 Polder het Honderd:  
Contact opnemen met  Prorail over het 
onderhoud van de spoorsloten 

Waternet; afd. 
Handhaving 

7/23-06 Polder het Honderd:  
Contact opnemen over duiker en sloot in de 
hoek tussen de Ter Aaseweg en de A2 liggen, 
ten zuidwesten van Polder het Honderd. De 
sloot heeft geen afvoermogelijkheden. 

Waternet 

8/23-06 Polder het Honderd:  
Bij deze locatie zit ook een inlaat vanuit de 
Aa. Deze inlaat wordt open gezet door een 
andere agrariër en vervolgens niet meer 
dichtgedraaid. Hierdoor lopen de twee 
agrariërs die vlak bij de inlaat zitten “vol” met 
water. Misschien is de afvoer ook wel niet 
voldoende. 
Waternet zal met de desbetreffende agrariër 
praten en onderzoeken of het inlaatbeheer 
overgenomen kan worden. 
 

Waternet 

9/23-06 Polder het Honderd:  
De duiker (onder de snelweg door) kan 
dienen als noodaflaat. Er dient uitgezocht te 
worden wat de precieze locatie van de duiker 
is.  

Waternet 

10/23-06 Polder het Honderd:  
De afdeling Handhaving zal contact opnemen 
met Rijkswaterstaat over het opschonen van 
de Molenvliet.  
 

Waternet; afd. 
Handhaving 

 



 
Watersysteem 

Managementondersteuning 
 

Verslag 
 

 
23 juni 2008 - Verslag inventarisatie avond 

 
Waternet is de gemeenschappelijke organisatie van het waterschap Amstel, Gooi en 

Vecht en de gemeente Amsterdam 
  

 

 

 
Datum 

17 juli 2008 

Ons kenmerk 

2008.013501 

 

 

9/9 
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Breukelerwaard West 
 

BEWONERS: 
De heer E. Hogendoorn  
De heer J. Kruiswijk 
De heer A. Balder 
De heer G. Kreuger 
Mevrouw W. Kreuger 
De heer R. Hamaen 
De heer J. van Vliet 
De heer A. Hoogendoorn  
De heer A.A.W. Vendrig 
De heer Zagt 
De heer A. van Blaater 
De heer P. Kroon 
De heer B. van Drogenbroek 
De heer C. Zorgt 
De heer M. van Zuijlen 
 

WATERNET: 
Voorzitter:                  Tineke Molenaar 
Projectleider:              Lisette Verheijen 
Adviseur:                    Maartje Swinkels 
Adviseur:                    Elina Bekking 
Adviseur:                    Sjaak Ursem 
Adviseur:                    Arie Bunschoten 
Dagelijks Bestuurslid:  Albert van Blaaderen 
Projectondersteuning:  Nadine Parsram 
 


