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Betreft Zienswijze ontwerppeilbesluit Horstermeerpolder en Meeruiterdijkse polder 

Bijlagen Geen 

 

 

Geacht Bestuur, 

 

Hierbij zend ik u de zienswijze van de Bewonersvereniging Horstermeerpolder met betrekking tot het ont-

werp peilbesluit Horstermeerpolder en Meeruiterdijkse polder (hierna OPB HMP-MUP), zoals ter inzage ge-

legd op 24 maart 2014. Ik sluit mij daar tevens op persoonlijke titel bij aan, hetgeen wil zeggen dat onder-

staande zienswijze tevens als door mij persoonlijk ingediend dient te worden beschouwd. 

 

 

Inleiding  

 

Al meer dan 20 jaar is het onrustig in de Horstermeerpolder door plannen om in delen van de polder het 

waterpeil te verhogen, waardoor een zogenaamd plas-dras gebied zou ontstaan en beweerdelijk een verbe-

tering van de waterhuishouding in de omliggende gebieden zou worden gerealiseerd. De Horstermeerpolder 

staat vanouds bekend als een zeer kwetsbaar gebied ten aanzien van de waterhuishouding, waardoor ver-

antwoord ingrijpen de nodige specialistische expertise vergt.  

 

De Bewonersvereniging realiseert zich dat momenteel uitsluitend een conserverend peilbesluit voorligt. Te-

gelijkertijd moet echter worden vastgesteld dat daarmee onder andere wél de thans illegale peilsituatie in de 

proefgebieden rond het NERA-gebouw wordt gelegaliseerd. De effecten van de peilverhoging in de betref-

fende gebieden vragen om een voortdurende monitoring en om flankerend beleid in de vorm van streng 

toezicht en zo nodig handhavend optreden.  

 

De Bewonersvereniging heeft waardering voor het feit dat bij het voorbereiden en opstellen van het onderha-

vige besluit gebruik is gemaakt van de diensten van een Wetenschappelijke Begeleidingscommissie (hierna: 

WBC). Wij constateren echter ook dat een aantal zinnige aanbevelingen van (leden van) deze commissie niet 

zijn opgevolgd, of buiten de “scope” van het conserverend peilbesluit zijn geplaatst. Dat betreuren wij. De 

grootschalige aanpak die bij het tot stand brengen van het voorliggende besluit (inclusief bijlagen) is gehan-

teerd heeft waardevolle informatie en inzichten opgeleverd die opvolging verdienen in de verdere omgang 

met de waterhuishouding van de polder. Mede in dit verband vragen wij aandacht voor het navolgende.  

 

Deze zienswijze heeft betrekking op het peilbesluit in al zijn onderdelen, inclusief alle bijlagen en het voor-

gestelde flankerend beleid. Ten behoeve van het overzicht hanteren wij daarbij de volgende indeling: 
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1. Waarborging van de waterkwaliteit in het gehele peilgebied. 

2. Realiseren van een geïntensiveerde schouw, inclusief het schonen en baggeren. 

3. Waarborging van het tegengaan van peilfluctuaties en resulterende oeverinstabiliteit. 

4. Vervanging van het pompgemaal. 

5. Voorkomen van verdere schade door peilfluctuaties. 

6. Voorzichtigheid bij de legalisatie van de proefgebieden. 

7. Waarborging dat de adviezen van de WBC worden opgevolgd. 

 

 

Ad.1 (waterkwaliteit) 

 

De waterkwaliteit in de polder is de laatste paar jaren sterk teruggelopen. Dit is onder andere te merken aan 

de sterk verminderde visstand. Het is bekend dat met het ANKO-project kwelwater van goede kwaliteit uit de 

Horstermeerpolder naar de polder Kortenhoef wordt gepompt. Het beste water dat in de polder omhoog 

komt gaat aldus linea recta naar het betreffende gemaal. Het is onbegrijpelijk dat de waterkwaliteit in de 

Horstermeer terugloopt, terwijl goed water voorhanden is. 

 

De Bewonersvereniging sluit zich dan ook aan bij het pleidooi van WBC-lid prof. Schultz voor het beter be-

nutten van het schone kwelwater, voor zover mogelijk ook in de Horstermeer zelf. Op deze wijze kan ook 

worden gestopt met het inlaten van water uit het IJmeer.   

 

 

Ad.2 (schouw, schonen en handhaving) 

 

Uit het achtergrondrapport en kaart 12 van het kaartenboek van het OPB HMP-MUP blijkt dat de Ringsloten 

en de Middenwetering westzijde tweewekelijks, de Middenwetering zuidzijde jaarlijks en de overige hoofd-

watergangen halfjaarlijks worden gemaaid. In de praktijk blijkt dat dit reguliere onderhoudsregime onvol-

doende is om de Middenwetering goed open te houden. 

 

Wij constateren met instemming dat de WBC dit onderschrijft. De doorstroming in de genoemde watergangen 

is inmiddels minimaal. Gezien de ontstane situatie zijn wij van mening dat het noodzakelijk is dat de gehele 

Middenwetering wordt uitgebaggerd om een goede waterhuishouding te realiseren. Wij bevelen aan dat dit 

als onderdeel van de uitvoeringsmaatregelen rond het nieuwe peilbesluit ter hand wordt genomen.  

 

Daarnaast benadrukt de Bewonersvereniging dat een goede doorstroming beter dan in het verleden zal moe-

ten worden gemonitord. Wij zijn van mening dat de schouw van de (hoofd en secundaire) watergangen in 

plaats van jaarlijks, halfjaarlijks zal moeten worden uitgevoerd middels een voor- en najaarsschouw. Ter 

zake dient ook sneller en intensiever te worden gehandhaafd. Voor de hierbij te hanteren profielen van de 

waterlopen zijn in de Keur van de Horstermeerpolder van 28 augustus 1973 duidelijke waarden gegeven, die 

voor zover ons bekend nog steeds van kracht zijn. Handhaving zal dan ook plaats dienen te vinden op basis 

van die normering. 

 

 

Ad.3 (peilfluctuaties)  

 

Zoals bekend bij uw Hoogheemraadschap betreft één van de grootste zorgen van de bewoners de optreden-

de peilfluctuaties. De huidige peilfluctuaties resulteren in instabiliteit van de oevers en van de deklaag (zie 

ter zake ook de notitie oevererosie die is opgesteld op verzoek van WBC-lid prof. van Tol). 
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Het onderhavige peilbesluit met bijbehorende maatregelen zou hieraan een einde moeten maken; dat wordt 

ons althans beloofd. De bewoners zijn echter van mening dat dit alleen gerealiseerd zal kunnen worden als 

álle aangekondigde maatregelen daadwerkelijk optimaal en grootschalig zullen worden uitgevoerd en ge-

handhaafd, d.w.z.: profileren, uitbaggeren en variabel pompen. Wat dit laatste betreft: het moge zo zijn dat 

de bestaande gemaalpompen voldoende capaciteit hebben. Het uitbannen van de peilfluctuaties is echter niet 

primair een kwestie van capaciteit, maar van het variabel kunnen benutten daarvan. 

 

In verband met de peilfluctuaties verdient de situatie bij hevige regenval bijzondere aandacht. De WBC heeft 

aanbevolen om in dergelijke situaties de peilfluctuaties te beperken door tijdelijke waterberging te creëren in 

het zuidelijk natuurgebied. Wij sluiten ons hier volledig bij aan. Als dit wordt gerealiseerd zullen bij hevige 

regenval de gebieden met een flexibel, of verhoogd waterpeil niet langer onevenredig veel water op de rest 

van de waterhuishouding van de polder lozen, zoals bijvoorbeeld nog duidelijk waarneembaar was in oktober 

2013. Gebiedseigen opvang, een mate van containment  in het verhoogde peilgebied zelf, is hier de oplos-

sing. Daarnaast moeten ons inziens de sloten in het zuidelijk natuurgebied, onder andere die rondom het 

NERA-gebouw, zelf ook bijdragen aan de bergingscapaciteit, hetgeen betekent dat deze deugdelijk geprofi-

leerd moeten zijn. 

 

 

Ad.4 (gemaal) 

 

In het OPB HMP-MUP wordt gesteld dat het aanpassen van de bestaande gemaalpompen vereist is om de 

voorgestelde peilen in te stellen en te handhaven. Blijkens het rapport "Capaciteitsmeting gemaal Horster-

meer" van Tauw en het rapport "Inspectie gemaal Horstermeer" van Bosman Watermanagement B.V. zijn er 

echter zeer ingrijpende maatregelen nodig om een hogere efficiëntie en bedrijfszekerheid van de oude ge-

maalpompen te bereiken. En zelfs met deze aanpassingen blijft het maalbereik beperkt (met name tijdens 

laagtoerig draaien, voor zover dat al mogelijk is). 

 

Uit de documenten bij het peilbesluit blijkt dat aanpassen van de bestaande pompen ca. 1 miljoen euro zal 

kosten. Wij vragen ons af of het plaatsen van nieuwe pompen, zeker op langere termijn beschouwd, niet 

voordeliger zal zijn. In ieder geval zullen efficiëntie en gebruiks-/bedrijfszekerheid toenemen. Het effect op 

de peilfluctuaties zal ook beter zijn. De bewoners vrezen dat het regelbaar maken van de oude pompen in dit 

verband onvoldoende zal zijn, nu deze niet laagtoerig kunnen draaien (“de eerste versnelling ontbreekt”).  

 

De bewoners hebben in de documenten rondom het peilbesluit een afweging van voor- en nadelen inzake  

het aanpassen van de bestaande gemaalpompen versus het aanschaffen van nieuwe pompen gemist. Zij zijn 

van mening dat een keuze voor nieuwe pompen geïndiceerd is, alleen al omdat kennelijk slechts op deze 

wijze een voldoende variabel maalbereik kan worden gerealiseerd.  

 

 

Ad.5 (schade) 

 

In het OPB HMP-MUP wordt gesteld dat de waterhuishouding in de polder niet zal veranderen omdat de wa-

terpeilen niet veranderen. Waterhuishouding is naar het oordeel van de bewoners echter niet alleen een 

kwestie van genormeerde peilen, maar ook van de fluctuatie in het realiseren daarvan. Op dit moment zijn er 

gebieden in de polder waar binnen één dag een verschil van dertig centimeter kan worden geconstateerd. 

Het behoeft weinig betoog dat de resulterende stroomsnelheden, en in het bijzonder het uitstromende 

grondwater bij snelle peildaling, zorgen voor afkalving van oevers. Het sterke vermoeden bestaat dat dit ook 

doorwerkt in zandlagen die de fundering van huizen en overige bebouwing vormen. De wisselende feitelijke 

peilhoogten en de frequentie waarin deze wisselingen plaatsvinden veroorzaken oeverinstabiliteit die tot ver 
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van de oevers kan doorwerken, alsmede instabiliteit van de deklaag (wij verwezen in dit verband al naar het 

rapport dat is opgesteld op verzoek van prof. van Tol).  

 

In onderzoeken van Fugro en voormalig Royal Haskoning die hebben plaatsgevonden is dit uitdrukkelijk niet 

meegenomen. Fugro heeft ter zake wel expliciet nader onderzoek geadviseerd. Ook de WBC heeft vastgesteld 

dat deze effecten nadelig kunnen zijn voor de aanwezige bebouwing en beveelt nader onderzoek aan.  

 

De Bewonersvereniging heeft al eerder krachtig aangedrongen op onderzoek in dit verband. Wij blijven bij dit 

standpunt en zijn van mening dat de WBC op dit punt niet genegeerd mag worden.  

 

 

Ad.6 (proefgebieden) 

 

Een belangrijk effect van het voorliggende peilbesluit (en ook een belangrijke reden voor het tot stand komen 

daarvan) is het legaliseren van de situatie in de “proefgebieden” (peilvakken 28-3 en 28-6) nabij het NERA-

gebouw. Op deze plekken heeft gedurende een zekere tijd vergund peilopzetting plaatsgevonden op verzoek 

van Natuurmonumenten. Deze situatie is na het verlopen van de vergunning gecontinueerd. In het peilbesluit 

wordt nu ingezet op een blijvende continuering van deze situatie, met als belangrijk argument dat de Na-

tuurbeschermingswet in de weg staat aan het weer op het normale polderpeil brengen van deze gebieden. De 

bewoners zijn daarvan niet overtuigd. Het is hun opvatting dat een illegaal geconstrueerde situatie nu zal 

worden voortgezet onder de beweerdelijke bescherming van de Natuurbeschermingswet. Zij vinden dit moei-

lijk te accepteren en behouden zich op dit punt alle rechten voor.  

 

In de peilvakken 28-3 en 28-5 wordt een flexibel peil voorgesteld. Wij verzoeken u in het definitieve peilbe-

sluit op te nemen dat de streefpeilen in normale situaties in deze vakken NAP -3,45m zal zijn. Bij sterke 

regenval kan het peil verhoogd worden tot de genoemde maximale waarden om aldus ter plaatse opvang te 

realiseren (vgl. punt 3 hierboven). Voorkomen moet worden dat het waterpeil constant op de bovengrens 

wordt gehouden, omdat er dan geen bergingscapaciteit meer is in deze peilvakken. 

 

De Bewonersvereniging zou voor het overige graag zien dat voor de gebieden waar het peil flexibel wordt, of 

wordt verhoogd ten opzichte van het voorgaande peilbesluit, objectieve toetsingskaders worden ingebouwd 

ten aanzien van de met het flexibele peil, c.q. de peilverhoging beoogde doelen en ten aanzien van onge-

wenste neveneffecten. Dit zou met zich mee moeten brengen dat bij tegenvallende resultaten (het niet beha-

len van de met het flexibele peil of de verhoging beoogde doelen of het optreden van schadelijke nevenef-

fecten) in de toekomst de betreffende gebieden alsnog weer op het “normale” polderpeil van NAP -3.45m 

kunnen worden gebracht. In dat kader zouden meetmomenten dienen te worden vastgesteld waarop toetsing 

plaatsvindt. 

 

Afgezien van het bovenstaande dient in ieder geval te worden geborgd dat een dergelijke gang van zaken 

(het achteraf kunnen of zelfs “moeten” legaliseren van een illegaal gecreëerde situatie) zich in de toekomst 

niet zal kunnen herhalen. Daartoe zal onder het nieuwe peilbesluit beter en gerichter toezicht moeten 

plaatsvinden en zal moeten worden gehandhaafd waar overtredingen worden geconstateerd. Dit leeft zeer 

sterk onder de bewoners. 

 

Overigens verdient op dit punt nog expliciete vermelding dat bepaalde gebieden waarvoor bij vaststelling van 

het peilbesluit een flexibel of hoger peil zal gaan gelden thans mede een agrarische bestemming hebben. 

Het betreft hier de gebieden 28-3, 28-5 en 28-6 op kaart 6 van het kaartenboek van het OPB HMP-MUP. 

Naar onze mening is dat, mede gezien het adagium “peil volgt functie” geen bestaanbare situatie. 
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Tenslotte kan het de bewoners nog steeds niet worden uitgelegd waarom ter plaatse een habitat moet wor-

den gerealiseerd waarin de noordse woelmuis zou kunnen gedijen, zulks te minder als dit tegelijkertijd bete-

kent dat de habitat van de grutto te gronde wordt gericht. Wellicht kan uw Hoogheemraadschap in reactie op 

deze zienswijze proberen hierin nog eens duidelijkheid te scheppen.  

 

 

Ad. 7 (opvolgen aanbevelingen WBC) 

  

De WBC heeft verscheidene aanbevelingen gedaan voor een goede waterhuishouding in de Horstermeerpol-

der. Ons inziens zijn deze onvoldoende verwerkt in het OPB HMP-MUP. Wij wijzen in dit verband in het bij-

zonder op het volgende:  

1. De stabiliteit van de deklaag is niet onderzocht en vastgelegd in het OPB HMP-MUP. Daarnaast ontbreekt 

de motivering om de gebruikte coëfficiënt (waarde 0.3) toe te passen. 

2. Het inzicht in de schouwgegevens ontbreekt. Het is nu onduidelijk of de profilering van de sloten voldoet 

aan de keur voor de waterhuishouding. Uw reactie tot dusver, inhoudend dat de sloten praktisch zo goed 

mogelijk overeen moeten komen met de keur en dat daarop gehandhaafd en zo nodig opgeschaald 

wordt, is onvoldoende. Wij verzoeken inzage te verschaffen in de schouwgegevens. 

3. Het blijft onduidelijk of het zuidelijk gebied per oppervlakte eenheid al dan niet meer water per dag 

afvoert dan de rest van de polder. Het verschaffen van inzicht hierin kan bijdragen aan het beter onder 

controle houden van peilfluctuaties (ten gunste van de oeverstabiliteit en de fundering van bebouwing). 

4. Het blijft vooralsnog onvoldoende duidelijk hoe het beperken van de snelheid en mate van peilfluctuaties 

in de polder (het middengebied in het bijzonder) wordt onderzocht en gewaarborgd, en hoe klachten en 

signalen van bewoners hierover worden meegewogen. 

5. De oeverinstabiliteit is onvoldoende onderzocht. Op basis van de gekozen waarde voor het verhang in de 

berekening zijn alle slootkanten instabiel. Ter preventie hiervan dienen bestaande en te realiseren be-

schoeiingen te worden voorzien van geotextiel. 

 

 

Tot slot 

 

De Horstermeerpolder is met de Koekoekspolder en de Bethunepolder één van drie unieke droogmakerijen in 

Nederland. Naar het oordeel van de bewoners verdient dat respect. De resulterende unieke natuur wordt, 

thans reeds in de “proefgebieden” en als het aan provincie en Natuurmonumenten ligt straks in een veel 

groter gebied, om zeep geholpen ten gunste van artificiële natuur. De fundamentale fout die is gemaakt bij 

het maken van dergelijke plannen is dat de Horstermeerpolder is behandeld als de Kortenhoefse en Anke-

veense polders. Wij blijven ervoor pleiten de Horstermeerpolder als unieke polder te herkennen en te be-

schermen. Dit is de laatste plaats om te experimenteren met de waterhuishouding of om “nieuwe” natuur te 

realiseren. 

 

Ik verzoek u met bovenstaande zienswijze rekening te houden bij de definitieve vaststelling van het peilbe-

sluit. 

 

Hoogachtend, 

mede namens de Bewonersvereniging Horstermeerpolder, 

 

 

 

L. Smits, 

Voorzitter 


