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1

WAAROM DEZE UITWERKING
1.1

Aanleiding
In 2003 is door Royal Haskoning een MER-rapport gemaakt voor de toekomstige
inrichting van de Horstermeerpolder. Centraal in dit MER rapport stond de vraag waar
een nieuw natuurgebied kan worden aangelegd en hoe dit het beste kan worden
ingericht. Het opstellen van dit MER rapport was een onderdeel van het
landinrichtingsproject Vechtstreek.
Het proces om te komen tot een concreet voorstel werd 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 NoordHolland Zuid. In dit laatste plan was de Horstermeerpolder aangeduid als zoeklocatie
voor waterberging. De provincie Noord-Holland, het hoogheemraadschap Amstel Gooi
en Vecht en de gemeente Wijdemeren spraken af om eerst onderzoek te doen naar de
precieze aard en omvang van de waterproblemen en naar mogelijke oplossingen.
Het onderzoek dat vervolgens werd uitgevoerd leidde tot de conclusie dat natuur en
waterberging goed combineerbaar zijn. Daarop besloten Gedeputeerde Staten in 2006
om de opdracht aan de landinrichtingscommissie, zoals uitgewerkt in het
projectprogramma Meeruiterdijksche- en Horstermeerpolder te verruimen met het doel
om te streven naar het realiseren van maximale ( 834.000 m3) bergingscapaciteit.
Daarbij werd gevraagd om de wensen van de bewonersvereniging (Duidelijk, Droog en
Duurzaam) als randvoorwaarde mee te geven. Voor het uitvoeren van deze opdracht
werd in januari 2007 door Gedeputeerde Staten een adviescommissie geïnstalleerd met
daarin vertegenwoordigers van gemeente Wijdemeren, bewonersvereniging
Horstermeerpolder, Natuurmonumenten, ondernemerscollectief Wijdemeren, LTOnoord, agrarische natuurvereniging Vechtvallei en hoogheemraadschap Amstel Gooi en
Vecht. Aan de Dienst Landelijk werd gevraagd om deze adviescommissie te
ondersteunen.
Tussen januari en juni 2007 heeft de adviescommissie een aanzet voor een plan
ontwikkeld uit alle varianten die in 2003 in het MER rapport zijn beschreven. Hierbij
heeft de adviescommissie waterberging en de randvoorwaarden van de
bewonersvereniging als aanvullende doelen meegenomen.
De adviescommissie heeft vervolgens aan Royal Haskoning gevraagd deze aanzet
verder uit te werken. De adviescommissie heeft daarbij gevraagd om in elk geval met de
volgende punten rekening te houden:
• de maximale bergingsbehoefte en de effecten van piekwaterberging;
• toetsing aan de drie D’s:
1. Duidelijk: het plan moet duidelijkheid geven over de toekomst van de
polder.
2. Droog: er mag geen schade ontstaan door vernatting.
3. Duurzaam: geen ingrijpende nieuwe plannen in de komende 50 jaar.
• gedetailleerde beschrijving van de effecten en waar nodig maatregelen tegen
overlast beschrijven;
• in beeld brengen van de gevolgen voor het radiocontrolegebouw en de RWZI;
• aandachtspunten uit informatie bijeenkomsten van 25 en 28 juni 2007
(verslagen) worden in het plan verwerkt;
• gedetailleerde raming van de kosten en specificatie ervan.
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Input komt van
Waternet (waterhuishoudkundige werken) en DLG (grondaankoop en inrichting).
Op 14 december 2007 heeft Royal Haskoning de concept rapportage waarin deze
uitwerking wordt gepresenteerd afgerond. Het onderzoek is vervolgens getoetst door de
deskundigen de heer dr. K. Hemker en de heer prof. J. de Vries. Deze toetsing is
vastgelegd in een aparte rapportage (Deskundigenoordeel Geohydrologisch onderzoek
en Monitoringplan Horstermeerpolder, 14 januari 2008). Samengevat waren de
deskundigen van mening dat het gebruikte model moest worden aangepast om de
effecten van peilwijzigingen met een betrouwbaar resultaat te kunnen bereken. Verder
deden zij de volgende aanbevelingen;
1.
Op enkele percelen met onderling verschillende bodemopbouw en geografische
ligging, in een raai loodrecht op de sloot het verloop van zowel de stijghoogte als
de grondwaterstand bepalen. Met deze gegevens kan een beter drainagemodel
worden ontwikkeld van het topsysteem.
2.
Verzamelen bestaand kaartmateriaal en, voorzover nog nodig, verrichten van een
aanvullende bodemkundig/geologische/topografische opname in met name de
bebouwde gebieden op schaal 1: 10 000. Dit soort gegevens is onontbeerlijk voor
de inrichting van een adequaat meetnet en het evalueren van de resultaten
daarvan.
3.
Analyse van gemeten grondwaterstanden en stijghoogtes binnen de polder.
4.
Kalibratie van het grondwatermodel met speciale aandacht voor de ruimtelijke
verschillen binnen de polder
5.
Onderzoek naar de mogelijkheden van verticale drainage op cruciale locaties waar
horizontale drainage leidt tot onaanvaardbare bodeminstabiliteit.
6.
Stapsgewijze invoering van de peilveranderingen en tijdig evalueren van de
monitoringsresultaten.
In deze studie zijn de aanbevelingen 1 tot en met 4 uitgevoerd. Aanbevelingen 5 valt
buiten de scope van deze studie. Aanbeveling 6 is overgenomen aan het einde van
deze rapportage.
Royal Haskoning heeft vervolgens nieuwe gegevens verzameld en heeft het model
hierop aangepast en geijkt.
In deze rapportage worden in feite dezelfde onderwerpen besproken als in de
rapportage van 14 december 2007. De effecten zijn berekend met het nieuwe geijkte
model. De resultaten van de kalibratie zijn gepresenteerd in een bijlagerapport.

1.2

Leeswijzer
Het onderzoek is door Royal Haskoning in een aantal stappen uitgevoerd. Allereerst is
de aanzet vanuit de adviescommissie verwoord in hoofdstuk 2. Vervolgens zijn de
waterhuishoudkundige effecten van de aanzet van de adviescommissie doorgerekend
(hoofdstuk 3, specifiek paragraaf 3.3). Daarna is gekeken welke plaatsen nadere
aandacht behoeven, zodat optimaal aan de projectdoelen kan worden voldaan Dit leidt
tot een (beperkte) aanpassing van de aanzet van de adviescommissie. De aangepaste
aanzet is doorgerekend en hydrologische effecten zijn beschreven (hoofdstuk 3,
specifiek paragraaf 3.4).
Na bespreking in de adviescommissie zijn de effecten en kosten vervolgens verder
uitgewerkt. Deze zijn beschreven in hoofdstuk 4.
Voorkeursvariant Horstermeerpolder
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2

BESCHRIJVING AANZET TOT VOORKEURSVARIANT
2.1

Doelen
De doelen die de overheid met het plan wil bereiken zijn vastgelegd in de volgende
documenten:
• Projectprogramma Meeruiterdijksche- en Horstermeerpolder (2001)
• Aanvullend besluit van Gedeputeerde Staten over waterberging en de drie D’s
(2006)
Samengevat komen de doelen op het volgende neer:
Natuur
In totaal 320 hectare natuur in de Horstermeerpolder. Het streefbeeld is natte natuur
met grote botanische variatie. Daarbinnen kan gekozen worden voor nattere en drogere
gebieden. Combinaties van natuurbeheer door Natuurmonumenten en door particulieren
behoren daarbij tot de mogelijkheden.
Landbouw
Ruimte voor een duurzaam economische landbouw voor boeren die blijven. Een goede
ontsluiting en ontwatering van gronden. Mogelijkheden voor verbreding van de
bedrijfsvoering; het gaat dan om toerisme (Boerenkamers), recreatie, verkoop van
streekproducten, het beheer van natuurterreinen of het introduceren van een nieuwe
bedrijfstak. Het bestemmingsplan van de gemeente moet deze verbreding mogelijk
maken.
Recreatie
Uitbouwen van recreatieve potenties. Wandel of fietsmogelijkheden zijn welkom,
evenals voorzieningen voor doelgroepen als paardrijders, skeelers of kanoërs.
Landschap en cultuurhistorie
Versterken van de landschappelijke structuur en behoud van de cultuurhistorische
waarden.
Water en milieu
Afstemmen van het waterbeheer op de eisen die worden gesteld door de toegekende
functies. Vermindering van de inlaat van water in het Vechtplassengebied, waardoor
verdroging wordt tegengegaan. Realisatie van maximaal 834.000 kubieke meter (m³)
piekwaterberging in de Horstermeerpolder. Verbetering van de kwaliteit van
(water)bodems in de Horstermeerpolder.
Wonen en bedrijvigheid
Behoud van kwaliteit van woon- en werkmilieu:
Duidelijk: het plan moet duidelijkheid geven over de toekomst van de polder.
Droog: er mag geen schade ontstaan door vernatting.
Duurzaam: geen ingrijpende nieuwe plannen in de komende 50 jaar.
De aanzet is uitgewerkt in twee stappen: 1) een voorstel voor ruimtelijke zonering van
bestemmingen en 2) een voorstel voor bijbehorende waterpeilen. In de volgende
paragrafen worden deze beschreven.
Voorkeursvariant Horstermeerpolder
Definitief rapport

9S8639/R0005/ME
3

15 augustus 2008

2.2

Ruimtelijke zonering
De volgende ruimtelijke driedeling wordt gehanteerd:
• het centrum van de polder: woningen, bedrijven en huiskavels;
• drie gebieden aan de buitenzijde van de polder: natuurontwikkeling en
piekwaterberging. Het wegzijgen van water uit de plassen wordt tegengegaan,
er kan water uit de omgeving worden geborgen, en nieuwe natuur sluit aan op
bestaande natuur;
• het zuidwesten van de polder: landbouwgebied. Dit is afgesproken en het
gebied is ook minder belangrijk voor bestrijding van verdroging en
piekwaterberging.
Door goed aan te sluiten op de verkavelingstructuur kan het cultuurhistorische en
landschappelijke karakter worden behouden. Bovendien wordt dan ook rekening
gehouden met de eigendomsverhoudingen zodat de realiseerbaarheid groter wordt.
Peilscheidingen die het natuur- en piekwaterbergingsgebied begrenzen, kunnen worden
gebruikt als wandel- of fietspad, waardoor recreatieve mogelijkheden toenemen.
Het volgende indicatieve kaartbeeld kan worden getekend:

In deze situatie hebben de blokken de volgende omvang:
• Noordwest
:70 hectare;
• Noordoost
:29 hectare;
• Zuid
:145 hectare.
Binnen de resterende gebieden is er nog ruimte voor 76 hectare drogere natuur.
De vraag is of precies moet worden aangegeven waar deze natuur moet komen. Een
duidelijke voorkeur voor locaties is op ecologische gronden moeilijk te geven.

2.3

Waterpeilen.
Vervolgens is de vraag wat het beste waterpeil is. Hierbij adviseert de adviescommissie
om aan te sluiten op de gedachtegang bij scenario CS1 uit de aanvullende studie:
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•

Laat het waterpeil op veilige afstand van de bebouwing (droge voeten) omhoog
komen (waarmee de verdroging van het Vechtplassengebied wordt
tegengegaan), maar voer geen water uit de Vecht aan om het waterpeil
kunstmatig hoog te houden (want dit is ongunstig voor natuur in de
Horstermeerpolder). Door per peilvak geen water of weinig water af te voeren of
toe te voeren, ontstaat er een evenwichtssituatie waarin kwel en infiltratie klein
zullen zijn en elkaar compenseren;
• Er blijft dan ruimte over voor kortdurende peilstijging (piekwaterberging);
• Sluit met peilvakken zo goed mogelijk aan op de bestaande verkavelingstructuur
(landschap en realiseerbaarheid) en gebruik peilscheidingen voor voet- en
wandelpaden (recreatie).
Dit geeft de volgende waterpeilen:
• in het noordwesten een peil van NAP -2.40m;
• in het noordoosten een peil van NAP -2.40m;
• in het zuiden een peil van NAP -1.95m (zuidelijk deel) en -2.30m (noordelijk
deel);
• In de rest van de polder het huidige peil.
De hiervoor genoemde peilen zijn basispeilen. Daarnaast ontstaat er een kortdurende
extra peilstijging in periodes van piekberging. De piekberging is de door Waternet
bepaalde hoeveelheid te bergen oppervlaktewater uit de omgeving van de Horstermeer.
Deze bedraagt bij een grote verandering van het klimaat (scenario ‘maximum 2050’):
• in het blok in het noordwesten uit de Hollands en Stichts Ankeveensepolders
een hoeveelheid van 329.810 m³, hetgeen een peilverhoging betekent van 47
centimeter in het noordwesten, waarbij er vanuit is gegaan dat er vooralsnog
geen bergingsruimte is rond de RWZI;
• In het blok in het zuiden uit polder Kortenhoef een hoeveelheid van 487.950 m³,
hetgeen een peilverhoging betekent van 34 centimeter in het zuiden.
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3

ONDERBOUWING PEILKEUZE EN MITIGERENDE MAATREGELEN
3.1

Leeswijzer
Een nadere uitwerking van de voorkeursvariant is onderzocht. Hierbij is naast de
drie D’s ook gelet op belangrijke criteria (natuurontwikkeling in de polder en
verdrogingbestrijding buiten de polder) zoals die in het MER rapport zijn gehanteerd.
In eerste instantie zijn berekeningen gedaan met de peilen in de peilvakken van de
natuurblokken zoals genoemd in de eerste aanzet tot de voorkeursvariant. Zie
hiervoor paragraaf 2.3 en figuur 3.2. De resultaten hiervan worden besproken in
paragraaf 3.3.
Naar aanleiding van berekeningsresultaten van de eerste aanzet tot de
voorkeursvariant zijn een aantal bijstellingen en mogelijke maatregelen geadviseerd.
Dit betreffen het wijzigen van voorgestelde peilen en ook het opdelen van de
peilvakken, het aanbrengen van mitigerende maatregelen in de vorm van goed
drainerende sloten of het aanleggen van bufferzones binnen het natuurgebied.
Vervolgens zijn deze wijzigingen in het model ingebracht en doorgerekend. In
paragraaf 3.4 zijn de resultaten gepresenteerd van de doorrekening van de
mitigerende maatregelen.
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3.2

Peilen en peilvakken
In figuur 3.1 staan de peilvakken en peilen weergegeven zoals deze op dit moment
gelden in de Horstermeerpolder. In de HMP is het polderpeil op NAP-3,45 vastgesteld.
In het zuiden worden drie peilvakken op een hoger peil gehouden. Het betreft hier
terreinen van Natuurmonumenten. De weergegeven peilen zijn gebaseerd op een
neutrale kwelflux, die bepaald is tijdens de kalibratie van het model (zie ook het
bijlagerapport). In figuur 3.2 staan de peilvakken en peilen weergegeven die zijn
voorgesteld in de aanzet tot de voorkeursvariant. De peilen in het zuiden zijn zodanig
ingesteld, dat per peilvak een neutrale kwelflux optreedt. Met deze indeling is berekend
wat de grondwaterstanddiepte en grondwaterstandverandering zal zijn die dan gaat
optreden.

-3,45

-3,10

-2,65

-2,55

Figuur 3.1. Peilen (m t.o.v. NAP) in verschillende peilvakken in de huidige situatie.
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-2,40
-2,40

-2,40

-2,40
-3,45

-2,20
-2,40
-1,95
-1,95

Figuur 3.2. Peilen (m t.o.v. NAP) in verschillende peilvakken zoals in eerste aanzet voorgesteld.
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3.3

Resultaten eerste aanzet voorkeursvariant
De resultaten van de peilen in de peilvakken van de natuurblokken zoals genoemd
in de eerste aanzet tot de voorkeursvariant worden in deze paragraaf besproken.

Figuur 3.3. Diepte grondwaterstand in cm - maaiveld in de huidige situatie

In figuur 3.3. wordt de huidige grondwaterstand weergegeven. De diepte van de
grondwaterstand beneden maaiveld zoals die is berekend met het grondwatermodel
staat in figuren 3.4 en 3.5. In figuur 3.6 is het verschil tussen de nieuwe en de huidige
situatie, de verhoging van de grondwaterstand gepresenteerd. De verhoging van de
grondwaterstand zoals berekend met het model is gepresenteerd voor 5 cm of meer.
Deze grens wordt aangehouden omdat kleinere stijgingen niet significant zijn en niet
nauwkeurig kunnen worden berekend. Bij deze variant treden
grondwaterstandverhogingen van meer dan 5 cm op buiten de peilvakken, waarin het
peil wordt opgezet. In het centrale deel van de polder worden verhogingen gesignaleerd
zowel ter plaatse van de bebouwing als in het agrarische gebied. Ter plaatse van de
bebouwing is de door Waternet aangehouden ontwateringsdiepte van minimaal 70 cm
onder maaiveld op de meeste locaties nog aanwezig. Ter plaatse van het agrarisch
gebied kan schade door vernatting optreden.
Elk natuurblok wordt in onderstaande belicht, waarbij belangrijke aspecten worden
beschreven die nadere aandacht behoeven.
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Figuur 3.4. Diepte grondwaterstand in cm - maaiveld bij handhaven peilen zoals voorgesteld in eerste
aanzet tot voorkeursvariant: Horstermeerpolder
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Figuur 3.5. Diepte grondwaterstand in cm - maaiveld bij handhaven peilen zoals voorgesteld in eerste
aanzet tot voorkeursvariant: omgeving van Horstermeerpolder
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Figuur 3.6. Verhoging van de grondwaterstand bij handhaven peilen zoals voorgesteld in eerste
aanzet tot voorkeursvariant (legenda in meters).
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Noordwestelijke blok:
• In het noordwestelijke peilvak ontstaat in het zuidoosten een groot openwater
gebied, relatief dicht in de buurt van de bebouwing. Vernatting dicht bij woningen
kan overlast geven van muggen en knutten. Groter open en dieper water kan
een gunstig effect hebben op het beperken van de hoeveelheid muggen en
knutten geven door predatie door vissen;
• De te behalen winst aan natuurwaarden ten noordwesten van de
Horstermeerpolder is hier geringer dan in het zuiden zoals uit eerdere studies is
gebleken;
• Om hier het peil van NAP-2.40 m te handhaven is aanvoer van water nodig (ca.
0.5 miljoen m3/jaar). Verlaging van het peil naar een niveau waarbij geen
aanvoer van water meer nodig is, zal een hogere natuurwaarde opleveren.
Immers voor de natuur is het gunstig als er geen gebiedsvreemd water hoeft te
worden aangevoerd;
• In dit noordelijk deel van de polder is een groot deel van de kwel van grondwater
afkomstig van het naastgelegen peilvak of poldergebied. Dit is ondiepe kwel.
Met dit kwelwater komt arseen mee naar boven en dit komt in de sloten terecht.
Dit is niet wenselijk en moet worden teruggedrongen. Daarom wordt in dit
peilvak gekozen voor een zo neutraal mogelijk peil zodat de ondiepe kwel hier
minimaal is;
• Ter plaatse van de bebouwing in de wijk Overmeer van Nederhorst den Berg is
sprake van een grondwaterstandverhoging tot 10 centimeter. Het maaiveld ligt
hier echter relatief hoog. De door Waternet aangehouden noodzakelijke
ontwateringsdiepte van >70cm is nog steeds aanwezig.
• In figuur 3.6 is te zien dat in het agrarisch gebied ten oosten van Overmeer, in
de Hornpolder en de Hoekerpolder verhoging van 10 tot 30 centimeter optreedt.
In Overmeer en de Hornpolder kan dit tot landbouwschade leiden. In de
Hoekerpolder verwachten wij dat aan de droogleggingsnorm wordt voldaan.
Noordoostelijke blok:
• Langs het noordoostelijke blok (nabij de RWZI) treedt in de Horstermeerpolder
grondwaterstandverhoging op buiten het peilvak. De verhoging betreft 15
centimeter direct buiten de randen en 5-10 centimeter daarbuiten;
• In het noordoostelijke peilvak ontstaan kleinere eenheden openwater gebied met
relatief meer ondiep water. Dit kan overlast geven van muggen en knutten;
• Bij minder hoge peilen kan hier nat grasland ontstaan met botanische waarde;
De bebouwing van Ankeveen krijgt te maken met een verhoogde
grondwaterstand (van resp. 5 – 10 cm en ). In Kortenhoef vindt geen verhoging
plaats. Nabij de bebouwing van Ankeveen is de door Waternet aangehouden
noodzakelijke ontwateringsdiepte van >70cm beneden maaiveld (op basis van
de AHN informatie) nog steeds aanwezig.
Zuidelijke blok:
• Het zuidelijke blok bestaat uit twee in peil verschillende peilvakken waardoor
een gebied met water en rietland ontstaat;
• Langs delen van de begrenzing van de zuidelijke peilvakken treedt verhoging
van de grondwaterstand op in het naastgelegen landbouwgebied (zie figuur 3.6).
In een smalle strook aan de westzijde van het blok en aan de noordzijde langs
het peilvak. In het oosten is de verhoging het grootst. Hier ontbreekt nu nog een
brede randsloot waarmee dit effect kan worden weggenomen;
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•

De bebouwing van het Nera gebouw (zie figuur 3.7) krijgt te maken met een
grondwaterstandsverhoging van circa 40 centimeter. De ontwateringsdiepte ter
plaatse blijft rond de vereiste 70 centimeter. Het maaiveld rondom het Nera
gebouw ligt op NAP-1.27 m. De vloer van de kelder ligt ca. 1.7 meter dieper
(NAP-3.00 m). De vloer van de kelder is volgens informatie van Domeinen zeer
goed en waterdicht uitgevoerd, omdat er bij de constructie al rekening is
gehouden met een mogelijke inundatie van de polder. Peilverhogingen rondom
het Nera gebouw zullen daarom geen negatief effect hebben op het gebouw.
De ontsluitingsweg naar het Nera gebouw zal deels in het water komen te
liggen. Hierdoor zijn maatregelen nodig om de verkeerskundige functie te
behouden.

Figuur 3.7. Diepte grondwaterstand in cm - maaiveld ter plaatse van NERA gebouw bij handhaven
peilen zoals voorgesteld in eerste aanzet tot voorkeursvariant

•

•

In een groot gebied ten westen en zuiden van de Horstermeer (zie ook figuur
3.6: Meeruiterdijksche polder, polder Dorssewaard en de Kortenhoefse polder)
treedt grondwaterstandverhoging op tot 10 centimeter. Dit wordt veroorzaakt
door een verhoging die zich via het watervoerend pakket in de diepte verspreidt
tot in deze gebieden.;
De berekening van de exacte stijging is afhankelijk van de mate van drainage
(drainageweerstand) die nu hier plaatsvindt. Het model is hier zo goed mogelijk
voor gekalibreerd, e.e.a. afhankelijk van het detailniveau van de beschikbare
informatie over drainagemiddelen, afvoerhoeveelheden en grondwaterstanden.
De boerderij van Natuurmonumenten aan de westzijde (grijze vierkant) van het
zuidelijke peilvak kan mogelijk te maken krijgen met wateroverlast (Zie
detailfiguur 3.8).
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Figuur 3.8. Diepte grondwaterstand in cm - maaiveld ter plaatse van de boerderij aan de westzijde bij
handhaven peilen zoals voorgesteld in eerste aanzet tot voorkeursvariant
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3.4

Resultaten met mitigerende maatregelen

3.4.1 Ingestelde peilen en effecten op de grondwaterstand
Op basis van de resultaten van de eerste aanzet zijn een aantal aanpassingen aan de
peilvakken en de peilen doorgevoerd. Het betreffen mitigerende maatregelen waarmee
ongewenste effecten en eventuele risico’s worden voorkomen. Hierbij wordt gekozen
voor een aanpak waarbij rekening wordt gehouden met de 3D’s van droge voeten,
duidelijk en duurzaam. In sommige gevallen worden optredende niet bedoelde effecten
weggenomen (bijvoorbeeld verhoging van de grondwaterstand), ondanks dat niet
duidelijk is of er sprake is van een negatief effect. Op deze wijze wordt een veilige weg
gekozen. In figuur 3.10 staan de peilen en peilvakken weergegeven.
Tevens zijn de grondwaterstanddiepten en de verandering van de grondwaterstand
gepresenteerd in de figuren 3.10, 3.11 en 3.12. De maatregelen en de resultaten ervan
worden per blok besproken.

-2,60
-2,60

-2,75

-2,95

-2,40
-2,40
-1,95
-1,95
= aan te leggen of te verbreden sloot

Figuur 3.9. Aan te leggen of te verbreden sloten en peilen in verschillende peilvakken zoals met
mitigerende maatregelen zijn voorgesteld.
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Figuur 3.10. Grondwaterstanddiepte bij handhaven peilen zoals voorgesteld met mitigerende
maatregelen: Horstermeerpolder
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Figuur 3.11. Grondwaterstanddiepte bij handhaven peilen zoals voorgesteld met mitigerende
maatregelen: omgeving Horstermeerpolder
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Figuur 3.12. Grondwaterstandverhoging (m) bij handhaven peilen na mitigerende maatregelen in
voorkeursvariant.
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Figuur 3.13. Fluctuaties in de waargenomen grondwaterstand tussen 1999 en 2007 vergeleken met
een grondwaterstijging van 5 centimeter

Berekende grondwaterstandverhoging in relatie tot de natuurlijke fluctuatie in
grondwaterstanden
In dit rapport worden gemiddelde grondwaterstanden gepresenteerd. Dit geldt zowel
voor de beschrijving van de huidige situatie als het beschrijven van de effecten van de
ingrepen. Om een goede inschatting te kunnen of een berekend gemiddeld effect
nadelige gevolgen heeft voor de aanwezige functies is het van belang deze te
vergelijken met de al opgetreden fluctuaties in de grondwaterstand. Uit figuur 3.13 blijkt
dat de grondwaterstand gedurende verschillende jaren fluctueert. In de afgelopen drie
jaar was de gemiddelde grondwaterstand NAP -3.15 meter, terwijl deze in een groot
gedeelte van het jaar 10 centimeter hoger was. Een gemiddelde verhoging van 5 cm zal
daarom geen effect hebben in de polder, omdat dergelijke fluctuaties zich in het
verleden voor langere perioden hebben voorgedaan.
Noordwestelijke blok:
• Het peil in het noordwestelijke blok wordt in het westelijk deel NAP-2.60m, en in
het oostelijk deel NAP-2.95m. Het gebied met open water wordt hierdoor
teruggebracht. Er ontstaat een groot gebied met moeras en rietland. Hierbij
ontstaan ook deels grote open plassen dicht in de buurt van de bebouwing.
Groter open water kan een gunstig effect geven door predatie van vissen
waardoor overlast wordt voorkomen.
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•
•

•

•

Door in het oostelijk deel het peil op NAP-2.95 m te zetten en door de aan te
leggen hoofdtocht ontstaat geen grondwaterstandsverhoging in het centrale en
bebouwde deel van de polder.
Er ontstaat geen overlast in de omgeving. Door deze aanpassing is het niet
nodig water aan te voeren en wordt de kwel uit de Spiegelplas verminderd. De
ondiepe kwel is minimaal. Dit heeft een positief effect op het verminderen de
arseenbelasting in de sloten.
In figuur 3.14 wordt de situatie voor de grondwaterstanddiepte in Nederhorst den
Berg (Blijkpolder en Overmeer) getoond. De door Waternet aangehouden
noodzakelijke ontwateringsdiepte van >70cm beneden maaiveld is (op basis van
de AHN informatie) overal aanwezig.
Rondom het peilvak wordt een brede hoofdtocht aangelegd, die als een veilige
grens dient, waarmee de beïnvloeding van het naast gelegen gebied wordt
voorkomen.
In het agrarisch gebied ten oosten van Overmeer treedt een verhoging tussen
de 5 en 15 cm op. In het grootste deel van dit gebied blijft de ontwateringsdiepte
onder de 40 centimeter. Er zijn 3 mogelijkheden voor dit gebied:
1
er wordt een nieuw peilbesluit genomen met een aanpassing van het
streefpeil;
2
er worden fysieke maatregelen genomen, zoals ophogen van
betreffende percelen, het aanbrengen van een onder- of blokbemaling of
het aanbrengen van een lokaal drainagestelsel;
3
vergoeding van natschade volgens de Regeling Nadeelcompensatie of
de Compensatieregeling verminderde drooglegging en waterberging.
In overleg met betrokkenen zal bij het opstellen van het nieuwe peilbesluit en
bijbehorende waterinrichtingsplan voor de Horstermeerpolder een voorstel
worden gedaan om de stijging van de grondwaterstand te mitigeren of
compenseren.
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Figuur 3.14. Grondwaterstanddiepte (m) ter plaatse van Blijkpolder en Overmeer bij handhaven peilen
na mitigerende maatregelen in voorkeursvariant

Noordoostelijke blok:
• Het peil in het noordoostelijke blok wordt NAP-2.75m. Hierdoor zal geen
plassengebied ontstaan maar ecologisch waardevol nat kwelgrasland. De
mogelijke overlast van muggen en knutten door een plas zo dicht bij de
bestaande bebouwing wordt hiermee voorkomen. De keuze voor dit peil is
voornamelijk bepaald door een zo hoog mogelijk peil ten behoeve van de
natuurwaarde buiten de polder, waarbij geen grondwateroverlast zal optreden in
de bebouwing van Ankeveen.
• In de bebouwing van Ankeveen en Kortenhoef zal door het peil van NAP-2.75m
geen grondwaterstandverhogingen optreden. Lokale maatregelen zullen niet
nodig zijn.
• In een smalle strook aan de noordwestkant van het peilvak treedt een verhoging
tussen de 5 en 10 cm op. De resulterende ontwateringsdiepte in dit gebied blijft
zowel in de nieuwe als in de huidige situatie tussen de 40 en 80 centimeter
minus maaiveld.
• Door het peilvak loopt momenteel een hoofdtocht. Deze zal moeten worden
verlegd naar de westrand van het blok. Door deze hoofdtocht ontstaat een
veilige grens waarmee de beïnvloeding van het naast gelegen gebied wordt
voorkomen. Op de te verleggen hoofdtocht loost de noodoverstort van de
rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). De noodoverstort zal met het verleggen
van de hoofdtocht verlengd moeten worden.
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•

Op het terrein van de RWZI zijn een aantal voor- en nabezinktanks aanwezig.
Tijdens onderhoudswerkzaamheden zijn de tanks leeg en bestaat de kans dat
deze gaan drijven. Als de grondwaterstand hoger wordt, kunnen maatregelen
nodig zijn om opdrijven van de tanks tijdens onderhoudswerkzaamheden te
voorkomen.

Zuidelijke blok:
• Het zuidelijke peilvak wordt aan de noordzijde begrensd door een goed
drainerende sloot. Deze sloot is al aanwezig, maar moet worden verbreed tot
circa 10 meter. Door de verbreding van deze sloot wordt overlast naar de
omgeving voorkomen.
• De aan de westzijde in het zuidelijk peilvak gelegen percelen en boerderij zijn
eigendom van Natuurmonumenten. Zij hebben een natuurfunctie. Eventuele
verhoging van de grondwaterstanden zijn hier geen probleem en gunstig voor de
natuur. Dit geldt ook voor het Nera gebouw.
• In een smalle strook ten noorden van het peilvak, in het zuidelijkste deel van de
Meeruiterdijksche polder en in het zuidelijk deel van de polder Dorssewaard
treedt bij deze variant grondwaterstandverhoging op tot 10 centimeter.
In de polder Dorssewaard worden geen negatieve effecten verwacht, omdat nog
steeds aan de ontwateringsnorm wordt voldaan.
In de Meeruiterdijkse polder en de smalle strook ten noorden van het zuidelijk
peilvak blijft de gemiddelde ontwateringsdiepte respectievelijk 40-80 cm-mv en
20-60 cm-mv. Er zijn 3 mogelijkheden voor deze gebieden:
• er wordt een nieuw peilbesluit genomen met een aanpassing van het
streefpeil;
• er worden fysieke maatregelen genomen, zoals ophogen van
betreffende percelen, het aanbrengen van een onder- of blokbemaling of
het aanbrengen van een lokaal drainagestelsel;
• vergoeding van natschade volgens de Regeling Nadeelcompensatie of
de Compensatieregeling verminderde drooglegging en waterberging
In overleg met betrokkenen zal bij het opstellen van het nieuwe peilbesluit en
bijbehorende waterinrichtingsplan voor de Horstermeerpolder een voorstel
worden gedaan om de stijging van de grondwaterstand te mitigeren of
compenseren.
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3.4.2

Kwelveranderingen

Om een indruk te krijgen van de kwelveranderingen in de Horstermeer zijn de
kwelintensiteiten in de huidige situatie en in de situatie aanzet tot voorkeursvariant met
mitigerende maatregelen weergegeven in de figuren 3.15a t/m b. In figuur 3.15c staat de
kwelintensiteitsverandering tussen de huidige situatie en de situatie twee situaties
weergegeven.

3.15a: huidige situatie

3.15b: voorkeursvariant met mitigerende maatregelen

Figuur 3.15 Kwelintensiteit (in m/d) in huidige situatie (3.15a) en in voorkeursvariant (3.15b). Geel/grijs
= lage kwelintensiteit, donkerblauw = hoge kwelintensiteit.
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Figuur 3.15c. Kwelintensiteitverandering (in m/d) tussen voorkeursvariant met mitigerende
maatregelen en huidige situatie. Blauw = weinig verandering, rood = veel verandering.

3.4.3

Stabiliteit van de slootkanten

In het centrale gebied van de HMP en langs de hoofdtochten in de zuidelijke peilvakken
en de peilvakken in het noordwesten treedt een toename in de stijghoogte in het
watervoerend pakket op, en daardoor lokaal een toename in de kwelintensiteit. Hierdoor
kan instabiliteit van de slootkant ontstaan. In vrijwel het gehele gebied waar dit optreedt,
steken de sloten in de zandlaag. Met behulp van het softwarepakket Mstab zijn er
(conservatieve) stabiliteitsberekeningen gemaakt voor de huidige, nieuwe/extreme en
nieuwe/gemiddelde situatie. De berekeningen zijn met elkaar vergeleken om de
eventuele toename van het vloeien door instabiliteit van de sloottaluds enigszins te
kunnen kwantificeren. De afname in stabiliteit in een gemiddelde en extreme situatie is
weergegeven in onderstaande tabel.
Berekening

afname stabiliteit t.o.v huidig
[%]

Huidig situatie

-

Gemiddelde situatie (toename

10

stijghoogte van 8 cm)
Extreme situatie (toename

22

stijghoogte van 20 cm)
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Conclusie
In de gebieden waar de stijghoogte toeneemt, zal de macrostabiliteit van de sloottaluds
en slootbodems verminderen, waardoor de taluds kunnen gaan afkalven. Bij de sloten
welke insteken in de zandlaag vermindert tevens de microstabiliteit (lokale effecten
zoals piping), waardoor de kans aanwezig is dat het vloeien van de sloottaluds zal
toenemen. Om beide risico’s tegen te gaan, kunnen enkele maatregelen genomen
worden:
-

Het aanbrengen van een granulair filter op slootbodem en –talud verbetert de
microstabiliteit van de sloten. Het filter bestaat uit een soort doek dat wordt
verzwaard met grof grind of gebroken natuursteen en zorgt ervoor dat het zand
op zijn plaats blijft, maar het opkwellend grondwater er wel door kan.

-

Door het verflauwen van de sloottaluds verbetert de macrostabiliteit van de
sloten. Eventueel in combinatie met een granulair filter op de slootbodem wordt
tevens de microstabiliteit verbeterd. Als geen filter op de bodem wordt
aangebracht, zal zich een evenwicht in stellen, Daarbij ontstaat boven de vaste
slootbodem een diffuus laagje met ‘dansende’ zandkorrels. Alleen bij het
schonen van de sloten wordt dit evenwicht tijdelijk verstoord, doordat een beetje
zand met plant(rest)en wordt afgevoerd.

-

Door het aanbrengen van een beschoeiing tot in de slootbodem verbetert de
macro- en microstabiliteit van de sloten. Deze maatregel is met name geschikt
op plaatsen waar weinig ruimte aanwezig is. Dit zal met name in de omgeving
van woningen het geval zijn. Eventueel kan op de slootbodem een granulair filter
worden aangebracht om tevens de microstabileit te verbeteren.

In overleg met de betreffende eigenaren zal bij het opstellen van het nieuwe peilbesluit
en bijbehorende waterinrichtingsplan voor de Horstermeerpolder worden gekeken welke
maatregel ter plekke het beste is in te passen.
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4

UITWERKING BELANGRIJKE STUURCRITERIA VAN DE MER
In dit hoofdstuk worden de criteria uit de MER besproken die in het zoeken naar
alternatieven leidend zijn geweest. Het betreft criteria die enerzijds gaan over de
natuurontwikkeling in de polder en anderzijds die middels verdrogingsbestrijding buiten
de polder een maat zijn voor de verbetering van de waterkwaliteit en daarmee de
natuurwaarden buiten de polder. Daarnaast is een volledige tabel met alle in de MER
opgenomen criteria uitgewerkt en beschreven. Deze tabel is opgenomen in Bijlage 3.

4.1

Belangrijke stuurcriteria
Natuurwaarden in de polder
In de noordelijke en zuidelijke peilvakken in de polder ontstaat moeras en rietland met
hierbij ook grote open plassen. Naast deze blokken is er verspreid in de polder
voorkomen van droge botanische graslanden.
Natuurwaarden buiten de polder
Buiten de polder treedt vooral de natuurwinst op ten zuiden/zuidoosten van de polder.
Aan die kant van de polder kan een aaneengesloten buffergebied worden aangelegd en
zijn de peilen het hoogst opgezet om de kwel terug te dringen. Ten noorden van de
polder kan minder natuurwinst worden gehaald en is het opzetten van de peilen beperkt
gehouden en meer gericht op de natuur die in de polder kan ontstaan.
Inlaat behoefte Vechtstreek
In de voorkeursvariant met mitigerende maatregelen is slechts 17477 m³/d waterinlaat
nodig in de Vechtstreek. In het MMA, CS1, CS2 en CS3 is dit resp. 19660, 17216,
14288 en 16265 m³/d. In de huidige situatie is dit 29532 m³/d. De lagere inlaat van water
wordt veroorzaakt door de hoge peilen die voor de noordelijke en zuidelijke peilvakken
worden aangehouden. Er kwelt met name water vanuit de plassen ten noorden de HMP
op in de HMP. In deze plassen is de invloed op de waterkwaliteit gering omdat vanwege
de grote diepte van deze plas veel van de voedingsstoffen sedimenteren.
Een verhoogde waterinlaat heeft wel negatieve gevolgen voor Stichts Ankeveen,
doordat daar de slibvorming verhoogd wordt als gevolg van sulfaat dat via Spiegelplas
binnenkomt.
Totale hoeveelheid nog uit te pompen
De hoeveelheid uit de Horstermeer te pompen water bedraagt ca. 31.3 Mm³/j. In het
MMA, CS1, CS2 en CS3 is dit resp. 28,1, 28.6 26.8 en 27.8 Mm³/j. In de huidige situatie
bedraagt deze hoeveelheid 37.6 Mm³/j (gemiddelde over 1994-2007). Ook hier geldt
dat de toename ten opzichte van de CS scenario’s voornamelijk wordt veroorzaakt door
de lage peilen in de noordelijk peilvakken.
Robuustheid van het watersysteem
Het aantal peilvakken in de polder neemt toe van 4 nu tot 6 in de situatie met
mitigerende matregelen. Het handhaven van de peilen is echter eenvoudig te realiseren
met stuwen met regelbare hoogte. Hiermee kan ook de piekwaterberging in de
peilvakken worden gereguleerd.
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4.2

Natuurontwikkeling in de Horstermeer
Grofweg kan gesteld worden dat de natuur in de voorgestelde variant zich zal kunnen
ontwikkelen richting natuurdoeltype Laagveenlandschap. Door het ontbreken van
dynamiek zal verlanding optreden. Slechts op die plaatsen waar de wind veel golfslag
veroorzaakt zal open water (langere tijd) aanwezig blijven. Ook geldt hierdoor dat hoe
groter het oppervlak aan water hoe langzamer de successie zal verlopen. Verlanding zal
plaatsvinden als gevolg van de ophoping van organisch materiaal en door het ontstaan
van drijvende vegetaties. De indruk van het gebied zal bepaald worden door de
opeenvolging van verschillende verlandingsstadia in de vorm van bijvoorbeeld riet- en
zeggenmoeras of mos- en kruidenrijke vegetaties. Laagveenbos kan het eindstadium
van deze successie zijn, terwijl ook in de verre toekomst hoogveenbos mogelijk lijkt. In
die zin zal de ontwikkeling van natte natuur in de Horstermeerpolder uiteindelijk leiden
tot een ophoging van het land. Soortgelijke fenomenen zijn te zien in de aangrenzende
Ankeveense en Kortenhoefse Polders/Plassen en ook in gebieden als de
Oostvaardersplassen in Flevoland en het Verdronken land van Saeftinghe in Zeeland. Al
deze gebieden waren voorheen depressies in de omgeving die inmiddels echter hoger
liggen dan het omliggende land. De snelheid waarmee successie optreedt, zal onder
andere afhangen van het te voeren beheer, de openheid van het landschap (invloed
wind op open water: golfslag), maar ook invloed van fauna (bijvoorbeeld ganzenvraat).
Vernatting van voormalige landbouwgronden kan echter ook voor ernstige eutrofiering
zorgen door het vrijkomen van voedingstoffen die eerst in de bodem opgeslagen lagen.
Met name fosfaat dat eerst in de bodem opgeslagen was en niet beschikbaar was voor
planten in de waterlaag terecht komen. Dit heeft al bij verschillende vernattingsprojecten
geleidt tot een sterke groei van algen, blauwalgen en kroossoorten. Om de gewenste
natuurdoeltypen te verkrijgen moet verhoging van het waterpeil altijd vooraf gegaan
worden door bodemonderzoek.
In de hieronderstaande paragrafen wordt in detail ingegaan op de consequenties van de
voorgestelde variant op flora en fauna in de Horstermeer zelf, maar ook op het
omliggende Vechtplassen gebied. Hierbij wordt tevens ingegaan op de mogelijke
overlast die de voorgestelde peilvariant teweeg kan brengen, in vergelijking met de
huidige situatie. Tenslotte wordt ook besproken hoe de functie piekwaterberging van
invloed is op de toekomstige situatie.
Kenmerken
De voorkeursvariant kenmerkt zich door een groot deel open water onder invloed van
infiltratie – en kwel in de twee meest zuidelijke peilvakken en in de twee noordwestelijke
peilvakken. Op de hogere delen van deze peilvakken en In de andere peilvakken met
peilverhoging ontstaat een moeras met rietland. Dit moeras bestaat voor de helft uit een
zoet kwel rietland en een zoet rietland onder invloed van infiltratie. Er zal weinig
Dotterbloem-grasland aanwezig zijn.
Rond de bebouwing,in het middengebied, wordt het peil niet 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
relatief te weinig open ruimte en te veel verstoring aanwezig is. In dit gedeelte zijn
momenteel wel weidevogels (Grutto, Kievit en Tureluur) aanwezig (gegevens
natuurloket).
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4.2.1

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”.
4.2.2

Sub-criterium: Natuurwaarde voor de vegetatie

Het oppervlak van de natte blokken in de Horstermeerpolder bedraagt 244 hectare. Hier
kunnen rietlanden ontstaan met soorten als echte koekoeksbloem, Engelwortel,
Rietorchis, Moerasrolklaver,Moeraswederik, Valeriaan, Pinksterbloem en Dotterbloem
behouden. Momenteel bevinden dergelijke waardevolle vegetaties zich al in het zuidelijk
deel van de polder, en het oppervlak zal toenemen.
De voorkeursvariant heeft een enigszins lagere natuurwaarde dan voor het MMA is
bepaald. De waarde van de natuur is lager, omdat op een groter areaal infiltratie van
water optreedt en in verhouding meer moeras aanwezig is onder invloed van infiltratie,
welke een lagere natuurwaarde heeft. Echter verschillende stadia van verlanding
kunnen interessante vegetaties opleveren. De vegetatieontwikkeling zal sterk afhankelijk
zijn van de voedselrijkdom in het gebied. In een hypertrofe situatie zullen er na
vernatting (draad)algen in het water domineren en Pitrus in de oeverzones. In een
eutrofe situatie ontstaat er op plaatsen die permanent onder water staan of in de zomer
kort droogvallen een vegetatie met hoge moerasplanten zoals Riet, Lisdodden en
Biezen. De tijdsduur en ontwikkelingsrichting van dit successiestadium is sterk
afhankelijk van het gevoerde beheer. Door rietland in de zomer te maaien kan er
bijvoorbeeld een veel soortenrijker bloemrijk rietland ontstaan.
Naast 244 hectare rietland is er in deze variant ruimte voor 76 hectare droge natuur. Bij
een aangepast beheer kunnen hier bloemrijke (schraal) graslanden ontstaan. Dit is een
waardevolle aanvulling op de huidige graslanden in de Horstermeer die over het
algemeen weinig kritische soorten (Melman et al.2005) bevatten
Wanneer de variant wordt doorvertaald naar de indeling van het programma beheer
(Gebiedsplan Gooi en Vechtstreek, 2003) dan ontstaat er 244 hectare (overjarig)
rietland en 76 hectare bloemrijk grasland.
4.2.3

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.
Er ontstaat een afwisseling van natte en wat drogere gebieden met potenties voor
rietland en zeldzame rietvogels. Deze populaties staan momenteel onder druk, en de
variant wordt daarom beoordeeld als ‘++’. Op de lange termijn zal verlanding
plaatsvinden, waardoor meer rietland ontstaat en de kansen voor moerasvogels steeds
groter worden. Echter de natuurwaarde van het rietlanden zal mede bepaald worden
door het gevoerde beheer. Opslag van bomen en struiken zal op den duur kunnen
leiden tot een mindere geschiktheid van het gebied voor de meer zeldzame
moerasvogels.
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Momenteel herbergt de Horstermeer al waardevolle locatie voor verschillende
vogelsoorten. Verspeid over het gebied komen diverse weidevogels voor, zoals Grutto,
Tureluur en Kievit. Op locaties, waar het water permanent boven het maaiveld staat,
zullen deze soorten verdwijnen. In landbouwgebieden, waar het grondwater dichter aan
het maaiveld komt te liggen zullen deze soorten in aantal toenemen.
In zuidelijk deel in midden (kilometerhok 472-133) broeden momenteel zeer veel vogels
Porseleinhoen, Rietzanger, Snor, Sprinkhaanrietzanger, Blauwborst, Bruine kiekendief.
Deze soorten, maar ook Roerdomp, Purperreiger en Zwarte stern zullen profiteren van
de vernatting in het gebied. De kans op vestiging van deze soort is groot omdat er in de
omgeving al broedplaatsen van deze soorten aanwezig zijn (Tienhoven en Ankeveense
plassen). Of er na peilverhoging daadwerkelijk geschikte biotopen ontstaan hangt
natuurlijk sterk af van de vegetatieontwikkeling en het gevoerde beheer.
Effecten op vissen
Voor vissen ontstaan in de voorkeursvariant goede potenties doordat veel open water
en langs de randen nat rietland met schuilmogelijkheden aanwezig zijn. De oeverlengte
is groot. Tevens zijn er diepe plekken zodat de vissen kunnen ontwijken aan de vorst.
Echter, de biotoop is door de verschillende peilvakken gecompartimenteerd, zodat de
bereikbaarheid belemmerd wordt. Er zijn potenties voor enkele beschermde soorten
(Kleine modderkruiper, Bittervoorn, Grote modderkruiper).
Effecten op zoogdieren
Bij de beoordeling van de potentie voor zoogdieren is vooral gelet op de meest kritische
soorten: de Noordse woelmuis en de Waterspitsmuis. De Noordse woelmuis komt
vooral voor in natte vegetaties of eilandjes temidden van water. De waterspitsmuis heeft
een voorkeur voor helder water onder invloed van kwel, met natuurvriendelijke oevers
en een grote oeverlengte. Vooral voor de Noordse woelmuis zijn goede potenties in de
voorkeursvariant, al kan door verlanding in de toekomst habitat verloren gaan doordat
deze soort dan de concurrentie met de Veldmuis zal verliezen. Voor Waterspitsmuis zal
de habitat niet optimaal zijn, echter verwacht kan worden dat er plaatselijk in de
Horstermeer leefomgeving voor deze soort aanwezig zal zijn; meer dan op dit moment
aanwezig is.
Effecten op amfibieën en reptielen
De aanwezigheid van grote oppervlakten water is niet optimaal voor de meeste soorten.
Vooral Groene kikker en Gewone pad zullen een groot aanbod aan leefmilieu vinden in
de voorkeursvariant. Wanneer bij de inrichting ook kleinere, voor vis afgesloten, poelen
worden aangelegd zijn er ook mogelijkheden voor meer zeldzame soorten, zoals de
Rugstreeppad. Door de vernatting en moerasontwikkeling wordt ook het biotoop van de
Ringslang vergroot. Omdat deze soort op veel plaatsen in de gemeente Wijdemeren
voorkomt is de Horstermeerpolder goed bereikbaar voor deze soort.
Effecten op insecten (libellen)
Libellen zijn gekozen als indicator voor (vliegende) insecten. De meest bijzondere
libellen komen voor in gebieden met het schoonste water. De voorkeursvariant heeft
een goede potentie omdat er voornamelijk kwelwater in het gebied aanwezig is dat
gedeeltelijk weer infiltreert. De waterkwaliteit is daardoor optimaal. Bij verlanding in de
ondiepere delen van het moeras met een soort als Krabbescheer zal een beschermde
soort als Groene glazenmaker zich kunnen vestigen.
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4.2.4

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 als onvoldoende water via de ’s-Gravelandse
polder beschikbaar is. 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.
Door monitoring zal worden gekeken in hoeverre het mogelijk en wenselijk is om in
het kader van ANKO-zuid het terugpompen van water uit de HMP naar Kortenhoef te
continueren.
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
een bandbreedte voor de natuurscore aan te geven. Laag is zónder ANKO-water, de
hoge score is mét ANKO-water.
Doordat in de voorkeursvariant plassen met relatief hoog peil worden gerealiseerd, zal
geen kwelwater meer beschikbaar komen en kan geen gebruik worden gemaakt van
ANKO-water. Aangezien 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 nu echter
minder water nodig in polder Kortenhoef.
De MER-tabel (Bijlage 3) geeft een overzicht van de effecten op de natuur, vooral 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. Door de afname van de totale hoeveelheid kwel van 37,6 miljoen m3/jaar
naar 31,3 miljoen m3/jaar, neemt ook de inlaatbehoefte in de Vechtstreek af met circa
4,4 miljoen m3/jaar (een deel van de afname in kwel komt ten goede aan gebieden
buiten de Vechtstreek). Hierdoor verbetert de waterkwaliteit en de hiervan afhankelijke
natuur.

4.3

Effecten piekwaterberging op grondwaterstanden in de polder
In periode met grote afvoerpieken is er in de regio behoefte aan tijdelijke opslag van
water uit omliggende gebieden en ook voor de Horstermeer zelf (zie bijlage 4).
Daarmee ontstaat er een kortdurende extra peilstijging in periodes van piekberging.
Deze bedraagt bij een grote verandering van het klimaat (scenario ‘maximum 2050’):
• in het noordwesten (70 hectare): 47 centimeter, waarbij er vanuit is gegaan dat er
vooralsnog geen bergingsruimte is rond de RWZI;
• In het zuiden (145 hectare): 34 centimeter.
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In figuur 4.1 staat de situatie weergegeven die zal ontstaan bij een dergelijke
piekberging.

Figuur 4.1 Diepte grondwaterstand bij piekberging in de Horstermeer. De negatieve
grondwaterstanddiepte betekent dat er water boven het maaiveld staat.

Om de effecten van de piekwaterberging op de grondwaterstand te bepalen is een
berekening gedaan waarbij gedurende een periode van 10 dagen deze peilstijging
optreedt. Na de 10 dagen wordt in de berekening weer het normale peil ingesteld.
Resultaten van de berekening tonen dat er buiten de bergingsgebieden slechts
grondwaterstandverhogingen optreden van maximaal enkele millimeters. Ook na de
periode van piekwaterberging is er geen sprake van een noemenswaardig naijl effect.
Om deze reden is er geen figuur opgenomen die aangeeft wat de
grondwaterstandveranderingen zijn.
Effect op de bebouwing door piekwaterberging
Ten tijde van piekwaterberging komt de omgeving van het Nera gebouw onder water te
staan. Het hoofdgebouw is verhoogd aangelegd en onder het gebouw bevindt zich een
waterdichte kelder. Maatregelen zijn wellicht nodig om aangrenzende objecten zoals
een antenne en bijgebouwen droog te houden Dit moet nog verder worden onderzocht.

4.4

Effecten op de waterkwaliteit door piekwaterberging
Het water dat in de randzone van de Horstermeerpolder opkwelt is voor een groot deel
afkomstig uit de omliggende plassen en polders. Bij piekberging in de
Horstermeerpolder wordt het water uit de Stichts Ankeveense polder in het
noordwestelijk blok ingelaten en het water uit polder Kortenhoef wordt direct ingelaten in
het zuidelijke blok.
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Doordat chloride een conservatief ion is en niet reageert met zijn omgeving, wordt
verwacht dat het chloridengehalte 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 omliggende 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 omliggende
plassen doordat door de afname van wegzijging minder water vanuit de Vecht hoeft te
worden ingelaten.
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.
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.

4.5

Effecten piekwaterberging op natuur
Effect op vegetatie
In de voorkeursvariant zal een mozaïek van open water, moeras- en rietland en
dotterbloemgrasland aanwezig zijn. De nadruk zal echter liggen op open water.
Alle vegetatietypen van moerassen ondervinden geen negatief effect als bij een
piekberging het water in de winter voor een beperkte tijd ca. 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. Mogelijk treedt een positief
effect op van periodieke inundatie, omdat hierdoor het effect van verlanding wordt
tegengegaan.
Doordat verwacht wordt dat het effect van de inlaat van water met een iets hoger
trofieniveau al een jaar later nauwelijks meer merkbaar is, kan aangenomen worden dat
bij de voorkeursvariant geen effect op de vegetatie optreedt door iets voedselrijker water
in te laten. Dit komt doordat de waterkwaliteit bij de voorkeursvariant in de peilgebieden
minder goed is.
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; het gaat dan vooral om soorten die leven langs oevers.
In het algemeen is puur aquatische natuur in plassen en meren minder gevoelig voor
piekberging.
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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 waarin de piekberging plaatsvindt 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.
Omdat piekberging van grotere hoeveelheden water niet vaak optreedt zal de natuur
zich na overstroming kunnen herstellen. 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.

4.6 Ruimte en leefbaarheid
4.6.1

Criterium: Landbouw

Beoordeeld worden ‘ontsluiting’. Bij ontsluiting gaat het om de aanwezige en geplande
infrastructuur. In stand blijven van de huidige infrastructuur (Middenweg, Radioweg)
wordt beoordeeld als neutraal, terwijl het verdwijnen ervan als negatief wordt
beoordeeld. De voorkeursvariant scoort hier neutraal.
De ‘waterhuishouding’ wordt hierbij niet beoordeeld omdat door mitigerende
maatregelen geen effecten op de grondwaterstanden optreden. Normaal gesproken
scoort verlaging van de grondwaterstand positief. Verhoging scoort negatief.
Verandering in oppervlakte van de functie landbouw wordt niet beoordeeld, omdat het
niet onderscheidend is. Verandering in verkaveling wordt hier niet meegenomen, omdat
het landbouwgebied een aaneengesloten gebied blijft met goed ontwaterde kavels.
4.6.2

Criterium: Recreatie

In de voorkeursvariant is in beperkte mate waterrecreatie bij/op de plas mogelijk door de
beperkte grootte van de plassen. Dit wordt positief beoordeeld (+).
Door de compartimentering ontstaat een goede ontsluiting van het gebied en daarmee
de vele recreatiemogelijkheden over peilscheidingen en knuppelpaadjes. Hierdoor
ontstaan mogelijkheden voor natuurbeleving, wandelen, fietsen en vissen. Dit geeft dan
ook een zeer positieve score (++).
4.6.3

Criterium: Wonen

Gemeten wordt onder andere de verandering in uitzicht. Dit is namelijk iets waar de
alternatieven in kunnen verschillen. In de voorkeursvariant zal in de nabijheid van de
bebouwing geen of nauwelijks veranderingen van het uitzicht ontstaan. Lage
peilscheidingen 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.
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Verder 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.
Hier staat tegenover dat in het algemeen in Nederland de waarde van woningen door
natuurontwikkeling in de omgeving stijgt.
Netto is het criterium wonen neutraal beoordeeld.

4.7 Hinder en overlast
4.7.1

Criterium: Faalkansen van het watersysteem in de Horstermeer

De wateropgave die nu in de Kortenhoefse Polder, Stichts Ankeveense Polder en de
Horstermeerpolder ligt bedraagt 834.000 m³ (zie bijlage 4). Met de grote toekomstige
bergingscapaciteit door de natuurontwikkeling in de Horstermeer is de kans dat het
watersysteem in de Horstermeerpolder faalt veel kleiner geworden.
4.7.2

Criterium: Grondwateroverlast binnen de polder (bebouwing)

Er treden geen grondwaterstandverhogingen op groter dan 5cm.
4.7.3

Criterium: Grondwateroverlast buiten de polder

Met de gekozen peilen in de voorkeursvariant treden geen grondwaterstandverhogingen
op groter dan 5cm met uitzondering van delen van de Meeruiterdijksche polder, polder
Dorssewaard, de polder ten oosten van Overmeer en een strook ten noorden van de
zuidelijke peilvakken in de HMP en de Kortenhoefse polder. In de polder Dorssewaard
worden geen negatieve effecten verwacht, omdat nog steeds aan de ontwateringsnorm
wordt voldaan. Verhoging van de grondwaterstand in de Kortenhoefse polder is geen
probleem, omdat het alleen het natuurdeel betreft. In de overige gebieden zal worden
gezocht naar mitigerende of compenserende maatregelen om de grondwateroverlast
tegen te gaan.
4.7.4

Criterium: Overlast van muggen en knutten

Een van de belangrijkste variabelen in de kans op muggenoverlast is de aanwezigheid
van vis (predatoren). Deze wordt vaak bepaald door de diepte en de mate van isolatie
van de wateren, namelijk in (kleiner) ondiep en geïsoleerd water is de kans op vis
kleiner. Mede om deze reden is groot open water minder geschikt voor de voortplanting
van muggen. Tevens vormt open water een barrière voor muggen en knutten door de
invloed van wind. Door de aanwezigheid van relatief veel groter, open water in de
voorkeursvariant, is in deze situatie geen optimaal leefmilieu voor muggen aanwezig.
Bij de kans op overlast speelt ook de factor afstand een rol, hoewel per muggensoort de
afstand verschilt waarover zij zich bewegen.
Op een afstand van enkele honderden meters tussen de bebouwing en stilstaand water,
wordt geen overlast door muggen en knutten verwacht (brochure Riza, 2002). Met name
de woningen aan de Machineweg komen in de voorkeursvariant binnen deze zone te
liggen en zouden dus overlast kunnen ondervinden. Echter, het is de vraag of deze
toename significant is, omdat ten noorden van deze woningen ook ondiep stilstaand
water voorkomt en hier, ook zonder ontwikkelingen in de polder, overlast door muggen
en knutten op kan treden.
Tenslotte moet er rekening mee gehouden dat in de beginfase na het opzetten van
peilen er tijdelijk overlast van muggen en knutten kan ontstaan. Dit komt doordat het
nieuwe systeem nog instabiel is, waardoor plagen op kunnen treden.
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Na verloop van tijd wordt het systeem stabiel doordat predatoren (vissen, amfibieën,
spinnen etc.) zich vestigen en de stand van muggen reguleren.
4.7.5

Criterium: Overlast door fauna

Het areaal open grasland zal afnemen. Op het resterende grasland zal het aantal
foeragerende ganzen en smienten niet toenemen, omdat daarmee minder
foerageergebied aanwezig is aangezien deze niet van besloten gebieden houden.
Langs de randen van de plassen 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 enkele grauwe ganzen een optimaal broedbiotoop vinden. Overlast
is niet te verwachten, omdat het vanwege de beperkte areaalgrootte slechts gaat om
een gering aantal broedgevallen en niet om een grote groep.
Er zullen meer mogelijkheden voor de voortplanting van met name Groene kikkers en
Gewone padden zijn. In het voorjaar leidt dat tot meer roepende beesten. Voor de één is
dat een rustiek landelijk geluid. Voor de ander betekent dat overlast.
Adders, de enige giftige slangen in Nederland, komen slechts op droge zandgronden
voor, echter niet in moerassen. Ringslangen kunnen bij het ontstaan van plassen met
moeras meer voorkomen dan in de huidige situatie. Maar ringslangen zijn niet giftig en
zorgen niet voor overlast. Vestiging van andere reptielensoorten valt niet te verwachten.
4.7.6

Criterium: overlast door flora

Distels en moerasandijvie
Voor distels zal door de natte situatie geen optimaal leefmilieu aanwezig zijn.
Moerasandijvie is een pioniersoort van kale oevers (droogvallende oevers) waar het
kiemt en massaal kan optreden. Direct na de aanleg van een natuurontwikkelingsgebied
kan op kale natte gronden de moerasandijvie massaal voorkomen. Als de vegetatie na
enkele jaren dichter wordt, wordt de soort weggeconcurreerd door andere planten en
verdwijnt weer. Er zal dus op middenlange termijn geen overlast ontstaan.
Hooikoorts
Hooikoorts wordt voornamelijk veroorzaakt door pollen van bloeiende grassen en
wilgen. In de voorkeursvariant is rietland een 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 in de voorkeursvariant 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.

Voorkeursvariant Horstermeerpolder
Definitief rapport

9S8639/R0005/ME
36

15 augustus 2008

4.8

Landschap en cultuurhistorie

4.8.1

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 de voorkeursvariant verandert het huidige gebruik in een natuur- en moerasgebied,
met kleine plassen open water. Voor de voorkeursvariant geldt dat de door de
gezoneerde inrichting het moeilijker wordt de Horstermeer als geheel te herkennen.
4.8.2

Criterium: Karakteristiek landschap

In de voorkeursvariant blijft de relatie tussen het bebouwingslint en het achterland
behouden. Dit wordt positief beoordeeld. (+).
4.8.3

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 de voorkeursvariant is er een afname van de openheid. Het vrije blikveld en daarmee
de openheid neemt aan de noordwestzijde af. Dit geeft een negatieve score (-). De
torens blijven staan, dit krijgt een neutrale score (0). De totaalscore wordt -/0.
4.8.4

Criterium: Cultuurhistorische patronen

Het patroon van wegen, hoofdwaterlopen en de Ringdijk zijn cultuurhistorisch gezien
van waarde. In de voorkeursvariant blijft het patroon van verkaveling, waterlopen en
wegen zoveel mogelijk behouden. Rondom de verhoogde peilvakken zullen enkele
hoofdwatergangen moeten worden verlegd.

4.9 Uitvoering
4.9.1

Criterium Investeringskosten

Voor de voorkeursvariant met mitigerende maatregelen zijn de aanlegkosten
(investeringskosten) berekend. Tot nu toe is een dergelijke kostenraming niet op deze
wijze en met de nu gehanteerde eenheidsprijzen uitgevoerd voor de eerdere
alternatieven. De posten in de kostenraming betreffen met name:
• aanleg van peilscheidingen en/of kades
• aanleg of verbreden van watergangen (hoofdwaterlopen, tertiaire sloten en
dijksloten);
• constructie van kunstwerken (duikers, stuwen).
In onderstaande worden deze puntsgewijs per blok aangegeven voor de
voorkeursvariant met mitigerende maatregelen.
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Maatregelen Noordwesten
1. Aan te leggen peilscheiding: 3200 m
- Peilgebied NAP -2.60 m tot NAP -2.90 m (maximum flexibel peil = streefpeil).
- Gemiddeld maaiveld circa NAP -3.0 m.
- Benodigde hoogte peilscheiding bij gemiddeld maaiveld:
m NAP

Hoogte peilscheiding
m

Maaiveld
Peil

-3.0
-2.60

0
0.40

Peilstijging berging
Golfslag en zetting

-2.13
-1.63

0.47
0.50

Berging neerslag water

-1.53

0.10

Totaal

1.47

-

2.

3.

4.

5.

Als vuistregel voor de kosten van kades wordt 300.000,- per km voor een
groene kade gehanteerd. Aantal km 3,2 x 300.000,- = 960.000, - Er worden geen maatregelen getroffen aan de primaire peilscheiding tussen de
Spiegelplas/Stichts Ankeveense Plassen en de polder.
Inlaat van plas naar berging / peilgebied. De capaciteit is afhankelijk van het aantal
te bergen m³’s en de vultijd van de berging. De globale kosten voor een
geautomatiseerde stuw met duiker van de Stichts Ankeveense Polder naar peilvak
NW wordt ingeschat op circa 200.000,- per stuk.
Aflaat van berging / peilgebied naar polder. Door rekening te houden met de berging
van neerslag van 10 cm in het gebied zelf (is tevens meegenomen bij de
hoogtebepaling peilscheiding), wordt een automatische stuw geadviseerd. De
kosten per stuw zijn 75.000,Verleggen van de hoofdwatergang over 2100 m. Voor het graven van een
watergang inclusief verwerken van grond wordt 49,-/m gerekend (opgave Waternet
bij breedte van 7 m). Voor de beschoeiing van deze watergangen wordt uitgegaan
van 145/m. Totale kosten zijn 2100 m x ( 145+ 49) = 407.400,Voor het graven van een begeleidende watergang vanaf de hoofdwatergang naar de
in- en aflaten wordt een totale lengte van 375 meter voorzien. Uitgaande van een
meterprijs van 49,-/m komt men dan op 18.375,--.

Maatregelen Noordoosten
6.
Aan te leggen peilscheiding: 1775 m
- Peilgebied NAP -2.75 m (maximum flexibel peil = streefpeil)
- Gemiddeld maaiveld NAP -3.0 m
- Benodigde hoogte peilscheiding bij gemiddeld maaiveld:

Maaiveld

m NAP
-3.0

Hoogte peilscheiding m
0

Peil
Peilstijging berging

-2.75
-2.28

0.25
0.47

Golfslag en zetting

-1.78

0.50

Berging neerslagwater
Totaal

-1.68

0.10
1.32
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-

Als vuistregel voor de kosten van kades wordt 300.000,- per km voor een
groene kade gehanteerd. Aantal km 1,775 x 300.000,- = 532.500,- Er worden geen maatregelen getroffen aan de primaire peilscheiding tussen de
Ankeveense Plas en de polder.
7. Dit gebied heeft in principe geen piekwaterberging nodig en daarbij geen inlaat en
aflaat. Wellicht is een aflaat / automatische stuw nodig ( 75.000) om bij grote
peilstijging door veel neerslag en kwel het water af te laten naar de polder.
8. Verleggen van de hoofdwatergang over 1625 m. Voor het graven van een
watergang inclusief verwerken van grond wordt 49,-/m gerekend (opgave Waternet
bij breedte van 7 m). Voor de beschoeiing van deze watergangen wordt uitgegaan
van 145/m. Totale kosten zijn 1625 m x ( 145+ 49) = 315.250,Maatregelen Zuid
9. Aan te leggen peilscheiding: 2650 m
- Peilgebied NAP -1.95 m (maximum flexibel peil = streefpeil)
- Gemiddeld maaiveld NAP -2.4 m
- Benodigde hoogte peilscheiding bij gemiddeld maaiveld:

Maaiveld

m NAP
-2.4

Hoogte peilscheiding m
0

Peil
Peilstijging berging

-1.95
-1.61

0.45
0.34

Golfslag en zetting
Berging neerslagwater

-1.11
-1.01

0.50
0.10

Totaal

10.

-

1.39

Als vuistregel voor de kosten van kades wordt 300.000,- per km voor een
groene kade gehanteerd. Aantal km 2,65 x 300.000,- = 795.000,Er worden geen maatregelen getroffen aan de primaire peilscheiding tussen de
Kortenhoefsche Plas en de polder.
Aan te leggen peilscheiding: 2600 m
Peilgebied NAP -2.30 m (maximum flexibel peil = streefpeil)
Gemiddeld maaiveld NAP -2.6 m
Benodigde hoogte peilscheiding bij gemiddeld maaiveld:

Maaiveld

m NAP
-2.6

Hoogte peilscheiding m
0

Peil
Peilstijging berging

-2.30
-1.96

0.30
0.34

Golfslag en zetting
Berging neerslagwater

-1.46
-1.36

0.50
0.10

Totaal

1.24

-

Als vuistregel voor de kosten van kades wordt 300.000,- per km voor een
groene dijk gehanteerd. Aantal km 2,6 x 300.000,- = 780.000,11. Voor de inlaat en aflaat geldt hetzelfde als in het noordwesten. De kosten van
regelbare stuw zijn 200.000,-.
12. Een stuw is nodig tussen peilgebied NAP -1.95 m en NAP -2.30 m. De grootte van
de stuw is afhankelijk hoe het peilgebied als berging wordt ingezet.
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13.

14.
15.

16.

Mogelijk dat ook een geautomatiseerde stuw nodig is. Deze is beduidend duurder
dan een vaste. De kosten van een regelbare stuw zijn 75.000,Om overtollig water af te voeren is een stuw nodig van peilgebied NAP -2.30 m
naar het hoofdpeilgebied. De grootte van de stuw is ook afhankelijk hoe het
peilgebied als berging wordt ingezet en of deze geautomatiseerd moet zijn. De
kosten van een regelbare stuw zijn 75.000,Maatregelen boerderij westzijde peilgebied NAP -2.30 m. Een tussen peilgebied
van NAP -3.00 m middels een stuw ( 75.000) is een oplossing.
Verleggen van de hoofdwatergang over 1025 m. Voor het graven van een
watergang inclusief verwerken van grond wordt 49,-/m gerekend (opgave
Waternet bij breedte van 7 m). Een hoofdwatergang moet minimaal 7 m breed en
1,25 m diep zijn. Voor de beschoeiing van deze watergangen wordt uitgegaan van
145/m. Totale kosten zijn 1025 m x ( 145+ 49) = 198850,Verlengen van de hoofdwatergang naar de inlaat over een lengte van 400 m. Voor
het graven van een watergang inclusief verwerken van grond wordt 49,-/m
gerekend. Totale kosten zijn 400 m x 49,-/m = 19.600,-..

Baggerwerkzaamheden
17.+18. Voor het bemonsteren en afvoeren van de bagger in de hoofdwatergangen naar
de slibvelden bij de RWZI (momenteel is dit toegestaan middels de
bodemkwaliteitskaart) wordt uitgegaan van 21/m (bij 7 m breed en 0,5 m
baggerdiepte) en 2400 m. Totaal wordt geschat op 50.400 ,- . Voor het baggeren
zelf wordt uitgegaan van 42/m met een totale som van 100.800 ,19.+20. Op locaties waar de peilscheidingen komen, dienen de sloothoofden gebaggerd
te worden. De totale lengte bedraagt 150 m. Voor het bemonsteren en afvoeren
van de bagger naar de slibvelden bij de RWZI (momenteel is dit toegestaan
middels de bodemkwaliteitskaart) wordt uitgegaan van 60/m (bij 7 m breed, 10
meter lang en 0,5 m baggerdiepte). Totaal wordt geschat op 9.000,- . Voor het
baggeren zelf wordt uitgegaan van 120/m met een totale som van 18.000 ,Overige kosten
21. Toegangsweg naar NERA gebouw
De toegangsweg naar het Nera gebouw zal op de verhoogde peilscheiding komen
te liggen. Geschat wordt dat over een lengte van 1250 meter de peilscheiding
breder moet worden gemaakt tot 4 meter kruinbreedte en moet worden verhard
met grasbetontegels.. Bij een meterprijs van 150 komt de totale som hiervan
187.500 ,22. Verleggen van noodoverstort bij RWZI naar nieuwe hoofdwatergang.
De kosten hiervoor zijn geschat op 85.000 ,Niet geraamde kosten
23. Maatregelen rond het Nera gebouw
24. Mitigerende of compenserende maatregelen om de stijging van de
grondwaterstand in de Horstermeerpolder en omringende polders tegen te gaan.
25. Maatregelen om stabiliteit van sloottaluds en slootbodems te behouden.
26. Eventueel benodigde maatregelen om drijven van slibtanks bij RWZI als gevolg
van verhoogde grondwaterstand tegen te gaan.
27. Recreatieve inrichting
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Overzicht maatregelen en kosten
Nummer

Maatregel

1

peilscheiding NW

2

Inlaat NW

3

Aflaat NW

4

Verleggen hoofdwatergang NW

5

Verlengen hoofdwatergang NW

6

peilscheiding NO

7

Stuw NO (optioneel)

8

Verleggen hoofdwatergang NO

9

Eenheidsprijs

aantal
km

300.000

1

stuk

200.000

k

1

stuk

75.000

k

2100

m

194

/m

407.400

375

m

49

/m

18.375

km

300.000

532.500

stuk

75.000

/km
/stu

1625

m

194

/m

315.250

peilscheiding 1 Z

2,65

km

300.000

/km

795.000

10

peilscheiding 2 Z

2,6

km

300.000

780.000

11

Inlaat Z

1

stuk

200.000

k

/km
/stu

12

Stuw 1 Z

1

stuk

75.000

k

13

Stuw 2 Z

1

stuk

75.000

k

14

Stuw 3 Z

1

stuk

75.000

k

15

Verleggen hoofdwatergang Z

1025

m

194

/m

198.850

16

Verlengen hoofdwatergang Z
bemonsteren en afvoer van bagger
hoofdwatergangen

400

m

49

/m

19.600

2400

m

21

/m

50.400

2400

m

42

/m

100.800

150

m

60

/m

9.000

120

/m

18.000

/m

187.500

17
18

2,3

Kosten [ ]

1,775
1

19

baggeren hoofdwatergangen
bemonsteren en afvoer van bagger bij
peilscheiding

20

baggeren bij peilscheiding

150

m

21

toegangsweg Nera gebouw

1250

m

22

noodoverstort bij Rwzi

k

150

/km
/stu

690.000
200.000

/stu

75.000

75.000

200.000

/stu

75.000

/stu

75.000

/stu

75.000

85.000
4.982.675

Subtotaal
algemene kosten, winst en risico, uitvoeringskosten

20%

van
subto
taal

onvoorzien

35%

+

BTW

20%

engineering
CAR-verzekering, legeskosten,
sonderingen

25%

+
van
subto
taal

6.634.950
8.071.934
9.686.320
1.245.669
75.000
11.006.989

Bovengenoemde eenheidsprijzen zijn opgegeven door Waternet. Het subtotaal betreft
enkel de aanlegkosten. Kosten voor engineering, bestek, directievoering,
uitvoeringskosten, verzekering en BTW zijn apart vermeld.
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Grondverwerving
Naast de investering voor de inrichting is er de investering voor de grondverwerving. De
prijs voor grond is afhankelijk van onderhandelingen. Daarom is het niet mogelijk een
raming te geven. Hieronder volgt een overzicht van het aantal hectare te verwerven
grond.
Noordwestblok: ca 64 ha te verwerven, 9 ha te ontpachten
Noordoostblok: ca 1 ha te verwerven
Zuidblok: 0 ha te verwerven, ca 43,5 ha te ontpachten
Normkosten inrichting natuur
Voor de inrichting van natuur in het kader van de EHS zijn normkosten opgesteld.
Afhankelijk van het natuurdoel is dat 4.900 euro per hectare (voor bijvoorbeeld bloemrijk
grasland), 7.400 euro per hectare (voor bijvoorbeeld nat, matig voedselrijk grasland),
10.200 euro per hectare (voor bijvoorbeeld nat schraalgrasland) of 24.000 Euro (voor
bijvoorbeeld moeras). Omdat de oppervlakteverdeling van de verschillende
natuurdoelen niet bekend is wordt een gemiddelde van 9.600 euro per hectare
aangehouden.
4.9.2

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;
• baggeronderhoud extra lengte aangelegde hoofdwatergangen ( 10.000/jaar);
• onderhoud dijken.
De beheerskosten voor het water worden op 80.000,- per jaar geraamd. Op de
beheerkosten is een opslag voor omzetbelasting toegepast. De verschillen tussen de
alternatieven worden in belangrijke mate bepaald door het verschil in onderhoud aan de
dijken, en verder nog door verschil in te bemalen water.
4.9.3

Criterium Beheerkosten natuur

De subsidies vanuit het Programma Beheer zijn een indicator voor de beheerkosten
voor natuur. Het Programma Beheer kent twee subsidieregelingen: de Subsidieregeling
Natuurbeheer 2000 (SN 2000) en de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN).
Veruit de meeste natuurdoeltypen in de Horstermeerpolder zullen na de herinrichting
ontstaan en zijn vallen alleen onder de Subsidieregeling Natuurbeheer 2000. Vanwege
de vergelijkbaarheid met de MER Horstermeerpolder is ook voor deze studie gebruik
gemaakt van de subsidieregeling van 2000.
De kosten voor het gewone slootonderhoud zijn niet meegenomen bij de berekeningen
van de beheerskosten natuur. Op basis van gegevens uit de subsidieregeling van 2000
met de hectares van de natuurdoeltypen in Tabel 10, komen de beheerkosten natuur uit
op 31.600,- per jaar
Tenslotte wordt opgemerkt dat compensatie voor de waardedaling van de agrarische
gronden kunnen vallen onder de subsidieregeling voor functieverandering, ook van
Subsidieregeling Natuurbeheer 2000.
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Deze subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan particuliere beheerders en
samenwerkingsverbanden van particuliere beheerders, die natuur willen ontwikkelen op
landbouwgrond. Deze subsidieregeling geldt voor maximaal 30 jaar.
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5

SAMENVATTIG ONDERZOEKSBEVINDINGEN
Conclusies
• Gelet op de doelstelling uit het MER kan worden gesteld dat het rendement van
het MMA uit het MER (vrijwel) wordt gehaald met de aangepaste
voorkeursvariant;
• Aan de drie D’s wordt voldaan: er ligt een helder eindbeeld waarin duidelijk is
waar welke natuur komt en met welk waterpeil. Waar droge natuurhectares
komen hoeft niet precies bekent te zijn want dit heeft geen gevolgen voor de
omgeving omdat het peil niet wordt aangepast. Droge voeten: Er ontstaat geen
schade in en rond de polder. Duurzame doelen worden vergaand gehaald
(MMA), komende decennia geen nieuwe plannen nodig;
• De piekbergingscapaciteit kan in de noordwestelijke en zuidelijke blokken
worden gerealiseerd en daarmee wordt voldaan aan de veiligheid.
Piekwaterberging kan in voldoende mate in blokken worden gerealiseerd zonder
dat er overlast ontstaat naar de omgeving;
• De peilen die worden gekozen rondom de RWZI zijn zodanig dat het geen
wateroverlast zal veroorzaken voor de gebouwen van het RWZI; mogelijk zijn
wel maatregelen nodig om drijven van slibtanks tijdens
onderhoudswerkzaamheden tegen te gaan;
• De verhoogde peilen kunnen op een aantal locaties overlast voor landbouw of
bebouwing veroorzaken. Met aanvullende maatregelen kunnen deze effecten
worden uitgesloten;
• De belasting van de sloten met arseen wordt door de gekozen peilen
teruggebracht tot de minimum hoeveelheid;
• De natuurtypen die worden gerealiseerd in de Horstermeerpolder hebben grote
waarden;
• Een significante toename in overlast door knutten en muggen is niet te
verwachten door de invloed van wind bij groter open water en (daarmee) door
een toename in predatie door vissen;
• De kosten voor de aanleg van waterhuishoudinge voorzieningen bedragen circa
11 miljoen euro, maar kunnen nog stijgen gezien een aantal pm-posten;
• De kosten voor inrichting van de natuurgebieden bedragen ca. 9600,- per ha.
• De toename aan kwel langs de natuurblokken kan invloed hebben op de
stabiliteit van de slootbodem en –kanten. Om dit risico tegen te gaan, kunnen in
overleg met betrokkenen maatregelen worden genomen.
• Rond het NERA gebouw kunnen maatregelen nodig zijn om overlast door
piekberging te voorkomen.
Aanbevelingen
• Nader onderzoek naar het peil in de volgende gebieden: Overmeer, zuidzijde
Meeruiterdijksche polder en de noordrand van de zuidelijke peilvakken in de
Horstermeerpolder. Dit kan in het kader van het nieuwe peilbesluit en
waterinrichtingsplan. Daarna kunnen,in overleg met betrokkenen maatregelen
worden genomen als ophogen, aanbrengen van onderbemaling of een lokaal
drainagestelsel of kan natschade worden vergoed.
• Nader onderzoek en indien nodig treffen van maatregelen rond het NERAgebouw.
• De peilveranderingen dienen stapsgewijze te worden ingevoerd en tijdig te
worden geëvalueerd op basis van de monitoringsresultaten.
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Bijlage 1
Begrippenlijst en
lijst met afkortingen
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BEGRIPPENLIJST

Calamiteitenberging
Is het tijdelijk bergen van water bij zeer hevige regenbuien, vanuit de boezem (of vanuit
de omgeving) om ongecontroleerde problemen te voorkomen. De optreedkans van een
calamiteitenberging is 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. Piekberging heeft 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.
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Afkortingen
CM-MV centimeter onder maaiveld
HMP Horstermeerpolder
MMA Meest Mileuvriendelijke Alternatief
MER Milieu Effect Rapportage
NAP Nieuw Amsterdams Peil
RWZI Rioolwaterzuiveringsinstallatie
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Bijlage 2
Vragen m.b.t. waterbeheer uit bijeenkomsten 25 en 28
juni 2007
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VRAGEN M.B.T. WATERBEHEER UIT BIJEENKOMSTEN 25
EN 28 JUNI 2007.
Vragen m.b.t. waterbeheer uit bijeenkomst op voor agrariërs op 25 juni 2007.
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Antwoord van dhr. Van Brussel komt overeen met bevindingen met het model. Voor de
zekerheid wordt geadviseerd om op enkele plaatsen langs de gebieden een goed
drainerende sloot aan te leggen. Dit wordt in paragraaf 3.4 behandeld.
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De piekberging betekent een maximale peil stijging van 47cm in het noordwestelijk blok
en 34cm in het zuidelijke blok.
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De peilverhoging zal in de praktijk is stappen worden uitgevoerd. Effecten kunnen
worden gemeten en indien dit nodig mocht zijn kan er worden bijgestuurd.
Vragen m.b.t. waterbeheer op eerste informatie bijeenkomst op 28 juni 2007.
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Professor de Vries en dr. Hemker hebben op verzoek van de adviescommissie het
onderzoek van Haskoning beoordeeld.
.

2

Het NERA gebouw en directe omgeving wordt nog nader bekeken (zie ook
aanbevelingen). Uit de bevindingen tot nog toe blijkt dat de omgeving van het gebouw
onder water zal komen te staan maar het gebouw zelf niet
.

2
+

2

De overlast zal beperkt zijn doordat in het zuiden de natuurblokken ver van de bewoning
liggen, in het noordwestelijke blok door predatie van vissen minder muggen en knutten
zullen voorkomen en in het noordoostelijk blok overwegend nat grasland komt.
3

2

Waar een dijksloot ontbreekt zal deze worden aangelegd.
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Bijlage 3
Vergelijkingstabel MER
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VOP/MER HORSTERMEERPOLDER OVERZICHT VERGELIJKING ALTERNATIEVEN
Alternatieven
Aspecten

Criteria

1. Oost Plas
1A. Peil
in plas
overal

Kwaliteit en
duurzaamheid
watersysteem

Waterkwantitei t
buiten de polder

Verminderde
inlaatbehoefte (t.o.v.
HS)
Waterkwantitei t in
de polder

Verschil met HS
Waterkwaliteit in
de polder

Doorspoelwater

Robuustheid van
watersysteem

Mogelijkheden
waterberging
Verlegging of isolering
van hoofdwaterlopen
polder

Natuurontwikk
eling in polder

(additionele
info)

(additionele
info)
(additionele
info)

Landschap en
cultuurhistorie

76

56

54

m3/dag

14,822

15,150

18,992

m3/dag

14,710

14,382

%

38

Mm3/jaar

Effecten flora in de
polder

5. Rand
Plasdras

6. Blokkade

HS

AO

RA

MMA

Variant

5A.
Normale
peilen

5B.
Terrasse
n

6A.
Kwelscher
m tot 20
m

6B.
Kwelscher
m tot 60
m

6C.
Puttensch
erm

Huidige
situatie

Autonom
e
ontwikkeli

Referenti
e
Alternatie

Meest
Milieuvrien
de

prov NH

Waternet

NM

51

74

72

55

53

50

99

100

0

40

100

52

65

80

70

19,361

19,938

15,476

15,831

19,044

19,438

20,117

10,745

10,558

29,532

21,934

10,558

19,660

17,216

14,288

16,265

17,477

10,540

10,171

9,594

14,056

13,701

10,488

10,094

9,415

18,787

18,974

0

7,598

18,974

9,872

12,316

15,244

13,267

12,055

37

17

17

24

33

32

16

16

11

48

15

0

10

95

22

20

25

22

12

22.1

22.3

29.6

29.7

27.2

23.8

24

29.9

30

31.9

18.6

30.3

35.7

32.1

1.7

28.1

28.6

26.8

27.8

31.3

Mm3/jaar

13.6

13.4

6.1

6.0

8.5

11.9

11.7

5.8

5.7

3.8

17.1

5.5

0

3.6

34.0

7.6

7.1

8.9

7.9

4.4

0/+/

+

+

0

+

0

0

-

0

-

0

-

-

0

21,193

19,716

0

0

18,868

20,501

18,908

0

0

0

0

0

0

0

0

5,461

1,399

10,505

1,239

1,140

+

-

+

++

+

+

-

+

++

0

0

0

0

0/+

+/++

++

++

++

++

++

6,850
2

6,850
4

6,850
4

6,850
7

1,950
3

5,250
2

5,250
4

5,250
4

5,250
7

0
1

0
1

0
1

0
1

0
?

n.v.t.
1

5,250

5,250

6,850

5,250

5,525

7

6

7

7

6

321

321

321

321

323

324

324

324

324

320

320

320

70

320

615

321

318

370

356

320

0,23
0,71

0,23
0,71

1,61
2,09

1,63
2,11

0,68
1,16

0,21
0,69

0,21
0,69

1,46
1,94

1,42
1,90

0,26
0,69

0,26
0,69

0,26
0,69

0
0,48

1,02
1,50

2,72
3,20

1,27
1,75

0.9
1.38

1.29
1.77

1.78
2.26

1.15
1.63

-

-

-

0

-

++

++

+

++

++

+

+

+

+

+

+

0

0

++

++

++

++

++

m
aantal
hectares
puntenscore
t.o.v.
huidige
situatie
(add.info)

4. Rand Plas

Voorke
ur

4B. Peil in
plas als
omgevingspl

schaal
0/+/

Hoeveelheid natuur

punten
punten

-

64

Score vogels

0/+/

-

-

++

++

0

-

-

++

++

Score vissen

0/+/

0

0

+

+

-

0

0

+

+

Score zoogdieren

0/+/

0

0

++

++

0

0

0

++

++

Amfibieen en reptielen

0/+/

0

0

+

+

0

0

0

+

+

-

-

-

0

-

+

+

+

+

+

0/+/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

+

0

0

0

0

0

punten

6,2

6,1

3,4

3,4

4,1

5,7

5,6

3,2

3,2

1,7

13.0

-1,5

0

1,9

22,7

3,5

3.2 4.1

6.3

3.8 4.7

3 -4

punten

18,4

18,3

15,6

15,6

16,3

17,9

17,8

15,4

15,4

13,9

25.2

10,7

12,2

14,1

34,9

15,7

15.85

18.5

16.45

15.7

schaal

+

+

0

0

0

+

+

-

-

-/0

-/0

-/0

0

-

n.v.t.

0

-/0

-/0

-

-/0

Flora rondom de polder

Contrast

puntenscore
t.o.v.
huidige
situatie
p (add.info)

Karakteristiek

0/+/

-/0

-/0

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

-/0

n.v.t.

++

+

0

+

++

Openheid

0/+/

0

0

-/0

-/0

0

-

-

-/0

-/0

-/0

-/0

-/0

0

-/0

n.v.t.

-

-/0

0

-/0

-/0

Cultuurhistorische
patronen

schaal
0/+/

0

0

0

0

-/0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

n.v.t.

0

0

-/0

0

0
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3.
Zuidoost

Combinatiealternatieven

4A. Peil
in plas
overal
gelijk

m3/dag

Rondpomp/toevoerwater

Score insecten
Natuur buiten de
polder

2B.
Terrasse
n

Percentage verminderde
uitslag
Uit te pompen water

Natuur

2A.
Normale
peilen

%
(additionele
info)

2. Oost
Plasdras

1B. Peil in
plas als
omgevingsp

Percentage verminderde
inlaatbehoefte (t.o.v.
RA)
Inlaatbehoefte

Bijzondere alternatieven
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Alternatieven
Aspecten

Criteria

1. Oost Plas
1A. Peil
in plas
overal

Ruimte en
leefbaarheid

Hinder en
overlast

Landbouw

Recreatie

Verandering agrarische
productiestructuur
Potentie
recreatiemogelijkheden

Wonen

Kwaliteit woonkern

Werken

Verandering potentie
nietagrarische
bedrijvigheid
Faalkans watersysteem
Horstermeerpolder

Water

Natuurinvloed en

Uitvoering

Grondwateroverlast
binnen de polder
Grondwateroverlast
buiten de polder
Muggen en knutten

2. Oost
Plasdras

1B. Peil in
plas als
omgevingsp

2A.
Normale
peilen

2B.
Terrasse
n

0

0

5. Rand
Plasdras

6. Blokkade

HS

AO

RA

MMA

4B. Peil in
plas als
omgevingspl

5A.
Normale
peilen

5B.
Terrasse
n

6A.
Kwelscher
m tot 20
m

6B.
Kwelscher
m tot 60
m

6C.
Puttensch
erm

Huidige
situatie

Autonom
e
ontwikkeli

Referenti
e
Alternatie

Meest
Milieuvrien
de

prov NH

Waternet

NM

0

0/

0/

0

0

0

0

0

0

0

n.v.t.

0

0

-

-

0

++

++

+

++

+

++

++

+

++

0/+

0/+

0/+

0

0/+

n.v.t.

++

+

+

+

++

0/+/

-

-

0/

0/

-

-

-

0

0

0

0

0

0

-/0

n.v.t.

-/0

-/0

-

-/0

0

schaal
0/+/

niet
signif.

niet
signif.

niet
signif.

niet
signif.

niet
signif.

niet
signif.

niet
signif.

niet
signif.

niet
signif.

niet
signif.

niet
signif.

n.v.t.

niet
signif

.niet
signif

niet
signif.

niet
signif.

niet
signif.

schaal
0/+/

+

0/+

+

++

0/+

+

++

0

0

+

0

0/+

n.v.t.

++

++

++

++

++

-

-

-/0

-

-

+

+

0

0

-/0

n.v.t.

-/0

-/0

-

-

-/0

-

-

-/0

0

0

-/0

-

-

-

-

-

niet
signif
niet
signif

.niet
signif
.niet
signif

niet
signif.
niet
signif.

niet
signif.
niet
signif.

0
niet
signif.
niet
signif.

signif.

signif.

signif.

Fauna

kwalitatief

signif.

signif.

signif.

signif.

48.2

48.4

3.9

87.5

73.0

7.1

Euro *
milj.
Euro/jaar
*1000
Euro/jaar
*1000
schaal
0/+/
0/+/
0/+/

niet
signif.

niet
signif.

+

niet
signif.
0/+

-

niet
signif.
niet
signif.

signif.

niet
signif.
niet
signif.

signif.

signif.

0
signif.

0
signif.

0
signif.

0
signif.

0
signif.

signif.

signif.

signif.

signif.

signif.

signif.

signif.

n.v.t.

4.6

18.6

44.9

44.7

3.2

3.9

22.6

84.8

1.1

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

9.4

17.3

30.4

22.3

11.0**

87.4

87.4

71.5

90.0

75.0

86.0

91.9

75.9

44.3

167.3

84.3

75.1

n.v.t.

86.5

68.2

71.2

68.9

80.0

7.1

44.5

38.2

43.0

19.8

19.8

42.8

49.2

72.9

72.9

72.9

13.1

62.4

n.v.t.

62.7

38.8

31.6

44.4

31.6

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-/0

n.v.t.

0

n.v.t.

-

-

-

-

-

+

-

-

0

0/+

+

+

+

n.v.t.

-/0

n.v.t.

0

-

0

-

-

-

0

0

-/0

-/0

0

0/+

+

+

+

n.v.t.

+

n.v.t.

0

-

0

signif.

N.B.: Bij Puttenscherm (6C) wordt een hoeveelheid van ca. 10 miljoen m3 opgepompt en teruggezet naar de omliggende gebieden. Dit resulteert in een verminderde kwelinstroom van 5,5 miljoen m3.
**= kosten hier aangegeven betreffen alleen de kosten voor aanleg kosten, zonder rekening te houden met opslagen voor winst/risico, voorbereiding en directiekosten en omzetbelasting. Verder is hier gerekend met eenheidsprijzen Waternet 2007

Voorkeursvariant Horstermeerpolder
Definitief rapport

9S8639/R0005/ME
2

Variant

4A. Peil
in plas
overal
gelijk

-

signif.

Geleidelijkheid

4. Rand Plas

Voorke
ur

-

Flora

Tijdspanne

3.
Zuidoost

Combinatiealternatieven

schaal
0/+/
schaal
0/+/

schaal
0/+/
schaal
0/+/
schaal
0/+/
kwalitatief

Investeringskosten
Beheerkosten
water
Beheerkosten
natuur
Hinder tijdens de
uitvoering
Realisatietermi jn

Bijzondere alternatieven
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n.v.t.
n.v.t.

+

+

Bijlage 4
Toelichting wateropgave en berging
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TOELICHTING WATEROPGAVE EN –BERGING (BRON: WATERNET)
Wateropgave en -berging
Op 2 juli 2003 is het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) ondertekend door het rijk,
waterschappen en gemeenten. Het doel van het NBW is om het watersysteem in 2015
op orde te hebben en te houden, anticiperend op veranderende omstandigheden zoals
verwachte klimaatsveranderingen, zeespiegelstijging, bodemdaling, toename verhard
oppervlak en dergelijke.
Om te onderzoeken of het watersysteem in de toekomst op orde is en voldoet aan de
NBW-normen, wordt een faalkansanalyse gemaakt. Bij de faalkans analyse wordt het
watersysteem en grondgebruik getoetst op risico op wateroverlast. De faalkans analyse
bestaat uit een waterbalansanalyse en een analyse van (de minimale) maaiveldhoogte
per functie per peilgebied.
De methode zoals die door Waternet wordt toegepast voor het bepalen van te hoge
waterpeilstijgingen levert een beeld op van het systeemgedrag bij extreme
neerslaggebeurtenissen. De extreme neerslaggebeurtenissen worden afgeleid uit de
toename van de neerslagintensiteit van buien zoals vastgelegd in het verwachte
midden- en maximum-klimaatscenario van 2050 (zie tabel).
Tabel klimaatscenario voor 2050
midden scenario

maximaal scenario

o

temperatuur

+ 0,5 C

+2 oC

jaarneerslag

+3 %

+6%

neerslag zomer

+1%

+2%

neerslag winter

+6%

+12%

neerslag intensiteit buien

+10%

+20%

Op basis van de berekende waterpeilstijgingen en de gevonden toetspunten
(maaiveldhoogte per functie) worden de verschillende grondgebruiksklassen binnen een
peilgebied getoetst. Deze toetsing vindt plaats op basis van de basisnormen uit het
Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) voor de huidige situatie en voor een
toekomstige situatie op basis van de verwachte klimaatontwikkelingen.
Tabel basisnormen NBW
Normklasse (gerelateerd aan grondgebruikstype)

Basis werkcriterium
[jaar]
1/10

Akkerbouw

1

1/25

hoogwaardige land- (glas)tuinbouw

1/50

Bebouwd gebied

1/100

natuurgebied1

-

Voor natuurgebieden zijn geen normen opgesteld, maar ook hier kan wateroverlast
optreden door inundatie en kunnen natuurdoelen niet worden gehaald.

De basisnormen geven aan hoe vaak geaccepteerd wordt dat het waterpeil stijgt tot
boven het maaiveld met een bepaald grondgebruikstype.
Indien het watersysteem voor een bepaalde klasse niet voldoet aan de norm en er dus
vaker inundaties plaatsvinden dan acceptabel, moeten er maatregelen worden gezocht.
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Dit wordt ook wel de wateropgave genoemd. Voor de Kortenhoefse Polder (KHP),
Stichts Ankeveense Polder (SAP) en de Horstermeerpolder zelf is geconstateerd dat het
watersysteem bij het toekomstige klimaatscenario faalt; voor de KHP en SAP geldt dat
zelfs al in de huidige situatie. Door het watersysteem in de ‘falende’ polders aan te
passen kan de polder veiliger worden gemaakt ten aanzien van peilstijgingen en
inundatie. Het systeemgedrag kan worden aangepast door het aanbrengen van meer
berging (vergroten open wateroppervlak, peilverlaging) of het vergroten van de
afvoercapaciteit naar een ander peilgebied met ruimte of het vergroten van de
gemaalcapaciteit. Omdat in genoemde polders al veel open water aanwezig is en het
peil niet verlaagd kan worden, is gekozen in de lager gelegen Horstermeerpolder
neerslagpieken op te slaan om zo peilstijgingen in de omringende polders te
voorkomen. Bij het maximum klimaatscenario moet bij een extreme neerslagsituatie
834.000 m3 water kunnen worden geborgen in de Horstermeerpolder. Een dergelijke
vorm van waterberging wordt ook wel piekwaterberging genoemd.
Om een idee te krijgen wat dit betekent, kan onderstaande fictieve figuur als voorbeeld
worden gegeven. Daarin is aangegeven hoeveel dagen per jaar (y-as) in het
bergingsgebied een bepaalde waterstand boven maaiveld (x-as) is te verwachten.
Peilstijgingen die minder dan 1 dag per jaar voorkomen, komen dus eens per 3, 5 of 10
jaar voor.
herhalingstijd peilstijging
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