
                                                                                                                             

 
                          Bewonersvereniging 
               Horstermeerpolder 
  

Vragen vanuit de bewonersvereniging aan de wetenschappelijke 
begeleidingscommissie en aan het Waterschap. 

 
 
De bewonersvereniging heeft kennis genomen van de notitie “conceptresultaten onderzoeken ter 
voorbereiding van het peilbesluit Horstermeerpolder en Meeruiterdijksepolder” van het 
Waterschap d.d. 6 september 2012 en van de bijbehorende stukken: 

1. de concept notitie actuele peilen en peilgebieden Horstermeerpolder en Meeruiterdijkse polder 
d.d. 17 augustus 2012; 

2. de concept notitie Peilmarges bij het Horstermeergemaal d.d. 14 augustus 2012, 
3. de concept notitie grondwatermodellering Horstermeerpolder en Meeruiterdijkse polder d.d. 16 

augustus 2012; 
4. de concept analyse van het afvoerstelsel in de Horstermeerpolder en de Meeruiterdijkse 

polder d.d. 3 augustus 2012; 
5. Het concept Ecologische beoordeling Horstermeerpolder en  Meeruiterdijkse polder (2009) 

d.d. 13 augustus 2012 
 
Deze stukken zijn onderwerp van overleg geweest in diverse bestuursvergaderingen en daarover 
heeft consultatie plaatsgevonden met “ervaringsdeskundigen” uit de polder. Dit heeft aanleiding 
gegeven tot een aantal vragen, zoals op het laatste Bestuurlijk Overleg ook is aangekondigd.  
Het was in de aanvang onze bedoeling uitsluitend vragen te formuleren voor de Wetenschappelijke 
Begeleidingscommissie. Werkende weg kwamen wij echter tot de conclusie dat een belangrijk deel 
van de vragen meer geschikt is voor primaire beantwoording door het Waterschap, welk antwoord wij 
dan vervolgens wel graag getoetst zien door de WBC.  
 
In het onderstaande geven wij onze vragen bij de diverse documenten weer overeenkomstig de 
bovengenoemde volgorde. Middels de notitie WBC of AGV achter elke vraag geven wij aan of onze 
vraag primair gericht is aan de Wetenschappelijke Begeleidingscommissie (WBC) of aan het 
Waterschap (AGV). Als beide aanduidingen staan vermeld dient het primaire antwoord vermoedelijk 
van AGV te komen, maar zien wij dat antwoord vervolgens graag beoordeeld door de WBC. 
 
 
Document 1. Inventarisatie actuele watersysteem 
 

1. Algemeen:  
a. Naar onze mening is het van belang (o.a. vanuit de gedachte “Peil volgt Functie”) dat 

in deze inventarisatie tevens wordt gekeken naar de relatie met het huidige 
Bestemmingsplan. Wij zouden het Waterschap daarom willen verzoeken een kaart 
toe te voegen met daarop de huidige bestemming per perceel / peilvak. (AGV) 

b. Vervolgens kan antwoord gegeven worden op deze vraag: ‘Peil volgt functie’: voldoen 
de huidige peilen aan de eisen van de huidige functies volgens het bestemmingsplan? 
(AGV) (WBC) 

c. Kan tevens de legger van de oude keur worden toegevoegd? Zie op dit punt ook de 
nadere vragen van prof. Schultz. (AGV) 

d. Waar staan precies de voorgeschreven huidige peilen beschreven? Zie ook hier de 
vragen van prof. Schultz. (AGV) 
 

2. Pag.2, vak 28-2: Hoe brak is het water in vak 28-1? (AGV) Is het verschil in zoutgehalte 
werkelijk significant en is het relevant in het kader van dit conserverende peilbesluit? (WBC) 
 



3. In de notitie wordt gesteld dat terugpompen uit vak 28-2 naar Kortenhoef de voorkeur heeft 
boven Vechtwater:  

a. Wat zijn de bepalende parameters en waarden waarop dit besloten wordt? (AGV) 
(WBC)  

b. Hoeveel is de wegzijging uit de Kortenhoefse plassen feitelijk verminderd ten gevolge 
van de peilopzetten in de proefvakken? (AGV) (WBC) 

c. Wat is het daadwerkelijke watertekort in Kortenhoef, en welk deel hiervan wordt 
veroorzaakt door wegzijging naar de Horstermeerpolder? (AGV) (WBC)  

d. Hoeveel wordt hiervan weer teruggepompt via het ANKO project? (AGV) (WBC) 
e. Er zijn lekken in het ANKO-project. Wordt dit verbeterd en hoeveel winst is hiermee te 

behalen? (AGV) (WBC) 
f. Er zijn enkele gebieden waar het water slecht naar het gemaal aan de Sniplaan 

stroomt. Hoe komt dit en wat wordt er aan gedaan? (AGV) 
 

4. ANKO vak: de werking van het ANKO project is ons niet duidelijk. Hier kan verheldering 
worden geboden door het toevoegen van een detailkaart met de theoretisch beoogde situatie 
en de huidige situatie. Voor het goed in beeld brengen van de huidige situatie (een belangrijk 
doel van een conserverend peilbesluit, naar wij begrijpen) is dit ons inziens onontbeerlijk.  
Op de detailkaart zouden o.a. aangegeven moeten worden: de kunstwerken, 
stroomrichtingen, gewenste peilen, oorsprong van het kwelwater, debieten, etc. (AGV) (WBC) 
 

5. Is het niet zo dat het Vechtwater sterk verbeterd is de laatste jaren? Wat is de invloed van het 
recent uitbaggeren van de Vecht? (WBC) 
 

6. Vak 28-3 en 28-6: Klopt het dat voor deze vakken vergunning is verleend voor peilopzet?  
a. Graag ontvangen we een kopie van de evaluatie aan de hand waarvan de 

vergunningen destijds zijn verlengd. (AGV) (WBC)  
b. Zijn de beoogde doelen destijds behaald en op welke basis zijn de vergunningen 

verlengd? (AGV) (WBC) 
c. Deze vakken zijn sterk verland. Wordt dit in het conserverend peilbesluit 

geaccepteerd of wordt het vak weer teruggebracht in de oorspronkelijke staat?  (AGV) 
(WBC) 

d. Wat zijn de waterhuishoudkundige consequenties van beide opties? Wordt dit in de 
besluitvorming over de vaststelling van het peilbesluit meegenomen? Waar kunnen 
wij dit straks (of nu al) terugzien?  (AGV) (WBC) 

 
7. Vakken 28-4, 1 en 2 wijken ook af van het polderpeil. Dit is voor zover ons bekend niet 

vergund. 
a. Op welke basis is deze afwijking gestoeld? (AGV) 
b. Hoe wordt hier mee omgegaan in het conserverend peilbesluit? Acceptatie, of terug 

naar het polderpeil? (AGV) 
c. Wat zijn daarvoor de argumenten (AGV) en zijn deze steekhoudend (WBC)? 

 
8. Heeft u ook geconstateerd dat er verschil is in de vaknummeringen in het Plan van Aanpak 

enerzijds en het document Concept Resultaten anderzijds? (AGV) (WBC) Kunt u nagaan of dit 
tot dusver tot misverstanden heeft geleid in de communicatie tussen AGV en WBC? (AGV) 
(WBC) 

 
9. 28-5: Voor het Nera gebied wordt gesproken van een “gemiddelde opzet van 22 cm”. In het 

bestuurlijk overleg is echter afgesproken dat de waterstand middels overstortpijpjes op 
maximaal 15 cm boven polderpeil zal worden gehouden.  

a. Klopt het dat deze –vooral voor het actiecomité ook zeer belangrijke afspraak- thans 
niet wordt nageleefd? (AGV) (WBC).  

b. Hoe wordt dit in het peilbesluit opgenomen? (AGV) (WBC) 
 

10. 28-14 vak Ineveld:  
Hierover wordt gesteld dat er al sinds de jaren 90 onderbemaling plaats vindt t.b.v. het 
Anko project. Volgens bewoners kan dat niet kloppen. Het Anko project biedt helemaal 
geen aanleiding voor onderbemaling (mocht dat anders zijn, dan worden wij daarover 
graag voorgelicht –(AGV)). Het land oostelijk van de Machineweg is twee jaar geleden 



verkocht en volgens onze informatie is de onderbemaling toen pas begonnen. In het 
westelijk deel werd al we langer onderbemalen, maar o.i. niet vanwege het Anko project. 
a. Wat is het doel van deze onderbemaling en waarom wordt dit toegestaan in een 

veengebied naast de dijk waar de kwel juist het hoogst is? (AGV) (WBC) 
b. Hoe hoog is de thans maximaal toegestane onderbemaling hier? In de tekst wordt 

gesproken van een aantal bezoeken waar het peil -3.50 was en één maal  -3.70. 
Waar ligt de grens? (AGV) Is dat verantwoord (WBC)? 

c. Komt deze onderbemaling terug in het conserverend peilbesluit? (AGV) (WBC) 
 

 
11. 27-2: Overmeer: 

a. bij welke hoeveelheid neerslag stroomt het rioolstelsel over? (AGV) 
b. Hoe vaak komt dit voor? (AGV) 
c. Waarom wordt water uit dit gebied niet direct geloosd op de Vecht, maar via een 

omweg door de Horstermeerpolder? (AGV) (WBC) 
d. Is het de WBC bekend dat er in Overmeer al sinds jaar en dag problemen zijn met de 

grondwaterstand? (WBC) 
 

12. 28-10: De betonnen stuw langs de Randweg is bij het Waterschap kennelijk niet bekend. 
Deze stuw ligt hier omdat er een grote effluent leiding onder ligt van de RWZI. Heeft dit nog 
consequenties? (AGV) WBC) 

 
 
 
Document 2.  Peilmarges Horstermeer gemaal 
 
Deze notitie laat zien dat er een grondige dossierstudie is uitgevoerd. Uit de opgenomen peilingen 
blijkt niet dat er extreme waterstanden zijn geweest. Toch klagen veel mensen in de polder over 
schade door peilfluctuaties en/of hoge stroomsnelheden. 

 
13. Is er gesproken met deze bewoners en is er al iets gedaan met de feedback uit de 

informatieavond in het Spiegelhuis in 2012? (AGV) (WBC) 
 

14. Is onderzocht wat de invloed is geweest van het uitbaggeren van de tocht op de peilen en 
stroomsnelheden? (AGV) Zo nee: zou dit niet moeten gebeuren? (WBC) 
 

15. Op pagina 9 wordt vermeld dat van de (maand)maalstaten een minimum- en maximumpeil is 
afgelezen. Aldus dient een maandelijkse peilmarge als uitgangspunt.  

a. Is het niet belangrijker te kijken naar de dagfluctuatie in verband met de snelheid van 
zakken en stijgen en/ of stroomsnelheid? (WBC) 

b. Idem ten aanzien van de frequentie waarin schommelingen optreden. (WBC) 
c. Er zijn wel enkele grafieken opgenomen met dagelijkse wisselingen. Heeft de WBC 

daar concreet naar gekeken? Is daarbij aandacht besteed aan een mogelijk effect op 
zandverplaatsingen in de ondergrond? (WBC) 

d. Het is ons bekend dat voor de Kortenhoefse en Ankeveense polder een veel 
geringere peilfluctuatie wordt toegestaan (5 cm maximaal) in verband met het effect 
op heipalen. In de Horstermeer wordt meestal op staal gefundeerd (= zandlaag). Ons 
inziens is zo’n zandlaag nog gevoeliger voor ondergrondse waterstromen dan houten 
heipalen. Deelt de WBC deze mening? (WBC) Hoe kijkt de WBC naar de dagelijkse 
peilverschillen en de te verwachten bijbehorende stroomsnelheden in dit verband? 
(WBC) 
 
 
 

Document 2.3, Analyse grondwatersysteem 
 

16. Pagina 4 (Tabel 2.2): De eerste twee kolommen (“Variant 3” en “scen01”) zijn allebei actuele 
scenario’s. Deze zijn van resp. 2010 en 2012. Dit zou dan ongeveer dezelfde resultaten 
moeten opleveren. Waarom zijn er dan toch bij veel vakken verschillen (ca. 15% en meer) te 
zien? Is dit niet een indicatie dat het model niet klopt? (WBC) 



 
17. Het oude grondwatermodel van Haskoning wordt gebruikt voor deze analyse.  

a. Heeft de WBC expliciet getoetst of dit model correct en hiervoor geschikt is?  (WBC) 
b. Zijn de gebruikte parameters juist en specifiek voor deze polder ingevoerd? (AGV) 

(WBC) 
 

18. De bodemopbouw in de polder wisselt sterk. Dat zou een zeer fijnmazig model moeten 
opleveren. Is het gebruikte model inderdaad zeer fijnmazig? (AGV) Heeft de WBC dit expliciet 
gecontroleerd? (WBC) 
 

19. Waarom worden ook scenario’s met extra peilopzet doorgerekend? Voor het huidige proces 
t.b.v. conserverend peilbesluit voegt dit toch niets toe? (AGV) (WBC) 
 

20. Pag.10: ,Wij hebben ernstige twijfels bij de correctheid van de gebruikte bodemparameters.  
Tussen zand en klei kan een factor 100.000 zitten, zie tabel hieronder (bron Wikipedia) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij verzoeken de WBC om hier expliciet naar te willen kijken en haar bevindingen aan ons 
mee te delen (WBC) 
 

 
 
Document 4, Analyse afvoerstelsel 
 

21. Pag. 6: Het zou de overzichtelijkheid ten goede komen als er een overzichtskaart van de 
bruggen zou kunnen worden opgenomen. Alleen een lijst zegt niet zo veel. Kan het 
waterschap dit verzorgen? (AGV) 
 

22. Pag.9: Kunnen de nummers van de kunstwerken die niet goed liggen s.v.p. visueel worden 
gemaakt door ze te tonen in een overzichtskaart? (AGV) 
 

23. Pag.11: 
a. 1

e
 alinea: veel zoetwater stroomt weg. Wat is de oplossing? (AGV) (WBC) 

b. Laatste alinea: berekende verhang is 5,6 cm, werkelijke: 10 cm. Moet bij een dergelijk 
verschil niet wederom geconstateerd worden dat het model niet klopt? (WBC)  

c. Er wordt geschreven dat het model rekening houdt met matige begroeiing. De tocht 
heeft bijna geen begroeiing (alleen aan de oevers) en er wordt maandelijks meerdere 
malen gemaaid. Uitgaande van aanwezige begroeiing zou het verhang dus nog groter 
zijn en het verschil tussen model en werkelijkheid dus nog groter. Wat zegt dit over de 
toepasbaarheid van het model? (WBC) 

 
24. Pag.12: Het lijkt ons van belang vast te stellen sinds wanneer  de waterstroom is omgedraaid 

van richting. Kan dit worden aangegeven? (AGV) Wat is de invloed op het omdraaien van 
deze stroomrichting op de debieten (en dus stroomsnelheden) in de tocht? (AGV) (WBC) 
 

25. Pag 13/14: Geconstateerd wordt dat de afwatering vanaf de Middenweg geblokkeerd wordt 
door de Dwarsweg. Dit is al ca 50 jaar zo. Wordt dit als een probleem gezien? (AGV) Leidt het 
tot specifieke maatregelen in het conserverend peilbesluit? (AGV) 
 

Materiaal   Doorlatendheid [m/etmaal] 

grind > 200 

grof zand met grind 50 – 200 

grof zand 10 – 100 

fijn zand 1 – 10 

zeer fijn zand 1 - 1*10
-3

 

zandige klei 1*10
-3

 - 1*10
-5

 

Klei < 10
-5

 



26. Pag 15, Zijn de “lekken uit het Anko vak” er altijd al geweest sinds de aanleg van het Anko 
project, of is er recent iets gewijzigd? (AGV) Is het nodig dit te verhelpen en, zo ja: welke 
maatregelen worden genomen? (AGV) (WBC) 
 

27. Pag. 18: De dwarssloot in de Noordwest hoek stroomde vroeger de andere kant op en liep via 
een duiker onder de Middenweg naar het gemaal.  

a. Is dit bekend? (AGV) 
b. Waarom is dit gewijzigd? (AGV) 
c. Hierdoor wordt een deel van de sloten en tocht extra belast, met hogere 

stroomsnelheden tot gevolg. Is dat problematisch? (WBC) 
 
 

Document 6, Ecologische beoordeling HMP 
 

28. “Ambitieniveau en grondgebruik”: Hier wordt een aantal functies vermeld. Betreft dit functies in 
het huidige feitelijke gebruik? Of wordt aansluiting gezocht met het bestemmingsplan? Wat 
dient leidend te zij nin het conserverend peilbesluit? (AGV) (WBC) 
 

29. Er wordt vanuit een ambitieniveau negatief beoordeeld. Dit is op zich logisch, omdat deze 
polder bedoeld is voor land (tuin)bouw. De Horstermeerpolder is niet de enige polder die een 
dergelijke beoordeling krijgt.  

a. Wat is er bekend van vroegere ecologische beoordelingen en in hoeverre is de 
situatie verslechterd?  

b. Waarmee wordt vergeleken om tot het negatieve oordeel te komen? 
 

30. Wordt in het kader van de natuurwaarden ook gekeken naar bepaalde diersoorten 
(weidevogels)? Voorheen waren er jaarlijks meerdere gruttonesten in de polder. De bewoners 
zijn er van overtuigd dat vernatting de belangrijkste oorzaak is voor het verdwijnen daarvan. 
Hoe weegt dit mee? Zou dit niet een reden zijn om de proefvakken weer op polderpeil te 
brengen, ook gezien het belang dat de provincie aan Weidevogelbeheer hecht? (WBC) 
 
 

Tenslotte 
 
31. Wanneer zijn de in de oplegnotitie als 2.5 en 2.7 aangeduide documenten te verwachten? 

(AGV) Wij krijgen graag de gelegenheid ook daarover zo nodig nog vragen in te dienen. 
 

32. Los van de documenten vragen wij ons nog af wat het oordeel van de WBC is over het Fugro 
rapport. Ons is bekend dat prof. Schultz gevraagd heeft dit aan de WBC leden toe te zenden. 
Is dat al gebeurd? Kleurt het Fugro rapport de bevindingen van de WBC?  

 
 
 
 
December 2012, 
 
 
Bewonersvereniging Horstermeerpolder 
 
 


