
Peilbeheer Naam buitenpolder

Code buitenpolder

Karakteristieke omschrijving

Klasse huidige situatie (met zomerkade 

(1)/met voorlandkering (2)/zonder waterkering 

(3)/met watergangen(A)/zonder 

watergangen(B))

Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud 

vigerend peil/vigerend peil)

ZP (m NAP)

WP (m NAP)

Huidige situatie

Beheer en onderhoud (water)systeem

Plannen Plannaam

Initiatiefnemer plan

Korte omschrijving plan

Status plan

Periode uitvoering plan

Toekomstige situatie

Functies Totaal oppervlakte buitenpolder (ha)

Grondgebruik (in %) Akkerland Bebouwing Grasland Natuur Water Boomteelt

28,05 0,43 55,11 16,30 0,07 0,03

Aantal woningen

Natura 2000-gebied

Natuurbeheerder

Type natuur

EHS

Inlaatbeleid* Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP)

WS bij Lobith (m NAP)

Keerperiode

Belang

Afstoten zomerkade (ja/nee)

Opmerkingen 

algemeen

Omschrijving 

knelpunten

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren” door de Afdeling Beheer en Onderhoud

Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02)

Buitenpolder waar voornamelijk natuur met een Natura2000-status, grasland en akkerland voorkomt. 

Ecologische verbindingszone en natuurgebied

2,56 (coupure) en -0,71 (uitlaatduiker)

STICHTING "HET ZUID-HOLLANDS LANDSCHAP

Geen

85

5

Geen

14,4 (coupure) en voor de uitlaatduiker niet van toepassing (staat permanent onder water)

Zomer

Gemiddeld belang

Nee

praktijkpeil en oud vigerend peil 03-16-01 (Achthovense en Kersbergse uiterwaarden)/Peilbesluit 

Vijfheerenlanden (14-5-2004)

0,50

Uiterwaarden Lek

Kersbergse uiterwaard

BPVH19

1A

Er bevinden zich B- en C- watergangen in deze buitenpolder. Waterschap beheert en onderhoudt de 

watergangen en de kunstwerken. Het beheer van de kilsloot onder langs de dijk is in handen van het 

Zuid Hollands Landschap (natuurstrook plas dras berm). 

0,50

De kunstwerken in deze buitenpolder zijn in beperkte mate peilregulerend. Er bevinden zich een 

in/uitlaatduiker met schuif en een coupure (met stalen schotten). Deze worden met name in het kader 

van het inlaatbeleid bediend. In het zomerseizoen wordt wel zolang mogelijk gestreefd naar het 

vastgestelde peil met behulp van de in/uitlaat. 

Geen



Peilbeheer Naam buitenpolder

Code buitenpolder

Karakteristieke omschrijving

Klasse huidige situatie (met zomerkade 

(1)/met voorlandkering (2)/zonder waterkering 

(3)/met watergangen(A)/zonder 

watergangen(B))

Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud 

vigerend peil/vigerend peil)

ZP (m NAP)

WP (m NAP)

Huidige situatie

Beheer en onderhoud (water)systeem

Plannen Plannaam

Initiatiefnemer plan

Korte omschrijving plan

Status plan

Periode uitvoering plan

Toekomstige situatie

Functies Totaal oppervlakte buitenpolder (ha)

Grondgebruik (in %) Akkerland Bebouwing Grasland Natuur Water Boomteelt

9,08 2,52 65,45 15,96 6,89 0,11

Aantal woningen

Natura 2000-gebied

Natuurbeheerder

Type natuur Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02)

EHS

Inlaatbeleid* Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP)

WS bij Lobith (m NAP)

Keerperiode

Belang

Afstoten zomerkade (ja/nee)

Opmerkingen 

algemeen

Omschrijving 

knelpunten

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren” door de Afdeling Beheer en Onderhoud

288

Geen

Geen

14 (coupure), 9,5 (uitlaatduiker) en 12,2 (in- en uitlaatduiker)

Hele jaar

Bovengemiddeld belang

Nee

0,80

2,85 (coupure), 0,64 (uitlaatduiker) en 1,54 (in- en uitlaatduiker)

Ecologische verbindingszone en natuurgebied

nee

Stichting Utrechts & Zuidhollands landschap

Er zijn peilregulerende kunstwerken aanwezig in deze buitenpolder. Het peil wordt beheerd door 

middel van vijf kunstwerken: een inlaat/uitlaat/Flygtpomp (ingesteld op een peil van 0,80 m NAP), 

een pijp met terugslagklep, een mobiele pomp en twee coupures. Polder Lexmond (een buitendijks 

gebied ten westen van de Middelwaard) voert via schuiven zomerkade af naar de Middelwaard

14

Middelwaard

BPVH18

Buitenpolder waar voornamelijk grasland en natuur met EHS-status voorkomt

1A

Er bevinden zich A-, B- en C- watergangen in deze buitenpolder.Waterschap beheert en onderhoudt 

de A-watergangen en de keermiddelen (de schuiven in de zomerkade)

Geen

Praktijkpeil en oud vigerend peil (03-15-01 (Polder de Eendracht)/Peilbesluit Vijfheerenlanden (14-5-

2004))

0,80



Peilbeheer Naam buitenpolder

Code buitenpolder

Karakteristieke omschrijving

Klasse huidige situatie (met zomerkade 

(1)/met voorlandkering (2)/zonder waterkering 

(3)/met watergangen(A)/zonder 

watergangen(B))

Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud 

vigerend peil/vigerend peil)

ZP (m NAP)

WP (m NAP)

Huidige situatie

Beheer en onderhoud (water)systeem

Plannen Plannaam

Initiatiefnemer plan

Korte omschrijving plan

Status plan

Periode uitvoering plan

Toekomstige situatie

Functies Totaal oppervlakte buitenpolder (ha)

Grondgebruik (in %) Akkerland Bebouwing Grasland Natuur Water Boomteelt

25,53 5,13 67,57 0,30 1,46 0,00

Aantal woningen

Natura 2000-gebied

Natuurbeheerder

Type natuur

EHS

Inlaatbeleid* Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP)

WS bij Lobith (m NAP)

Keerperiode

Belang

Afstoten zomerkade (ja/nee)

Opmerkingen 

algemeen

Omschrijving 

knelpunten

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren” door de Afdeling Beheer en Onderhoud

Geen

Geen

Zomerpolder Vianen wordt ook wel Vianense Waard genoemd.

Het uitlaatsluisje voor het wegpompen van kwelwater uit deze buitenpolder functioneert niet zo goed. 

Bij hoge rivierwaterstanden komt er wat water door de schuif waardoor pompen met een noodpomp 

nodig is. Mogelijk dat deze hersteld moet worden als het niet goed genoeg werkt voor het handhaven 

van de peilen (een vrije uitlaatklep in de sluisdeur maken (uitlaten bij laag water)). 

9,5 en 11,5 (in- en uitlaatduikers)

Hele jaar

Bovengemiddeld belang

Nee

Er bevinden zich A-, B- en C- watergangen en overige wateren in deze buitenpolder. Waterschap 

beheert en onderhoudt de A-watergangen en de keermiddelen

Ruimte voor de Lek

0,83 en 1,59 (in- en uitlaatduikers)

Voorbereiding uitvoering project

Afronding uitvoering project 2015.

De zomerkade in deze buitenpolder wordt verlegd, dat verschuift de grens van het peilgebied ook 

wat. Beheer en onderhoud van het watersysteem blijft bij het waterschap.

83

5

Nee

STICHTING HET UTRECHTS LANDSCHAP

Zomerpolder Vianen 

BPVH16

Buitenpolder waar voor een groot deel akkerland en grasland voorkomt

1A

provincie Utrecht + RWS

De zomerkade wordt verlegd om plaats te maken voor een nevengeul van de rivier. Hiermee komt 

meer ruimte voor de rivier bij bepaalde rivierstanden. 

Praktijkpeil en oud vigerend peil (03-14-01 (Uiterwaarden)/Peilbesluit Vijfheerenlanden (14-5-

2004))

1,55

1,55

De kunstwerken in deze buitenpolder zijn in beperkte mate peilregulerend. Er bevinden zich: een 

inlaatschuif en uitlaatschuif.  Er wordt ingelaten via het hoge pand van de Lekstuw bij Hagestijn, 

loopt 's zomers altijd door. Lek hoog, schuif dicht. Er staat een pomp maar die functioneert niet meer.  



Peilbeheer Naam buitenpolder

Code buitenpolder

Karakteristieke omschrijving

Klasse huidige situatie (met zomerkade 

(1)/met voorlandkering (2)/zonder 

waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder 

watergangen(B))

Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud 

vigerend peil/vigerend peil)

ZP (m NAP)

WP (m NAP)

Huidige situatie

Beheer en onderhoud (water)systeem

Plannen Plannaam

Initiatiefnemer plan

Korte omschrijving plan

Status plan

Periode uitvoering plan

Toekomstige situatie

Functies Totaal oppervlakte buitenpolder (ha)

Grondgebruik (in %) Akkerland Bebouwing Grasland Natuur Water Boomteelt

0,00 0,43 12,10 49,89 37,57 0,00

Aantal woningen

Natura 2000-gebied

Natuurbeheerder

Type natuur Geen

EHS

Inlaatbeleid Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP)

WS bij Lobith (m NAP)

Keerperiode

Belang

Afstoten zomerkade (ja/nee + jaar)

Opmerkingen 

algemeen

Omschrijving 

knelpunten

De kunstwerken in deze buitenpolder zijn in beperkte mate peilregulerend. Het peil wordt beheerd 

door een duiker met klepstuw (die zich in de kade nabij het fort bevindt) , deze watert af naar de 

buitenpolder Everdingerwaarden. Als in de zomer het peil daalt dan is er geen mogelijkheid om in te 

laten.

8

Fortgracht

BPVH13

Buitenpolder die voor een groot deel uit water (Fortgracht) en grasland bestaat

1A

Er bevinden zich watergangen zonder status. Het onderhoud wordt door het Utrechts Landschap (UL) 

uitgevoerd. 

Praktijkpeil

2,20 (geen peilschaal, teruggemeten uit Everdingerwaard)

2,20 (geen peilschaal, teruggemeten uit Everdingerwaard)

Als in de zomer het peil daalt dan is er geen mogelijkheid om in te laten

Niet opgenomen in inlaatbeleid

Geen

Bij Fort Everdingen staan peilschalen, voor de peilen in de Fortgracht, maar die zijn niet door het 

waterschap geplaatst.

13

Nee

Geen

Geen

Ja



Peilbeheer Naam buitenpolder

Code buitenpolder

Karakteristieke omschrijving

Klasse huidige situatie (met zomerkade 

(1)/met voorlandkering (2)/zonder 

waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder 

watergangen(B))

Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud 

vigerend peil/vigerend peil)

ZP (m NAP)

WP (m NAP)

Gemeten peil 19-07-2013 (m NAP) 1,70

Huidige situatie

Beheer en onderhoud (water)systeem

Plannen Plannaam

Initiatiefnemer plan

Korte omschrijving plan

Status plan

Periode uitvoering plan

Toekomstige situatie

Functies Totaal oppervlakte buitenpolder (ha)

Grondgebruik (in %) Akkerland Bebouwing Grasland Natuur Water Boomteelt

0,00 30,11 38,34 26,09 5,46 0,00

Aantal woningen

Natura 2000-gebied

Natuurbeheerder

Type natuur

Inlaatbeleid* Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP)

WS bij Lobith (m NAP)

Keerperiode

Belang

Afstoten zomerkade (ja/nee)

Opmerkingen 

algemeen

Omschrijving 

knelpunten

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren” door de Afdeling Beheer en Onderhoud

Oud vigerend peil (03-13-99/Peilbesluit Vijfheerenlanden (14-5-2004)) en praktijkpeil

Everdingen (buitendijks stedelijk)

BPVH15

2A

Buitenpolder die voor een groot deel uit stedelijk gebied bestaat

Er bevindt zich een A-watergang in deze buitenpolder. Waterschap beheert en onderhoudt de A-

watergangen en de kunstwerken

1,90

1,90

Er is een peilregulerend kunstwerk aanwezig in deze buitenpolder.  Het peil wordt beheerd door 

middel van een duiker rmet een in- en uitlaatschuif en een Flygtpomp (de pomp is ingesteld op een 

peil van 1,90 m NAP).

Geen

3

16

Nee

Geen

Geen

0,98 (in- en uitlaatduiker)

Geen

stuwpeil = 3 meter

Hele jaar

Bovengemiddeld belang

Nee

Praktijkpeilen zijn lager voor een deel van het jaar; In de MER "Dijkversterking Hagestein-

Everdingen" is een peil van 1,80 m NAP opgenomen voor deze buitenpolder. 



Peilbeheer Naam buitenpolder

Code buitenpolder

Karakteristieke omschrijving

Klasse huidige situatie (met zomerkade 

(1)/met voorlandkering (2)/zonder 

waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder 

watergangen(B))

Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud 

vigerend peil/vigerend peil)

ZP (m NAP)

WP (m NAP)

Gemeten peil 19-07-2013 (m NAP) 1,66

Huidige situatie

Beheer en onderhoud (water)systeem

Plannen Plannaam

Initiatiefnemer plan

Korte omschrijving plan

Status plan

Periode uitvoering plan

Toekomstige situatie

Functies Totaal oppervlakte buitenpolder (ha)

Grondgebruik (in %) Akkerland Bebouwing Grasland Natuur Water Boomteelt

0,00 0,14 6,98 88,88 4,00 0,00

Aantal woningen

Natura 2000-gebied

Natuurbeheerder

Type natuur Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02)

EHS

Inlaatbeleid* Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP)

WS bij Lobith (m NAP)

Keerperiode

Belang

Afstoten zomerkade (ja/nee)

Opmerkingen 

algemeen

Omschrijving 

knelpunten

in het bedijkte deel van de buitenpolder is het peil tussen 1,60 en 1,90; in het deel waar de kade is 

doorgestoken is het peil gelijk aan het rivierpeil

1

Everdingen (Everdingerwaard)

BPVH14

3B

Buitenpolder die voor een groot deel uit natuur bestaat, zonder waterkering en zonder watergangen

Praktijkpeil

in het bedijkte deel van de buitenpolder is het peil tussen 1,60 en 1,90; in het deel waar de kade is 

doorgestoken is het peil gelijk aan het rivierpeil

Peilbeheer wil de bediening van het kunstwerk overdragen aan Utrechts Landschap 

en alleen toezicht houden.

Ja

Geen afvoer, water heeft zelfde peil als Lek; De begrenzing van de buitenpolder is gewijzigd; In de 

MER "Dijkversterking Hagestein-Everdingen" is een peil van 1,90 m NAP opgenomen voor deze 

buitenpolder.

Er is een peilregulerend kunstwerk aanwezig in deze buitenpolder. De buitenpolder bestaat uit twee 

delen: een bedijkt deel (natuurgebied) en een deel waar de zomerkade is doorgestoken. In het 

bedijkte deel wordt het praktijkpeil tussen de 1,60 en 1,90 m NAP gehandhaafd door een pomp 

(westzijde buitenpolder), welke wordt onderhouden en bediend door het waterschap. In het deel waar 

de zomerkade is doorgestoken is het peil is gelijk aan het peil in de Lek.

Er bevinden zich wateren zonder status in deze buitenpolder. Dit zijn nieuw aangelegde nevengeulen. 

Beheer en onderhoud door Utrechts Landschap 

Nee

STICHTING HET UTRECHTS LANDSCHAP

Geen

Niet opgenomen in inlaatbeleid

Geen

44



Peilbeheer Naam buitenpolder

Code buitenpolder

Karakteristieke omschrijving

Klasse huidige situatie (met zomerkade 

(1)/met voorlandkering (2)/zonder 

waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder 

watergangen(B))

Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud 

vigerend peil/vigerend peil)

ZP (m NAP)

WP (m NAP)

Gemeten peil 19-07-2013 (m NAP) 2,32

Huidige situatie

Beheer en onderhoud (water)systeem

Plannen Plannaam

Initiatiefnemer plan

Korte omschrijving plan

Status plan

Periode uitvoering plan

Toekomstige situatie

Functies Totaal oppervlakte buitenpolder (ha)

Grondgebruik (in %) Akkerland Bebouwing Grasland Natuur Water Boomteelt

0,00 0,41 6,16 64,75 23,35 5,34

Aantal woningen

Natura 2000-gebied

Natuurbeheerder

Type natuur Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02)

EHS

Inlaatbeleid Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP)

WS bij Lobith (m NAP)

Keerperiode

Belang

Afstoten zomerkade (ja/nee)

Opmerkingen 

algemeen

Omschrijving 

knelpunten

De begrenzing van de buitenpolder is gewijzigd. 

Ja

STICHTING HET GELDERSCH LANDSCHAP

Ecologische verbindingszone en Natuurgebied

Niet opgenomen in inlaatbeleid

31

2

Er bevinden zich wateren zonder status in deze buitenpolder. Geldersch Landschap beheert en 

onderhoudt de wateren (inclusief peilbeheer)

er is geen streefpeil, het peil fluctueert mee met het peil in de Lek

er is geen streefpeil, het peil fluctueert mee met het peil in de Lek

Geen

Nee

Oud vigerend peil (03-12-01 (Goilberdingenwaarden) /Peilbesluit Vijfheerenlanden (14-5-2004))

Everdingen (Goilberdingerwaarden) 

BPLL12

3B

Buitenpolder die voor een groot deel uit water en natuur bestaat met (waarschijnlijk) doorgestoken 

kade 

Het peil is gelijk aan het peil in de Lek (waarschijnlijk doorgestoken kade), het waterschap doet hier 

niets aan peilbeheer 



Peilbeheer Naam buitenpolder

Code buitenpolder

Karakteristieke omschrijving

Klasse huidige situatie (met zomerkade 

(1)/met voorlandkering (2)/zonder 

waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder 

watergangen(B))

Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud 

vigerend peil/vigerend peil)

ZP (m NAP)

WP (m NAP)

Gemeten peil 19-07-2013 (m NAP) 1,33

Huidige situatie

Beheer en onderhoud (water)systeem

Plannen Plannaam

Initiatiefnemer plan

Korte omschrijving plan

Status plan

Periode uitvoering plan

Toekomstige situatie

Functies Totaal oppervlakte buitenpolder (ha)

Grondgebruik (in %) Akkerland Bebouwing Grasland Natuur Water Boomteelt

28,74 0,74 45,21 17,24 8,07 0,00

Aantal woningen

Natura 2000-gebied

Natuurbeheerder

Type natuur Vochtig bos met productie (N16.02)

EHS

Inlaatbeleid* Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP)

WS bij Lobith (m NAP)

Keerperiode

Belang

Afstoten zomerkade (ja/nee)

Opmerkingen 

algemeen

Omschrijving 

knelpunten

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren” door de Afdeling Beheer en Onderhoud

Geen

Geen

8,8 (in- en uitlaatduiker)

Hele jaar 

Gemiddeld belang

Nee

Er bevinden zich C-watergangen in deze buitenpolder. Het waterschap onderhoudt 

een enkele kwelsloot aan de teen van de dijk en de kunstwerken

Geen

Nee

Geen

Natuurgebied en Verweven

1,09 (in- en uitlaatduiker)

33

3

Benedenwaarden

BPTW23

1A

Buitenpolder waarin zich natuurgebied met een EHS-status bevindt

geen peilgebied/Toelichting peilbesluiten Tielerwaard (9-7-2009)

geen actief peilbeheer (vanuit historie: stijgt en daalt met de rivier mee)

geen actief peilbeheer (vanuit historie: stijgt en daalt met de rivier mee)

 Er is geen peilregulerend kunstwerk aanwezig in deze buitenpolder. Er bevindt zich wel een duiker 

met een schuif. Deze duiker wordt alleen bediend in het kader van het inlaatbeleid bij hoogwater, niet 

voor peilbeheer.



Peilbeheer Naam buitenpolder

Code buitenpolder

Karakteristieke omschrijving

Klasse huidige situatie (met zomerkade 

(1)/met voorlandkering (2)/zonder 

waterkering (3)/met 

watergangen(A)/zonder watergangen(B))

Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud 

vigerend peil/vigerend peil)

ZP (m NAP)

WP (m NAP)

Gemeten peil 19-07-2013 (m NAP) 2,01

Huidige situatie

Beheer en onderhoud (water)systeem

Plannen Plannaam

Initiatiefnemer plan

Korte omschrijving plan

Status plan

Periode uitvoering plan

Toekomstige situatie

Functies Totaal oppervlakte buitenpolder (ha)

Grondgebruik (in %) Akkerland Bebouwing Grasland Natuur Water Boomteelt

4,98 4,30 21,15 24,40 45,17 0,00

Aantal woningen

Natura 2000-gebied

Natuurbeheerder

Type natuur Vochtig bos met productie (N16.02)

EHS

Inlaatbeleid Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP)

WS bij Lobith (m NAP)

Keerperiode

Belang

Afstoten zomerkade (ja/nee)

Opmerkingen 

algemeen

Omschrijving 

knelpunten

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren” door de Afdeling Beheer en Onderhoud

Crobsche waard

BPTW24

1A

Buitenpolder waarin zich natuurgebied met een EHS-status bevindt

Er bevinden zich C-watergangen en overige wateren in deze buitenpolder. Het waterschap 

onderhoudt een enkele kwelsloot aan de teen vd dijk; Waterschap heeft verder de taak om de duikers 

schoon te houden bij hoge waterstanden op de rivier.

geen peilgebied/Toelichting peilbesluiten Tielerwaard (9-7-2009)

Er is geen peilregulerend kunstwerk aanwezig in deze buitenpolder. Er bevindt zich wel een duiker 

met een schuif. Deze duiker wordt alleen bediend in het kader van het inlaatbeleid bij hoogwater, niet 

voor peilbeheer. Beheer en bediening van de duiker met schuif is ondergebracht bij de steenfabriek. 

geen actief peilbeheer (vanuit historie: stijgt en daalt met de rivier mee)

geen actief peilbeheer (vanuit historie: stijgt en daalt met de rivier mee) 

Geen

148

2

Nee

STAATSBOSBEHEER &  ST BEHEER NAT & LANDELIJK

Natuurgebied en Verweven

0,76 (uitlaatduiker)

Geen

Geen

7,5

Hele jaar

Gemiddeld belang

Nee



Peilbeheer Naam buitenpolder

Code buitenpolder

Karakteristieke omschrijving

Klasse huidige situatie (met zomerkade 

(1)/met voorlandkering (2)/zonder 

waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder 

watergangen(B))

Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud 

vigerend peil/vigerend peil)

ZP (m NAP)

WP (m NAP)

Huidige situatie

Beheer en onderhoud (water)systeem

Plannen Plannaam

Initiatiefnemer plan

Korte omschrijving plan

Status plan

Periode uitvoering plan

Toekomstige situatie

Functies Totaal oppervlakte buitenpolder (ha)

Grondgebruik (in %) Akkerland Bebouwing Grasland Natuur Water Boomteelt

7,47 4,05 77,28 3,99 7,20 0,00

Aantal woningen

Natura 2000-gebied

Natuurbeheerder

Type natuur Vochtig bos met productie (N16.02)

EHS

Inlaatbeleid* Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP)

WS bij Lobith (m NAP)

Keerperiode

Belang

Afstoten zomerkade (ja/nee)

Opmerkingen 

algemeen

Omschrijving 

knelpunten

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren” door de Afdeling Beheer en Onderhoud

Peilbeheer is beperkt mogelijk gebleken in de periode 1 april - 1 december 

(hoogwater juni 2013)

13,5 (coupure) en 8,54 (uitlaatduiker met gemaal)

Hele jaar

Bovengemiddeld belang

Nee

Geen

Uiterwaarden Waal

Geen

Natuurgebied en Verweven

8,23 (coupure) en 3,9 (uitlaatduiker met gemaal)

327

7

Echteld Willemspolder

BPNB28

1A

Relatief grote buitenpolder waarin zich grasland en natuurgebied met EHS-status 

bevindt. 

Er bevinden zich A-, B- en C-watergangen en overige wateren in de buitenpolder. Waterschap 

beheert en onderhoudt de A-watergangen en de kunstwerken

praktijkpeil/oud vigerend peil (Peilbesluit Neder-Betuwe (1-2-2002))

4,80

4,80

Er is een peilregulerend kunstwerk aanwezig in deze buitenpolder. Het peil wordt (indien mogelijk) 

beheerd door middel van een uitlaatgemaal "Willemspolder (304). Uitmalen vindt plaats als het peil 

boven de 4,80 m NAP stijgt. Inlaten is niet mogelijk. Daarom wordt door middel van het op tijd 

sluiten van de schuiven na een hoogwatergolf, het water in de Willemspolder vrij lang vastgehouden.



Peilbeheer Naam buitenpolder

Code buitenpolder

Karakteristieke omschrijving

Klasse huidige situatie (met zomerkade 

(1)/met voorlandkering (2)/zonder 

waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder 

watergangen(B))

Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud 

vigerend peil/vigerend peil)

ZP (m NAP)

WP (m NAP)

Huidige situatie

Beheer en onderhoud (water)systeem

Plannen Plannaam

Initiatiefnemer plan

Korte omschrijving plan

Status plan

Periode uitvoering plan

Toekomstige situatie

Functies Totaal oppervlakte buitenpolder (ha)

Grondgebruik (in %) Akkerland Bebouwing Grasland Natuur Water Boomteelt

12,73 0,15 67,10 7,85 12,13 0,03

Aantal woningen

Natura 2000-gebied

Natuurbeheerder

Type natuur Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02)

EHS

Inlaatbeleid Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP)

WS bij Lobith (m NAP)

Keerperiode

Belang

Afstoten zomerkade (ja/nee)

Opmerkingen 

algemeen

Omschrijving 

knelpunten

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren” door de Afdeling Beheer en Onderhoud

Ochten/Ochtense Buitenpolder

BPNB29

1A

Deze buitenpolder wordt ook wel de 'Gouverneurspolder' genoemd. Buitenpolder waar voornamelijk 

grasland en natuur met een Natura-2000 en EHS-status voorkomt

Er bevinden zich C-watergangen en overige wateren in de buitenpolder. Waterschap beheert en 

onderhoudt de kunstwerken

praktijkpeil/oud vigerend peil (Peilbesluit Neder-Betuwe (1-2-2002))

5,30

5,40

 Er is geen peilregulerend kunstwerk aanwezig in deze buitenpolder. Er bevinden zich wel de 

volgende kunstwerken: één in-en uitlaatschuif en één inlaatcoupure. Deze kunstwerken worden alleen 

in het kader van het inlaatbeleid bediend, niet voor peilbeheer.

Geen

238

4

Uiterwaarden Waal

Geen

Natuurgebied en Verweven

8,94 (coupure) en 5,19 (in- en uitlaatduiker)

Geen

13,1 (coupure) en 9,08 (in- en uitlaatduiker)

Zomer

Ondergemiddeld belang

Nee

De wens van de dijkbeheerder is om in de toekomst het water eerder in het jaar te keren (bijv. in 

maart al wanneer de uiterwaarden geinjecteerd/bemest zijn). Op dit moment wordt daar al flexibel 

mee omgegaan. Peilbeheer is niet mogelijk gebleken in de periode 1 april - 1 december (hoogwater 

juni 2013). Er is toen door derden peilbeheer uitgevoerd met behulp van noodpompen.



Peilbeheer Naam buitenpolder

Code buitenpolder

Karakteristieke omschrijving

Klasse huidige situatie (met zomerkade 

(1)/met voorlandkering (2)/zonder 

waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder 

watergangen(B))

Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud 

vigerend peil/vigerend peil)

ZP (m NAP)

WP (m NAP)

Huidige situatie

Beheer en onderhoud (water)systeem

Plannen Plannaam

Initiatiefnemer plan

Korte omschrijving plan

Status plan

Periode uitvoering plan

Toekomstige situatie

Functies Totaal oppervlakte buitenpolder (ha)

Grondgebruik (in %) Akkerland Bebouwing Grasland Natuur Water Boomteelt

3,28 5,77 51,58 25,53 13,68 0,17

Aantal woningen

Natura 2000-gebied

Natuurbeheerder

Type natuur Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02)

EHS

Inlaatbeleid* Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP)

WS bij Lobith (m NAP)

Keerperiode

Belang

Afstoten zomerkade (ja/nee)

Opmerkingen 

algemeen

Omschrijving 

knelpunten

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren” door de Afdeling Beheer en Onderhoud

Herinrichting. Voorlopig geen nevengeul, de zomerpolder blijft bestaan.

Een aantal A-watergangen staan niet op de kaart

Geen

10,2 (in- en uitlaatduiker) en 12,93 (coupure)

Hele jaar

Bovengemiddeld belang

Nee

Gendtsche Waard

DLG (+RWS)

Gelderse Poort

STAATSBOSBEHEER

Natuurgebied en Verweven

9,02 (in- en uitlaatduiker) en 11,6 (coupure)

oorspronkelijk RvR+NURG+N2000; nu vanwege hoge kosten in de ijskast

in de ijskast voorlopig

254

42

Gendt

BPOB31

1A

Buitenpolder met deel Natura2000-gebied

RvR-maatregel die niet meer hoeft vanwege behaalde waterstandsdaling bij dijkteruglegging Gendt. 

Voorlopig geen aanleg nevengeul. Herinrichting (natuur en recreatie) wordt meegenomen in plan 

Waalweelde

Er bevinden zich A- en C-watergangen en overige wateren in de buitenpolder. Waterschap beheert en 

onderhoudt de A-watergangen en de kunstwerken

praktijkpeil/oud vigerend peil (Peilbesluit Over-Betuwe (14-11-2002))

9,10

-

Er is geen peilregulerend kunstwerk aanwezig in deze buitenpolder. Er bevinden zich wel de 

volgende kunstwerken: een inlaat en een uitlaatkunstwerk. Er is geen peilbeheer in de buitenpolder, 

alleen bediening van kunstwerken in het kader van het inlaatbeleid



Peilbeheer Naam buitenpolder

Code buitenpolder

Karakteristieke omschrijving

Klasse huidige situatie (met zomerkade 

(1)/met voorlandkering (2)/zonder 

waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder 

watergangen(B))

Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud 

vigerend peil/vigerend peil)

ZP (m NAP)

WP (m NAP)

Gemeten peil 19-07-2013 (m NAP) 2,59

Huidige situatie

Beheer en onderhoud (water)systeem

Plannen Plannaam

Initiatiefnemer plan

Korte omschrijving plan

Status plan

Periode uitvoering plan

Toekomstige situatie

Functies Totaal oppervlakte buitenpolder (ha)

Grondgebruik (in %) Akkerland Bebouwing Grasland Natuur Water Boomteelt

21,64 2,33 49,34 16,20 5,60 4,89

Aantal woningen

Natura 2000-gebied

Natuurbeheerder

Type natuur Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02)

EHS

Inlaatbeleid* Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP)

WS bij Lobith (m NAP)

Keerperiode

Belang

Afstoten zomerkade (ja/nee)

Opmerkingen 

algemeen

Omschrijving 

knelpunten

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren” door de Afdeling Beheer en Onderhoud

Beusichem

BPLL11

1A

Er bevinden zich C-watergangen en overige wateren in de buitenpolder. Waterschap beheert en 

onderhoudt de kunstwerken (geen A-watergangen in deze polder)

geen peilgebied

Fluctuerende peilen, geen actief peilbeheer

Fluctuerende peilen, geen actief peilbeheer

Er is geen peilregulerend kunstwerk aanwezig in deze buitenpolder. Er bevindt zich wel een 

uitlaatschuif in de buitenpolder. Er is geen peilbeheer in de buitenpolder, alleen bediening van de 

uitlaatschuif in het kader van het inlaatbeleid.

Buitenpolder, ook wel Korenkade genoemd, waarin zich natuurgebied met EHS-status bevindt. 

Geen

15,03 (coupure) en stuwpeil= 3 m (in- en uitlaatduiker)

Hele jaar

Bovengemiddeld belang

Nee

Geen

124

nee

STICHTING HET GELDERSCH LANDSCHAP

Natuurgebied en Verweven

5,85 (coupure) en 2,91 (in- en uitlaatduiker)

Deze polder wordt ook wel de Korenkade genoemd

27



Peilbeheer Naam buitenpolder

Code buitenpolder

Karakteristieke omschrijving

Klasse huidige situatie (met zomerkade 

(1)/met voorlandkering (2)/zonder 

waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder 

watergangen(B))

Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud 

vigerend peil/vigerend peil)

ZP (m NAP)

WP (m NAP)

Huidige situatie

Beheer en onderhoud (water)systeem

Plannen Plannaam

Initiatiefnemer plan

Korte omschrijving plan

Status plan

Periode uitvoering plan

Toekomstige situatie

Functies Totaal oppervlakte buitenpolder (ha)

Grondgebruik (in %) Akkerland Bebouwing Grasland Natuur Water Boomteelt

16,96 2,77 60,82 6,13 13,32 0,00

Aantal woningen

Natura 2000-gebied

Natuurbeheerder

Type natuur Geen

EHS

Inlaatbeleid* Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP)

WS bij Lobith (m NAP)

Keerperiode

Belang

Afstoten zomerkade (ja/nee)

Opmerkingen 

algemeen

Omschrijving 

knelpunten

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren” door de Afdeling Beheer en Onderhoud

Geen

Geen

9,70 , 10,40, 12,70, 11,83 en 9,30  (in- en uitlaatduikers)

Zomer

Ondergemiddeld belang

Nee

Geen

Uiterwaarden Neder-Rijn

Geen

Verweven

3,32, 3,54, 4,69, 3,88 en 3,14  (in- en uitlaatduikers)

119

14

Rijswijk 2

BPNB10

1A

Buitenpolder waarin zich natuurgebied met Natura 2000 en EHS-status bevindt. 

Er bevinden zich C-watergangen en overige wateren in de buitenpolder.  Het waterschap beheert en 

onderhoudt het watersysteem.

praktijkpeil/oud vigerend peil (Peilbesluit Neder-Betuwe (1-2-2002))

3,20

3,20

Er is geen peilregulerend kunstwerk aanwezig in deze buitenpolder. Er is geen peilbeheer in deze 

buitenpolder. Er bevindt zich wel een aantal kunstwerken die worden bediend in het kader van het 

inlaatbeleid: twee inlaten en drie uitlaten waarvan één met terugslagklep. Verder is er een 

verbindingsschuif met polder Rijswijk 1.



Peilbeheer Naam buitenpolder

Code buitenpolder

Karakteristieke omschrijving

Klasse huidige situatie (met zomerkade 

(1)/met voorlandkering (2)/zonder waterkering 

(3)/met watergangen(A)/zonder 

watergangen(B))

Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud 

vigerend peil/vigerend peil)

ZP (m NAP)

WP (m NAP)

Huidige situatie

Beheer en onderhoud (water)systeem

Plannen Plannaam

Initiatiefnemer plan

Korte omschrijving plan

Status plan

Periode uitvoering plan

Toekomstige situatie

Functies Totaal oppervlakte buitenpolder (ha)

Grondgebruik (in %) Akkerland Bebouwing Grasland Natuur Water Boomteelt

45,93 5,99 38,08 4,03 5,96 0,00

Aantal woningen

Natura 2000-gebied

Natuurbeheerder

Type natuur Vochtig bos met productie (N16.02)

EHS

Inlaatbeleid* Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP)

WS bij Lobith (m NAP)

Keerperiode

Belang

Afstoten zomerkade (ja/nee + jaar)

Opmerkingen 

algemeen

Omschrijving 

knelpunten

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren” door de Afdeling Beheer en Onderhoud

Rijswijk 1

BPNB09

1A

Buitenpolder waarin zich natuurgebied met Natura 2000 en EHS-status bevindt. 

3,20

3,20

praktijkpeil/oud vigerend peil (NDB502 (oostelijk deel van de Rijswijkse buitenpolder) Peilbesluit 

Neder-Betuwe (1-2-2002))

Er is geen peilregulerend kunstwerk aanwezig in deze buitenpolder. Er is geen peilbeheer in deze 

buitenpolder. Er bevindt zich wel een aantal kunstwerken die worden bediend in het kader van het 

inlaatbeleid: een schuifje, een uitlaatwerk en een inlaatwerk. Het schuifje vormt de verbinding tussen 

de polders Rijswijk 1 en Rijswijk 2.

Geen

Er bevinden zich C-watergangen en overige wateren in de buitenpolder. Waterschap beheert en 

onderhoudt de kunstwerken.

77

3

Uiterwaarden Neder-Rijn

Geen

Natuurgebied en Verweven

3,12 en 3,26 (in- en uitlaatduikers)

Geen

Geen

9,1 en 9,5  (in- en uitlaatduikers)

Zomer

Ondergemiddeld belang

Nee



Peilbeheer Naam buitenpolder

Code buitenpolder

Karakteristieke omschrijving

Klasse huidige situatie (met zomerkade 

(1)/met voorlandkering (2)/zonder 

waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder 

watergangen(B))

Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud 

vigerend peil/vigerend peil)

ZP (m NAP)

WP (m NAP)

Huidige situatie

Beheer en onderhoud (water)systeem

Plannen Plannaam

Initiatiefnemer plan

Korte omschrijving plan

Status plan

Periode uitvoering plan

Toekomstige situatie

Functies Totaal oppervlakte buitenpolder (ha)

Grondgebruik (in %) Akkerland Bebouwing Grasland Natuur Water Boomteelt

0,00 8,43 74,99 12,12 4,46 0,00

Aantal woningen

Natura 2000-gebied

Natuurbeheerder

Type natuur Geen

EHS

Inlaatbeleid* Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP)

WS bij Lobith (m NAP)

Keerperiode

Belang

Afstoten zomerkade (ja/nee)

Opmerkingen 

algemeen

Omschrijving 

knelpunten

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren” door de Afdeling Beheer en Onderhoud

Geen

Er spelen wensen om zomerkaden aan te passen vanwege afwatering 

13,24 (coupure), stuwpeil = 6 m (uitlaatduikers)

Zomer

Gemiddeld belang

Nee

Uiterwaarden Neder-Rijn

Geen

Verweven

6,13 (coupure), 3,45 en 3,38 (uitlaatduikers)

129

16

Geen

Er bevinden zich C-watergangen en overige wateren in de buitenpolder. Waterschap onderhoudt de 

kunstwerken.

3,20

3,20

praktijkpeil/oud vigerend peil (NDB503 (Maurikse en Ecksche Waarden(Peilbesluit Neder-Betuwe (1-

2-2002))

Er is geen peilregulerend kunstwerk aanwezig in deze buitenpolder. Er is geen peilbeheer in deze 

buitenpolder. Er bevindt zich wel een aantal kunstwerken die worden bediend in het kader van het 

inlaatbeleid: drie kunstwerken: een uitlaatwerk, een inlaatwerk en een uitlaatwerk/gemaal

Maurik

BPNB08

1A

Buitenpolder waarin zich natuurgebied met Natura 2000 en EHS-status bevindt. 



Peilbeheer Naam buitenpolder

Code buitenpolder

Karakteristieke omschrijving

Klasse huidige situatie (met zomerkade 

(1)/met voorlandkering (2)/zonder 

waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder 

watergangen(B))

Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud 

vigerend peil/vigerend peil)

ZP (m NAP)

WP (m NAP)

Huidige situatie

Beheer en onderhoud (water)systeem

Plannen Plannaam

Initiatiefnemer plan

Korte omschrijving plan

Status plan

Periode uitvoering plan

Toekomstige situatie

Functies Totaal oppervlakte buitenpolder (ha)

Grondgebruik (in %) Akkerland Bebouwing Grasland Natuur Water Boomteelt

7,36 6,31 67,38 14,40 4,51 0,03

Aantal woningen

Natura 2000-gebied

Natuurbeheerder

Type natuur Zoete plas (N04.02)

EHS

Inlaatbeleid Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP)

WS bij Lobith (m NAP)

Keerperiode

Belang

Afstoten zomerkade (ja/nee)

Opmerkingen 

algemeen

Omschrijving 

knelpunten

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren” door de Afdeling Beheer en Onderhoud

Opheusden 1

BPNB03

1A

Buitenpolder waarin zich natuurgebied met Natura 2000 en EHS-status bevindt. 

6,30

6,30

praktijkpeil/oud vigerend peil (NDB507 (Wolfswaard en Klaverwaard ten noorden van Opheusden) 

Peilbesluit Neder-Betuwe (1-2-2002))

Er is geen peilregulerend kunstwerk aanwezig in deze buitenpolder. Er is geen peilbeheer in deze 

buitenpolder. Er bevindt zich wel een aantal kunstwerken die worden bediend in het kader van het 

inlaatbeleid: een inlaatwerk en een uitlaatwerk

Geen

Er bevinden zich C-watergangen en overige wateren in de buitenpolder. Het waterschap onderhoudt 

de kunstwerken en sommige C-watergangen. 

220

13

Uiterwaarden Neder-Rijn

STICHTING HET GELDERSCH LANDSCHAP

Natuurgebied en Verweven

6,51 (inlaatduiker) en 5,16 (uitlaatduiker)

Geen

10,4 (inlaatduiker) en stuwpeil= 6 meter (uitlaatduiker)

Hele jaar

Bovengemiddeld belang

Nee

Geen



Peilbeheer Naam buitenpolder

Code buitenpolder

Karakteristieke omschrijving

Klasse huidige situatie (met zomerkade 

(1)/met voorlandkering (2)/zonder 

waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder 

watergangen(B))

Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud 

vigerend peil/vigerend peil)

ZP (m NAP)

WP (m NAP)

Gemeten peil 22-07-2013 (m NAP) 4,37

Huidige situatie

Beheer en onderhoud (water)systeem

Plannen Plannaam KRW nevengeul Wamel Dreumeul Herewaarden (planvorming) / Langsdammen

Initiatiefnemer plan

Korte omschrijving plan

Status plan

Periode uitvoering plan

Toekomstige situatie

Functies Totaal oppervlakte buitenpolder (ha)

Grondgebruik (in %) Akkerland Bebouwing Grasland Natuur Water Boomteelt

0,00 4,16 13,86 49,78 32,20 0,00

Aantal woningen

Natura 2000-gebied

Natuurbeheerder

Type natuur Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02)

EHS

Inlaatbeleid* Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP)

WS bij Lobith (m NAP)

Keerperiode

Belang

Afstoten zomerkade (ja/nee)

Opmerkingen 

algemeen

Omschrijving 

knelpunten

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren” door de Afdeling Beheer en Onderhoud

Natuurgebied

3,62 en 3,54 (in- en uitlaatduikers)

24

2

Geen

Geen

8,76 en 8,67 (in- en uitlaatduikers)

Zomer

Ondergemiddeld belang

Ja

Uiterwaarden Waal

STAATSBOSBEHEER

Provincie Gelderland/DLG

Het realiseren van een nevengeul in het kader van KRW, mogelijk ook waterstandverlaging.

Planvorming

2015 – 2016

nieuw tracé zomerkade

Dreumelse uiterwaarden

BPQU38

1A

Relatief kleine buitenpolder waarin zich natuurgebied met Natura 2000 en EHS-status bevindt. 

Er bevinden zich watergangen zonder status in deze buitenpolder. Waterschap beheert en onderhoudt 

de kunstwerken.

geen peilgebied

Fluctuerende peilen

Fluctuerende peilen

De kunstwerken in deze buitenpolder zijn in beperkte mate peilregulerend. Er bevinden zich  twee 

schuiven/spindels (18 ha gebied). Deze worden met name in het kader van het inlaatbeleid bediend. 

Verder wordt met deze kunstwerken water vastgehouden in de periode tussen 1 april en 1 december



Peilbeheer Naam buitenpolder

Code buitenpolder

Karakteristieke omschrijving

Klasse huidige situatie (met zomerkade 

(1)/met voorlandkering (2)/zonder 

waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder 

watergangen(B))

Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud 

vigerend peil/vigerend peil)

ZP (m NAP)

WP (m NAP)

Gemeten peil 22-07-2013 (m NAP) 4,20

Huidige situatie

Beheer en onderhoud (water)systeem

Plannen Plannaam KRW nevengeul Wamel Dreumeul Herewaarden (planvorming) / Langsdammen

Initiatiefnemer plan

Korte omschrijving plan

Status plan

Periode uitvoering plan

Toekomstige situatie

Functies Totaal oppervlakte buitenpolder (ha)

Grondgebruik (in %) Akkerland Bebouwing Grasland Natuur Water Boomteelt

27,17 0,26 56,22 14,39 1,96 0,00

Aantal woningen

Natura 2000-gebied

Natuurbeheerder

Type natuur Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02)

EHS

Inlaatbeleid* Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP)

WS bij Lobith (m NAP)

Keerperiode

Belang

Afstoten zomerkade (ja/nee)

Opmerkingen 

algemeen

Omschrijving 

knelpunten

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren” door de Afdeling Beheer en Onderhoud

nieuw tracé zomerkade

Er bevinden zich A- en C watergangen en overige wateren in deze buitenpolder. Waterschap beheert 

en onderhoudt de A-watergangen en de kunstwerken

Wamelse uiterwaarden

BPQU37

1A

Buitenpolder waarin zich natuurgebied met Natura 2000 en EHS-status bevindt. 

geen peilgebied

Fluctuerende peilen

Fluctuerende peilen

Er zijn peilregulerende kunstwerken aanwezig in deze buitenpolder. Het peil wordt (indien mogelijk) 

beheerd door middel van drie kunstwerken: een gemaal en twee schuiven. De gehele polder wordt 

tussen 1 april en 1 december door een pomp bemalen (de pomp start rond de 5.00 m NAP). In de 

periode 1 december en 1 april gaat er een schuif in het midden van deze polder dicht als het water 

een 0.50 m onder de weghoogte in het oostelijk deel van de polder staat (gemeten weghoogte 6,495 

m NAP). Dit om de mensen die daar wonen zolang mogelijk toegang over de weg naar hun huis te 

laten hebben. Als we zien dat het water toch over de zomerkade gaat stromen, bij doorstijgen van de 

rivier,gaat deze schuif weer open en stroomt de hele polder vol.

Geen

Geen

9,26 (schuif tussen twee compartimenten) en 8,80 (in- en uitlaatduiker)

Hele jaar

Ondergemiddeld belang

Nee

2015 – 2016

Provincie Gelderland/DLG

Uiterwaarden Waal

STAATSBOSBEHEER

Natuurgebied en Verweven

4,42 (schuif tussen twee compartimenten) en 3,74 (in- en uitlaatduiker)

151

5

Het realiseren van een nevengeul in het kader van KRW, mogelijk ook waterstandverlaging.

Planvorming



Peilbeheer Naam buitenpolder

Code buitenpolder

Karakteristieke omschrijving

Klasse huidige situatie (met zomerkade 

(1)/met voorlandkering (2)/zonder 

waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder 

watergangen(B))

Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud 

vigerend peil/vigerend peil)

ZP (m NAP)

WP (m NAP)

Gemeten peil 22-07-2013 (m NAP) 5,41

Huidige situatie

Beheer en onderhoud (water)systeem

Plannen Plannaam

Initiatiefnemer plan

Korte omschrijving plan

Status plan

Periode uitvoering plan

Toekomstige situatie

Functies Totaal oppervlakte buitenpolder (ha)

Grondgebruik (in %) Akkerland Bebouwing Grasland Natuur Water Boomteelt

9,11 8,94 48,49 20,15 13,32 0,00

Aantal woningen

Natura 2000-gebied

Natuurbeheerder

Type natuur Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02)

EHS

Inlaatbeleid* Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP)

WS bij Lobith (m NAP)

Keerperiode

Belang

Afstoten zomerkade (ja/nee)

Opmerkingen 

algemeen

Omschrijving 

knelpunten

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren” door de Afdeling Beheer en Onderhoud

een reconstructie van het bedrijventerrein Drutensche Waarden waarmee onder andere 

waterstandsdaling, uitbreiding van het riviergebonden bedrijventerrein en versterking van de 

ruimtelijke kwaliteit mogelijk is.

Geen   

9,8

Zomer

Ondergemiddeld belang

Nee

5,55 (uitlaatduiker)

De pomp wordt weggehaald en vervangen door een noodpomp (wegens weinig draaiuren en de hoge 

vervangingskosten).

Drutense waarden

BPQU36

1A

Buitenpolder waarin zich natuurgebied met Natura 2000 en EHS-status bevindt. 

1. provincie + Rijkswaterstaat (Ruinte voor de Rivieren) / 2. Excluton

onderdeel van project "Waalweelde"; ter plaatse van Excluton steenfabriek

Nog niet duidelijk

216

9

geen peilgebied

Fluctuerende peilen

Uiterwaarden Waal

Geen

Natuurgebied en Verweven

Er bevinden zich A- en C-watergangen en overige wateren in de buitenpolder. Waterschap beheert en 

onderhoudt de A-watergangen en de kunstwerken

vooralsnog zijn geen wijzigingen voorzien in de beheerssituatie (plannen moeten nog verder worden 

uitgewerkt op basis van de huidige beheerssituatie)

Fluctuerende peilen

Er zijn peilregulerende kunstwerken aanwezig in deze buitenpolder. Het peil wordt (indien mogelijk) 

beheerd door middel van vier kunstwerken: twee coupures, een schuif en een gemaal. Bemaling vindt 

plaats van 1 april tot 1 december. Het peilbeheer is er met name op gericht water vast te houden in de 

periode van 1 april tot 1 december. 

1.Drutensche Waarden / 2.Ontgronding Excluton



Peilbeheer Naam buitenpolder

Code buitenpolder

Karakteristieke omschrijving

Klasse huidige situatie (met zomerkade 

(1)/met voorlandkering (2)/zonder 

waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder 

watergangen(B))

Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud 

vigerend peil/vigerend peil)

ZP (m NAP)

WP (m NAP)

Huidige situatie

Beheer en onderhoud (water)systeem

Plannen Plannaam

Initiatiefnemer plan

Korte omschrijving plan

Status plan

Periode uitvoering plan

Toekomstige situatie

Functies Totaal oppervlakte buitenpolder (ha)

Grondgebruik (in %) Akkerland Bebouwing Grasland Natuur Water Boomteelt

0,00 1,65 52,09 39,04 7,22 0,00

Aantal woningen

Natura 2000-gebied

Natuurbeheerder

Type natuur Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02)

EHS

Inlaatbeleid* Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP)

WS bij Lobith (m NAP)

Keerperiode

Belang

Afstoten zomerkade (ja/nee)

Opmerkingen 

algemeen

Omschrijving 

knelpunten

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren” door de Afdeling Beheer en Onderhoud

Fluctuerende peilen

Er is geen peilregulerend kunstwerk aanwezig in deze buitenpolder. Er is geen peilbeheer in deze 

buitenpolder. Er bevindt zich wel een aantal kunstwerken die worden bediend in het kader van het 

inlaatbeleid: éen terugslagklep, twee schuiven, een spindelschuif en een coupure. De kunstwerken 

worden bediend door het waterschap, niet door Staatsbosbeheer.

Heerewaarden

BPQU39

1A

Buitenpolder waarin zich natuurgebied met Natura 2000 en EHS-status bevindt. 

geen peilgebied

Fluctuerende peilen

SBB en NATUURMONUMENTEN

Natuurgebied

7,68 (coupure) en 4,47 en 4,42 (in- en uitlaatduikers)

70

11

Het zuidelijk deel van deze polder is in beheer bij SBB, WSRL heeft de wens dit deel af te stoten.

Deze polder is altijd heel droog in de zomer. Er zijn geen inlaatkunstwerken.

Er bevinden zich A- en C-wateren in de buitenpolder..In het midden van de polder bevindt zich een 

verhoogde dam. Aan de zuidwestzijde van deze dam is SBB de beheerder van het watersysteem. In 

het overig deel is het waterschap de beheerder van het watersysteem.

14,6 (coupure) en 10,6 en 10,55 (in- en uitlaatduikers)

Zomer

Ondergemiddeld belang

Nee

Uiterwaarden Waal

Geen



Peilbeheer Naam buitenpolder

Code buitenpolder

Karakteristieke omschrijving

Klasse huidige situatie (met zomerkade 

(1)/met voorlandkering (2)/zonder 

waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder 

watergangen(B))

Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud 

vigerend peil/vigerend peil)

ZP (m NAP)

WP (m NAP)

Gemeten peil 23-07-2013 (m NAP) 0,25

Huidige situatie

Beheer en onderhoud (water)systeem

Plannen Plannaam

Initiatiefnemer plan

Korte omschrijving plan

Status plan

Periode uitvoering plan

Toekomstige situatie

Functies Totaal oppervlakte buitenpolder (ha)

Grondgebruik (in %) Akkerland Bebouwing Grasland Natuur Water Boomteelt

48,75 6,26 8,48 34,87 1,59 0,06

Aantal woningen

Natura 2000-gebied

Natuurbeheerder

Type natuur Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02)

EHS

Inlaatbeleid* Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP)

WS bij Lobith (m NAP)

Keerperiode

Belang

Afstoten zomerkade (ja/nee + jaar)

Opmerkingen 

algemeen

Omschrijving 

knelpunten

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren” door de Afdeling Beheer en Onderhoud

Geen

Geen

Hele jaar

Geen belang (bekken Afgedamde Maas achter keersluis)

Nee

Geen

Nee

STAATSBOSBEHEER

Natuurgebied en Verweven

Niet ingemeten

77

54

Poederoijen

BPBW44

1A

Buitenpolder waarin zich natuurgebied met Natura 2000 en EHS-status bevindt met daarnaast een 

groot deel akkerland en water.

Er bevinden zich A- en C-watergangen in deze buitenpolder. Waterschap beheert en onderhoudt de A-

watergangen en de kunstwerken

geen actief peilbeheer (vanuit historie: stijgt en daalt met de rivier mee)

Fluctuerende peilen

Fluctuerende peilen

 Er is geen peilregulerend kunstwerk aanwezig in deze buitenpolder. Er bevindt zich wel een een 

uitlaatduiker met schuif en terugslagklep die wordt bediend in het kader van het inlaatbeleid.



Peilbeheer Naam buitenpolder

Code buitenpolder

Karakteristieke omschrijving

Klasse huidige situatie (met zomerkade 

(1)/met voorlandkering (2)/zonder 

waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder 

watergangen(B))

Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud 

vigerend peil/vigerend peil)

ZP (m NAP)

WP (m NAP)

Huidige situatie

Beheer en onderhoud (water)systeem

Plannen Plannaam

Initiatiefnemer plan

Korte omschrijving plan

Status plan

Periode uitvoering plan

Toekomstige situatie

Functies Totaal oppervlakte buitenpolder (ha)

Grondgebruik (in %) Akkerland Bebouwing Grasland Natuur Water Boomteelt

66,53 0,00 31,92 0,54 0,89 0,12

Aantal woningen

Natura 2000-gebied

Natuurbeheerder

Type natuur Geen

EHS

Inlaatbeleid* Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP)

WS bij Lobith (m NAP)

Keerperiode

Belang

Afstoten zomerkade (ja/nee)

Opmerkingen 

algemeen

Omschrijving 

knelpunten

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren” door de Afdeling Beheer en Onderhoud

Konijnenwaard

BPBW45

1A

Buitenpolder waarin zich voornamelijk akkerland en grasland bevindt. 

Er bevinden zich C-watergangen en overige wateren in de buitenpolder. Er bevinden zich geen A-

watergangen in de buitenpolder. Waterschap beheert de kunstwerken

geen peilgebied

Fluctuerende peilen (geen actief peilbeheer)

Fluctuerende peilen (geen actief peilbeheer

Er is geen peilregulerend kunstwerk aanwezig in deze buitenpolder. Er bevindt zich wel één 

uitlaatschuif met terugslagklep die wordt bediend in het kader van het inlaatbeleid.

Geen   

42

45

nee

Geen

Geen

Niet ingemeten

Geen

Verzanding veroorzaakt slecht functioneren uitlaatduiker

Hele jaar

Geen belang (bekken Afgedamde Maas achter keersluis)

Nee



Peilbeheer Naam buitenpolder

Code buitenpolder

Karakteristieke omschrijving

Klasse huidige situatie (met zomerkade 

(1)/met voorlandkering (2)/zonder 

waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder 

watergangen(B))

Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud 

vigerend peil/vigerend peil)

ZP (m NAP)

WP (m NAP)

Gemeten peil 23-07-2013 (m NAP) 1,01

Huidige situatie

Beheer en onderhoud (water)systeem

Plannen Plannaam

Initiatiefnemer plan

Korte omschrijving plan

Status plan

Periode uitvoering plan

Toekomstige situatie

Functies Totaal oppervlakte buitenpolder (ha)

Grondgebruik (in %) Akkerland Bebouwing Grasland Natuur Water Boomteelt

36,47 10,27 21,97 22,19 8,66 0,45

Aantal woningen

Natura 2000-gebied

Natuurbeheerder

Type natuur Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02)

EHS

Inlaatbeleid* Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP)

WS bij Lobith (m NAP)

Keerperiode

Belang

Afstoten zomerkade (ja/nee)

Opmerkingen 

algemeen

Omschrijving 

knelpunten

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren” door de Afdeling Beheer en Onderhoud

Geen   

Uitlaatduiker in deze buitenpolder functioneert slecht door verzanding.

Hele jaar

Onder gemiddeld belang

Nee

Geen

Nee

STAATSBOSBEHEER

Natuurgebied en Verweven

Niet ingemeten

89

8

Brakel Zuilichem/Bovenwaarden

BPBW42

1A

Buitenpolder waarin zich voornamelijk akkerland en grasland bevindt en daarnaast een deel natuur 

met een EHS-status. 

Er bevinden zich A-. C-watergangen en overige wateren in deze buitenpolder. Waterschap beheert de 

kunstwerken. Eenmaal per jaar (in de derde periode) wordt de A-watergang geschoond door WSRL.

geen peilgebied

Fluctuerende peilen (geen actief peilbeheer) 

Fluctuerende peilen (geen actief peilbeheer) 

Er is geen peilregulerend kunstwerk aanwezig in deze buitenpolder. Er is geen peilbeheer in deze 

buitenpolder. Er bevindt zich wel uitlaatduiker met terugslagklep (geen schuif) die functioneert in het 

kader van het inlaatbeleid. 



Peilbeheer Naam buitenpolder

Code buitenpolder

Karakteristieke omschrijving

Klasse huidige situatie (met zomerkade 

(1)/met voorlandkering (2)/zonder 

waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder 

watergangen(B))

Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud 

vigerend peil/vigerend peil)

ZP (m NAP)

WP (m NAP)

Gemeten peil 23-07-2013 (m NAP) 1,86

Huidige situatie

Beheer en onderhoud (water)systeem

Plannen Plannaam

Initiatiefnemer plan

Korte omschrijving plan

Status plan

Periode uitvoering plan

Toekomstige situatie

Functies Totaal oppervlakte buitenpolder (ha)

Grondgebruik (in %) Akkerland Bebouwing Grasland Natuur Water Boomteelt

0,00 0,00 9,97 58,70 31,33 0,00

Aantal woningen

Natura 2000-gebied

Natuurbeheerder

Type natuur Geen

EHS

Inlaatbeleid Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP)

WS bij Lobith (m NAP)

Keerperiode

Belang

Afstoten zomerkade (ja/nee)

Opmerkingen 

algemeen

Omschrijving 

knelpunten

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren” door de Afdeling Beheer en Onderhoud

Nieuwwaal Zuilichem/Breemwaard

BPBW41

1A

Buitenpolder waarin zich voornamelijk natuurgebied met een EHS-status bevindt. 

Alleen kappen van bomen

Er bevinden zich C-watergangen en overige wateren in deze buitenpolder. Het uitlaatkunstwerk is in 

beheer en onderhoud bij het waterschap. Beheer en onderhoud watergangen niet door waterschap.

geen peilgebied

Fluctuerende peilen (geen actief peilbeheer)

Fluctuerende peilen (geen actief peilbeheer)

Er is geen peilregulerend kunstwerk aanwezig in deze buitenpolder. Er bevindt zich wel een 

uitlaatklep met schuif die wordt bediend in het kader van het inlaatbeleid. De bediening van het 

uitlaatkunstwerk gebeurt door Staatsbosbeheer. 

Breemwaard

RWS

Vergunningentraject loopt (KRW-maatregel)

2012

81

1

Geen wijzigingen

nee 

STAATSBOSBEHEER & ST BEH NATUUR- EN LANDELIJK GEB

Natuurgebied en Verweven

1,06 (in- en uitlaatduiker)

Kadegrens aan oostelijke kant klopt niet (zie kaart).Er staan een paar oude 

kunstwerken in deze buitenpolder, maar daar doet het waterschap niets meer mee.

Geen   

8,4

Hele jaar

Ondergemiddeld belang

nee 



Peilbeheer Naam buitenpolder

Code buitenpolder

Karakteristieke omschrijving

Klasse huidige situatie (met zomerkade 

(1)/met voorlandkering (2)/zonder 

waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder 

watergangen(B))

Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud 

vigerend peil/vigerend peil)

ZP (m NAP)

WP (m NAP)

Huidige situatie

Beheer en onderhoud (water)systeem

Plannen Plannaam

Initiatiefnemer plan

Korte omschrijving plan

Status plan

Periode uitvoering plan

Toekomstige situatie

Functies Totaal oppervlakte buitenpolder (ha)

Grondgebruik (in %) Akkerland Bebouwing Grasland Natuur Water Boomteelt

46,86 5,02 37,73 4,55 1,87 3,98

Aantal woningen

Natura 2000-gebied

Natuurbeheerder

Type natuur Dennen-, eiken- en beukenbos (N15.02)

EHS

Inlaatbeleid* Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP)

WS bij Lobith (m NAP)

Keerperiode

Belang

Afstoten zomerkade (ja/nee)

Opmerkingen 

algemeen

Omschrijving 

knelpunten

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren” door de Afdeling Beheer en Onderhoud

Hoog gelegen buitenpolder

renovatie gewenst van de een van de twee kunstwerken

8

Hele jaar

Geen belang (bekken Afgedamde Maas achter keersluis)

Nee

Geen   

nee

STAATSBOSBEHEER

Natuurgebied en Verweven

0,51 (uitlaatduiker)

232

27

Nederhemert Zuid/Doornwaard

BPBW47

1A

Hoog gelegen buitenpolder waarin zich voornamelijk akkerland en grasland bevindt. 

Er bevinden zich C-watergangen en overige wateren in deze buitenpolder. Waterschap onderhoudt de 

kunstwerken. Beheer en onderhoud watergangen niet door waterschap (geen A-watergangen)

geen peilgebied

Fluctuerende peilen (geen actief peilbeheer)

Fluctuerende peilen (geen actief peilbeheer)

Er is geen peilregulerend kunstwerk aanwezig in deze buitenpolder. Er bevinden zich wel twee 

uitlaatkunstwerken die worden bediend in het kader van het inlaatbeleid. De bediening van de 

kunstwerken gebeurt door een fruitteler. 



Peilbeheer Naam buitenpolder

Code buitenpolder

Karakteristieke omschrijving

Klasse huidige situatie (met zomerkade 

(1)/met voorlandkering (2)/zonder 

waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder 

watergangen(B))

Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud 

vigerend peil/vigerend peil)

ZP (m NAP)

WP (m NAP)

Huidige situatie

Beheer en onderhoud (water)systeem

Plannen Plannaam

Initiatiefnemer plan

Korte omschrijving plan

Status plan

Periode uitvoering plan

Toekomstige situatie

Functies Totaal oppervlakte buitenpolder (ha)

Grondgebruik (in %) Akkerland Bebouwing Grasland Natuur Water Boomteelt

0,00 2,36 22,58 64,49 8,35 2,23

Aantal woningen

Natura 2000-gebied

Natuurbeheerder

Type natuur Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02)

EHS

Inlaatbeleid Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP)

WS bij Lobith (m NAP)

Keerperiode

Belang

Afstoten zomerkade (ja/nee)

Opmerkingen 

algemeen

Omschrijving 

knelpunten

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren” door de Afdeling Beheer en Onderhoud

Eck en Wiel

BPNB07

1A

Buitenpolder waarin zich voornamelijk natuur met een EHS en Natura 2000-status bevindt. 

4,80

4,80

praktijkpeil (het oud vigerend peil (NDB504 (uiterwaarden ten noorden van Eck en Wiel) (Peilbesluit 

Neder-Betuwe (1-2-2002) was 4,90 m+ NAP)

Er zijn peilregulerende kunstwerken aanwezig in deze buitenpolder: een inlaatwerk en een 

uitlaatgemaal (gemaal "De Schans"). Het westelijk deel van deze polder (vanaf het gemaal de Schans 

tot de Veerweg) wordt het hele jaar op peil gehouden met uitlaatgemaal ''de Schans'' op een peil van 

4,80 m + NAP behalve als het water over de zomerkade komt.  In de Veerweg zit een schuif en die 

gaat van 1 december t/m 1 april dicht, waardoor het oostelijk deel van de polder dan niet meer onder 

invloed van het gemaal is.

Geen

Er bevinden zich C-watergangen en overige wateren in de buitenpolder. Er bevinden zich geen A-

watergangen in deze buitenpolder. Het waterschap beheert en onderhoudt één watergang en de 

kunstwerken. 

Buitenpolder Eck en Wiel wordt mogeljik toegevoegd aan plan voor Ingesche Waarden (in Lienden 

1) door verwijdering zomerkade van het oostelijke deel van de uiterwaard. Wordt momenteel 

onderzocht door bureau Stroming in kader van herinrichting Ingesche Waarden.

22

5

Uiterwaarden Neder-Rijn

STAATSBOSBEHEER

Natuurgebied

7,15 en 6,72 (coupures)

De begrenzing van de buitenpolder is gewijzigd. Er zijn plannen om het beheer van 

deze buitenpolder over te dragen aan Staatsbosbeheer, Staatsbosbeheer is al 

akkoord.

Geen

14,36 en 13,89

Zomer

Ondergemiddeld belang

Ja



Peilbeheer Naam buitenpolder

Code buitenpolder

Karakteristieke omschrijving

Klasse huidige situatie (met zomerkade 

(1)/met voorlandkering (2)/zonder 

waterkering (3)/met 

watergangen(A)/zonder watergangen(B))

Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud 

vigerend peil/vigerend peil)

ZP (m NAP)

WP (m NAP)

Huidige situatie

Beheer en onderhoud (water)systeem

Plannen Plannaam

Initiatiefnemer plan

Korte omschrijving plan

Status plan

Periode uitvoering plan

Toekomstige situatie

Functies Totaal oppervlakte buitenpolder (ha)

Grondgebruik (in %) Akkerland Bebouwing Grasland Natuur Water Boomteelt

0,00 0,61 88,15 10,93 0,02 0,00

Aantal woningen

Natura 2000-gebied

Natuurbeheerder

Type natuur Geen

EHS

Inlaatbeleid* Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP)

WS bij Lobith (m NAP)

Keerperiode

Belang

Afstoten zomerkade (ja/nee)

Opmerkingen 

algemeen

Omschrijving 

knelpunten

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren” door de Afdeling Beheer en Onderhoud

Lienden - De Ingensche Waarden

BPNB06

1A

Buitenpolder waarin zich voornamelijk grasland en natuur bevindt. 

5,65

5,65

praktijkpeil (oud vigerend peil (NDB505 (De Ingensche Waarden) ( (Peilbesluit Neder-Betuwe (1-2-

2002) was 5,70 m +NAP)

Er zijn peilregulerende kunstwerken aanwezig in deze buitenpolder: een uitlaatgemaal "Het 

Ingensche Veer" en een inlaatwerk. Het uitlaatgemaal houdt met behulp van een vlotter de polder op 

een peil van 5,65 m + NAP in de periode van 1 april tot 1 december

Ingensche Waard

De Ingensche Waarden BV 

Herinrichting van de uiterwaard na volstort van het slibdepot. Mogelijk met geulen tot in omliggende 

uiterwaarden. Planontwikkeling kan de aan weerszijden gelegen zomerkades wel gaan raken 

(Tollewaard en Eck&Wiel)

Momenteel visievorming voor herinrichting van de bestaande put en het omliggende gebied

Er bevinden C-watergangen in de buitenpolder.Waterschap onderhoudt de kunstwerken en een aantal 

C watergangen, alleen de noordelijke direct achter de Veerterp tot aan de Rijn en de C-watergang 

parallel aan de Veerweg naar de Rijnbandijk. 

Uiterwaarden Neder-Rijn

STICHTING HET GELDERSCH LANDSCHAP

Natuurgebied en verweven

2016-2020

40

4

Nog niet bekend

Geen

stuwpeil = 6 m (in- en uitlaatduiker) en 12,8 (coupure)

Zomer

Gemiddeld belang

Nee (tracé wijzigt wel)

4,40 (inlaatduiker, ligt niet meer in de zomer kade), 5,66 (uitlaatduiker) en 6,44 (coupure)

De begrenzing van de buitenpolder is gewijzigd. De Ingensche uiterwaard (niet langer een 

buitenpolder door open verbinding met de Rijn) wordt aangevuld met slib en heringericht. De 

plannen voor herinrichting lopen echter door tot in Lienden 2, doordat ze de tussenliggende 

zomerkade willen verwijderen en de Veerweg dan als zomerkade willen laten fungeren. Dat 

verandert de peilbeheersmogelijkheden van Lienden 2 en daarvan worden nu de consequenties door 

bureau Stroming nader onderzocht. Mogelijk wordt ook de uiterwaard Eck en Wiel hierbij de 

planvorming betrokken. 



Peilbeheer Naam buitenpolder

Code buitenpolder

Karakteristieke omschrijving

Klasse huidige situatie (met zomerkade 

(1)/met voorlandkering (2)/zonder 

waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder 

watergangen(B))

Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud 

vigerend peil/vigerend peil)

ZP (m NAP)

WP (m NAP)

Huidige situatie

Beheer en onderhoud (water)systeem

Plannen Plannaam

Initiatiefnemer plan

Korte omschrijving plan

Status plan

Periode uitvoering plan

Toekomstige situatie

Functies Totaal oppervlakte buitenpolder (ha)

Grondgebruik (in %) Akkerland Bebouwing Grasland Natuur Water Boomteelt

3,85 9,61 56,96 20,39 9,26 0,00

Aantal woningen

Natura 2000-gebied

Natuurbeheerder

Type natuur Rivier (N02.01)

EHS

Inlaatbeleid* Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP)

WS bij Lobith (m NAP)

Keerperiode

Belang

Afstoten zomerkade (ja/nee + jaar)

Opmerkingen 

algemeen

Omschrijving 

knelpunten

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren” door de Afdeling Beheer en Onderhoud

4,40 (inlaatduiker, ligt niet meer in de zomer kade), 5,66 (uitlaatduiker) en 6,44 (coupure)

De begrenzing van de buitenpolder is gewijzigd.

Geen

stuwpeil = 6 m (in- en uitlaatduiker) en 12,8 (coupure)

Zomer

Gemiddeld belang

Nee (tracé wijzigt wel)

Ruimte voor de Rivier De Tollewaard

RWS

Uiterwaarden Neder-Rijn

STICHTING HET GELDERSCH LANDSCHAP

Natuurgebied en Verweven

Het werk is uitgevoerd, nu nog oplevering van vergunning, aanleveren revisie en 

verwerken op de legger

2013

93

16

De zomerkade wordt ingekort en verlegd waardoor de begrenzing van de buitenpolder zal wijzigen. 

Er is geen wijziging in peilen van A-watergang zelf voorzien.  De A-watergang en het inlaatgemaal 

blijven intact, het kan wel zijn dat aanzanding in de A-watergang wijzigt als gevolg van gewijzigd 

inundatiepatroon.

praktijkpeil/oud vigerend peil (NDB506 (Tollewaard) ( (Peilbesluit Neder-Betuwe (1-2-2002))

Lienden - Tollewaard

BPNB05

1A

Buitenpolder waarin zich voornamelijk grasland en natuur bevindt. De inlaat Bonte Morgen ligt in de 

huidige situatie na de aanpassing van de zomerkade buiten de buitenpolder. 

aanleg poelen, verwijdering en verlegging deel zomerkade (gereglementeerd)

 Er zitten geen A watergangen meer in dit gebied, het waterschap voert geen onderhoud uit. 

Praktijk zomerpeil 5,8; Oud vigerend zomerpeil 5,75

Praktijk winterpeil 5,6; Oud vigerend winterpeil 6,00

Er is geen peilregulerend kunstwerk aanwezig in deze buitenpolder. Er bevindt zich wel een 

in/uitlaatwerk.



Peilbeheer Naam buitenpolder

Code buitenpolder

Karakteristieke omschrijving

Klasse huidige situatie (met zomerkade 

(1)/met voorlandkering (2)/zonder 

waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder 

watergangen(B))

Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud 

vigerend peil/vigerend peil)

ZP (m NAP)

WP (m NAP)

Huidige situatie

Beheer en onderhoud (water)systeem

Plannen Plannaam

Initiatiefnemer plan

Korte omschrijving plan

Status plan

Periode uitvoering plan

Toekomstige situatie

Functies Totaal oppervlakte buitenpolder (ha)

Grondgebruik (in %) Akkerland Bebouwing Grasland Natuur Water Boomteelt

15,42 0,00 83,33 0,90 0,35 0,00

Aantal woningen

Natura 2000-gebied

Natuurbeheerder

Type natuur Geen

EHS

Inlaatbeleid* Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP)

WS bij Lobith (m NAP)

Keerperiode

Belang

Afstoten zomerkade (ja/nee)

Opmerkingen 

algemeen

Omschrijving 

knelpunten

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren” door de Afdeling Beheer en Onderhoud

Uiterwaarden Neder-Rijn

De begrenzing van de buitenpolder is gewijzigd.

Geen

9,12

Zomer

Ondergemiddeld belang

Nee (tracé wijzigt wel)

Dekker vd Kamp

Er bevinden zich C-watergangen en overige wateren in de buitenpolder. Het waterschap beheert en 

onderhoudt een aantal watergangen en de kunstwerken.

Geen

Natuurgebied en Verweven

6,21 (in- en uitlaatduiker)

Vergunningverlening is afgerond.

Start aanleg onbekend. 

160

0

Begrenzing buitenpolder word hierop aangepast. Geen veranderingen voorzien in beheer buitenpolder

Randwijk

BPOB02

1A

Buitenpolder waarin zich voornamelijk grasland bevindt.

Ontgronding in uiterwaard (zandwinning) naast buitenpolder, vergroting zwemplas in combinatie met 

natuurontwikkeling. 

oud vigerend peil (OVBnieuw1 (Peilbesluit Over-Betuwe (14-11-2002))

6,45 (er wordt niet op een praktijkpeil gestuurd)

-

Er is geen peilregulerend kunstwerk aanwezig in deze buitenpolder. Er bevindt zich wel een 

uitlaatwerk (twee kokers met elk een schuif) die wordt bediend in het kader van het inlaatbeleid. 

Randwijkse waarden



Peilbeheer Naam buitenpolder

Code buitenpolder

Karakteristieke omschrijving

Klasse huidige situatie (met zomerkade 

(1)/met voorlandkering (2)/zonder 

waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder 

watergangen(B))

Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud 

vigerend peil/vigerend peil)

ZP (m NAP)

WP (m NAP)

Gemeten peil 19-07-2013 (m NAP) 0,88

Huidige situatie

Beheer en onderhoud (water)systeem

Plannen Plannaam

Initiatiefnemer plan

Korte omschrijving plan

Status plan

Periode uitvoering plan

Toekomstige situatie

Functies Totaal oppervlakte buitenpolder (ha)

Grondgebruik (in %) Akkerland Bebouwing Grasland Natuur Water Boomteelt

0,00 37,45 12,07 10,21 40,27 0,00

Aantal woningen

Natura 2000-gebied

Natuurbeheerder

Type natuur Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02)

EHS

Inlaatbeleid* Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP)

WS bij Lobith (m NAP)

Keerperiode

Belang

Afstoten zomerkade (ja/nee)

Opmerkingen 

algemeen

Omschrijving 

knelpunten

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren” door de Afdeling Beheer en Onderhoud

Hondswaard

BPTW22

1A

Buitenpolder die voornamelijk uit stedelijk gebied bestaat. De begrenzing van de buitenpolder is 

gewijzigd, de plas is bij de rivier getrokken. De kade om het stedelijk gebied is zeer hoog.

Herontwikkeling. 

Er bevinden zich C-watergangen en overige wateren in de buitenpolder. Er bevinden zich geen A-

watergangen in deze buitenpolder. Waterschap beheert en onderhoudt een enkele kwelsloot aan de 

teen van de dijk en de kunstwerken (de duikers worden schoongehouden bij hoogwater op de rivier)

geen peilgebied

Fluctuerende peilen (geen actief peilbeheer)

Fluctuerende peilen (geen actief peilbeheer)

Er is geen peilregulerend kunstwerk aanwezig in deze buitenpolder. Er bevindt zich wel een 

kunstwerk met een pomp die niet meer in werking is. 

Hondswaard (Particuliere ontwikkeling)

Klop Beheer (vastgoed)

Planvorming

ca 2013/2014

40

9

Plas buitendijks

nee

STAATSBOSBEHEER

Natuurgebied

Geen gegevens

Geen

Hele jaar

Bovengemiddeld belang

Ja

Er zijn nieuwe waco's geplaatst door RWS, De begrenzing van de buitenpolder is gewijzigd in het 

kader van KRW.



Peilbeheer Naam buitenpolder

Code buitenpolder

Karakteristieke omschrijving

Klasse huidige situatie (met zomerkade 

(1)/met voorlandkering (2)/zonder 

waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder 

watergangen(B))

Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud 

vigerend peil/vigerend peil)

ZP (m NAP)

WP (m NAP)

Gemeten peil 19-07-2013 (m NAP) 2,65

Huidige situatie

Beheer en onderhoud (water)systeem

Plannen Plannaam

Initiatiefnemer plan

Korte omschrijving plan

Status plan

Periode uitvoering plan

Toekomstige situatie

Functies Totaal oppervlakte buitenpolder (ha)

Grondgebruik (in %) Akkerland Bebouwing Grasland Natuur Water Boomteelt

0,00 5,65 52,17 31,51 10,64 0,02

Aantal woningen

Natura 2000-gebied

Natuurbeheerder

Type natuur Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02)

EHS

Inlaatbeleid* Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP)

WS bij Lobith (m NAP)

Keerperiode

Belang

Afstoten zomerkade (ja/nee)

Opmerkingen 

algemeen

Omschrijving 

knelpunten

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren” door de Afdeling Beheer en Onderhoud

Geen

Geen

13,2 (coupure) en 7,5 (in- en uitlaatduiker)

Zomer

Ondergemiddeld belang

Nee

Geen

Uiterwaarden Waal

STICHTING HET GELDERSCH LANDSCHAP

Natuurgebied en Verweven

5,4 (coupure) en 1 (in- en uitlaatduiker)

244

6

Rijswaard

BPTW25

1A

Buitenpolder waarin zich voornamelijk grasland en natuur met een Natura 2000 en EHS-status 

bevindt.

Er bevinden zich C-watergangen en overige wateren in de buitenpolder. Waterschap beheert en 

onderhoudt een enkele kwelsloot aan de teen van de dijk en de kunstwerken (duikers worden 

schoongehouden bij hoogwater op de rivier)

geen peilgebied

Fluctuerende peilen (geen actief peilbeheer)

Fluctuerende peilen (geen actief peilbeheer)

Er is geen peilregulerend kunstwerk aanwezig in deze buitenpolder. Er bevindt zich wel een duiker 

met een schuif die wordt bediend in het kader van het inlaatbeleid.  



Peilbeheer Naam buitenpolder

Code buitenpolder

Karakteristieke omschrijving

Klasse huidige situatie (met zomerkade 

(1)/met voorlandkering (2)/zonder 

waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder 

watergangen(B))

Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud 

vigerend peil/vigerend peil)

ZP (m NAP)

WP (m NAP)

Gemeten peil 19-07-2013 (m NAP) 3,51

Huidige situatie

Beheer en onderhoud (water)systeem

Plannen Plannaam

Initiatiefnemer plan

Korte omschrijving plan

Status plan

Periode uitvoering plan

Toekomstige situatie

Functies Totaal oppervlakte buitenpolder (ha)

Grondgebruik (in %) Akkerland Bebouwing Grasland Natuur Water Boomteelt

0,00 2,89 24,62 65,27 7,20 0,03

Aantal woningen

Natura 2000-gebied

Natuurbeheerder

Type natuur Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02)

EHS

Inlaatbeleid* Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP)

WS bij Lobith (m NAP)

Keerperiode

Belang

Afstoten zomerkade (ja/nee)

Opmerkingen 

algemeen

Omschrijving 

knelpunten

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren” door de Afdeling Beheer en Onderhoud

verlegging en deels verlaging van zomerkade

Geen  

Geen

9,2

Zomer

Ondergemiddeld belang

Nee (tracé wijzigt wel)

Heeseltsche Uiterwaarden

RWS

Uiterwaarden Waal

STAATSBOSBEHEER

Natuurgebied

2,55 (in- en uitlaatduiker)

Planfase

vanaf 2015

183

6

Heesseltsche uiterwaard 

BPTW26

1A

Buitenpolder waarin zich voornamelijk grasland en natuur met een Natura-2000 en EHS-status. 

aanpassing zomerkade

Er bevinden zich C-watergangen en overige wateren in de buitenpolder. Waterschap beheert en 

onderhoudt een enkele kwelsloot aan de teen van de dijk en de kunstwerken (duikers worden 

schoongehouden bij hoogwater op de rivier)

geen peilgebied

Fluctuerende peilen (geen actief peilbeheer)

Fluctuerende peilen (geen actief peilbeheer)

Er is geen peilregulerend kunstwerk aanwezig in deze buitenpolder. Er bevindt zich wel een sluisje 

met een schuif ("monument") dat wordt bediend in het kader van het inlaatbeleid.  



Peilbeheer Naam buitenpolder

Code buitenpolder

Karakteristieke omschrijving

Klasse huidige situatie (met zomerkade 

(1)/met voorlandkering (2)/zonder 

waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder 

watergangen(B))

Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud 

vigerend peil/vigerend peil)

ZP (m NAP)

WP (m NAP)

Gemeten peil 19-07-2013 (m NAP) 3,45

Huidige situatie

Beheer en onderhoud (water)systeem

Plannen Plannaam

Initiatiefnemer plan

Korte omschrijving plan

Status plan

Periode uitvoering plan

Toekomstige situatie

Functies Totaal oppervlakte buitenpolder (ha)

Grondgebruik (in %) Akkerland Bebouwing Grasland Natuur Water Boomteelt

3,82 0,14 33,19 51,47 11,27 0,11

Aantal woningen

Natura 2000-gebied

Natuurbeheerder

Type natuur Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02)

EHS

Inlaatbeleid* Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP)

WS bij Lobith (m NAP)

Keerperiode

Belang

Afstoten zomerkade (ja/nee)

Opmerkingen 

algemeen

Omschrijving 

knelpunten

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren” door de Afdeling Beheer en Onderhoud

Geen

Geen

12,16 (coupure)

Zomer

Ondergemiddeld belang

Ja

Geen  

Uiterwaarden Waal

Geen

Natuurgebied en Verweven

6,36 (coupure), de in- en uitlaatduiker is niet ingemeten

169

2

Stiftse uiterwaard

BPTW27

1A

Buitenpolder waarin zich voornamelijk grasland en natuur met een Natura 2000 en EHS-status 

bevindt.

Er bevinden zich C-watergangen en overige wateren in de buitenpolder. Waterschap beheert en 

onderhoudt een enkele kwelsloot aan de teen van de dijk en de kunstwerken (duikers worden 

schoongehouden bij hoogwater op de rivier)

geen peilgebied

Fluctuerende peilen (geen actief peilbeheer)

Fluctuerende peilen (geen actief peilbeheer)

Er is geen peilregulerend kunstwerk aanwezig in deze buitenpolder. Er bevindt zich wel een duiker 

met een terugslagklep en een coupure die worden bediend in het kader van het inlaatbeleid.  



Peilbeheer Naam buitenpolder

Code buitenpolder

Karakteristieke omschrijving

Klasse huidige situatie (met zomerkade 

(1)/met voorlandkering (2)/zonder 

waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder 

watergangen(B))

Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud 

vigerend peil/vigerend peil)

ZP (m NAP)

WP (m NAP)

Huidige situatie

Beheer en onderhoud (water)systeem

Plannen Plannaam

Initiatiefnemer plan

Korte omschrijving plan

Status plan

Periode uitvoering plan

Toekomstige situatie

Functies Totaal oppervlakte buitenpolder (ha)

Grondgebruik (in %) Akkerland Bebouwing Grasland Natuur Water Boomteelt

9,72 8,65 34,25 22,81 24,57 0,00

Aantal woningen

Natura 2000-gebied

Natuurbeheerder

Type natuur Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02)

EHS

Inlaatbeleid* Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP)

WS bij Lobith (m NAP)

Keerperiode

Belang

Afstoten zomerkade (ja/nee)

Opmerkingen 

algemeen

Omschrijving 

knelpunten

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren” door de Afdeling Beheer en Onderhoud

Bemmel

BPOB30

1A

Relatief grote buitenpolder waarin zich voornamelijk grasland, natuur en water bevindt. 

8,30

-

praktijkpeil/oud vigerend peil (OVB210 (Peilbesluit Over-Betuwe (14-11-2002))

Er is geen peilregulerend kunstwerk aanwezig in deze buitenpolder. Er bevindt zich wel een 

uitlaatwerk dat door het waterschap wordt bediend in het kader van het inlaatbeleid. Het is nog niet 

bekend of Staatsbosbeheer in de toekomst het uitlaatkunstwerk gaat bedienen. 

Bemmelse Waard

Dekker vd Kamp

ontzanding met rivierstandverlaging

Er bevinden zich C-watergangen en overige wateren in de buitenpolder. Er zijn gesprekken met 

Staatsbosbeheer voor het beheer van het watersysteem. Waterschap beheert en onderhoudt de 

kunstwerken.

Natuurontwikkelingsproject is inmiddels uitgevoerd

330

17

verdere ontzanding en verondieping van bestaande zandwinplas

De ontzanding is al afgerond, verdere ontzanding van bestaande zandwinplas en verondieping vind de 

komende tijd plaats 

Gelderse Poort

STAATSBOSBEHEER

Ecologische verbindingszone, Natuurgebied en Verweven

Niet ingemeten

Geen  

Geen  

Hele jaar

Bovengemiddeld belang

Ja



Peilbeheer Naam buitenpolder

Code buitenpolder

Karakteristieke omschrijving

Klasse huidige situatie (met zomerkade 

(1)/met voorlandkering (2)/zonder 

waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder 

watergangen(B))

Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud 

vigerend peil/vigerend peil)

ZP (m NAP)

WP (m NAP)

Huidige situatie

Beheer en onderhoud (water)systeem

Plannen Plannaam

Initiatiefnemer plan

Korte omschrijving plan

Status plan

Periode uitvoering plan

Toekomstige situatie

Functies Totaal oppervlakte buitenpolder (ha)

Grondgebruik (in %) Akkerland Bebouwing Grasland Natuur Water Boomteelt

0,00 0,51 59,22 13,15 27,11 0,00

Aantal woningen

Natura 2000-gebied

Natuurbeheerder

Type natuur Zoete plas (N04.02)

EHS

Inlaatbeleid* Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP)

WS bij Lobith (m NAP)

Keerperiode

Belang

Afstoten zomerkade (ja/nee)

Opmerkingen 

algemeen

Omschrijving 

knelpunten

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren” door de Afdeling Beheer en Onderhoud

Wens van de dijkbeheerder: deze polder afstoten

Geen

13,53 (coupure)

Zomer

Ondergemiddeld belang

Ja

Uiterwaarden Neder-Rijn

STAATSBOSBEHEER & ST HET GELDERSCH LANDSCHAP

Natuurgebied en Verweven

8,11 (coupure)

19

2

Geen

Er bevinden zich C-watergangen en overige wateren in de buitenpolder. Het waterschap beheert en 

onderhoudt de kunstwerken

6,30

6,30

praktijkpeil / oud vigerend peil (NDB507 (Wolfswaard en Klaverwaard ten noorden van Opheusden) 

Peilbesluit Neder-Betuwe (1-2-2002))

Er is geen peilregulerend kunstwerk aanwezig in deze buitenpolder. Er bevindt zich wel een 

uitlaatwerk dat wordt bediend in het kader van het inlaatbeleid. 

Opheusden 2

BPNB04

1A

Buitenpolder waarin zich voornamelijk grasland, natuur en water bevindt.



Peilbeheer Naam buitenpolder

Code buitenpolder

Karakteristieke omschrijving

Klasse huidige situatie (met zomerkade 

(1)/met voorlandkering (2)/zonder 

waterkering (3)/met 

watergangen(A)/zonder watergangen(B))

Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud 

vigerend peil/vigerend peil)

ZP (m NAP)

WP (m NAP)

Huidige situatie

Beheer en onderhoud (water)systeem

Plannen Plannaam

Initiatiefnemer plan

Korte omschrijving plan

Status plan

Periode uitvoering plan

Toekomstige situatie

Functies Totaal oppervlakte buitenpolder (ha)

Grondgebruik (in %) Akkerland Bebouwing Grasland Natuur Water Boomteelt

17,97 9,89 53,74 9,34 8,99 0,07

Aantal woningen

Natura 2000-gebied

Natuurbeheerder

Type natuur Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02)

EHS

Inlaatbeleid* Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP)

WS bij Lobith (m NAP)

Keerperiode

Belang

Afstoten zomerkade (ja/nee)

Opmerkingen 

algemeen

Omschrijving 

knelpunten

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren” door de Afdeling Beheer en Onderhoud

Geen 

Geen 

12,14 (inlaatduiker) en 9,76 (uitlaatduiker)

Hele jaar

Bovengemiddeld belang

Nee

Gelderse Poort

STAATSBOSBEHEER & STICHTING DE HUISSENSCHE WAARDEN

Natuurgebied en Verweven

11,20 (inlaatduiker) en 8,51 (uitlaatduiker)

Ontwerp plan ligt ter inzage; eind 2013 wordt plan vastgesteld

realisatie voor 2016

611

44

De begrenzing van de buitenpolder (ligging zomerkades) en de ligging van enkele watergangen wordt 

gewijzigd. Het water in de watergangen kan wat beter vastgehouden worden in het voorjaar door 

middel van één stuw en bekleding van de watergangen met klei..

Huissensche Waard

Particuliere ontzander

Ruimte voor de Rivier maatregel uitgevoerd door een particuliere ontzander: 

zomerkade wordt verlegd

Er bevinden zich A- en C-watergangen en overige wateren in de buitenpolder. Waterschap beheert en 

onderhoudt de watergangen en de kunstwerken

9,20

-

praktijkpeil/oud vigerend peil (OVB212 (Peilbesluit Over-Betuwe (14-11-2002))

 De kunstwerken in deze buitenpolder zijn in beperkte mate peilregulerend. Er bevinden zich een 

uitlaatwerk en een inlaatwerk. Van 1 april t/m 1 december wordt water vastgehouden op een peil van 

9.20 m + NAP met behulp van houten schotten in het uitlaatwerk.

Huissen

BPOB01

1A

Grote buitenpolder waar zich voornamelijk grasland en akkerland bevindt. 



Peilbeheer Naam buitenpolder

Code buitenpolder

Karakteristieke omschrijving

Klasse huidige situatie (met zomerkade 

(1)/met voorlandkering (2)/zonder 

waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder 

watergangen(B))

Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud 

vigerend peil/vigerend peil)

ZP (m NAP)

WP (m NAP)

Gemeten peil 22-07-2013 (m NAP) 5,72

Huidige situatie

Beheer en onderhoud (water)systeem

Plannen Plannaam

Initiatiefnemer plan

Korte omschrijving plan

Status plan

Periode uitvoering plan

Toekomstige situatie

Functies Totaal oppervlakte buitenpolder (ha)

Grondgebruik (in %) Akkerland Bebouwing Grasland Natuur Water Boomteelt

0,13 4,53 42,79 34,21 18,34 0,00

Aantal woningen

Natura 2000-gebied

Natuurbeheerder

Type natuur Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02)

EHS

Inlaatbeleid Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP)

WS bij Lobith (m NAP)

Keerperiode

Belang

Afstoten zomerkade (ja/nee)

Opmerkingen 

algemeen

Omschrijving 

knelpunten

Uiterwaarden Waal

Het waterschap is bezig een besluit te nemen over de status van de watergangen

Geen   

Ja

Particuliere ontzander en Rijkswaterstaat

Er bevinden zich A- en C-watergangen en overige wateren in de buitenpolder. Er is hier een 

grootschalige ontzanding bezig, Waterschap heeft geen taken mbt beheer en onderhoud van het 

watersysteem. 

STAATSBOSBEHEER

Natuurgebied

Niet opgenomen in inlaatbeleid

2013-2016 Uitvoering werkzaamheden; 2016 Overdacht aan beheerders: 

Staatsbosbeheer, gemeente Druten en Rijkswaterstaat.

2012-2016

178

3

De zomerkade verdwijnt en er wordt een nevengeul gegraven.

 

Afferdense en Deestse Waarden

BPQU35

1A

Buitenpolder waarin zich voornamelijk grasland en natuur bevindt.

Herinrichting van het gebied om de rivier meer ruimte te geven. Tevens wordt er een stuk natuur 

'ontwikkeld'. Er komen natte en droge stukken, en gebieden die soms droog staan en soms 

onderlopen. 

geen peilgebied

Fluctuerende peilen (geen actief peilbeheer)

Fluctuerende peilen (geen actief peilbeheer)

Er is geen peilregulerend kunstwerk aanwezig in deze buitenpolder. Er bevindt zich wel een coupure 

in de zomerkade die in de huidige situatie een functie heeft in het kader van het inlaatbeleid. Er is 

geen pomp aanwezig.

Afferdense en Deestse Waarden



Peilbeheer Naam buitenpolder

Code buitenpolder

Karakteristieke omschrijving

Klasse huidige situatie (met zomerkade 

(1)/met voorlandkering (2)/zonder 

waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder 

watergangen(B))

Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud 

vigerend peil/vigerend peil)

ZP (m NAP)

WP (m NAP)

Gemeten peil 22-07-2013 (m NAP) 6,47

Huidige situatie

Beheer en onderhoud (water)systeem

Plannen Plannaam

Initiatiefnemer plan

Korte omschrijving plan

Status plan

Periode uitvoering plan

Toekomstige situatie

Functies Totaal oppervlakte buitenpolder (ha)

Grondgebruik (in %) Akkerland Bebouwing Grasland Natuur Water Boomteelt

6,62 0,21 39,57 53,43 0,17 0,00

Aantal woningen

Natura 2000-gebied

Natuurbeheerder

Type natuur Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02)

EHS

Inlaatbeleid* Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP)

WS bij Lobith (m NAP)

Keerperiode

Belang

Afstoten zomerkade (ja/nee)

Opmerkingen 

algemeen

Omschrijving 

knelpunten

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren” door de Afdeling Beheer en Onderhoud

De zomerkade wordt verlegd en de afwaterende A-watergang wordt aangepast. De peilen veranderen 

niet.

Geen

Geen  

12,65 (coupure) en 9,3 (gemaal)

Zomer

Ondergemiddeld belang

Nee (tracé wijzigt wel)

Er zijn peilregulerende kunstwerken aanwezig in deze buitenpolder. Er bevinden zich: een in- en 

uitlaatschuif, een gemaal en een coupure. Deze kunstwerken worden met name bediend in het kader 

van het inlaatbeleid. De pomp wordt alleen tijdens hoogwatersituaties gebruikt om het  kwelwater en 

eventuele regenwater weg te pompen: de pomp slaat aan op 1,70 m boven de vloer en af op 1,35 m 

boven de vloer (geen NAP-hoogten). Er is geen inlaatpomp aanwezig. 

Er bevinden zich A-watergangen en overige wateren in de buitenpolder. Waterschap beheert en 

onderhoudt de A-watergangen en de kunstwerken

Uiterwaarden Waal

STAATSBOSBEHEER

Natuurgebied en Verweven

9,59 (coupure) en 6,19 (gemaal)

bestemmingsplan is vastgesteld, vergunningen zijn verleend

2013 - 2015

149

4

Winssense waarden

BPQU34

1A

Buitenpolder waarin zich voornamelijk grasland en natuur bevindt 

Gemeente Beuningen

Onderdeel van project Geertjesgolf: de zomerkade van de Winssense Uiterwaard wordt deels verlegd 

en geintegreerd in een ringkade rondom de nieuwe haven

geen peilgebied

Fluctuerende peilen (gemaal werkt bij hoogwatersituaties; in overige situaties geen actief peilbeheer)

Fluctuerende peilen (gemaal werkt bij hoogwatersituaties; in overige situaties geen actief peilbeheer)

Voorhaven Winssen / Ruimte voor de Rivier



Peilbeheer Naam buitenpolder

Code buitenpolder

Karakteristieke omschrijving

Klasse huidige situatie (met zomerkade 

(1)/met voorlandkering (2)/zonder 

waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder 

watergangen(B))

Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud 

vigerend peil/vigerend peil)

ZP (m NAP)

WP (m NAP)

Huidige situatie

Beheer en onderhoud (water)systeem

Plannen Plannaam

Initiatiefnemer plan

Korte omschrijving plan

Status plan

Periode uitvoering plan

Toekomstige situatie

Functies Totaal oppervlakte buitenpolder (ha)

Grondgebruik (in %) Akkerland Bebouwing Grasland Natuur Water Boomteelt

0,00 8,05 12,34 59,00 20,61 0,00

Aantal woningen

Natura 2000-gebied

Natuurbeheerder STAATSBOSBEHEER

Type natuur

EHS

Inlaatbeleid* Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP)

WS bij Lobith (m NAP)

Keerperiode

Belang

Afstoten zomerkade (ja/nee)

Opmerkingen 

algemeen

Omschrijving 

knelpunten

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren” door de Afdeling Beheer en Onderhoud

Op langere termijn is voorzien in een verwijdering van de zomerkade, een vergraving van de A-

watergang. Op korte termijn gaat het alleen om lokale maaiveld verlaging, geen invloed op 

onderhoud en peilbeheer komende paar jaren. 

Geen   

10,34 en 9,1 (in- en uitlaatduikers)

Zomer 

Ondergemiddeld belang

Ja

De dam in het midden van de polder is een compartimenteringsdam en staat niet op de legger. Wens 

is om het westelijk deel van deze polder af te stoten vanwege de hoge jaarlijkse kosten die niet 

opwegen tegen het belang dat gediend wordt.

Beuningse Uiterwaarden

Stichting ARK

Uiterwaarden Waal

Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02)

Natuurgebied en Verweven

8 en 6,7 (in- en uitlaatduikers)

Waterschap is betrokken bij de voorbereiding. Vergunningentreject loopt.

rond 2016

94

11

Beuningse uiterwaard

BPBL33

1A

Buitenpolder waarin zich voornamelijk natuur bevindt. 

Gefaseerde aanleg van geul in uiterwaard. Het plan is een onderdeel van Waalweelde

Er bevinden zich A-watergangen en overige wateren in de buitenpolder. Waterschap beheert en 

onderhoudt de watergangen en de kunstwerken

geen peilgebied

Fluctuerende peilen (geen actief peilbeheer)

Fluctuerende peilen (geen actief peilbeheer)

Er is geen peilregulerend kunstwerk aanwezig in deze buitenpolder. Er bevinden zich wel een aantal 

kunstwerken in deze buitenpolder die worden bediend in het kader van het inlaatbeleid: twee duikers 

met schuiven.



Peilbeheer Naam buitenpolder

Code buitenpolder

Karakteristieke omschrijving

Klasse huidige situatie (met zomerkade 

(1)/met voorlandkering (2)/zonder 

waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder 

watergangen(B))

Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud 

vigerend peil/vigerend peil)

ZP (m NAP)

WP (m NAP)

Gemeten peil 23-07-2013 (m NAP) 0,28

Huidige situatie

Beheer en onderhoud (water)systeem

Plannen Plannaam

Initiatiefnemer plan

Korte omschrijving plan

Status plan

Periode uitvoering plan

Toekomstige situatie

Functies Totaal oppervlakte buitenpolder (ha)

Grondgebruik (in %) Akkerland Bebouwing Grasland Natuur Water Boomteelt

58,10 6,57 6,99 12,49 12,69 3,15

Aantal woningen

Natura 2000-gebied

Natuurbeheerder

Type natuur Geen

EHS

Inlaatbeleid* Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP)

WS bij Lobith (m NAP)

Keerperiode

Belang

Afstoten zomerkade (ja/nee)

Opmerkingen 

algemeen

Omschrijving 

knelpunten

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren” door de Afdeling Beheer en Onderhoud

Geen   

Geen   

Hele jaar

Geen belang (bekken Afgedamde Maas achter keersluis)

Nee

Geen

Er bevinden zich C-watergangen in de buitenpolder. Waterschap beheert en onderhoudt de 

watergangen en de kunstwerken niet.

nee

STAATSBOSBEHEER

Natuurgebied

0,12 (uitlaatduiker)

113

19

Nederhemert Noord/Arkenswaard

BPBW46

1A

Buitenpolder waarin zich voornamelijk akkerland bevindt

geen peilgebied

Fluctuerende peilen (geen actief peilbeheer)

Fluctuerende peilen (geen actief peilbeheer)

Er is geen peilbeheer. Het waterschap heeft hier geen taken.



Peilbeheer Naam buitenpolder

Code buitenpolder

Karakteristieke omschrijving

Klasse huidige situatie (met zomerkade 

(1)/met voorlandkering (2)/zonder 

waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder 

watergangen(B))

Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud 

vigerend peil/vigerend peil)

ZP (m NAP)

WP (m NAP)

Huidige situatie

Beheer en onderhoud (water)systeem

Plannen Plannaam

Initiatiefnemer plan

Korte omschrijving plan

Status plan

Periode uitvoering plan

Toekomstige situatie

Functies Totaal oppervlakte buitenpolder (ha)

Grondgebruik (in %) Akkerland Bebouwing Grasland Natuur Water Boomteelt

Grondgebruik wijzigt door project Ruimte voor de Rivier

Aantal woningen

Natura 2000-gebied

Natuurbeheerder

Type natuur Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02)

EHS

Inlaatbeleid* Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP)

WS bij Lobith (m NAP)

Keerperiode

Belang

Afstoten zomerkade (ja/nee)

Opmerkingen 

algemeen

Omschrijving 

knelpunten

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren” door de Afdeling Beheer en Onderhoud

Waarden bij Loevestein

BPBW43

1A 

Natura2000-gebied wordt in het kader van Ruimte voor de Rivier ontpolderd 

dijkverlegging waardoor buitenpolder ontpolderd wordt

Er bevinden zich A-, B- en C-watergangen en overige wateren in deze buitenpolder. Waterschap 

beheert en onderhoudt de watergangen en de kunstwerken niet. Waterschap beheert (nu nog) de drie 

gemalen maar die verdwijnen in de toekomst (2015) en onderhoudt de A-watergangen. Er is nog 

steeds schouwplicht op de B-watergangen.

vigerend peil (BOM184/Peilbesluit Bommelerwaard (23-07-2007))

Vigerend zomerpeil 0,5 m NAP; huidig praktijkzomerpeil 0,40 m NAP

Vigerend winterpeil 0,5 m NAP; huidig praktijkwinterpeil 0,25 m NAP

Er is een peilregulerend kunstwerk aanwezig in deze buitenpolder: het peil wordt (indien mogelijk) 

beheerd door middel van een gemaal, beide pompen zijn geautomatiseerd (openzetten bij 8,0 meter 

bij Koln, buitenpolder valt in het peilbesluit) In de toekomstige situatie wordt het gemaal verwijderd.

Ruimte voor de Rivier - Munnikenland

RWS/WSRL

project in realisatiefase. Uitvoering start begin 2013

2013-2016

270

0

Na voltooiing van project Munnikenland in 2015 vindt er geen peilbeheer door het waterschap meer 

plaats in de buitenpolder. Het gemaaltje wordt gesloopt en het peil in het gebied komt onder invloed 

van de rivier ten behoeve van natuurwaarden. Dit betekent dat het peil zal stijgen en zal afwijken van 

de peilen die in het peilbesluit zijn afgesproken. Dit is conform het inrichtingsplan Munnikenland. 

Het inrichtingsplan is in het bestemmingsplan verankerd.

Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem

STAATSBOSBEHEER

Natuurgebied

Niet opgenomen in inlaatbeleid

Geen

Afwijking peilbesluit bij toekomstige peilen

Ja



Peilbeheer Naam buitenpolder

Code buitenpolder

Karakteristieke omschrijving

Klasse huidige situatie (met zomerkade 

(1)/met voorlandkering (2)/zonder 

waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder 

watergangen(B))

Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud 

vigerend peil/vigerend peil)

ZP (m NAP)

WP (m NAP)

Huidige situatie

Beheer en onderhoud (water)systeem

Plannen Plannaam

Initiatiefnemer plan

Korte omschrijving plan

Status plan

Periode uitvoering plan

Toekomstige situatie

Functies Totaal oppervlakte buitenpolder (ha)

Grondgebruik (in %) Akkerland Bebouwing Grasland Natuur Water Boomteelt

12,72 3,60 34,50 29,46 19,72 0,00

Aantal woningen

Natura 2000-gebied

Natuurbeheerder

Type natuur Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02)

EHS

Inlaatbeleid* Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP)

WS bij Lobith (m NAP)

Keerperiode

Belang

Afstoten zomerkade (ja/nee)

Opmerkingen 

algemeen

Omschrijving 

knelpunten

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren” door de Afdeling Beheer en Onderhoud

Uiterwaarden Waal

Geen   

Afwijking peilbesluit bij toekomstige peilen

7,85

Zomer 

Bovengemiddeld belang

Nee (tracé wijzigt wel)

RWS + provincie + DLG

Er bevinden zich A- en C-watergangen en overige wateren in deze buitenpolder. Waterschap 

onderhoudt de A-watergangen en de kunstwerken (pomp Panhoven).

STAATSBOSBEHEER & ST BEH NATUUR- EN LANDELIJK GEB

Natuurgebied en Verweven

1,33 (in en uitlaatduiker)

werk is eind 2012 gegund

2013-2015

318

1

De buitenpolder wordt na afronden planvorming Ruimte voor de Rivierenproject gesplitst in twee 

peilgebieden waarbij de peilen worden afgestemd op het natuurgebied ((BOM187A) en het 

landbouwgebied (BOM187). In het natuurgebied komt het bestaande Panhovengemaal te vervallen en 

zal er een vrije in- en uitlaat naar de rivier plaatsvinden. Na een hoogwatersituatie wordt het hoge 

peil vastgehouden op een hoogte van 2,80 m NAP, daarna zal het peil uitzakken. Dit peil wijkt af van 

het peil van 3,10 m NAP dat afgesproken is in het peilbesluit. In het landbouwgebied komt een extra 

gemaal dat in beheer en onderhoud van het waterschap komt. Het peil waar in dit peilgebied naar 

gestreefd wordt is conform peilbesluit gelijk aan 2,50 m NAP. Verder wordt een nieuwe A-watergang 

aangelegd die de afvoer van de polder verzorgt, deze watergang watert af op de rivier via het nieuwe 

gemaal. 

Hurwenense waarden

BPBW40

1A

Gebied met grote natuurplas en landbouwpercelen. Landbouw verdwijnt langzaam uit het gebied 

maar nog wel aanwezig

zomerkade wordt verlegd;aanleg nevengeul, polder wordt in tweeen gespitst (landbouw krijgt een 

eigen gemaal, de pomp van gemaal Panhoven voor het natuurgebied vervalt). Het uitlaatkunstwerk 

bij Panhoven blijft bestaan.

vigerend peil (BOM187 en BOM187A (Peilbesluit Bommelerwaard (23-07-2007))

De kunstwerken in deze buitenpolder zijn peilregulerend. Het peil wordt (indien mogelijk) beheerd 

door middel van een uitlaatduiker met schuif en een gemaal (Panhoven Gemaal). Gemaal Panhoven 

kan alleen uitpompen. In de periode 1 dec tot 1 april staat er een schotbalkstuw die de polder niet 

verder dan 2,75 m + NAP natuurlijk laat leeglopen. 

Vigerend zomerpeil 2,50 (BOM187); 3,10 (BOM187A); Praktijk zomerpeil beide gebeiden 2,50

Vigerend winterpeil 2,50 (BOM187); 3,10 (BOM187A); Praktijk winterpeil beide gebeiden 2,50

Hurwenense Kil



Peilbeheer Naam buitenpolder

Code buitenpolder

Karakteristieke omschrijving

Klasse huidige situatie (met zomerkade 

(1)/met voorlandkering (2)/zonder 

waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder 

watergangen(B))

Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud 

vigerend peil/vigerend peil)

ZP (m NAP) -

WP (m NAP) -

Gemeten peil 19-07-2013 (m NAP) -0,581

Huidige situatie

Beheer en onderhoud (water)systeem

Plannen Plannaam

Initiatiefnemer plan

Korte omschrijving plan

Status plan

Periode uitvoering plan

Toekomstige situatie

Functies Totaal oppervlakte buitenpolder (ha)

Grondgebruik (in %) Akkerland Bebouwing Grasland Natuur Water Boomteelt

0,00 99,72 0,11 0,00 0,18 0,00

Aantal woningen

Natura 2000-gebied

Natuurbeheerder

Type natuur Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02)

EHS

Inlaatbeleid* Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP)

WS bij Lobith (m NAP)

Keerperiode

Belang

Afstoten zomerkade (ja/nee)

Opmerkingen 

algemeen

Omschrijving 

knelpunten

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren” door de Afdeling Beheer en Onderhoud

Polder Nieuwland

BPAW21

1A

Buitenpolder waarin zich voornamelijk stedelijk gebied (bedrijventerrein) bevindt 

geen peilgebied

Fluctuerende peilen (geen actief peilbeheer)

Fluctuerende peilen (geen actief peilbeheer)

Er is geen peilregulerend kunstwerk aanwezig in deze buitenpolder. Er is wel een noodpomp 

aanwezig die er voor zorgt dat het water uit de polder wordt gemalen.

Polder Nieuwland

BRC

Aanleg bedrijventerrein inclusief waterberging 

Er bevinden zich C-watergangen in deze buitenpolder. 

Vanaf 2013 

64

0

Het bedrijventerrein en de waterberging zijn al gerealiseerd. De voorliggende waterkering is 

opgehoogd. De in- en uitlaatgemalen zijn nog niet gerealiseerd.

Een bedrijventerrein inclusief waterberging,  een voorliggende waterkering en in- en uitlaatgemalen 

worden aangelegd. Het beheer van de waterberging gaat naar de Gemeente Papendrecht. Het beheer 

en de bediening van de gemalen en de watergang gaat naar het waterschap. Het voorstel is om in de 

toekomst een peil van +0,20 m NAP in te stellen (exacte datum niet bekend). 

nee

Geen

Ecologische verbindingszone

Niet opgenomen in inlaatbeleid

Geen   

Geen   

Nee



Peilbeheer Naam buitenpolder

Code buitenpolder

Karakteristieke omschrijving

Klasse huidige situatie (met zomerkade 

(1)/met voorlandkering (2)/zonder 

waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder 

watergangen(B))

Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud 

vigerend peil/vigerend peil)

ZP (m NAP)

WP (m NAP)

Huidige situatie

Beheer en onderhoud (water)systeem

Plannen Plannaam

Initiatiefnemer plan

Korte omschrijving plan

Status plan

Periode uitvoering plan

Toekomstige situatie

Functies Totaal oppervlakte buitenpolder (ha)

Grondgebruik (in %) Akkerland Bebouwing Grasland Natuur Water Boomteelt

0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aantal woningen

Natura 2000-gebied

Natuurbeheerder

Type natuur Geen

EHS

Inlaatbeleid* Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP)

WS bij Lobith (m NAP)

Keerperiode

Belang

Afstoten zomerkade (ja/nee)

Opmerkingen 

algemeen

Omschrijving 

knelpunten

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren” door de Afdeling Beheer en Onderhoud

Nedstaal/Ruigenhil

BPAW20

2A

Buitenpolder waarin zich voornamelijk stedelijk gebied (bedrijventerrein) bevindt.

-2,04

-2,04

Vigerend peil (NDW032 (Ruigenhil) (GGOR en peilbesluit Alblasserwaard (12-02-2010)) en 

praktijkpeil

Het kunstwerk in deze buitenpolder is peilregulerend. Het peil wordt (indien mogelijk) beheerd door 

middel van een pomp dat water over de dijk pompt (Pomp Ruigenhill) De pomp Ruigenhil staat 

gedurende het gehele jaar op dezelfde instelling van -2,04 m NAP. Er is geen inlaat mogelijk. 

Geen

Er bevinden zich B-watergangen in deze buitenpolder. Waterschap beheert en onderhoudt de 

watergangen en de kunstwerken

30

33

nee

Geen

Geen

Niet opgenomen in inlaatbeleid

Geen

Er is geen inlaat mogelijk.

Nee



Peilbeheer Naam buitenpolder

Code buitenpolder

Karakteristieke omschrijving

Klasse huidige situatie (met zomerkade 

(1)/met voorlandkering (2)/zonder 

waterkering (3)/met 

watergangen(A)/zonder watergangen(B))

Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud 

vigerend peil/vigerend peil)

ZP (m NAP)

WP (m NAP)

Huidige situatie

Beheer en onderhoud (water)systeem

Plannen Plannaam

Initiatiefnemer plan

Korte omschrijving plan

Status plan

Periode uitvoering plan

Toekomstige situatie

Functies Totaal oppervlakte buitenpolder (ha)

Grondgebruik (in %) Akkerland Bebouwing Grasland Natuur Water Boomteelt

0,00 60,23 39,71 0,06 0,00 0,00

Aantal woningen

Natura 2000-gebied

Natuurbeheerder

Type natuur Geen

EHS

Inlaatbeleid Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP)

WS bij Lobith (m NAP)

Keerperiode

Belang

Afstoten zomerkade (ja/nee)

Opmerkingen 

algemeen

Omschrijving 

knelpunten

Vigerende peilgebiedsgrens klopt niet

Geen 

Nee

Er bevinden zich geen watergangen in deze buitenpolder.

Geen

Nee

Geen

Geen

Niet opgenomen in inlaatbeleid

3

12

Buitenstad Vianen

BPVH17

2B

Buitenpolder in het stedelijke gebied met voorlandkering zonder watergangen

geen peil

geen peil

geen peil

Het stedelijk water wordt afgevoerd naar de buitenpolder de Middelwaard. In de zomerkade bevindt 

zich een coupure.



Peilbeheer Naam buitenpolder

Code buitenpolder

Karakteristieke omschrijving

Klasse huidige situatie (met zomerkade 

(1)/met voorlandkering (2)/zonder 

waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder 

watergangen(B))

Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud 

vigerend peil/vigerend peil)

ZP (m NAP)

WP (m NAP)

Huidige situatie

Beheer en onderhoud (water)systeem

Plannen Plannaam

Initiatiefnemer plan

Korte omschrijving plan

Status plan

Periode uitvoering plan 2013-2015

Toekomstige situatie

Functies Totaal oppervlakte buitenpolder (ha)

Grondgebruik (in %) Akkerland Bebouwing Grasland Natuur Water Boomteelt

0,00 0,19 7,62 69,58 22,63 0,00

Aantal woningen

Natura 2000-gebied

Natuurbeheerder

Type natuur

Inlaatbeleid* Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP)

WS bij Lobith (m NAP)

Keerperiode

Belang

Afstoten zomerkade (ja/nee)

Opmerkingen 

algemeen

Omschrijving 

knelpunten

*Meer informatie over inlaatbeleid in de memo "Inlaatbeleid buitenpolders tijdens hoge rivierafvoeren” door de Afdeling Beheer en Onderhoud

Nieuw inlaatbeleid (tussen zomerkade en primaire waterkering)

De zomerkade van deze buitenpolder staat niet op de legger van het waterschap. 

Ja

Niet opgenomen in het inlaatbeleid

Planvormingsfase

140

1

Periode 1 mei tot 1 oktober: Doel peil langzaam laten uitzakken, geen inuundaties (Sluis dicht; Sluis 

open als peil buiten> 12.20 m+NAP (voorkomen van schade aan zomerkade); Vast stuwpeil 8.60 

m+NAP).

De bediening van de Waardse Sluis wordt geautomatiseerd door het waterschap. Langere "natte 

voeten" voor bewoners uiterwaarden en voet dijk.               

Periode 1 oktober tot 1 maart:  Doel is maximale peildynamiek, maar bij inundatie peil vasthouden 

op 8.60 m+NAP (Sluis is open; vast stuwpeil op 8.60 m+NAP).               

STAATSBOSBEHEER

Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02)

Van 1 november tot 1 april rivierpeil; de rest van het jaar maximaal 8,60 m NAP

Het kunstwerk in deze buitenpolder is in beperkte mate peilregulerend. Huidige situatie (vaste 

drempel op 8,90 m NAP): Sluis open van 1 december tot 1 april; Sluis dicht van 1 april tot 1 

december, behalve als het buitenpeil hoger is dan 12,20

Gelderse Poort

Periode 1 maart tot 1 mei: doel is water vasthouden op maximaal 10.20 m+NAP en waterpeil 

langzaam laten uitzakken.(Sluis open als buitenpeil is>= binnenpeil; Sluis dicht als waterpeil binnen 

zakt en binnenpeil < 10.20 m+NAP; Sluis open als peil buiten > 12.20 m+NAP (voorkomen van 

schade aan zomerkade; Van 1 april tot 1 mei gaat de sluis dicht zodra binnenpeil van 10.20 m+nap is 

bereikt, tenzij peil buiten > 12.20 m+NAP; Vast stuwpeil 8.60 m+NAP).                                   

Buiten Ooij / Oude Waal

DLG en Provincie Gelderland

Water langer vasthouden tussen primaire waterkering en zomerkade na 

hoogwatergolf.

Er bevinden zich C-watergangen en overige wateren in deze uiterwaarde. Geen beheer en onderhoud 

van het watersysteem door het waterschap.

Praktijkpeil

Buiten Ooij / Oude Waal

BPGO32

3A

Buitenpolder waarin zich voornamelijk natuur bevindt. 

Van 1 november tot 1 april rivierpeil; de rest van het jaar maximaal 8,60 m NAP





Peilbeheer Naam buitenpolder

Code buitenpolder

Karakteristieke omschrijving

Klasse huidige situatie (met zomerkade 

(1)/met voorlandkering (2)/zonder 

waterkering (3)/met watergangen(A)/zonder 

watergangen(B))

Omschrijving soort peil (praktijkpeil/oud 

vigerend peil/vigerend peil)

ZP (m NAP)

WP (m NAP)

Huidige situatie

Beheer en onderhoud (water)systeem

Plannen Plannaam

Initiatiefnemer plan

Korte omschrijving plan

Status plan

Periode uitvoering plan

Toekomstige situatie

Functies Totaal oppervlakte buitenpolder (ha)

Grondgebruik (in %) Akkerland Bebouwing Grasland Natuur Water Boomteelt

Aantal woningen

Natura 2000-gebied

Natuurbeheerder

Type natuur

Inlaatbeleid Drempelhoogte inlaatkunstwerk (m NAP)

WS bij Lobith (m NAP)

Keerperiode

Belang

Afstoten zomerkade (ja/nee + jaar)

Opmerkingen 

algemeen

Omschrijving 

knelpunten

Geen

Uitvoering tot en met 2015

Niet van toepassing, in de directe omgeving ligt N2000-gebied Biesbosch

Staatsbosbeheer

bestaan uit een peilgebied dat op peil wordt gehouden door een gemaal wat uitslaat op rivierpeil. 

Alleen in de polder Steenenmuur zijn twee peilgebieden waarbij het peil gereguleerd wordt door 

stuwen en een gemaal. De toekomstige peilen (in m NAP) zijn als volgt:

Nee

Niet opgenomen in het inlaatbeleid

Uitvoeringsfase

Nu binnendijks gebied, In de toekomst wordt het gebied buitendijks met enkele hoge kade polders. 

Het waterschap verzorgt in deze hoge kade polders de waterbeheersing en de in standhouding van de 

kaden.  Alle hoge kade polders, behalve polder Steenenmuur, 

BPAB48: Polder Achterste Kievietswaard/Happenhennip: ZP: -0,65; WP: -1,10

BPAB49: Polder Koningin Anna Palownapolder/Middelste Kievitswaard: ZP: -0,65; WP: -1,10

BPAB50: Polder Buitenste Kievitswaard/Binnenste Kievitswaard: ZP: -0,65; WP: -1,10

BPAB51: Polder Kleine Zalm: ZP: -0,30; WP: -1,00

BPAB52: Polder Vogelenzang: ZP: -0,40; WP: -1,00

BPAB53: Polder Steenenmuur: ZP: -0,50; WP: -1,00 en ZP: -0,70; WP: -1,00

BPAB54: Polder ’t Kooike: ZP: -0,70; WP: -1,00

Circa 650 hectare

Rijkswaterstaat

Vigerende peilen

Divers

Divers

Binnendijks gebied

Ruimte voor de Rivierproject: Ontpoldering van de Noordwaard ten behoeve van 

waterstandsverlaging op de Merwede bij hoge rivierafvoeren

Buitenpolders Noordwaard

BPAB48 t/m BPAB54

Binnendijks gebied dat in de toekomst buitendijks gebied wordt met enkele hoge kadepolders waarin 

het waterschap het peilbeheer zal uitvoeren.

Binnendijks gebied

Waterschap beheert en onderhoudt de watergangen en de kunstwerken.

Noordwaard


