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SAMENVATTING
In 2003 is door Royal Haskoning een MER-rapport gemaakt voor de toekomstige
inrichting van de Horstermeerpolder, een diepe kwelpolder van 620 hectare in het
centrum van het Noord-Hollandse Vechtplassengebied. Dit is gedaan samen met een
gebiedscommissie met daarin overheden en belanghebbenden zoals bewoners,
ondernemers, agrariërs en Vereniging Natuurmonumenten. Centraal in het rapport staat
de vraag waar een nieuw natuurgebied kan worden aangelegd en hoe dit het beste kan
worden ingericht.
Het proces om te komen tot een concreet voorstel van de gebiedscommissie is eind
2003 stilgelegd. Er was onduidelijkheid ontstaan over de gevolgen van het nieuwe
waterbeleid zoals dat onder andere is opgenomen in het Nationaal Bestuursakkoord
Water en het Streekplan Noord-Holland Zuid. In dit laatste plan is de Horstermeerpolder
aangeduid als zoeklocatie voor waterberging. De provincie, het hoogheemraadschap en
de gemeente hebben naar aanleiding van vragen hierover afgesproken om eerst
onderzoek te doen naar de precieze aard en omvang van de waterproblemen en naar
mogelijke oplossingen.
Door het Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht zijn daarna vier belangrijke
knelpunten geconstateerd (Probleemanalyse waterhuishouding Noordelijke Vechtstreek,
juni 2004):
• verdroging van het Vechtplassengebied;
• wateroverlast door klimaatverandering;
• hoge arseengehaltes;
• hoge chloridegehaltes.
In dit rapport worden de mogelijkheden beschreven om deze knelpunten op te lossen.
Vereniging Natuurmonumenten is bij dit onderzoek betrokken omdat zij veel grond aan
de rand van de polder heeft. In dit gebied lijken belangrijke kansen te liggen voor
oplossingen. De uitkomsten van de studie bevestigen deze verwachting:
• Het met de verdroging van het Vechtplassengebied samenhangende watertekort
kan met 60% worden verminderd.
• Ook in extreem natte periodes kan voldoende water worden geborgen om
wateroverlast in de Horstermeerpolder en erbuiten te voorkomen.
• De arseentoevoer kan aanzienlijk worden teruggebracht.
Alleen de toevoer van brak grondwater kan niet goed worden tegengegaan. Dit water
komt vooral in het bebouwde centrum van de polder omhoog en hiertegen zijn moeilijk
maatregelen te nemen. Op termijn zal de verzilting vanwege toevoer van zoet
grondwater uit het Gooi en de Vechtplassen echter langs natuurlijke weg afnemen.
De resultaten uit dit rapport kunnen worden gebruikt om de doelen en de planvorming
voor de Horstermeerpolder verder in te vullen. Het door de gebiedscommissie
opgestelde projectprogramma kan daarbij uitgangspunt blijven.
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1

WAAROM DIT PROJECT

1.1

Aanleiding
Tussen 2001 en 2003 heeft Royal Haskoning het VOP/MER voor de Horstermeerpolder
opgesteld. Doelstellingen hiervoor waren het ontwikkelen van 250 ha nieuwe natuur in
de polder en het terugdringen van de kwelstromen naar de Horstermeer met het oog op
het herstel van natuurwaarden in het Vechtplassengebied.
Al tijdens de afronding van dit project was er sprake van nieuwe ontwikkelingen in de
regio die breder waren dan de in het VOP/MER beschreven maatregelen. Dit had met
name betrekking op de plannen om capaciteit voor waterberging in de polder te creëren.
Vanuit deze nieuwe ontwikkelingen is er nu besloten om een aanvullende studie te
verrichten waarbij het Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA) als uitgangspunt wordt
genomen. Voor het MMA zijn de verschillende criteria uit het MER al geoptimaliseerd en
vanuit het MMA kan goed worden geëxtrapoleerd naar andere varianten.
In het aanvullend onderzoek zal worden bekeken hoe de nieuwe ontwikkelingen
aansluiten op het MMA uit het VOP/MER. Hiervoor zullen verschillende varianten van
het MMA opgesteld worden en doorgerekend worden.

Figuur 1. Het MMA uit het VOP/MER

Het aanvullend onderzoek is geïnitieerd vanwege een tweetal problemen:
• Wateroverlast buiten de Horstermeerpolder : door waterbergingscapaciteit in de
Horstermeer te creëren kan wateroverlast elders voorkomen worden;
• Problemen met de waterkwaliteit binnen en buiten de Horstermeerpolder: in de
Horstermeer kwelt water op dat arseen en chloride bevat. Dit verslechtert de
waterkwaliteit van het oppervlaktewater in de polder. Daarnaast wordt de kwel
onttrokken aan de omliggende Vechtplassen waar de waterkwaliteit verslechtert
door gebrek aan kwelwater.
Deze aanvullende studie is in gezamenlijke opdracht van de Provincie Noord-Holland,
het hoogheemraadschap AGV/DWR, Natuurmonumenten en de gemeente Wijdemeren
uitgegeven.
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1.2

Aanpak naar scenario’s via bouwstenen
Om tot een keuze van kansrijke scenario’s te komen is een bouwstenen-aanpak
gekozen. Onder een bouwsteen wordt één specifieke aanpassing ten opzicht van het
MMA in één bestaand of nader te begrenzen peilvak verstaan. Deze bouwstenen zijn
primair op hydrologische gronden geselecteerd, uitgewerkt en beoordeeld. In de figuren
in bijlage 1 is aangegeven hoe de bouwstenen zijn opgebouwd: met welke peilen is
gevarieerd of welke peilgebieden in de Horstermeer in grootte zijn aangepast.
Nader inzicht over de opbouw en de resultaten van de bouwstenen is in bijlage 1
opgenomen. Voor een uitgebreide gebiedsbeschrijving wordt verwezen naar het MERrapport van 2 januari 2003 en het addendum uit 22 maart 2003.
De bouwstenen zijn op basis van kwantitatieve kenmerken beoordeeld. De scenario’s
zijn combinaties van de bouwstenen –we spreken dan ook over combinatie-scenario’sen worden op de aspecten uit het MER-rapport afgewogen:
• Kwaliteit en duurzaamheid van het watersysteem;
• Natuur;
• Landschap en cultuurhistorische waarden;
• Ruimte en leefbaarheid;
• Hinder en overlast;
• Uitvoering.
Het totaaloverzicht van de resultaten van de combinatiescenario’s is in een tabel gevat
en in bijlage 2 opgenomen. De tabel heeft dezelfde aspecten en criteria als de
afwegingentabel die in het MER is gebruikt, alleen zijn nu 3 kolommen extra opgenomen
met de resultaten van de toegevoegde alternatieven, de combinatiescenario’s.

1.3

Leeswijzer
Uit de bouwstenen zijn door de opdrachtgevers van deze studie drie scenario’s
gekozen: de combinatie-scenario’s. Voordat daarvan de effecten worden beschreven
wordt eerst de aanleiding tot de scenario’s beschreven. De beschrijving gebeurt door de
combinatiescenario’s te vergelijken met het MMA.
Voor enkele criteria is de methodiek verfijnd waarmee effecten worden beschreven. Dit
is alleen gedaan indien de ‘meetlat’ uit het MER niet voldoende onderscheid oplevert
tussen de combinatiealternatieven.
De inhoud van de afzonderlijke hoofdstukken is als volgt:
Hoofdstuk 2.
In hoofdstuk 2 wordt eerst ingegaan op de basis van de
berekeningen: het MMA en de effecten hiervan.
Hoofdstuk 3.
De basis van de scenario’s wordt gevormd door de bouwstenen.
Er wordt kort ingegaan op de resultaten van de bouwstenen in
hoofdstuk 3.
Hoofdstuk 4.
In hoofdstuk 4 worden combinatiescenario’s en de effecten
beschreven volgens de MER-methodiek. De aspecten natuur en
de hydrologische aspecten worden verder uitgewerkt .
Hoofdstuk 5.
Gezien het belang van waterberging wordt in het aparte hoofdstuk
5 ingegaan op de behoefte aan waterberging en de beschikbare
ruimte.
Hoofdstuk 6.
Conclusies en aanbevelingen.

Aanvullende studie Horstermeer
Eindrapport

9R1118/R0001/
-2-

27 oktober 2005

2

BASIS VAN DE BEREKENINGEN: HET MMA

2.1

Inleiding
Als basis voor het berekenen van de bouwstenen is het MMA uit het VOP/MER
Horstermeerpolder genomen. In figuur 2 is het MMA weergegeven. De peilen in de
figuur zijn in meter t.o.v. NAP aangegeven.

Kwel en wegzijging
in mm/dag

4 : -2,70

9 : -2,90

3 : -2,90

8 : -2,90

1 : -3,45
2: -3,45

7 : -1,35
5 : -2,60
6 : -1,35

Figuur 2. Peilen en peilgebieden in het MMA

Effecten van het MMA op de omgeving
De kwel en infiltratiesituatie van het MMA is weergegeven in figuur 2. De gebieden waar
wegzijging optreedt zijn blauwgekleurd. In het rood zijn de kwelgebieden weergegeven.
Het peil in peilgebied 6 is zo hoog dat er wateraanvoer plaats zal moeten vinden

Zie voor een nadere beschrijving het VOP/MER-rapport.
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3

DE BOUWSTENEN

3.1

Inleiding
In bijlage 1 zijn de figuren van de bouwstenen opgenomen. De inhoud van de
bouwstenen zijn in principe variaties op het MMA. In deze stap is inzicht in de
effectiviteit van verfijning van MMA het doel. Er wordt op verschillende wijzen
gevarieerd op het MMA: peilen variëren ten opzichte van het MMA en ook de
grootte van de peilgebieden wordt in een aantal bouwstenen aangepast. De
bouwstenen zijn op hydrologische kenmerken gewaardeerd. Deze worden in paragraaf
3.2 t/m 3.5 beschreven.

3.2

Criterium: Inlaatbehoefte Vechtstreek
Tabel 1. Verminderde inlaatbehoefte
Inlaatbehoefte Vechtstreek (excl. de Horstermeer)
Bouwsteen
3

MMA

Bouwsteen 7

Bouwsteen 8

M /dag

19294

18576

20821

Mm3/jaar

7.0

6.9

7.6

Kenmerk

Zie de

Het peil in het noordwesten is hoger

In het noorden zijn de peilen terug op het oude

beschrijving in

en de peilgebieden in het zuiden zijn

niveau van -3,45 m NAP. Dit is zeer negatief

hfdst. 3

groter. Dit levert meer tegendruk.

voor de inlaatbehoefte in de Spiegelpolder.

Door de variatie van peilen en peilgebieden in de bouwstenen verandert de
inlaatbehoefte van de Vechtstreek. In tabel 1 is opgenomen welke spreiding de
inlaatbehoefte binnen de bouwstenen kunnen hebben. Bouwsteen 7 met hogere peilen
en grotere peilgebieden levert de grootste inlaatvermindering op.

3.3

Criterium: Hoeveelheid uit te pompen water
In tabel 2 is per bouwsteen opgenomen wat de hoeveelheid uit te pompen water is in de
Horstermeer. Het beste scoort weer bouwsteen 7 waarin door de hoge peilen minder
water kwel optreedt.
Tabel 2. Hoeveelheid uit te pompen water
m3/dag

Mm3/jaar

Verandering ten opzichte van het MMA

MMA

79358

29.0

0.0%

Bouwsteen 1

81965

29.9

1.0%

Bouwsteen 2

77454

28.3

-0.7%

Bouwsteen 3

77233

28.2

-0.8%

Bouwsteen 4

80066

29.2

0.3%

Bouwsteen 5

77515

28.3

-0.7%

Bouwsteen 6

81197

29.6

0.7%

Bouwsteen 7

75934

27.7

-1.2%

Bouwsteen 8

83221

30.4

1.4%

Bouwsteen 9

77420

28.3

-0.7%

Bouwsteen 10

78533

28.7

-0.3%

Bouwsteen 11

81299

29.7

0.7%

Bouwsteen 12

79247

28.9

0.0%

Bouwsteen 13

78407

28.6

-0.3%
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3.4

Aanvullend Criterium grootte kwelareaal buiten de Horstermeer.
In het MER is de grootte van het kwelareaal niet als direct criterium opgenomen, maar
gebruikt als parameter in de bepaling van de natuurscore van een alternatief. Gezien de
afwegingen die nu worden gemaakt wordt het kwelareaal wel apart aangegeven.
Het grootste kwelareaal treedt op bij bouwsteen 7. Dit komt door hogere peilen in het
noorden en grotere peilgebieden in het zuiden van de Horstermeer. Het meeste
profiteert de Spiegelpolder. Het kleinste kwelareaal treedt op in bouwsteen 8 door de
lage peilen in het noorden. Ook hier treedt de verandering op in de Spiegelpolder. Zie
tabel 3.
Voor de HAP en de SAP is bouwsteen 9 het meest gunstig. Het peil rondom de RWZI
wordt verhoogd. Voor de Kortenhoefse Polder is peilopzet aan de zuidoostzijde zeer
gunstig, maar ook de vergroting van de peilgebieden komt het kwelareaal zeer ten
goede.
Tabel 3. Verandering kwelareaal rondom de Horstermeer
Kwelareaal in ha
Totaal (incl. Spiegelpolder en ’s
Bouwsteen

3.5

Hap en SAP

Kortenhoefse polder

Gravenlandse Polder)

MMA

219

397

696

WB1

220

412

712

WB2

222

404

706

WB3

219

405

705

WB4

219

391

689

WB5

220

407

707

WB6

219

392

690

WB7

221

400

718

WB8

215

394

671

WB9

225

398

705

WB10

219

397

697

WB11

211

395

684

WB12

219

397

697

WB13

219

397

697

Waterberging
De mogelijkheden voor waterberging in de gebieden variëren binnen de bouwstenen
tussen 3,7 en 4,2 miljoen
. Wanneer de noordelijke peilgebieden in elk geval 15 cm
onder het peil van de plassen buiten de polder blijven, en de peilgebieden in het zuiden
25 cm onder de peilen van de plassen buiten de polder, dan treedt in geen van de
bouwstenen een tekort aan waterberging op conform de wateropgave. De waterberging
is niet onderscheidend bij de keuze voor één van de bouwstenen.

3.6

Conclusies uit de bouwstenen
•
•
•

Hoe hoger de peilen in de Horstermeer hoe groter het kwelareaal in de
omgeving. Ook de uit te malen hoeveelheid neemt af.
De omvang van de peilgebieden in het zuidoosten heeft een grotere invloed op
de grootte van het kwelareaal dan peilopzet met 20 tot 30 cm.
Resultaten hebben geleid tot samengestelde scenario’s die in het volgende
hoofdstuk worden uitgewerkt.
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4

VERGELIJKING VAN DE COMBINATIESCENARIO’S

4.1

Beschrijving van de combinatiescenario’s
Uit de bouwstenen zijn de combinatiescenario’s opgesteld in overleg met Provincie,
AGV/DWR en Natuurmonumenten. De gemeente Wijdemeren heeft geen combinatiescenario aangedragen. Voor de gemeente is het vooral van belang welke peilgebieden
prioriteit dienen te krijgen bij het oplossen van de verschillende vraagstukken: waar kan
waterberging plaatsvinden of welke gebieden worden het eerst ontwikkeld?
In figuur 3 zijn de afbeeldingen van de peilen en de pielgebieden opgenomen. Naast elk
peilenkaartje is het , grondgebruik opgenomen.
Figuur 3. Peilen, peilgebieden en grondgebruik in de combinatiescenario’s

-2.30

CS1

-2.40
-2,40

-2.55
-3,45
-3,45

-2.30
-1.95

-1.80

CS2

-2.40
-3,45

-2,10
-2.40
-1.6

-3,45
-2.0
-1.7

-2.50

CS3

-2,10

-2.70

-2.40

-3,45
-2.45

-3,45
-2.40
-2.15
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Het doel en aanpak bij de combinatie-scenario’s is als volgt:

•

Combinatiescenario 1 aangedragen door Provincie Noord-Holland : Doel van
dit scenario is om te bepalen of de bergingsbehoefte binnen de bestaande
landinrichtingsopdracht van 320 ha natuur kan worden gerealiseerd. Daarbij is
ervoor gekozen om het peil vanaf één kavel achter de bebouwing vrij omhoog te
laten komen. Het peil wordt niet kunstmatig opgezet door inlaat van water vanuit de
Vecht, maar het kan wel periodiek stijgen om (gebiedseigen) water uit de omgeving
te bergen. Achterliggende gedachte bij dit secnario is dat de vermindering van
wegzijging uit de omgeving maximaal moet zijn maar dat dit niet ten koste van de
huidige bestemmingen (landbouw, bebouwing en natuur) in de Horstermeer mag
gaan. Er wordt gestreefd naar een verbetering van water- en natuurkwaliteit in en
buiten de polder, en bescherming tegen wateroverlast. In de gebieden 3, 4, 5, 6, 7
en 9 (zie figuur 1 voor de gebiedsnummering) bestaat een evenwicht tussen de
hoeveelheden kwel en wegzijging. De vorm van de peilgebieden blijft zo dicht
mogelijk bij het MMA.

•

Combinatiescenario 2 aangedragen door AGV/DWR: Dit scenario heeft als doel
een zo groot mogelijk kwelareaal in de omgeving van de Horstermeer te
bewerkstelligen. Tweede doel is de uit te malen hoeveelheid water uit de
Horstermeer en benodigd inlaatwater uit de Vecht zo ver mogelijk te beperken.
Randvoorwaarde voor peilverhoging is de behoefte aan bergingscapaciteit. Er dient
ruimte te blijven voor berging vanuit de omgeving. De omvang van de peilgebieden
is vooral aan de zuidzijde van de polder vergroot tot in totaal 370 ha.

•

Combinatiescenario 3 aangedragen door natuurmonumenten: In dit scenario is
het doel een zo groot mogelijk areaal plas-dras in de Horstermeer te realiseren. De
peilen liggen dan rondom het maaiveld. De grootte van de peilgebieden aan de
zuidzijde van de polder zijn vergroot tot in totaal 356 ha.

In de combinatiescenario’s zijn grootte van de peilvakken en de peilen aangepast.
In tabel 4 zijn de peilen en de gemiddelde maaiveldhoogte van de peilgebieden in het
MMA opgenomen. De hoogste peilen komen in CS2 voor. Hierbij is bewust gestreefd
naar een zo groot mogelijk kwelareaal. In CS3 zijn de laagste peilen zijn gekozen om
hiermee een zo groot mogelijk areaal plas-dras in de Horstermeer te realiseren.
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peilgebied 1

-3.45

-3.45

-3.45

-3.45

-2.60

peilgebied 2

-3.45

-3.45

-3.45

-3.45

-2.70

peilgebied 3

-2.90

-2.55

-2.40

-2.70

-2.70

peilgebied 4

-2.70

-2.30

-1.80

-2.50

-2.50

peilgebied 5

-2.60

-2.30

-2.00

-2.40

-2.40

peilgebied 6

-1.35

-1.95

-1.70

-2.15

-2.15

peilgebied 7

-2.55

-2.30

-1.60

-2.45

-2.45

peilgebied 8

-2.90

-2.40

-2.40

-2.40

-2.45

peilgebied 9

-3,45

-2.40

-2.10

-2.10

-1.80

maaiveldhoogte MMA

gemiddelde

polder

Peil CS 3: plas dras in de

beperken

Peil CS 2: waterstroom

naar de Horstermeer

NAP

polder

Peil in m t.o.v.

Peil CS 1: evenwicht in de

peil in MMA

Tabel 4. Peilen en gemiddelde maaiveldhoogte peilgebieden

In zowel CS2 als CS3 zijn de peilvakken in het zuiden aanzienlijk groter dan in het
MMA. CS1 benadert het MMA het meeste. De peilgebieden komen in CS1 wat grootte
betreft vrijwel overeen met het MMA, alleen zijn de peilen zo ingesteld dat er een ‘intern’
evenwicht ontstaat. De waterbalans van de peilgebieden in het zuiden en de
waterbalans in het noorden zijn zodanig dat geen water van elders toegevoerd hoeft te
worden, of dat veel water afgevoerd hoeft te worden.

4.2

Kwaliteit en duurzaamheid van het watersysteem

4.2.1

Criterium: Verminderde inlaatbehoefte Vechtstreek en de Horstermeer
In het MMA is de inlaatbehoefte op jaarbasis een kleine 7 miljoen m3. Alle drie de
combinatiescenario’s hebben een positieve invloed op de inlaatbehoefte van de
Vechtplassen. In CS1 is het streven de waterbalansen in de Horstermeer, per peilgebied
sluitend te maken. Zo wordt er zuiniger omgesprongen met water. Het verkleinen van
peilgebied 8 wordt ruimschoots gecompenseerd met de verhoging van het peil ten
opzicht van het MMA.
De maatregelen in CS2 zijn het meest effectief, maar hebben ook een nadeel. Dat is
ook te verwachten met de aanzienlijk hogere peilen die hier zijn gekozen. Naast de
hogere peilen zijn de peilgebieden aanzienlijk groter dan in het MMA en CS1. De
peilgebieden langs de randen van de polder zijn omgevormd tot plassen. Nadeel van dit
scenario is dat de hoge peilgebieden het hele jaar door dienen te worden gevoed met
water om ze op peil te houden. Ze verliezen water dat via de ondergrond in het
bebouwingslint opkwelt.
In CS3 liggen de peilen rondom maaiveld zodat plas-drassituaties worden gecreëerd.
De peilgebieden zijn in grootte vergelijkbaar met CS2. Door de lagere peilen is het effect
op de inlaathoeveelheid minder groot dat in CS2. Binnen de Horstermeer ontstaat er
inlaatbehoefte doordat hoge peilen in de polder ook leiden tot wegzijging naar de
bebouwingslint. De hoge peilen dienen op peil gehouden te worden. In tabel 5 de
resultaten.
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Tabel 5. Inlaatbehoefte Vechtstreek en Horstermeer
MMA

CS 1

CS 2

CS 3

18515*

17216

14288

16265

6.8*

6.28

5.22

5.94

0% en huidige situatie 100%)

58%

65%

80%

70%

Inlaatbehoefte Horstermeerpolder (in m3/dag)

6750

1399

10505

1239

Inlaatbehoefte Horstermeerpolder op jaarbasis (in Mm3/jaar)

2.46

0.51

3.83

0.45

25265

18615

24793

17509

9.26

6.79

9.05

6.39

22%

58%

25%

63%

Inlaatbehoefte Vechtstreek (m3/dag)
Inlaatbehoefte Vechtstreek op jaarbasis ( Mm3/jaar)
Percentage verandering inlaatbehoefte Vechtstreek (met referentie

Totaal benodigd inlaatwater (Vechtstreek en Horstermeer)
(in m3/dag)
Totaal benodigd inlaatwater op jaarbasis (in Mm3/jaar)
Percentage verandering totaal benodigd inlaatwater (met referentie
0% en huidige situatie 100%)

* Deze waarden wijken licht af van het MER door een verbetering in de berekening

4.2.2

Criterium: Hoeveelheid uit te pompen water
CS2 scoort het beste met de hoge peilen in de grote peilgebieden die een uitstekende
buffer vormen tegen de kwelstroom vanuit de Vechtplassen. In CS1 en CS3 is de buffer
door de lage peilen minder groot dan in CS2. In tabel 6 zijn de waarden opgenomen.
Tabel 6. Hoeveelheid uit Horstermeer te pompen water
Resultaat

MMA

uitslag Horstermeer Mm3/jaar

4.2.3

30.6

CS1
28.6

CS2
26.8

CS 3
27.8

Subcriterium Kwelareaal in de Vechtplassen
Het criterium kwelareaal is in de MER-rapportage indirect meegenomen in de
natuurscores. Nu worden de kwelarealen ook in de tekst te beschreven. Naast het
kwelareaal buiten de Horstermeer is in tabel 7 ook het totale kwelareaal in de
Horstermeer opgenomen. Alle drie de combinatiescenario’s scoren beter dan het MMA.
Vooral CS2 scoort weer aanzienlijk in het vergroten van het kwelareaal in de
Vechtstreek. Binnen de Horstermeer scoort scenario CS3 het beste met het meeste
kwelareaal binnen de natuurgebieden. Het totale kwelareaal binnen de
Horstermeerpolder is het grootst in CS3.
Tabel 7. Kwelareaal in en buiten de Horstermeerpolder
Resultaat

MMA

CS1

CS2

CS3

kwelareaal in het Vechtplassengebied in ha

695

715

826

734

bebouwingszone

505

447

345

487

Totale kwelareaal in ha

1200

1162

1171

1221

Totaal kwelareaal in de Horstermeer in ha, inclusief de
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4.2.4

Criterium: Waterkwaliteit in de polder
De waterkwaliteit in de polder wordt beoordeeld aan de hand van de verwachte
verandering van de concentraties arseen en chloride.
Het arseen wordt vooral via ondiepe kwel vanuit plassengebied aangevoerd. In het
noorden komt veel arseen in het ondiepe grondwater voor, in het zuiden is de
concentratie geringer. Het brakke tot zoute grondwater bevat niet zoveel arseen.
Chloride bevindt zich vooral in het midden van de polder en kwelt dus vooral daar op.
De intensiteit van de kwel in het midden van de polder is bepalend voor het chloridegehalte in het oppervlaktewater. De kwel langs de randen van de polder is bepalend
voor de concentratie arseen (dit met uitzondering van het zuiden).
Er treedt binnen de polder ook herverdeling van kwel op (zoals kwel en infiltratie aan
deranden van de peilvakken, maar de verwachting is dat hierdoor geen wijziging van
arseen belasting in de polder zal optreden.
In CS1 wordt de kwel langs de randen van de polder teruggedrongen. Hierdoor
vermindert de hoeveelheid kwel met een hoge concentratie arseen. De kwel in het
midden van de polder neemt in geringe mate af, waardoor ook de zoute kwel, zij het in
geringe mate, afneemt.
In CS2 wordt de kwel langs de randen van de polder sterker teruggedrongen dan in
CS1. Hierdoor is sprake van sterk verminderde kwel met arseen. De kwel in het midden
van de polder neemt toe, waardoor ook de zoute kwel toeneemt.
In CS3 wordt de kwel langs de zuidranden van de polder in iets grotere mate terug
gedrongen dan in CS1. Aan de noordkant wordt de kwel echter minder teruggedrongen.
Hierdoor treedt vermindering van de kwel met arseen op. De kwel in het midden van de
polder neemt gering toe waardoor ook de zoute kwel, zij het in geringe mate, toeneemt.
CS1

CS2

CS3

Arseen

++

++

+

Chloride

0

-

0

Als bron voor de waterkwaliteitsgegevens zijn de volgende twee rapporten gebruikt:
Mobilisatie en herkomst van arseen in de bodem van de provincie Noord-Holland.
Onderzoeksrapport Faculteit Aardwetenschappen VU Amsterdam en Ligging va het
zoet-zout scheidingsvlak in de Horstermeerpolder (isohaline van 100mg/l en 150mg/l).
Kaart uit rapport ’86 WenB.

4.3

Natuurontwikkeling in Horstermeerpolder

4.3.1

Inleiding
De herinrichting van de Horstermeerpolder heeft een tweetal doelstellingen (zie ook het
projectplan van de gebiedscommissie):
• Het ontwikkelen van 250 hectare natuur in de Horstermeerpolder, naast de reeds
bestaande 70 ha.
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•

Bijdragen aan de natuur buiten de polder.

In eerste instantie worden de scenario’s getoetst aan de hoofddoelstelling, om
uiteindelijk 320 ha natuurontwikkeling te realiseren in de Horstermeerpolder. Er kan dan
ook geconcludeerd worden dat naast de MMA ook alle andere scenario’s bijna voldoen
aan de eis van 320 hectare natuur. Alleen CS 1 voldoet met 318 hectare niet helemaal.
CS 3 kent het grootste oppervlak met 370 hectare. Met 356 ha is het CS 2 net wat
kleiner dan 3.
De gebruikte beoordelingsmethoden zijn uitgebreider beschreven in “Het MER rapport”.
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Kenmerken
Het MMA kenmerkt zich door een groot deel open water in het meest zuidelijke peilvak.
In de andere peilvakken met peilverhoging ontstaat een moeras met rietland. Het hele
rietland staat onder invloed van kwel. Meestal is deze kwel zoet maar er treedt ook
brakke kwel op. Op een aantal plaatsen is de kans groot dat een brak rietland ontstaat.
In CS 3 is bijna uitsluitend rietland te vinden dat overal onder invloed van kwelwater
staat. Ook hier kan het kwelwater op sommige plekken in het noordelijke deel nog van
brakke kwaliteit zijn, zodat een brak rietland ontstaat. In dit scenario zijn op de iets
drogere plekken enkele hectare Dotterbloemgrasland aanwezig.
Ook in CS 1 bestaat het grootste deel van het gebied met peilverhoging uit rietland. Hier
staat ruim de helft onder invloed van infiltratie, zodat een ander natuurdoeltype tot
ontwikkeling komt. Ook komen enkele hectare open water voor in de zuidelijke
peilvakken.
In het CS 2 ontstaat door de hoge peilen een groot oppervlak open water onder invloed
van infiltratie. Het overige rietland bestaat voor de helft uit een zoet kwel rietland en een
zoet rietland onder invloed van infiltratie. In dit scenario is het minste Dotterbloemgrasland aanwezig.
In alle combinatie scenario’s en het MMA is ten zuiden van de bebouwingslint een
peilvak waarbij het peil niet wordt verhoogd. Hier is ontwikkeling van een bloemrijk
grasland mogelijk. Weidevogelgrasland is in dit gebied niet mogelijk omdat door de
ligging tussen de bebouwing en het toekomstige rietland te veel verstoring aanwezig is.
Alleen bij het MMA en het CS 1 ontstaat aan de zuidwestkant een strook met
Weidevogelgrasland.
4.3.2

Criterium: Kwaliteit van de natuur in de polder
De kwaliteit van de natuur in de Horstermeerpolder zelf is beoordeeld aan de hand van
twee criteria “natuurwaarde voor de vegetatie” en “natuurwaarde voor de fauna”.

4.3.3

Sub-criterium: Natuurwaarde voor de vegetatie
CS 2 heeft dezelfde natuurwaarde als het MMA. In CS2 ontstaan meer hectaren natuur,
maar de waarde van de natuur is lager omdat op een groter areaal infiltratie van water
optreedt. CS 1 scoort het laagst. Naast het feit dat er een aantal hectare minder natuur
wordt ontwikkeld, is het oppervlak met peilverhoging minder. Daardoor ontstaat minder
moeras en meer (droog en vochtig) bloemrijk grasland met een lagere natuurwaarde.
Ook ontstaat in verhouding meer moeras onder invloed van infiltratie met een lagere
natuurwaarde. CS 3 kent de hoogste natuurwaarde. Ook hier worden meer hectares
natuur en meer hectares met een hoger peil gerealiseerd. Bovendien is het peil zo
ingesteld dat bijna het hele moerasgebied onder invloed van kwel staat met een hogere
natuurwaarde.

4.3.4

Sub-criterium: Natuurwaarde Horstermeerpolder voor fauna
Effecten op vogels
Om de avifaunistische potenties te beoordelen is gekeken naar het type water en
moeras dat men kan verwachten. Aan de hand van de kwetsbaarheid en/of
zeldzaamheid en de intensiteit van het beheer werd voor elk natuurtype de potentie voor
de vogels bepaald.

Aanvullende studie Horstermeer
Eindrapport

9R1118/R0001/
- 12 -

27 oktober 2005

De combinatie scenario’s 1 en 3 hebben een groot areaal moeras, vergelijkbaar met het
MMA. Deze scenario’s worden dan ook met en ‘++’ beoordeeld. Omdat bij CS2 voor een
groot deel een ondiepe plas ontstaat, zijn de potenties van dat deel matig. Gemiddeld
met het voor moerasvogels waardevolle rietland wordt CS2 beoordeeld als ‘+’. Op de
lange termijn zal ook hier verlanding plaatsvinden, waardoor meer rietland ontstaat en
de kansen voor moerasvogels steeds groter worden.In een onderlinge vergelijking van
de combinatie-scenario’s hebben CS 1 en CS 3 hogere potenties voor moerasvogels
dan het MMA.
Effecten op vissen
Voor vissen scoort het CS 2 relatief het beste. Bij dit scenario is veel open water en veel
nat rietland met schuilmogelijkheden aanwezig. De oeverlengte is groot. Tevens zijn er
diepe plekken zodat de vissen kunnen ontwijken aan de vorst. De waterkwaliteit is
echter niet zodanig goed is dat zeer zeldzame soorten voorkomen. Geen ‘++’.
Bovendien is het biotoop door de verschillende peilvakken gecompartimenteerd. De
combinatie scenario’s 1 en 3 scoren ‘+’ omdat er veel nat rietland en ook kleine plasjes
voorkomen. Ook hier zijn veel schuilmogelijkheden en oeverlengte aanwezig. Echter zijn
hier minder geen diepe plekken voor overwintering bij vorst. Het MMA is iets minder
gunstig dan de combinatie scenario’s.
Effecten op zoogdieren
Bij de beoordeling van de potentie voor zoogdieren is met name gelet op de meest
kritische soorten: de Noordse woelmuis en de Waterspitsmuis. De Noordse woelmuis
komt met name voor in een nat moeras. De waterspitsmuis heeft een voorkeur voor
helder water met natuurvriendelijke oevers en een grote oeverlengte. Alle scenario’s
worden daarom met een hoge potentie beoordeeld. Het MMA kent het meest droge
rietland en is meer geschikt voor de Noordse woelmuis. De combinatie scenario’s
hebben een groot oppervlak aan open water en oevers. Dit is zeer geschikt voor de
Waterspitsmuis.
Effecten op amfibieën en reptielen
Het MMA heeft voor reptielen en amfibieën mindere kansen dan de drie combinatiescenario’s, omdat het rietland snel zal verlanden en verdichten, waardoor minder
voortplantingswateren aanwezig zullen zijn.
Alle combinatie-scenario’s bieden goede potenties. Ze worden niet met een ‘++’
beoordeeld omdat de meest zeldzame soorten, zoals kamsalamander, heikikker,
boomkikker, etc. in dit milieu niet voorkomen.
Effecten op insecten (libellen)
Libellen zijn gekozen als indicator voor (vliegende) insecten. De meest bijzondere
libellen komen voor in gebieden met het schoonste water. Het MMA en de combinatie
scenario’s hebben matige kwaliteit voor libellen. CS3 en CS1 scoren ten opzichte van
het MMA iets beter. In deze scenario’s is het aandeel kwelwater in de moerassen het
hoogst en de waterkwaliteit waarschijnlijk het beste. Het CS 2 heeft een iets mindere
potentie omdat water uit het gebied infiltreert en de waterkwaliteit waarschijnlijk iets
minder is dan in de andere scenario’s. Het CS1 ligt hier tussenin.
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4.3.5

Criterium: De kwaliteit van de water-, moeras- en graslandvegetatie
Vechtplassengebied.
Voor de beoordeling van het criterium natuur in de omgeving wordt aangesloten bij de
methode die gebruikt is bij het onderzoek uit 1994/1995 (Pomarius et al, 1995).
Intermezzo ANKO-project
In de huidige situatie wordt overtollig zoet kwelwater uit de zuidelijke randzone van de Horstermeerpolder terug
gepompt naar de Polder Kortenhoef. Normaliter wordt in deze polder Vechtwater ingelaten. Dit Vechtwater heeft
echter een slechte kwaliteit. Door het kwelwater uit de randzone van de Horstermeerpolder, het zogenaamde
ANKO-water, te benutten in Polder Kortenhoef hoeft er minder Vechtwater te worden ingelaten. Daardoor
ontstaat een natuurtype met een hogere waarde ondanks dat er geen toename van het kwelwater is.

Op deze methode is een uitzondering gemaakt doordat het ANKO-water (zie kader)
invloed heeft op de kwaliteit van het water. In de MER-tabel is dit effect verwerkt door de
een bandbreedte voor de natuurscore aan te geven. Laag is zónder ANKO-water, de
hoge score is mét ANKO-water.
Indien in de natuurontwikkelingsgebieden een plas met relatief hoog peil wordt
gerealiseerd, dan is geen kwelwater meer beschikbaar en kan geen gebruik worden
gemaakt van Anko-water. Indien het peil in de Horstermeerpolder in de
natuurontwikkelingsgebieden wordt verhoogd, kwelt in de rand van de Horstermeer
minder zoet water op en is minder water beschikbaar voor de omgeving. Er is dan
echter minder water nodig in polder Kortenhoef. Hoeveel water over blijft in de
Horstermeerpolder, is bij elk scenario verschillend en het hangt af van de fijne afstelling
van het peil en de grootte van het areaal waar geen peilverhoging plaatsvindt.
De MER-tabel geeft een overzicht van de effecten op de natuur, met name flora, in de
omgeving. De score in punten van de natuurwaarde en daaruit afgeleid de meerwaarde
(verbetering) ten opzichte van de Huidige Situatie zijn daarin gepresenteerd.
In CS 2 zijn de peilen zodanig hoog dat water moet worden aangevoerd om de
hoogwaterzone op peil te houden. Ook aan de oostkant van de Horstermeer wordt het
peil verhoogd. Er zal waarschijnlijk weinig water beschikbaar zijn om terug te malen. In
CS 3 blijft in de plasdras gebieden een overschot aan kwelwater. Daarnaast ontstaat
aan de zuidrand van het centrale deel met een laag peil een nieuwe zoete
kwelwaterzone. Verwacht wordt dat in dit scenario een groot deel van het water terug
kan worden gepompt zodat dit scenario in de richting van 16,9 punten scoort. Het MMA
en het CS 1 lijken op elkaar. Het overschot uit het zuidelijke moerasgebied is veel
kleiner. Er is echter in het oosten een deel zonder peilverhoging en aan de zuidrand kan
uit de centrale laagwaterzone zoet kwelwater worden opgevangen. Er is waarschijnlijk
iets minder water beschikbaar dan in combinatiescenario 3.
Uit de resultaten kan worden geconcludeerd dat alle combinatie scenario’s een hogere
score hebben dan het MMA. CS 2 heeft de grootste toename van de natuurwaarde in de
omgeving van de Horstermeerpolder. Dit komt door het hogere peil in de
natuurontwikkelings-gebieden in de Horstermeer en door het grotere areaal met
peilverhoging.
Ook CS 3 scoort relatief hoog. Ook hier wordt in een groter gebied het peil verhoogd
dan in het MMA. Dit is echter minder groot dan bij CS 2. CS 1 leidt tot een hogere score
voor natuurwaarde in de omgeving dan bij het MMA.
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4.4

Landschap en cultuurhistorie

4.4.1

Criterium: Aansluiting Horstermeerpolder bij omgeving
De Horstermeer bestaat uit een agrarisch landschap met een, in relatie tot het
omliggende landschap, relatief grote openheid. De omgeving van de Horstermeer
bestaat uit een veenontginningen landschap. De komst van meer natuur in de vorm van
kruidachtige vegetaties met kleine waterpartijen zal altijd het contrast met de omgeving
kleiner maken, vanwege de natuurlijke omgeving van het omliggende gebied.
In CS2 verandert het huidige gebruik in een natuur- en moerasgebied, met in de
noordwest en in de zuidoost hoek grote plassen open water. Dit open water contrasteert
voor een deel met het veenontginningenlandschap. In CS1 en CS3 verandert het
huidige gebruik ook in een natuur- en moerasgebied, met kleine plassen open water.
Voor alle drie de combinatiescenario’s geldt dat de door de gezoneerde inrichting het
moeilijker wordt de Horstermeer als geheel te herkennen. Hierdoor scoren alle
scenario’s scoren iets negatief. CS3 het meest negatief omdat het contrast met de
omgeving klein wordt. CS2 scoort het beste door de grote plassen.

4.4.2

Criterium: Karakteristiek landschap
In CS1 en CS3 blijft de relatie tussen het bebouwingslint en het achterland behouden.
Dit wordt positief beoordeeld. (+).
Doordat in CS2 grote oppervlakken water ontstaan met een hoger peil, zijn hogere
dijken noodzakelijk. De relatie tussen het lint en het agrarisch achterland wordt hierdoor
bemoeilijkt. Dit wordt niet positief beoordeeld. CS2 wordt ook niet negatief beoordeeld
en komt op een neutrale (0) score uit.

4.4.3

Criterium: Openheid en oriëntatiepunten
In de huidige situatie bevindt zich de grootste openheid aan de westzijde en met name
de noordwestzijde. De zuidoostzijde van de Horstermeer is relatief kleinschalig met een
vrije blik tot 125 meter.
In CS2 is er door een groot open water in het natuurgebied een toename van het vrije
blikveld in zuidoostelijke richting. Dit wordt als positief (+) beoordeeld. Maar de
radiotorens ten zuiden van de Radioweg verdwijnen omdat ze anders in het water
komen te staan. Dit is negatief. De totaalscore voor CS2 is neutraal. In CS1 en CS3 is
er een afname van de openheid. Het vrije blikveld en daarmee de openheid neemt aan
de noordwestzijde af. Dit geeft een negatieve score (-). In CS1 en CS3 blijven de torens
staan dit krijgt een neutrale score (0). De totaalscore wordt -/0.

4.4.4

Criterium: Cultuurhistorische patronen
Het patroon van wegen, hoofdwaterlopen en de Ringdijk zijn cultuurhistorisch gezien
van waarde. In CS2 zullen de Radioweg en de hoofdwaterloop door plassen in het
natuurgebied deels worden doorsneden. In CS1 en CS3 blijft het patroon van
verkaveling, waterlopen en wegen behouden en scoren beiden daarom iets beter dan
CS2.

Aanvullende studie Horstermeer
Eindrapport

9R1118/R0001/
- 15 -

27 oktober 2005

4.5

Ruimte en leefbaarheid

4.5.1

Criterium: Landbouw
Beoordeeld worden ‘ontsluiting’ en ‘waterhuishouding’.
Bij ontsluiting gaat het om de aanwezige en geplande infrastructuur. In stand blijven van
de huidige infrastructuur (Middenweg, Radioweg) daarbij is neutraal. Verdwijnen ervan
is negatief. Verlaging van het waterpeil scoort positief. Peilverhoging scoort negatief.
Verandering in oppervlakte van de functie landbouw wordt niet beoordeeld, omdat het
niet onderscheidend is. Verandering in verkaveling wordt hier niet meegenomen. CS2
scoort het slechts door de verhoging van de peilen en het doorbreken van ontsluitingen
door het verdwijnen van een deel van de Radioweg. CS1 scoort neutraal omdat de
peilen iets worden verhoogd, maar de omvang van de gebieden aansluit bij het MMA.
CS3 scoort iets negatiever door de aanpassing van de peilgebieden ten opzichte van
het MMA. De ontsluiting komt lokaal licht in het geding.
In tabel 8 zijn de maximale grondwaterstandsveranderingen opgenomen
Tabel 8. Maximale grondwaterstandverandering in landbouwgebied
Grondwaterstandverandering in breedte zone met maximaal
cm

4.5.2

5cm verhoging in m

Meeruiterdijks Meeruiterdijksche West

West

che polder

polder Zuid

Horstermeer

Horstermeer

Noord (cm)

(cm)

Noord

Zuid

MMA

5

5

300

200

CS1

10

5

50

50

CS2

15

15

500

500

CS3

10

10

150

100

Criterium: Recreatie
In CS2 is in beperkte mate waterrecreatie bij/op de plas mogelijk door de beperkte
grootte van de plassen. Dit wordt positief beoordeeld (+). CS1 en CS2 kennen deze
mogelijkheid niet en scoren hier neutraal op (0). In CS2 verdwijnt een deel van de
bestaande fietsroute, dit wordt negatief (-) beoordeeld. Door de compartimentering
ontstaat in alle combinatiescenario’s een goede ontsluiting van het gebied en daarmee
de vele recreatiemogelijkheden over kades en knuppelpaadjes. Dit geeft dan ook een
zeer positieve score (++).

4.5.3

Criterium: Wonen
Gemeten wordt de verandering in uitzicht. Dit is namelijk iets waar de alternatieven in
kunnen verschillen. In CS1 en CS3 zullen in de nabijheid van de bebouwing geen of
nauwelijks veranderingen van het uitzicht ontstaan. Lage kaden komen op enige afstand
en zullen nauwelijks in het landschap te zien zijn. Het uitzicht verandert dan ook vrijwel
niet. Dit wordt als neutraal (0) beoordeeld. In CS2 ontstaat een redelijk grote plas aan
de zuidkant van de Middenweg met een hoge kade. Dit wordt als negatief (-)
beoordeeld.
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Voor alle drie de combinatiescenario’s geldt dat in de natuur/moeras de verwachting is
dat de openheid afneemt door de verspreide natuurlijke begroeiing die zal ontstaan. Dit
wordt als negatief (-) beoordeeld.
4.5.4

Criterium: Werken
De alternatieven, het MMA en de 3 combinatiescenario’s zijn niet onderscheidend,
aangezien alle niet-agrarische bedrijvigheid in de vrijwaringsstrook ligt.

4.6

Hinder en overlast

4.6.1

Criterium: Faalkansen van het watersysteem in de Horstermeer
De wateropgave die nu in de Horstermeer ligt bedraagt 7000 m3. Door de grote
toekomstige bergingscapaciteit door de natuurontwikkeling in de Horstermeer is het in
geen van de scenario’s naar verwachting een knelpunt.

4.6.2

Criterium Grondwateroverlast binnen de polder (bebouwing)
De grondwaterstanden in het westen van de polder komen door de CS2 en CS3
omhoog iets omhoog. CS1 heeft geen noemenswaardig effect op de grondwaterstand.

Figuur 4. Stijging van de grondwaterstand binnen het bebouwingslint ten opzichte van de huidige situatie

MMA

CS1

CS3

CS2
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In figuur 4 zijn de veranderingen van de grondwaterstanden in de bebouwingszone ten
opzichte van de huidige situatie weergegeven. Vooral in CS 2 komen de
grondwaterstanden rond de Sniplaan omhoog met 25 tot 50 cm. Dit is hier een gevoelig
gebied met reeds nu al betrekkelijk hoge grondwaterstanden. Afhankelijk van de
bebouwing treedt hier zonder aanvullende maatregelen hoogstwaarschijnlijk overlast op.
Het is aan te bevelen om hier maatregelen te onderzoeken die kunnen worden
genomen ter voorkoming van de overlast. De maatregelen kunnen tevens invloed
hebben op de effectiviteit van de peilwijzigingen waar het gaat om de inlaatbehoefte van
de Vechtstreek.
Het MMA en CS1 leveren maar een beperkt risico op.
4.6.3

Criterium: Grondwateroverlast buiten de polder
Naar de omgeving buiten de polder zijn de stijgingen van de grondwaterstanden alleen
heel dicht bij de Horstermeer groot. De grootste stijghoogten in bebouwde gebieden
buiten de polder zijn in Ankeveen en Nederhorst den Berg; de maximaal verwachte
stijgingen hier zijn bij combinatiescenario 2 minder dan 20 centimeter. In tabel 9 zijn de
resultaten opgenomen. In hoeverre deze stijgingen werkelijk tot overlast kunnen leiden
is afhankelijk van de grondwaterstandsdiepte en de afstand van de grondwaterstand tot
de onderkant van bebouwing (kelders, kruipruimte) of wegprofielen.
Figuur 5. Grondwaterstand in meters onder maaiveld

CS1

CS2

CS3
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Tabel 9 Maximale grondwaterstandverandering in de bebouwing buiten de polder.
Alternatief

Maximale grondwaterstandverandering in bebouwing buiten de polder
(stijging in centimeter)
Vreeland

Overmeer/

Ankeveen

Kortenhoef ‘s-Graveland

Nigtevegt

Nederhorst
den Berg
MMA

0

10

5

5

0

0

Cs1

0

10

10

5

0

5

Cs2

0

20

15

15

5

5

Cs3

0

10

15

10

0

5

De verhoging van de stijghoogte in het watervoerende pakket van de Horstermeerpolder
heeft naar verwachting weinig gevolgen. Mogelijk dat bij afwijkingen in het bodemprofiel
(zand in plaats van klei) lokaal het grondwater relatief dicht aan het oppervlak komt te
staan en eventueel een kwelsituatie ontstaat, bijvoorbeeld in sloten. In een aantal
bijzondere gevallen zoals bij de Ringdijk en eventueel aanwezige funderingen op staal
dient te worden onderbouwd dat de veiligheid tegen falen ook in de nieuwe situatie nog
voldoende gewaarborgd is.
De waterdruk in de deklaag neemt niet af in de beschouwde scenario’s of varianten. Dat
betekent dat er geen (korrel)spanningsverhoging in de ondergrond ontstaat. Het
ontstaan van zettingen ten gevolge van de berekende veranderingen in de
grondwaterstanden wordt dan ook uitgesloten.
4.6.4

Criterium: Overlast van muggen en knutten
Bij de beoordeling speelt de factor afstand de grootste rol. Het gaat dan om de afstand
van water en moeras minder dan 400 meter tot de bebouwing. Aangezien de
Horstermeerpolder dicht bij de Vechtplassen ligt, kan er op bepaalde locaties in de
polder ook al zonder ontwikkelingen in de polder al enige overlast door muggen en
knutten optreden. Binnen de combinatiescenario’s verandert de afstand tussen
waterrijke gebieden en de bebouwing in CS2 en CS3. Deze scoren iets negatiever dan
CS1.

4.6.5

Criterium: Overlast door fauna
Bij het MMA en de combinatie scenario’s zal het areaal open grasland afnemen. Op het
resterende grasland zal het aantal foeragerende ganzen en smienten niet toenemen,
aangezien ze niet van besloten gebieden houden.
Bij het MMA en bij de combinatie scenario’s ontstaat een moeras met overjarig riet. Dit
kan ruiende ganzen aantrekken. Aangezien het Vechtplassengebied nu ook niet wordt
gebruikt door ruiende ganzen, is niet te verwachten dat er overlast zal ontstaan in de
Horstermeerpolder.
De kans is groot dat bij het CS 2 en bij de plas in het zuiden van het MMA enkele
grauwe ganzen een optimaal broedbiotoop vinden. Overlast is niet te verwachten,
omdat het slechts gaat om een gering aantal broedgevallen en niet om een grote groep.
Bij alle alternatieven met ontwikkeling van een moeras of een plas (inclusief de
Autonome Ontwikkeling en het MMA) zijn er meer mogelijkheden voor de voortplanting
van kikkers en padden. In het voorjaar leidt dat tot meer roepende beesten. Voor de één
is dat een rustiek landelijk geluid. Voor de ander betekent dat overlast.
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Adders, de enige giftige slangen in Nederland, komen slechts op droge zandgronden
voor, echter niet in moerassen. Ringslangen zouden in het plasdras milieu wel voor
kunnen komen. Maar ringslangen zijn niet giftig en zorgen niet voor overlast. Tevens is
van andere reptielen, zoals hagedissen en salamanders, geen overlast te verwachten.
4.6.6

Criterium: overlast door flora
Distels en moerasandijvie
De enige mogelijkheid voor kieming van akkerdistel en akkermelkdistel in het MMA en in
de combinatie scenario’s is wanneer de grasmat in het gebied zonder peilverhoging
wordt gescheurd om er bloemrijk grasland te verkrijgen. De kieming is alleen tijdelijk
totdat zich een nieuwe vegetatiedek heeft ontwikkeld. Bij het MMA en de drie combinatie
scenario’s is geen overlast te verwachten. Daarnaast is de overlast door distels
afhankelijk van het beheer. Nat grasland kan bij onvoldoende beheer distels geven.
Moerasandijvie is een pioniersoort van kale oevers (droogvallende oevers) waar het
kiemt en massaal kan optreden. Direct naar de aanleg van een
natuurontwikkelingsgebied kan op kale natte gronden de moerasandijvie massaal
voorkomen. Als de vegetatie naar enkele jaren dichter wordt, wordt de soort
weggeconcurreerd door andere planten en verdwijnt weer. Bij geen van de scenario’s
zal dus op middenlange termijn overlast ontstaan.
Hooikoorts
Hooikoorts wordt voornamelijk veroorzaakt door pollen van bloeiende grassen en
wilgen. In geen alternatief zijn wilgen doeltype van de natuurontwikkeling. In de plassen
en rietlanden komen geen bloeiende grassen voor (riet is wel een gras, maar
veroorzaakt geen hooikoorts). Alleen dotterbloemgrasland en Bloemrijk grasland worden
na de bloei van de grassen gemaaid. Dotterbloemgrasland komt bij het MMA en de
combinatie scenario’s slechts in lage aantallen voor. Het Dotterbloemhooiland ligt alleen
aan de rand van de polder, ver af van de bebouwing. De Bloemrijke graslanden worden
ontwikkeld in de strook ten zuiden van de bebouwing. Omdat de strook tot vrij dicht bij
de bebouwing komt, kan wel lokaal enige overlast door vliegende pollen optreden.

4.7

Uitvoering

4.7.1

Criterium Investeringskosten
Voor elk van de alternatieven zijn de investeringskosten berekend.Deze betreffen met
name:
• aanleg van dijken en/of kades
• aanleg of verbreden van watergangen (hoofdwaterlopen, tertiaire sloten en
dijksloten);
• constructie van kunstwerken (duikers, stuwen).
Voorts is in het totaalbedrag rekening gehouden met opslagen voor winst/risico,
voorbereiding en directiekosten en omzetbelasting. Er wordt geen rekening gehouden
met de kosten voor de aankoop van 250 ha ten behoeve van de natuurontwikkeling.
In CS 1 , CS 2 en CS 3 is in tegenstelling tot de andere alternatieven, rekening
gehouden met de aanleg van dijken ten behoeve van de waterberging.
De verschillen in investeringskosten worden vooral bepaald door de verschillen in
benodigde lengte en soort dijk. CS 2 heeft de hoogste investeringskosten gevolgd door
CS 3. CS 1 heeft relatief weinig investeringskosten vanwege de geringe dijken die nodig
zijn.
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4.7.2

Criterium: Beheerkosten water
Voor alle alternatieven zijn de kosten van beheer en exploitatie van het watersysteem
geschat. Het betreft hier met name :
• bemalen overtollig water;
• onderhoud aan stuwen en duikers;
• onderhoud aan de nieuwe watergangen;
• onderhoud dijken.
Op de beheerkosten is een opslag voor omzetbelasting toegepast.De verschillen tussen
CS1, 2 en 3 worden in belangrijke mate bepaald door het verschil in onderhoud aan de
dijken, en verder nog door verschil in te bemalen water. CS 2 heeft daardoor de hoogste
beheerkosten water, gevolgd door CS 3 en CS 1.

4.7.3

Criterium Beheerkosten natuur
De subsidies vanuit het Programma Beheer zijn indicator voor de beheerkosten gelden.
Het Programma Beheer kent twee subsidieregelingen: de Subsidieregeling
Natuurbeheer 2000 (SN 2000) en de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN).
Alternatief

Beheerkosten natuur

Huidige Situatie

13,1

Autonome Ontwikkeling

62,4

Meest Milieuvriendelijke Alternatief

62,7

Combinatie-scenario 1

38,8

Combinatie-scenario 2

31,6

Combinatie-scenario 3

44,4

(Euro X 1000 per jaar)

Veruit de meeste natuurdoeltypen in de Horstermeerpolder zullen na de herinrichting
ontstaan, zijn slechts opgenomen in de Subsidieregeling Natuurbeheer 2000. Vanwege
de vergelijkbaarheid met de MER Horstermeerpolder is ook voor deze studie is gebruik
gemaakt van de subsidieregeling van 2000.
De kosten voor het gewone slootonderhoud zijn niet meegenomen bij de berekeningen
van de beheerskosten natuur. Op bases van gegevens uit de subsidieregeling van 2000
met de hectares van de natuurdoeltypen in Tabel 10 komt de volgende tabel
‘beheerkosten natuur’ tot stand.
De beheerskosten voor alle drie combinatie scenario’s zijn veel lager dan van het MMA.
De reden hiervoor is dat bij het MMA meer hectares dotterbloemgrasland en zilt
grasland wordt ontwikkeld (omdat het peil lager is) en het beheer van grasland is
duurder dan van rietland. De verschillen tussen de drie combinatie scenario’s zijn
minder groot. Ondanks dat het combinatiescenario 2 het grootste areaal natuur kent, is
het beheer het goedkoopste. De reden is dat het areaal water met lage
onderhoudskosten groot is. Het CS 3 is relatief het duurste van de drie
combinatiescenario’s. De reden is de aanwezigheid van veel Dotterbloemhooiland met
hoge onderhoudskosten.
Tenslotte wordt opgemerkt dat compensatie voor de waardedaling van de agrarische
gronden kunnen vallen onder de subsidieregeling voor functieverandering, ook van
Subsidieregeling Natuurbeheer 2000. Deze subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan
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particuliere beheerders en samenwerkingsverbanden van particuliere beheerders, die
natuur willen ontwikkelen op landbouwgrond. Deze subsidieregeling geldt voor
maximaal 30 jaar.
4.7.4

Criterium Realisatietermijn
Onder dit criterium wordt een inschatting gegeven van het realisatietraject van diverse
activiteiten. De tijdspanne van realisatie maar ook de mate van fasering en
geleidelijkheid van uitvoering zijn daarbij belangrijke invalshoeken.
De tijdspanne betreft de verwachting ten aanzien van de looptijd van de herinrichting. Er
wordt uitgegaan van grondverwerving op vrijwillige basis. Belangrijk is dan in hoeverre
de grond reeds in eigendom is van een natuurbeheerorganisatie of het waterschap.
Voor SC1 , SC2 en SC3 is er weinig verschil in tijdspanne waarbij mogelijk SC3 iets
meer aansluit bij de reeds in bezit zijnde gronden. Dit geldt ook voor SC1. De oostelijke
hoek in SC2 en SC3 zal minder eenvoudig gerealiseerd kunnen worden. Op basis van
het totaal aantal ha te realiseren en bovenstaande komt de beoordeling als volgt uit:
CS1 +, CS2 -, en CS3 0.
De geleidelijkheid is een indicatie in welke mate de inrichting volgens een groeimodel
dan wel volgens sprongen gerealiseerd dient te worden. Plas alternatieven zullen door
hun aard overwegend een sprong realisatie te zien geven.
SC1 wordt ingeschat als een scenario dat eenvoudig gefaseerd kan worden aangelegd.
SC2 zal telkens in sprongen aangelegd moeten worden omdat hier sparake is van grote
peilvakken met open water waaromheen dijken dienen te worden aangelegd. SC3 is
hierin gemiddeld.
Beoordeling CS1 +, CS2 -, en CS3 0.
Alternatief

Beheerkosten natuur
(Euro X 1000 per jaar)

Huidige Situatie

13,1

Autonome Ontwikkeling

62,4

Meest Milieuvriendelijke Alternatief

62,7

Combinatie-scenario 1

38,8

Combinatie-scenario 2

31,6

Combinatie-scenario 3

44,4

Tabel 10. Beheerkosten natuur
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5

TOETSING NBW-NORMEN

5.1

Inleiding
De ruimte voor waterberging is een belangrijk punt van aandacht. Voor de gehele
Noordelijke Vechtplassen is bepaald waar door hevige neerslag nu en in de toekomst
peilstijgingen boven maaiveld uitkomen en overlast veroorzaken. De hoeveelheid water
die overlast veroorzaakt wordt hier de wateropgave genoemd en uitgedrukt in kubieke
meters water. In tabel 11 zijn de betrokken hoeveelheden opgenomen geldend voor het
klimaatscenario ‘midden 2050’. Voor scenario maximum 2050 is de opgave 834.000 m3.
De gegevens zijn ontleend aan rapport “Onderbouwing wateropgave beheersgebied
Amstel, Gooi en Vecht ten behoeve van streekplanherziening Noord-Holland Zuid”, 16
febr 2005.
Tabel 11. Bergingsbehoefte en -capaciteit

Bergingscapaciteit

Peilgebied

beschikbaar voor:

5.2

Berging in

Berging in

Berging in

Berging in

Bergingsbehoefte

MMA in

CS1 in

CS2 in

CS3 in

in m3

miljoen m3

miljoen m3

miljoen m3

miljoen m3

HAP +SAP

3, 4 en 8

249000

1.43

1.12

1.05

1.42

Kortenhoef

5,6 en 7

330000

0.98

1.31

1.08

1.93

Horstermeer

2

7000

1.60

1.55

1.10

1.32

Berging tot welk peil?
Uit de toetsing NBW-normen van het Noordelijk Vechtplassengebied is gebleken dat er
een wateropgave ligt in de Noordelijk Vechtplassen.
In de tabel zijn de benodigde bergingshoeveelheden opgenomen. Wanneer in de
Horstermeer de mogelijkheid tot piekberging vanuit de omgeving wordt gecreëerd dan is
de aanname dat er tot het peil van de omringende polders kan worden geborgen. In
figuur 6 zijn de omringende peilgebieden en de peilgebieden in de Horstermeer
opgenomen. In figuur 6 is met pijlen aangegeven welke Vechtplassenpolders hun
overtollige water naar welke peilgebieden in de Horstermeer kwijt kunnen. In tabel 12 is
aangegeven welke maximale peilen op basis hiervan worden aangenomen.
Uitgangspunt is dat de berging onder vrij verval plaats dient te vinden. Voor de
Spiegelpolder is vooralsnog geen piekbergingsgebied aangewezen omdat hier de ruimte
voor berging groter is dan in bijvoorbeeld de Stichts Ankeveense polder.
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5.3

Bergingsbehoefte
De bergingsbehoefte in de verschillende polders rondom de Horstermeerpolder is
opgenomen in tabel 12. De bergingscapaciteit is gedefinieerd als de ruimte boven de
polderpeilen tot het niveau van de plassen in de omgeving. Bijvoorbeeld is de berging in
het MMA in peilgebied 6 (zuiden van de Horstermeer, zie voor de nummering figuur 6)
de ruimte die tussen het streefpeil van -1,35 m en het peil van de Kortenhoefse Polder 1,22m NAP. In de verschillende scenario’s varieert de bergingscapaciteit dan ook.

"

!

Figuur 6. De peilgebieden in de Horstermeer in relatie tot de piekberging vanuit de omgeving

Over het algemeen kan gesteld worden dat de bergingscapaciteit zeer groot is in de
hele Horstermeer. Aangenomen wordt dat er tot het peil van de omgeving geborgen kan
worden: dan is ruimte voor ongeveer 4 miljoen m3. Hier lijkt dan ook niet een knelpunt te
ontstaan.
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Tabel 12. Berging wateropgave toetsing NBW-normen Noordelijke Vechtplassen
Peilgebied

Beschrijving

Horstermeer

Gebruike

Dichtstbijzijnde polder

Maximaal

n voor

piekbergingspeil

piekbergi

(in m NAP)

ng?
1

Bebouwingslint Horstermeer

nee

Nvt

Nvt

2

Ten zuiden van

nee

Nvt

nvt

3

Noordwest: gebied -2,90

ja

Stichts Ankeveense polder

-1,38

4

Noordwest, peilgebied -2,70

ja

Stichts Ankeveense polder

-1,38

5

Zuid: gebied NERA

ja

Polder Kortenhoef

-1,22

6

Zuid: gebied -1,35

ja

Polder Kortenhoef

-1,22

7

Zuidoost: gebied -2,55

ja

Korremof

-1,51

8

Noordoost: rondom RWZI

Ja

Stichts Ankeveense polder

-1,38

9

RWZI

nee

Nvt

Nvt

bebouwingslint

5.4

Vuistregel voor waterberging
De hoogte van de peilen ín de Horstermeer ten opzichte van de peilen rondom de
Horstermeer bepaalt de capaciteit voor waterberging.
Een vuistregel is dat wanneer de peilgebieden in het noorden 15 cm onder het peil van
de HAP en de SAP blijven en de gebieden in het zuiden 25 cm onder het peil van de
Kortenhoefse Polder blijven, dan is voor deze gebieden voldoende ruimte voor berging.
Uiteraard dient er in een inrichtingsstudie wel gekeken te worden of er hydraulisch
gezien geen knelpunten optreden. Wellicht is een groter verval noodzakelijk.
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5.5

Effecten op de waterkwaliteit door waterberging
Het water dat in de randzone van de Horstermeerpolder opkwelt is voor een groot deel
afkomstig uit de omgevende plassen, de polder Stichts Ankeveeen en polder
Kortenhoef. Een (klein) deel is waarschijnlijk ook afkomstig vanuit het Gooi en is
daardoor zoeter. Bij piekberging in de Horstermeerpolder wordt het water uit de Stichts
Ankeveense polder, (Spiegelpolder?) en polder Kortenhoef direct ingelaten in de
randgebieden 3, 4, 6 en 7. Doordat chloride een conservatief ion is en niet reageert met
zijn omgeving, wordt verwacht dat het chloridegehalte van het piekbergingswater in
grote lijnen overeenkomt met het opkwellende water afkomstig uit de randzone. Door
menging met dieper en zoeter kwelwater in de randzone is het ingelaten
piekbergingswater vermoedelijk iets minder zoet dan het lokale water.
Het water dat in de omgevende plassen infiltreert en in de randzone van de
Horstermeerpolder opkwelt wordt “gezuiverd” van stikstof en fosfaat door de
bodempassage. De nutriëntengehaltes van het kwelwater zijn lager dan van het water
dat voor piekberging wordt ingelaten vanuit de omliggende plassen. Door het inlaten van
water uit de omgeving zal het gehalte van stikstof en fosfaat iets toenemen. Echter, na
peilverhoging in de Horstermeerpolder verbetert de waterkwaliteit in de omgevende
plassen doordat door de toename van kwel minder water vanuit de Vecht hoeft te
worden ingelaten. Hierdoor is ook het stikstof en fosfaatgehalte van de omgevende
plassen lager dan in de huidige situatie.
Uit waterkwaliteitsberekeningen voor het waterbergingsgebied Zwaansbroek is
geconcludeerd dat de invloed van het ingelaten water een jaar later nauwelijks meer
zichtbaar is in de waterkwaliteit (Royal Haskoning, 2004, rapportnr. 9m9507). Daarbij is
echter geen rekening gehouden met het achterblijven van meegevoerd slib. Dit kan een
risico vormen.
In de huidige situatie zijn de gehaltes van stikstof en fosfaat in de Stichts Ankeveense
polder lager dan in de Polder Kortenhoef. Nutriëntengehaltes van de Spiegelpolder
nemen een tussenpositie in tussen twee eerst genoemde polders. Daaruit volgt dat
piekberging een meer eutrofiërend effect heeft op de waterkwaliteit in de zuidelijke
randzone van de Horstermeerpolder.
Bij het CS2 heeft piekberging geen negatief effect op de waterkwaliteit in de randzone
van de Horstermeerpolder. Bij dit scenario moet al water “van buiten” worden
aangevoerd om de peilgebieden op peil te houden.

5.6

Effecten waterberging op natuur
Effect op vegetatie
In alle combinatie-scenario’s en het MMA ontstaat in de gebieden met opgezet peil een
mozaïek van open water, rietland en dotterbloemgrasland. Afhankelijk van het scenario
verschilt het areaal (het relatieve aandeel) van de natuurdoeltypen.
Alle vegetatietypen van moerassen ondervinden geen negatief effect als bij een
piekberging het water in de winter voor een beperkte tijd 50 cm hoger staat. In het
voorjaar, in de kiemperiode, heeft een hoger waterpeil wel een (negatief) effect. Kieming
vindt dan niet, of veel later plaats. Indien piekberging elk jaar of regelmatig in het
voorjaar optreedt, zal een ander natuurdoeltype ontstaan. De meest gewenste
piekopslag (piekberging) in de Horstermeer treedt op met een frequentie tussen 1:10
jaar en 1:100 jaar. Dit zal geen effect op de vegetatie sorteren.
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Doordat verwacht wordt dat het effect van de inlaat van water met een iets hoger
trofieniveau al een jaar later nauwelijks meer merkbaar is, wordt verwacht dat het
negatieve effect op de vegetatie door iets voedselrijker water in te laten in de randzone
bij het CS 1, CS3 en het MMA nauwelijks negatief effect sorteert (daarbij is geen
rekening gehouden met slib dat eventueel achterblijft?). Doordat de waterkwaliteit bij het
CS2 in de peilgebieden
minder goed is, is te verwachten bij dit scenario helemaal geen effect optreedt.
Effect op fauna
Bij de inrichting van een moerasgebied wordt ervan uitgegaan dat zich alleen
diersoorten zullen vestigen die gebonden zijn aan natte omstandigheden en aangepast
zijn aan enige peilfluctuaties. Maar ook in natte natuurgebieden bevinden zich soorten
die slecht tegen inundatie door piekberging bestand zijn, omdat de peilstijging dan zeer
snel plaatsvindt. Algemeen is piekberging van aquatische natuur plassen en meren
minder gevoelig.
Het belangrijkste effect van inundatie op de fauna is verdrinking. De snelheid waarmee
verdrinking optreedt, is afhankelijk van de soort. Algemeen zijn mobiele soorten, zoals
vogels en andere vliegende dieren minder gevoelig voor inundaties. Voor sommige
soorten, zoals spitsmuizen en niet vliegvlugge juveniele vogels, kunnen inundaties van
enkele uren al fataal zijn. Andere kleine zoogdieren houden inundaties van enkele
dagen vol zonder voedsel. Amfibieën en reptielen hebben pas last van langdurige
winterbergingen. Ook speelt het seizoen van de piekberging een grote rol voor de
optredende effecten. Piekberging in het voorjaar heeft een duidelijk groter negatief effect
dan in de winter. Te denken valt bijvoorbeeld aan nesten van grondbroedende
moerasvogels die letterlijk wegdrijven.
Bij piekberging wordt ervan uitgegaan dat dit 1 keer in tien à honderd jaar optreedt. Er
wordt van uitgegaan dat een populatie van dieren zich kan herstellen, indien 1 keer in
honderd jaar een calamiteit plaatsvindt. Daardoor zal bij geen van de scenario’s op
populatieniveau een negatief effect optreden. De mate van effect bij meer frequente
inundaties hangt af van het herstelvermogen van elke soort.
Bij piekberging van een hogere frequentie dan 1 keer per 10 à honderd jaar, zijn de
gevolgen bij CS2 het minst. In dit scenario is een groot deel van het areaal open water
dat minder gevoelig is voor zeer snelle peilverhoging. De gevoeligheid voor de fauna
van CS1 en CS3 is vergelijkbaar. Deze scenario’s zijn iets minder gevoelig dan het
MMA want bij realisering van het MMA zullen zich meer dieren van iets drogere
omstandigheden vestigen.
Door bij de inrichting rekening te houden, bijvoorbeeld door aanleg van vluchtheuvels of
hoogwatervrije zones, kunnen de effecten voor redelijk mobiele soorten worden beperkt.
Effecten op natuur in de omgeving
Buiten de Horstermeerpolder treden geen effecten op de natuurpotentie op door
piekberging in de Horstermeerpolder.
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5.7

Effecten waterberging op bestemmingen in de omgeving
Door de verhoging van het peil tijdens de korte periode waarin waterberging zal
optreden, kan in de randzone net buiten de waterbergingsgebieden, verhoging van de
grondwaterstanden optreden. Het is daarom raadzaam de bergingsgebieden op enige
afstand van het bebouwingslint te kiezen, zodat geen wateroverlast kan ontstaan of
aanvullend drainage zal moeten worden aangelegd. Vanwege de grote beschikbaarheid
aan waterbergingmogelijkheden zijn de keuzes zodanig te maken dat voldoende afstand
met bebouwing blijft bestaan. Ook andere bestemmingen kunnen worden ontzien.
Peilgebieden 3,4 5 en 6 zijn meest geschikt . Peilgebieden 8 en 7 grenzen direct aan
bebouwd gebied en kunnen niet worden ingezet als waterbergingsgebied zonder
aanvullende maatregelen ten behoeve van het voorkomen van wateroverlast in de
bebouwingslint.
De waterberging in de Horstermeerpolder zal gezien het tijdelijke karakter van de
berging geen invloed hebben op de omgeving buiten de polder.

Aanvullende studie Horstermeer
Eindrapport

9R1118/R0001/
- 28 -

27 oktober 2005

6

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

6.1

Conclusies
Wateraspecten (probleemanalyse Noordelijke vechtstreek)
Bergingscapaciteit
• De drie onderzochte scenario’s bieden alle voldoende mogelijkheid om water te
bergen en om de overlastin de Horstermeer en erbuiten tegen te gaan.
Verdroging Vechtplassengebied
• De vermindering van de inlaatbehoefte van het Vechtplassengebied (inclusief inlaat
in nieuwe natuurgebieden in de Horstermeerpolder) bedraagt ten opzichte van het
Referentie Alternatief bij de scenario’s 1, 2 en 3 respectievelijk 57, 25 en 63%.
• De vermindering van de inlaatbehoefte van het Vechtplassengebied (exclusief inlaat
in nieuwe natuurgebieden in de Horstermeerpolder) bedraagt ten opzichte van het
Referentie Alternatief bij de scenario’s 1, 2 en 3 respectievelijk 65, 80 en 70%.
• De uit te laten hoeveelheid neemt ten opzicht van het Referentie-Alternatief bij CS1,
2 en 3 af met respectievelijk 21, 26, 23%.
Het ANKO-project
Het voortbestaan van het ANKO-project is afhankelijk van het mate van kwel die blijft
bestaan in de zuidelijke peilgebieden. Alleen in CS3 blijven er aan de oostzijde beperkt
mogelijkheden behouden. In CS2 is er geen mogelijkheid meer zoet kwelwater af te
vangen. In CS1 zijn de waterbalansen gesloten en is de mogelijkheid nauwelijks nog
aanwezig.
Chloride
• Combinatie-scenario’s 1 en 3 geven vermindering van de chloride belasting t.o.v. de
huidige situatie. Scenario 2 geeft een toename.
Arseen
• Combinatiescenario’s 1 en 2 geven minder belasting dan scenario 3. Allen hebben
een vermindering van de belasting t.o.v. de huidige situatie.
Overige MER aspecten
Algemeen
• Combinatiescenario 1 is uitvoerbaar binnen de taakstelling van 320 hectare natuur
in de polder, scenario’s 2 en 3 zijn dit niet omdat ze respectievelijk 370 en 356
hectare vergen.
Natuur
• Alle scenario’s zijn gunstiger voor natuur dan het MMA. Scenario 2 is het gunstigste
voor natuurherstel buiten de Horstermeerpolder, scenario 3 voor natuurontwikkeling
in de polder. Scenario 1 is minder gunstig dan de scenario’s 2 en 3.
Overige criteria
• Scenario 1 is gunstigst, daarna scenario 3 en tenslotte scenario 2 vanwege: verlies
aan agrarisch gebied, hinder en overlast, realisatietermijn en kosten.
Belang van deelgebieden in Horstermeerpolder
• Het zuiden van de Horstermeerpolder is van belang voor bestrijding van verdroging
en voor realisatie van bergingscapaciteit.
• Het noorden van de Horstermeerpolder is vooral van belang voor realiseren van
bergingscapaciteit en tegengaan van arseen toevoer.

Aanvullende studie Horstermeer
Eindrapport

9R1118/R0001/
- 29 -

27 oktober 2005

6.2

Aanbeveling
Aanbevolen wordt om vooral flexibele peilen toe te laten in de verschillende seizoenen,
zodat de positieve elementen uit de verschillende scenario’s kunnen worden
gecombineerd. Dit kan door te streven naar een zo hoog mogelijk peil (conform scenario
2) met zoveel mogelijk gebiedseigen water (conform scenario’s 1 en 3) uit de omgeving.
In nattere periodes kan schoon water uit de omgeving worden afgelaten op de
Horstermeerpolder. Het peil stijgt hier dan (tijdelijk) met als gevolg dat de wegzijging uit
de omgeving in de periode erna minder is. In droge periodes kan worden gekozen voor
inlaat in de Horstermeerpolder of gebruik van kwelwater om de omgeving te suppleren
(AnKo-project). Voordeel van een dergelijk robuust systeem is ook dat het peilbeheer in
de praktijk kan worden geoptimaliseerd.
Tevens wordt aanbevolen nog eens goed naar de grondwaterstand verhogingen nabij
de Sniplaan te kijken. Maatregelen zijn mogelijk noodzakelijk in SC2 en SC3 waardoor
het terugdringen van de waterinlaat in de Vechtstreek en de natuurscore anders kan
uitvallen.
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7

BEGRIPPENLIJST

Calamiteitenberging
Is het tijdelijk bergen van water bij hevige regenbuien vanuit de boezem (of vanuit de
omgeving) om ongecontroleerde problemen te voorkomen. Voor de Horstermeer is de
optreedkans 1:100 jaar.
Duurzaam watersysteem
Het principe dat problemen in de waterhuishouding niet doorgeschoven mogen worden
naar de toekomst, naar andere ruimten of andere milieucompartimenten.
Eutrofiëring
Verrijking met voedingsstoffen, met name fosfor- en stikstofverbindingen (vermesting)
Faalkans
Het onderwaterlopen van land, doordat het water in de sloten te hoog stijgt, ten gevolge
van hevige neerslag of een boezemkadebreuk.
Inlaten
Een gebied van water voorzien, meestal met de bedoeling de waterstand in een gebied
op peil te houden, soms ook met de bedoeling om de waterkwaliteit te verbeteren of aan
te passen aan de gewenste productieomstandigheden, bijvoorbeeld in het geval van
zoute kwel (doorspoelwater).
Kwel
Grondwater dat omhooggestuwd wordt als gevolg van potentiaalverschil (of
drukverschil) tussen het gebied waar het grondwater inzijgt en waar het omhoog komt.
Piekberging
Piekberging wordt gebruikt om pieken die ontstaan door hevige regenbuien op te
vangen (bergen) en daarna af te voeren naar de gemalen. Met betrekking tot de
Horstermeer wordt uitgegaan van een optreedkans van 1x per jaar tot 1x per 100 jaar.
Seizoensberging
Het idee achter seizoensberging is dat het neerslagoverschot dat jaarlijks in Nederland
valt, wordt bewaard en benut voor de droge perioden. De droge periode is het
zomerhalfjaar (meer verdamping en gebruik van water dan neerslag) en het
neerslagoverschot ontstaat in het winterhalfjaar (weinig verdamping, veel neerslag). Een
locatie die in gebruik is ten behoeve van seizoensberging (=voorraadvorming) is altijd
gevuld met water, soms meer (einde winter) en soms minder.
Vasthouden
In de waterkwantiteits-trits van WB21 (vasthouden – bergen – afvoeren) is dit het begrip
dat doelt op het op lokaal niveau zorgen voor voldoende ruimte in het watersysteem om
in droge tijden aan de watervraag te voldoen zonder gebiedsvreemd water in te laten.
Ook wel ´Vasthouden van gebiedseigen water´ genoemd.
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Waterberging
Het (tijdelijk) opslaan van water in een gebied. Reguliere berging vindt plaats in
oppervlaktewater en in de bodem. De inhoud van het open watersysteem wordt
uitgedrukt in peilstijging per oppervlakte open water (in m3), dan wel gerelateerd aan het
afvoerend verhard oppervlak (in mm).
Wateropgave
De wateropgave is het, conform de doelen en uitgangspunten van WB21, streven naar
het op orde krijgen en houden van het watersysteem. Met de wateropgave wordt met
name de aanpak
van urgente oppervlaktewateroverlast (conform NBW) bedoeld.
Het op een verantwoorde wijze, in het plangebied, realiseren van waterberging en het
afvoeren van water heet de interne wateropgave. Het plangebied ´houdt zijn eigen broek
op´. Het waarborgen van de veiligheid tegen inundatie en het tegengaan van
afwenteling van wateroverlast naar de omgeving wordt de externe wateropgave
genoemd.
Wateroverlast
Schade of hinder die ontstaat doordat het watersysteem faalt in zijn functioneren
Wegzijging of infiltratie
Het wegzakken van (regen)water in de bodem.
=o=o=o=
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Bijlage 1
Bouwstenen
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1. Zuiden: peilvak van -1.35 uitbreiden in

4. Meest zuidelijke peilvak van -1.35 op -1.80

ZO-hoek op plaats gebied met peil -2.55,
oostelijk van weg

-2,70

-2,70
-2,90

-2,90

3,45
3,45

-1,35

-2,60

-2,60

-2,55

-3,45

-2,90

-2,90

-3,45

-3,45

-2,90

-3,45

-2,60

-2,90

-3,45

-3,45
-2,55
-2,25

-1,35

-2,25

-3,45

-2,60

6. Zuiden: peil vrij op laten komen in vakken met peil 1.35 en -2.60/-2.55 (weg wordt dijk)

9. Noordoosten: Peil in vak rond RWZI
op –2.40 in plaats van -2.90
-2,70

-2,70

-2,70

-2,90

-2,90

-2,90

-3,45

-3,45
-3,45

-2,55

-3,45

-2,60
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-2,55

-2,40

-2,90
-3,45

vrij

vrij
-3,45

vrij

-1,35

-2,55

-1,35

-1,35

3. Zuiden: peilvakken van -1.35 en -2.60 aan
zuidzijde doortrekken naar westen tot dijk

-2,90

8. Noordwesten: Vakken (-2.70 en -2.90)
op huidig peil (=-3.45)

-2,70

-2,70

-3,45

-2,90

3,45
3,45
-2,60
-1,35

5. Zuiden: peilvak van -2.60 (rond NERA) op -2.25

2 Zuiden: peilvak van -2.55 in ZO-hoek ten
oosten van de weg in noordelijke richting
uitbreiden tot 150 meter achter middenweg
(=bufferstrook)
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-2,40

-1,80

-1,35

-2,90

-2,20

-2,90

-2,90
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7. Noordwesten: Vakken (-2.70 en -2.90)
50 centimeter hoger
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10. Noordoosten: Peil in vak rond RWZI in
noorden op -2.20 en in zuiden op -2.90

12. Vak in NW van -2.70 en in NO van -2.90
verbinden met strook (ca. 75m) van -2.70)

-2,20

-2,70

-2,70
-2,90

-2,90

-2,90

-2,90

-3,45

-3,45
-2,55

-3,45

-2,55

-3,45

-2,60

-2,60

-1,35

-1,35

11. Noordoosten: Peil in vak rond RWZI op
huidig peil (=-3.45)

13. Vak in NW van -2.70 en in NO van -2.90
verbinden met strook (ca. 75 m) van -2.20
-2,20

-2,70
-2,90

-2,70
-2,90

-3,45

-3,45

-3,45
-3,45

-2,55

-3,45

-2,60
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Bijlage 2
VOP/MER Horstermeerpolder overzicht vergelijking
alternatieven en combinatiescenario’s
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