Natuurorganisaties eisen verhoging
waterpeil Overlangbroek en Kolland,
desnoods via de rechter
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WIJK BIJ DUURSTEDE Natuurorganisaties strijden al maanden voor een
verhoging van het waterpeil in en rondom het natuurgebied Overlangbroek en
Kolland in Wijk bij Duurstede. Zij stellen dat Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden (HDSR) de wettelijke plicht heeft verdere verslechtering van het
natuurgebied te voorkomen. Het HDSR gaat hier niet in mee.
door Agnes Corbeij
De stichting Behoud het Weteringgebied en Vereniging Natuur en Milieu Wijk bij
Duurstede stuurden op 8 september een brief naar HDSR, waarin zij hun grote
zorgen uitspreken over het gevoerde beleid van het waterschap, in verband met
verdroging. ,,ln de mondelinge toelichting bij de inspraak is aangegeven dat dit in het
bijzonder speelt voor het Natura 2000-gebied Kolland en Overlangbroek, waarvan de
toestand ... ernstig is verslechterd, met ontwatering als een van de belangrijkste
oorzaken.”
PEILBESLUIT De zorgen zijn niet nieuw, maar zijn actueel door het peilbesluit
Langbroekerwetering 2022 dat het HDSR vast stelde op 11 mei 2022. Werkgroep
Biodiversiteit Zeist en stichting Behoud het Weteringgebied maakten zowel schriftelijk
als mondeling bezwaar tegen dit besluit. Het waterpeil is in het gebied van Kolland

en Overlangbroek te laag volgens hen. ,,Het peilbesluit doet onvoldoende recht aan
de noodzaak om de biodiversiteit in het gebied te vergroten.”
Het gaat hier om een klassieke botsing tussen belangen. Voor de agrarische sector
is het belangrijk dat de waterstand niet te hoog is, zodat de tractoren het land op
kunnen zonder sporen te trekken en koeien naar buiten zonder ontstekingen aan
poten en uiers te krijgen. Voor de natuur is een hoger waterpeil in veel gevallen
beter. HDSR heeft met alle belangen rekening te houden. De natuurorganisaties
stellen dat HDSR wettelijk verplicht is in dit geval voor de natuur te kiezen.

Natuur in Overlangbroek - Wim Verheugt
BEVOEGD Zij zijn dan ook naar de provincie Utrecht gestapt, die bevoegd is om
HDSR een verhoging van het waterpeil op te leggen. Stichting Natuur Alert
Nederland, een organisatie die op vele fronten opkomt voor de belangen van de
natuur, schreef die brief. De stichting baseert zich op een professioneel rapport over
de verslechtering van het natuurgebied, opgesteld door leden van de Kromme Rijn
Corridor (voorheen Werkgroep Biodiversiteit Zeist).

Verdroging is niet de enige oorzaak van de verslechtering van het natuurgebied,
aldus het rapport. Ook stikstofuitstoot en overwoekering door bramen spelen een rol.
Natuur Alert vraagt de provincie dan ook onder meer het waterpeil te verhogen en de
uitstoot van stikstof in dit gebied te verlagen. NatuurAlert kondigt een gang naar de
bestuursrechter aan als de provincie eisen niet inwilligt.

