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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding  

 
In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) [1] hebben de waterschappen met 

de gemeenten, de provincies en het Rijk afgesproken dat de waterschappen hun 

watersysteem toetsen aan gezamenlijk opgestelde normen voor regionale 
wateroverlast. In de volksmond heet dit de NBW toetsing of de NBW analyse.  

 

Het gaat bij de toetsing om de vraag of er in een gebied voldoende capaciteit 
aanwezig is om het wateroverschot dat bij extreme neerslag vrijkomt te kunnen 

bergen en afvoeren zonder dat in de NBW gestelde normen worden overschreden. 

De gevolgen van de klimaatsverandering worden hier bij de analyse betrokken.  
 

De werkwijze van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht is om de NBW toetsing uit 

te voeren op het moment dat een nieuw peilbesluit voor een gebied wordt 
voorbereid. De reden hiervoor is dat maatregelen die eventueel uit de toetsing 

voortkomen mogelijk in het peilbesluit kunnen worden meegenomen en dat een 

nieuw peilbesluit geen negatieve invloed mag hebben op de kans op wateroverlast 
in een gebied. 

 

1.2 Vraagstelling 

1. Voldoet het watersysteem in de Horstermeerpolder en in de Meeruiterdijkse 
polder aan de NBW werknormen. 

 

2. Een aanvullende vraag die buiten de NBW opgave valt maar mede op verzoek 
van de WBC commissie is uitgezocht, is of de watersystemen in beide polders 

eveneens aan de werknormen voldoen als rekening wordt gehouden met de 

KNMI’06 scenario's.  
 

1.3 Leeswijzer 

Na deze inleiding wordt in hoofdstuk twee het huidige watersysteem in de polder 

beschreven. In hoofdstuk drie worden de aanpak van het onderzoek en de 
uitgangspunten behandeld. De resultaten van de berekeningen zijn opgenomen in 

hoofdstuk vier. De resultaten van de berekeningen met de KNMI'06 scenario's zijn 

in een bijlage opgenomen. In hoofdstuk vijf worden de resultaten bediscussieerd. 
De conclusies staan beschreven in hoofdstuk zes. 
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2 Situatie 

 

Peilgebieden 
De peilgebieden in het studiegebied worden in de notitie actuele peilgebieden 

Horstermeerpolder en de Meeruiterdijkse polder beschreven. Hieronder is in figuur 

1 de actuele peilenkaart weergegeven, in figuur 2 het afwateringsschema. 
 

De Horstermeerpolder (poldernummer 28) heeft in de huidige situatie 14 

peilgebieden, in de Meeruiterdijksepolder (poldernummer 27) zijn vier 
peilgebieden te onderscheiden. Het waterpeil in de gebieden wordt ingesteld door 

stuwen, gemalen of stuwende duikers1.  

 
Aanvullend op deze peilgebieden binnen het studiegebied, stroomt overtollig water 

uit drie gebieden het studiegebied binnen. Het gaat hier om 14 ha uit de 

Blijkpolder. Uit de Kortenhoefse plassen watert 7 ha naar de Meeruiterdijksepolder 
en 58 ha naar de Horstermeerpolder. 

 

Het overtollige water uit alle bovengenoemde gebieden komt uiteindelijk in vak 
28-1 of in vak 28-2 terecht. Van hieruit pompt het poldergemaal of het ANKO 

gemaal het water de polder uit. 

 

 
Figuur 1: De actuele peilenkaart. 

 

                                               
1 Een stuwende duiker is een normale duiker die zorgt dat het bovenstroomse 
waterpeil wordt opgezet omdat hij ten opzichte van het streefpeil te hoog of scheef 

ligt. 

 



 

14 november 2012 - Horstermeerpolder en Meeruiterdijksepolder  7/27 

 

 

 
 

 

 
Figuur 2: Afwateringsschema Horstermeerpolder en de Meeruiterdijkse polder. 

 
Gemalen 

Het belangrijkste gemaal in de polder is het poldergemaal dat aan het begin van 

de Middenweg staat. Het gemaal heeft met twee centrifugaalpompen een 
capaciteit 159 m3/min. Bij extreme neerslag slaat het gemaal met dit debiet water 

uit de polder naar de Vecht. 

 
Het ANKO gemaal heeft twee pompen met een gezamenlijk debiet van 20 m3/min.  

Het gemaal is niet neergezet met de bedoeling overtollig water uit de 

Horstermeerpolder  af te voeren, maar voor het in de zomermaanden oppompen 
van suppletiewater uit de polder naar de naastgelegen Kortenhoefse plassen. Het 

gemaal wordt aangestuurd door een benedenstroomse peilmeting, wat betekent 
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dat de pomp aanslaat wanneer er voldoende water (hoog peil) in de 

Horstermeerpolder aanwezig is. Dat betekent echter ook dat de pomp in de 
zomermaanden tijdens extreme neerslag aanslaat en ook dan water uit de 

Horstermeerpolder wegpompt. Het ANKO gemaal draagt dus in een gedeelte van 

het jaar bij aan de totale afvoercapaciteit.  
 

 

Kwel en Wegzijging 
In de Horstermeerpolder komt gemiddeld 15 mm kwelwater per etmaal omhoog. 

In de Meeruiterdijksepolder is een kwelflux van 1,2 mm berekend. Zie het rapport 

over de grondwatermodellering voor meer informatie [2]. 
 

 

Landgebruik 
In het NBW worden bij de werknormen vier landgebruikstypen onderscheiden, te 

weten: stedelijk gebied, hoogwaardige land- en tuinbouw, akkerbouw en grasland.  
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3 Aanpak 

3.1 Algemeen 

In grote lijnen wordt een NBW toetsing als volgt uitgevoerd.  

 

De normen in het NBW geven per landgebruikstype aan met welke herhalingskans 
door waterpeilstijgingen in watergangen inundaties mogen optreden. De NBW 

normen zijn zo geformuleerd dat voor verschillende landgebruiken een verschillend 

beschermingsniveau wordt aangehouden. De achterliggende gedachte daarbij is 
dat kapitaalintensieve gebieden, die gevoelig zijn voor wateroverlast, strenger 

moeten worden getoetst dan kapitaalextensieve gebieden. 

 
Om voor ieder peilvak de herhalingskans van peilstijgingen te berekenen is met 

het computerprogramma Sobek van het watersysteem een gecalibreerd model 

opgezet. Met dit model zijn stijgingen van het waterpeil berekend bij 211 
verschillende extreme neerslaggebeurtenissen die de afgelopen honderd jaar door 

het KNMI zijn geregistreerd. Om te anticiperen op de klimaatsverandering is de 

reeks aangepast aan de verwachte klimaatsverandering tot het zichtjaar 2050. 
Van de 211 berekende peilstijgingen zijn met een statistische methode 

herhalingstijden van peilstijgingen bepaald.  

 
Een waterpeilstijging in de watergang waarbij een bepaald landgebruik begint te 

inunderen is voor de toetsing voor ieder peilvak vastgesteld. De peilstijgingen die 

met een bepaalde herhalingskans optreden, het resultaat van de computer 
modellering en de statistische analyse, zijn naast deze toetshoogte gelegd. De 

uitkomst van de toetsing is een risico op inundatie of, wanneer de overschrijding 

ernstiger is, falen.  
 

3.2 Modellering 

Modelbouw 

Van het watersysteem in de polders is een hydrologisch model opgezet met behulp 
van de neerslag-afvoer module van Sobek (Sobek-Rainfall Runoff). Met deze 

module kunnen met behulp van een bakjesmodel neerslag-afvoerprocessen 

worden gesimuleerd. Het model berekent onder andere de peilstijgingen in de 
verschillende peilgebieden.  

 

Het belangrijkste uitgangspunt bij de NBW-toetsing is dat er vanuit wordt gegaan 
dat er binnen het watersysteem geen hydraulische knelpunten zijn en dat bij een 

hoeveelheid neerslag die groter is dan de afvoercapaciteit van het gemaal, de 

beschikbare berging in de polder wordt benut en het waterpeil stijgt. De keuze 
voor een bakjesmodel is op dit uitgangspunt gebaseerd. In een bakjes model 

worden hydraulische processen (weerstand in waterlopen en opstuwing ter plaatse 

van -te krappe- kunstwerken) niet meegenomen. 
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In het model zijn diverse gebiedskenmerken opgenomen, zoals het wateroppervlak 

in de polder, het verloop van de maaiveldhoogte van de percelen, aandeel verhard 
oppervlak, bodemparameters en de gemaalcapaciteit. 

3.3 Calibratie en validatie 

Het zwaartepunt van de calibratie lag bij de simulatie van waterpeilstijgingen als 

gevolg van extreme neerslag. Met het model zijn vier periodes doorgerekend 
waarvan de modelresultaten zijn vergeleken met geregistreerde waterpeil-

stijgingen en uitgeslagen watervolumes. Zie tabel 1 voor een overzicht. Voor de 

calibratie is met name gevarieerd met de parameterwaarden voor de 
bodeminfiltratiesnelheid en de berging op het maaiveld. 

 

 
Tabel 1: Overzicht van de berekeningen die zijn gebruikt bij de calibratie. 

 aanvoer afvoer door 

datum basisafvoer 
(kwel) 

neerslag poldergemaal ANKO-gemaal 

maart 2012 X  X  
april 2011 X  X X 

februari 2011 X X X  

juli 2011 X X X X 

 

 

Validatie november 2005 
In november 2005 is in het studiegebeid binnen 24 uur 58,4 mm neerslag 

gevallen. Een dergelijke bui valt in een gebied in Nederland met een 

herhalingskans van eens in de 10 jaar. De peilstijging in de polder bij deze bui is 
in de polder geregistreerd en met het Sobek model berekend.  

 

 
 

Figuur 3: Geregistreerde en gesimuleerde peilstijging en bijbehorende 

maaldebiet voor een neerslaggebeurtenis in november 2005, waarbij in 24 uur 
58 mm neerslag is gevallen. 

 

 
Met het model wordt een iets lagere peilstijging berekend dan in november 2005 

bij het gemaal is geregistreerd. De lengte van de peilstijging en het uigeslagen 

watervolume naar de Vecht wijken nauwelijks af. Dat het model een lagere 
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peilstijging berekent, heeft voor een groot deel te maken met het initiële waterpeil 

dat vlak voor de peilstijging 5 centimeter lager dan in werkelijkheid het geval was. 
Het gemeten waterpeil begint op NAP -3,45 m en laat een piek zien tot 

NAP -3,00 m, een stijging van 0,45 m. In het model is het waterpeil NAP -3,50 en 

stijgt tot NAP -3,10 m, een stijging van 0,40 m.  Bij de berekening van de reeksen 
voor de NBW analyse is het initiële waterpeil aan het begin van een bui gelijk 

gezet aan het streefpeil van NAP -3,45 m. 

 
Het model berekend een iets lager waterpeil voor deze bui dan gemeten. Maar 

gezien de overeenkomst tussen de duur van de piek en het uitgeslagen 

watervolume benaderd het modelresultaat de werkelijkheid voldoende en kan het 
model voor de analyse worden ingezet.  

3.4 NBW neerslagreeksen 

Het KNMI heeft in het jaar 2001 voor Nederland drie algemene klimaatscenario's 

samengesteld voor de Commissie Waterbeheer 21ste eeuw (WB21); Huidig, 
Midden en Maximaal voor de zichtjaren 2050 en 2100. Naar deze scenario's wordt 

vaak verwezen als de WB21-scenario's.  

 
In het jaar 2006 is het KNMI met nieuwe verwachtingen voor Nederland gekomen, 

de KNMI'06 scenario's. Deze scenario's zijn gebaseerd op prognoses van het IPCC 

(2001) over de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen en stofdeeltjes. De 
KNMI’06 scenario's verschillen in de mate waarin de mondiale temperatuur stijgt 

en de mate waarin de luchtstromingspatronen boven Nederland veranderen [3,4]. 

Zie figuur 4. De W/W+ scenario's kenmerken zich door een sterke toename van de 
wereldgemiddelde temperatuur, terwijl die in de G/G+ scenario's gematigd is. Bij 

de G+/W+ scenario's zorgt een verandering in de luchtstroom boven de 

Atlantische oceaan en West Europa voor extra warme en natte winters, terwijl de 
zomers extra warm en droog zijn. Bij de G/W scenario's is de invloed van de 

verandering in de luchtstroom klein [3,4]. 

  

 
Figuur 4: Indeling van de vier KNMI'06 klimaatscenario's. Bron: [3,4] 
 

 

Voor de NBW studies in Nederland is de neerslagreeks die in de afgelopen 100 jaar 
door het KNMI bij de Bilt is gemeten getransformeerd naar reeksen die de 

toekomstige klimaatsscenario's reflecteren. Een vergelijking van de reeksen is 

lastig, omdat bij de transformatie naar de WB21 en de KNMI'06 scenario's 
verschillende uitgangpunten zijn gebruikt. Het is geen eenvoudige procentuele 

verhoging van alle neerslag, er wordt onderscheid gemaakt in de seizoen waarin 

de neerslag valt en de transformatie van korte heftige neerslag is anders dan die 
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van langdurige neerslag. De vergelijking van de NBW resultaten is om dezelfde 

reden moeilijk te maken, omdat polders verschillend reageren op neerslag. Dat 
heeft onder andere te maken met het watersysteem in de polders en het 

landgebruik.  

 
In 2013 worden de nieuwe klimaatscenario's van het KNMI verwacht, de KNMInext 

scenario's.  

 
Doorgerekende neerslagreeksen 

Na het verschijnen van de WB21 scenario's en het afsluiten van het NBW in 2003 

hebben de meeste waterschappen in Nederland de watersystemen in hun 
beheersgebied doorgerekend met het WB21 Middenklimaat scenario met zichtjaar 

2050. Ook AGV heeft voor vrijwel alle inliggende polders een NBW analyse met dit 

scenario uitgevoerd.  
 

De Unie van Waterschappen en STOWA hebben afgesproken de NBW analyses 

periodiek te herhalen. Als het KNMI in 2013 met nieuwe klimaatscenario's komt 
starten de waterschappen met de 'NBW 2de ronde'. 

 

Voor deze studie is besloten aan te sluiten bij het uitgangspunt van de NBW 1ste 
ronde, waarbij het WB21 middenklimaat scenario 2050 als uitgangspunt is 

gebruikt. Mede gezien de resultaten van vergelijkingsstudies tussen het WB21 en 

de KNMI’06 scenario's die uitwijzen dat dit een robuust uitgangspunt is.  
 

De KNMI'06 neerslagreeksen worden met het Sobek model wel doorgerekend, 

maar alleen om een indruk te krijgen van de brandbreedte waarbinnen de 
gevolgen van de klimaatsverandering volgens de huidige inzichten zullen 

plaatsvinden. 

 

3.5 Frequentieanalyse  

Met de neerslagreeksen is met het Sobek model voor iedere bui in de neerslag-

reeks, per peilvak, een waterpeilstijging berekend. Met alle 211 peilstijgingen zijn 

met de statistische Gumbel distributie type 1 methode herhalingstijden 
vastgesteld. 

 

De stijgingen die met een statistische kans van eens in de 10, 25, 50 en 100 jaar 
voorkomen zijn geselecteerd en voor de toetsing gebruikt.  

 

3.6 Toetshoogte 

De toetshoogte is een waarde voor de waterpeilstijging waarbij een bepaald 
landgebruikstype begint te inunderen. De gehanteerde methode verschilt per 

landgebruikstype enigsinds.  

 
Grasland en akkerbouw 

Voor het bepalen van de toetshoogte voor grasland en akkerbouw zijn uit het AHN 

bestand de pixels gefiltreerd die alleen de maaiveldhoogte van het betreffende 
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type bevat. Van deze dataset is voor grasland en akkerbouw de toetshoogte 

afgeleid. Vanuit de NWB wordt voor grasland een inundatieoppervlak van minder 
dan 5% van het totale oppervlak toegestaan. De gedachte hierachter is dat de 

eerste 5% van de inundatie voornamelijk de laag gelegen oevers en greppels zijn 

die inunderen. Voor akkerbouw, hoogwaardige land en tuinbouw en bebouwing 
wordt deze marge niet gebruikt. 

 

Hoogwaardige land- en tuinbouw en bebouwing 
De hoogwaardige land- en tuinbouw vindt in dit studiegebied plaats in kassen. Bij 

het invliegen van de AHN is bij de kassen en rondom bebouwd gebied de meting 

beïnvloed door de bebouwing en de kassen zelf, maar ook door obstakels rondom 
de opstallen, zoals geparkeerde auto's, vuilcontainers en struikgewas. De filtratie 

van de AHN pixels die een juiste hoogtewaarde geven waarbij slootwater een kas 

of een gebouw instroomt is zodoende lastig. Om voor deze landgebruikstypen een 
goede toetshoogte vast te stellen zijn daarom handmatig pixels geselecteerd die 

de hoogte geven van de oprit of het terras liggende naast de betreffende woning 

of kas. Voor de zekerheid is bij het laagst gelegen huis in de Horstermeerpolder 
met een 06-GPS2 de exacte hoogte van het terras bij de achterdeur ingemeten. De 

hoogte hiervan was overigens 1 cm lager dan de waarde die met de AHN was 

vastgesteld. 
  

3.7 Toetsingsresultaat risico en falen 

De NBW normering geeft aan hoe groot de herhalingskans op een inundatie mag 

zijn (tabel 2). De peilstijging die met deze herhalingskans optreedt wordt met de 
toetshoogte vergeleken. Deze toetsing kan drie uitkomsten hebben: goed, risico of 

falen (tabel 3).  

 
Tabel 2: beschermingsniveau van de vier landgebruikstypen 

landgebruikstype herhalingskans inundatie 

grasland niet groter dan eens in de 10 jaar 

akkerbouw niet groter dan eens in de 25 jaar 

hoogwaardige land en tuinbouw niet groter dan eens in de 50 jaar 

bebouwing niet groter dan eens in de 100 jaar 

 
Tabel 3: mogelijke toetsingsuitkomsten. 

oordeel toetsingsresultaat 

goed/ veilig peilstijging < 5 cm van de toetshoogte  

risico peilstijging ± 5 cm van de toetshoogte 

falen peilstijging > 5 cm van de toetshoogte 

 

3.8 Inundatie wel getoetst, plasvorming niet 

Bij de NBW analyse wordt gekeken naar wateroverlast die ontstaat door inundatie 

van terreinen. Een situatie die hiermee kan worden verward en met een NBW-

                                               
2 06-DGPS is een GPS met een meetnauwkeurigheid van ± 2 cm. 
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analyse niet wordt getoetst, is de vorming van plassen op het land of op straat die 

eveneens ontstaat bij heftige neerslag. Plasvorming kan ook tot wateroverlast 
leiden, bijvoorbeeld wanneer water van straat een woning binnenloopt. Zolang de 

watergangen nog niet zijn volgelopen, is hier echter geen sprake van een 

bergingstekort, maar van een afwateringsprobleem. Er is immers nog ruimte in de 
watergangen om water in kwijt te kunnen. Een afwateringsprobleem is de 

verantwoordelijkheid van de landeigenaar zelf. In een stedelijk gebied is het de 

verantwoordelijkheid van de eigenaar van het rioolstelsel. Ook hier zijn toetsingen 
voor waarbij gekeken wordt tot welke neerslagintensiteit neerslagwater moet  

kunnen worden afgevoerd, maar deze vallen buiten de NBW analyse. 
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4 Resultaat 

In dit hoofdsstuk zijn de peilstijgingen, toetsingsresultaten en de inundatiekaart bij 

een eens in de 10 jaar peilstijging van het Middenklimaatscenario 2050 
opgenomen.  

 

De peilstijgingen die berekend zijn met de neerslagreeksen horende bij de 
KNMI'06 scenario’s zijn opgenomen in bijlage 1. Wel zijn in dit hoofdstuk voor het 

hoofdvak van de Horstermeerpolder, vak 28-1,  de peilstijgingen bij alle scenario's 

in een diagram opgenomen.  
 

In de onderstaande tabel zijn de volgende verwijzingen opgenomen. 

1) toetshoogte ingemeten met 06-DGPS (± 2 cm nauwkeurigheid) 
2) toetshoogte bepaald op basis van AHN en de luchtfoto 

3) toetshoogte op basis van AHN 

• htl is het landgebruikstype hoogwaardige land- en tuinbouw 
• Lichtgroen gekleurde waarden zijn ingericht als natte natuur; inundaties leiden 

hier niet tot wateroverlast. 

• Oranje ingekleurde vakken geven aan dat de peilstijging zich ± 5 cm rond de 
toetshoogte bevindt. Hier is een risico op inundatie. 

4.1 Toetsingsresultaat WB21 Middenklimaat scenario zichtjaar 2050 

 
Tabel 4: De toetshoogte en peilstijgingen bij het WB21 Middenklimaat scenario 2050. 
 toetshoogte peilstijging 

 gras 3) akker hlt stedelijk gras akker hlt stedelijk 
Meeruiterdijkse polder       

27-1 -1.87   -1.71 1) -1.99 -1.95 -1.93 -1.90 
27-2 -1.98   -1.74 2) -2.29 -2.23 -2.19 -2.14 
27-3 -1.73    -1.98 -1.95 -1.92 -1.90 
27-4 -1.26    -1.27 -1.24 -1.22 -1.20 

Horstermeerpolder       
28-1 -2.90 -2.89 2) -2.75 2) -2.75 1) -3.02 -2.89 -2.80 -2.70 
28-2 -2.68   -1.50 2) -3.02 -2.89 -2.79 -2.70 
28-3 -2.35    -2.07 -2.07 -2.07 -2.07 

28-4.1 -2.43    -3.02 -2.89 -2.79 -2.70 
28-4.2 -2.57    -3.02 -2.89 -2.79 -2.70 
28-5 -2.63    -3.02 -2.89 -2.79 -2.70 
28-6 -2.25    -2.27 -2.25 -2.23 -2.22 
28-7 -2.16    -2.62 -2.61 -2.61 -2.60 
28-8 -2.33    -2.82 -2.80 -2.78 -2.76 
28-9 -2.19    -2.39 -2.35 -2.32 -2.29 
28-10 -2.30    -2.97 -2.88 -2.81 -2.75 
28-11 -2.26   -1.20 2) -2.62 -2.59 -2.57 -2.54 
28-12 -2.22    -2.75 -2.74 -2.73 -2.72 
28-13 -2.76   -2.03 2) -3.42 -3.42 -3.41 -3.41 
28-14 -3.01    -3.72 -3.71 -3.69 -3.68 
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Figuur 5: De inundatie die in de peilvakken optreedt wanneer het waterpeil met 
een kans van eens in de 10 jaar stijgt. 
 
 

 Berekende peilstijgingen voor de KNMI'06 scenario's 

Voor het hoofdvak in de Horstermeerpolder zijn de peilstijgingen die met de 

KNMI'06 neerslagreeksen zijn berekend in het diagram in figuur 6 weergegeven. 
 

 
 
Figuur 6: De verwachte peilstijgingen in het hoofdvak van de Horstermeerpolder 
(vak 28-1) die bij de ontwikkeling van verschillende klimaatscenario's in het jaar 
2050 met een kans van eens in de 10 (gras), 25 (akkerbouw), 50 (hlt) en 100 
(stedelijk) jaar voorkomt. 
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5 Discussie 

5.1 Inundatie van grasland 

Het zijn de twee peilvakken 28-1 en 28-2 die bij neerslag het zwaarst worden 

belast met overtollig water. Dat komt omdat alle andere vakken in het gebied naar 

deze twee laagst gelegen vakken afwateren. De vakken 28-1 en 28-2 zijn op de 
peilenkaart administratief twee aparte vakken, maar bij de berging van overtollig 

water fungeren ze als één vak. De drie stuwen die het gebied in twee vakken 

splitsen staan in de zomermaanden met hun drempel op de hoogte van het 
streefpeil (NAP -3,45 m). Bij de minste peilstijging raken de stuwen verdronken en 

fungeren beide vakken wat betreft de berging van overtollig water als één vak. 

Het instellen van het ANKO-zuid vak in de zomer heeft hierdoor geen effect op de 
berging en peilstijgingen in de rest van de polder. 

 

De inundatiekaart in figuur 5 laat zien dat de watergangen liggende in de vakken 
28-1 en 28-2 vol met water zitten bij een peilstijging die statistisch gezien eens in 

de 10 jaar voorkomt. Een groot aantal oevers staat onder water en in het midden 

van de polder, noordelijk van de Middenweg, beginnen de laagst gelegen percelen 
onder water te staan. Het inundatieoppervlak ligt hier nog beneden de 5% van het 

totale oppervlak, waardoor de wateroverlast binnen de NBW normering blijft. De 

beginnende inundatie geeft wel aan dat de beschikbare berging in de bodem en in 
de watergangen is opgebruikt, en dat bij nog meer neerslag alleen maar meer 

percelen zullen inunderen. 

 
In vak 28-3 treedt met een kans van eens in de 10 jaar een aanzienlijke inundatie 

op. Op de inundatiekaart is een aanzienlijk deel in het vak blauw gekleurd. Het vak 

is echter ingericht voor de ontwikkeling van natte natuur. Deze inundaties zijn 
voor deze ontwikkeling geen probleem en zijn vanuit het NBW gezien geen 

knelpunt. De oorzaak van de grote inundatie is dat de drempel van de 

afwateringsstuw zo hoog staat dat er helemaal geen water uit het vak kan 
wegstromen. Het wateroverschot zakt na verloop van tijd geleidelijk in de bodem. 

Het voordeel voor de polder is dat in een situatie met extreem veel neerslag 

vanuit dit vak geen water naar de toch al volle vakken 28-1 en 28-2 stroomt. Al 
het overtollige water wordt geborgen in het peilvak zelf. 

 

Net als bij de bovengenoemde twee vakken 28-1 en 28-2 die bij een geringe 
peilstijging door het verdronken raken van stuwen samensmelten, dragen de 

vakken 28-4.1, 28-4.2, en 28-5 bij iets grotere peilstijgingen eveneens bij aan de 

berging van overtollig water. De afwateringsduikers van deze drie vakken ligt 
gemiddeld op NAP –3,35 m. Een peilstijging tot deze hoogte komt in de vakken 

28-1 en 28-2 eens in de anderhalf jaar voor. Kijkend naar de peilstijging die nodig 

is om de eerste percelen in de polder te laten inunderen, dan is die veel hoger 
(NAP -3,01 m). De drie vakken dragen dus niet onevenredig veel bij aan de 

peilstijgingen in de polder die tot inundaties leiden. 

 
Dat is anders bij de vakken 28-6, 28-7, 28-8, 28-9, 28-10, 28-11, 28-12 en 28-

13. Bij heftige neerslag gaat bij al deze vakken de afwatering op de vakken 28-1 

en 28-2 onverminderd door. Qua oppervlakte is vak 28-6 het grootst, maar dit vak 
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water af via een stuw met een breedte die is afgestemd op het afwaterend 

oppervlak De andere vakken in de polder, met ongeveer een gezamenlijk 
oppervlak gelijk aan 28-6, lozen onevenredig veel water naar 28-1 en 28-2. 

 

Ook de Meeruiterdijksepolder moet in het rijtje worden genoemd van gebieden die 
onverminderd afwateren op de vakken 28-1 en 28-1. Het betreft hier de hele 

polder. Zo heeft vak 27-1 twee in werking zijnde stuwen waarover water naar de 

Horstermeepolder stroomt. Terzijde, een derde afwateringsstuw is buiten werking 
gezet in zal in het kader van het peilbesluit worden verwijderd. Vak 27-2 watert 

via een opstuwende duiker ook op de Horstermeerpolder af. In dit vak bevinden 

zich voetbalvelden van kunstgras en verhard oppervlak in de woonwijk Overmeer. 
Deze oppervlakten lozen versneld water af. Het gaat hier om een groot gebied dat 

bij heftige neerslag relatief snel water naar de Horstermeerpolder afvoert. 

 
De eerste maatregelen om de kans op inundaties in de Horstermeerpolder te 

verminderen zullen zich moeten richten op het verminderen van het lozingsdebiet 

bij extreme neerslag uit de Meeruiterdijksepolder, zowel uit vak 27-1 als uit vak 
27-2. 

 

In de Meeruiterdijksepolder is de berging en de afvoer van water zo groot dat de 
peilstijgingen die eens in de 10 jaar voorkomen geen inundaties tot gevolg 

hebben. 

 

5.2 Inundatie van akkerland 

Op basis van het hoogtebestand AHN2 is de toetshoogte voor dit enkele perceel 

vastgesteld op NAP -2,85 m. Deze waarde ligt boven de peilstijging tot 

NAP -2,89 m die statistisch eens in de 25 jaar voorkomt. Op basis hiervan wordt 
gesteld dat kans op inundatie van akkerland binnen de NBW normering blijft. 

 

Het is wel zo dat de peilstijging en de toetshoogte zo dicht bij elkaar liggen dat er 
sprake is van een risico. Die kwalificatie betekent dat toekomstige ontwikkelingen 

in de polder de situatie niet mogen verslechteren, anders is de kans op 

wateroverlast op akkerland percelen te groot. 
 

5.3 Inundatie van hoogwaardige land- en tuinbouw 

Alle percelen met dit type landgebruik die hieronder vallen bevinden zich in de 

Hostermeerpolder, in vak 28-1. In dit vak stijgt het waterpeil statistisch gezien 
eens in de 50 jaar naar NAP -2,80 m. De toetshoogte van dit landgebruiktype is 

vastgesteld op NAP -2,75 m. De ruimte is dus 5 cm. Op basis hiervan wordt 

eveneens gesteld dat de kans op inundatie van dit landgebruikstype binnen de 
NBW normering blijft.  

 

Maar ook hier liggen de peilstijging en de toetshoogte dicht bij elkaar en moet er 
bij toekomstige ontwikkelingen rekening mee worden gehouden dat de kans op 

peilstijgingen niet te veel toeneemt. 
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5.4 Inundatie van bebouwd gebied 

In het studiegebied heeft tenminste één woning te maken met een risico op 

wateroverlast door een inundatie bij een peilstijging die statistisch gezien eens in 

de honderd jaar voorkomt. Het waterpeil bereikt dan een hoogte van NAP -2,70 m. 
De hoogte van het terras bij de achterdeur van een woning aan de Middenweg is 

ingemeten op NAP -2,75 m. 

 
Omdat de peilstijging nog binnen de marge van +/- 5 cm van de toetshoogte ligt 

kan deze situatie worden aangemerkt als een risico op wateroverlast al faalt de 

polder volgens de NBW terminologie nog niet. Het verschil met de percelen met 
akkerbouw en hoogwaardige land- en tuinbouw is dat de berekende peilstijging 

hier boven de toetshoogte ligt. 

 
De peilstijging naar NAP -2,70 m is een berekende waarde en is nog niet eerder in 

de polder gemeten. Bij een dergelijke peilstijging zal de beschikbare berging op 

het maaiveld een aanzienlijke rol gaan spelen. De inundatiekaarten in de bijlage 
laten dat goed zien. De peilstijging is het resultaat van de Gumbel kansberekening 

waarbij de betrouwbaarheidsmarge van de extreemste waarden steeds groter 

wordt. Het gaat dan ook om een situatie die met een kans van eens in de honderd 
jaar zou voorvallen, terwijl het waterschap pas een aantal decennia waterpeilen 

registreert.  

 
Toch lijkt het resultaat niet geheel onredelijk wanneer ook op een andere manier 

naar de cijfers wordt gekeken. Het streefpeil in de polder is NAP -3,45 m. Dat 

betekent dat het terras van de woning in een normale situatie 70 cm boven het 
streefpeil ligt. Met een kans van eens in de 10 jaar stijgt het waterpeil naar 

ongeveer NAP -3,00 m, een stijging die niet alleen is berekend, maar ook is 

gemeten, bijvoorbeeld in november 2005. In een situatie met deze peilstijging is 
de marge tussen het gestegen waterpeil in de sloot en het terras nog maar 25 cm. 

Zo bekeken lijkt het denkbaar dat de marge van 25 cm bij een bui die eens in de 

100 jaar valt dan niet voldoende is. 
 

5.5 Resultaat KNMI '06 scenario's  

Het resultaat van de berekening met voor de neerslag het WB21 Middenklimaat 

scenario als uitgangspunt, laat zien dat er voor het zichtjaar 2050 in het hoofdvak 
van de Horstermeerpolder een risico is op inundaties van akkerland, hoogwaardige 

land- en tuinbouw en stedelijk gebied. De grafiek in figuur 6 geeft de peilstijgingen 

waarbij de vier KNMI'06 scenario's als uitgangspunt zijn genomen. 
 

De grafiek laat zien dat er tussen de vijf scenario's een bandbreedte van enkele 

centimeters bestaat, waarbij met de WB21 neerslagreeks de hoogste peilstijging 
wordt berekend. Dit is ongelijke aan de resultaten van eerdere studies dat het G 

scenario vergelijkbaar zou zijn met het WB21 midden scenario, maar bevestigt het 

beeld dat het WB21 scenario een robuust uitgangspunt is. 
 

De berekende peilstijgingen blijven op één na (stedelijk gebied) allemaal onder de 

vastgestelde toetshoogte. Voor grasland is de marge tot de toetshoogte bij het 
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WB21 en het W scenario 15 cm en dat is nog wel een behoorlijke marge. Maar 

voor de hoogwaardige land- en tuinbouw is die marge al kleiner, 5 cm ten opzichte 
van het WB21 scenario en 8 cm ten opzichte van het W scenario. 

 

Voor het stedelijk gebied is de berekende peilstijging met de WB21 neerslagreeks 
zelfs 5 cm hoger dan de toetshoogte die is vastgesteld op de hoogte van het 

laagst liggende huis in de polder. En hoewel de peilstijgingen die met de KNMI'06 

scenario's worden berekend lager zijn, is het op basis van deze resultaten reëel te 
stellen dat voor deze woning(en) de peilstijging die eens in de 100 jaar voorkomt 

door een bergingstekort, in het jaar 2050, dicht in de buurt van de huidige NBW 

normering ligt. Daar hoeven nu nog geen maatregelen voor te worden getroffen. 
Wel moet er bij nieuwe ontwikkelingen in de polder rekening mee worden 

gehouden dat de situatie in ieder geval niet verslechtert. 
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6 Conclusies 

- Bij een peilstijging die eens in de 10 jaar voorkomt beginnen de laagst gelegen 

percelen in de Horstermeerpolder te inunderen. Het inundatieoppervlak is 
minder dan 5% en blijft daarmee binnen de NBW normering voor 

wateroverlast. 

 
- Het instellen van het ANKO-zuid vak (28-2) in de zomermaanden heeft geen 

effect op de berging en/of de peilstijging in de Horstermeerpolder daar de 

stuwen tussen de vakken bij de geringste peilstijging verdronken raken. 
 

- Datzelfde geldt voor de vakken 28-4.1, 28-4.2 en 28-5 waar de 

afwateringsduikers, die weliswaar hoger liggen dan het streefpeil van 
NAP -3,45 m, verdronken raken bij een peilstijging die eens in de anderhalf 

jaar voorkomt. 

 
- De aanzienlijke inundatie die optreedt in vak 28-3 wordt niet aangemerkt als 

een wateroverlast situatie, gezien de beoogde ontwikkeling van natte 

natuurwaarden. 
 

- De stuw van het vak 28-6 is zo gedimensioneerd dat er een hoeveelheid water 

overstort dat verhoudingsgewijs overeenkomt met de geïnstalleerde 
gemaalcapaciteit van 0,1 m3/min/ha. 

 

- De vakken 28-7, -8, -9, -10, -11, -12 en -13 belasten de laag gelegen delen 
van de Horstermeerpolder door de onbegrensde lozing van overtollig water.  

 

- De Meeruiterdijksepolder, met een relatief groot oppervlak, belast de 
Horstermeerpolder eveneens door overtollig water relatief snel af te voeren. 

 

- Maatregelen om extreme peilstijgingen in de Horstermeerpolder in te perken 
zullen zich moeten richten op de snelle waterafvoer uit de 

Meeruiterdijksepolder. 

 
- In de Meeruiterdijksepolder blijven alle peilstijgingen binnen de NBW 

normering.  

 
- Voor wat betreft akkerbouw, hoogwaardige land- en tuinbouw en tenminste 

één woning in de Horstermeerpolder is er in 2050 een risico op wateroverlast 

door inundatie op basis van de huidige NBW normering. Bij ontwikkelingen in 
de polder moet er rekening mee worden gehouden dat deze situatie niet 

verslechtert. 
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Bijlage 1: Inundatiekaarten 

 
Figuur B1: inundatie met een herhalingstijd van eens in de 10 jaar, de werknorm 
voor grasland. 

 
Figuur B2: inundatie met een herhalingstijd van eens in de 25 jaar, de werknorm 
voor akkerland. 
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Figuur B3: inundatie met een herhalingstijd van eens in de 50 jaar, de werknorm 
voor hoogwaardige land- en tuinbouw. 

 
Figuur B4: inundatie met een herhalingstijd van eens in de 100 jaar, de werknorm 
voor bebouwing. 
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Bijlage 2: Resultaten KNMI'06 scenario's 
 
G scenario 
    toetshoogte     peilstijging   
  gras akker hlt stedelijk gras akker hlt stedelijk 

27-1 -1.87 0 0 -0.7 -2.00 -1.94 -1.90 -1.87 

27-2 -1.98 0 0 0 -2.32 -2.26 -2.22 -2.18 
27-3 -1.73 0 0 0 -1.99 -1.93 -1.89 -1.85 

27-4 -1.26 0 0 0 -1.28 -1.26 -1.24 -1.22 

28-1 -2.9 -2.75 -2.75 -2.75 -3.06 -2.96 -2.89 -2.82 

28-2 -2.68 0 0 0 -3.06 -2.96 -2.89 -2.82 

28-3 -2.35 0 0 0 -1.91 -1.83 -1.76 -1.69 
28-41 -2.43 0 0 0 -3.06 -2.96 -2.89 -2.82 

28-42 -2.57 0 0 0 -3.04 -2.95 -2.89 -2.82 

28-5 -2.63 0 0 0 -3.02 -2.91 -2.83 -2.75 

28-6 -2.25 0 0 0 -2.27 -2.23 -2.21 -2.18 

28-7 -2.16 0 0 0 -2.62 -2.61 -2.61 -2.60 
28-8 -2.33 0 0 0 -2.82 -2.81 -2.79 -2.78 

28-9 -2.19 0 0 0 -2.40 -2.34 -2.30 -2.26 

28-10 -2.3 0 0 0 -2.98 -2.93 -2.90 -2.87 

28-11 -2.26 0 0 0 -2.62 -2.58 -2.54 -2.51 

28-12 -2.22 0 0 0 -2.75 -2.74 -2.73 -2.73 
28-13 -2.76 0 0 0 -3.42 -3.42 -3.41 -3.41 

28-14 -3.01 0 0 0 -3.72 -3.71 -3.70 -3.69 

 

G+ scenario 
    toetshoogte     peilstijging   
  gras akker hlt stedelijk gras akker hlt stedelijk 

27-1 -1.87 0 0 -0.7 -2.00 -1.95 -1.91 -1.87 
27-2 -1.98 0 0 0 -2.34 -2.29 -2.26 -2.22 

27-3 -1.73 0 0 0 -2.00 -1.95 -1.91 -1.87 

27-4 -1.26 0 0 0 -1.29 -1.26 -1.24 -1.23 

28-1 -2.9 -2.75 -2.75 -2.75 -3.10 -3.03 -2.97 -2.92 
28-2 -2.68 0 0 0 -3.10 -3.02 -2.97 -2.91 

28-3 -2.35 0 0 0 -1.91 -1.83 -1.76 -1.69 

28-41 -2.43 0 0 0 -3.07 -2.98 -2.91 -2.84 

28-42 -2.57 0 0 0 -3.05 -2.97 -2.91 -2.85 

28-5 -2.63 0 0 0 -3.04 -2.94 -2.86 -2.79 
28-6 -2.25 0 0 0 -2.28 -2.24 -2.21 -2.19 

28-7 -2.16 0 0 0 -2.62 -2.61 -2.61 -2.60 

28-8 -2.33 0 0 0 -2.82 -2.81 -2.79 -2.78 

28-9 -2.19 0 0 0 -2.42 -2.37 -2.33 -2.29 

28-10 -2.3 0 0 0 -2.99 -2.95 -2.93 -2.90 
28-11 -2.26 0 0 0 -2.63 -2.59 -2.56 -2.53 

28-12 -2.22 0 0 0 -2.75 -2.74 -2.74 -2.73 

28-13 -2.76 0 0 0 -3.42 -3.42 -3.41 -3.41 

28-14 -3.01 0 0 0 -3.73 -3.72 -3.71 -3.70 
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W scenario 
    toetshoogte     peilstijging   
  gras akker hlt stedelijk gras akker hlt stedelijk 

27-1 -1.87 0 0 -0.7 -1.98 -1.92 -1.88 -1.84 

27-2 -1.98 0 0 0 -2.29 -2.23 -2.19 -2.14 

27-3 -1.73 0 0 0 -1.97 -1.91 -1.87 -1.82 
27-4 -1.26 0 0 0 -1.27 -1.25 -1.23 -1.21 

28-1 -2.9 -2.75 -2.75 -2.75 -3.02 -2.91 -2.83 -2.75 

28-2 -2.68 0 0 0 -3.01 -2.90 -2.82 -2.74 

28-3 -2.35 0 0 0 -1.89 -1.79 -1.71 -1.63 

28-41 -2.43 0 0 0 -3.01 -2.90 -2.82 -2.74 
28-42 -2.57 0 0 0 -3.00 -2.90 -2.82 -2.75 

28-5 -2.63 0 0 0 -2.98 -2.85 -2.76 -2.67 

28-6 -2.25 0 0 0 -2.26 -2.22 -2.19 -2.17 

28-7 -2.16 0 0 0 -2.62 -2.61 -2.60 -2.60 
28-8 -2.33 0 0 0 -2.81 -2.78 -2.77 -2.75 

28-9 -2.19 0 0 0 -2.38 -2.32 -2.27 -2.22 

28-10 -2.3 0 0 0 -2.95 -2.89 -2.84 -2.80 

28-11 -2.26 0 0 0 -2.61 -2.56 -2.53 -2.49 

28-12 -2.22 0 0 0 -2.75 -2.74 -2.73 -2.73 
28-13 -2.76 0 0 0 -3.42 -3.41 -3.41 -3.41 

28-14 -3.01 0 0 0 -3.72 -3.70 -3.68 -3.67 

 

W+ scenario 
    toetshoogte     peilstijging   
  gras akker hlt stedelijk gras akker hlt stedelijk 

27-1 -1.87 0 0 -0.7 -1.99 -1.93 -1.88 -1.84 
27-2 -1.98 0 0 0 -2.34 -2.29 -2.25 -2.22 

27-3 -1.73 0 0 0 -2.00 -1.94 -1.89 -1.85 

27-4 -1.26 0 0 0 -1.29 -1.26 -1.24 -1.22 

28-1 -2.9 -2.75 -2.75 -2.75 -3.09 -3.01 -2.95 -2.89 

28-2 -2.68 0 0 0 -3.09 -3.01 -2.95 -2.89 
28-3 -2.35 0 0 0 -1.89 -1.79 -1.71 -1.63 

28-41 -2.43 0 0 0 -3.05 -2.95 -2.87 -2.80 

28-42 -2.57 0 0 0 -3.04 -2.96 -2.89 -2.83 

28-5 -2.63 0 0 0 -3.02 -2.91 -2.82 -2.74 

28-6 -2.25 0 0 0 -2.27 -2.24 -2.21 -2.18 
28-7 -2.16 0 0 0 -2.62 -2.61 -2.61 -2.60 

28-8 -2.33 0 0 0 -2.82 -2.80 -2.78 -2.76 

28-9 -2.19 0 0 0 -2.41 -2.35 -2.31 -2.27 

28-10 -2.3 0 0 0 -2.98 -2.94 -2.91 -2.88 
28-11 -2.26 0 0 0 -2.63 -2.58 -2.55 -2.52 

28-12 -2.22 0 0 0 -2.75 -2.74 -2.73 -2.73 

28-13 -2.76 0 0 0 -3.42 -3.42 -3.41 -3.41 

28-14 -3.01 0 0 0 -3.73 -3.71 -3.70 -3.69 

 
 




