ACHTERCROND

TOT 2050 GROOTSTE DALING IN HET ZUIDWESTEN

FlevopolderenNoordoostpolderzakkennog
maximaaleenhalvemeter
DebodemvandeFlevopolderdaalttot2050nog maximaaleenhalvemeter.Ditblijkt uiteengeactualiscerdekaartvanhetWaterschapZmderzcclandvandetevenvachtenbodemdaling indeFlevopolderendeNoordoostpolder. IndeFlevopolderisdeverwachtedalinghet^jrootstinhetzuidwesten:
20tot50cm. IndeNoordoostpolderwordtdezelfde bodemdalingvenvachtinde^ebiedenmeteen
venigebodem,bijEmmeloordenSchokland.
Debodemdalingskaartisdekomende
jaren voorhetwaterschap van fundamenteel
belangbij hetuitvoeren vandetoetsingvan
dewatersystemen aandewerknormen voor
wateroverlast enhet naderuitwerken vande
wateropgave,conform deuitgangspunten in
hetNationaalBestuursakkoord Water.De
kaartisooknoodzakelijk voorhet bepalen
vandeconsequenties vande bodemdaling
voorhetpeilbeheer bij hetbestaandeenveranderendegrondgebruik. Inrotaalzijn drie
bodemdalingskaartengeproduceerd:voorde
perioden 1998-2005,2005-2015en2005-2050.
Doordegegevenstevergelijken met het
maaiveldhoogtebestand uit 1998zijn tevens
maaiveldhoogtekaarten gemaakt voor2005,
2015en2050. Doordezejaren tegebruiken
zijn dekaartendirect bruikbaar voorvraagstukken diegerelateerd zijn aanhetNationaalBestuursakkoord Water.

Omdat deFlevopolder tamelijk recentis
ingepolderd (Oostelijk Flevoland in 1957en
Zuidelijk Flevoland in 1968),wordt de
bodemdaling hier noghoofdzakelijk bepaald
doorderijping vandebodemnainpoldering.Voordeprognosevandebodemdaling
voordeFlevopolder isdaarom gebruik
gemaakt vanbeschikbareintensieveenlangjarige metingen vandemaaiveldhoogte en
bodemfysische prognosesvoordedaling100
jaar nainpoldering.Hieruit blijktdat nu het
grootstedeelvandeverwachtetotaledaling
indeeerste 100jaar nadroogvallen inmiddelsheeft plaatsgevonden:inOostelijk Fle-

Afbeelding 1 isdebodemdalingskaart
voordeperiode2005-2050.Afhankelijk vande
locatievarieertdeverwachtebodemdalingin
deperiode2005-2050vanotot50cm.
IndeFlevopolderisdeverwachtedaling
hetgrootstindeomgevingvanAlmere:20tot
50cm.InhetoverigedeelvandeFlevopolder
bedraagtdeverwachtedalingvijftot20cm.
IndeNoordoostpolder wordendalingenvan
20tot50cmverwachtingebiedenmeteen
venigebodem.Dezegebieden liggenvooralin
hetnoorden,tennoordwestenenoostenvan
EmmeloordennabijSchoklandenbeslaan
circaeenkwartvandeoppervlaktevande
Noordoostpolder.Voorhetoverigedeelvan
dezepolderisdeverwachte bodemdaling
beperktvanomvang:maximaalvijfcm.
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DeNoordoostpolder isin 1943 ingepolderdenhetrijpingsproces ishierreedsver
gevorderd.Tevenszijn indeNoordoostpolder
geenintensievelangjarige meetreeksenvande
maaiveldhoogtebeschikbaar,waardooreen
benaderingalsvoordeFlevopolderhierniet
mogelijk bleek.DebodemdalingindeNoordoostpolderisdaarombepaaldopbasisvande
voorkomendebodemsoorten inrelatietotde
drooglegging.Hieruitbleekdatbodemdaling
indeNoordoostpolder vooraloptreedtin
gebieden metveenindeondergrond.Dergelijkegebiedenbeslaancircaeenkwartvande
oppervlaktevandeNoordoostpolder.Inde
Flevopolderligtditpercentageveellager.Het
veenoxideert(verbrandt)enkrimptalsgevolg
vanblootstellingaandelucht.Doordeverwachtetemperatuurstijging inverbandmer
klimaatontwikkelingen zaldeoxidatievan
veensnellergaanverlopen.Daaromisrekeninggehoudenmetvierprocentextradaling
vanveengronden indeperiodetot2050.De
dalingvanveengrondenkanwordenvertraagddoorbijvoorbeeld hetpeilteverhogen.
VoordedirecteomgevingvanSchokland
wordtomdezeredenénvanwegehetbehoud
vanarcheologischerestenindebodem,de
waterstand doorWaterschapZuiderzeeland
reedsopeenhogerpeilgehandhaafd.

BodemdalingFlevopolderenNoordoostpoldertot2050.

Afb. i

bodemdaling 2005-2050 (cm)
I 1-1-5
C U 5-10
1 0 - 15

EB9 20 - 25

Omvang bodemdaling

volandgaat hetomcirca85procent vande
verwachtetotaledalingeninZuidelijkFlevolandom70à75procent.

30 - 35
35 - 40
• i 40 - 45
• I 45 - 50
• • 50 - 55

Nauwkeurigheidskaart
Bijdenieuwebodemdalingskaartis
tevenseennauwkeurigheidskaart opgesteld
voordeverwachtebodemdalingindeperiode2005-2050.Afhankelijk vandelocatie
wotdtgeschatdatdedaadwerkelijke bodemdalingcircaotot 20cmhogeroflageruit kan
vallendandeverwachtebodemdaling.Voor
deFlevopolderisdeonnauwkeurigheid per
meetpunt geschatopeenvijfde vandeverwachtedaling.Daarnaast ismet behulpvan
eenkriging-methode deruimtelijke nauwkeurigheid geschatdieverband houdt met
despreidingvandemeerpunren endevariatievandeprognoses permeetpunt. Inde
totalenauwkeurigheidskaart zijn denauwkeurigheid permeetpunt ende ruimtelijke
nauwkeurigheid bijelkaaropgeteld(zie
afbeelding 2).
VoordeNoordoostpolder isdeonnauwkeurigheid geschatopcirca30procentvan
deverwachtedaling.Denauwkeurigheid
vandevoorspeldedalingisvrijwel volledig
afhankelijk vandejuisrheid vandeverondersteldejaarlijkse dalingssnelheden voorde
verschillendebodemfysische eenheden.

Toepassingen
Samenmet klimaarsverandering is
bodemdalingdebelangrijkste factor bij het
opordehouden vanhetwatersysteem inde
toekomst.WaterschapZuiderzeeland isner
gereedmet het toetsen vanhet watersysteem
aandenormen voorwateroverlast.Omeen
reëletoetsinguit tekunnen voeren(vooral
voor2050)warenaccurategegevensvande

Aft).2:

oprredende bodemdaling onmisbaar. Inher
verledenwaren hiervooralleen landelijk
georiënteerde bodemdalingsverwachtingen
beschikbaar. Hierdoorwordteenzeergrote
foutmarge geïntroduceerd, waardoorde
betrouwbaarheid vandetoetsingvanhet
watersysteem afneemt. Metdenieuwe
bodemdalingskaarten isditprobleem ondervangen.Doordat debodemdaling nietalleen
bepaald isvoot2050,maarookvoor2015,is
het mogelijk omeenptioritering aante
gevenindemaatregelen dienodigzijn om
hetwatersysteem oporderehouden.
Naasteen toetsingvoorextreme
omstandigheden zijn debodemdalingskaartenvangrootbelangvoorhet tijdigsignalerenvangebiedenwaarinderoekomsrvoor
hethuidige functiegebruik onvoldoende
drooglegging overblijft.
Dewaterhuishoudkundige situatieop
enrondom het voormaligeeiland Schokland
isonlangszeergedetailleerd gemodelleerd.
Onderdeel vandezemodelstudieishetdoorrekenen vantoekomstscenario's waarmeede
effecten vanwaterhuishoudkundige maarregelen worden bepaald.AangeziendeomgevingvanSchoklanddekomendejaren nog
sterkzaldalen,iseengoedeinschattingvan
detoekomstige maaiveldhoogteliggingvan
groot belangvoorhetresultaat vande
modelstudie. *
Ebbing vanTuinen (Witteveen+Bos)
Dion vanden Bersselaar
(Waterschap Zuiderzeeland)

RuimtelijkenauwkeurigheidvandebodemdalingindeFlevopolder.

Geschatte ruimtelijke nauwkeurigheid (m)
I I 0 070 - 0 075
B B 0075-0 080
• I 0 080 - 0 085
• i 0 085 - 0 090
• i 0090 -0.095

ACTUALITEIT

Ruimeen miljoen
euro voor
waterprojecten in
Overijssel
DeprovincieOverijssel heeftruim 1,2 miljoen
eurobeschikbaar^esteldvoorwaterprojecten in
haar^ebied.HetreconstructiegebiedSallaniTwentekree^bijna dehelftvanhetbedrag:
540.000euro.Hetcjeldmoet^emeentenen
waterschappenstimulerentothetuitvoerenvan
grotewaterprojecten.
Alleprojecten diegeldontvingen,hebben tendoelwateroverlast tevoorkomen,de
waterkwaliteit tevetbeteren endeveerkracht vanhetwatersysteem revergroten.
Voorhetreconstructiegebied Salland-Twentegeldtbovendien datwanneer het watet in
hetlandelijkgebied langerwordt vastgehouden,dekansopverdrogingen daarmee
schadevoornatuur enlandbouw afneemt.
Zoktijgr WaterschapReggeenDinkel
160.000eurovoorretentie bij het vliegveld
Twenthe.Hietheeft hetwaterschap negen
hectategrond aangekocht voot tetentiemogelijkheden, aangezienhetgrote verharde
oppervlakvanhetvliegveldgeenwater kan
vasrhouden.Eenbijkomend effect vandit
gebied isdatderetentieverdroging tegengaatendekwaliteit vanhet oppervlaktewater verbetert.
Andereprojecten diegeldkrijgen, zijn
ondermeer hetproefproject fosfaatverwijderingindezandwinplas Eeserwold(257.000
euro),WaterbergingSekdoornbuitende
bebouwdekomvanZwolleten behoevevan
deveerkracht vanhetwatetsysteem(118.000
euro)enhetherinrichten vandeWesterveldseAaalsonderdeel vande kruising
A28/Ceintuutbaan (128.000euto).•"
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