
BEWONERSAVOND 

14 JUNI 2017

Kasteelgracht 

Woudhuis



Programma 

Welkom door wethouder en heemraad

Presentatie

Pauze 

Individuele vragen / rondlopen
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Presentatie

Gekozen maatregel

Alternatieven

Hoe verder?
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Problemen

1. Te weinig water

2. Riet breidt uit

3. Exotische waterplantjes 

4. Moeilijk onderhoud 

Dus: 

� Stank, muggen, verwaarloosde aanblik, teleurstelling
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Oorzaken 

Kasteelgracht is product van tijdgeest 

Steeds natuurlijker: o.a. minder ontwatering, meer voeding door 
grondwater, hogere oppervlaktewaterpeilen. 

‘Natuurlijker’ = minder controle

Waterpeil fluctueert -> te weinig water in het hoge pand

Hoe komt dat? 

- Grondwaterpeil is niet constant, verandert per seizoen en per jaar

- Daling grondwaterstond door aanleg van latere wijken
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Medio 2016 - nu 

Wat hebben we gedaan?

5 Bijeenkomsten met specialisten

Bestuurlijk overleg waterschap – gemeente

Besluit college b&w en bestuur d&h mei 2017

Conclusies: 

1. er is bestuurlijk draagvlak voor 1 pakket maatregelen 

2. geen alternatieven 

3. geen experiment

4. definitieve duidelijkheid voor bewoners najaar 2017
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Oplossing (1)

2 lekkende stuwen 

vervangen

1 stuw verplaatsen 

Bvk om het hoekje
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Oplossing (2)

Zeer gewenst: 

• klepstuw 

• water in lage pand sparen 

• onderzoek naar mogelijke peilverhoging en effect 

Lukt aanpassing niet, dan grondwater oppompen (liever niet)

Belemen (‘dichtplakken’) van de bodem bij de stuwen, circa 20 m

Pomp voor in eerste instantie oppervlaktewater (van laag naar hoog)

Nog hogere maaifrequentie door waterschap (budget verdubbeld)

€ 680.000
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Risico’s

Exotische waterplanten zijn heel moeilijk te bestrijden

Maaien van riet is maatwerk

Peil in de gracht blijft met grondwaterstand meebewegen 

(natuurlijk proces). Maar: langzamer uitzakken / sneller 

aanvullen

Geen garantie, wel grote verbetering jaarrond
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Alternatieven

Eenvoudig:

Oppervlaktewater naar de gracht

-> vooral: te weinig effect

Maar ook: hoge kosten, verleggen van probleem 

Beschoeiing herstellen

-> nul effect

Maar ook: strijdig met beleid waterschap

Meer onderhoud

-> heeft geen zin als ook niet het peil stijgt (laag peil bemoeilijkt 
onderhoud)

Oppompen en 2 stuwen vervangen (circa € 0,15 miljoen)

-> te weinig effect (daarom bij gekozen maatregel belemen toegevoegd en 
elders stuw aangepast)
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Alternatieven

Extreem (groene gracht):

Dempen (circa € 1,4 miljoen)
-> schaadt woongenot en stedenbouwkundige kwaliteit, hoge kosten

Betonnen bak (circa € 1,2 miljoen)
-> milieuonvriendelijk, negatief voor flora & fauna, belemmert 
drainage, hoge kosten 

Mix:

Hele bodem belemen, oppompen grondwater, stuwen vervangen 
(circa € 1,1 miljoen)
-> milieuonvriendelijk, strijdig met beleid waterschap, negatief voor 
flora & fauna, belemmert drainage, hoge kosten

Extra 4 ton ≠ extra effect
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Hoe verder? 

Besluit gemeenteraad (najaar)

Uitvoering vanaf 2018 door waterschap
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Pauze / individuele vragen stellen
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