ACHTERGROND

V E R K E N N E N D G E O H Y D R O L O G I S C H O N D E R Z O E K WATERPLAS

KOLHORN

VoormaligZuiderzeedorpwilwaterterug
DegemeenteNiedorpwilmeermogelijkheden voorrecreatievewatersport indeKopvanNoordHolland.Daartoe heeftze[atenonderzoekenofindenabijheid vanKolhorneenwatersportcentrum
meteenwaterplaskanworden^erealiseerd.Witteveen+Bosbrachtinhetverkennend haalbaarheidsonderzoekde(geojhydrolo^ischeejfecten inbeeldvandeverschillenderuimtelijke inrichtin^svarianten.Deomwonendenverwachtendatdeplasvoorwateroverlastindeomgeving^aatzorgen.
Uithetonderzoekblijkt echterdatnietwateroverlast, maardewaterkwaliteitvandeplaseenpunt
vanzorg zalzijn.
HetvoormaligeZuiderzee-dorp Kolhorn
ligtaandevoetvandeWestfriese Omringdijk. Dezezeedijk boodvanaf1333beschermingtegendeZuiderzee.Nadeaanlegvan
hetNoord-Hollandkanaal in 1817verloor
Kolhornzijn handelsstatus.Devisvangst
gingverlorenbijhetdroogleggen vande
Waard-enGroetpolder in 1844. Hierbij verloor tevensdezeedijk zijn functie. Na1900
leefde Kolhorn weeropwegensde visvangst
indeWieringermeer. Maar toen deWieringermeer in 1930werddrooggelegd,wasKolhorndefinitiefZuiderzee-dorp af
Doordeaanwezigheid vandedijken en
dehaven wordt men inKolhorn nog altijd
herinnerd aandebanddiehetdorp met het
water heeft gehad.HetGewestKopvan
Noord-Holland wildelaten onderzoeken of
hetvoormaligeZuiderzee-dorp haar water
terugkan krijgen.
Doorbij Kolhorn eenplasaan teleggen
vanzo'n4,5bij 1,5kmkanondet meerde
bergingindeboezemsvergroot worden.De
WerkgroepLeefbaar Kolhornenhet projectteam (waarindegemeente,deprovincieen
het hoogheemraadschap zijn vertegenwoordigd]hebbenderandvoorwaarden vooreen
invullingvandeplasopgesteld.Vanuit de
streekzijn suggestiesgedaan voorde ruimtelijke inrichting.Dezekomen watde waterhuishouding betreft neerophetgeheelof
gedeeltelijkonder waterzetten vanéénof
tweepolders.

Haalbaarheid
Berekeningen latenziendatdedikke,
ondoorlatende deklaagervoorzorgtdat het
hogepeil indeaan teleggen plas nauwelijks
invloed heeft opdefreatische grondwatet-

stand indeomgeving.Het risicovan wateroverlastbijbebouwingdirectlangsdeplasis
daaromgering.Deveiligheid vandeaanwezigeboezemkadeenWestfriese Omringdijk
zalgewaarborgd blijven bijdeopgezette
peilen.
Dekwantitatieve hydrologische effecten
vandezesplasvatiantenblijken dus weinig
onderscheidend zijn.Welduiken opgrond
vandewaterkwaliteit indeplas knelpunten
op.Dataspectisbijdeaanlegvanplassen
regelmatigoverhet hoofd gezien.Aangezien
deaan teleggen plaseenrecreatieve functie
zalhebben, ismet namede waterkwaliteit
vanbelang.Vanuit kwalitatief oogpunt
heeft daarom eenpiasvariantindeGroetpol-

DeomgevingvanKolhorn.Deaanteleggenplasinie
Groetpolderis^earceerd.

derdevoorkeur,omdat dezeplaskan wordengekoppeld aanéénvanbeideboezemsystemen (VRNK-ofAmstelmeerboezem).Hierbij heeft deVRNK-boezem de voorkeur,
omdatdezeindetoekomst eenhogereecologischefunctie krijgt,zodatookde natuurontwikkeling inenrondom deplaskan wordengestimuleerd. Metdekoppelingaande
boezemwordt het mogelijk eengoededoorstroming vandeplasterealiseren,zodatstilstaand water(ofwel dodezones)voorkomen
wordt.Dekoppelingmet deboezem isniet
noodzakelijk vanuit waterkwantiteitsoogpunt (berging).

Waarborgen voor goede waterkwaliteit
EenplasindeGtoetpolderbiedtmogelijkheden ombijdeinrichtingzowelwaterrecreatiealsnatuurontwikkeling eengoede
kanstegeven.Omdatdewaterkwaliteit van
deplashierbij vangroot belangis,zijn de
volgendemaattegelen voorgesteld:
• Afdekken vandebodem vandeplas met
zand,omnaleveringvan voedingsstoffen uit debodem te voorkomen.
•

Inlaatvanvoedselarm watet zoveel
mogelijk vootkomen.

•

Goedlatendoorstromen vandeplasdoor
windwerking ofeen pompinstallatie.

•

Eenaantaldiepeputtengraveninde
plas,waarinalgen enzwevende stoffen
kunnen bezinken.

•

Het filteren vanalgenenzwevende stof
doordegroeivanwatervlooien te stimuleren.

•

Beherenvandevisstand en aanleggen
vanrietmoerassen en waterplanten.

•

Devaarrecreatiezoveelmogelijk centrerenrondom Kolhorn.

Aangezien'szomersen'swinters andere
eisenwordengesteldaanhetbergend vermogenvandeplas,iseensysteem denkbaar
met eenwisselendekoppelingvandeplas
aandeboezemsystemen, f
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