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Alle uitvoerende werkzaamheden van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
worden verricht door Waternet

Voorwoord
Voor u ligt het watergebiedsplan voor de Noordpolder beoosten Muiden, de
Binnendijksche, Overscheensche, Berger- en Meentpolder en enkele buitendijkse
gebieden tussen Muiderberg en Naarden. De lezer zal merken dat het plan een
samenkomst is van uiteenlopende onderwerpen die binnen het plangebied een rol
spelen. Zo kent het gebied verschillende gebruiksfuncties als het landelijk gebied
waar agrariërs hun vee laten grazen en weidevogels neerstrijken om te foerageren
en het buitendijkse gebied waar recreatie een belangrijke functie is.
Het watersysteem is integraal bekeken, wat betekent dat grondwater en
oppervlaktewater als systeem zijn beschouwd (zowel kwantitatief als kwalitatief).
Daarbij is ook de ecologische toestand in de polders onderzocht. Tenslotte spelen
een aantal autonome ontwikkelingen een belangrijke rol bij de totstandkoming van
dit plan, zoals de verbreding van rijksweg A6, de aansluiting van een deel van het
buitengebied op de riolering van Muiden, de versterking van de boezemkades en
een haalbaarheidsstudie naar een binnendoorvaarverbinding.
Naast alle uiteenlopende onderwerpen hebben bij de opstelling van het plan
diverse mensen samengewerkt. Zo waren er binnen Waternet projectleiders,
hydrologen, ecologen en watersysteembestuurders betrokken bij dit plan.
Ambtenaren van provincie en gemeente zijn geraadpleegd, en ook de bewoners
van het gebied hebben een substantiële bijdrage geleverd door te verschijnen op
informatieavonden, commentaar te geven en beschikbaar te zijn voor allerlei
vragen.
Het projectteam hoopt dat het plan een positieve impuls is voor het gebied en
haar bewoners.
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Samenvatting
Inleiding
Voor u ligt het “Watergebiedsplan Kustpolders”. Dit is een plan voor onder meer
de waterpeilen, -beheersing, -kwaliteit en het beheer en onderhoud van het
watersysteem in het plangebied.
Het watergebiedsplan heeft tijdens de inspraakperiode, vanaf eind maart 2010,
gedurende 6 weken, ter inzage gelegen. Tijdens deze inspraakperiode konden
zienswijzen worden ingediend. De zienswijzen zijn verwerkt in het verslag van
inspraak. Het verslag van inspraak en het watergebiedsplan zijn vervolgens op 30
juni 2011 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het waterschap Amstel,
Gooi en Vecht (AGV).
Spoedig zal worden begonnen met het voorbereiden (ondermeer grondaankoop)
van de maatregelen uit het watergebiedsplan. De uitvoering van het
watergebiedsplan wordt naar verwachting gestart begin 2012 en zal een
doorlooptijd hebben van ca. twee jaar.
Aanleiding
AGV heeft Waternet opdracht gegeven om het “Watergebiedplan Kustpolders” op
te stellen. De aanleiding om een watergebiedsplan op te stellen is onder andere
dat de nu geldende peilbesluiten meer dan 15 jaar oud zijn. Volgens de
Waterverordening Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht moeten
peilbesluiten ten minste eenmaal in de tien jaar worden herzien.
Doelstelling
De maatregelen en de waterpeilen beschreven in het watergebiedsplan dragen bij
aan de realisatie van het overkoepelende doel van de organisatie AGV:
Het mogelijk maken van een veilig, ruim, ecologisch gezond en daardoor
veerkrachtig watersysteem, dat geschikt is voor aan- en afvoer en
berging van water, natuur, recreatie, wonen en bedrijvigheid. Om de
watersysteemdoelen te bereiken is een optimaal beheer en goed
functioneren van de waterketen essentieel.
Beleidsmatige afstemming
− Bij dit watergebiedsplan is rekening gehouden met het overige AGV-beleid, het
Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW), het nationale, provinciale en
gemeentelijke beleid bij het formuleren van de uitgangspunten ten aanzien van
de waterbeheersing en peilbeheer;
− Voor de polders in dit plangebied is, conform het provinciale beleid, het
Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR) onderzocht;
− Voor de ecologie en waterkwaliteit is veldonderzoek uitgevoerd en getoetst in
hoeverre het watersysteem voldoet aan de doelstellingen van AGV en landelijke
normen voor de chemische waterkwaliteit. In het plangebied liggen geen door
de Europese Kaderrichtlijn Water aangewezen waterlichamen.
Aanpak
Om het watergebiedsplan op te stellen is bekendheid met het gebied van
essentieel belang. Om deze reden is in 2008 een inventarisatiebijeenkomst met
belanghebbenden gehouden, begin 2009 een publieksbijeenkomst over de
tussentijdse resultaten van het onderzoek en eind 2009 een voorlichtingsavond
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over de maatregelen, het ontwerp watergebiedsplan en de inspraakprocedure.
Tevens is vooroverleg gevoerd, in de vorm van bijeenkomsten van de
klankbordgroep, met betrokken belanghebbenden/instanties, zoals de provincie
Noord-Holland, gemeente Muiden, gemeente Naarden, LTO Noord, Agrarische
Natuur- en Landschapsvereniging Vechtvallei, Golf Management Group GMG, NV
Afvalzorg Noord-Holland, Staatsbosbeheer, Dienst Landelijk Gebied en
Rijkswaterstaat. Verder zijn (veld)bezoeken gebracht aan belanghebbenden,
nieuwsbrieven uitgegeven en stond er informatie op internet.
De technische aanpak hield in dat diverse aspecten van de waterhuishouding zijn
geïnventariseerd, zoals de waterkwaliteit, waterkwantiteit, ecologische toestand,
beleid geldend voor het gebied, enzovoorts. Met deze informatie zijn modellen
gemaakt van het oppervlaktewater- en grondwatersysteem. Om de gesignaleerde
knelpunten op te lossen zijn kansrijke maatregelen onderzocht en doorgerekend
met de modellen. De definitieve maatregelen zijn verder uitgewerkt en
gepresenteerd in dit watergebiedsplan. De uitvoering van de maatregelen zal in de
meeste gevallen vanaf 2012 plaatsvinden.
Gebiedsbeschrijving
Het plangebied bestaat uit een tweetal polders en een aantal buitendijkse
gebieden: de Noordpolder beoosten Muiden (NBM), de Binnendijksche,
Overscheensche, Berger- en Meentpolder (BOBM), de Buitendijken tussen Naarden
en Muiderberg en de Buitendijken bij Naarden. De BOBM-polder kan gesplitst
worden in een westelijk en een oostelijk deel. Het plangebied wordt begrensd door
het IJ- en Gooimeer, de vesting Naarden, de Naardertrekvaart en de vesting
Muiden.
De functie in het overgrote deel van het plangebied is landbouw met natte
natuurwaarden, met de bijbehorende grondgebruiken grasland en akkerbouw.
Daarnaast is de NBM door de provincie Noord-Holland aangewezen als
weidevogelgebied. De voornaamste functies in de Buitendijken tussen Naarden en
Muiderberg zijn stedelijk gebied, natuur en recreatie. Het peilbeheer in het
plangebied is merendeels afgestemd op landbouwkundig gebruik.
Het maaiveld in de NBM en BOBM ligt tot een meter onder NAP. De buitendijkse
gebieden liggen ongeveer een halve meter boven NAP. Uitschieters qua
hoogteligging zijn Muiderberg en de voormalige vuilstorten. In het binnendijkse
poldergebied treedt kwel op vanuit gebieden met hogere waterpeilen, zoals het IJen Gooimeer.
Het plangebied zit vol met cultuurhistorische waarden. De vesting Muiden maakte
onderdeel uit van zowel De Nieuwe Hollandse Waterlinie als de Stelling van
Amsterdam. Bij de uitvoering van het plan zal rekening worden gehouden met
aanwezige cultuurhistorische waarden.
In en rond het plangebied zijn verschillende andere plannen in voorbereiding,
zoals:
− Tracébesluit Schiphol-Amsterdam-Almere (Rijkswaterstaat)
− Dijkverbetering Schapekade (AGV)
− Natuurboulevard (Provincie Noord-Holland)
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Gesignaleerde knelpunten in het gebied
Op basis van de beleidsdoelstellingen en geïnventariseerde praktijkproblemen zijn
knelpunten in het watersysteem in kaart gebracht. Hierna zijn de belangrijkste
knelpunten samengevat:
− Waterpeil: enkele peilgebieden hebben een te kleine drooglegging en een te
hoge grondwaterstand zodat het land minder rendabel is voor de landbouw;
− NBW-toetsing: er wordt niet voldaan aan de gestelde normen voor
wateroverlast;
− Hydraulische analyse: knelpunten voor wat betreft een aantal te krap
gedimensioneerde watergangen (ondiep en smal) en stuwende duikers; voor
een aantal hoofdwatergangen is bovendien in de praktijk gebleken dat deze te
maken hebben met loopzand of met sterke plantengroei;
− Het door AGV vastgestelde ecologische ambitieniveau wordt vrijwel nergens in
het plangebied gehaald;
− Chemische waterkwaliteit: de meetpunten in het plangebied voldoen niet aan
de landelijke (MTR) normen voor fosfaat en stikstof en soms ook niet voor
zuurstof.
Voorgestelde peilen en maatregelen
Door de maatregelen en de waterpeilen beschreven in het watergebiedsplan,
worden doelstellingen uit het waterbeheerplan van AGV gerealiseerd, zoals:
voldoen aan de normen voor drooglegging, wateraan- en afvoer en wateroverlast.
Grondwaterstanden zullen beter zijn afgestemd op het grondgebruik. De ecologie
en de waterkwaliteit zullen door de maatregelen lokaal verbeteren.
1) De nieuwe peilen en peilgebiedsindeling:
Voor de polders in dit plangebied is, conform het provinciale beleid, het Gewenst
Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR) onderzocht. Daarnaast bleven
gebruikelijke beleidscriteria, zoals de maximale gemiddelde drooglegging per
peilgebied in relatie tot het grondgebruik en de bodemsamenstelling, een
belangrijk toetsingskader bij de actualisatie van de peilbesluiten.
Voor een overzicht van de nieuwe waterpeilen en peilgebiedsindeling wordt
verwezen naar tabel 7.1 en kaart 6a t/m c. Enkele van de belangrijkste
peilaanpassingen zijn hier genoemd:
− Zowel in de NBM als in de BOBM-west zal in het hoofdpeilgebied (bemalen) het
peil met 5 cm verlaagd worden, ter verbetering van de drooglegging, de
grondwaterstand en de waterberging;
− Voor het peilgebied in het noordoosten van de NBM wordt een streefpeil
voorgesteld dat 5 cm onder het actuele peil ligt. Hierdoor verbetert de
droogleggingsituatie en de waterberging in dit peilgebied;
− In de BOBM-oost wijken de actuele peilen van enkele peilgebieden af van het
vigerende peilbesluit uit 1989 en 1996. De nieuwe voorgestelde streefpeilen
borduren voort op de actuele situatie en de wensen vanuit de gebruikers en het
beleid;
− Vrijwel het gehele buitendijkse gebied is in het verleden door de provincie
Noord-Holland vrijgesteld van het nemen van peilbesluiten. De vrijstelling is in
de Verordening waterhuishouding AGV steeds van toepassing op gebieden waar
geen peilregulatie mogelijk dan wel nodig is. Om dezelfde redenen is het
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wenselijk en logisch om ook het (buitendijkse) terrein van de golfbaan vrij te
stellen van het nemen van peilbesluiten door AGV. Aan de provincie NoordHolland wordt voorgelegd om dit gebied ook voor de toekomst vrij te stellen
van peilbesluiten.
In het plangebied komen vier bestaande, door AGV vergunde onderbemalingen
voor. Het verlenen, aanpassen of intrekken van de vergunningen valt buiten een
watergebiedsplan. Wel zijn in het watergebiedsplan adviezen opgenomen ten
aanzien van deze vergunningen.
2) Het systeem van hoofdwatergangen wordt op een aantal punten gewijzigd, te
weten:
− In de NBM en BOBM-west worden enkele bestaande sloten opgewaardeerd tot
hoofdwatergang;
− De watergang vanaf het voormalige gemaal van de NBM komt als
hoofdwatergang te vervallen omdat deze geen belangrijke wateraan- of
afvoerfunctie meer heeft;
Deze aanpassingen gebeuren via een leggerwijziging. Deze leggerwijziging wordt
doorgaans een keer per jaar door AGV uitgevoerd voor haar gehele
beheersgebied. Deze procedure heeft een eigen inspraak (valt buiten dit
watergebiedsplan).
3) Een aantal hoofdwatergangen, waaronder de Middenwetering in de NBM en de
Trambaanwetering-oost in de BOBM-west dient te worden verruimd om opstuwing
te voorkomen. De verbreding zorgt er ook voor dat de waterbergingscapaciteit
toeneemt.
4) In de peilgebieden waarvoor een knelpunt met betrekking tot wateroverlast is
gesignaleerd verbetert de waterbergingscapaciteit door peilverlaging en het
verbreden van watergangen.
5) Om de nieuwe waterpeilen en een robuuste wateraan- en afvoer te realiseren
dienen enkele kunstwerken te worden aangepast, nieuw te worden geplaatst of
verwijderd. De maatregelen en de hydraulische uitgangspunten waaraan ze zijn
getoetst, staan in de watersysteemanalyse (hst 4 t/m 6) en zijn op kaart 15
weergegeven.
6) Om de waterkwaliteit en natuurwaarden in het gebied te verbeteren wordt een
aantal maatregelen genomen:
− Een aantal watergangen zal worden opgewaardeerd tot hoofdwatergang en de
wateraan- en afvoer zal worden verbeterd en daarmee de
verversingsmogelijkheden van het water;
− In het plan zijn maatregelen opgenomen om de oevers van watergangen
natuurvriendelijk in te richten;
− De NBM zal tenslotte profiteren van de aanleg van drukriolering, op initiatief
van de gemeente Muiden en uitgevoerd in samenwerking met Waternet.
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1
1.1

Inleiding
Wat is een watergebiedsplan?
Voor u ligt het Watergebiedsplan Kustpolders. Dit is, samen met het verslag
van inspraak, op 30 juni 2011 vastgesteld door Algemeen Bestuur van het
waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV).
Het watergebiedsplan Kustpolders is een plan van AGV, dat gebiedsgericht
uitwerking geeft aan het Waterbeheerplan (lit. 1 en lit. 2). Dit watergebiedsplan
beslaat de Noordpolder Beoosten Muiden (NBM), de Binnendijksche
Overscheensche Berger- en Meentpolder (BOBM), de Buitendijken tussen
Muiderberg en Naarden en de Buitendijken bij Naarden (kaart 1 en figuur 1.1).

Figuur 1.1 Het plangebied van het watergebiedsplan Kustpolders.

Het plan beschrijft hoe de waterhuishouding in het gebied, met name het
peilbeheer, de waterinrichting en het beheer en onderhoud zullen worden
geregeld. Het inrichtingsdeel bevat de uitwerking van maatregelen die
noodzakelijk zijn om het gewenste peil in te stellen, het ecologisch functioneren
(o.a. de waterkwaliteit) te verbeteren, natuur-, belevings- en gebruikswaarden te
versterken, cultuurhistorische waarden te behouden en de verdroging tegen te
gaan.
De onderdelen peilbesluit en waterinrichtingsplan van een watergebiedsplan
hebben een wettelijke status. Het plan bestrijkt een periode van 10 jaar,
aangezien de peilbesluiten volgens de wet daarna weer herzien moeten worden, of
verlengd met een periode van maximaal 5 jaar.
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Het watergebiedsplan bestaat uit de volgende onderdelen:
− Visie op de hoofdopgaven van het gebied;
− Watersysteemanalyse (grond- en oppervlaktewater);
− Toetsing ecologisch functioneren;
− Peilbesluit;
− Waterinrichtingsmaatregelen;
− Beheer-, onderhoud- en monitoringshoofdstuk.
1.2

Aanleiding en doel
Directe aanleidingen tot het opstarten van dit watergebiedsplan zijn:
− Peilbesluiten moeten volgens de Waterverordening AGV ten minste eenmaal in
de tien jaar worden herzien; de peilbesluiten in het plangebied dateren uit
1989, 1995 en 1996 (tabel 3.3) en zijn dus aan herziening toe;
− Voor verschillende delen van het plangebied zijn er wensen naar voren
gebracht voor verandering van het peil;
− De peilbeheersing en wateraan- en -afvoer van diverse deelgebieden
functioneert niet optimaal;
− De ecologische toestand en de waterkwaliteit van het plangebied voldoen niet
aan het door AGV gewenste ambitieniveau.

1.3

Aanpak en communicatie
Om alle vragen te beantwoorden, de knelpunten op hun ernst en omvang te
waarderen en gericht maatregelen te nemen zijn twee sporen ingezet binnen het
watergebiedsplan. Het ene spoor is het technische spoor waarin hydrologische
modellen zijn opgesteld van het grond- en oppervlaktewatersysteem om het
watersysteem te analyseren. Het tweede spoor is het communicatiespoor. Hierin is
gedurende het proces contact gehouden met alle betrokken partijen. Door middel
van klankbordgroepen en bewonersavonden is gezocht naar gebiedskennis en
inbreng van de bewoners. Dit heeft inzicht gegeven in de wensen en de klachten
van de mensen en organisaties die in het gebied wonen en werken. De inbreng is
ook gebruikt om de technische modellen te verbeteren.
Voor de invulling van het communicatiespoor zijn een interne en externe
klankbordgroep (KBG) klankbordgroep geformeerd. De interne KBG bestond uit
waterschappers die vanuit hun eigen expertise inbreng leverden en het proces
hebben gestuurd waar dat nodig was. De bijeenkomsten met de externe KBG
dienden hetzelfde doel, alleen dan vanuit de belangenpartijen buiten Waternet. De
bijeenkomsten dienden de informatievoorziening en de uitwisseling van kennis en
bood de mogelijkheid van de betrokkenen om bij te sturen indien nodig. In de
externe KBG hadden onder meer de provincie, gemeenten, agrarische
belangenbehartigingsorganisatie LTO Noord en Staatsbosbeheer zitting. In bijlage
IV is een lijst opgenomen van alle deelnemende organisaties in deze
klankbordgroep. Ook is er in aparte overleggen tussen Waternet en derden
informatie over plannen uitgewisseld, zoals over de verbreding van de rijksweg A6
en het project Natuurboulevard.
Naast de inzet van “professionals” hebben de belanghebbenden in het plangebied
een aantal keren de gelegenheid gehad om inbreng te leveren. Dit gebeurde
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tijdens publieksbijeenkomsten (mei 2008, februari 2009, december 2009), maar
ook op afspraak, waarbij vaak de veldsituatie ter plekke is bekeken. De
belanghebbenden hebben aangegeven welke knelpunten zij zien. Er zijn vragen
gesteld aan het waterschap. Zeer lokale knelpunten, zoals verstopte duikers en
gebrekkige inlaten, zijn aangepakt gedurende het project. Daarnaast is er
meegedacht over oplossingen voor meer structurele problemen zoals het tekort
aan berging en tekortschietende drooglegging.
1.4

Inhoudelijke afbakening
De belangrijkste onderwerpen in dit watergebiedsplan zijn peilbeheer, wateraanen afvoer, grondwater, wateroverlast, waterkwaliteit en ecologie. Andere
onderdelen van de watercyclus, zoals de inzameling, het transport en de zuivering
van afvalwater worden in andere plannen uitgewerkt, zoals de gemeentelijke
rioleringsplannen en stedelijke waterplannen. Ook het groot onderhoud van de
vaarwegen (grenzend aan het plangebied) en waterkeringen (binnen het
plangebied) vallen niet onder dit plan. Tussen dergelijke plannen en het
watergebiedsplan heeft wel afstemming plaatsgevonden via intern overleg of
klankbordgroepen. De peilen in stedelijk gebied zullen wel in het watergebiedsplan
worden vastgelegd.

1.5

Planstatus
De onderdelen peilbesluit en waterinrichtingsplan van een watergebiedsplan
hebben een wettelijke status. Ten behoeve van het vaststellen van het
watergebiedsplan worden daarom de wettelijke inspraak- en
besluitvormingsprocedure voor peilbesluiten en waterinrichtingsplannen in acht
genomen. Ook de vergunningen die ten gevolge van voornemens tot uitvoering
van maatregelen zullen worden opgesteld hebben een wettelijke status.

1.6

Procedure
Voor u ligt het definitieve watergebiedsplan. Dit is, samen met het verslag van
inspraak, waarin de ingediende zienswijzen (schriftelijke reacties uit de
inspraakperiode) zijn behandeld, door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Tegen
de vaststelling van het watergebiedsplan kan (na indienen van een zienswijze)
beroep worden ingesteld bij de rechtbank en eventueel hoger beroep bij de
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Als volgende stap in het watergebiedsplanproces zal de uitvoeringsfase gestart
worden. Dit zal naar verwachting in de tweede helft van 2011 zijn. De
uitvoeringsfase zal een doorlooptijd hebben van ongeveer drie jaar, omdat
maatregelen technisch nog verder moeten worden uitgewerkt en vergunningen
moeten worden aangevraagd. Voor maatregelen waarbij medewerking van derden
nodig is, zoals grondverwerving, kan een langere uitvoeringstermijn aan de orde
zijn.
De procedure die wordt doorlopen voordat het watergebiedsplan onherroepelijk
wordt vastgesteld is schematisch weergegeven in figuur 1.2.
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Tot januari 2010
Vanaf begin april 2010;
gedurende 6 weken

voorbereiding ontwerp watergebiedsplan

ter visie legging ontwerp watergebiedsplan

juni 2011

besluit DB / AB

juli 2011

bekendmaking besluit DB/AB

p.m.

evt. beroep bij rechtbank

p.m.

evt. hoger beroep Raad van State

p.m.

watergebiedsplan inclusief peilbesluit
onherroepelijk

Figuur 1.2 Procedure watergebiedsplan met een indicatieve planning.

1.7

Leeswijzer
Plantekst
Hoofdstuk 2 beschrijft wat AGV na uitvoering van het watergebiedsplan bereikt wil
hebben in het plangebied. Uitgelegd wordt welk beleid wordt toegepast in het
watergebiedsplan en zo nodig verduidelijkt hoe dit is toegepast. Dit laatste is met
name belangrijk voor de beleidsregels en de richtlijnen voor het peilbeheer.
Hoofdstuk 3 geeft een inleiding op het plangebied. In de hoofdstukken 4, 5 en 6
volgen per afwateringseenheid uitwerkingen met gedetailleerde
gebiedskenmerken, knelpunten en maatregelen. Om deze hoofdstukken ook
afzonderlijk van elkaar leesbaar te maken, worden inleidingen op verschillende
onderwerpen meerdere malen aangehaald. In hoofdstuk 7 is het peilbesluit
opgenomen. In hoofdstuk 8 wordt ingegaan op het beheer, onderhoud en de
monitoring. Tenslotte is een literatuurlijst opgenomen.
Bijlagen (onderdeel van het plan)
Dit rapport bevat verder bijlagen, met onder andere de formele tekst van het
peilbesluit en de projectorganisatie.
Kaarten (onderdeel van het plan)
De kaartenbijlage van het watergebiedsplan is in een aparte bundel
ondergebracht.
Achtergrondrapporten (geen onderdeel van het plan)
De onderbouwing van het watergebiedsplan ligt voor een belangrijk deel in
verschillende deelonderzoeken die in het kader van dit project zijn verricht. Elk
van deze deelonderzoeken richt zich op één component of aspect van het
plangebied, zoals watersysteemanalyse, waterkwaliteit, ecologie en
cultuurhistorie. De resultaten van deze deelonderzoeken zijn beschreven in
achtergrondrapporten. In het watergebiedsplan zijn de meest essentiële
bevindingen uit de achtergrondrapporten overgenomen. De achtergrondrapporten
zelf maken geen deel uit van het plan en doorlopen ook geen inspraakprocedure.
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2

Visie op de hoofdopgaven en toepassing van het beleid
Inleiding
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de visie en beleidsdoelen voor het plangebied.
Deze zijn afgeleid uit het Waterbeheerplan (WBP) van AGV 2006-2009 (lit. 1) en
2010-2015 (lit. 2) en overige beleidsnota’s van AGV. Daarnaast geldt het beleid
van de hogere overheden, zoals de provincies en het rijk en Europese richtlijnen.

2.1

Visie op de hoofdopgaven
De maatregelen en de waterpeilen beschreven in het watergebiedsplan dragen bij
aan de realisatie van het overkoepelende doel van de organisatie AGV:
Het mogelijk maken van een veilig, ruim, ecologisch gezond en daardoor
veerkrachtig watersysteem, dat geschikt is voor aan- en afvoer en
berging van water, natuur, recreatie, wonen en bedrijvigheid. Om de
watersysteemdoelen te bereiken is een optimaal beheer en goed
functioneren van de waterketen essentieel.
Hieronder wordt geschetst wat AGV in het plangebied Kustpolders op de
middellange termijn bereikt wil hebben. Na de geplande bestuurlijke vaststelling in
2011, zal de uitvoering nog enkele jaren in beslag nemen. De formele
geldigheidsduur van de peilbesluiten is 10 jaar, met een verlengingsmogelijkheid
van 5 jaar. In de visie richten we ons op de situatie vanaf 2027, als de effecten
van het watergebiedsplan goed zijn doorgewerkt, naast maatregelen uit de
Europese Kaderrichtlijn Water, dijkverbetering (AGV) en riolering (gemeente
Muiden/Waternet) en plannen van derden (in het plangebied mogelijk een nieuwe
vaarverbinding, Natuurboulevard, Natte As en een uitbreiding van het
snelwegennet A6-A1). Er volgt een uitwerking van de visie per thema. Voor de
algemene beschrijving van deze thema’s wordt verwezen naar de strategische
plannen, zoals het WBP en het provinciale waterplan (lit. 36 en lit. 37).

2.1.1

Bescherming tegen hoog water
De hoogwaterbescherming is op orde. Dat wil zeggen dat de waterkeringen van de
Naardertrekvaart en het IJmeer en Gooimeer voldoen aan het vereiste
veiligheidsniveau zoals de provincies die vastleggen. Bij de uitvoering van het
watergebiedsplan vindt waar mogelijk afstemming plaats met groot onderhoud
aan waterkeringen. Dit groot onderhoud zelf valt niet onder het watergebiedsplan.

2.1.2

Waterpeilen
Alle waterpeilen zijn minder dan tien jaar geleden vastgesteld, ingesteld en
afgestemd op het feitelijke en legaal grondgebruik. Waar mogelijk wordt flexibel
peilbeheer toegepast. Het systeem van ”Gewenst Grond- en
Oppervlaktewaterregime (GGOR)” wordt gebruikt als hulpmiddel voor afstemming
van de grondwaterstand en het peilbeheer op de gebruiksfuncties. Alle
peilafwijkingen, zoals onderbemalingen en hoogwatervoorzieningen, hebben een
actuele vergunning.
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2.1.3

Waterberging en aan- en afvoercapaciteit
De waterbergings- en aan- en afvoercapaciteit zijn op orde. De polders in het
plangebied en de boezemwateren voldoen aan de normen voor wateroverlast uit
het Nationaal Bestuursakkoord Water. Dit schept de condities voor een
watersysteem dat voldoende veilig is en waarin geen onaanvaardbare overlast
optreedt bij droogte en bij veel neerslag. Uitgangspunt is dat problemen die in het
gebied spelen niet afgewenteld worden op andere gebieden, maar zo veel mogelijk
ter plaatse worden opgelost. Het water wordt zo lang mogelijk vastgehouden in de
bodem of geborgen in het watersysteem.

2.1.4

Ecologische en chemische toestand/Europese richtlijnen
De watersystemen in beheer bij AGV voldoen aan de ecologische doelstellingen en
aan de chemische doelstellingen. Deze doelstellingen zijn door AGV uitgewerkt en
geïmplementeerd volgens de nationale waterwetgeving en Europese richtlijnen,
zoals de Kaderrichtlijn Water (KRW) en Natura 2000. Binnen dit plangebied zelf
liggen geen KRW of Natura 2000-gebieden. De Naardertrekvaart, die de zuidelijke
grens van het plan gebied vormt, maakt deel uit van KRW waterlichaam ”Vaarten
Vechtstreek”. Voor deze vaart zelf is in 2007 een watergebiedsplan en peilbesluit
vastgesteld (lit. 3). Binnen het plangebied is water een van de schakels tussen
natuurgebieden, zoals het IJ- en Gooimeer en het Naardermeer. De zogenaamde
Natte As, een robuuste ecologische verbindingszone, heeft een concrete invulling
gekregen.

2.1.5

Bevaarbaarheid
In het plangebied zijn momenteel geen vaarwegen aanwezig. Als er in de
toekomst gekozen wordt voor een vaarverbinding door het plangebied
Kustpolders, is de visie dat deze goed moet passen binnen de bestaande
waterhuishouding en functies van het plangebied, met veilige kades, geen
wateroverlast en een goede waterkwaliteit en een ecologie passend bij de KRWdoelen voor de ”Vaarten Vechtstreek”. De besluitvorming over de vaarverbinding
maakt geen deel uit van het watergebiedsplan. Het vaarwegbeheer, waaronder het
groot baggeronderhoud valt niet onder het watergebiedsplan, maar wordt in
aparte plannen geregeld.

2.1.6

Recreatieve gebruiksmogelijkheden & cultuurhistorie
De recreatieve (mede)gebruiksmogelijkheden van water, oevers en keringen zijn
optimaal. Cultuurhistorische elementen in beheer van AGV verkeren in een
optimale staat en zijn duidelijk herkenbaar in het landschap.

2.1.7

Emissies
Op de lange termijn (2050 en verder) geldt dat waterkwaliteitsproblemen door
lozingen en diffuse bronnen niet meer voor zullen komen, omdat de vervuiling bij
de bron is aangepakt.

2.1.8

Waterketen
In algemene zin is de functie van de afvalwaterketen het afvoeren en vaak ook
zuiveren van overtollig, vervuild afval- en regenwater. AGV wil in 2025 bereikt
hebben dat:
− Gemeenten hun afvalwater kwijt kunnen aan AGV en er zo min mogelijk
regenwater wordt ingenomen;
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− Afvalwater duurzaam wordt behandeld, meestal gebaseerd op brede, integrale
optimalisatiestudies;
− Effluentlozingen van RWZI’s geen problemen vormen in het watersysteem. Het
behalen van resultaten, volgens de Europese Kaderrichtlijn Water is daarbij
verplicht.
2.1.9

Watertoets
De ”watertoets” is in de eerste plaats bedoeld om negatieve effecten van
ruimtelijke plannen op de waterhuishouding zoveel mogelijk te voorkomen, dan
wel om te verwachten negatieve effecten te verzachten (mitigeren) of te
compenseren. Daarnaast is de watertoets een uitstekend middel om kansen voor
water in ruimtelijke plannen te benutten doordat deze vroegtijdige inbreng van
wensen en ideeën vanuit de waterbeheerders in de vorm van “adviezen”
bevordert. Juist in de fasen van initiatief en visievorming worden vaak cruciale
keuzen gemaakt die waterconsequenties hebben. De watertoets maakt dus
voortaan altijd deel uit van de ruimtelijke plannen en garandeert een adequate
inbreng van de waterhuishoudkundige aspecten.

2.2

Toepassing van het beleid
De beleidsdoelen van AGV zijn verwoord in het Waterbeheerplan Amstel, Gooi en
Vecht 2006-2009 (lit. 1) en 2010-2015 (lit. 2) en beleidsnota’s, zoals de Keur van
AGV (lit. 4). Overkoepelend geldt het beleid van de provincies, het rijk en Europa.
In de onderstaande paragrafen is geschetst hoe het beleid is toegepast in dit
watergebiedsplan.

2.2.1

Bescherming tegen hoog water
Voor AGV betekent ”bescherming tegen hoog water” niet het alleen op orde
brengen van waterkeringen, maar het zoeken naar en uitvoeren van een optimale
mix met aanvullende maatregelen zoals inzet van compartimentering en waar
ruimte is, een natuurvriendelijke inrichting van dijktaluds en -sloten. De
bijbehorende maatregelen, zoals groot onderhoud aan waterkeringen, worden niet
binnen dit watergebiedsplan uitgevoerd. Wel wordt in de realisatiefase gestreefd
naar een goede afstemming van uitvoeringsprojecten.

2.2.2

Waterpeilen
Het peilbesluit is één van de belangrijkste onderdelen van een watergebiedsplan.
De peilkeuze is gebaseerd op een zorgvuldige afweging van alle bij de
waterhuishouding betrokken belangen en de wijze van grondgebruik, met name op
basis van de aan het gebied toegekende functie(s). Het peilbeheer in de
bemalingsgebieden richt zich op het oppervlaktewaterpeil en is bedoeld om de
voor het gebruik en de bestemming van het land gewenste grondwaterstand zo
goed mogelijk te benaderen. Voor het plangebied is uitvoerig onderzoek gedaan
naar het oppervlaktewater- en grondwatersysteem, volgens de zogenaamde
GGOR-methode. Deze methode is voorgeschreven door de provincie.
Aspecten die bepalend zijn voor de peilkeuze
Belangrijke aspecten die bij de totstandkoming van de peilbesluiten in dit
watergebiedsplan zijn beschouwd, zijn:
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− Gebiedskenmerken zoals grondgebruik, bodemgesteldheid, maaiveldhoogte en
-daling;
− De functietoekenning uit het Waterbeheerplan van AGV is richtinggevend. Deze
is gebaseerd op de in de verschillende waterhuishoudingsplannen van de
provincies toegekende functies;
− Naast de oppervlaktewaterhuishouding is het grondwaterregime gebruikt als
hulpmiddel bij de peilkeuze - de zogenaamde GGOR-methode;
− Een flexibel peil, waarbij het oppervlaktewaterpeil varieert tussen een minimum
en maximum peil, kan in sommige gevallen helpen om de verdroging tegen te
gaan en de waterkwaliteit te verbeteren. Binnen natuurgebieden is een flexibel
peil in principe de standaard. Daarbuiten zijn meestal slechts alleen kleinere
marges mogelijk, in het operationeel beheer;
− Bij de keuze van het peil moet, naast “harde” functies zoals landbouw en
bebouwing, rekening gehouden worden met de natuurwaarden. Daarbij kan een
onderscheid gemaakt worden tussen “water natuur” (aquatische natuurdoelen)
en “land natuur” (terrestrische natuurdoelen). Grondwaterstanden en
waterkwaliteit zijn hierbij van grote invloed;
− Peilwijzigingen kunnen gevolgen hebben voor bebouwing en infrastructuur van
het plangebied. Per peilbesluit wordt een afweging gemaakt of het wenselijk is
een funderingsonderzoek uit te voeren of niet;
− De peilkeuze is ook van invloed op de waterkwaliteit. Hierbij gaat het onder
andere om uit- en afspoeling van voedingsstoffen, mineralisatie van veen,
inlaat van (gebiedsvreemd) water, zelfreinigend vermogen en kwel of infiltratie;
− Om afbreuk van het landschap te voorkomen wordt aansluiting gezocht bij de
huidige waterhuishoudkundige inrichting. Nieuwe gemalen en kunstwerken
worden zichtbaar gemaakt en goed ingepast in het landschap;
− Cultuurhistorische waarden kunnen negatief beïnvloed worden door een
peilkeuze. Voorbeelden van cultuurhistorische waarden zijn (beschermde)
monumenten en stads- en dorpsgezichten, archeologische monumenten
verkavelingstructuren en waterwegen. Voor historisch (steden)bouwkundige
waarden worden de gevolgen van een peilwijziging nagegaan door bouwkundig
onderzoek.
Beleidsregels en richtlijnen voor het peilbeheer
De beleidsregels en richtlijnen voor het peilbeheer staan beschreven in de AGV
Nota Peilbeheer (lit. 5). De peilkeuze blijft daarnaast maatwerk, waarin ook
gebiedskennis en de ervaringen van beheerders en de belanghebbenden een rol
spelen. De belangrijkste richtlijnen voor de peilkeuze binnen dit watergebiedsplan
zijn:
Algemeen
− De peilkeuze is gebaseerd op de formele bestemming(en) die in een
bestemmingsplan zijn vastgelegd en de waterhuishoudkundige functies die daar
normaal gesproken een afgeleide van zijn. Daarbij is echter ook de
eigendomssituatie en het huidig gebruik bepalend;
− Er wordt gestreefd naar zo groot mogelijk aaneengesloten gebieden met
hetzelfde peil, als het kan groter dan 25 ha;
− De drooglegging wordt in principe gebaseerd op de gemiddelde maaiveldhoogte
van het peilgebied en het laagste peil (meestal winterpeil). Naast het
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gemiddelde zijn in het onderzoek aanvullende statistische kenmerken bekeken,
zoals de mediaan.

Bodemdaling door veenoxidatie
(Uit: Waarheen met het Veen (lit. 6).)
Door ontwatering van de veenbodem daalt de bodem in de westelijke veenweiden. Al
eeuwenlang. De landbouwkundige drooglegging van de bodem zorgt ervoor dat lucht en
daarmee zuurstof diep in het veen dringt, waardoor de biologische afbraak (oxidatie) van
het veen mogelijk wordt. Door afbraak verdwijnt in principe al het veen boven de
grondwaterstand als C02 in de lucht, waardoor het maaiveld voordurend zakt. Doordat
slootpeilen geregeld worden aangepast aan de maaivelddaling zal de bodemdaling pas
stoppen als al het veen op is. In veel gebieden in West-Nederland is het veen meters dik en
kan de maaivelddaling nog eeuwen doorgaan, al zal het niet eenvoudig worden het land te
blijven ontwateren. In de delen waar de veendikte niet veel meer dan een meter of minder
is, zullen de venen nog deze eeuw grotendeels verdwijnen.

Functie landbouw en agrarisch grasland met natte natuurwaarden
In gebieden met de functie landbouw of agrarisch graslandgebied met natte
natuurwaarden wordt de peilkeuze zoveel mogelijk afgestemd op de landbouw,
met als randvoorwaarde het zoveel mogelijk voorkomen van schade aan
natuurwaarden binnen en buiten het gebied en een maximale drooglegging zoals
aangegeven in tabel 2.1. Daarnaast dient er zeer terughoudend te worden
omgegaan met peilverlagingen die verder gaan dan de autonome maaivelddaling.
Tabel 2.1 Maximale gemiddelde drooglegging (m) per grondsoort en grondgebruik.
Grondsoort

Grondgebruik

Maximale drooglegging *

Veen **

Bouwland en grasland

0,60 m

Zand

Bouwland

1,10 m

Zand

Grasland

0,90 m

Klei

Bouwland

1,30 m

Klei

Grasland

0,90 m

* De weergegeven normen zijn maximale droogleggingsnormen. Op basis van afweging van
alle belangen kan de uiteindelijk gerealiseerde drooglegging kleiner zijn.
** De classificatie veen, klei en zand komt overeen met de door STIBOKA gehanteerde
indeling.

Functie natuur
In gebieden met de functie natuur wordt de peilkeuze zoveel mogelijke gericht op
het creëren van optimale hydrologische omstandigheden voor het gewenste
natuurdoeltype. In reservaat- en natuurontwikkelingsgebieden die ten dele nog
agrarisch worden gebruikt (eigendomssituatie is richtinggevend) geldt als
uitgangspunt dat de functies landbouw en natuur gelijkwaardig, waar mogelijk
naar rato van het betreffende oppervlak, worden meegenomen bij de bestuurlijke
afweging ter bepaling van het peil.
Functie stedelijk gebied
In stedelijk gebied wordt de peilkeuze primair afgestemd op het voorkomen van
schade aan bebouwing, oevers e.d.
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Flexibele peilen, zomer- en winterpeilen
Bij de instelling van zomer- en winterpeilen wordt meestal vanuit landbouwkundig
oogpunt in de winter doorgaans gestreefd naar een lager peil dan in de zomer. De
instelling van flexibele peilen heeft doorgaans de voorkeur boven de vaststelling
van zomer- en winterpeilen.
Stapsgewijs invoeren peilverandering
De optimale peilkeuze voor een nieuw peilbesluit kan een flinke peilverandering
betekenen ten opzichte van de bestaande situatie en of bestaand peilbesluit. In
gebieden met de functie landbouw of agrarisch grasland met natte natuurwaarden
dient hier, onder meer om schade aan het grasland en de bedrijfsvoering te
voorkomen, zorgvuldig mee te worden omgegaan. Dit betekent in bepaalde
gevallen dat waterpeilen bij instelling van het peilbesluit over een periode van
maximaal 5 jaar in stapjes van maximaal 5 cm per jaar ten opzichte van het
praktijkpeil naar de gewenste hoogte gebracht worden.
Afwijkingen van het peilbesluit
Bij het opstellen van een peilbesluit wordt gestreefd naar een zo optimaal mogelijk
peil voor het gehele gebied. Het kan zijn dat daardoor lokaal de drooglegging niet
aansluit bij de plaatselijke belangen. Als een ander peil dan het peil in het
peilbesluit gewenst is, kan de gebruiker hiervoor een vergunning aanvragen bij
AGV. De aanvraag wordt getoetst aan het beleid van AGV. De provincie NoordHolland eist bovendien dat voor 2010 alle afwijkingen van peilbesluiten een
actuele vergunning hebben. Het opstellen en verlenen van deze vergunningen valt
buiten dit watergebiedsplan.
In dit watergebiedsplan zijn de nu bekende gebieden met een peilafwijking op
kaart aangegeven (kaart 6a t/m c). Ook wordt een afweging gemaakt of deze
afwijkingen van het peil gecontinueerd, gewijzigd of beëindigd dienen te worden
(paragraaf 7.4).
2.2.3

Waterberging en aan- en afvoercapaciteit
NBW-toetsing
Om inzicht te krijgen in de benodigde waterberging en afvoercapaciteit moeten,
volgens het Nationaal Bestuursakkoord Water regionale watersystemen getoetst
worden aan de normen voor wateroverlast. AGV voert deze toetsing meestal uit
binnen watergebiedsplannen en volgt landelijke afspraken over aanvaardbare
risico’s van inundatie vanuit het oppervlaktewater. Volgens het NBW moet ook
aangeven worden welke maatregelen en financiële inspanningen nodig zijn om
ervoor te zorgen dat het watersysteem in 2015 op orde is. De normen voor het
toetsen van regionale watersystemen met betrekking tot de kans op wateroverlast
zijn weergegeven in tabel 2.2.
Tabel 2.2 Normen uit het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW).
Grondgebruik

Toelaatbare overschrijdingskans inundatie

Grasland

1:10 jaar

Akkerbouw

1:25 jaar

Hoogwaardige landbouw

1:50 jaar

Stedelijk en industrie

1:100 jaar
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In de normen is per grondgebruiktype vastgelegd hoe vaak en tot welke hoogte
het peil mag stijgen. De wateropgave, een indicatie voor de kans op
wateroverlast, kan worden uitgedrukt in een oppervlak of volume. AGV streeft
ernaar deze wateropgaven zoveel mogelijk binnen het eigen beheergebied op te
lossen (”vasthouden” en ”bergen”) en pas als het niet anders kan af te wentelen
op benedenstroomse wateren (”afvoeren”).
AGV ziet de realisatie van fijnmazige oplossingen in bestaande situaties als een
eigen verantwoordelijkheid, waarvoor AGV de kosten voor zijn rekening neemt.
AGV ziet de realisatie van grootschalige waterberging als een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van de betrokken overheden. In dit watergebiedsplan is geen
onderzoek gedaan naar grootschalige waterberging.
Hydraulische toetsing
AGV heeft richtlijnen voor de opstuwing die binnen het hoofdstelsel mag optreden.
De opstuwing in het huidige stelsel wordt daarvoor berekend bij een afvoersituatie
van 1 m3 water per minuut per 10 hectare afvoerend oppervlak. Bij deze afvoer is
de richtlijn dat een kunstwerk tot 1 cm opstuwing mag veroorzaken. In
hoofdwatergangen is de richtlijn een opstuwing van minder dan 2 cm per
kilometer. Overschrijding van deze richtlijn hoeft niet direct aanleiding te zijn om
maatregelen te treffen. Hiervoor wordt gekeken naar de gecombineerde richtlijn
die voorschrijft dat achter in een peilgebied de totale opstuwing, de opstelsom van
de opstuwing bij kunstwerken en in hoofdwatergangen, niet groter mag zijn dan 5
tot 10 cm.
2.2.4

Grondwater/GGOR
AGV weegt de grondwatersituatie mee bij vaststelling of wijziging van
peilbesluiten. In alle watergebiedsplannen (na 2007) wordt daarom een analyse
gemaakt van het Gewenst Grond- en Oppervlaktewaterregime (GGOR). Een
belangrijk doel hiervan is om oppervlaktewaterpeilen en grondwaterstanden beter
op elkaar af te stemmen. Een waterpeil dat goed is voor de ene functie kan soms
slecht zijn voor een andere, denk bijvoorbeeld aan natuur- en landbouwgebieden
die direct aan elkaar grenzen. Het uiteindelijke doel van GGOR is om duidelijk te
maken welke verschillende keuzes voor waterpeilen er zijn en wat dit betekent
voor de verschillende soorten grondgebruik. De resultaten worden gebruikt als
hulpmiddel bij de keuze voor waterpeilen.

2.2.5

Ecologische en chemische toestand/Europese richtlijnen
Het watersysteem dient een goede chemische toestand te hebben en voldoet
minimaal aan de eisen die volgen uit de nationale waterwetgeving en de Europese
Kaderrichtlijn Water (lit. 7). Daarbij zijn risico’s bij het gebruik van water voor de
diergezondheid en volksgezondheid geminimaliseerd. Omdat in het plangebied
Kustpolders geen KRW waterlichamen zijn gelegen is de ecologische toestand
beoordeeld aan de hand van de Nota ecologische doelstellingen (lit. 8).
Beoordeling ecologische toestand in het watergebiedsplan
De gewenste ecologische toestand is afhankelijk van het watertype en de daarbij
"van nature" thuis horende levensgemeenschap van planten en dieren, de
zogenaamde biologische doelstellingen of "doelparameters". Of de gewenste
levensgemeenschap van planten en dieren ergens voor kan komen is afhankelijk
van een groot aantal factoren. De belangrijkste groepen van factoren zijn:
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− Kwaliteitsaspecten (water, waterbodem en grondwater);
− (Hydro)morfologie en inrichting (oevers);
− Beheer en onderhoud.
Het onderzoek naar de ecologische toestand is in dit watergebiedsplan uitgevoerd
met de methode BEWAVEG, in 2002 ontwikkeld voor AGV (lit. 9). Deze methode
richt zich op de water- en oevervegetatie.
Op kaart 11 en in tabel 2.3 zijn de aan het plangebied toegekende ecologische
ambitieniveaus aangegeven. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen hoog, midden
en laag.
Hoog ambitieniveau
Bij een hoog ambitieniveau wordt gestreefd naar een niet – of vrijwel niet
verstoorde toestand van het ecosysteem, in vergelijking met wat voor dat
watertype in potentie ecologisch mogelijk is. Voor de fysisch-chemische
waterkwaliteit gelden vaak specifieke normen per watertype en/of waterlichaam.
Midden ambitieniveau
Bij het middenniveau wordt gestreefd naar een licht verstoorde of vrijwel niet
verstoorde toestand. Voor de fysisch-chemische waterkwaliteit gelden vaak
specifieke normen per watertype.
Laag ambitieniveau
Bij het laag ambitieniveau wordt de verstoorde toestand van het ecosysteem
geaccepteerd, maar wordt wel gestreefd naar het bereiken en behouden van de
algemene randvoorwaarden voor het biologisch gezond functioneren van het
ecosysteem. Voor de fysisch-chemische waterkwaliteit gelden de landelijke
normen voor het Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR) als minimum. Vaak gelden
daarnaast nog specifieke ecologische doelstellingen.
Tabel 2.3 Overzicht van ecologisch ambitieniveau oppervlaktewater volgens de Nota
Ecologische doelstellingen (lit. 8).
Deelgebied

Ambitieniveau

NBM

Midden/hoog

BOBM (west)

Midden/hoog

Overig plangebied

Midden

Flora- en Faunawetgeving
Bij de uitvoering van maatregelen is AGV verplicht om zich te houden aan de
Nederlandse wetgeving voor de bescherming van flora en fauna. Dit kan concreet
inhouden dat er in bepaalde seizoenen niet gewerkt mag worden, of dat er andere
maatregelen nodig zijn om beschermde planten en dieren te ontzien. AGV heeft
daarom in 2009 en 2010 veldonderzoek laten uitvoeren naar de aanwezigheid van
beschermde planten en dieren, op en rond locaties van de in dit plan beschreven
maatregelen. De resultaten van het onderzoek (lit. 38) worden niet gerapporteerd
in dit plan, maar zijn bedoeld voor de uitvoeringsfase. Door deze veldonderzoeken
nu (in een vroeg stadium) te laten uitvoeren, kan AGV op tijd inschatten of er
knelpunten zijn en zo ja, hoe deze in de uitvoering kunnen worden aangepakt.
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Strategie ecologie/waterkwaliteit
In de praktijk is er in veel polders, waaronder ook in het plangebied Kustpolders,
sprake van een matige tot slechte waterkwaliteit en ecologische ontwikkeling. De
fosfaatgehaltes overschrijden de landelijke norm (MTR) met een factor 3 à 4.
Kroos en ”flab” (floating algal biomass) zijn een bekend beeld in de meeste
poldersloten. De oevervegetaties bestaan vooral uit ruigtekruiden en
stressbestendige, algemene soorten. Deze situatie vloeit voort uit een combinatie
van factoren:
− de functie van de polders (landbouw, mestemissies);
− het beheer van het watersysteem (ontwatering van het land, vaste peilen);
− een hoge druk op grondgebruik (met niet meer open water dan strikt
noodzakelijk);
− mogelijk een toenemende invloed van grote groepen overwinterende vogels.
De mogelijkheden voor de waterbeheerder om de ecologische doelen en de
gewenste chemische toestand te halen zijn zeer beperkt. Inrichting van
natuurvriendelijke oevers heeft op dit moment in de Kustpolders weinig zin,
vanwege te hoge nutriëntengehaltes. Grootschalige aankoop van land en aanleg
van open water (denk aan een verdubbeling van het oppervlak van alle bestaande
sloten en weteringen), zijn op dit moment in deze polders niet haalbaar. Om de
ecologie en waterkwaliteit toch zo veel mogelijk een impuls te geven, wordt
ingezet op natuurvriendelijke inrichting en onderhoud. Daarnaast steunt AGV de
inrichting van de Natte As in de BOBM-west.
2.2.6

Bevaarbaarheid
Het beleid voor vaarwegen (o.a. regulering scheepvaartverkeer, nautisch
baggerwerk, sluisbediening en het beheer van aanlegplaatsen) wordt binnen
andere plannen geconcretiseerd. De uitvoering van het watergebiedsplan en deze
plannen wordt zo goed mogelijk op elkaar afgestemd.

2.2.7

Recreatieve gebruiksmogelijkheden & cultuurhistorie
AGV vindt het thema cultuurhistorische waarden en ontwikkeling van recreatieve
gebruiksmogelijkheden van groot belang. Het waterschap probeert zo veel
mogelijk rekening te houden met deze belangen, ook binnen
watergebiedsplannen. Bij de uitvoering van deze taak wordt samengewerkt met
provincies, gemeenten, terreinbeheerders en belangenverenigingen. De provincie
toetst ook of in de peilbesluiten voldoende rekening is gehouden met
cultuurhistorische waarden. In hoofdstuk 3 wordt verder ingegaan op dit thema.

2.2.8

Emissies
Het beleid voor beperking van emissies (brongerichte aanpak) wordt grotendeels
binnen andere plannen geconcretiseerd. De uitvoering van het watergebiedsplan
en deze plannen wordt zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. In het
watergebiedsplan wordt gestreefd naar beperking van (diffuse) emissies en
verspreiding van stoffen in het watersysteem. Dit gebeurt met name door
regulering van het peilregime (o.a. aan- en afslagpeilen van gemalen), de
inrichting van het watersysteem (kwalitatief goed water zo lang mogelijk
vasthouden, slecht water verversen), het (beter) benutten van schoon grondwater
(via kwel) en tenslotte het gebruiken van milieuvriendelijke materialen (bij de
inrichting van watersystemen en oevers) en onderhoudsmethoden.

30 juni 2011 - Watergebiedsplan Kustpolders

23/106

2.2.9

Waterketen
In het algemeen wordt de doelstelling voor de waterketen verwezenlijkt op basis
van twee strategische lijnen:
1. Zo weinig mogelijk vermengen van relatief schoon regenwater en grondwater
met afvalwater,
2. Zo groot mogelijke doelmatigheid en klantgerichtheid in de drink- en
afvalwatersector.
Het beleid en de maatregelen ten aanzien van de waterketen vallen niet binnen
het kader van een watergebiedsplan. Wel kunnen in een watergebiedsplan
knelpunten worden gesignaleerd en worden aanbevelingen gedaan met betrekking
tot het functioneren en het beheer van de waterketen. Deze aanbevelingen
moeten dan in andere plannen, zoals stedelijke waterplannen en plannen voor de
aanpak van ongezuiverde lozingen van afvalwater in het landelijk gebied verder
uitgewerkt worden.

2.2.10

Watertoets
De watertoets heeft betrekking op (veelal) ruimtelijke plannen, waarbij effecten op
de waterhuishouding verwacht worden. De kennis en instrumenten die in het
watergebiedsplan ontwikkeld worden, kunnen aangewend worden ten behoeve van
zo’n watertoets. Zo kunnen de watersysteemmodellen die ten behoeve van het
watergebiedsplan ontwikkeld zijn ook weer benut worden om effecten van andere
plannen te bepalen. Binnen dit plangebied spelen ondermeer de volgende
ontwikkelingen:
− De uitbreiding van het snelwegennetwerk van de A6 en A1;
− De studie naar een nieuwe vaarverbinding tussen de Naardertrekvaart en het
Gooimeer;
− Het opzetten van een gebiedsbreed boezemmodel.
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3
3.1

Het plangebied
Plangebied
Het plangebied (10,3 km2) bestaat uit een tweetal polders en een aantal
buitendijkse gebieden: de Noordpolder beoosten Muiden (NBM), de
Binnendijksche, Overscheensche, Berger- en Meentpolder (BOBM), de Buitendijken
tussen Naarden en Muiderberg (BNM) en de Buitendijken bij Naarden (BN) (kaart
1 en tabel 3.1). Het plangebied wordt begrensd door het IJ- en Gooimeer in het
noorden, de vesting Naarden in het oosten, de Naardertrekvaart in het zuiden en
de vesting Muiden in het westen. Het plangebied ligt in de provincie Noord-Holland
en behoort tot de gemeenten Muiden en Naarden. Voor het aan de polders
grenzende boezemwater, een groot deel van de omliggende polders en het
Naardermeer zijn in 2007 nieuwe peilbesluiten vastgesteld in het watergebiedsplan
Naardermeer, ’s Gravelandse Polder en omgeving.
Tabel 3.1 Oppervlak van de polders en de buitendijkse gebieden.
Oppervlak (ha)
Noordpolder beoosten Muiden

378

Westelijke delen van de BOBM-polder

279

Oostelijk deel van de BOBM-polder

66

Buitendijken tussen Naarden en Muiderberg

85

Buitendijken bij Naarden

45

Vrijgesteld van peilbesluit

180

Totaal

1033

De gebiedskeuze is ontleend aan de geografische en waterhuishoudkundige
samenhang, de ouderdom van de peilbesluiten en organisatorische afwegingen
binnen Waternet. De Bloemendalerpolder en de Noorder- of Rietpolder behoorden
oorspronkelijk ook tot het plangebied voor dit watergebiedsplan. Door de zeer
ingrijpende ruimtelijke ontwikkelingen die (gaan) plaatsvinden in beide polders is
besloten ze buiten het bereik van dit watergebiedsplan te laten.
Tabel 3.2 Grondgebruik per polder en buitendijks gebied in procenten.
Grondgebruik

NBM

BOBM

BNM

BN

Grasland

89

63

13

54

Akkerbouw

2

-

-

41

Hoogw. LTB

-

-

-

-

Stedelijk gebied

7

29

43

2

Natuur

2

7

33

<1

Water*

<1

1

11

3

Verklaring: -: grondgebruik komt niet voor
* Onder het grondgebruik water vallen alleen de grotere waterlichamen, perceelssloten
vallen onder het voor de percelen aangewezen grondgebruik.

De NBM, de BOBM en de Buitendijken bij Naarden zijn qua functie en gebruik zeer
overeenkomstig. De functie in het overgrote deel van het plangebied is landbouw
met natte natuurwaarden, met de bijbehorende grondgebruiken grasland en
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akkerbouw (tabel 3.2). Daarnaast is de NBM door de provincie Noord-Holland
aangewezen als weidevogelgebied (lit.39). De voornaamste grondgebruiken in de
Buitendijken tussen Naarden en Muiderberg zijn stedelijk gebied en natuur. Dit
deel van het plangebied heeft als voornaamste functie recreatie (extensief).
Het plangebied is ingesloten tussen het Gooi en de Vecht. De stuwwal van het
Gooi gaat in het zuiden over in de Utrechtse Heuvelrug en dateert uit het
Pleistoceen. Tijdens het Holoceen groeide er gedurende lange vochtige perioden
veen aan. Omstreeks 2200 voor Christus ging de Oer-Vecht als zijtak van een
voormalige Rijnarm door het veengebied stromen. Door periodieke
overstromingen vanuit de Zuiderzee en de Vecht is klei afgezet op de veenlaag.
Binnen het plangebied bestaat de deklaag vaak uit “klei-op-veen”. Van deze
deklaag is in het plangebied nog slechts een dunne laag over. Veel sloten
doorsnijden deze deklaag dan ook waardoor de waterbodem op het Pleistocene
zand ligt. De zandheuvel waar Muiderberg zich op bevindt, is een overblijfsel van
een stuwwal die door de Pleistocene ijskap is opgeduwd. Aan de noordkant van
het plangebied ligt een primaire waterkering, met daarachter het IJ- en Gooimeer.
Aan de zuidkant ligt de Naardertrekvaart. Deze maakt evenals de Israëlitische
Vaart geen deel uit van dit watergebiedsplan.
De maaiveldhoogte van het plangebied wordt op kaart 2 weergegeven. De kaart is
gebaseerd op het Actuele Hoogtebestand van Nederland (AHN 2004) en is in
maart 2004 gebiedsdekkend vanuit een vliegtuig uitgevoerd. De NBM heeft een
gemiddelde maaiveldhoogte van ca. NAP -1,00 m, de BOBM ca. NAP -0,70 m. De
buitendijkse gebieden liggen tussen NAP +0,30 m en NAP +0,80 m. Muiderberg
(ca. NAP +3,00 m) en de voormalige vuilstorten (ca. NAP +15,00 m) zijn de
hoogst gelegen delen van het plangebied.

Figuur 3.1 Vereenvoudigde weergave van de grondwaterstromen in het plangebied.

In figuur 3.1 is de grondwaterstroming in het plangebied schematisch
weergegeven. Het waterpeil in het IJ- en Gooimeer ligt gedurende het jaar tussen
de NAP -0,20 en -0,40 m, terwijl de waterpeilen in de aangrenzende polders ruim
een meter lager worden gehouden. Dit peilverschil genereert een regionale
grondwaterstroming (1) die in het plangebied globaal Noordoost richting Zuidwest
is georiënteerd. Naast de regionale grondwaterstroming vanuit het IJ- en
Gooimeer is er binnen het plangebied ook een lokale grondwaterstroming (2)
aanwezig. Deze stroming wordt veroorzaakt door de infiltratie van neerslag in het
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hoger gelegen Muiderberg en, hoewel minder, in de Buitendijken tussen Naarden
en Muiderberg. Naast deze lokale grondwaterstroming komen er in de percelen
ook nog zeer lokale grondwaterstromingen (3) voor waarbij geïnfiltreerd
neerslagwater in de deklaag door opbolling naar de watergangen afstroomt.
Met behulp van een grondwatermodel is inzichtelijk gemaakt waar de wegzijging
en kwel plaatsvinden. In figuur 3.2 is de kwelintensiteit aangegeven (lit. 10). De
blauwe tinten zijn gebieden met kwel en de bruine tinten zijn gebieden met
wegzijging. In het grootste deel van het plangebied komt kwel voor. In de hoger
gelegen gebieden, Muiderberg, de Buitendijken tussen Naarden en Muiderberg,
treedt wegzijging op.

Figuur 3.2 Berekende kwel en wegzijging (actuele situatie) in het plangebied.

3.2

Peilgebieden
Tabel 3.3 Overzicht peilbesluiten.
Waterstaatkundige eenheid

Vaststelling AGV

Goedkeuring GS

Noordpolder beoosten Muiden

15 maart 1995

7 november 1995

Westelijke delen van de BOBM-polder

13 maart 1996

16 september 1996

Oostelijk deel van de BOBM-polder

13 maart 1996

16 september 1996

Buitendijken bij Naarden

28 juni 1989

31 oktober 1989

en de Buitendijken tussen Naarden en
Muiderberg

Conform de vigerende peilbesluiten komen er 21 officiële peilgebieden in het
plangebied voor (kaart 4). Uit de veldinventarisatie is gebleken dat er in de
praktijk meer peilgebieden voorkomen (kaart 3a en 3b). Tabel 3.3 geeft een
overzicht van de status en actualiteit van de vigerende peilbesluiten in het
plangebied. In het beoogde jaar van vaststelling van dit watergebiedsplan (2011)
zijn alle vigerende peilbesluiten ouder dan 10 jaar.
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3.3

Plannen en ontwikkelingen in het gebied
In en rond het plangebied zijn verschillende andere plannen in voorbereiding:
− Tracébesluit Schiphol-Amsterdam-Almere (Rijkswaterstaat)
− Riolering Noordpolderweg (Waternet/ gemeente Muiden)
− Dijkverbetering Schapekade (Waternet/AGV)
− Natuurboulevard (Provincie Noord-Holland)
− Groene Ruggengraat (Provincie Noord-Holland, Staatsbosbeheer)
− Nieuwe Hollandse Waterlinie - Vechtstreek-Noord (enveloppe 1) (Provincie
Noord-Holland)
− Binnendoorvaarverbinding Vecht-Naardertrekvaart-Gooimeer (Provincie NoordHolland)
Deze projecten zijn voor het watergebiedsplan externe ontwikkelingen. Sommige
projecten zullen binnenkort in uitvoering gaan, zoals de Dijkverbetering
Schapekade. Andere projecten bevinden zich in een oriënterende fase, zoals
Binnendoorvaarverbinding Vecht-Naardertrekvaart-Gooimeer. In bijlage II zijn een
aantal projecten verder beschreven.

3.4

Cultuurhistorische waarden

Figuur 3.3 Luchtfoto van een deel van de Noordpolder beoosten Muiden, de
Noordpolderweg.

Bij cultuurhistorische waarden gaat het om archeologie, historische geografie,
bouwkunde en stedenbouw. Een cultuurhistorische kenmerkenkaart (kaart 13)
maakt onderdeel uit van de kaartenbijlage bij dit watergebiedsplan. De grenzen
van het plangebied, de vestingsteden Muiden en Naarden, de dijken langs het IJen Gooimeer en de Naardertrekvaart zijn allen van cultuurhistorische waarde. De
polders behoren tot een groep zeekleipolders, waarvan de bodem bestaat uit veen,
afgedekt met een laag zeeklei die hier bij overstromingen van de Zuiderzee is
afgezet. De kleilaag is de reden dat hier geen turf is gestoken. Het zeekleigebied
aan weerszijden van de Vecht wordt nog steeds gekenmerkt door grote openheid,
ondanks de plaatselijk sterke invloed van verstedelijking en infrastructuur. Als
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gevolg van die openheid is het gebied aantrekkelijk voor weidevogels en ganzen
(lit. 23).
De NBM en de BOBM maakten als inundatiegebieden, wat betekent dat ze in geval
van een dreigende aanval onder water werden gezet, deel uit van zowel de Oudeals de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Ook de vestingen Muiden en Naarden maakten
deel uit van deze aaneengesloten verdedigingslinie van de monding van de Vecht,
dwars door het huidige Groene Hart, naar Gorinchem. De NBM en Muiden
behoorden ook tot een derde verdedigingslinie, de ‘Stelling van Amsterdam’. Deze
stelling diende voor de situatie waarin de ‘Nieuwe Hollandse Waterlinie’ gevallen
zou zijn.
Onderstaande tijdlijn laat zien dat de cultuurhistorische en waterstaatkundige
geschiedenis van het gebied nauw met elkaar verbonden zijn.
Cultuurhistorische en waterstaatkundige mijlpalen in het plangebied
1280

Bouw van het Muiderslot door Floris V;

Late Middeleeuwen

Aanleg Zeedijk beoosten Muiden om invloed Zuiderzee te beperken;

Ca. 1640

Aanleg Naardertrekvaart en Muidertrekvaart;

1642 en 1660

Grondaankoop in Muiderberg door Hoogduitse en Poolse joden voor

1673-1674

Bouw van de Grote Zeesluis bij Muiden;

begraafplaats
1865

Nieuwe Hollandse Waterlinie in gebruik;

1880

Muiderberg krijgt aftakking van de Gooise Tram;

1880-1920

Aanleg Stelling van Amsterdam;

1932

Afsluitdijk gereed, de Zuiderzee wordt IJsselmeer;

WO II

Aftakking van de Gooise Tram wordt opgeheven;

1958

Volledige openstelling rijksweg A1 (2x 2 rijstroken) tussen Muiderslot

1969

Hollandse Brug opengesteld;

1977

Volledige openstelling rijksweg A6 (2x 2 rijstroken) tussen knooppunt

en Naarden-west;

Muiderberg en Muiderzand verkeersplein;
1987

In gebruikname IJmeer-spoorbrug;

1996

De Stelling van Amsterdam wordt opgenomen in lijst van
werelderfgoed van UNESCO;

2004

Nieuw gemaal NBM in gebruik;

2006

Nieuw gemaal BOBM in gebruik.

Het terrein ‘Hofland’ in de NBM is aangemerkt als terrein van hoge archeologische
waarde. Volgens mondelinge overlevering zouden op het terrein de stallen van
Floris V hebben gestaan.
De cultuurhistorische waarden van het plangebied worden verder toegelicht in
‘Watergebiedsplan Kustpolders, Achtergrondrapportage waterkwaliteit, ecologie en
LNCA-waarden’ (lit. 11).

30 juni 2011 - Watergebiedsplan Kustpolders

29/106

Figuur 3.4 Plangebied en onderverdeling in afwateringseenheden.

3.5

Afwateringseenheden
Op basis van de vigerende peilbesluiten (lit. 25-28), voorgaande
waterinrichtingsplannen (lit. 14 en 19) en de huidige afwateringseenheden is het
plangebied op te delen in drie afwateringseenheden (figuur 3.4) met een eigen
gemaal:
− de Noordpolder beoosten Muiden (NBM);
− de Westelijke delen van de Binnendijksche, Overscheensche, Berger- en
Meentpolder (BOBM-west); hieronder vallen de voormalige Binnendijksche,
Overscheensche, en Bergerpolder en de Buitendijken tussen Naarden en
Muiderberg;
− het Oostelijk deel van de Binnendijksche, Overscheensche, Berger- en
Meentpolder (BOBM-oost); hieronder vallen de voormalige Meentpolder en de
Buitendijken bij Naarden.
Het watersysteem, de knelpunten en maatregelen zullen in de volgende
hoofdstukken per afwateringseenheid behandeld worden. In bijlage III wordt een
uitgebreidere toelichting gegeven op de naamgeving van deze
afwateringseenheden.
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4
4.1

Noordpolder beoosten Muiden (NBM)
Algemeen
De Noordpolder beoosten Muiden (NBM)
is de meest noordwestelijk gelegen
polder in het plangebied. Het oppervlak
van de polder bedraagt ca. 380 ha. Het
overgrote deel van het oppervlak in de
polder bestaat uit agrarisch grasland.
De bebouwing in de polder bevindt zich
langs de Noordpolderweg, de Dijkweg
en de Googweg. In het noordoosten
grenst de polder aan het stedelijk
gebied van Muiderberg. Als gevolg van de openheid van het landschap is de polder
aantrekkelijk voor weidevogels.
Grondgebruik
Vrijwel de gehele polder heeft de functie landbouw met natte natuurwaarden
(kaart 9). Het grondgebruik komt met deze functie overeen en is in bijna de
gehele polder agrarisch grasland (kaart 10). Ook komen er enkele percelen met
mais voor. De natte natuurwaarden komen in het gebied terug doordat de polder
door de provincie is aangewezen als weidevogelgebied (lit. 39). Het gebied rond
Muiderberg, bestaande uit o.a. de voetbalvelden en het Echobos, heeft de functie
recreatie (extensief).
Weidevogels
(Uit: Jaarboek weidevogels 2007 (lit. 12).)
In de regio Amstel-, Gooi- en Vechtstreek broedt ongeveer 6% van de totale broedpopulatie
van weidevogels in Noord-Holland. De Noordpolder beoosten Muiden behoort tot de
belangrijkste gebieden voor weidevogels in de Vechtstreek. De polder voldoet als één van de
weinige gebieden in de Vechtstreek aan de landelijke criteria voor belangrijke
weidevogelleefgebieden (lit. 13).Dit houdt in dat er in de polder leefgebied is ingericht voor
kritische weidevogelsoorten met een weidevogeldichtheid van minimaal 50 broedpaar per 100
hectare, waarvan minimaal 5 paar grutto’s. De gemiddelde broeddichtheid van alle
weidevogelsoorten in de Vechtstreek bedraagt 26 paar per 100 hectare. Dat is lager dan het
gemiddelde in de regio Amstel-, Gooi- en Vechtstreek, dat 0p ruim 40 broedpaar per 100
hectare ligt.
De ontwikkeling van weidevogels in de regio is zorgelijk. Vrijwel alle soorten zijn de afgelopen
10 jaar in aantal achteruit gegaan. In de Vechtstreek gaan de aantallen van alle soorten bij
elkaar opgeteld met gemiddeld bijna 9% per jaar achteruit. Ook de NBM heeft voor
weidevogels sterk in betekenis ingeboet.

Bodemsoorten
De bovengrond in de NBM bestaat voornamelijk uit een afwisseling van veen- en
kleigronden (kaart 8). In het zuidoosten van de polder komen veengronden voor,
die in noordwestelijk richting geleidelijk overgaan in zeekleigronden met lichte
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klei. Langs de zeedijk in het noordoosten komen moerige gronden voor. Rond de
stuwwal van Muiderberg liggen hogere zandgronden.
Maaiveldhoogten
In de polder komen relatief grote maaiveldhoogteverschillen voor. De
maaiveldhoogte (kaart 2) varieert van circa NAP -1,40 m tot NAP + 0,10 m. De
veengronden in het noorden van de polder langs de zeedijk liggen het laagst.
Rondom Muiderberg, in het noordoosten van de polder, ligt het maaiveld een stuk
hoger. Het maaiveld reikt hier tot boven NAP +2,00 m.
Als gevolg van inklinking en verwering van de veengronden daalt de bodem in de
polder. De bodemdaling is het grootst ter plaatse van de veengronden. De
gemiddelde bodemdaling is in de NBM geschat op 4,0 mm/jaar (lit. 14).
Cultuurhistorie
De Noordpolder behoorde tot de inundatiegebieden van zowel de Oude als de
Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam (kaart 13). Langs de
zeedijk zijn nog enkele overblijfselen van verdedigingswerken van de linies te
vinden, waaronder een tankversperring. Ook de percelering in de Noordpolder,
met de grote open ruimtes en de bebouwing voornamelijk aan de randen, is
kenmerkend in cultuurhistorisch opzicht. De polder is niet verveend omdat het
veen in de polder vermengd is met zeeklei. Daarnaast komen in de NBM twee
terreinen van hoge archeologische waarde voor, een deel van de stadskern van
Muiderberg en het terrein ‘Hofland’. De zeedijk langs het IJmeer is aangelegd in de
late Middeleeuwen en diende om de invloed van de Zuiderzee in te perken. De
Naardertrekvaart, aan de zuidgrens van de polder, werd in de 17e eeuw aangelegd
als transportroute naar Amsterdam. Ter hoogte van het buurtschap
Hakkelaarsbrug is van oudsher een brug over de trekvaart. Eveneens in de 17e
eeuw kochten Hoogduitse en Poolse joden grond aan in Muiderberg voor wat nu de
grootste joodse begraafplaats van Nederland is.
4.2

Watersysteem
Hoofdwatersysteem
In de Keur van AGV (lit. 4) is het watersysteem onderverdeeld in primaire,
secundaire en tertiaire watergangen. Primaire watergangen zijn watergangen
waaraan het waterschap een belangrijke functie toekent voor de wateraan- en
afvoer en waterberging. De primaire watergangen en inliggende peilregulerende
kunstwerken worden daarom onderhouden door het waterschap.
Hoofdwatergangen vallen onder de primaire watergangen. In de NBM liggen de
volgende hoofdwatergangen (figuur 4.1):
1.

Schapekaaiwetering (W1)

2.

Schenkelwetering (W2)

3.

Zuidergemaaltocht (W3)

4.

Noordpoldertocht (W4)

5.

Molenwetering (W5)

6.

Middenwetering (W6)

7.

Hoflandwetering (W7)

8.

Dwarswetering (W8)
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Figuur 4.1 Hoofdwatergangen, kavelsloten en de actuele peilgebieden in de NBM. 14-x geeft
het peilgebiednummer en Wx geeft het nummer van de hoofdwatergangen weer. Zie kaart
3a voor verdere informatie over de actuele peilgebieden, peilregimes en kunstwerken.

Er is getoetst of de opstuwing in de hoofdwatergangen en bij de daarin liggende
kunstwerken niet te groot wordt bij een vastgestelde afvoernorm. De resultaten
van deze toetsing worden besproken in paragraaf 4.3.
Peil NBM
-1,45

Peilbesluit
Polderpeil

-1,50

Peil (m NAP)

-1,55

-1,60

-1,65

-1,70

-1,75
jul-06

jan-07

jul-07

jan-08

jul-08

jan-09

jul-09

jan-10

jul-10

Figuur 4.2 Peilen bij het poldergemaal in de NBM.

Peilen
Ter plaatse van het gemaal vindt automatische peilregistratie plaats. In figuur 4.2
zijn de gemeten peilen over de periode november 2006-november 2010 in het
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bemalen peilgebied weergegeven. Voor november 2006 zijn er nog geen
gevalideerde peilgegevens voor de NBM beschikbaar.
In deze periode varieerde het waterpeil in de polder tussen NAP -1,55 m en
NAP -1,65 m. Drie keer steeg het waterpeil tot boven NAP -1,50 m. In de
maanden juli en/of augustus is het peil elk jaar een korte periode lager, ongeveer
NAP -1,70 m. De oorzaak hiervan is waarschijnlijk dat dit de periode is waarin de
watergangen volgegroeid zijn met waterplanten, vlak voordat er geschoond wordt.
Om te hoge opstuwing achter in de polder te voorkomen wordt het peil bij het
gemaal dan tijdelijk lager ingesteld.
Op basis van beschikbare gegevens bij het waterschap, nieuwe landmetingen
(najaar 2006) en verschillende veldbezoeken zijn de huidige peilgebieden en
waterpeilen in kaart gebracht. Deze verschillen op sommige plaatsen van het
formele peilbesluit uit 1995. Het resultaat van de inventarisatie is weergegeven op
kaart 3a, in figuur 4.1 en tabel 4.1.
Tabel 4.1 Peilgebieden, actuele en vigerende peilen in de NBM.
Nr.

Deelgebied

Actueel peil*

14-1

Bemalen peilgebied

-1,60

14-2

Hoogwaterzone Noordpolderweg

-1,40

-1,50

-1,50

14-3

Noordelijk peilgebied

-1,70

-1,85

-1,85

14-4

Echobos

-0,95

-1,00

-1,00

Vigerend peil
zomerpeil

winterpeil

-1,57

-1,62

* Actuele peilen zijn gebaseerd op een éénmalige veldinventarisatie najaar 2006.

Er kan aanleiding zijn om de peilen, naar aanleiding van de analyses in dit
watergebiedsplan en ervaringen van bewoners, te wijzigen. Afwegingen
daaromtrent zullen worden besproken in paragraaf 4.3.
Peilafwijkingen
In de NBM zijn drie vergunde onderbemalingen aanwezig. Twee van de drie
onderbemalingen zijn met elkaar verbonden door een sifon onder de
Dwarswetering en worden op peil gehouden door een pomp die direct uitslaat op
de Israëlitische vaart, die onderdeel uitmaakt van het boezemsysteem. De derde
vergunde onderbemaling is opgesplitst in twee delen met verschillende peilen
waarvan het deel met het laagste peil wordt bemalen door een pomp die direct
uitslaat op de Naardertrekvaart.
Drooglegging
De drooglegging is het verschil tussen de maaiveldhoogte en het
oppervlaktewaterpeil. Voor de verschillende peilgebieden is op basis van de
hoogtemetingen uit 2004 (AHN) en de inventarisatie van de actuele peilen uit het
najaar van 2006 de drooglegging bepaald en weergegeven op kaart 5.
Op kaart 5 en in tabel 4.2 is te zien dat de drooglegging in de NBM voldoet aan de
normen (maximale gemiddelde drooglegging voor grasland op veen: 60 cm, op
klei: 90 cm en op zand: 90 cm). Op de kaart is echter ook te zien dat er door
oneffenheden in het terrein variatie bestaat in de drooglegging binnen de
verschillende peilgebieden. In het bemalen peilgebied en in het noordelijk
peilgebied komen door de variatie in maaiveldhoogte plaatsen voor met een
geringe drooglegging. Omdat hoge delen in het gebied invloed hebben op de
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gemiddelde drooglegging is per peilgebied ook de mediane drooglegging (50%waarde) bepaald. In het noordelijk peilgebied is de drooglegging aan de lage kant
voor percelen met een agrarische functie.
Tabel 4.2 Actuele drooglegging en bodemtype per peilgebied.
Nr.

Deelgebied

Gemiddelde

Mediane*

drooglegging

drooglegging

(cm)

(cm)

54

52

Bodemtype**

14-1

Bemalen peilgebied

Klei/veen

14-2

Hoogwaterzone Noordpolderweg

48

47

Klei

14-3

Noordelijk peilgebied

45

43

Veen

14-4

Echobos

251

130

Zand

* Mediaan: Wanneer alle waarnemingen worden gerangschikt van laag naar hoog is de
middelste waarde de mediaan. Bij de beoordeling van de drooglegging is de mediaan vooral
van belang als het gemiddelde te sterk vertekend wordt, bijvoorbeeld door de aanwezigheid
van taluds van wegen of kleine, maar relatief hoge zandruggen.
** Naar Stiboka, 2008.

De drooglegging kan aanleiding zijn om de actuele streefpeilen in de NBM aan te
passen. Afwegingen daaromtrent zullen worden besproken in paragraaf 4.3.
AGOR (Actueel Grond- en Oppervlaktewater Regime)
Het grondwaterregime wordt meegewogen bij het opstellen van een
peilenvoorstel. Hiervoor wordt uitgegaan van de gemiddeld hoogste
grondwaterstand (GHG) – die vooral in de winter en het vroege voorjaar
voorkomen – en van de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) – die meestal
in de nazomer voorkomt. Figuur 4.3 geeft de gemiddeld hoogste en laagste
berekende grondwaterstanden in de NBM ten opzichte van het maaiveld weer.

Figuur 4.3 Actuele GHG en GLG volgens het grondwatermodel op basis van de actuele
peilen in de NBM. De GHG en GLG zijn het resultaat van een modelberekening (lit. 10).

De hoogste grondwaterstand kan oplopen tot enkele centimeters onder het
maaiveld. De laagste grondwaterstanden voor de agrarische percelen liggen
gemiddeld rond 50 cm onder het maaiveld. Richting Muiderberg waar de
maaiveldhoogte toeneemt, komen vanzelfsprekend lagere grondwaterstanden
voor.
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De grondwaterstand in alle peilgebieden van de polder worden beïnvloed door
kweldruk (variërend van circa 1 tot 3 mm/dag). De invloed van kwel is het grootst
in het noordelijk peilgebied. Voor meer informatie over het grondwater wordt
verwezen naar de achtergrondrapportage watersysteemanalyse (lit. 15).
De GHG en GLG van de actuele situatie wordt vergeleken met de GHG en GLG van
de optimale situatie voor de functie agrarisch grasland. De resultaten van deze
vergelijking worden besproken in paragraaf 4.3.
Wateraf- en -aanvoer
De Noordpolder beoosten Muiden wordt op peil gehouden door één gemaal dat
uitslaat op de Naardertrekvaart. Tot 2004 bevond het poldergemaal zich op de
hoek van de Noordpolderweg en de Noordpolderkade langs de Naardertrekvaart.
In maart 2004 is er een nieuw gemaal in gebruik genomen. Dit nieuwe gemaal is
ongeveer in het midden van de polder langs de Naardertrekvaart gesitueerd. Het
betreft een gemaal met een maximale capaciteit van 50 m3/min en een
frequentieregelaar. Afhankelijk van de frequentie pompt het gemaal met
verschillende capaciteiten. Het gemaal start op een lage frequentie en daarmee
met een lage maalcapaciteit. Als het waterpeil niet daalt, of blijft stijgen, schakelt
het gemaal over op een hogere frequentie en daarmee een hogere maalcapaciteit.
Het polderwater stroomt via het stelsel van hoofdwatergangen uiteindelijk richting
het gemaal. Er kan water worden ingelaten in de polder vanuit de
Naardertrekvaart.
Waterbalans
Onder invloed van neerslag en voornamelijk (dijkse) kwel vindt er vrijwel
voortdurend afstroming van grondwater uit de percelen plaats naar de sloten.
Slechts in zeer droge perioden, zoals de zomer van 2003 vraagt de bodem om
water vanuit de sloten. Deze droge perioden laten echter wel zien dat een
inlaatmogelijkheid in de NBM noodzakelijk is om het water in de polder op peil te
houden. De voornaamste uitgaande posten zijn: het poldergemaal en verdamping.
De verdamping varieert natuurlijk sterk per seizoen. Onder invloed van de grotere
hoeveelheid neerslag in het najaar en de winter wordt er in die tijd van het jaar
het meeste water uitgemalen.
Het vermoeden bestaat dat het oude gemaal de laatste jaren zijn maximale
capaciteit niet meer haalde.
Uit de waterbalans blijkt tevens dat de fosfaatbelasting (P-belasting) in de NBM
hoog is, gemiddeld boven de 20 mgP/m2/dag. Dit is veel hoger dan de kritische
belasting voor poldersloten, die rond 10 mgP/m2/dag ligt. De belangrijkste
fosfaatbron is de afstroming van grondwater uit de percelen naar de sloten. Het
fosfaat in het grondwater is voornamelijk afkomstig van de landbouw en de
mineralisatie van veen.
Waterkwaliteit
De waterkwaliteit van het oppervlaktewater in de NBM is rijk aan de nutriënten
fosfaat en stikstof en arm aan chloride (tabel 4.3). De belangrijkste bronnen van
fosfaat en stikstof zijn het agrarisch landgebruik, de mineralisatie van veen en de
ongezuiverde lozing van huishoudelijk afvalwater op het watersysteem (lit. 11). De
invloed van de laatstgenoemde bron is vooral groot in de hoogwaterzone langs de
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Noordpolderweg. Een externe ontwikkeling, waardoor de waterkwaliteit rond de
Noordpolderweg zal verbeteren, is het rioleren van 9 woningen in de
hoogwaterzone.
Tabel 4.3 (zomer)gemiddelde waarden 2005 t/m 2008 voor verschillende
waterkwaliteitsmeetpunten (kaart 12) in de NBM.
(zomer)gemiddelde

Monsterjaren

NBM002

NBM003

NBM005

NBM006

NBM007

2005 t/m

2005 en

2005 en

2005 en

2005 en

2008

2006

2006

2006

2006

MTR-norm

(z) P totaal (mg P/l)

0,51

2,86

1,44

0,80

0,43

0,15

(z) N totaal (mg N/l)

1,88

8,84

3,09

2,10

1,34

2,20

(z) Chlorofyl A (µg/l)

10

47

19

19

10

100

Chloride (mg/l)

169

168

145

139

193

200

Sulfaat (mg SO4/l)

-

119

108

114

113

100

Doorzicht (m)

0,38

0,20

0,23

0,26

0,32

0,40

Verklaring -: niet gemeten; MTR (Maximaal Toelaatbaar Risico) is de concentratie van een
stof in water, sediment, bodem of lucht waarbeneden geen negatief effect is te verwachten.

Ecologie
In de zomer van 2007 zijn vegetatieopnamen gemaakt in de NBM. Het doel van
het onderzoek was om, aan de hand van de vegetatie, een beeld te krijgen van de
ecologische kwaliteit van de sloten en watergangen in de polder. Van de 35
opnamen in de Noordpolder scoren er 24 slecht, 10 matig en 1 goed (kaart 11).
Vrijwel alle veelvoorkomende soorten zijn algemeen voorkomend en duiden op
eutrofe omstandigheden. In vergelijking met vegetatieopnamen in andere polders
is de NBM relatief soortenarm, met gemiddeld 25 soorten per opname. Hieruit kan
geconcludeerd worden dat het op ecologisch gebied slecht gesteld is met de NBM.
Aan het geldende ecologisch ambitieniveau midden wordt niet voldaan.
De water- en ecologische kwaliteit van de polder kunnen aanleiding zijn tot het
voorstellen van maatregelen voor de polder. Afwegingen daaromtrent zullen
worden besproken in paragraaf 4.3.
Zowel de waterkwaliteit als de ecologische toestand van de Noordpolder wordt
verder toegelicht in ‘Watergebiedsplan Kustpolders, Achtergrondrapportage
waterkwaliteit, ecologie en LNCA-waarden’ (lit. 11).
4.3

Van knelpunt naar maatregel
In deze paragraaf worden de knelpunten in de NBM weergegeven en wordt er per
knelpunt een afweging gemaakt die leidt tot een maatregel om het knelpunt op te
lossen. De specificatie en de gevolgen van de te nemen maatregelen worden in
paragraaf 4.4 verder uitgewerkt.
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4.3.1

Peilen, GGOR en drooglegging
Knelpunt grondwaterstanden
De GGOR-studie (Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime) geeft aan dat de
grondwaterstanden in de NBM te hoog zijn. Dat wil zeggen dat het te nat is voor
een optimale grasproductie.
Afwegingen drooglegging
Bij het peilbeheer zijn bestaande functies het uitgangspunt, waarbij de functies zo
optimaal mogelijk moeten worden gefaciliteerd. Voor landbouwgebieden moet de
agrarische functie gewaarborgd blijven.
In de NBM is de huidige functie, landbouw met natte natuurwaarden, het
uitgangspunt voor de peilkeuze (Beleidsregel 1), (lit. 5). Tevens geldt dat in
veengebieden met deze functie terughoudend omgegaan dient te worden met
peilverlaging. Bij landbouw in veenweidegebieden kan bij een geringere
drooglegging dan 60 cm de maaivelddaling worden gevolgd. De drooglegging mag
echter niet worden vergroot worden ten opzichte van het voorgaande peilbesluit
(Beleidsregel 3) en mag gemiddelde niet groter dan maximaal 60 cm zijn
(Beleidsregel 10). Ook wordt er in de Nota een voorkeur uitgesproken voor een
jaarpeil bij veeteelt op veengrond (Beleidsregel 2).
De gemiddelde bodemdaling is in de NBM geschat op 4,0 mm/jaar (lit. 14). Deze
waarde is als uitgangspunt gebruikt om de maaivelddaling te bepalen sinds de
vaststelling van het voorgaande peilbesluit. De maaivelddaling in de NBM wordt
dan berekend op ongeveer 55 mm.
Gezien de huidige agrarische functie in de NBM wordt binnen het geldende beleid
voorgesteld om het peil in het bemalen peilgebied (14-1) te verlagen met
maximaal 5 cm ten opzichte van het voorgaande peilbesluit en in het noordelijk
peilgebied (14-3) met maximaal 5 cm ten opzichte van het actuele peil.
Afwegingen grondwaterstanden
Om de grondwaterstanden in de NBM te verbeteren dient het waterpeil verlaagd te
worden. Door een peilverlaging zal de drooglegging in de polder toenemen. Het
verlagen van het waterpeil is voor het beïnvloeden van de grondwaterstanden een
minder effectieve maatregel. Bij een verlaging van het peil zal de kweldruk
toenemen en daarmee ook de opbolling in de percelen. Een verlaging van het
waterpeil met bijvoorbeeld 5 cm zal de grondwaterstanden verbeteren, maar staat
niet gelijk aan een verlaging van de grondwaterstanden met 5 cm.
Maatregelen (M1)
Het streefpeil in peilgebied 14-1 wordt met 5 cm verlaagd naar een jaarrond peil
van NAP -1,65 m (M1).
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Invloed op andere knelpunten
Het verlagen van het peil zal bijdragen aan het vergroten van de
bergingscapaciteit in peilgebied 14-1.
Door het verlagen van het peil zal de afvoercapaciteit van de watergangen in
peilgebied 14-1 afnemen.
Aanvullend knelpunt peilgebied 14-3
In peilgebied 14-3 wordt momenteel het vigerende peilbesluitpeil van NAP -1,85 m
niet gehandhaafd.
Afwegingen
Dit heeft verschillende oorzaken. De sloten zijn onvoldoende diep om het
vigerende peil in te stellen. De sloten in het peilgebied zouden droogvallen als het
vigerende peil wordt ingesteld. In praktijk is vooralsnog gekozen een streefpeil
van NAP -1,70 m te hanteren. Dit peil wordt in werkelijkheid echter ook niet altijd
gehaald. Dit komt doordat het aan- en afslagmechanisme van het gemaal niet
goed functioneert. Hierdoor komt het voor dat het waterpeil in het peilgebied veel
hoger wordt dan gewenst, soms tot NAP -1,60 m. Ook komt het voor dat het
gemaal na een regenbui al afslaat voordat het peil voldoende is gezakt. De
capaciteit van het gemaal is wel afdoende om het peilgebied op peil te kunnen
houden.
Maatregelen (M1)
Gezien de problemen rond de grondwaterstand en de drooglegging wordt er als
maatregel voor gekozen het peil in het noordelijk peilgebied vast te stellen op
NAP -1,75 m (M1). Dit is 5 cm lager dan het actuele peil, maar 10 cm hoger dan
het vigerende peil. Het aan- en afslagmechanisme van het gemaal zal door de
afdeling Dagelijks Onderhoud worden gerepareerd.
Invloed op andere knelpunten
Het verlagen van het peil zal bijdragen aan het vergroten van de
bergingscapaciteit in peilgebied 14-3.
Door het verlagen van het peil zal de afvoercapaciteit van de watergangen in
peilgebied 14-3 afnemen.
4.3.2

NBW-normen
Om inzicht te krijgen in de wateroverlast en de benodigde waterberging is het
watersysteem getoetst aan de normen van het Nationaal Bestuursakkoord Water
(NBW), (lit. 22). Getoetst is of het watersysteem voldoet of “faalt”. Dit laatste wil
zeggen dat er vaker dan de norm toestaat kans is op water op het land als gevolg
van piekbuien. Voor de modelbeschrijving en de resultaten wordt verwezen naar
het achtergrondrapport: Watergebiedsplan Kustpolders, Achtergrondrapportage
watersysteemanalyse (lit. 15).
In tabel 4.4 zijn de toetsresultaten opgenomen voor het huidige klimaat en het
toekomstige klimaatscenario voor 2050. De huidige vergunde onderbemalingen in
de NBM zijn niet getoetst aan de normen van de NBW. De eigenaren van deze
onderbemalingen zijn zelf verantwoordelijk voor het waterpeil en de afvoer van
overtollig water. Bovendien belasten de onderbemalingen niet het bemalen
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peilgebied van de polder, maar het boezemwater. Indien de vergunde
onderbemalingen komen te vervallen, zullen ze een extra belasting voor het
bemalen peilgebied vormen. Hierdoor zal de kans op wateroverlast in peilgebied
14-1 toenemen.
Tabel 4.4 Toetsresultaten NBW-normen actuele situatie NBM.
Peil

Toets

gebied

peil

Toetshoogte

Waterstandstijging bij

Waterstandstijging bij

huidig klimaatscenario

toekomstig klimaatscenario

Grasland

Stedelijk

Grasland

Stedelijk

Grasland

Stedelijk

-1,25

-0,96

-1,24

-1,01

-1,19

-0,97

-1,40

-

-0,76

-1,70

-1,46

-

14-1

-1,60

14-2
14-3
14-4

-0,95

-0,30

-

Legenda:

-

-1,10

-1,05

-1,34

-1,29

-0,84

-0,82

Functie komt niet voor, geen toetsing
Geen wateroverlast
Risico op wateroverlast
Wateroverlast

In een aantal peilgebieden is er sprake van een risico op inunderen van het
watersysteem. Dat wil zeggen dat de berekende peilstijging minder dan 5 cm van
de toetshoogte afwijkt. Voor deze peilgebieden zullen enkel maatregelen getroffen
worden indien uit de praktijk wateroverlast als knelpunt herkend wordt.
Knelpunt peilgebied 14-1
Voor peilgebied 14-1 is een knelpunt gesignaleerd met betrekking tot
wateroverlast. Uit de toetsing blijkt dat in de toekomstige situatie dit peilgebied
niet voldoet aan de norm voor grasland, ofwel de kans is groter dan 1 maal per 10
jaar dat 5 % van het grasland inundeert. Dit houdt in dat er in het peilgebied
onvoldoende bergingscapaciteit aanwezig is.
Het risico op inundatie van de stedelijk functie in peilgebied 14-1 wordt in de
praktijk niet herkend.
Afwegingen
De mogelijkheid om de waterbergingscapaciteit in peilgebied 14-1 te vergroten is
het aanleggen van extra open water. Het vergroten van de gemaalcapaciteit is
geen optie. De capaciteit van het gemaal is afdoende en er is met Rijkswaterstaat
afgesproken niet af te wentelen.
Als gevolg van de verlaging van het peil met 5 cm naar NAP -1,65 m (M1) zal de
bergingscapaciteit in peilgebied 14-1 toenemen. Hierdoor wordt het bergingstekort
in het bemalen peilgebied al met 75 % verkleind. Het overige bergingstekort zal
worden opgelost door de aanleg van extra open water.
Er wordt voorgesteld om in de eerste plaats open water aan te leggen in de
hoofdwatergangen die een hydraulisch knelpunt vormen. De hydraulische analyse
heeft uitgewezen dat de Middenwetering en de Zuidergemaaltocht momenteel te
krap zijn om voldoende water te kunnen afvoeren (§ 4.3.3). Door het verbreden
en verdiepen van de Middenwetering en de Zuidergemaaltocht (M2 en M3) wordt
25 % van het bergingstekort in peilgebied 14-1 opgelost.
Om het risico op inunderen verder te verkleinen zou de waterbergingscapaciteit
extra vergroot kunnen worden door de Middenwetering meer te verbreden dan
voor het minimale doorstroomprofiel van deze hoofdwatergang noodzakelijk is.
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Door deze overdimensionering zou er tevens meer ruimte voor ecologie in de
watergang komen. Dit zou inhouden dat er meer grond moet worden aangekocht
dan voor een voldoende gedimensioneerd doorstroomprofiel van de watergang
noodzakelijk is. Gezien dit nog verder ten koste zou gaan van de al erg smalle
percelen langs de Middenwetering wordt daar in dit plan van afgezien.
Maatregelen (M1, M2 en M3)
Het peil in het bemalen peilgebied (14-1) wordt met 5 cm verlaagd naar
NAP -1,65 m (M1).
De Middenwetering en de Zuidergemaaltocht zullen verbreed en/of verdiept
worden (M2 en M3).
Invloed op andere knelpunten
Het verlagen van het peil zal bijdragen aan het verbeteren van de
grondwaterstand in peilgebied 14-1.
De ecologie in de NBM zal profiteren van het verbreden en verdiepen van de
Middenwetering en de Zuidergemaaltocht, mits het onderhoud daar ook op
afgestemd wordt.
Knelpunt peilgebied 14-3
Voor peilgebied 14-3 is een knelpunt gesignaleerd met betrekking tot
wateroverlast. Uit de toetsing blijkt dat zowel in de huidige als in de toekomstige
situatie dit peilgebied niet voldoet aan de norm voor grasland, ofwel de kans is
groter dan 1 maal per 10 jaar dat 5 % van het grasland inundeert. Dit houdt in dat
er in het peilgebied onvoldoende bergingscapaciteit aanwezig is.
Afwegingen
De mogelijkheid om de waterbergingscapaciteit in peilgebied 14-3 te vergroten is
het aanleggen van extra open water. Het vergroten van de gemaalcapaciteit is niet
nodig aangezien deze afdoende om het peilgebied op peil te kunnen houden.
Als gevolg van de verlaging van het peil met 5 cm naar NAP -1,75 m (M1) zal de
bergingscapaciteit in het noordelijk peilgebied toenemen. Hierdoor wordt het
bergingstekort in peilgebied 14-3 al met 30 % verkleind. Door de aanleg van extra
open water zal het resterende bergingstekort verder worden verkleind.
Er wordt voorgesteld om in de eerste plaats open water aan te leggen in de
watergangen die een hydraulisch knelpunt vormen. Uit een praktijkproef van
Waternet is gebleken dat de watergangen in peilgebied 14-3 momenteel te krap
zijn om voldoende water af te kunnen voeren. Daarnaast wordt er over de gehele
lengte van de dijksloot een bergingszone aangelegd die natuurvriendelijk zal
worden ingericht. Door het verbreden en verdiepen van de dijksloot langs de
zeedijk en de aanleg van de bergingszone (M4) wordt nog eens 30 % van het
bergingstekort in het noordelijk peilgebied verholpen.
Maatregelen (M1 en M4)
Het peil in het noordelijk peilgebied (14-3) wordt met 5 cm verlaagd naar
NAP -1,75 m (M1).
Daarnaast worden de dijksloot langs de zeedijk en de watergang langs de
Noordpolderweg opgeknapt en opgewaardeerd tot hoofdwatergang (M4). Dit houdt
in dat de watergangen verbreed en verdiept zullen worden en dat er een
natuurvriendelijk ingerichte bergingszone aangelegd wordt.
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Invloed op andere knelpunten
Het verlagen van het peil zal bijdragen aan het verbeteren van de
grondwaterstand in peilgebied 14-3.
De ecologie in de NBM zal profiteren van de natuurvriendelijke inrichting van de
bergingszone in de dijksloot langs de zeedijk.
4.3.3

Hydraulische capaciteit
Er is bekeken of er in het stelsel van hoofdwatergangen voldoende ruimte is om al
het water naar het gemaal af te voeren (lit. 22). Hierbij geldt een afvoernorm van
1,1 m3/min/10ha. Bij deze afvoernorm mag de opstuwing in de watergangen en
de kunstwerken niet te groot worden. AGV heeft richtlijnen voor deze variabelen,
maar die zijn niet algemeen geldend. Per watergang of kunstwerk moet worden
afgewogen of de huidige opstuwing een knelpunt is. Voor de modelbeschrijving en
de resultaten wordt verwezen naar het achtergrondrapport: Watergebiedsplan
Kustpolders, Achtergrondrapportage watersysteemanalyse (lit. 15).
Afmetingen hoofdwatergangenstelsel
Hoofdwatergangen kunnen een hydraulisch knelpunt vormen doordat ze te smal
en/of te ondiep zijn om voldoende water te kunnen afvoeren. Voor de NBM wordt
geconcludeerd dat de Middenwetering (W6) en een klein deel van de
Zuidergemaaltocht (W3) in de huidige situatie hydraulisch te krap zijn (lit. 15).

Figuur 4.4 Hydraulische knelpunten in de Noordpolder beoosten Muiden.

Kunstwerken in de hoofdwatergangen
In de hoofdwatergangen bevinden zich in totaal 23 duikers en 16 bruggen. Er is
getoetst of deze kunstwerken de waterafvoer niet te veel belemmeren. Uit de
toetsing blijkt dat er een duiker in de Noordpolder, te weten in de
Zuidergemaaltocht (W3), te veel opstuwing veroorzaakt doordat de diameter van
de duiker te klein is (figuur 4.4 en tabel 4.5).
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Tabel 4.5 Duikers die een hydraulisch knelpunt vormen.
Nr.

28148

Huidige afmetingen

Opmerkingen

Diameter

b.o.k. bov.str.

b.o.k. ben.str.

(mm)

(m NAP)

(m NAP)

700

-2,01

-2,01

Lengte (m)
4,0

Kleine diameter

Verklaring: b.o.k.: binnenkant onderkant koker; bov.str.: bovenstrooms; ben.str.:
benedenstrooms.

Knelpunt Middenwetering
De Middenwetering vormt een hydraulisch knelpunt. Dit betekent dat de
watergang momenteel te krap is.
Afwegingen
De Middenwetering ligt aan het eind van het stelsel van hoofdwatergangen in de
NBM. Om voldoende water af te kunnen voeren is het daarom van belang dat deze
watergang voldoende breed is. De breedte van de watergang ligt momenteel rond
de 6 m. Dit is onvoldoende voor een watergang aan het einde van een
afvoerstelsel. Er bevinden zich geen kunstwerken in de Middenwetering. In de
zomerperiode zal het knelpunt versterkt worden doordat de wetering dan volgroeid
met waterplanten.
Maatregelen (M2)
De Middenwetering zal worden opgeknapt, dit houdt in dat de watergang verbreed
en verdiept zal worden (M2).
Invloed op andere knelpunten
Het verbreden van de Middenwetering zal bijdragen aan het oplossen van het
NBW-knelpunt in peilgebied 14-1.
De aanleg van extra open water is gunstig voor de zogenaamde kritische
fosfaatbelasting.
Knelpunt Zuidergemaaltocht
De Zuidergemaaltocht vormt een hydraulisch knelpunt. Dit betekent dat de
watergang momenteel te krap gedimensioneerd is. In de Zuidergemaaltocht
bevindt zich tevens een duiker die voor te veel opstuwing zorgt.
Afwegingen
De Zuidergemaaltocht vormt een belangrijke schakel in het afvoersysteem NBM. Al
het water uit het gebied ten westen van de Noordpolderweg kan alleen via de
Zuidergemaaltocht naar het gemaal stromen. De tocht heeft momenteel een zeer
beperkte diepte. Hierdoor kan de watergang onvoldoende water afvoeren. Tevens
vormt een te krappe duiker in de tocht een beperking voor de waterafvoer. In het
veld is vastgesteld dat er, naast de krappe duiker die uit de hydraulische toetsing
naar voren is gekomen, nog een scheve duiker in de watergang ligt.
Maatregelen (M3)
De Zuidergemaaltocht zal worden opgeknapt. Dit houdt in dat de watergang
verbreed en verdiept zal worden. Tevens worden de knellende duikers (28148 en
28150) vervangen door twee vierkante duikers met een grotere diameter (M3).
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Invloed op andere knelpunten
Het verbreden en verdiepen van de Zuidergemaaltocht zal bijdragen aan het
oplossen van het NBW-knelpunt in peilgebied 14-1.
De aanleg van extra open water is gunstig voor de zogenaamde kritische
fosfaatbelasting.
Knelpunt afvoer peilgebied 14-3
De resultaten van de praktijkproef van Waternet hebben uitgewezen dat de
opstuwing in de watergangen in het noordelijk peilgebied (14-3) te groot is. De
capaciteit van het gemaal is afdoende om peilgebied 14-3 op peil te kunnen
houden.
Afwegingen
De watergangen in peilgebied 14-3 zijn momenteel te krap om voldoende water af
te voeren naar het gemaal. Om de afvoer van water in peilgebied 14-3 te
verbeteren is het daarom noodzakelijk enkele watergangen te verbreden en te
verdiepen.
Maatregelen (M4)
De dijksloot langs de zeedijk en de watergang langs de Noordpolderweg zullen
worden opgeknapt en worden opgewaardeerd tot hoofdwatergang (M4). Dit houdt
in dat de watergangen verbreed en verdiept zullen worden en dat er een
natuurvriendelijk ingerichte bergingszone aangelegd wordt.
Invloed op andere knelpunten
Het verbreden van de dijksloot langs de zeedijk en de watergang langs de
Noordpolderweg zal bijdragen aan het oplossen van het NBW-knelpunt in
peilgebied 14-3.
De ecologie in de NBM zal profiteren van de natuurvriendelijke inrichting van de
bergingszone in de dijksloot langs de zeedijk.
De aanleg van extra open water is gunstig voor de zogenaamde kritische
fosfaatbelasting.
4.3.4

Waterkwaliteit en ecologie
Knelpunt waterkwaliteit
Het zeer nutriëntenrijke watersysteem in de Noordpolder vormt een knelpunt. Dit
knelpunt heeft zijn weerslag op de ecologische kwaliteit in de polder (lit. 11).
Het uitslagwater van de polder overschrijdt de landelijke (MTR) normen voor
fosfaat met een factor drie en voor stikstof met een factor anderhalf. Daarmee
belast deze polder het boezemsysteem (KRW-waterlichaam) (lit. 16).
Afwegingen
Om de waterkwaliteit in de NBM te verbeteren zijn zeer ingrijpende maatregelen
nodig. Deze komen neer op het beperken van het huidige agrarische gebruik, het
niet langer volgen van de maaivelddaling in het peilbeheer; het graven van 2 à 3
keer zo veel open water (gunstig voor de zogenaamde kritische fosfaatbelasting)
en het ongeschikt maken van het gebied voor ganzen. Deze maatregelen zijn niet
te combineren met het huidige gebruik van de polder en hebben zeer
waarschijnlijk weinig draagkracht binnen de polder. Daarom zal moeten worden
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geaccepteerd dat de chemische waterkwaliteit (met name fosfaat, stikstof en soms
ook zuurstof) slecht is en blijft. In het hoofdwatergangenstelsel kan
zuurstofloosheid voorkomen worden door voldoende ruime watergangen en stipt
uitgevoerd baggeronderhoud.
Maatregelen
Waternet en de gemeente Muiden zijn bezig met het rioleren van 9 woningen aan
de Noordpolderweg. De waterkwaliteit in de polder, vooral in de nabijheid van de
woningen, zal hiervan profiteren. Er worden verder geen maatregelen voorgesteld
om de waterkwaliteit in de NBM te verbeteren.
Knelpunt ecologie
De kavelsloten in de NBM zijn ecologisch slecht ontwikkeld. Er is slechts op één
locatie in de polder een goed ontwikkelde sloot aangetroffen die voldoet aan het
midden ecologisch ambitieniveau. De overige opnamen voldoen vaak ook niet aan
het laagste ambitieniveau. Het grondgebruik landbouw, met bijbehorende
inrichting en beheer en de slechte waterkwaliteit zijn de belangrijkste factoren die
in de polderwateren de ecologische toestand bepalen.
Afwegingen
Omdat er qua waterkwaliteit in de Noordpolder weinig verbeteringsmogelijkheden
zijn, wordt er voor het verbeteren van de ecologie ingezet op
inrichtingsmaatregelen. In het noordelijk peilgebied (14-3) waarvoor ook een
NBW-knelpunt geldt, zal een bergingszone worden aangelegd die natuurvriendelijk
zal worden ingericht (M4) (figuur 4.7). Daarnaast zal de ecologie profiteren van de
extra ruimte die er in de Middenwetering en de Zuidergemaaltocht ontstaat door
het oplossen van het hydraulische knelpunt (M2 en M3), mits het onderhoud hier
goed op wordt afgestemd.
Ook zullen de gunstige condities voor weidevogels in de NBM in stand worden
gehouden door de drooglegging in de polder niet te vergroten ten opzichte van het
voorgaande peilbesluit (lit. 5).
Maatregelen (M4)
De dijksloot langs de zeedijk en de watergang langs de Noordpolderweg zullen
worden opgeknapt en worden opgewaardeerd tot hoofdwatergang (M4). Dit houdt
in dat de watergangen verbreed en verdiept zullen worden en dat er een
natuurvriendelijk ingerichte bergingszone aangelegd wordt.
4.3.5

Overige knelpunten
Knelpunt SC Muiderberg
SC Muiderberg (voetbalvereniging) heeft aangegeven dat het, in de zomerperiode
wanneer de voetbalvelden besproeid worden, de sloten rondom het terrein droog
pompt. De bestaande twee stuwen die het mogelijk zouden moeten maken het peil
rondom het terrein op te zetten zijn kapot.
Afwegingen
De eigenaar van het naastgelegen landbouwperceel heeft aangegeven dat het
perceel moeilijk te betreden is als gevolg van de peilopzetting rondom de
voetbalvelden.
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Met SC Muiderberg en de betrokken agrariër is overeengekomen twee stuwen te
plaatsen om het peil in de sloot rondom het voetbalveld langs de dijk in de zomer
te kunnen opzetten. Daarnaast zal er een vervallen keerschot in de dijksloot
worden verwijderd. De bestaande kapotte stuwen achter het tweede voetbalveld
zullen worden gesaneerd (M5).
SC Muiderberg zal bij Waternet, afdeling Vergunningverlening een vergunning
aanvragen voor het opzetten van het peil rond het voetbalveld langs de dijk in de
zomerperiode. Omdat het hier gaat om een tijdelijke peilafwijking gaat, worden de
voetbalvelden niet als apart peilgebied opgenomen in het peilbesluit.
Maatregelen (M5)
Er zullen twee stuwen worden geplaatst om het peil in de sloot rondom het
voetbalveld langs de dijk op te kunnen zetten. Tevens wordt er een vervallen
keerschot in de dijksloot verwijderd en worden de kapotte stuwen gesaneerd (M5).
Knelpunt hoogwaterzone Noordpolderweg
Noordpolderweg 10 is momenteel niet aangesloten op de hoogwaterzone rondom
de Noordpolderweg (peilgebied 14-2). De bewoner van Noordpolderweg 10, mevr.
Heijdra, heeft aangegeven dat het, met name in de zomerperiode, te droog is rond
haar woning. Er staat erg weinig water in de sloten en dit is vervelend aangezien
de IBA (Individuele Behandelingsinstallatie Afvalwater) van de woning op deze
sloten loost.
Daarnaast heeft dhr. Nell aangegeven dat hij drie van zijn percelen ten westen van
Noordpolderweg 8 aan zou willen sluiten op de hoogwaterzone.
Afwegingen
Om de situatie aan de Noordpolderweg 10 te verbeteren is er, in overleg met
mevr. Heijdra en de watersysteembediener, besloten de sloten rondom de woning
aan de Noordpolderweg 10 aan te sluiten op peilgebied 14-2. Hierdoor zal het peil
in de sloten rondom de boerderij stijgen. Ook de sloten langs de drie percelen van
dhr. Nell zullen worden aangesloten op peilgebied 14-2.
Maatregelen (M6)
De sloten rondom de woning aan Noordpolderweg 10 en de sloten langs de drie
percelen ten westen van Noordpolderweg 8 zullen worden aangesloten op
peilgebied 14-2 (M6).
4.3.6

Overige aandachtspunten
Het deel van de Molenwetering (W5) langs de Naardertrekvaart wordt afgestoten
als hoofdwatergang. Dit deel van de Molenwetering heeft sinds het gemaal
verplaatst is zijn afvoerende functie grotendeels verloren en hoeft daardoor niet
meer onderhouden te worden als hoofdwatergang.
Het deel van de Schapekaaiwetering (W1) dat door de uitbreiden van peilgebied
14-2 met de percelen ten westen van Noordpolderweg 8 in de hoogwaterzone
langs de Noordpolderweg (14-2) komt te liggen, wordt afgestoten als
hoofdwatergang. Dit deel van de Schapekaaiwetering verliest haar centrale functie
in de aan- en afvoer van water in het noordwestelijke deel van de polder en hoeft
daardoor niet meer onderhouden te worden als hoofdwatergang.
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De westelijke wegsloot in de hoogwaterzone langs de Noordpolderweg zal
opgewaardeerd worden tot hoofdwatergang. De belangrijkste reden voor deze
opwaardering is dat er daardoor opnieuw een aaneengesloten stelsel van
hoofdwatergangen in de polder ontstaat, omdat er ook enkele perceelssloten in
het noordelijk peilgebied (14-3) zullen worden opgewaardeerd tot hoofdwatergang
(M4). Daarnaast zal de afvoer en doorstroming van de hoogwaterzone verbeteren
door het reguliere onderhoud van de westelijke wegsloot.
Voor bovengenoemde aandachtspunten is een leggerwijzigingsprocedure bij AGV
in gang gezet. Deze wijzigingsprocedure valt buiten dit watergebiedsplan en heeft
een afzonderlijke inspraakprocedure.
4.4

Maatregelen NBM
In deze paragraaf zijn alle maatregelen voor de NBM op een rijtje gezet. In § 4.4.1
zijn de maatregelen gespecificeerd en in § 4.4.2 worden de gevolgen (effecten)
van de maatregelen ervan besproken.
Tabel 4.6 Maatregelen NBM.
Nr.
M1

Maatregel

Verbetering van:

Peilverlaging in bemalen en noordelijk

Drooglegging, GGOR, waterberging

peilgebied (5 cm)
M2

Middenwetering tot aan gemaal

Waterberging, afvoercapaciteit, ecologie

verbreden
M3

Zuidergemaaltocht verbreden en

Afvoercapaciteit, waterberging

verdiepen en vervangen (2) duikers
28148, 28150
M4

Opwaarderen afvoersloten tot primaire

Afvoercapaciteit, waterberging, ecologie

watergangen, verbreden en aanleg
ecologische bergingszone
M5

Plaatsen stuwen, saneren (1) keerschot

Watertekort SC Muiderberg

15610, saneren bestaande (2) stuwen
3990 en 3991
M6

Uitbreiden hoogwaterzone

Watertekort Noordpolderweg 10

Noordpolderweg (peilgebied 14-2)

4.4.1

Specificatie van de maatregelen
In deze paragraaf wordt een voorzet gedaan op de uitvoering van de maatregelen.
Zo worden onder andere de nieuwe afmetingen van watergangen, duikers en
stuwen weergegeven, alsook de locaties voor nieuwe kunstwerken.
Beschermde flora en fauna
Bij de uitvoering van de maatregelen die in dit watergebiedsplan zijn voorgesteld,
dient rekening te worden gehouden met mogelijk aanwezige beschermde planten
en dieren, zoals opgenomen in tabel 1 tot en met 3 van de Flora- en Faunawet
(FFwet). Ter voorbereiding op de uitvoering van de maatregelen uit dit
watergebiedsplan heeft AGV daarom een inventarisatie laten uitvoeren naar het
voorkomen van beschermde flora en fauna (lit. 38). Bij de planning en uitvoering
van de maatregelen dienen de conclusies en aanbevelingen uit deze inventarisatie
te worden meegenomen.

30 juni 2011 - Watergebiedsplan Kustpolders

47/106

Maatregel 1. Wijziging peilbesluit NBM
Voor het wijzigen van de streefpeilen van het hoofdvak (14-1) hoeven geen
maatregelen in het veld te worden genomen. In het CAW-besturingssysteem
zullen de aan- en afslagpeilen van het poldergemaal moeten worden veranderd.
Voor de onderbemaling (14-3) moet het vlottermechanisme van de VOPO-pomp
worden aangepast. De afdeling Watersysteembesturing bepaalt voor beide
gemalen de precieze instellingen. In peilgebied 14-3 en 14-4 zullen nieuwe
peilschalen geplaatst worden (kaart 6a).
Funderingen
In het kader van dit watergebiedsplan is er een funderingsonderzoek uitgevoerd
voor de bebouwing binnen peilgebied 14-1. Hieruit is gebleken dat alle huizen in
het bemalen peilgebied gefundeerd zijn op betonnen palen. Het verlagen van het
waterpeil in het bemalen peilgebied met 5 cm zal daarom geen negatieve invloed
hebben op de fundering van de bebouwing binnen het peilgebied.
Maatregel 2. Verbreden begin Middenwetering tot gemaal
Voor deze maatregel wordt de wetering over de gehele lengte (van
134519,482399 tot 134815,481708) op de waterlijn verbreed tot 9 meter. De
keuze aan welke oeverzijde(n) grond wordt verworven zal door de afdeling
Projecten tijdens de realisatiefase worden uitgewerkt. De Middenwetering moet
worden uitgediept naar 0,90 meter. Bij voorkeur niet dieper in verband met het
risico op opbarsting van de waterbodem. In het gebied is de deklaag erg dun. De
laatste 100 meter van de maaltocht (Dwarswetering) is voldoende diep. Het talud,
dat nu 1:2,5 is, kan voor het hele traject met een verhouding van 1:2 worden
aangelegd.

Topografische kaart

De Middenwetering

Figuur 4.5 Locatie van de geplande verbreding en foto van de huidige situatie.

Maatregel 3. Verbreden Zuidergemaaltocht en vervangen twee duikers
Voor deze maatregel wordt de Zuidergemaaltocht van 3,5 naar 5 meter verbreed
en verdiept van 0,40 naar 0,80 meter. Hierbij kan een talud van 1:2 worden
gehanteerd. Voor de verbreding zal de oostelijke oever moeten worden gebruikt,
omdat aan de westkant de Noordpolderweg ligt. Grondverwerving wordt
uitgewerkt door de afdeling Projecten tijdens de realisatiefase.
Verder worden de twee duikers (133877,482516 en 133915,482588) in de
wetering vervangen door twee vierkante duikers met een afmeting van minimaal
2,00 bij 1,20 meter. De binnen-onderkant (BOK) van de duikers kan op de bodem
van de watergangen worden aangelegd. De duikers worden vervangen omdat ze of
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de waterafvoer beperken of scheef liggen. Daarnaast zullen de nieuwe duikers de
mogelijkheden voor vismigratie in de polder bevorderen.

Topografische kaart

duiker 28148

duiker 28150

Figuur 4.6 Locatie van de geplande verbreding en de te vervangen duikers en brug en foto’s
van de huidige situatie.

Maatregel 4. Opwaarderen tot hoofdwatergang en verbreden dijksloot
peilgebied 14-3
Voor deze maatregel wordt de watergang langs de dijk (133511,483333 en
135045,483375) tot aan het gemaal (134475,483292) opgewaardeerd tot
hoofdwatergang. In peilgebied 14-2 zal de watergang aan de westkant van de
Noordpolderweg van het gemaal tot aan de stuw worden opgewaardeerd tot
hoofdwatergang. Beide maatregelen zullen met een wijzigingsverzoek op de legger
worden geregeld. Verder wordt voorgesteld de dijksloot in peilgebied 14-3 met
2 meter landinwaarts te verbreden ten einde de bergingscapaciteit van het
peilgebied te vergroten. De sloot kan zijn diepte van 0,50 meter behouden. De
bergingszone van 2 meter kan met een flauw talud van 1:4 worden ingericht
waarbij de zone een natuurvriendelijk karakter krijgt (lit. 33 en lit. 34). Dit
betekent dat er in de zone terughoudend kan worden omgegaan met maaien. Om
het bergend vermogen te behouden moet wel worden voorkomen dat de zone
dichtgroeit. De bergingszone moet worden beschermd tegen vee. Mogelijk kunnen
in de zone drinkplaatsen voor het vee worden ingericht, zodat ze wel bij de sloot
kunnen komen. Delen van de watergang zijn in het kader van het project “Boeren
als waterbeheerders” reeds verbreed en voorzien van natuurvriendelijke oevers.
Deze delen zullen niet worden aangepast bij de uitvoering van de maatregel.
De sloot zelf moet volgens het normale beheer- en onderhoudsschema twee maal
per jaar worden geschoond. Bij de realisatie fase moeten hierover afspraken
worden gemaakt met de pachter van de dijk betreffende de ontvangst van extra
maaisel, aangezien vuilstort achter de bergingszone praktisch lastig wordt.
Maatregel 5. Stuwen SC Muiderberg
Voor deze maatregel worden de twee kapotte stuwen bij de voetbalvelden
vervangen door nieuwe, waarbij één stuw van een beweegbare drempel wordt
voorzien. De beweegbare stuw wordt achter de kantine geplaatst
(135807,482459), de vaste stuw bij de inrit van het complex (135900,482424).
Voorgesteld wordt verder de dam (135887,482608) in de dijksloot te verwijderen
en de bestaande kapotte stuwen (135692,482262 en 135781,482214) te saneren.
Voor het ophouden van het peil moet de club een vergunning aanvragen.
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Maatregel 6. Uitbreiden hoogwaterzone Noordpolderweg (peilgebied
14-2)
Voor deze maatregel moeten zeven kopsloten langs de Noordpolderweg worden
afgeschot met een keerschot. In de sloot achter de woning op nummer 10, de
sloot waarop de IBA loost, wordt een stuw geplaatst met een overloophoogte op
NAP -1,40 m en een breedte van 0,50 meter. De exacte locaties van de
keerschotten kunnen in overleg worden aangewezen tijdens de realisatiefase,
maar liggen in principe langs de Noordpolderweg. Het keerschot en de stuw achter
de woning op Noordpolderweg 10 komen verder van de weg te liggen. Op de
locatie: 134330,483160; ligt een afgestopte duiker. Deze moet worden
opengebroken. Om de percelen ten westen van Noordpolderweg 8 aan te sluiten
op de hoogwaterzone wordt het bestaande keerschot 1274 ca. 150 m naar het
westen verplaatst.
Tabel 4.7 Voorstel locaties keerschotten en stuw.
Kunstwerk
keerschot

Locatie (x, y)
Nieuw 1

134381, 483200

Nieuw 2

134429, 483234

Nieuw 3

134458, 483257

Nieuw 4

134516, 483304

Nieuw 5

134582, 483349

Nieuw 6

134760, 483175

1274

133862, 483356

stuw

134803, 483197

Om het functioneren van het peilgebied en toestroom van water naar de woning
op nummer 10 te waarborgen, worden bij de realisatiefase alle keerschotten en
stuwen van peilgebied 14-2 nagelopen en wordt eventuele schade hersteld. Na
deze werkzaamheden is het peilgebied uitgebreid en functioneert het vak weer
optimaal.
4.4.2

Gevolgen van de maatregelen
Peilen, GGOR en drooglegging
De drooglegging wordt in peilgebied 14-1 en 14-3 verbeterd door een peilverlaging
van 5 cm (tabel 4.8). De algemene verwachting is dat de aan het gebied
toegekende functies beter bediend zullen worden met de voorgenomen
peilwijzigingen.
Door het verlagen van het peil in het bemalen en noordelijk peilgebied in de NBM
zullen de grondwaterstanden licht dalen. Door de toename van de kweldruk door
het verlagen van het waterpeil zal de verandering van de grondwaterstanden
echter niet even groot zijn als de verandering van de waterpeilen.
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Tabel 4.8 Toekomstige peilgebieden, peilen, mediane drooglegging en peilverandering en
bodemtype in de NBM.
Gebied

Nr.

Peil

Mediane

Peilverandering**

(m NAP)

drooglegging *

zomer/winter (cm)

Bodemtype

zomer/winter (m)
NBM

14-1

JP -1,65

0,57

14-2

JP -1,40

0,47

14-3

JP -1,75

0,48

FP

1,30

14-4

-8/-3

Klei/veen

+10

Veen

Klei
Zand

(maximum
-0,95)
Verklaring: jp: jaarpeil; zp: zomerpeil; wp: winterpeil; fp: flexibel peil.
* Het maaiveld vertoont relatief veel hoogteverschil waardoor de mediaan (de middelste
waarde) een beter uitgangspunt is om de drooglegging te beoordelen.
** Ten opzichte van het voorgaande peilbesluit (lit. 25), in de praktijk houdt dit een
peilverlaging van 5 cm in ten opzichte van het actuele peil.

NBW-normen
Er is gecontroleerd of met het nieuwe peilenvoorstel wordt voldaan aan de NBWnormen. In tabel 4.9 zijn de toetsresultaten opgenomen voor het huidige klimaat
en het toekomstige klimaatscenario voor 2050. Hieruit blijkt dat na uitvoering van
de maatregelen het watersysteem in de NBM beter voldoet aan de NBW-normen.
Er blijven peilgebieden met een risico op inunderen van het watersysteem en
peilgebied 14-3 ”faalt” ook in de toekomstige situatie.
Tabel 4.9 Toetsresultaten NBW-normen toekomstige situatie NBM.
Peil

Toets

gebied

peil

Toetshoogte

Waterstandstijging bij

Waterstandstijging bij

huidig klimaatscenario

toekomstig klimaatscenario

Grasland

Stedelijk

Grasland

Stedelijk

Grasland

Stedelijk

-1,25

-0,96

-1,27

-1,11

-1,24

-1,06

14-1

-1,65

14-2

-1,40

-

-0,76

14-3

-1,75

-1,46

-

14-4

-0,95

-0,30

-

Legenda:

-

-1,12

-1,07

-1,43

-1,39

-0,84

-0,82

Functie komt niet voor, geen toetsing
Geen wateroverlast
Risico op wateroverlast
Wateroverlast

Het NBW-knelpunt in peilgebied 14-1 is door het verlagen van het peil in het
bemalen peilgebied (M1) en het verbreden van de Middenwetering tot aan het
gemaal (M2) en de Zuidergemaaltocht (M3) opgelost. Volgens de toetsresultaten
blijft er een risico op inunderen bestaan. Dat wil zeggen dat de berekende
peilstijging minder dan 5 cm van de toetshoogte afwijkt. Ook het NBW-knelpunt in
peilgebied 14-3 is verkleind door het verlagen van het actuele peil (M1) en het
verbreden van de dijksloot en de watergang langs de Noordpolderweg naar het
gemaal (M4). Echter blijft dit peilgebied na het uitvoeren van de maatregelen
”falen”. Dit wil zeggen dat er vaker dan de norm toestaat kans is op water op het
land als gevolg van piekbuien. De kans dat dit gebeurt, is wel aanzienlijk
afgenomen, van eens in de vijf jaar naar eens in de 9 jaar. Aangezien het een
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relatief klein peilgebied betreft en er al ingrijpende maatregelen worden getroffen
zullen er geen aanvullende maatregelen worden voorgesteld om de kans op
wateroverlast verder te verkleinen.
Hydraulische capaciteit
Er is gecontroleerd of met de maatregelen en het nieuwe peilenvoorstel wordt
voldaan aan de richtlijnen voor opstuwing in watergangen (2 cm/km) en bij
kunstwerken (1 cm/kunstwerk). Hieruit blijkt dat na uitvoering van de
maatregelen de hoofdwatergangen en kunstwerken in de NBM voldoen aan de
richtlijnen voor opstuwing (tabel 4.10).
Het hydraulische knelpunt in de Middenwetering is verholpen door het verbreden
van de watergang (M2). Ook het hydraulische knelpunt in de Zuidergemaaltocht is
verholpen door de verbreding en verdieping van de tocht en het vervangen van
twee duikers (M3).
Tabel 4.10 Opstuwing in watergangen en bij kunstwerken in de actuele en de toekomstige
situatie.
Opstuwing actuele situatie
Middenwetering
(excl. kunstwerken)
Zuidergemaaltocht
excl. kunstwerken)
Duiker 28148

Opstuwing toekomstige situatie

11,0 cm/km

2,0 cm/km

11,0 cm/km

2,0 cm/km

2,0 cm

<0,5 cm

Waterkwaliteit en ecologie
De waterkwaliteit in het gebied zal ten gevolge van dit plan maar weinig
verbeteren. Ook worden de ecologische doelstellingen niet gehaald. De aansluiting
op de riolering van 9 woningen aan de Noordpolderweg zal lokaal wel heel gunstig
zijn voor de waterkwaliteit. Deze ontwikkeling staat overigens los van dit
watergebiedsplan.
Het behalen van de ecologische doelstellingen wordt voor een groot deel bepaald
door de inrichting van het gebied. Door de maatregelen waarbij de watergangen
natuurvriendelijk (M4) worden ingericht treden er lokaal in het gebied
verbeteringen op in de ecologische toestand. Voorwaarde is dat de
natuurvriendelijke oevers ook natuurvriendelijk worden onderhouden.
Cultuurhistorie
Het peilbesluit kan gevolgen hebben voor de in de bodem aanwezige
cultuurhistorische waarden door de (geringe) verlaging van de grondwaterstand.
Ook op locaties waar verbreding van de watergangen en aanleg van extra open
water plaatsvindt, moet rekening worden gehouden met cultuurhistorische
waarden.
Bij werkzaamheden in het veld moet rekening worden gehouden met het Verdrag
van Valletta (in de volksmond ook ‘Malta’). In dat verdrag wordt gesteld dat
archeologisch erfgoed zoveel mogelijk in zijn oorspronkelijke context bewaard
moet blijven (”behoud in situ”, dus niet vergraven). Voorafgaand aan
werkzaamheden zal daarom, waar nodig, archeologisch onderzoek moeten
plaatsvinden.

30 juni 2011 - Watergebiedsplan Kustpolders

52/106

Beheer en onderhoud
Het beheer en onderhoud in de polder voert AGV uit conform de voorschriften in
de Keur (lit. 4) en de richtlijnen en beleidsregels zoals opgenomen in de Nota
inrichting, gebruik en onderhoud (lit.17). In deze paragraaf worden alleen drie
specifieke zaken in de polder toegelicht, waar tijdens toekomstig onderhoud
rekening mee moet worden gehouden.
Natuurvriendelijke oevers dijksloot in peilvak 14-3
Enkele oevers van de dijksloot in peilvak 14-3 zijn door enthousiaste agrariërs
natuurvriendelijk ingericht in het kader van het project ”boeren als beheerder".
Deze oevers worden door de agrariërs zelf onderhouden, ook nadat de dijksloot de
status primaire watergang heeft gekregen.
In dit plan zijn maatregelen opgenomen de rest van de dijksloot 2 meter te
verbreden om een bergingsprofiel te creëren dat natuurvriendelijk onderhouden
dient te worden. Dat betekent volgens de Nota inrichting, gebruik en onderhoud
(lit. 17) dat in dit profiel begroeiing toelaatbaar is, mits de aangroei van bagger en
plantenmateriaal niet boven het laagste streefpeil komt.
De huidige breedte van de dijksloot, ongeveer 2 meter, wordt gerekend tot het
stromingsprofiel en dient als zondanig te worden onderhouden. In eerste instantie
valt dit onder de verantwoording van de gerechtigde zelf, als de sloot in de legger
de primaire status heeft gekregen onder AGV.

Figuur 4.7 Impressie toekomstige situatie dijksloot met bergingszone.

Loopzand in de Middenwetering
In grote delen van de polder bevindt zich op wisselende diepte een pakket
loopzand in het bodemprofiel. Op enkele plaatsen ligt dit zand zo hoog dat
watergangen de laag aansnijden en daar een loopzand probleem ontstaat. In het
hoofdstelsel treedt dit met name op in de Middenwetering die daardoor snel
verondiept.
De watergang zal regelmatig gecontroleerd moeten worden om afvoerproblemen
te voorkomen. Waarschijnlijk moet de watergang frequenter op onderhoudsdiepte
worden gebracht dan de algemene richtlijn van 5 tot 10 jaar. Mogelijk zijn in de
toekomst voorzieningen noodzakelijk om het verondiepen tegen te gaan.
Sterke plantengroei in Middenwetering
Een van de belangrijkste aan- en afvoerweteringen in het primaire stelsel is de
Middenwetering. De wetering staat er om bekend snel dicht te groeien met
plantenmateriaal wat de aan- en afvoercapaciteit sterk verminderd. Als de
watersysteembediener van AGV/Waternet dit opmerkt en het regulier onderhoud
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ligt verder dan 2 maanden vooruit, dan moet de wetering extra worden
geschoond. Dat betekent maximaal drie keer per jaar. Eventueel kan hierbij een
laagje bagger worden meegetrokken om de planten bij de wortels af te knippen.
Dit gaat tegen de regels uit de Nota inrichting, gebruik en onderhoud (lit. 17) in.
De argumenten om in dit geval van het algemene beleid af te wijken zijn
hierboven uiteengezet.
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5

5.1

Westelijke delen van de Binnendijksche,
Overscheensche, Berger- en Meentpolder (BOBM-west)
Algemeen
De westelijke delen van de
Binnendijksche, Overscheensche,
Berger- en Meentpolder (BOBM-west)
liggen centraal in het plangebied. Het
oppervlak van het westelijk deel van de
BOBM-polder en het buitendijkse gebied
omvat gezamenlijk ca. 365 ha. Het
buitendijkse gebied is grotendeels in
gebruik als golfterrein, terwijl de polder
hoofdzakelijk gebruikt wordt als
agrarisch grasland. In het noordwesten
van de polder ligt een deel van de
bebouwing van Muiderberg.
Grondgebruik
Het overgrote deel van de polder heeft de functie landbouw met natte
natuurwaarden (kaart 9), met het bijbehorende grondgebruik agrarisch grasland
(kaart 10). De voormalige vuilstort ‘Hollandse brug’ en het ten zuiden van
Muiderberg gelegen Koggerbosch hebben de functie recreatie (extensief). De
voormalige vuilstort maakt tegenwoordig deel uit van een golfterrein dat ook een
groot deel van de Buitendijken tussen Muiderberg en Naarden in beslag neemt. De
Buitendijken tussen Muiderberg en Naarden hebben ten oosten van de rijksweg A6
een recreatieve functie. Ten westen van de A6 liggen buitendijks nog een aantal
percelen met de functie landbouw met natte natuurwaarden.
Wielen
Wanneer vroeger bij een dijkdoorbraak het overstromingswater met groot geweld achter de
bezweken dijk de polder instroomde, kon het water
op die plaats een groot rond gat uitkolken. Deze
gaten worden wielen, waaien of doorbraakgaten
genoemd en konden in eerste instantie wel 10 tot 20
meter diep zijn. Vooral wanneer zich achter de dijk
een niet al te dikke kleilaag met daaronder een grote
hoeveelheid zand bevond werden de gaten behoorlijk
diep. De diepte van de wielen hing echter niet alleen
af van de bodemsamenstelling, maar werd ook
bepaald door de kracht waarmee het water de polder
instroomde. Dijkmateriaal en bodemmateriaal uit het doorbraakgat werden door het naar
binnen

stromende

water

de

polder

in

getransporteerd

en

afgezet.

Dit

worden

overslaggronden genoemd. Na de doorbraak werd om het gat een nieuw stuk dijk aangelegd.
Wielen liggen afwisselend binnen- en buitendijks. In het plangebied liggen welgeteld tien
wielen. Sommige daarvan zijn inmiddels gedempt.
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Bodemsoorten
De bovengrond in de BOBM-west is grofweg op te delen in twee grondsoorten;
veen- en overslaggronden (kaart 8). De veengronden bevinden zich voornamelijk
in de zuidwesthoek van de polder. Ten noorden van de polder komen in het
buitendijkse gebied voornamelijk zeekleigronden voor.
De voormalige vuilstorten in de BOBM-west
Rond de voormalige zeedijk in de BOBM-west liggen drie vuilstorten. De beheerder van de
vuilstorten Hollandse brug en het Biezenveld is het bedrijf NV Afvalzorg. De gemeente
Naarden is verantwoordelijk voor de Oude Belt. Op de vuilstorten Hollandse brug en het
Biezenveld zijn onder andere grof huishoudelijke afvalstoffen, bouw- en sloopafval,
bedrijfsafval, zuiveringsslib, baggerspecie en verontreinigde grond gestort.
Vuilstort de Hollandse brug
De berg is zonder onderafdichting direct op
de dunne deklaag gestort tot een hoogte
van ongeveer +15 m NAP. Sinds 2005 is de
berg voorzien van een bovenafdichting met
lekdetectie. Op de folie is een zandlaag, van
enkele decimeters dik, gestort waarop het
golfterrein is aangelegd. Neerslag die op de
berg valt infiltreert in de zandlaag, stroomt
bovenop de folie naar de zijkanten van de
berg en wordt daar opgevangen in een grindbed. Vanuit het grindbed wordt het water
afgevoerd naar de BOBM-west. Aan de zuidkant van de afvalberg, in de BOBM-west, ligt een
percolatiesloot die grondwater afvangt dat eventueel in contact is geweest met het vuil in de
afvalstort (lit. 32). Sinds 2005 is de beheersing van de percolatiesloot geregeld door middel
van een debietgestuurde onttrekking van ongeveer 228 m3/dag. Sinds mei 2008 is de
hydrologische beheersing, bij wijze van proef voor 3 jaar, stopgezet.
Het Biezenveld (compartiment 1 en 2)
Het Biezenveld is ingericht met een onder- en bovenafdichting, waardoor neerslagwater en
grondwater niet in contact komt met het gestorte afval. Ook hier ligt op de bovenafdichting
een zandlaag met grasmat voor de golfsport. Langs de stort is een sloot aangelegd van
waaruit het overtollige water aan de oostkant naar het golfterrein kan stromen en aan de
zuidkant, via een duiker met schuif door de voormalige zeekering, naar de BOBM-west.
Vuilstort gemeente Naarden (Oude Belt)
Dit is de oudste van de drie vuilstorten waar men in 1980 is opgehouden afval te storten. De
vuilstort heeft geen waterdichte onder- en boven afdichting. Op het vuil is een 0,65 m
schone laag grond gestort waarop het gras van de golfbaan groeit.

Maaiveldhoogten
In de BOBM-west komen relatief grote maaiveldhoogteverschillen voor. De
maaiveldhoogte (kaart 2) varieert van circa NAP -1,00 m tot NAP + 0,60 m. De
percelen rondom de maaltocht liggen het laagst. Het maaiveld van de rijksweg A6
en de voormalige vuilstorten ligt een stuk hoger. Het maaiveld reikt hier tot ruim
boven NAP +3,00 m.

30 juni 2011 - Watergebiedsplan Kustpolders

56/106

Als gevolg van inklinking en verwering van de veengronden daalt de bodem in de
polder. De bodemdaling is het grootst ter plaatse van de veengronden. De
gemiddelde bodemdaling is in de BOBM-west geschat op 3,6 mm/jaar (lit. 18).
Cultuurhistorie
De BOBM-west behoorde tot het inundatiegebied van zowel de Oude als de Nieuwe
Hollandse Waterlinie (kaart 13). In de polder zijn verschillende
groepsschuilplaatsen te vinden die herinneren aan deze verdedigingslinies. De
Naardertrekvaart, die de zuidgrens van de polder vormt, werd in de 17e eeuw
aangelegd als transportroute van en naar Amsterdam.
De Westdijk beschermde de BOBM-west in vroeger tijden tegen de Zuiderzee. De
wielen en vele kronkels in de dijk zijn het bewijs dat dit niet altijd gelukt is. De
wielen zijn ontstaan door diepe kolken als gevolg van een dijkdoorbraak en
kunnen tot wel 10 meter diep zijn. Het gebied ten noordoosten van de Westdijk is
aangemerkt als terrein van archeologische waarde, evenals de stadskern van
Muiderberg (hoge archeologische waarde).
5.2

Watersysteem
Hoofdwatersysteem
In de Keur van AGV (lit. 4) is het watersysteem onderverdeeld in primaire,
secundaire en tertiaire watergangen. Primaire watergangen zijn watergangen
waaraan het waterschap een belangrijke functie toekent voor de wateraan- en
afvoer en waterberging. De primaire watergangen en inliggende peilregulerende
kunstwerken worden daarom onderhouden door het waterschap.

Figuur 5.1 Hoofdwatergangen, kavelsloten en de actuele peilgebieden in de BOBM-west.
18-x geeft het peilgebiednummer en Wx geeft het nummer van de hoofdwatergangen weer.
Zie kaart 3b en 4 voor verdere informatie over de actuele peilgebieden, peilregimes en
kunstwerken.
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Hoofdwatergangen vallen onder de primaire watergangen. In de BOBM-west liggen
de volgende hoofdwatergangen (figuur 5.1):
1. Molentocht (W1)
2. Trambaanwetering west (W2)
3.

Trambaanwetering oost (W3)

Er is getoetst of de opstuwing in de hoofdwatergangen en bij de daarin liggende
kunstwerken niet te groot wordt bij een vastgestelde afvoernorm. De resultaten
van deze toetsing worden besproken in paragraaf 5.3.
Peilen
In figuur 5.2 zijn de peilen in het bemalen peilgebied weergegeven in de periode
maart 2007-november 2010. Voor maart 2007 zijn er nog geen gevalideerde
peilgegevens voor de BOBM-west beschikbaar.
Bij het gemaal vindt automatische peilregistratie plaats. In deze periode zakt het
peil van ca. NAP -1,19 m naar NAP -1,27 m. Het peil is in het najaar van 2007 en
2008 enkele centimeters verlaagd. Het in het voorgaande peilbesluit vastgestelde
peil (lit. 26) kan officieel pas worden ingesteld bij het afronden van het
bijbehorende waterinrichtingsplan. Doordat het voorgaande waterinrichtingsplan in
de BOBM-west nog moet worden afgerond, heeft de watersysteembestuurder
besloten het peil in de afgelopen jaren alvast geleidelijk te verlagen. Afgezien van
deze verlagingen is het peil in de BOBM-west redelijk constant te noemen.
Peil BOBM-west
-1,1

Peilbesluit
Polderpeil

Peil (m NAP)

-1,15

-1,2

-1,25

-1,3

-1,35
jan-07

jul-07

jan-08

jul-08

jan-09

jul-09

jan-10

jul-10

Figuur 5.2 Peilen bij het poldergemaal in de BOBM-west.

Er is aangenomen dat de huidige peilgebieden en waterpeilen in de BOBM-west
overeenkomen met het formele peilbesluit uit 1996, aangezien de uitvoering van
het daaropvolgende waterinrichtingsplan nog moet worden afgerond. Aanvullend
zijn deze waterpeilen tijdens verschillende veldbezoeken gecontroleerd en
bevestigd. De peilgebieden en waterpeilen volgens het peilbesluit uit 1996 worden
weergegeven op kaart 3b en 4, in figuur 5.1 en tabel 5.1.
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Tabel 5.1 Peilgebieden, actuele en vigerende peilen in de BOBM-west.
Nr.

Deelgebied

Actueel en vigerend peil*

18-1

Bemalen peilgebied

18-2

Hoogwaterzone Westdijk-oost

-1,00

-1,00

18-3

Hoogwaterzone Westdijk-west

-1,05

-1,05

18-4

Koggerbosch

-0,85

-0,85

18-5

Zuidwesthoek langs Googweg

-1,00

-1,00

18-6

Hoogwaterzone Voorwetering-oost

-1,00

-1,00

18-7

Vinkenplas Muiderberg

-0,70

-0,70

18-8

Ecologische zone Muiderberg

-0,20

-0,20

18-9

Buitendijks ten westen van A6

-0,60

-0,75

zomerpeil

winterpeil

-1,25

-1,25

18-10

Hoogwaterzone Voorwetering-west

-1,00

-1,00

18-11

Percolatiesloot vuilstort

-1,35

-1,35

18-12

Buitendijks ten oosten van A6

-0,20

-0,20

18-13

Recreatieplas Naarderbos

-0,60

-0,60

* Actuele peilen zijn gebaseerd op het waterinrichtingsplan Binnendijksche, Overscheensche,
Berger- en Meentpolder (lit. 19).

Er kan aanleiding zijn om de peilen, naar aanleiding van de analyses in dit
watergebiedsplan en ervaringen van bewoners, te wijzigen. Afwegingen
daaromtrent zullen worden besproken in paragraaf 5.3.
Peilafwijkingen
In de BOBM-west is één vergunde onderbemaling aanwezig. Deze wordt op peil
gehouden door een pomp die uitslaat op de Trambaanwetering-oost.
Drooglegging
De drooglegging is het verschil tussen de maaiveldhoogte en het
oppervlaktewaterpeil. Voor de verschillende peilgebieden is, op basis van
hoogtemetingen uit 2004 (AHN) en de actuele peilen volgens het
waterinrichtingsplan (AGV, 2003), de drooglegging bepaald en weergegeven op
kaart 5. Per peilgebied is zowel de gemiddelde als de mediane (50%) drooglegging
bepaald.
Door de oneffenheden in het terrein bestaat variatie in de maaiveldhoogte en
daardoor in de drooglegging binnen de peilgebieden. Omdat hoge delen in het
gebied invloed hebben op de gemiddelde drooglegging is er gekozen om de
mediaan van de droogleggingreeks als uitgangspunt te nemen om uitspraak te
doen over het al dan niet voldoen van de drooglegging aan de normen (maximale
gemiddelde drooglegging voor grasland op veen: 60 cm, op klei: 90 cm en op
zand: 90 cm). Door de variatie in maaiveldhoogte komen plaatsen voor met een
geringe drooglegging, bijvoorbeeld bij de percelen rond het gemaal.
Op kaart 5 en in tabel 5.2 is te zien dat de mediane drooglegging in de BOBM-west
voldoet aan de gestelde normen.
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Tabel 5.2 Actuele drooglegging en bodemtype per peilgebied.
Nr.

Deelgebied

Gemiddelde

Mediane*

drooglegging

drooglegging

(cm)

(cm)

Bodemtype**

18-1

Bemalen peilgebied

69

50

Veen/zavel

18-2

Hoogwaterzone Westdijk-oost

74

59

Veen/zavel

18-3

Hoogwaterzone Westdijk-west

81

66

Veen/zavel

18-4

Koggerbosch

135

143

Zand

18-5

Zuidwesthoek langs Googweg

69

74

Veen/zand

18-6

Hoogwaterzone Voorwetering-

53

54

Veen

18-7

Vinkenplas Muiderberg

161

121

Klei

18-8

Ecologische zone Muiderberg

124

111

Klei

18-9

Buitendijks ten westen van A6

58

52

Klei

18-10

Hoogwaterzone Voorwetering-

53

42

Veen

oost

west
18-11

Percolatiesloot vuilstort

1157

1347

18-12

Buitendijks ten oosten van A6

548

523

Klei

18-13

Recreatieplas Naarderbos

128

105

Klei

* Mediaan: Wanneer alle waarnemingen worden gerangschikt van laag naar hoog is de
middelste waarde de mediaan. Bij de beoordeling van de drooglegging is de mediaan vooral
van belang als het gemiddelde te sterk vertekend wordt, bijvoorbeeld door de aanwezigheid
van taluds van wegen of kleine, maar relatief hoge zandruggen.
** Naar Stiboka, 2008.

De drooglegging kan aanleiding zijn om de actuele peilen in de BOBM-west aan te
passen. Afwegingen daaromtrent zullen worden besproken in paragraaf 5.3.

Figuur 5.3 Actuele GHG en GLG volgens het grondwatermodel op basis van de peilen uit het
waterinrichtingsplan BOBM (AGV,2003). De GHG en GLG zijn het resultaat van een
modelberekening (lit.10).

AGOR (Actueel Grond- en Oppervlaktewater Regime)
Het grondwaterregime wordt meegewogen bij het opstellen van een
peilenvoorstel. Hiervoor wordt uitgegaan van de gemiddeld hoogste
grondwaterstand (GHG) - die vooral in de winter en het vroege voorjaar
voorkomen - en van de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) - die meestal in
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de nazomer voorkomt. Figuur 5.3 geeft de gemiddeld hoogste en laagste
grondwaterstanden in de BOBM-west ten opzichte van het maaiveld weer.
De GHG en GLG gedragen zich vergelijkbaar met die in de NBM. De GHG kan
oplopen tot enkele cm onder het maaiveld. De GLG in de agrarische percelen ligt
gemiddelde tussen 50 en 75 cm onder het maaiveld. De opgehoogde delen rond
Muiderberg en de voormalige vuilstorten hebben vanzelfsprekend een lagere
grondwaterstand.
Ook in de BOBM-west worden de grondwaterstanden beïnvloed door kwel (tot 2
mm/dag) en wegzijging (tot 1,2 mm/dag). De kwel is het grootst in peilgebied 182, de wegzijging is het grootst in peilgebied 18-5. Voor meer informatie over het
grondwater wordt verwezen naar de achtergrondrapportage watersysteemanalyse
(lit. 15).
De GHG en GLG van de actuele situatie wordt vergeleken met de GHG en GLG van
de optimale situatie voor de functie agrarisch grasland. De resultaten van deze
vergelijking worden besproken in paragraaf 5.3.
Wateraf- en- aanvoer
De BOBM-west wordt op peil gehouden door één gemaal dat uitslaat op de
Naardertrekvaart. In februari 2006 is een nieuw gemaal in gebruik genomen. Het
oude gemaal bevond zich ongeveer 100 m naar het oosten van de huidige locatie
langs de Naardertrekvaart. Het nieuwe gemaal heeft een capaciteit van 36,5
m3/min (lit. 30) en is uitgerust met een frequentieregelaar. Afhankelijk van de
frequentie pompt het gemaal met verschillende capaciteiten. Het gemaal start op
een lage frequentie en daarmee met een lage maalcapaciteit. Als het waterpeil
niet daalt, of blijft stijgen, schakelt het gemaal over op een hogere frequentie en
daarmee een hogere maalcapaciteit. Het polderwater stroomt via een eenvoudig
stelsel van hoofdwatergangen richting het gemaal.
Op de locatie van het nieuwe gemaal is het mogelijk water in te laten vanuit de
Naardertrekvaart. Deze inlaat voorziet zowel het bemalen peilgebied als de
hoogwaterzone langs de Voorwetering-oost (18-6) van water. In de
hoogwaterzone in de Zuidwesthoek langs de Googweg bevindt zich ook een inlaat
vanuit de Naardertrekvaart. Om de hoogwaterzones in de BOBM-west op peil te
houden wordt er regelmatig water vanuit de boezem ingelaten. Daarnaast is er
recent een inlaat vanuit het IJmeer gevonden die de buitendijkse peilgebieden ten
westen van de rijksweg A6 (18-9) op peil houdt.
Waterbalans
Onder invloed van neerslag en kwel vindt er vrijwel voordurend afstroming van
grondwater uit de percelen plaats naar de sloten. In droge zomerperioden vraagt
de bodem om water vanuit de sloten. De voornaamste uitgaande posten zijn: het
poldergemaal en verdamping. De verdamping varieert natuurlijk sterk per seizoen.
Onder invloed van de grotere hoeveelheid neerslag in het najaar en de winter
wordt er in die tijd van het jaar het meeste water uitgemalen.
Uit de waterbalans blijkt tevens dat de fosfaatbelasting (P-belasting) in de BOBMwest hoog is, gemiddeld rond de 20 mgP/m2/dag. Dit is veel hoger dan de
kritische belasting voor poldersloten, die rond 10 mgP/m2/dag ligt. De
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belangrijkste fosfaatbron is de afstroming van grondwater uit de percelen naar de
sloten. Het fosfaat in het grondwater is afkomstig van de landbouw en de kwel.
Waterkwaliteit
De oppervlaktewaterkwaliteit in de BOBM-west is rijk aan fosfaat en stikstof en
met name ten oosten van de rijksweg A6 licht brak (tabel 5.3). Fosfaat is een
voedingsstof voor planten. Hoge fosfaatgehalten gaan in sloten vaak gepaard met
uitbundige groei van kroos en ”flab” (floating algal biomass). De belangrijkste bron
van chloride is de regionale kwelstroom vanuit het Gooimeer, die brak is als
gevolg van nalevering van zoutinsluitingen in klei en veen in de ondergrond. In de
BOBM-west is regelmatig zuurstofloos water aangetroffen, ten gevolge van kroos.
Tabel 5.3 (zomer)gemiddelde waarden 2005 t/m 2008 voor verschillende waterkwaliteitsmeetpunten in de BOBM-polder
(zomer)gemiddelde

Monsterjaren

BOP008

BOP015

BOP021

BOP022

2007

2007

2007

2007

BOP024

MTR-norm

2007 en
2008

(z) P totaal (mg P/l)

1,19

0,25

0,47

0,41

0,61

0,15

(z) N totaal (mg N/l)

20,33

5,92

2,78

1,81

2,95

2,20

(z) Chlorofyl A (µg/l)

-

47

-

-

13

100

Chloride (mg/l)

364

109

858

66

406

200

Sulfaat (mg SO4/l)

142

55

133

36

109

100

Doorzicht (m)

0,28

0,33

0,37

0,44

0,44

0,40

Verklaring: -: niet gemeten; MTR (Maximaal Toelaatbaar Risico) is de concentratie van een
stof in water, sediment, bodem of lucht waarbeneden geen negatief effect is te verwachten.

De waterkwaliteit in de wielen (BOP015 en BOP022) langs de voormalige zeedijk in
de BOBM-west verschilt van de waterkwaliteit in de rest van de polder (tabel 5.3).
De concentratie chloride en fosfaat in de wielen is lager. De wielen ten zuiden van
de voormalige vuilstorten hebben echter een hogere concentratie stikstof, als
gevolg van de lokale kwelstroom (lit. 24).
Ten zuiden van de vuilstort Hollandse Brug is een percolatiesloot ingericht om
eventueel verontreinigd grondwater uit de vuilstort op te vangen (lit. 32). Het
afgevangen grondwater in de percolatiesloot werd tot juni 2008 afgevoerd naar de
riolering van Muiderberg. Bij het monsterpunt ten zuiden van de vuilstort
(BOP008) worden zeer hoge concentraties totaal-stikstof en totaal-fosfaat
gemeten (tabel 5.3). Navraag bij de monsternemers heeft uitgewezen dat zij de
percolatiesloot hebben bemonsterd in plaats van de poldersloot ten zuiden van de
vuilstort.
Momenteel is de grondwaterbeheersing rond de stortplaats Hollandse Brug voor
een proefperiode van 3 jaar stopgezet.
Rond Muiderberg is de invloed van de kwelstroom kleiner vanwege de
hoogteligging (tabel 5.4). Het agrarische landgebruik in de polder is een
belangrijke bron van fosfaat en stikstof. In het zuiden van Muiderberg bevindt zich
een bergbezinkbassin en een riooloverstort. Deze kunnen bij hevige neerslag tot
overstort komen.
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Tabel 5.4 (zomer)gemiddelde waarden 2005 t/m 2008 voor verschillende
waterkwaliteitsmeetpunten in Muiderberg
(zomer)gemiddelde

Monsterjaren

MUB004

MUB005

MUB006

2006

2005 t/m

2006 en

2007

2007

MTR-norm

(z) P totaal (mg P/l)

0,72

0,87

0,54

0,15

(z) N totaal (mg N/l)

2,13

2,51

2,48

2,20

(z) Chlorofyl A (µg/l)

40

32

30

100

Chloride (mg/l)

95

98

122

200

Sulfaat (mg SO4/l)

-

51

62

100

Doorzicht (m)

0,50

0,30

0,27

0,40

Verklaring: -: niet gemeten; MTR (Maximaal Toelaatbaar Risico) is de
concentratie van een stof in water, sediment, bodem of lucht waarbeneden
geen negatief effect is te verwachten.

Ecologie
In de zomer van 2007 zijn vegetatieopnamen gemaakt in de BOBM-west. Het doel
van het onderzoek was om, aan de hand van de vegetatie, een beeld te krijgen
van de ecologische kwaliteit van de sloten en watergangen in de polder. Het
buitendijkse deel van de BOBM-west is niet onderzocht omdat dit gebied inmiddels
volledig is ingericht als golfterrein. Ook konden sommige terreinen niet onderzocht
worden omdat de eigenaren hiervoor geen toestemming gaven.
Van de 18 opnamen in de BOBM-west scoren er 8 slecht, 4 matig en 6 goed (kaart
11). De veelvoorkomende soorten in de BOBM-west duiden op eutrofe
omstandigheden. In vergelijking met de Noordpolder beoosten Muiden is de
BOBM-west soortenrijker, met gemiddeld 34 soorten per opname.

Figuur 5.4 Watergentiaan in de dijksloot tussen de wielen in de BOBM-west.

De water- en ecologische kwaliteit van de polder kunnen aanleiding zijn tot het
voorstellen van maatregelen voor de polder. Afwegingen daaromtrent zullen
worden besproken in paragraaf 5.3.
Zowel de waterkwaliteit als de ecologische toestand van de BOBM-west wordt
verder toegelicht in ‘Watergebiedsplan Kustpolders, Achtergrondrapportage
waterkwaliteit, ecologie en LNCA-waarden’ (lit. 11).
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5.3

Van knelpunt naar maatregel
In deze paragraaf worden de knelpunten in de BOBM-west weergegeven en wordt
er per knelpunt een afweging gemaakt die leidt tot een maatregel om het knelpunt
op te lossen. De specificatie en de gevolgen van de te nemen maatregelen worden
in paragraaf 5.4 verder uitgewerkt.
Er is in dit plan voor de BOBM-west terughoudend omgegaan met het treffen van
maatregelen. Dit houdt verband met het feit dat het voorgaande
waterinrichtingsplan nog moet worden afgerond. Daarnaast zijn er verschillende
plannen voor nieuwe ontwikkelingen in de BOBM-west, waaronder de verbreding
van de rijksweg A6. Hierdoor ontstaat het risico dat maatregelen voor het
verbeteren van de waterhuishouding na het gereedkomen van deze externe
ontwikkelingen onnodig blijken te zijn. Om dit zo veel mogelijk te voorkomen zal
AGV nauw betrokken zijn en blijven bij de ontwikkeling van nieuwe plannen van
derden.

5.3.1

Peilen, GGOR en drooglegging
Knelpunt
De GGOR-studie (Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime) geeft aan dat de
grondwaterstanden in de BOBM-west te hoog zijn. Dat wil zeggen dat het te nat is
voor een optimale grasproductie.
Afwegingen drooglegging
Bij het peilbeheer zijn bestaande functies het uitgangspunt, waarbij de functies zo
optimaal mogelijk moeten worden gefaciliteerd. Voor landbouwgebieden moet de
agrarische functie gewaarborgd blijven.
In de BOBM-west is de huidige functie, landbouw met natte natuurwaarden, het
uitgangspunt voor de peilkeuze (Beleidsregel 1), (lit. 5). Tevens geldt dat in
veengebieden terughoudend omgegaan dient te worden met peilverlaging. Bij
landbouw in veenweidegebieden kan bij een geringere drooglegging dan 60 cm de
maaivelddaling worden gevolgd. De drooglegging mag echter niet worden vergroot
worden ten opzichte van het voorgaande peilbesluit (Beleidsregel 3) en mag
gemiddelde niet groter dan maximaal 60 cm zijn (Beleidsregel 10). Ook wordt er
in de Nota Peilbeheer (lit. 5) een voorkeur uitgesproken voor een jaarpeil bij
veeteelt op veengrond (Beleidsregel 2).
De gemiddelde bodemdaling is in de BOBM-west geschat op 3,6 mm/jaar (lit. 18).
Deze waarde is als uitgangspunt gebruikt om de maaivelddaling te bepalen sinds
de vaststelling van het voorgaande peilbesluit. De maaivelddaling in de BOBMwest wordt dan berekend op 50,4 mm.
Gezien de huidige agrarische functie in de BOBM-west wordt binnen het geldende
beleid voorgesteld om het peil in het bemalen peilgebied (18-1) te verlagen met
maximaal 5 cm.
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Afwegingen grondwaterstanden
Om de grondwaterstanden in de BOBM-west te verbeteren dient het waterpeil
verlaagd te worden. Door een peilverlaging zal de drooglegging in de polder
toenemen. Het verlagen van het waterpeil is voor het beïnvloeden van de
grondwaterstanden een minder effectieve maatregel. Bij een verlaging van het peil
zal de kweldruk toenemen en daarmee ook de opbolling in de percelen. Een
verlaging van het waterpeil met 5 cm zal de grondwaterstanden verbeteren, maar
staat niet gelijk aan een verlaging van de grondwaterstanden met 5 cm.
Maatregelen (M7)
Het peil in peilgebied 18-1 wordt met 5 cm verlaagd naar een jaarpeil van NAP
-1,30 m (M7).
Invloed op andere knelpunten
Het verlagen van het peil zal bijdragen aan het oplossen van het NBW-knelpunt in
peilgebied 18-1.
Door het verlagen van het peil zal de afvoercapaciteit van de watergangen in
peilgebied 18-1 afnemen.
Indirect gevolg van een peilverlaging in het bemalen peilgebied (18-1) is dat de
percolatiesloot van de voormalige vuilstort ‘Hollandse Brug’ minder effectief wordt
doordat het peilverschil kleiner wordt.
Voor de overige peilgebieden is er geen aanleiding om een peilaanpassing voor te
stellen. Dit houdt tevens verband met het feit dat de uitvoering van het
voorgaande inrichtingsplan (lit. 19) in de BOBM-west nog moet worden afgerond.
5.3.2

NBW-normen
Tabel 5.5 Toetsresultaten NBW-normen actuele situatie BOBM-west.
Peil

Toets

Toetshoogte

Waterstandstijging bij

Waterstandstijging bij

gebied

peil

(m NAP)

huidig klimaatscenario

toekomstig klimaatscenario

Grasland

Stedelijk

Grasland

Stedelijk

Grasland

Stedelijk

18-1

-1,25

-0,92

-

-0,87

-0,82

18-2

-1,00

-0,80

-

-0,85

-0,81

18-3

-1,05

-0,59

-

-0,80

18-4

-0,85

-

-0,03

18-5

-1,00

-0,84

-0,15

18-6

-1,00

-

-0,60

18-7

-0,65

-

+2,14

0,00

0,00

18-8

-0,65

-

+2,00

-0,11

-0,10

18-9

-0,65

-0,53

18-10

-1,00

-

-0,43

Legenda:

-

-0,77
-0,16

-0,86

-0,64

-0,10
-0,83

-0,70

-0,56

-0,60
-0,62

-0,55
-0,67

-0,58

Functie komt niet voor, geen toetsing
Geen wateroverlast
Risico op wateroverlast
Wateroverlast

Om inzicht te krijgen in de wateroverlast en de benodigde waterberging is het
watersysteem getoetst aan de normen van het Nationaal Bestuursakkoord Water
(NBW) (lit. 22). Getoetst is of het watersysteem voldoet of “faalt”. Dit laatste wil
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zeggen dat er vaker dan de norm toestaat water op het land staat als gevolg van
piekbuien. Voor de modelbeschrijving en de resultaten wordt verwezen naar het
achtergrondrapport: Watergebiedsplan Kustpolders, Achtergrondrapportage
watersysteemanalyse (lit. 15).
Gevolgen verbreding rijksweg A6 voor de NBW
Rijkswaterstaat is voornemens de rijksweg A6, die door de BOBM-west loopt, te
verbreden. Dit zal het verharde oppervlak in de polder doen toenemen. Hierdoor zal het
watersysteem in de polder extra belast worden, doordat neerslag op verhard oppervlak
versneld afstroomt naar de watergangen. Deze extra belasting van het watersysteem moet
door Rijkswaterstaat gecompenseerd worden met de aanleg van open water (minimaal
10% van het extra verhard oppervlak). De aanleg van open water vindt - volgens de
ontwerpplannen - plaats door het graven van een nieuwe hoofdwatergang langs de
spoorbaan en de Naardertrekvaart. Hiermee wordt het deel van de polder ten westen van
de rijksweg van een verbeterde afwateringsmogelijkheid naar het gemaal voorzien. Door
de aanleg van open water neemt het vermogen van het watersysteem om afstromende
neerslag te bergen en af te voeren voldoende toe.
Rijkswaterstaat zal bij de verbreding van de rijksweg naar verwachting meer open water
aanleggen dan zij, noodzakelijk voor de compensatie van de toename verhard oppervlak,
zouden moeten. Dit zal bijdragen aan het verkleinen van het waterbergingstekort in de
BOBM-west.
De plannen voor de verbreding van de rijksweg zijn in december 2010
vastgesteld.

In tabel 5.5 zijn de toetsresultaten opgenomen voor het huidige klimaat en het
toekomstige klimaatscenario voor 2050. De huidige vergunde onderbemaling in de
BOBM-west is niet getoetst aan de normen van de NBW. De eigenaar van deze
onderbemaling is zelf verantwoordelijk voor het waterpeil en de afvoer van
overtollig water.
In een aantal peilgebieden is er sprake van een risico op inunderen van het
watersysteem. Dat wil zeggen dat de berekende peilstijging minder dan 5 cm van
de toetshoogte afwijkt. Voor deze peilgebieden zullen enkel maatregelen getroffen
worden indien uit de praktijk wateroverlast als knelpunt herkend wordt.
Knelpunt peilgebied 18-1
Voor peilgebied 18-1 is een knelpunt gesignaleerd met betrekking tot
wateroverlast. Uit de toetsing blijkt dat in de toekomstige situatie dit peilgebied
niet voldoet aan de norm voor grasland, ofwel de kans is groter dan 1 maal per 10
jaar dat 5 % van het grasland inundeert. Dit houdt in dat er in het peilgebied
onvoldoende bergingscapaciteit aanwezig is.
Afwegingen
De mogelijkheid om de waterbergingscapaciteit in peilgebied 18-1 te vergroten is
het aanleggen van extra open water. Het vergroten van de gemaalcapaciteit is
geen optie. De capaciteit van het gemaal is afdoende en er is met Rijkswaterstaat
afgesproken niet af te wentelen.
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Als gevolg van het verlagen van het peil met 5 cm te verlagen naar NAP -1,30 m
(M7) zal de bergingscapaciteit in peilgebeid 18-1 toenemen. Hierdoor wordt het
bergingstekort in het bemalen peilgebied al met 50 % verkleind.
Er wordt voorgesteld om de aanleg van open water te combineren met het
oplossen van eventuele hydraulische knelpunten in het hoofdwatersysteem. De
hydraulische analyse heeft uitgewezen dat de Trambaanwetering-oost momenteel
te krap is om voldoende water af te kunnen voeren. Door het verbreden van de
Trambaanwetering-oost wordt nog eens 10 % van het bergingstekort in peilgebied
18-1 opgelost.
Het resterende bergingstekort zal in overleg met Rijkswaterstaat worden
aangepakt. Rijkswaterstaat zal de extra verharding in de polder gaan
compenseren en daarbij wellicht ook een plas-dras zone inrichten. Dit vergroot
naar alle waarschijnlijkheid de waterberging in peilgebied 18-1.
In dit plan worden er, met het oog op de geplande externe ontwikkelingen in de
BOBM-west, vooralsnog geen extra maatregelen voorgesteld waarvoor
grondaankoop noodzakelijk zou zijn.
Maatregelen (M7 en M8)
Het peil in het bemalen peilgebied (18-1) wordt met 5 cm verlaagd naar
NAP -1,30 m (M7).
De Trambaanwetering-oost zal worden verbreed en verdiept (M8).
Invloed op andere knelpunten
Het verlagen van het peil zal bijdragen aan het verbeteren van de
grondwaterstanden in peilgebied 18-1.
De aanleg van extra open water is gunstig voor de zogenaamde kritische
fosfaatbelasting.
5.3.3

Hydraulische capaciteit

Figuur 5.5 Hydraulische knelpunten in de BOBM-west.
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Er is bekeken of er in het stelsel van hoofdwatergangen voldoende ruimte is om al
het water naar het gemaal af te voeren (lit. 22). Hierbij geldt een afvoernorm van
1,1 m3/min/10ha. Hierbij mag de opstuwing in de watergangen niet te groot
worden. AGV heeft richtlijnen voor deze variabelen, maar die zijn niet algemeen
geldend. Per watergang of kunstwerk moet worden afgewogen of de huidige
opstuwing een knelpunt is. Voor de modelbeschrijvingen en de resultaten wordt
verwezen naar het achtergrondrapport: Watergebiedsplan Kustpolders,
Achtergrondrapportage watersysteemanalyse (lit. 15).
Afmetingen hoofdwatergangenstelsel
Hoofdwatergangen kunnen een hydraulisch knelpunt vormen doordat ze te smal
en/of te ondiep zijn om voldoende water te kunnen afvoeren. Voor de BOBM-west
kan geconcludeerd worden dat de Trambaanwetering-oost (W3) in de huidige
situatie hydraulisch te krap is.
Kunstwerken in de hoofdwatergangen
In de hoofdwatergangen bevinden zich in totaal 8 duikers en 5 bruggen. Er is
getoetst of deze kunstwerken de waterafvoer niet te veel belemmeren en/of de
stroomsnelheden ter plaatse van de kunstwerken niet te groot worden. Uit de
toetsing blijkt dat er in de BOBM-west geen duikers of bruggen zijn die de
waterafvoer belemmeren (figuur 5.5).
Knelpunt Trambaanwetering-oost
De Trambaanwetering-oost vormt een hydraulisch knelpunt. Dit betekent dat de
watergang momenteel te krap gedimensioneerd is.
Afwegingen
De Trambaanwetering-oost vormt de enige hoofdafvoerroute naar het gemaal voor
het oostelijk deel van de BOBM-west. Om voldoende water af te kunnen voeren is
het daarom van belang dat deze watergangen voldoende breed is. De breedte van
de watergangen ligt momenteel rond de 2,5 m. Dit is onvoldoende voor een
belangrijke hoofdwatergang.
Maatregelen (M8)
De Trambaanwetering-oost zal worden opgeknapt, dit houdt in dat de watergang
verbreed en verdiept zal worden (M8).
Invloed op andere knelpunten
Het verbreden van de Trambaanwetering-oost zal bijdragen aan het oplossen van
het NBW-knelpunt in peilgebied 18-1.
Knelpunt Trambaanwetering-west
In de Trambaanwetering-west komt loopzand voor (lit. 29). Hierdoor loopt het
profiel van de hoofdwatergang geregeld dicht met zand. Dit is nadelig voor de
waterafvoer van het gebied ten westen van de rijksweg A6, de watergang
verondiept waardoor de waterafvoer belemmerd wordt.
Afwegingen
Rijkswaterstaat neemt de aanpak van het loopzand in de Trambaanwetering-west
mee in de verbredingsplannen, die momenteel worden opgesteld voor de rijksweg
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A6. Het is nog onduidelijk op welke manier het loopzandprobleem zal worden
aangepakt.
Maatregelen
In dit plan worden er, met het oog op de geplande externe ontwikkelingen in de
BOBM-west, vooralsnog geen maatregelen voorgesteld waarvoor grondaankoop
noodzakelijk zou zijn.
Tot de verbredingswerkzaamheden van de rijksweg A6 (zie kader)
aanvangen is het noodzakelijk het profiel van de watergang door middel
van regelmatig onderhoud open te houden.
5.3.4

Waterkwaliteit en ecologie
Knelpunt waterkwaliteit
De waterkwaliteit in de BOBM-west is zeer voedselrijk en lokaal licht brak en
vormt daarom een knelpunt. De waterkwaliteit heeft tevens zijn weerslag op de
ecologische kwaliteit in de polder (lit.11).
Het uitslagwater van de polder overschrijdt de landelijke (MTR) normen voor
fosfaat met een factor tweeënhalf en stikstof met een factor anderhalf. Daarmee
belast deze polder het boezemsysteem (KRW-waterlichaam) (lit. 16).
Afwegingen
Om de waterkwaliteit in de BOBM-west te verbeteren zijn, evenals in de NBM, zeer
ingrijpende maatregelen nodig. Deze komen neer op het beperken van het huidige
agrarische gebruik, het niet langer volgen van de maaivelddaling in het peilbeheer
en het graven van 2 à 3 keer zo veel open water (gunstig voor de zogenaamde
kritische fosfaatbelasting). Deze maatregelen zijn niet te combineren met het
huidige gebruik van de polder en hebben zeer waarschijnlijk geen draagkracht
binnen de polder. Daarom zal moeten worden geaccepteerd dat de chemische
waterkwaliteit (met name fosfaat, stikstof en soms ook zuurstof) slecht is en blijft.
In het hoofdwatergangenstelsel kan zuurstofloosheid voorkomen worden door
voldoende ruime watergangen en stipt uitgevoerd baggeronderhoud.
Maatregelen
Het is, gezien het huidige hoge stikstof- en sulfaatgehalte en eventuele
toekomstige verontreinigingen in de percolatiesloot van de voormalige vuilstort
‘Hollandse Brug’ (BOP008), raadzaam een duurzame oplossing te zoeken om
verspreiding van het grondwater van de vuilstort tegen te gaan om verslechtering
van de oppervlaktewaterkwaliteit in de BOBM-west te voorkomen.
Er worden verder geen maatregelen voorgesteld om de waterkwaliteit in de BOBMwest te verbeteren.
Knelpunt ecologie
De ecologie in de kavelsloten van de BOBM-west is slecht ontwikkeld. Slecht 6 van
de 18 bemonsterde sloten voldoen aan het geldende ecologische ambitieniveau
midden. Ook hier lijkt het grondgebruik landbouw, met bijbehorende inrichting en
beheer, één van de belangrijkste factoren die de ecologische toestand in de polder
bepaalt.
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Afwegingen
Rijkswaterstaat heeft aangegeven plannen te hebben voor het inrichten van een
plas-dras zone in de BOBM-west in het kader van de verbreding van rijksweg A6.
Daarnaast loopt bij de Provincie Noord-Holland het project de Groene Ruggengraat
waarvan het tracé mogelijk door de BOBM-west gaat lopen.
Met het oog op de toekomstige natuurontwikkeling door deze externe ontwikkeling
in de BOBM-west worden er in dit plan geen inrichtingsmaatregelen voorgesteld.
Maatregelen
In dit plan worden er, met het oog op de geplande externe ontwikkelingen in de
BOBM-west, vooralsnog geen extra maatregelen ten aanzien van de ecologie
voorgesteld.
5.3.5

Overige knelpunten
Knelpunt buitendijkse gebieden
De peilen in het buitendijkse gebied van de BOBM-west ten oosten van de rijksweg
A6 worden niet door AGV gehandhaafd, maar door de beheerder van het
golfterrein Naarderbos.
Afwegingen
Voor wateraf- en aanvoer is dit deel van het buitendijkse gebied volledig gericht
op het Gooimeer.
Daarnaast is in het voorgaande waterinrichtingsplan voor de BOBM-polder (lit. 19)
vastgesteld de schuif tussen het genoemde buitendijkse gebied en het bemalen
peilgebied dicht te zetten. Hierdoor wordt het buitendijkse gebied ten oosten van
de rijksweg A6 geïsoleerd van de BOBM-polder. Aangezien dit deel van het
buitendijkse gebied voor wateraf- en aanvoer dus in het geheel niet meer
afhankelijk is van de polder, is er voor gekozen het buitendijkse gebied van de
BOBM-west ten oosten van de rijksweg A6 niet op te nemen in het peilbesluit. Er
zullen derhalve geen peilen worden vastgesteld voor dit deel van het buitendijkse
gebied.
Maatregelen (M9)
Aan de Provincie Noord-Holland wordt voorgelegd om dit gebied ook voor de
toekomst vrij te stellen van peilbesluiten, analoog aan andere buitendijkse
terreinen (lit. 31) (M9).
Knelpunt peilgebied 18-8
Het peil in de ecologische zone ten oosten van Muiderberg (peilgebied 18-8) wordt
op peil gehouden door gebiedsvreemd water.
Afwegingen
Het is wenselijk om zo veel mogelijk gebiedseigen water te gebruiken om
peilgebieden op peil te houden. Dit is gunstig omdat dan voorkomen wordt dat
inlaatwater, verrijkt met fosfaat uit de polder, de boezem belast. Er is pas
recentelijk bekend dat er een inlaat vanuit het IJmeer naar de ecologische zone
loopt. Het is raadzaam om beter uit te zoeken hoe deze inlaat werkt.
Peilgebied 18-8 voorziet peilgebied 18-9 van water door middel van een stuw in
het zuiden en een duiker in het noorden van de peilgebieden. De stuw is vervallen
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en de afdeling Watersysteembesturing heeft aangegeven dat zij het wenselijk
achten om deze stuw te vervangen. Daarnaast is het wenselijk om voor de duiker
een stuw te plaatsen.
Maatregelen (M10)
De inlaat vanuit het IJmeer naar peilgebied 18-8 wordt afsluitbaar gemaakt.
Hieraan voorafgaand zal de exacte locatie en de werking van de inlaat goed
onderzocht moeten worden. Er wordt de stuw (3946) tussen peilgebied 18-8 en
18-9 vervangen en wordt er een nieuwe stuw voor de duiker (27744) tussen beide
peilgebieden geplaatst (M10).
5.3.6

Overige aandachtspunten
Het deel van de Trambaanwetering-oost (W3) dat zich in de hoogwaterzone
Westdijk-oost (peilgebied 18-2) bevindt, wordt afgestoten als hoofdwatergang. Dit
deel van de Trambaanwetering-oost heeft geen centrale functie meer in de aanen afvoer van water in de polder en hoeft daardoor niet meer onderhouden te
worden als hoofdwatergang.
De watergang langs de voormalige vuilstort ‘Hollandse Brug’ naar de
hoogwaterzone Westdijk-oost (peilgebied 18-2) en het deel van de watergang in
de hoogwaterzone tot aan de Westdijk worden opgewaardeerd tot
hoofdwatergang. Deze watergang vormt de aanvoerroute voor het opvoergemaal
dat peilgebied 18-2 op peil houdt. Het is daarom van belang dat deze watergang
goed onderhouden wordt, zodat de aanvoer van water naar de opvoerpomp
gegarandeerd is.
Voor bovengenoemde leggerwijziging is een procedure bij AGV in gang gezet.
Deze wijzigingsprocedure valt buiten dit watergebiedsplan en heeft een
afzonderlijke inspraakprocedure.

5.4

Maatregelen BOBM-west
In deze paragraaf zijn alle maatregelen voor de BOBM-west op een rijtje gezet. In
§ 5.4.1 zijn de maatregelen gespecificeerd en in § 5.4.2 worden de gevolgen
(effecten) van de maatregelen ervan besproken.
Tabel 5.6 Maatregelen BOBM-west.
Nr.

Maatregel

Verbetering van:

M7

Peilverlaging in bemalen peilgebied (5 cm)

Drooglegging, GGOR, waterberging

M8

Trambaanwetering-oost verbreden en

Afvoercapaciteit, waterberging

verdiepen
M9

Voorstel buitendijks gebied vrijstellen van
peilbesluit

M10

5.4.1

Wateraanvoer peilgebied 18-8 verbeteren

P-belasting boezemsysteem

Specificatie van de maatregelen
In deze paragraaf wordt een voorzet gedaan op de uitvoering van de maatregelen.
Zo worden onder andere de nieuwe afmetingen van watergangen, duikers en
stuwen weergegeven, alsook de locaties voor nieuwe kunstwerken.
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Beschermde flora en fauna
Bij de uitvoering van de maatregelen die in dit watergebiedsplan zijn voorgesteld,
dient rekening te worden gehouden met mogelijk aanwezige beschermde planten
en dieren, zoals opgenomen in tabel 1 tot en met 3 van de Flora- en Faunawet
(FFwet). Ter voorbereiding op de uitvoering van de maatregelen uit dit
watergebiedsplan heeft AGV daarom een inventarisatie laten uitvoeren naar het
voorkomen van beschermde flora en fauna (lit. 38). Bij de planning en uitvoering
van de maatregelen dienen de conclusies en aanbevelingen uit deze inventarisatie
te worden meegenomen.
Maatregel 7. Wijziging peilbesluit BOBM-west
Voor het wijzigen van het streefpeil in het bemalen vak is het niet nodig in het
veld maatregelen te treffen. In het CAW-besturingssysteem zullen de aan- en
afslagpeilen van het poldergemaal moeten worden veranderd. De afdeling
Watersysteembesturing bepaalt voor het gemaal de precieze instellingen. In
peilgebied 18-2 en 18-5 zullen nieuwe peilschalen geplaatst worden (kaart 6b).
Funderingen
In het kader van dit watergebiedsplan is er een funderingsonderzoek uitgevoerd
voor de bebouwing binnen peilgebied 18-1. Hieruit is gebleken dat alle huizen in
het bemalen peilgebied gefundeerd zijn op betonnen palen. Het verlagen van het
waterpeil in het bemalen peilgebied met 5 cm zal daarom geen negatieve invloed
hebben op de fundering van de bebouwing binnen het peilgebied.
Maatregel 8. Vergroten afvoercapaciteit Trambaanwetering-oost
Voor deze maatregel wordt de Trambaanwetering-oost, met een huidige breedte
van ongeveer 2,5 meter, op de waterlijn verbreed naar 4 meter. Hierbij kan een
talud van 1:2 en een waterdiepte van 0,90 worden aangehouden.
Daarnaast wordt voorgesteld twee bruggen (137015,480713 en 137061,480658)
te renoveren, waarbij één van de brugdekken kan worden hergebruikt, en de
bruggen aan beide oevers te voorzien van beschoeiing. De keuze aan welke
oeverzijde(n) grond wordt geworven zal door de afdeling Projecten tijdens de
realisatiefase worden uitgewerkt.

Topografische kaart

Trambaanwetering-oost

Figuur 5.6 Locatie van de geplande verbreding en foto van de huidige situatie.
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Maatregel 9. Voorstel buitendijks gebied vrijstellen van peilbesluit
Voor deze maatregel is het niet nodig in het veld maatregelen te treffen. Met de
provincie Noord-Holland is overeengekomen dat de grenswijziging wordt
meegenomen bij de eerstvolgende herziening van de Waterverordening
Hoogheemraadschap AGV (lit. 31).
Maatregel 10. Gebruik gebiedseigen water voor peilgebied 18-8
De inlaten vanuit het Gooimeer door de oude tankwal worden opgespoord om ze
afsluitbaar te maken, dan wel te verwijderen. Het is nog onduidelijk hoeveel
inlaten in de oude tankwal liggen. Indien er één inlaat wordt aangetroffen dan
wordt deze afsluitbaar gemaakt. Indien er meerdere inlaten worden aangetroffen,
dan wordt er één afsluitbaar gemaakt en worden de overige verwijderd.
Voor de duiker 27744 (137311,481831) onder de IJsselmeerweg wordt een stuw
geplaatst met een drempelhoogte op NAP -0,20 m, en een drempelbreedte van
minimaal 0,50 meter. De stuw 3946 (137046,481545) wordt vernieuwd door een
stuw met een vaste drempelhoogte op NAP -0,20 m en een drempelbreedte van
minimaal 0,50 m.
5.4.2

Gevolgen van de maatregelen
Peilen, GGOR en drooglegging
De drooglegging wordt in peilgebied 18-1 verbeterd door een peilverlaging van 5
cm (tabel 5.7). De algemene verwachting is dat de aan het gebied toegekende
functies beter bediend zullen worden met de voorgenomen peilwijziging.
Tabel 5.7 Toekomstige peilgebieden, peilen, mediane drooglegging en peilverandering en
bodemtype in de BOBM-west.
Gebied

Nr.

Peil

Mediane

Peilverandering**

drooglegging *

zomer/winter (cm)

Bodemtype

zomer/winter (m)
BOBM-

18-1

JP -1,30

56

-5

Veen/zavel

west

18-2

JP -1,00

59

Veen/zavel

18-3

JP -1,05

66

Veen/zavel

18-4

JP -0,85

143

Zand

18-5

JP -1,00

74

Veen/zand

18-6

JP -0,70

121

Klei

18-7

JP -0,20

111

Klei

18-8

ZP -0,60/

52

Klei

WP -0,75
18-9

JP -1,00

42

Veen

18-10

FP

47

Veen/zand

(maximum
-0,90)
Verklaring: jp: jaarpeil; zp: zomerpeil; wp: winterpeil; fp: flexibel peil.
* Het maaiveld vertoont relatief veel hoogteverschil waardoor de mediaan (de middelste
waarde) een beter uitgangspunt is om de drooglegging te beoordelen
** Ten opzichte van het voorgaande peilbesluit (lit. 19)
Let op! Toekomstige peilgebiednummers (kaart 6b) zijn verschillend van de actuele
peilgebiednummers (kaart 3b).
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De actuele peilgebieden 18-2 (Hoogwaterzone Westdijk-west) en 18-6
(Hoogwaterzone Voorwetering-oost) (beiden NAP -1,00 m) worden in het
peilenvoorstel samengevoegd tot één peilgebied (18-2). Dit was in het vigerende
peilbesluit ook al het geval. Het was echter onduidelijk of er een verbinding
bestond tussen de genoemde actuele peilgebieden. Deze verbinding bestaat
daadwerkelijk, waardoor de gebieden tot één en hetzelfde peilgebied behoren.
Door het verlagen van het peil in het bemalen peilgebied in de BOBM-west zullen
de grondwaterstanden licht dalen. Door de toename van de kweldruk door het
verlagen van het waterpeil zal de verandering van de grondwaterstanden echter
niet even groot zijn als de verandering van de waterpeilen.
NBW-normen
Er is gecontroleerd of met het nieuwe peilenvoorstel wordt voldaan aan de NBWnormen. In tabel 5.8 zijn de toetsresultaten opgenomen voor het huidige klimaat
en het toekomstige klimaatscenario voor 2050. Hieruit blijkt dat na uitvoering van
de maatregelen het watersysteem in de BOBM-west voldoet aan de NBW-normen.
Het NBW-knelpunt in peilgebied 18-1 is door het verlagen van het peil in het
bemalen peilgebied (M7) en het verbreden van de Trambaanwetering-oost (M8)
vrijwel opgelost. Na de uitvoering van de maatregelen uit dit watergebiedsplan is
er voor dit peilgebied een risico op inunderen. Dat wil zeggen dat de berekende
peilstijging minder dan 5 cm van de toetshoogte afwijkt. Verwacht wordt dat door
het open water dat Rijkswaterstaat aanlegt ter compensatie van de extra
verharding door de verbreding van rijksweg A6, ook het risico op inundatie in
peilgebied 18-1 wordt opgelost.
Tabel 5.8 Toetsresultaten NBW-normen toekomstige situatie BOBM-west.
Peil

Toets

Toetshoogte

Waterstandstijging bij

Waterstandstijging bij

gebied

peil

(m NAP)

huidig klimaatscenario

toekomstig klimaatscenario

Grasland

Stedelijk

Grasland

18-1

-1,30

-0,92

-

-0,94

Stedelijk

Grasland

Stedelijk

18-2

-1,00

-0,80

-0,60

-0,90

18-3

-1,05

-0,59

-

-0,81

18-4

-0,85

-

-0,03

18-5

-1,00

-0,84

-0,15

18-6

-0,65

-

+2,14

0,02

0,08

18-7

-0,65

-

+2,00

-0,11

-0,10

18-8

-0,65

-0,53

-

18-9

-1,00

-

-0,43

Legenda:

-

-0,89
-0,78

-0,87

-0,68
-0,86

-0,72

-0,79
-0,78

-0,56

-0,65
-0,84

-0,72

-0,55
-0,53

-0,52

Functie komt niet voor, geen toetsing
Geen wateroverlast
Risico op wateroverlast
Wateroverlast

Hydraulische capaciteit
Er is gecontroleerd of met de maatregelen en het nieuwe peilenvoorstel wordt
voldaan aan de richtlijnen voor opstuwing in watergangen (2 cm/km) en bij
kunstwerken (1 cm/kunstwerk). Hieruit blijkt dat na uitvoering van de
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maatregelen de hoofdwatergangen en kunstwerken in de BOBM-west voldoet aan
de richtlijnen voor opstuwing (tabel 5.9).
Tabel 5.9 Opstuwing in watergangen in de actuele en de toekomstige situatie.
Opstuwing actuele
situatie
Trambaanwetering-oost
(excl. kunstwerken)

Opstuwing toekomstige
situatie

10,0 cm/km

1,0 cm/km

Het hydraulische knelpunt in de Trambaanwetering-oost is verholpen door het
verbreden en verdiepen van de watergang (M8).
Waterkwaliteit en ecologie
De waterkwaliteit in het gebied zal ten gevolge van dit plan maar weinig
verbeteren. Ook worden de ecologische doelstellingen niet gehaald.
Binnen een aantal externe ontwikkelingen liggen kansen om de ecologie in de
BOBM-west te verbeteren. AGV dient daarom nauw betrokken te blijven bij deze
externe ontwikkelingen.
Cultuurhistorie
Het peilbesluit kan gevolgen hebben voor de in de bodem aanwezige
cultuurhistorische waarden door de (geringe) verlaging van de grondwaterstand.
Ook op locaties waar verbreding van de watergangen en aanleg van extra open
water plaatsvindt, moet rekening worden gehouden met cultuurhistorische
waarden.
Bij werkzaamheden in het veld moet rekening worden gehouden met het Verdrag
van Valletta (in de volksmond ook ‘Malta’). In dat verdrag wordt gesteld dat
archeologisch erfgoed zoveel mogelijk in zijn oorspronkelijke context bewaard
moet blijven (“behoud in situ”, dus niet vergraven). Voorafgaand aan
werkzaamheden zal daarom, waar nodig, archeologisch onderzoek moeten
plaatsvinden.
Beheer en onderhoud
Het beheer en onderhoud in de polder voert AGV uit conform de voorschriften in
de Keur (lit. 4) en de richtlijnen en beleidsregels zoals opgenomen in de Nota
inrichting, gebruik en onderhoud (lit. 17). In deze paragraaf wordt alleen drie
specifieke zaken in de polder toegelicht, waar tijdens toekomstig onderhoud
rekening mee moet worden gehouden.
Loopzand in de Trambaanwetering-west
In grote delen van de polder bevindt zich op wisselende diepte een pakket
loopzand in het bodemprofiel. Op enkele plaatsen ligt dit zand zo hoog dat
watergangen de laag aansnijden en daar een loopzand probleem ontstaat. In het
hoofdstelsel treedt dit met name op in de Trambaanwetering-west die daardoor
snel verondiept.
Volgens het huidige ontwerpplan van Rijkswaterstaat ligt over dit gedeelte van de
watergang in de nabije toekomst een afrit van de rijksweg A6 naar de A1. Volgens
de ontwerpplannen zal er, bij de aanleg van de nieuwe afrit, een nieuwe

30 juni 2011 - Watergebiedsplan Kustpolders

75/106

hoofdwatergang langs de spoorbaan en de Naardertrekvaart naar het gemaal
worden gegraven, waardoor het loopzandprobleem in de toekomst zal worden
ontweken.
Tot die tijd zal de watergang regelmatig gecontroleerd moeten worden om
afvoerproblemen te voorkomen. Waarschijnlijk moet de watergang frequenter op
onderhoudsdiepte worden gebracht dan de algemene richtlijn van 5 tot 10 jaar.
Terughoudend zijn met inlaatwater
Het uitgeslagen water uit de BOBM-west is een grote bron van het fosfaat in de
's-Gravelandsevaart boezem. Het is daarom voor een groot deel van het AGV
beheersgebied gunstig deze bron te verkleinen. Een maatregel hiervoor is het
terugbrengen van de hoeveelheid inlaatwater om hoogwatervoorzieningen in de
polder op peil te houden. Al het inlaatwater zal, verrijkt met fosfaat, door het
poldergemaal op de boezem worden gepompt. En dat terwijl alle hoogwaterzones
in de BOBM-west in principe door drie opvoergemalen van polderwater kunnen
worden voorzien. Deze aanpak verdient sterk de voorkeur boven het inlaten van
boezemwater. Maatregel 10 grijpt hier op in.
Openhouden van de bestaande wielen
De wielen in de BOBM-west zijn cultuurhistorisch kenmerkend voor de polder. Het
is daarom van belang dat er aandacht besteed wordt aan het beheer en onderhoud
van deze wielen. Dit houdt in dat het dichtgroeien van deze wielen moet worden
voorkomen en dat eventuele verlanding ongedaan gemaakt moet worden.
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6

6.1

Oostelijk deel van de Binnendijksche, Overscheensche,
Berger- en Meentpolder (BOBM-oost)
Algemeen
De oostelijke delen van de
Binnendijksche, Overscheensche,
Berger- en Meentpolder (BOBM-oost)
liggen zuidoostelijk in het plangebied.
Het oppervlak het oostelijk deel van de
BOBM-polder en het buitendijkse gebied
omvat gezamenlijk ca. 110 ha. Het
buitendijkse gebied heeft een
hoofdzakelijk agrarisch grondgebruik,
terwijl de polder in gebruik is als
industrieterrein.
Grondgebruik
Het grootste deel van het binnendijkse deel van de BOBM-oost heeft de functie
bedrijventerrein (kaart 9) en heeft het bijpassende grondgebruik stedelijk gebied
(kaart 10). Hier is het industrieterrein Gooimeer gelegen. Ten noorden van de afrit
naar het industrieterrein ligt een geïsoleerd wiel, waarvan de omgeving als functie
recreatie (extensief) en als grondgebruik natuur heeft. Het buitendijkse deel van
de BOBM-oost heeft de functie landbouw met natte natuurwaarden. Het
grondgebruik is overeenkomstig met de functie en is agrarisch grasland en
akkerbouw (kaart 10), in de vorm van enkele maïspercelen. Langs Naarden
Vesting ligt een strook die als functie natuur heeft.
Bodemsoorten
Het bodemtype in de BOBM-oost is een mengeling van voornamelijk lichte en
deels zware klei (kaart 8). De ondergrond in het buitendijkse gebied bestaat uit
lichte klei. Het bodemtype in het binnendijkse deel van de BOBM-oost is een
mengeling van lichte zavel en lichte en zware klei. Dit is echter minder relevant
aangezien het maaiveld bij de aanleg van industrieterrein Gooimeer is opgehoogd
met zand.
Maaiveldhoogten
In de BOBM-oost komen relatief grote maaiveldhoogteverschillen voor. De
maaiveldhoogte (kaart 2) varieert van circa NAP -0,30 m tot NAP + 0,80 m. Het
buitendijkse gebied van de BOBM-oost ligt het laagst. Het maaiveld rond de
rijksweg A1 en het industrieterrein Gooimeer ligt een stuk hoger. Het maaiveld
reikt hier tot boven NAP +1,00 m.
Cultuurhistorie
De BOBM-oost viel onder het inundatiegebied van de Nieuwe Hollandse waterlinie
(kaart 13). De historische kern van Naarden Vesting is een terrein van hoge
archeologische waarde. Daarnaast heeft Naarden Vesting een beschermd
stadsgezicht waartoe ook het buitendijkse deel van de BOBM-oost behoort.

30 juni 2011 - Watergebiedsplan Kustpolders

77/106

6.2

Watersysteem
Hoofdwatersysteem
In de Keur van AGV (lit. 4) is het watersysteem onderverdeeld in primaire,
secundaire en tertiaire watergangen. Primaire watergangen zijn watergangen
waaraan het waterschap een belangrijke functie toekent voor de wateraan- en
afvoer en waterberging. De primaire watergangen en inliggende peilregulerende
kunstwerken worden daarom onderhouden door het waterschap.
Hoofdwatergangen vallen onder de primaire watergangen. In de BOBM-oost ligt de
volgende hoofdwatergang (figuur 6.1):
1. Molentocht (W1)

Figuur 6.1 Hoofdwatergangen, kavelsloten en de actuele peilgebieden in de BOBM-oost.
17-x geeft het peilgebiednummer en Wx geeft het nummer van de hoofdwatergangen weer.
Zie kaart 3b voor verdere informatie over de actuele peilgebieden, peilregimes en
kunstwerken.

Er is getoetst of de opstuwing in de hoofdwatergangen en bij de daarin liggende
kunstwerken niet te groot wordt bij een vastgestelde afvoernorm. De resultaten
van deze toetsing worden besproken in paragraaf 6.3.
Peilen
Ter plaatse van het gemaal vindt automatische peilregistratie plaats. In figuur 6.2
zijn de gemeten peilen over de periode januari 2007-november 2010 in het
bemalen peilgebied weergegeven. In deze periode wordt het peil heel strak
gehandhaafd rond NAP -1,20 m. Het actuele peil wijkt 20 cm af van het vigerende
peil volgens het peilbesluit.
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Figuur 6.2 Peilen bij het poldergemaal in de BOBM-oost.

Op basis van beschikbare gegevens bij het waterschap, nieuwe landmetingen
(2008) en verschillende veldbezoeken zijn de actuele peilgebieden en waterpeilen
in kaart gebracht. Deze verschillen op sommige plaatsen van het formele
peilbesluit uit 1989. Het resultaat van de inventarisatie is weergegeven op kaart
3b en tabel 6.1.
Tabel 6.1 Peilgebieden, actuele en vigerende peilen in de BOBM-oost.
Nr.

Deelgebied

Actueel peil*

Vigerend peil

17-1

Bemalen peilgebied

-1,20

-1,40

17-2

Vogelplas

-0,60

flexibel

17-3

Industrieterrein Gooimeer-centraal

-1,07

-1,05

17-4

Buitendijks bij Naarden

-0,54

-0,40

17-5

Industrieterrein Gooimeer-oost

-

-0,85

* Actuele peilen zijn gebaseerd op een éénmalige veldinventarisatie in 2008.

Er kan aanleiding zijn om de peilen, naar aanleiding van de analyses in dit
watergebiedsplan en ervaringen van bewoners, te wijzigen. Afwegingen
daaromtrent zullen worden besproken in paragraaf 6.3.
Drooglegging
De drooglegging is het verschil tussen de maaiveldhoogte en het
oppervlaktewaterpeil. Voor de verschillende peilgebieden is op basis van de
hoogtemetingen uit 2004 (AHN) en de inventarisatie van de actuele peilen uit
2008 de drooglegging bepaald en weergegeven op kaart 5.
In tabel 6.2 is te zien dat de drooglegging in de BOBM-oost voldoet aan de normen
(maximale gemiddelde drooglegging voor grasland op veen: 60 cm, op klei: 90 cm
en op zand: 90 cm). De drooglegging in het binnendijkse deel van de BOBM-oost
is zeer groot. Dit is een direct gevolg van de ophoging met zand voor de bouw van
industrieterrein Gooimeer.
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Tabel 6.2 Actuele drooglegging en bodemtype per peilgebied.
Nr.

Deelgebied

Gemiddelde

Mediane*

drooglegging

drooglegging

(cm)

(cm)

Bodemtype**

17-1

Bemalen peilgebied

176

176

Klei

17-2

Vogelplas

138

115

Klei

17-3

Industrieterrein Gooimeer-

168

144

Klei

centraal***
17-4

Buitendijks bij Naarden

46

53

Klei

17-5

Industrieterrein Gooimeer-oost

-

-

Klei

*Mediaan: Wanneer alle waarnemingen worden gerangschikt van laag naar hoog is de
middelste waarde de mediaan. Bij de beoordeling van de drooglegging is de mediaan vooral
van belang als het gemiddelde te sterk vertekend wordt, bijvoorbeeld door de aanwezigheid
van taluds van wegen of kleine, maar relatief hoge zandruggen.
** Naar Stiboka, 2008.
*** De drooglegging van peilgebied 17-3 is gebaseerd op een toetspeil van NAP -0,95 m.

De drooglegging kan aanleiding zijn om de actuele peilen in de BOBM-oost aan te
passen. Afwegingen daaromtrent zullen worden besproken in paragraaf 6.3.
AGOR (Actueel Grond- en Oppervlaktewater Regime)
Het grondwaterregime wordt meegewogen bij het opstellen van een
peilenvoorstel. Hiervoor wordt uitgegaan van de gemiddeld hoogste
grondwaterstand (GHG) - die vooral in de winter en het vroege voorjaar
voorkomen - en van de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) - die meestal in
de nazomer voorkomt. Figuur 6.3 geeft de gemiddeld hoogste en laagste
grondwaterstanden in de BOBM-oost ten opzichte van het maaiveld weer.

Figuur 6.3 Actuele GHG en GLG volgens het grondwatermodel op basis van de actuele
peilen in de BOBM-oost. De GHG en GLG zijn het resultaat van een modelberekening (lit.
10).

De GHG en GLG in de BOBM-oost gedragen zich verschillend van de rest van het
plangebied. De GHG loopt zeer plaatselijk op tot 25-50 cm onder het maaiveld.
Gemiddeld ligt de GHG tussen 75 en 100 cm onder het maaiveld. De GLG in de
agrarische percelen ligt in de vrijwel de hele BOBM-oost lager dan 100 cm onder
het maaiveld. De opgehoogde delen van het industrieterrein en hebben
vanzelfsprekend een lagere grondwaterstand.
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In de BOBM-oost worden de grondwaterstanden voornamelijk beïnvloed door kwel
(0,3 tot 1,5 mm/dag). De kwel is het grootst in het bemalen peilgebied. Voor meer
informatie over het grondwater wordt verwezen naar de achtergrondrapportage
watersysteemanalyse (lit. 15).
De GHG en GLG van de actuele situatie wordt vergeleken met de GHG en GLG van
de optimale situatie voor de functie agrarisch grasland. De resultaten van deze
vergelijking worden besproken in paragraaf 6.3.
Wateraf- en aanvoer
Het gemaal van de BOBM-oost heeft een capaciteit van 14 m3/min (2 pompen van
7 m3/min).
In het buitendijkse deel van de BOBM-oost bevindt zich een inlaat vanuit de
boezem rondom Naarden Vesting.
Waterkwaliteit
In de BOBM-oost bevinden zich geen meetpunten uit het reguliere
waterkwaliteitsmeetnet van AGV/Waternet. Hierdoor is het onbekend hoe het met
de waterkwaliteit in dit deel van het plangebied gesteld is.
Ecologie
In de zomer van 2007 zijn vegetatieopnamen gemaakt in het plangebied. Het doel
van het onderzoek was om, aan de hand van de vegetatie, een beeld te krijgen
van de ecologische kwaliteit van de sloten en watergangen in het gebied. Het
buitendijkse deel van de BOBM-oost is niet onderzocht omdat de landeigenaren
geen toestemming verleenden voor het betreden van hun land (lit. 20).
De water- en ecologische kwaliteit van de polder kunnen aanleiding zijn tot het
voorstellen van maatregelen voor de polder. Afwegingen daaromtrent zullen
worden besproken in paragraaf 6.3.
6.3

Van knelpunt naar maatregel
In deze paragraaf worden de knelpunten in de BOBM-oost weergegeven en wordt
er per knelpunt een afweging gemaakt die leidt tot een maatregel om het knelpunt
op te lossen. De specificatie en de gevolgen van de te nemen maatregelen worden
in paragraaf 6.4 verder uitgewerkt.

6.3.1

Peilen, GGOR en drooglegging
Knelpunt peilgebied 17-4
De GGOR-studie (Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime) geeft aan dat de
grondwaterstanden voornamelijk in het buitendijkse gebied van de BOBM-oost
(peilgebied 17-4) te laag zijn. Dat wil zeggen dat het te droog is voor een optimale
grasproductie.
Afwegingen drooglegging
De drooglegging in het buitendijkse deel van de BOBM-oost (peilgebied 17-4)
biedt, gezien de functie en het bodemtype, ruimte om het peil met enkele
decimeters te verlagen.
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In de praktijk wordt dit deel van de BOBM-oost ook al 14 cm lager gehouden dan
het vigerend peilbesluit voorschrijft. Dit sluit aan op de wensen van de gebruikers.
De peilscheidende stuw staat momenteel op zijn laagste stand. Voor verdere
verlaging van het peil zou tevens het vervangen van het peilscheidende kunstwerk
nodig zijn.
Afwegingen grondwaterstanden
Volgens de modellering van de grondwaterstanden (AGOR) zou het voor dit
peilgebied gunstig zijn als er een hoger peil zou worden aangehouden. Dit gaat
echter tegen de wens van de gebruikers in, die ook tegen het voorgaande
peilbesluit al bezwaar hebben aangetekend (lit. 28). Omdat de drooglegging bij
het actuele peil voldoet aan de norm en omdat de gebruikers zelf geen behoefte
hebben aan een peilverhoging, wordt er derhalve geen maatregel getroffen om de
grondwaterstanden te verbeteren. Het actuele peil zal worden geformaliseerd in
het peilbesluit.
Maatregelen (M11)
Het actuele peil in peilgebied 17-4 zal worden geformaliseerd in het peilbesluit
(M11).
Invloed op andere knelpunten
Het formaliseren van het actuele peil in peilgebied 17-4 vergroot de waterberging
in peilgebied 17-4.
Knelpunt peilgebied 17-3
Tijdens de veldinventarisatie is er geen peilscheidend kunstwerk aangetroffen in
de dijksloot van peilgebied 17-3.
Afwegingen
Volgens het voorgaande peilbesluit voor de BOBM-oost (lit. 27) is de binnendijkse
dijksloot op industrieterrein Gooimeer een apart peilgebied dat via een
peilscheidend kunstwerk afwatert naar peilgebied 17-3. Door het ontbreken van
een peilscheidend kunstwerk kan het peil in de dijksloot niet optimaal ingesteld
worden. Er is wel een in slechte staat verkerende duiker aangetroffen in de
watergang.
Maatregelen (M12)
De in slechte staat verkerende duiker in de dijksloot zal worden gesaneerd en er
zal een nieuw peilscheidend kunstwerk worden geplaatst (M12). Het peilscheidend
kunstwerk zal bestaan uit een stuw met daarvoor een duiker.
6.3.2

NBW-normen
Om inzicht te krijgen in de wateroverlast en de benodigde waterberging is het
watersysteem getoetst aan de normen van het Nationaal Bestuursakkoord Water
(NBW) (lit. 22). Getoetst is of het watersysteem voldoet of “faalt”. Dit laatste wil
zeggen dat er vaker dan de norm toestaat water op het land staat als gevolg van
piekbuien. Voor de modelbeschrijving en de resultaten wordt verwezen naar het
achtergrondrapport: Watergebiedsplan Kustpolders, Achtergrondrapportage
watersysteemanalyse (lit. 15).
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Tabel 6.3 Toetsresultaten NBW-normen actuele situatie BOBM-oost.
Peil

Toets

Toetshoogte

Waterstandstijging bij

Waterstandstijging bij

gebied

peil

(m NAP)

huidig klimaatscenario

toekomstig klimaatscenario

Grasland

Stedelijk

Grasland

Stedelijk

Grasland

Stedelijk

-0,79

-0,91

-0,70

17-1

-1,20

-0,38

-0,40

-0,96

17-4

-0,54

-0,17

-

-0,15

Legenda:

-

-0,12

Functie komt niet voor, geen toetsing
Geen wateroverlast
Risico op wateroverlast
Wateroverlast

In tabel 6.3 zijn de toetsresultaten opgenomen voor het huidige klimaat en het
toekomstige klimaatscenario voor 2050.
In peilgebied 17-4 is er sprake van een risico op inunderen van het watersysteem.
Dat wil zeggen dat de berekende peilstijging minder dan 5 cm van de toetshoogte
afwijkt. Voor deze peilgebieden zullen enkel maatregelen getroffen worden indien
uit de praktijk wateroverlast als knelpunt herkend wordt.
Maatregelen (M11 en M13)
De peilgebieden in de BOBM-oost voldoen aan de NBW-normen. Er worden daarom
geen maatregelen voorgesteld specifiek gericht op het oplossen van knelpunten in
de waterberging.
Het formaliseren van het actuele peil in peilgebied 17-4 (M11) en het opknappen
van de dijksloot in hetzelfde peilgebied (M13) vergroten echter wel de
bergingscapaciteit van het watersysteem. Hierdoor zal de situatie ten aanzien van
de waterbergingscapaciteit verbeteren.
6.3.3

Hydraulische capaciteit
Er is bekeken of er in het stelsel van hoofdwatergangen voldoende ruimte is om al
het water naar het gemaal af te voeren (lit. 22). Hierbij geldt een afvoernorm van
1,1 m3/min/10ha. Hierbij mag de opstuwing in de watergangen niet te groot
worden. AGV heeft richtlijnen voor deze variabelen, maar die zijn niet algemeen
geldend. Per watergang of kunstwerk moet worden afgewogen of de huidige
opstuwing een knelpunt is. Voor de modelbeschrijvingen en de resultaten wordt
verwezen naar het achtergrondrapport: Watergebiedsplan Kustpolders,
Achtergrondrapportage watersysteemanalyse (lit. 15).
Afmetingen hoofdwatergangenstelsel
Hoofdwatergangen kunnen een hydraulisch knelpunt vormen doordat ze te smal
en/of te ondiep zijn om voldoende water te kunnen afvoeren. Voor de BOBM-oost
kan geconcludeerd worden dat er geen hoofdwatergangen zijn die te krap
gedimensioneerd zijn (figuur 6.4).
Kunstwerken in de hoofdwatergangen
In de hoofdwatergangen bevinden zich in totaal drie duikers. Er is getoetst of deze
kunstwerken de waterafvoer niet te veel belemmeren. Uit de toetsing blijkt dat er
in de BOBM-oost geen duikers zijn die de waterafvoer belemmeren (figuur 6.4).
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Figuur 6.4 Hydraulische knelpunten in de BOBM-oost.

Maatregelen
De waterafvoer in de BOBM-oost functioneert naar behoren. Er worden derhalve
geen specifieke maatregelen voorgesteld die de waterafvoer verbeteren.
Het plaatsen van een nieuw peilscheidend kunstwerk (M12) en het opknappen van
de dijksloot in peilgebied 17-4 (M13) dragen echter wel bij aan de waterafvoer.
6.3.4

Waterkwaliteit en ecologie
Knelpunt waterkwaliteit
Het is onbekend hoe het met de waterkwaliteit in de BOBM-oost gesteld is.
Afwegingen
Het is van belang om in de toekomst inzicht te hebben in de waterkwaliteit van de
BOBM-oost. De waterkwaliteit dient gemonitord te worden.
Maatregelen
Het gemaal BOBM-oost is opgenomen in het reguliere waterkwaliteitsmeetnet van
AGV/Waternet. Hierdoor zal de waterkwaliteit van de BOBM-oost maandelijks
worden gemonitord.
Knelpunt ecologie A
Het is onbekend hoe het met de ecologische kwaliteit in de BOBM-oost gesteld is.
Afwegingen
Het is van belang om in de toekomst inzicht te hebben in de ecologische kwaliteit
van de BOBM-oost. Er dient betere afstemming plaats te vinden met de
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perceelseigenaren over het belang van het monitoren van de ecologische kwaliteit
van kavelsloten. Hierdoor wordt in de toekomst reguliere monitoring mogelijk.
Knelpunt ecologie B
Tijdens veldbezoek is vastgesteld dat de oever naast de dijksloot in peilgebied 174 grotendeels verland is.
Afwegingen
Er is voldoende ruimte om de oever van de dijksloot terug te brengen naar de
originele breedte. Het heeft de voorkeur de oever natuurvriendelijk in te richten.
De ecologie in de BOBM-oost zal daar van profiteren en bovendien neemt de
beleving van de dijk hierdoor toe.
Maatregelen (M13)
De dijksloot in peilgebied 17-2 zal worden opgeknapt (M13). Dit houdt in dat de
oever voor een groot deel zal worden afgegraven tot onder het waterpeil en dat de
oever natuurvriendelijk zal worden in gericht.
Invloed op andere knelpunten
Het opknappen en ecologisch inrichten van de dijksloot zal bijdragen aan
waterberging in peilgebied 17-4.
6.4

Maatregelen BOBM-oost
In deze paragraaf zijn alle maatregelen voor de BOBM-oost op een rijtje gezet. In
§ 6.4.1 zijn de maatregelen gespecificeerd en in § 6.4.2 worden de gevolgen
(effecten) van de maatregelen ervan besproken.
Tabel 6.4 Maatregelen BOBM-oost.
Nr.
M11

Maatregel

Verbetering van:

Actuele peilen vastleggen in peilbesluit

Waterberging peilgebied 17-4

(peilgebied 17-1, 17-4 en 17-5)

6.4.1

M12

Plaatsen stuw en vervangen duiker

Peilbeheer, waterafvoer

M13

Dijksloot opknappen en ecologisch inrichten

Waterberging, waterafvoer, ecologie

Specificatie van de maatregelen
In deze paragraaf wordt een voorzet gedaan op de uitvoering van de maatregelen.
Zo worden onder andere de nieuwe afmetingen van watergangen, duikers en
stuwen weergegeven, alsook de locaties voor nieuwe kunstwerken.
Beschermde flora en fauna
Bij de uitvoering van de maatregelen die in dit watergebiedsplan zijn voorgesteld,
dient rekening te worden gehouden met mogelijk aanwezige beschermde planten
en dieren, zoals opgenomen in tabel 1 tot en met 3 van de Flora- en Faunawet
(FFwet). Ter voorbereiding op de uitvoering van de maatregelen uit dit
watergebiedsplan heeft AGV daarom een inventarisatie laten uitvoeren naar het
voorkomen van beschermde flora en fauna (lit. 38). Bij de planning en uitvoering
van de maatregelen dienen de conclusies en aanbevelingen uit deze inventarisatie
te worden meegenomen.
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Maatregel 11. Wijziging peilbesluit BOBM-oost
Voor het wijzigen van de streefpeilen in de BOBM-oost hoeven geen maatregelen
in het veld worden uitgevoerd. Met deze maatregel worden de actuele peilen in het
peilbesluit geformaliseerd. De beweegbare stuw voor de duiker door de kering in
het buitendijkse gebied (peilgebied 17-4) staat al op de hoogte van het nieuwe
streefpeil ingesteld.
Maatregel 12. Plaatsen stuw en vervangen duiker
Voor deze maatregel wordt de duiker onder de oprit (138849,479679) vervangen
door een nieuwe duiker met een diameter van 0,50 meter. Voor de duiker moet
een stuw met een drempelbreedte van 0,30 meter het waterpeil op -0,85 m NAP
houden.
Maatregel 13. Dijksloot opknappen en ecologisch inrichten
Voor deze maatregel wordt de dijksloot in het buitendijkse gebied tussen de dijk
en het fietspad opgeknapt door het riet te verwijderen en de sloot op diepte te
brengen (van 139267,479279 tot 138797,479766). Door het huidige rietveld is de
oever grotendeels verland waardoor de bergingscapaciteit van het peilgebied is
afgenomen. De oever kan met een flauw talud van 1:4 worden ingericht, waarbij
de zone een natuurvriendelijk karakter krijgt (lit. 33 en lit. 34). Dit betekent dat er
in de zone terughoudend kan worden omgegaan met maaien. Om het bergend
vermogen te behouden moet wel worden voorkomen dat de zone dichtgroeit.

Topografische kaart

Buitendijkse dijksloot

Figuur 6.5 Locatie van de geplande verbreding en foto van de huidige situatie.

6.4.2

Gevolgen van de maatregelen
Peilen, GGOR en drooglegging
Ten opzichte van het voorgaande peilbesluit (lit. 27 en 28) worden er twee
peilwijzigingen voorgesteld in de BOBM-oost. Dit houdt echter alleen een
formalisatie van de praktijksituatie in, waardoor de waterpeilen en daarmee de
drooglegging en de grondwaterstanden niet zullen wijzigen.
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Tabel 6.5 Toekomstige peilgebieden, peilen, mediane drooglegging en peilverandering en
bodemtype in de BOBM-oost.
Gebied

Nr.

Peil

Mediane

Peilverandering**

drooglegging *

zomer/winter (cm)

Bodemtype

zomer/winter (m)
BOBM-

17-1

JP -1,20

1,76

+20

Klei

oost

17-2

FP -0,60

1,15

Klei

17-3

JP -1,05

1,54

Klei

17-4

JP -0,54

0,53

17-5

JP -0, 85

1,55

-14

Klei
Klei

Verklaring: jp: jaarpeil; zp: zomerpeil; wp: winterpeil; fp: flexibel peil.
* Het maaiveld vertoont relatief veel hoogteverschil waardoor de mediaan (de middelste
waarde) een beter uitgangspunt is om de drooglegging te beoordelen
** Ten opzichte van het voorgaande peilbesluit (lit. 27 en 28)

NBW-normen
Er is gecontroleerd of met het nieuwe peilenvoorstel wordt voldaan aan de NBWnormen. In tabel 6.6 zijn de toetsresultaten opgenomen voor het huidige klimaat
en het toekomstige klimaatscenario voor 2050. Hieruit blijkt dat na uitvoering van
de maatregelen het watersysteem in de BOBM-oost voldoet aan de NBW-normen.
Peilgebied 17-4 behoudt een risico op inunderen. De situatie is echter wel
verbeterd door het opknappen van de dijksloot. Hierdoor is er extra waterberging
in het peilgebied gecreëerd.
Tabel 6.6 Toetsresultaten NBW-normen toekomstige situatie BOBM-oost.
Peil

Toets

Toetshoogte

Waterstandstijging bij

Waterstandstijging bij

gebied

peil

(m NAP)

huidig klimaatscenario

toekomstig klimaatscenario

17-1

-1,20

17-4

-0,54

Grasland

Stedelijk

Grasland

Stedelijk

Grasland

Stedelijk

-0,38

-0,40

-0,96

-0,79

-0,91

-0,70

-0,17

-

Legenda:

-

-0,18

-0,15

Functie komt niet voor, geen toetsing
Geen wateroverlast
Risico op wateroverlast
Wateroverlast

Hydraulische capaciteit
Er is gecontroleerd of met de maatregelen en het nieuwe peilenvoorstel wordt
voldaan aan de richtlijnen voor opstuwing in watergangen (2 cm/km) en bij
kunstwerken (1 cm/ kunstwerk). Evenals in de huidige situatie voldoen de
hoofdwatergangen en kunstwerken in de BOBM-oost ook in de toekomstige
situatie aan deze richtlijnen.
Waterkwaliteit en ecologie
In de toekomst zullen de waterkwaliteit en de ecologische toestand in de
BOBM-oost beter worden gemonitord. Hierdoor zal er in de toekomst een beter in
beeld zijn hoe het met de waterkwaliteit en ecologie in de BOBM-oost gesteld is.
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Door de maatregelen waarbij de watergangen natuurvriendelijk worden ingericht
liggen er in het gebied kansen voor verbetering van de ecologische toestand.
Hierbij moet rekening worden gehouden dat de natuurvriendelijke oevers ook
natuurvriendelijk worden onderhouden.
Cultuurhistorie
Het peilbesluit kan gevolgen hebben voor de in de bodem aanwezige
cultuurhistorische waarden door de (geringe) verlaging van de grondwaterstand.
Ook op locaties waar verbreding van de watergangen en aanleg van extra open
water plaatsvindt, moet rekening worden gehouden met cultuurhistorische
waarden.
Bij werkzaamheden in het veld moet rekening worden gehouden met het Verdrag
van Valletta (in de volksmond ook ‘Malta’). In dat verdrag wordt gesteld dat
archeologisch erfgoed zoveel mogelijk in zijn oorspronkelijke context bewaard
moet blijven (“behoud in situ”, dus niet vergraven). Voorafgaand aan
werkzaamheden zal daarom, waar nodig, archeologisch onderzoek moeten
plaatsvinden.
Beheer en onderhoud
Het beheer en onderhoud in de polder voert AGV uit conform de voorschriften in
de Keur (lit. 4) en de richtlijnen en beleidsregels zoals opgenomen in de Nota
inrichting, gebruik en onderhoud (lit. 17). In deze paragraaf wordt alleen een
specifieke zaak in de polder toegelicht, waar tijdens toekomstig onderhoud
rekening mee moet worden gehouden.
Onderhoud buitendijkse dijksloot
In dit plan zijn maatregelen opgenomen om het verlande deel van de buitendijkse
dijksloot op te schonen en terug te brengen op onderhoudsdiepte. In de toekomst
mag, naast het 1,5 meter brede stromingsprofiel, 2 meter als bergingsprofiel
worden aangemerkt en als zodanig worden onderhouden. Dat betekent volgens de
Nota inrichting, gebruik en onderhoud (lit. 17) dat in dit profiel begroeiing
toelaatbaar is, mits de aangroei van bagger en plantenmateriaal niet boven het
laagste streefpeil komt. Overmatige rietgroei kan voorkomen worden door ’s
zomers het riet af te maaien tot onder het waterpeil.
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7

Peilbesluit toelichting
In bijlage I is het formele peilbesluit opgenomen. Op kaart 6a-c zijn de nieuwe
peilgebieden en peilen aangegeven. Bij de peilkeuze is een zorgvuldige afweging
gemaakt tussen de aan het gebied toegekende functies en het huidige
grondgebruik. Hierbij is rekening gehouden met de beleidsuitgangspunten, zoals
NBW, GGOR, drooglegging, de gesignaleerde knelpunten en de belangen van de
verschillende gebruikers. Het streven is om zo goed mogelijk aan het beleid te
voldoen. Daar waar de beleidsregels conflicteren met effectieve oplossingen, wordt
onderbouwd afgeweken van de norm. Het voorstel voor de nieuwe
peilgebiedsindeling is weergegeven in tabel 7-1. De voorgestelde peilen worden
per polder toegelicht.
Tabel 7.1 Toekomstige peilgebieden, peilen, mediane drooglegging en peilverandering en
bodemtype het plangebied.
Gebied

NBM

Nr.

Peil

Mediane

Peilverandering

Peilverandering

(m NAP)

drooglegging *

t.o.v. actueel

t.o.v. vigerend

zomer/winter

zomer/winter

zomer/winter

(m)

peil (cm)

peil (cm)

14-1

JP -1,65

0,57

14-2

JP -1,40

0,47

14-3

JP -1,75

0,48

14-4

FP

1,30

-5

-8/-3

Bodemtype

Klei/veen
Klei

-5

+10

Veen
Zand

(maximum
-0,95)
BOBM-

18-1

JP -1,30

0,56

-5

-5

Veen/zavel

west

18-2

JP -1,00

0,59

Veen/zavel

18-3

JP -1,05

0,66

Veen/zavel

18-4

JP -0,85

1,43

Zand

18-5

JP -1,00

0,74

Veen/zand

18-6

JP -0,70

1,21

Klei

18-7

JP -0,20

1,11

Klei

18-8

ZP -0,60/

0,52

Klei

WP -0,75
18-9
18-10

JP -1,00

0,42

Veen

FP

0,47

Veen/zand

(maximum
-0,90)
BOBM-

17-1

JP -1,20

1,76

oost

+20

17-2

FP -0,60

1,15

Klei

17-3

JP -1,05

1,54

Klei

17-4

JP -0,54

0,53

17-5

JP -0,85

1,55

-14

Klei

Klei
Klei

Verklaring: jp: jaarpeil; zp: zomerpeil; wp: winterpeil; fp: flexibel peil.
* Het maaiveld vertoont relatief veel hoogteverschil waardoor de mediaan (de middelste
waarde) een beter uitgangspunt is om de drooglegging te beoordelen.
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7.1

Noordpolder Beoosten Muiden
Peilgebied 14-1 (Bemalen peilgebied)
In peilgebied 14-1 wordt het peil in de zomer met 8 cm en in de winter met 3 cm
verlaagd tot een jaarpeil van NAP -1,65 m (tabel 7.1).
Bij het actuele peil hebben delen van het peilgebied te maken met een te geringe
drooglegging. Daarnaast geeft de GGOR aan dat de huidige omstandigheden te
nat zijn voor een optimale grasproductie. Ook is uit de toetsing aan de NBWnormen gebleken dat het gebied niet voldoet aan de gestelde normen voor
wateroverlast. Peilverlaging zorgt voor een betere drooglegging, een kleine
verandering van de GHG en GLG en meer bergingscapaciteit in het peilgebied. Het
bodemtype in peilgebied 14-1 is een combinatie van veen- en kleigronden. Met het
oog op de delen met een veenbodem mag het peilgebied maximaal 60 cm
drooglegging krijgen. De mediane drooglegging in het peilgebied wordt 57 cm.
Gezien beleidsregel 3 en 10 van de Nota Peilbeheer (lit. 5) is er geen ruimte om
het peil verder te verlagen. Op basis van beleidsregel 2 van de Nota Peilbeheer
(lit. 5) is gekozen voor een jaarpeil. Er is gekozen om het peilgebied niet op te
splitsen om daarmee versnippering van peilgebieden tegen te gaan.
Met deze peilverlaging wordt de agrarische functie zo optimaal mogelijk bediend
binnen het geldende beleid.
Peilgebied 14-2 (Hoogwaterzone Noordpolderweg)
In peilgebied 14-2 wordt het vigerende peil gehandhaafd (NAP -1,40 m) (tabel
7.1). Het peilgebied zal uitgebreid worden met de sloten rond de woning aan de
Noordpolderweg 10 en enkele percelen ten westen van Noordpolderweg 8. De
analyses die in het kader van dit watergebiedsplan zijn uitgevoerd geven geen
aanleiding om het peil in dit peilgebied te wijzigen. Het peil is afgestemd op de
bebouwing binnen het peilgebied.
Peilgebied 14-3 (Noordelijk peilgebied)
In peilgebied 14-3 wordt het peil verhoogd tot een jaarpeil van NAP -1,75 m (tabel
7.1). Het peil uit het voorgaande peilbesluit (lit. 25) kan niet gehandhaafd worden
in het noordelijke peilgebied, een groot deel van de sloten zou dan droog komen
te staan. Bij het actuele peil hebben delen van het peilgebied echter te maken met
een geringe drooglegging, geeft de GGOR aan dat de grondwaterstanden te hoog
zijn voor een optimale grasproductie en voldoet het gebied niet aan de gestelde
normen voor wateroverlast.
Peilverlaging ten opzichte van het actuele peil zorgt voor een betere drooglegging,
een kleine wijziging van de GHG en GLG en meer bergingscapaciteit in het
peilgebied. Het bodemtype in peilgebied 14-3 is veen. In veengebieden mag de
drooglegging maximaal 60 cm worden. De mediane drooglegging in het peilgebied
wordt 48 cm. Gezien beleidsregel 3 en 10 van de Nota Peilbeheer (lit. 5) is er geen
ruimte om het peil verder te verlagen. Op basis van beleidsregel 2 van de Nota
Peilbeheer (lit. 5) is gekozen voor een jaarpeil.
Met deze peilverlaging wordt de agrarische functie zo optimaal mogelijk bediend
binnen het geldende beleid.
Peilgebied 14-4 (Echobos)
In peilgebied 14-4 wordt een flexibel peil ingesteld met een maximum peil van
NAP -0,95 m. Het water in dit peilgebied wordt niet actief op peil gehouden. Het
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peilgebied wordt gevoed door neerslag en wordt daarnaast beïnvloed door
wegzijging. Bij hevige neerslag kan het peilgebied via een stuw naar het bemalen
peilgebied afwateren. De stuwhoogte (NAP -0,95 m) bepaalt het maximale peil in
het peilgebied.
7.2

Westelijke delen van de Binnendijksche Overscheensche Berger- en
Meentpolder (BOBM-west)
Peilgebied 18-1 (Bemalen peilgebied)
In peilgebied 18-1 wordt het peil met 5 cm verlaagd tot een jaarpeil van
NAP -1,30 m (tabel 7.1).
Bij het actuele peil hebben delen van het peilgebied te maken met een te geringe
drooglegging. Daarnaast geeft de GGOR aan dat de huidige omstandigheden te
nat zijn voor een optimale grasproductie. Ook is uit de toetsing aan de NBWnormen gebleken dat het gebied niet voldoet aan de gestelde normen voor
wateroverlast. Peilverlaging zorgt voor een betere drooglegging, een kleine
verandering van de GHG en GLG en meer bergingscapaciteit in het peilgebied. Het
bodemtype in peilgebied 18-1 is een combinatie van veen- en zavelgronden. Met
het oog op de delen met een veenbodem mag het peilgebied maximaal 60 cm
drooglegging krijgen. De mediane drooglegging in het peilgebied wordt 56 cm.
Gezien beleidsregel 3 en 10 van de Nota Peilbeheer (lit. 5) is er geen ruimte om
het peil verder te verlagen. Op basis van beleidsregel 2 van de Nota Peilbeheer
(lit. 5) is gekozen voor een jaarpeil.
Met deze peilverlaging wordt de agrarische functie zo optimaal mogelijk bediend
binnen het geldende beleid.
Peilgebied 18-10 (Spoorsloot)
In peilgebied 18-10 wordt een flexibel peil ingesteld met een maximum peil van
NAP -0,90 m. Het water in dit peilgebied wordt niet actief op peil gehouden. Het
peilgebied wordt gevoed door neerslag en de afstroming van neerslag van het
talud van de spoorbaan. Bij hevige neerslag kan het peilgebied via een stuw naar
het bemalen peilgebied afwateren. De stuwhoogte (NAP -0,90 m) bepaalt het
maximale peil in het peilgebied.
In de peilgebieden 18-2 (Hoogwaterzone Westdijk-oost), 18-3 (Hoogwaterzone
Westdijk-west), 18-4 (Koggerbosch), 18-5 (Zuidwesthoek langs Googweg), 18-6
(Vinkenplas Muiderberg), 18-7 (Ecologische zone Muiderberg), 18-8 (Buitendijks
ten westen van A6) en 18-9 (Hoogwaterzone Voorwetering-west) wordt het
vigerende peil gehandhaafd (tabel 7.1). De analyses die in het kader van dit
watergebiedsplan zijn uitgevoerd geven geen aanleiding om het peil in deze
peilgebieden te wijzigen. Tevens speelt mee dat de uitvoering van het voorgaande
waterinrichtingsplan (lit. 19) nog moet worden afgerond, waardoor er
terughoudend is omgegaan met het plannen van (ingrijpende) maatregelen in dit
deel van het plangebied. Ook zijn er in de BOBM-west diverse externe
ontwikkelingen gaande die van invloed kunnen zijn op het watersysteem. Het
heeft daarom de voorkeur deze ontwikkelingen nauwgezet te volgen en zonodig te
adviseren over de toekomstige inrichting van het watersysteem.
Door de verbreding van de rijksweg A6 zal peilgebied 18-9 in de toekomst komen
te vervallen.
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Geen peilbesluit
Er is in dit watergebiedsplan voor gekozen het buitendijkse gebied van de
BOBM-west ten oosten van de rijksweg A6 niet op te nemen in het peilbesluit. Er
zullen derhalve geen peilen worden vastgesteld voor dit deel van het buitendijkse
gebied. Voor een nadere toelichting voor deze keuze wordt verwezen naar
paragraaf 5.3.5 van dit watergebiedsplan.
7.3

Oostelijk deel van de Binnendijksche Overscheensche Berger- en
Meentpolder (BOBM-oost)
Peilgebied 17-1 (Bemalen peilgebied)
In peilgebied 17-1 wordt het actuele peil voorgesteld (NAP -1,20 m) (tabel 7.1).
Dit houdt een peilverhoging van 20 cm ten opzichte van het vigerende peilbesluit
in. In dit peilgebied komt vrijwel alleen stedelijk grondgebruik voor. Het actuele
peil en de bijbehorende drooglegging sluiten aan bij de functie van
bedrijventerrein in dit peilgebied.
Peilgebied 17-2 (Vogelplas)
In peilgebied 17-2 wordt het vigerende flexibele peil gehandhaafd (tabel 7.1). Het
wiel in dit peilgebied ligt geïsoleerd van de overige peilgebieden in de BOBM-oost.
Het snijdt door de deklaag en staat daardoor in contact met het eerste
watervoerend pakket. De stijghoogte van het eerste watervoerend pakket is
ongeveer NAP -0,60 m. Als het peil door neerslag boven NAP -0,60 m stijgt, treedt
er wegzijging op. Andersom treedt er kwel op als het peil onder NAP -0,60 m zakt.
Het wiel houdt zichzelf dus als het ware op peil.
Peilgebied 17-3 (Industrieterrein Gooimeer-centraal)
In peilgebied 17-3 (Industrieterrein Gooimeer-centraal) wordt het vigerende peil
gehandhaafd (tabel 7.1). De analyses die in het kader van dit watergebiedsplan
zijn uitgevoerd geven geen aanleiding om het peil in dit peilgebied te wijzigen. Het
vigerende peil en de bijbehorende drooglegging sluiten aan bij de functie van
bedrijventerrein in dit peilgebied.
Peilgebied 17-4 (Buitendijks bij Naarden)
In peilgebied 17-4 wordt het actuele peil voorgesteld (NAP -0,54 m) (tabel 7.1).
Dit is 14 cm lager dan het vigerende peilbesluit. De perceelseigenaren hebben ten
tijde van het voorgaande peilbesluit bezwaar aangetekend en verzocht om
peilverlaging (lit. 28). Dit verzoek werd niet gehonoreerd. In de praktijk is het peil
echter toch lager ingesteld.
Bij het actuele peil voldoet het peilgebied aan de droogleggingsnormen. De GGOR
geeft aan dat de huidige omstandigheden te droog zijn voor een optimale
grasproductie. Gezien de voorgeschiedenis is besloten het actuele peil in dit
peilgebied te handhaven.
Peilgebied 17-5 (Industrieterrein Gooimeer-oost)
In peilgebied 17-5 wordt het vigerende peil gehandhaafd (NAP -0,85 m) (tabel
7.1).
Om dit peil ook daadwerkelijk te kunnen handhaven zal er een nieuw
peilscheidend kunstwerk geplaatst worden. De grens van het peilgebied is echter
wel gewijzigd ten opzichte van het voorgaande peilbesluit (lit. 27). Het
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industrieterrein ten zuiden van de dijksloot behoort nu ook tot het peilgebied. Er
bevindt zich hier echter geen open water. De regenwaterafvoer van het
industrieterrein wordt afgevoerd naar de Naardertrekvaart.
7.4

Advies peilafwijkingen
Noordpolder beoosten Muiden
De onderbemalingen die op naam staan van Dhr. Sonneveld en Dhr. Van Diest
bevinden zich beiden in de zuidoosthoek van de NBM. De condities
(maaiveldhoogte, bodemtype) in beide onderbemalingen zijn vergelijkbaar. Er zal
daarom één advies voor beide onderbemalingen worden gegeven naar de afdeling
Vergunningverlening.
Bestaande vergunningen voor onderbemaling op naam van Dhr. Sonneveld en
Dhr. Van Diest
Na instelling van het nieuwe peilbesluit heerst in de zuidoosthoek van de polder
een drooglegging tussen de 30 en 50 cm. Uitschieters liggen rondom de woningen
naar boven en op enkele percelen naar beneden tot 20 cm drooglegging. De
deklaag in dit deel van de polder bestaat uit veengrond en is kwetsbaar voor
veenoxidatie. Met peilverlagingen moet daarom terughoudend worden omgegaan.
Aan de afdeling Vergunningverlening zal voor de onderbemalingen in dit deel van
de NBM geadviseerd worden in de ontheffingen op de Keur (lit. 4) een minimum
peil voor te schijven van NAP -1,75 m. Dat is 10 cm onder het polderpeil. De
drooglegging zal dan komen te liggen tussen de 40 en 60 cm.
Bestaande vergunning voor onderbemaling op naam van de Maatschap Ter Beek
Ten opzichte van het toekomstige polderpeil (NAP -1,65 m ) is de mediane
drooglegging in deze percelen tussen de 60 en 80 cm. Uitschieters liggen rondom
de woningen naar boven en op enkele percelen naar beneden tot 40 cm
drooglegging. Het bodemtype in deze percelen bestaat voor ongeveer de helft uit
lichte zavel en voor de andere helft uit veen. Deze veengrond is kwetsbaar voor
veenoxidatie. Met peilverlagingen moet daarom terughoudend worden omgegaan.
Gezien de toekomstige drooglegging in de percelen en de zeer beperkte afwijking
van het peil in de onderbemaling ten opzichte van het toekomstige polderpeil
(slecht 5 cm), zal het effect van het in standhouden van deze onderbemaling
minimaal zijn. Daarnaast streeft het waterschap naar grote peilvakken om zoveel
mogelijk sloten in de polder te laten bijdragen aan de waterberging
Aan de afdeling Vergunningverlening zal voor de onderbemaling in dit deel van de
NBM geadviseerd worden de ontheffing op de Keur (lit. 4) in te trekken.
Toekomstige vergunning peilopzetting SC Muiderberg
De voetbalclub wil het waterpeil achter de voetbalvelden in de zomermaanden
kunnen opzetten om over een waterbuffer te beschikken voor de irrigatie van de
velden. Er moet rekening worden gehouden met het aangrenzende
landbouwperceel dat door de peilopzetting niet te nat mag worden. Voor het
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Echobos vormt de peilopzet geen probleem. Momenteel staat er slechts 10 à 20
cm water in de sloot rondom de voetvalvelden.
In het plan zijn voor de peilopzet twee stuwen opgenomen. Een stuw heeft een
verstelbare drempelhoogte waarmee de voetbalclub zelf het peil kan opzetten.
Deze stuw komt te staan bij de oprit naar het veldencomplex. De tweede stuw
heeft een vaste hoogte op NAP -0,95 m en komt te staan achter de kantine. Door
de vaste hoogte kan het waterpeil nooit hoger worden houden dan deze waarde.
De voetbalclub kan met de stuwen het waterpeil maximaal 70 cm opzetten over
een slootlengte van 400 meter. Met een gemiddelde breedte van 2,0 meter
kunnen ze hiermee een extra buffer opbouwen van (0,70 * 400 * 2=) 560 m3. De
drooglegging bij het landbouwperceel wordt dan over een lengte van 160 meter in
de zomermaanden 50 cm. Dit vormt geen probleem.
Aan de afdeling Vergunningverlening zal geadviseerd worden een ontheffing op de
Keur (lit. 4) te verlenen voor een peilopzetting in de zomermaanden tot
NAP -0,95 m.
BOBM-west
Bestaande vergunning voor onderbemaling op naam van de Maatschap Pronk
Ten opzichte van het toekomstige polderpeil (NAP -1,30 m) is de mediane
drooglegging in deze percelen 62 cm. Aangezien het bodemtype in dit deel van de
polder klei is, mag de gemiddelde drooglegging maximaal 90 cm zijn. Het bemalen
peilgebied van de BOBM-west heeft echter te maken met een tekort aan
waterberging. Het beleid van AGV is gericht op grote robuuste peilvakken. Dit is
van belang om de waterberging in de polder zo volledig mogelijk te benutten, wat
met name belangrijk is tijdens hevige neerslag. De drooglegging van de laagste
percelen in de polder is ca. 30 cm. Het is dus van belang dat de perceelssloten van
de onderbemaling in dit deel van de BOBM-west bijdragen aan de
bergingscapaciteit in het bemalen peilgebied bij peilstijgingen van 30 cm en
groter.
Aan de afdeling Vergunningverlening zal voor de onderbemaling in dit deel van de
BOBM-west geadviseerd worden in de ontheffing op de Keur (lit. 4) de voorwaarde
op te nemen dat de onderbemaling bij hevige neerslag mee zal doen in de berging
van het bemalen peilgebied (18-1).
Dit kan bewerkstelligd worden door naast de pomp van de onderbemaling een
vaste stuw te plaatsen met een drempelhoogte van NAP -1,00 m en een minimale
breedte van 1,00 m. Bij hevige neerslag doen de perceelsloten van de
onderbemaling dan mee in de berging van het bemalen peilgebied (18-1) op het
moment dat de laagst gelegen delen hinder ondervinden van de peilstijging.
Bestaande Wm-vergunning voor de geohydrologische isolatie van vuilstort
‘Hollandse Brug’
De percolatiesloot van voormalige vuilstort ‘Hollandse Brug’ valt officieel gezien in
het bemalen peilgebied. Per vergunning is echter geregeld dat het afgevangen
grondwater in de percolatiesloot wordt afgevoerd naar de riolering van
Muiderberg. NV Afvalzorg is verantwoordelijk voor de waterbeheersing van de
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percolatiesloot. Momenteel loopt er een proef waarbij de bemaling naar de
riolering is stopgezet.
Naar aanleiding van de reactie van NV Afvalzorg op de ter inzage legging van het
ontwerp watergebiedsplan is er aanvullend onderzoek gedaan naar de effecten van
de peilverlaging in de BOBM-west op de toestroom van grondwater naar de
percolatiesloot van de voormalige vuilstort ‘Hollandse Brug’. Hieruit is het
volgende gebleken over het grondwaterbeheersysteem van de vuilstort:
− Als gevolg van de peilverlaging neemt het debiet dat NV Afvalzorg per dag naar
de riolering moet verpompen toe met ca. 50 m3 om aan de verplichting van de
Wm-vergunning te kunnen blijven voldoen. NV Afvalzorg heeft aangegeven dat
dit een kostenpost tot gevolg heeft, aangezien de huidige pomp niet
gedimensioneerd is op een dergelijke extra hoeveelheid water en energie- en
lozingskosten zullen toenemen.
− De meeste vervuiling is tot nu toe nog niet aan de oppervlakte gekomen. Tot
op heden zijn alleen die vervuilende stoffen aan de oppervlakte gekomen die
het meest mobiel zijn, met name stikstof en sulfaat. De minder mobiele
stoffen, zoals PAK’s (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) en zware
metalen, kunnen zich de komende decennia nog verspreiden om uiteindelijk
ook in het oppervlaktewater terecht komen.
Het verpompen van afgevangen grondwater naar de RWZI is op de lange termijn
niet efficiënt, omdat de RWZI hierdoor belast wordt met zogenaamd “dun” water.
Het definitief stoppen met het verpompen van afgevangen grondwater uit de
percolatiesloot is voor AGV/Waternet daarom op zichzelf geen probleem. Er zijn
echter wel voorwaarden nodig om in te kunnen grijpen als op termijn vervuiling in
de vorm van PAK’s en zware metalen in het oppervlaktewater terecht dreigt
komen:
− Het is raadzaam dat de beheerder van de vuilstort de grondwaterkwaliteit rond
de vuilstort blijft monitoren. Zo kan worden gesignaleerd wanneer er vervuiling
aan de oppervlakte dreigt te komen.
− Indien nodig het instellen van een nieuwe beheermaatregel om onacceptabele
vervuiling van bodem, grond- en/of oppervlaktewater te voorkomen. Dit kan
bijvoorbeeld een lokale zuivering zijn. De beheerder van de vuilstort (in de
nazorgfase de provincie Noord-Holland) is verantwoordelijk voor het treffen van
deze beheermaatregel.
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8

Beheer, onderhoud en monitoring
In dit hoofdstuk wordt globaal aangegeven hoe het beheer en onderhoud in de
toekomst wordt uitgevoerd. Daarnaast wordt ingegaan op het monitoringsplan om
na te kunnen gaan of de genomen maatregelen het gewenste effect hebben.

8.1

Waterkwantiteit en waterkwaliteit
In het peilbesluit (bijlage I) zijn de waterpeilen vastgelegd voor de peilgebieden
die in het plangebied voorkomen. In het plangebied komen vier (polder)gemalen
voor die voor afvoer van water zorgen en drie gemalen die voor wateraanvoer
zorgen.

8.1.1

Waterpeil
In de peilgebieden wordt een jaarpeil, een zomer- en winterpeil of een flexibel peil
gehanteerd (zie kaart 6). In hoofdstuk 7 staat een samenvatting van de
toekomstige peilgebieden en peilen.
In gebieden met een jaarpeil wordt gedurende het hele jaar dit peil aangehouden
met een marge van 5 cm hoger en 5 cm lager dan dit peil. In gebieden met een
flexibel peil hoeft, binnen de gestelde marges, het peil in principe niet gestuurd te
worden. In een enkel peilgebied wordt een zomer- en een winterpeil gehanteerd.
Richtlijn voor overgang van zomer- naar winterinstelling is 1 oktober en richtlijn
voor overgang van winter- naar zomerinstelling is 1 april. Er zijn diverse redenen
om met de overgang van zomer- naar winterinstelling soepel om te gaan. In de
praktijk wordt een marge van +/- 2 weken gehanteerd. Na een droge zomer en
een droog najaar wordt de winterinstelling bijvoorbeeld later in oktober of
stapsgewijs ingevoerd. Hierbij wordt rekening gehouden met meldingen van
ingelanden.
Tenslotte geldt voor alle in het plan genoemde peilen, dat dit streefwaarden zijn,
die gemeten (kunnen) worden bij de gemalen en officiële peilschalen (kaart 6a-c).
Binnen ieder peilgebeid is sprake van natuurlijk verhang in de waterstand.
Hierdoor verschilt de waterstand van plek tot plek. Met name in de grote
peilgebieden, zoals in de Noordpolder beoosten Muiden, moet rekening gehouden
worden met tijdelijke peilafwijkingen ten gevolge van weersinvloed (neerslag,
verdamping en wind) en eventuele beperkingen in aan- en afvoermogelijkheden
van en naar omliggende wateren.

8.1.2

Peilbeheer en calamiteiten
Het waterpeil wordt bij alle poldergemalen elk uur geregistreerd en bewaard.
Dagelijks wordt de gemaalcomputer automatisch uitgelezen door een centrale
computer in Amsterdam. De gegevens worden op deze centrale computer
bewaard. In de BOBM-west wordt het peil van de hoogwaterzone Westdijk-oost
ook geregistreerd en bewaard.
Storingen worden direct naar de centrale computer doorgemeld (paragraaf 8.2).
Als er sprake is van een calamiteit wordt direct actie ondernomen en komt een
watersysteembediener ter plaatse. Indien nodig worden noodmaatregelen
getroffen.
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8.1.3

Poldergemalen
In het plangebied bevinden zich de volgende (polder)gemalen:
1.

Noordpolder beoosten Muiden (elektrisch poldergemaal; 50 m3/min)

2.

BOBM-west (elektrisch poldergemaal; 36,5 m3/min)

3.

BOBM-oost (elektrisch poldergemaal; 14 m3/min)

4.

afvoergemaal (noordelijk peilgebied Noordpolder; 3 m3/min)

5.

opvoergemaal (hoogwaterzone Noordpolder; 1 m3/min)

6.

opvoergemaal (hoogwaterzone Westdijk; 1 m3/min)

7.

opvoergemaal (Koggerbosch; 1 m3/min)

Het beheer en onderhoud van al deze gemalen wordt door AGV/Waternet
uitgevoerd. De meeste gemalen werken automatisch. In de hoofdwatergang bij
het gemaal wordt het waterpeil door een vlotterunit geregistreerd. Dit signaal
wordt doorgestuurd naar de gemaalcomputer. Het geregistreerde peil wordt
vergeleken met het ingestelde aan- en afslagpeil. Bij een geregistreerd peil hoger
dan het aanslagpeil start het gemaal op, bij een waterpeil lager dan het afslagpeil
slaat het gemaal weer af. Er wordt naar gestreefd om met de gemaalinstelling een
waterpeil conform het peilbesluit te realiseren. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt
van de maandgegevens voor het bijsturen van de instellingen om het streefpeil te
naderen. De poldergemalen van de NBM en de BOBM-west zijn uitgerust met een
frequentieregelaar. Afhankelijk van de frequentie pompt het gemaal met
verschillende capaciteiten. Het gemaal start op een lage frequentie en daarmee
met een lage maalcapaciteit. Als het waterpeil niet daalt, of blijft stijgen, schakelt
het gemaal over op een hogere frequentie en daarmee een hogere maalcapaciteit.
Het polderwater stroomt via het stelsel van hoofdwatergangen uiteindelijk richting
het gemaal. In de bemalen peilgebieden met een jaarpeil zal er een bandbreedte
van +5 cm en -5 cm rondom het peilbesluitpeil worden gehanteerd. Dit is nodig
om een verhang in de watergang te creëren en stroming naar het gemaal op te
wekken. Bij sterke begroeiing van de watergangen of weinig waterdiepte zal deze
bandbreedte in de praktijk soms opgerekt worden.
8.1.4

Stuwen
Het waterniveau in de hoger gelegen peilgebieden wordt geregeld door stuwen.
Veel van deze stuwen zijn, bijvoorbeeld in verband met een zomer- en winterpeil,
regelbaar. Het instellen wordt door de watersysteembediener gedaan. Instellen
door derden wordt voorkomen door het plaatsen van een hangslot en gebruik van
een speciale sleutel. De kunstwerken worden zo bediend dat het peilbesluit
optimaal wordt gehandhaafd. Net als bij het instellen van de gemalen wordt hier
enige flexibiliteit toegepast. Zo kan goed ingespeeld worden op weersomstandig.
De belangrijke kunstwerken worden wekelijks 1-3 keer door de
watersysteembediener bezocht. Indien nodig wordt het betreffende kunstwerk
bediend.

8.1.5

Waterinlaat
In het gebied bedient AGV/Waternet diverse inlaten. Afhankelijk van de begroeiing
is het nodig om regelmatig vuil voor de inlaatopening te verwijderen. Dit wordt
door de watersysteembediener gedaan. De watersysteembediener houdt ook
rekening met de waterbehoefte van de polder en de doelstelling om niet te veel
gebiedsvreemd water in te laten. In natte perioden worden de inlaten zoveel
mogelijk dichtgezet. In droge perioden met watertekort worden de inlaten verder
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opengezet. De belangrijke inlaten worden wekelijks 1-3 keer door de
watersysteembediener bezocht. Indien nodig wordt het betreffende kunstwerk
bediend.
8.1.6

Regulier onderhoud hoofdwatergangen
In de paragrafen 4.3.6 en 5.3.6 is aangegeven welke hoofdwatergangen worden
opgeheven (2 trajecten in de hoofdwatergang) en welke hoofdwatergangen nieuw
zijn (4 trajecten). De twee trajecten zullen niet meer door AGV/Waternet worden
onderhouden, dit zal door de particuliere eigenaar worden overgenomen. De vier
trajecten worden door AGV/Waternet in het regulier onderhoudsprogramma
opgenomen.
Het periodiek onderhoud aan het grootste deel van de hoofdwatergangen wordt in
opdracht van AGV/Waternet jaarlijks uitgevoerd. Afhankelijk van de afmeting van
de watergang en de bereikbaarheid wordt het onderhoud uitgevoerd door een
tractor met maaikorf of maaiboot. Vanwege slechte bereikbaarheid wordt op een
aantal plaatsen handmatig onderhoud uitgevoerd. Indien mogelijk wordt het
schonen van watergangen zoveel mogelijk met een tractor of maaiboot
uitgevoerd. Watergangen met een belangrijke wateraf- of -aanvoerende functie
worden twee maal per jaar geschoond. Richtlijn is medio juli en eind oktober.
In uitzonderlijke gevallen wordt een extra onderhoudsbeurt uitgevoerd of wordt
het onderhoud eerder uitgevoerd. Dit gebeurt wanneer de bemaling van de polder
problemen ondervindt van overmatige plantengroei/kroos in de
hoofdwatergangen.

8.1.7

Overige watergangen
Eigenaren van percelen aan de overige watergangen zijn verantwoordelijk voor het
onderhoud van de halve breedte van de aan hun perceel grenzende watergang.
Tevens zijn zij verantwoordelijk voor het onderhouden van de kanten van alle
wateren langs hun perceel boven het laagst vastgestelde (streef)peil.

8.1.8

Baggeren
De noodzaak voor baggeronderhoud van hoofdwatergangen wordt vastgesteld
door het inpeilen van de baggerlaag. Dit is in 2004 gebiedsdekkend gedaan
waarna op basis van urgentie een planning is opgesteld. In de hoofdwatergangen
van de polders is veel bagger aangetroffen. De baggerlaag kan plaatselijk voor een
slechte wateraf- en -aanvoer zorgen.
In de overige particuliere watergangen is op veel plaatsen achterstallig
baggeronderhoud. Voor deze watergangen zijn de ingelanden zelf verantwoordelijk
voor het plegen van het nodige onderhoud en het op diepte houden van de sloten.

8.1.9

Waterkwaliteit
De beheer- en onderhoudsactiviteiten gericht op waterkwaliteit bestaan uit het
beperken van gebiedsvreemd inlaatwater, het baggeren (of toezien daarop) van
de watergangen, toepassen van milieuvriendelijke onderhoudsmethodiek en indien
nodig het extra doorspoelen van het watersysteem bij acute
waterkwaliteitsproblemen. Toch is het lastig om een goede waterkwaliteit te
realiseren omdat deze grotendeels door externe factoren wordt bepaald
(bijvoorbeeld riooloverstorten, ongezuiverde lozingen en meststoffen).
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8.1.10

Inlaat van boezemwater
Dit gebeurt op een aantal plaatsen, de meeste inlaten zijn in het beheer van
AGV/Waternet. Bij deze inlaten wordt minimaal water ingelaten om gebiedsvreemd
water te weren. Daarnaast wordt het watersysteem soms doorgespoeld om
waterkwaliteitsproblemen te voorkomen. Er wordt naar gestreefd om het beheer
van inlaten zoveel mogelijk over te nemen en daarmee de waterinlaat te
beheersen.

8.1.11

Onderhoudsmethodiek
Het toepassen van een natuurvriendelijke onderhoudsmethodiek conform de ‘Nota
Natuurvriendelijk Onderhoud’ (lit. 21) draagt bij aan rijk waterleven.
Natuurvriendelijk onderhoud is met name goed mogelijk op plaatsen waar de
watergang overgedimensioneerd is.
Natuurvriendelijk onderhoud kan het volgende inhouden:
− De frequentie van schonen is niet hoger dan strikt noodzakelijk is voor de
wateraan- en -afvoer.
− De vegetatie in het bergingsprofiel wordt bij voorkeur afgevoerd. Indien het
maaisel niet wordt afgevoerd wordt het maaisel niet op het schuine talud
afgezet, maar minstens 0,75 m uit de waterkant afgezet.
− Bij maaien en schonen wordt geen bagger van de waterbodem opgeschept.

8.2

Calamiteiten
AGV/Waternet heeft diverse middelen die ingezet kunnen worden bij calamiteiten,
zowel op het gebied van waterkwaliteit als waterkwantiteit. De calamiteiten
kunnen worden gemeld bij SOS Water Thuis: 0900 – 93 94 (lokaal tarief). Dit
nummer is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Alle gesignaleerde
calamiteiten worden doorgegeven aan een wachtdienstmedewerker. Hoog- en
laagwater situaties bij de gemalen worden rechtstreeks naar de semafoon van de
wachtdienstmedewerker gemeld.

8.2.1

Calamiteit wateroverlast
Voor het bestrijden van wateroverlast als gevolge van extreme neerslag kan een
mobiele pomp worden ingezet. Hiertoe zijn zogenaamde
waakvlamovereenkomsten afgesloten met loonwerkers in de regio. De
wachtdienstmedewerker schakelt de loonwerker in voor het opstellen en bedienen
van pompinstallatie.

8.2.2

Calamiteit waterkwaliteit
Vooral bij aanhoudend warm zomerweer kunnen zich waterkwaliteitsproblemen
voordoen. Bij massale vissterfte (ondermeer door botulisme) is het nodig om snel
actie te ondernemen. Vissterfte treedt meestal op als gevolg van zuurstoftekort,
bijvoorbeeld na een grote riooloverstort. Doorspoelen van het watersysteem of
beluchten brengt weer zuurstof in het water en voorkomt verergering van het
probleem. Bij aanwijzingen voor botulisme worden de kadavers opgestuurd naar
het onderzoeksinstituut RIZA in Lelystad. AGV/Waternet verwijdert kadavers uit
wateren waarvoor zij onderhoudsplichtig is. Waterkwaliteitsproblemen worden
structureel aangepakt door bijvoorbeeld sanering van riooloverstorten en
ongezuiverde lozingen.
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8.3

Monitoring
AGV/Waternet monitort diverse gegevens in het plangebied. De gegevens worden
gebruikt om het beheer en onderhoud te optimaliseren, om vragen van ingelanden
te beantwoorden en om plannen voor en wijzigingen in het gebied te
beargumenteren. De gegevens die AGV/Waternet registreert zijn: waterpeilen
(zowel handmatig bij peilschalen als automatisch bij gemalen), draaiuren van de
gemalen in het gebied en waterkwaliteitsgegevens middels het reguliere
waterkwaliteitsmeetnet.

8.3.1

Gemaalregistratie
Om inzicht te krijgen in hoeveel water uit het gebied wordt afgevoerd, worden de
uitgeslagen gemaalhoeveelheden geregistreerd. Daarnaast wordt ook bijgehouden
hoeveel water wordt aangevoerd door de opvoergemalen (zie paragraaf 8.1).

8.3.2

Peilschalen
Voor zover nog niet aanwezig wordt in elk peilgebied een peilschaal geplaatst. De
peilschalen worden bij voorkeur geplaatst op een goed bereikbare plek, afleesbaar
vanaf de openbare weg. Het waterpeil dat bij de peilschaal wordt afgelezen dient
representatief te zijn voor het gehele peilgebied. In de grotere peilgebieden kan
het nodig zijn meerdere peilschalen te plaatsen zodat ook het aanwezige verhang
in de hoofdwatergangen kan worden vastgesteld.
De waterstand bij goed bereikbare peilschalen wordt meerder malen per week
door een watersysteembediener gecontroleerd. Wanneer frequente controle bij
een moeilijk bereikbare peilschaal nodig is, dan kan hier (tijdelijk) een
automatische peilopnemer worden geplaatst.
Na de realisatie van het plan zal extra aandacht uitgaan naar de gebiedsdelen
waar een verandering is doorgevoerd. Dit zijn de bemalen peilgebieden van de
NBM en BOBM-west (14-1 en 18-1) en het noordelijk peilgebied (14-3) in de NBM.

8.3.3

Grondwatermeetnet
In het grondwatermeetnet wordt de grondwaterstand en stijghoogte van het
eerste watervoerend pakket periodiek gemeten. In overleg met de provincie
Noord-Holland zal het bestaande grondwatermeetnet geëvalueerd en mogelijk
aangevuld worden.

8.3.4

Waterkwaliteit
Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de waterkwaliteit zal gebruik worden
gemaakt van het reguliere waterkwaliteitsmeetnet van AGV/Waternet. Bij elk
poldergemaal wordt de waterkwaliteit voor diverse stoffen gemeten (nutriënten,
chloride, macro-ionen, EGV, etc.).
In dit plan is voorgesteld om enkele natuurvriendelijk ingerichte bergingszones
aan te leggen. Steekproefsgewijs zullen de effecten van het natuurvriendelijke
onderhoud worden geëvalueerd.
Daarnaast kunnen ook op eigen initiatief van particulieren oevers natuurvriendelijk
aangelegd worden. In de NBM loopt het project ‘Boeren als beheerder’, in het
kader waarvan verschillende natuurvriendelijke oevers zullen worden aangelegd.
De monitoring van dit project valt buiten dit plan.
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8.3.5

Tevredenheid bij ingelanden
Niet alleen bij de voorbereiding van het watergebiedsplan, maar ook daarna is het
zinnig om een terugkoppeling met de ingelanden te organiseren. Dat kan in de
verschillende stadia na de planvorming, te weten: de voorbereiding van de
uitvoering, tijdens de uitvoering zelf en nadat de uitvoeringswerkzaamheden zijn
afgerond. Doel hiervan is om praktische problemen te bespreken en waar mogelijk
op te lossen, en niet zozeer om principieel af te wijken van het plan.
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Overzicht kaartenbijlage
De kaartenbijlage van dit watergebiedsplan is in een aparte bundel opgenomen.

Kaart nr.

Titel

Kaart 1

Plangebied

Kaart 2

Maaiveldhoogte

Kaart 3

Actuele peilgebieden, peilregimes en kunstwerken

Kaart 4

Vigerende peilgebieden en peilregimes

Kaart 5

Drooglegging huidige situatie

Kaart 6

Nieuwe peilgebieden en peilregimes

Kaart 7

Drooglegging toekomstige situatie

Kaart 8

Bodemgesteldheid en bodemopbouw

Kaart 9

Functies

Kaart 10

Grondgebruik

Kaart 11

Ecologische beoordeling

Kaart 12

Waterkwaliteit

Kaart 13

Cultuurhistorische kenmerken
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Luchtfoto

Kaart 15

Maatregelen
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Bijlage I Het peilbesluit
PEILBESLUIT Kustpolders (Noordpolder beoosten Muiden, Binnendijksche,
Overscheensche, Berger- en Meentpolder, Buitendijken bij Naarden)
30 juni 2011
Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht;
(AB 30 juni 2011)
gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 3 mei 2011,
gelet op de door het toenmalige bestuur van de bovengenoemde polders
vastgestelde peilbesluiten:
-

Noordpolder beoosten Muiden, vastgesteld d.d. 15/03/1995, goedgekeurd
door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bij besluit van 07/11/1995
(nummer 95-516488);

-

Binnendijksche Overscheensche Berger- en Meentpolder, vastgesteld d.d.
13/03/1996, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bij
besluit van 16/09/1996 (nummer 9600805/JVP/DvD);

-

Buitendijken bij Naarden, vastgesteld d.d. 28/06/1989, goedgekeurd door
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bij besluit van 31/10/1989 (nummer
89-510341).

Overwegende:
-

dat de peilbesluiten van de polders Noordpolder beoosten Muiden,
Binnendijksche, Overscheensche, Berger- en Meentpolder en Buitendijken bij
Naarden de wettelijke voorgeschreven herzieningstermijn van 10 jaar hebben
overschreden;

-

dat met dit peilbesluit invulling wordt gegeven aan het door Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland vastgestelde streekplan en waterhuishoudingsplan
en het Waterbeheerplan van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht;

-

dat bij de herziening en vaststelling van de peilen de betrokken belangen zijn
onderzocht en afgewogen overeenkomstig de toelichting, die als onderdeel
van dit peilbesluit dient te worden aangemerkt (deze toelichting is
opgenomen in het watergebiedsplan);

-

dat de ontwerp peilbesluiten ter voldoening aan het gestelde in artikel 4.4.
van de Waterverordening hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht zijn
voorbereid conform afd. 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;

-

dat de ontwerp peilbesluiten, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.4 van
de Algemene wet bestuursrecht, vanaf 5 april 2010 tot en met 16 mei 2010
voor een ieder ter inzage hebben gelegen en de omgeving geïnformeerd is via
een voorlichtingsavond op 17 december 2009;

-

dat vijf (5) zienswijzen zijn ingediend en meegewogen zijn in de peilbesluiten;

-

dat deze zienswijzen en de reacties daarop door het hoogheemraadschap
Amstel, Gooi en Vecht zijn opgenomen in het verslag van inspraak.

gelet op artikelen 4.2 en 4.5 van de Waterverordening hoogheemraadschap
Amstel, Gooi en Vecht;
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gelet op artikel 5.2 van de Waterwet;
BESLUIT:
I.

Het geldende peilbesluit voor de Noordpolder beoosten Muiden, vastgesteld
15/03/1995, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bij
besluit van 07/11/1995 (nummer 95-516488), in te trekken met ingang van
de onder VI van dit peilbesluit genoemde datum;

II.

Het geldende peilbesluit voor de Binnendijksche, Overscheensche, Berger- en
Meentpolder vastgesteld 13/03/1996, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland bij besluit van 16/09/1996 (nummer 9600805/JVP/DvD),
in te trekken met ingang van de onder VI van dit peilbesluit genoemde
datum;

III. Het geldende peilbesluit voor de Buitendijken bij Naarden vastgesteld
28/06/1989, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bij
besluit van 31/10/1989 (nummer 89-510341), in te trekken met ingang van
de onder VI van dit peilbesluit genoemde datum;
IV. Voor de toepassing van dit peilbesluit geldt het Normaal Amsterdams Peil
(N.A.P.) als referentiepeil; dit peil is op de peilschalen aangegeven;
V.

De in dit gebied of afzonderlijke gebiedsdelen na te streven waterstanden en
de plaats van de peilschalen zijn:
Polder1

Peilgebied nr.1

Waterstanden in cm t.o.v. N.A.P.1

Noordpolder beoosten Muiden
14-1

JP -1,65

14-2

JP -1,40

14-3

JP -1,75

14-4

FP (maximum -0,95)

Westelijke delen Binnendijksche, Overscheensche, Berger- en Meentpolder
18-1

JP -1,30

18-2

JP -1,00

18-3

JP -1,05

18-4

JP -0,85

18-5

JP -1,00

18-6

JP -0,70

18-7

JP -0,20

18-8

ZP -0,60/ WP -0,75

18-9
18-10

JP -1,00
FP (maximum -0,90)

Oostelijk deel Binnendijksche, Overscheensche, Berger- en Meentpolder
17-1

JP -1,20

17-2

FP -0,60

17-3

JP -1,05

17-4

JP -0,54

17-5

JP -0,85

Jp: jaarpeilen, zp/ wp: een peilgebied waar onderscheid wordt gemaakt tussen
een zomer- en een winterpeil, fp: flexibel peilbeheer (tot een maximum peil).

1

Peilgebieden, peilen en peilschalen zijn aangegeven op de bij dit watergebiedsplan

behorende kaart nr. 6 (bladen a t/m c).
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De peilen als genoemd in dit besluit en aangegeven op de bijbehorende
peilenkaart worden gehandhaafd met inachtneming van de volgende bepalingen:
-

Het dagelijks bestuur is bevoegd om in bijzondere omstandigheden tijdelijk af
te wijken van de in dit besluit genoemde peilen.

-

De peilen zullen worden aangeduid door tenminste één per peilgebied
geplaatste peilschaal.

-

Als regel zal de overgang van zomerpeil naar winterpeil plaatsvinden in de
maanden oktober/november en de overgang van winterpeil naar zomerpeil in
de maanden april/mei, waarbij de weersgesteldheid in aanmerking zal worden
genomen.

-

Bij afwijking van de in de tabel genoemde waterstanden van minder dan 5 cm
mag en bij een afwijking van 5 cm of meer moet bemaling, lozing of inlaat
plaatsvinden tot op het moment dat na bijzakking of verhoging de na te
streven waterstand weer bereikt is.

-

De aanvragen voor ontheffing op het verbod een waterstand te brengen of te
houden op een peil dat afwijkt van het met dit peilbesluit vastgestelde peil,
worden beoordeeld op grond van het ontheffingenbeleid verwoord in de
“Beleidsnota afwijkingen van peilbesluiten”.

VI. De werking van dit besluit gaat in op een nader door het dagelijks bestuur
aan te geven tijdstip. Dit zal middels een publicatie geschieden na het
gereedkomen van de verbeteringswerken ten behoeve van de
waterbeheersing.

Amsterdam, 30 juni 2011,
Het algemeen bestuur,

Dhr. H.J. Kelderman,

Dhr. J. de Bondt,

Secretaris

Dijkgraaf

30 juni 2011 - Watergebiedsplan Kustpolders
Bijlagen

7/16

30 juni 2011 - Watergebiedsplan Kustpolders
Bijlagen

8/16

Bijlage II Plannen en ontwikkelingen in het gebied
In het plangebied spelen naast dit watergebiedsplan vele andere plannen
en ruimtelijke ontwikkelingen. In deze bijlage worden een aantal
voorbeelden gegeven. De informatie over al deze plannen is aan snelle
verandering onderhevig. Onderstaand overzicht is dan ook niet meer dan
een momentopname. Voor meer gedetailleerd informatie over deze
plannen en ontwikkelingen wordt verwezen naar de trekkende
organisaties.
Tracébesluit Schiphol-Amsterdam-Almere
Trekker:

Rijkswaterstaat

Uitvoeringsperiode:

vanaf 2010

Deelname AGV:

Advisering; vergunningverlening

Voor een betere verkeersdoorstroming wil Rijkswaterstaat de capaciteit de
rijkswegen in het traject Schiphol – Almere vergroten. Hiervoor worden onder
andere wegen verbreed, spitsstroken aangelegd en knooppunten heringericht. Dit
plangebied krijgt te maken met de verbreding van de A6 tussen de Hollandsche
brug en de A1 en de herinrichting van knooppunt Muiderberg. Het tracébesluit met
de daarop betrekking hebbende stukken ligt vanaf 30 maart 2011 ter inzage. De
beroepstermijn loopt van 31 maart tot en met 11 mei 2011.
Sanering ongezuiverde lozingen Muiden
Trekker:

Gemeente Muiden

Uitvoeringsperiode:

2009-2010

Deelname AGV:

Waternet is ingeschakeld als uitvoerder

In het buitengebied van de gemeente Muiden zijn nog ongezuiverde lozingen van
boerderijen en woningen aanwezig. Deze worden aangesloten op drukriolering of
voorzien van IBA’s (individuele behandeling afvalwater). Waternet heeft opdracht
gekregen van de gemeente om dit project uit te voeren. Er is al een begin
gemaakt met de aanleg van de drukriolering.
Kadereconstructie Schapekade
Trekker:

AGV

Uitvoeringsperiode:

2009-2010

Deelname AGV:

trekker

De Schapekade is een boezemwaterkering. Uit de toetsing is gebleken dat de kade
op plaatsen te laag is, niet stabiel genoeg en er risico bestaat op “piping”
(grondwaterstroming via een holle ruimte of “pipe” onder de dijk). Dijkverbetering
is daarom nodig. Daarbij moet ook een aanpassing plaatsvinden van de huidige
teensloot van de dijk (landinwaarts verleggen of een alternatieve oplossing).
Eventueel gedempt slootoppervlak moet binnen het peilgebied gecompenseerd

30 juni 2011 - Watergebiedsplan Kustpolders
Bijlagen

9/16

worden. AGV is bezig met het voorbereidend onderzoek en overleg met partijen
over de uitvoering.
Natuurboulevard
Trekker:

Provincie Noord-Holland/ Staatsbosbeheer/
Dienst Landelijk Gebied

Uitvoeringsperiode:

2010-2015 (indicatief)

Deelname AGV:

Advisering; vergunningverlening

In het kader van het project ‘Natuurboulevard’, een onderdeel van het programma
‘Groene Uitweg’ van de Provincie Noord-Holland zijn er plannen voor recreatieve
voorzieningen langs IJmeer- en Gooimeerkust. In de Noordpolder beoosten Muiden
wordt onder meer gedacht over een laarzenpad.
Groene Ruggengraat
Trekker:

Provincie Noord-Holland/ Staatsbosbeheer

Uitvoeringsperiode:

2010-2015 (indicatief)

Deelname AGV:

Advisering; vergunningverlening

De Groene Ruggengraat is in het Groene Hart een onderdeel van de landelijke
Robuuste Verbinding Natte As. Deze verbinding heeft als doel: de samenhang
bevorderen in de EHS in laag Nederland van Eem tot Delta. Onderliggend
ecologisch doel voor de Groene Ruggengraat (als onderdeel van de Natte As) is
om de biodiversiteit in laag Nederland duurzaam in stand te houden en te
ontwikkelen.
Een onderdeel van de Natte As is de verbinding tussen het Naardermeer en het
Gooimeer. De agrarische sector en de provincie hebben hun voorkeur uitgesproken
voor een tracé door de BOBM-west. Hierin wordt de verandering rond knooppunt
Muiderberg aan de A6/A1 gezien als kans om tegelijkertijd faunapassages aan te
brengen. Voor het tracé is een ecoprofiel opgesteld voor de soorten otter, bever en
ringslang. Dit ecoprofiel gaat er van uit dat de genoemde soorten zich effectief
kunnen verspreiden tussen de kerngebieden van de EHS bij aanleg van voldoende
brede corridors, stapstenen en sleutelgebieden.
De verbindingszone in de BOBM-polder zal vanaf de Naardertrekvaart parallel aan
de oostzijde van de A6 lopen en vervolgens de contouren van het golfterrein
volgen. De lengte van het tracé in de BOBM-polder, van Naardertrekvaart naar
Westdijk, bedraagt 2.200 meter en heeft een minimale breedte van 50 meter. In
de verbindingszone liggen twee wielen.
De Groene Ruggengraat zal naar verwachting rond maart 2010 begrensd worden.
De oude ecologische verbindingszone door de BOBM-polder (Ecover genaamd,
ingetekend op kaart 9 van dit watergebiedsplan) komt dan te vervallen.
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Nieuwe Hollandse Waterlinie – Vechtstreek-Noord (enveloppe 1)
Trekker:

Enveloppe-commissie Vechtstreek-Noord

Uitvoeringsperiode:

2005-2020

Deelname AGV:

Planontwikkeling; participatie in
deelprojecten

Na de tweede wereldoorlog heeft de Nieuwe Hollandse Waterlinie haar
verdedigende functie verloren. In de loop der jaren zijn steeds meer elementen uit
de linie verdwenen of in verval geraakt. AGV participeert momenteel in het
nationaal project Nieuwe Hollandse Waterlinie (enveloppe Vechtstreek-Noord). Het
doel van het project is om de verdedigingslinie te ”behouden door ontwikkeling”,
met name door deze nieuwe functies te geven in het landschap. Daarnaast is er
ook het provinciale project Stelling van Amsterdam, een verdedigingslinie die
historisch gezien nauw gelieerd is aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De beide
projecten trekken samen op.
Binnendoorvaarverbinding Vecht-Naardertrekvaart-Gooimeer
Trekker:

Provincie Noord-Holland

Uitvoeringsperiode:

onbekend

Deelname AGV:

Advisering; vergunningverlening

Het realiseren van een nieuwe vaarverbinding tussen de Vecht en het Gooimeer is
één van de projecten die is opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Groene
Uitweg. Met een nieuwe vaarverbinding hoopt men een veilige vaarverbinding te
realiseren voor kleinere motorboten waarvoor het IJmeer momenteel als onveilig
c.q. onrustig vaarwater wordt beschouwd. In het landelijke Basis Recreatie
Toervaartnet wordt deze verbinding dan ook als een kansrijke verbinding
aangemerkt.
In 2008 zijn zes potentiële tracés in kaart gebracht voor deze verbinding. De ILGsubcommissie ‘Vaarverbinding Vecht-Gooimeer’ heeft op 8 januari 2009 besloten
om een haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren voor deze tracés in termen van
beleidsmatige, technische en financiële consequenties en (on)mogelijkheden. Er is
nog geen besluit genomen over de uitvoering van het plan.
Boeren als waterbeheerders
Trekker:

AGV

Uitvoeringsperiode:

2009-2019

Deelname AGV:

trekker

Boeren krijgen voorlichting over nut en noodzaak van aanleg en onderhoud van
natuurvriendelijke oevers en natuurvriendelijk onderhoud (schonen en baggeren).
Zij krijgen de kans zich in te schrijven voor een inrichtingspakket van minimaal
2000 m2 natuurvriendelijke oever buiten bestaande profielen, plus daaraan
gekoppelde onderhoudsovereenkomsten voor zowel de watergang zelf als de natte
en achterliggende droge oever. Aanvullend kunnen ze ook inschrijven op overige
natuurvriendelijke inrichtingsmaatregelen en onderhoudspakketten voor 2 of meer
km overige sloten. De resultaten worden via een monitoringsprogramma gevolgd.
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Na 2 jaar worden de inrichtings- en onderhoudpakketten geëvalueerd. In NBM
nemen enkele boeren deel aan dit project.

30 juni 2011 - Watergebiedsplan Kustpolders
Bijlagen

12/16

Bijlage III Naamgevingen in het plangebied
Dit watergebiedsplan richt zich op de het gebied aan de voormalige Zuiderzeedijk
tussen de steden Muiden en Naarden. Door samenvoegingen, afsplitsing, binnenen buitendijkse gebieden is de naamgeving binnen het studiegebied niet
vanzelfsprekend. Met name voor de Binnendijksche, Overscheensche, Berger- en
Meentpolder en de buitendijkse gebieden is een korte beschrijving noodzakelijk om
de totstandkoming van de gekozen werknamen die in dit plan worden gehanteerd
te begrijpen. De werknamen zijn gebaseerd op afwaterings- en
bemalingsgebieden, er is rekening gehouden met de werknamen uit de
”Toelichting peilbesluiten rond het Naardermeer” (lit. 18), de huidige peilbesluiten
(lit. 25-28) en het Bestemmingsplan Industriepark Gooimeer III (lit. 35).
Noordpolder beoosten Muiden
Deze polder is duidelijk begrensd door de voormalige zeekering en de huidige
boezemkeringen. Er wateren geen buitendijkse gebieden op de polder af en één
poldergemaal zorgt voor de afwatering naar het boezemstelsel.
BOBM-polder
De in het verleden samengevoegde Binnendijksche, Overscheensche, Berger- en
Meentpolder (BOBM-polder) zijn door ingrepen in het gebied, zoals de aanleg van
de autosnelweg A1 en het industrieterrein Gooimeer, gesplitst in een westelijk en
een oostelijk deel. Beide delen worden door afzonderlijke gemalen op peil
gehouden.
In het Bestemmingsplan Industriepark Gooimeer III (lit. 35) wordt gesteld dat het
gebied oostelijk van de snelweg A1 overeenkomt met de voormalige Meentpolder.
Het westelijk deel bestaat in feite dus alleen nog uit de voormalige Binnendijkse,
Overscheensche- en de Bergerpolder.
Buitendijkse gebieden
Ten noorden van de westelijke delen van de BOBM-polder liggen de Buitendijken
tussen Naarden en Muiderberg. Hierbinnen liggen enkele agrarische percelen nabij
de afrit Muiderberg en een wiel in het stedelijk gebied van Muiderberg die via
enkele duikers door de zeekering op de polder afwateren.
Ook de voormalige bagger- en vuilstortplaatsen Biezenveld en de Oude Belt,
tegenwoordig onderdeel van het golfterrein en het recreatiepark Naarderbos,
liggen binnen het genoemde buitendijkse gebied. Deze gebieden, ten oosten van
de Rijksweg A6, wateren af op het IJ- en Gooimeer.
Het buitendijkse gebied dat ten noorden van het oostelijk deel van de BOBMpolder ligt wordt in het peilbesluit (lit. 28) Buitendijken bij Naarden genoemd. Uit
bezwaarschriften blijkt dat dit gebied ook wel onder de naam Naardermeent
bekend is. Het gebied watert via een duiker door de zeekering af op de voormalige
Meentpolder.
Binnen dit rapport worden alle gebieden samengebracht onder drie werknamen
met afkortingen, te weten:
-

de Noordpolder beoosten Muiden (NBM);
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-

de Westelijke delen van de BOBM-polder (BOBM-west); hieronder vallen de
voormalige Binnendijksche, Overscheensche en Bergerpolder en de
Buitendijken tussen Naarden en Muiderberg;

-

het Oostelijk deel van de BOBM-polder (BOBM-oost); hieronder valt de
voormalige Meentpolder, en de Buitendijken bij Naarden.
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Bijlage IV Projectorganisatie en klankbordgroep
Opdrachtgever: Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Dhr. Pieter Kruiswijk

Betrokken bestuurslid (Dagelijks bestuur)

Uitvoerende dienst: Waternet
Ambtelijke opdrachtgevers:
Dhr. C.L. van der Lugt

Afdelingshoofd Planvorming en Realisatie

Dhr. R.W.M. Vaes

Teamleider Planvorming

Projectteam:
Dhr. J.J. Hofstra

Projectleiding

Mw. E.R.B. de Bruin

Projectleiding

Mw. L. Hersbach

Projectleiding

Dhr. M. Blaauw

Projectleiding

Mw. R. Diek

Redactie watergebiedsplan en advisering
ecologie en hydrologie

Dhr. R.J. Tijsen

Advisering hydrologie

Dhr. M.J.V. van Blerkum

Cartografie

Projectmedewerkers*:
Dhr. J.J.A. Bakker

Watersysteembestuurder

Dhr. E.H.J. Wenneker

Watersysteembediener

Dhr. P.N. Kuiper

Opzichter

Dhr. L.J.M. Harren

Landmeetkundig onderzoek

Mw. C.Y. Blokland

Projectondersteuning

Externe advisering:
Nelen en Schuurmans

Oppervlaktewatermodellering

Royal Haskoning

GGOR en grondwatermodellering

Van der Goes en Groot

Flora- en Faunawet onderzoek

Stichting Waterproef

Fysisch-chemische bemonstering en
analyse

* Naast de hier genoemde personen zijn er nog diverse medewerkers van
Waternet betrokken geweest bij de totstandkoming van dit watergebiedsplan.
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Samenstelling Externe Klankbordgroep
Leden:
Agrarische Natuur- en

mevrouw G. Heijdra

landschapsvereniging Vechtvallei
Gemeente Muiden

mevrouw M. di Bucchianico

Gemeente Naarden

de heer K. Iskender

Golf Management Group GMG

de heer drs. E. Mulder

LTO Noord

de heer J.G.M. Pronk

LTO Noord

de heer C.P.L. Sonneveld

NV Afvalzorg Noord-Holland

de heer H. Kers

Staatsbosbeheer

mevrouw H.G. Schutte

Rijkswaterstaat

de heer N. Th. J. Prinse

Dienst Landelijk Gebied

de heer E. Kuiper

Agendaleden:
Gewest Gooi en Vechtstreek

mevrouw M. ZivkovicLaurenta

Hengelsportvereniging Naarden-Bussum

de heer O. Langendorff

interProvinciale Organisatie Sportvisserij

de heer R.J.C. Weijman

interProvinciale Organisatie Sportvisserij

de heer R.H. Geytenbeek

LTO Noord

de heer C.P.J. van Diest

LTO Noord

de heer A. Hooijer

Milieufederatie Noord-Holland

mevrouw E. Krommendijk

NV Afvalzorg Noord-Holland

de heer. C. Sollman

Provincie Noord-Holland

mevrouw ir. A. L. Ooms-Wilms

Vogelwerkgroep Gooi en Vechtstreek

de heer G. Boon
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