De waterbeheersing van Almere

Inleiding
Almere, bestemd voor maximaal 250.000
inwoners, wordt gebouwd in het westen
van Zuidelijk Flevoland. De kaart van
Almere behorend bij het ontwerpstructuurplan is weergegeven in afb. 1 [lit.6].
Vanaf het begin van de ontwikkeling van
Almere heeft de waterhuishouding een
belangrijke rol gespeeld. Als belangrijkste
redenen hiervoor zijn aan te geven:
— Almere wordt gebouwd in een polder.
Verstoringen in de slappe, slecht doorlatende
holocene bovenlagen kunnen aanleiding
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geven tot een toename van de kwel en
verlaging van de stijghoogte van het grondwater in het onderliggende zandpakket.
Hierdoor zullen in het gebied zelf extra
zettingen ontstaan, terwijl ook buiten de
polder grondwaterstandsdalingen kunnen
optreden;
— bij het voor de droogmaking opgestelde
ontwerp voor de waterbeheersing van de
polders is uitgegaan van afvoernormen die
van toepassing zijn bij agrarische bestemmingen. De stedelijke gebieden met hun
snellere afvoer veroorzaken in principe een
extra belasting voor de waterlopen en de
gemalen in de polder.

bestaande uit klei en plaatselijk ook uit
veen. In het oostelijk deel van het gebied
komt in het pleistocene zand Eemklei voor.
In de holocene toplaag komt inklinking
voor. Gemiddeld zal de maaiveldsdaling in
het gebied ongeveer 1,0 m bedragen. De
huidige maaiveldsligging loopt geleidelijk af
van ca. 2,20 m - NAP in het westen van
het gebied tot circa 4,00 m - NAP in het
noordoosten.
Het holocene pakket is vrijwel geheel opgebouwd uit klei en zware zavel die ten
dele humeus is.Een uitzondering hierop
vormt het krekenpatroon van de oude
zeeklei. De oude zeeklei geulen zijn grotendeels opgevuld met middelfijn zand en
zandige klei. Deze zandbanen staan soms
in direct contact met het Pleistoceen. Buiten
het verbreidingsgebied van de oude zeeklei
wordt plaatselijk veen hoog in het profiel
aangetroffen.
De oudste afzetting van het Pilestoceen —
de Formate van Maassluis — komt voor
op een diepte van 240 tot 270 m - NAP.
Daarboven liggen de oudere fluviatiele afzettingen, waarin plaatselijk veen- en kleilaagjes zijn gevormd. In het oosten van het
Almere gebied komt Eemklei voor. De top
van het Eemien wisselt van 10 tot 25m NAP. Daarboven wordt een laag fijne tot
grove grindhoudende zanden aangetroffen
waarvan de dikte varieert van 3 m in het
zuiden tot 20 m in het noorden. Het
Weichselien eindigt met het dekzand. Deze
afzetting komt in het gehele gebied voor en
is voor het merendeel opgebouwd uit leemhoudend, middelfijn zand.

In dit artikel wordt ingegaan op de verschillende aspecten die een rol hebben
gespeeld bij het ontwerpen van het waterbeheersingssysteem in het Almere-gebied.
Allereerst wordt ingegaan op de bodemkundige en hydrologische gesteldheid, de
waterkwaliteit en op de ontwerpnormen
voor een waterbeheersingssysteem bij verschillende bestemmingen. Op basis van deze
gegevens is in hoofdlijnen de opzet van het
waterbeheersingssysteem te bepalen. Door
na te gaan wat de consequenties zullen zijn
ten aanzien van het grondwater en het
oppervlaktewater kan worden bepaald
welke peilen en welke wijzen van waterbeheersing optimaal zijn.

Water
Bij een beschouwing over het water in het
Almere-gebied dient allereerst onderscheid
te worden gemaakt tussen het grondwater
en het oppervlaktewater. Bij het grondwater
moet onderscheid worden gemaakt tussen
het diepe grondwater in de pleistocene
ondergrond en het ondiepe grondwater in
de bovenste meters van de holocene bovengrond. Beide systemen zijn van elkaar gescheiden door het Holoceen, dat met uitzondering van het bovenste deel ongerijpt
en vrijwel ondoorlatend is.Zowel van het
grondwater als van het open water zijn
kwantiteits- en kwaliteitsaspecten van
belang.

Huidige situatie

Oppervlakte water
De polders Zuidelijk en Oostelijk Flevoland
vormen waterstaatkundig een eenheid. Een
overzicht hiervan is gegeven in afb. 2.
In een deel van Almere zijn de waterpeilen
thans vastgesteld. Het waterpeil in AlmereHaven is 4,80 m -NAP met uitzondering
van de doorgaande vaarroute, waarin een

Bodem
Het geologisch profiel van het Almeregebied kan worden geschematiseerd tot een
ongeveer tweehonderd meter dik pleistoceen
zandpakket dat wordt afgedekt door een
gemiddeld vijf meter dik holoceen pakket

peil van 5,20 m -NAP is ingesteld. Het
waterpeil in Almere-Stad wordt 5,50 mNAP. Voor de overige delen van het
Almere-gebied zijn nog geen definitieve
peilen vastgesteld.
Wat betreft de kwaliteit van het oppervlaktewater in het gebied kan worden
gesteld dat er weinig verschil is tussen de
twee polderafdelingen. In het Almeregebied komen ook min of meer afgesloten
waterpartijen voor, waarvan de kwaliteit
kan afwijken. Er is sprake van enige
eutrofiëring, die zich vooral in het water
van de Lage Vaart manifesteert. Het
chloridegehalte van de vaarten wisselt sterk.
Hierin is geen duidelijk zomer-winterpatroon te onderkennen.
Het grondwater in de holocene bovenlaag
Het grondwaterstandsverloop in de holocene
bovenlaag is sterk afhankelijk van de
rijpingstoestand en is daarom vooral de
eerste jaren na het begin van de ontginning
aan verandering onderhevig. Welke ontwateringstoestand na verloop van tijd zal
gaan optreden, hangt onder meer af van de
bestemming, het sloot- en tochtpeil, het
drainagesysteem e.d. Verwacht mag worden
dat na circa 10 jaar in die gebieden waar
een op het landbouwkundig gebruik afgestemde ontwateringsdiepte wordt toegepast,
de grondwaterstanden niet hoger zullen
komen dan 0,75 m - m.v. De gebieden
bestemd voor bebouwing worden met zand
opgespoten en vrijwel direct na opspuiten
wordt een drainagesysteem aangebracht. Dit
wordt zo ontworpen dat de grondwaterstand
in natte perioden in het algemeen niet hoger
dan 0,70 m - m.v. komt. In droge zomerperioden zakt de grondwaterstand hier uit
tot in het ongerijpte deel van het onderliggende holoceen (ca. 1,50 tot 2,00 m -m.v.).
Het grondwater in het pleistocene pakket
In relatie tot de waterbeheersing van Almere
is alleen het stijghoogteverloop in het ondiepe pakket van belang. Deze stijghoogte
loopt uiteen van ongeveer 2,50 m -NAP tot
5,50 m -NAP (afb. 3).
Door de diepe ligging, grenzend aan de
randmeren, het Markermeer en 't Gooi
komt in het Almere-gebied kwel voor. In
ongestoorde toestand vormt het holocene
pakket een zodanige weerstand dat deze
kwel beperkt blijft tot minder dan
1 mm/etm. Door het graven van de hoofdafwateringskanalen en de tochten is de
holocene laag verstoord, waardoor de kwel
hier aanzienlijk hoger ligt.In Almere-Haven
zijn in verband met deze problematiek de
grachten voorzien van een slecht doorlatende bodem.
De inpoldering van Zuidelijk Flevoland en
de bouw van Almere zijn van invloed op
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Afb. 1 - Alniere volgens ontwerp structuurplan.

de grondwaterbeweging en hiermee op de
samenstelling van het grondwater. De stijghoogte van het pleistocene grondwater in
de polder wordt verlaagd, wat de inzijging
van oppervlaktewater uit de randmeren
bevordert. De veranderingen zullen het
eerst merkbaar zijn in de strook langs de
dijken. De snelheid waarmee dit proces
verloopt, is echter zo gering dat de kwaliteit
van het grondwater nog zeer lang gelijk
zal blijven aan de huidige. Op grond van
de geohydrologische gesteldheid en de
chemische samenstelling van het grondwater
in de pleistocene zandlagen zijn in Almere
drie gebieden te onderscheiden (afb. 3). Per
gebied kunnen de geohydrologische gesteld-

heid en de waterkwaliteit als volgt worden
beschreven.
In gebied I komen de kleilagen van het
Eemien en de glaciale kleilagen voor, die
de pleistocene zandafzettingen in twee
verschillende watervoerende pakketten verdelen: het ondiepe en het diepe watervoerende pakket. Het water in het ondiepe
pakket is brak. Het heeft een chloridegehalte van 2000 -4000 mg Cl/l en een
laag sulfaatgehalte. Het ijzergehalte is
meestal hoog: 20-60 mg Fe/l.
In gebied II zijn onder het Holoceen geen
afsluitende lagen van betekenis aanwezig.

De stuwwal in de ondergrond van het
westelijk deel bevat soms dunne leemlagen,
die plaatselijk verticaal verschillen kunnen
veroorzaken. De stuwwal is niet van invloed
op het totale beeld van de chemische
samenstelling van het grondwater. Het
pleistocene grondwater is brak. Het zoutgehalte neemt met de diepte toe. Bovenin
heeft het grondwater een chloridegehalte
van 800- 1000mg Cl/l.
Plaatselijk zijn zeer hoge sulfaatgehalten
gemeten: 950 en 1700mg S0 4 /L Het ijzergehalte isin het algemeen hoog en varieert
van 5 tot 60 mg Fe/L P-totaal varieert, onafhankelijk van de diepte, van 0,3 -1,6 mg/l.
N-Kjeldahl ligt tussen 4-12 mg/l.
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Afb. 2 - Schematische voorstelling van het waterbeheersingssysteem in de Flevopolders.

Gebied III is te beschouwen als een overgangsgebied. De afsluitende lagen wiggen
hier iets uit. Het zoete grondwater komt
van onder de dikke kleilagen in het Eembekken van gebied I en heeft het brakke
grondwater hier verdreven. Het chloridegehalte varieert tussen 20 en 150 mg Cl/l
en het sulfaatgehalte is laag. Het ijzergehalte bedraagt hier in het algemeen
minder dan 5mg Fe/l. Het gehalte aan
P-totaal varieert van 0,1 -0,7 mg/l en het
gehalte aan N-kjeldahl gaat tot 6 mg/l.
In alle drie gebieden komen hoge gehalten
aan stikstof en fosfor voor. De spreiding in
de concentraties is groot.
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Bij het ontwerpen van een waterbeheersingssysteem moet worden uitgegaan van
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T A B E L I - Normen voor de ontwatering
stedelijke
gebieden.

Ontwerp
Ontwatenngsafvoer
drainage
diepte
m m
in m m / e t m .
Woongebieden
0,70
Industrieterreinen
0,50
Sportvelden, speelen ligweiden
0,50
Wegen en paden:
- autowegen
bijz, constr.**
- openbaar vervoersbanen
bijz. constr.**
- voet- en
0,60
fietspaden
0,35
bijz. constr.*

— de toelaatbare grachtafstanden lopen
uiteen van 400 tot 1100 m;

van

Draindiepte
in m

5
7

1,10*
0,60
1,10*
0,60*

* onder de bovenkant van de lage kant
van de weg
** bij toepassing van een bijzondere constructie
kan 1,10 m teruggebracht worden naar 0,60 m.

normen ten aanzien van ontwatering, afwatering, drooglegging en toelaatbare
waterstandsfluctuaties in de watergangen.
De waarden die hierbij worden gehanteerd
worden vooral bepaald door de toekomstige
bestemmingen.
Ontwerpnormen voor het waterbeheersingssysteem in het stedelijke gebied
Tn tabel I zijn normen weergegeven waarop
de ontwatering van het stedelijke gebied
moet zijn afgestemd.
In het stedelijke gebied komt zowel verhard
als onverhard oppervlak voor. De verhouding bedraagt ongeveer 1: 1. De neerslag op het verharde oppervlak wordt voor
een belangrijk deel door het regenwaterriool (RWA-riool) naar de stadsgrachten
afgevoerd. De ontwerp neerslag voor het
regenwaterriool bedraagt 75 l/s/ha voor het
verharde oppervlak. Er wordt een afvloeiingscoëfficient van 0,8 in rekening gebracht,
zodat de ontwerpafvoer 60 l/s/ha bedraagt.
Het peil in de grachten wordt naast de in
tabel I genoemde ontwateringsnormen ook
bepaald door de noodzaak, of de wens om
bepaalde verkeersaders dieper te leggen
dan het maaiveld. Zo ligt in Almere-Haven
de openbaar vervoersbaan verdiept (0,50 m
— m.v.) en worden in Almere-Stad de kernhoofdwegen verdiept gelegd ( ± 0,60 m m.v.). De keuze van de diepteligging is zodanig, dat naast stedebouwkundige wensen
ook het grondverzet en de behoeften of
tekorten aan grond en zand minimaal zijn.
In de regel resulteert deze afweging in
peilen van 1,80 -2,00 m -m.v.

— 3 % open water;
— 0,40 à 0,50 m peilsoverschrijding in de
grachten bij een frequentie van 1x per
10 jaar;

- de stroomsnelheid in de watergangen
bedraagt onder maatgevende omstandigheden maximaal 0,3 m/s, ter plaatse van de
kunstwerken 1,0 m/s;
— het kleinste natte profiel dat wordt
toegepast is 5m 2 . Dit wordt vooral bepaald
door de mogelijkheden van onderhoud;
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Bij het ontwerpen van het open water zijn
de volgende normen gehanteerd:

- stroomsnelheid bij maatgevende afvoer
0,25 m/s.

— de kleinste waterdiepte bedraagt 1,20 m.
Deze waarde is gebaseerd op het voorkomen van dichtgroeien van de grachten.
Ontwerpnormen voor het waterbeheersingssysteem in het landelijke gebied
In tabel II zijn de normen aangegeven
waarop het waterbeheersingssysteem moet
zijn afgestemd bij verschillende bestemmingsmogelijkheden voor de buitenruimten
van Almere. Omdat de in de winter af te
voeren hoeveelheden water groter zijn dan
de aan te voeren hoeveelheden in de
zomer zullen de waterlopen op de afvoersituatie gedimensioneerd moeten worden.
Wel zal met het oog op een eventuele
noodzaak van wateraanvoer, rekening
moeten worden gehouden met stuwen en
met de bodemdiepte.
Bij het ontwerpen van de waterlopen in het
landelijke gebied van Flevoland zijn de
volgende normen aangehouden:
— maatgevende afvoer van tochten en
kavelsloten 13 mm/etmaal;

Bestemmingsmogelijkheid
I. Produktie gerichte
bestemmingen
— weidebouw
— akkerbouw
- grove groenteteelt
(volle grond)
—fijne groenteteelt
(volle grond)
- bloembollenteelt
- bloementeelt onder glas
- fruitteelt
- boomteelt
— bosbouw
II. Niet produktie gerichte
bestemmingen
- intensieve recreatie
—recreatiebos, park
— natuurterreinen
- natte graslanden
1

waterbeheersingssysteem
Maaiveld
hoogte
boven
tochtpeil
na
inklinking
in m

Draindiepte bij
de uitmonding
na inklinking in
m - m.v.

1,30
1,40
1,40

1,00
1,10
1,10

1,40

1,10

1,40
1,40
1,60

1,10
1,01
1,30

1,60
1,30

1,30
1,00

1.30
1,00
1,30
1,00
vari abel
0,50
-

— watertoevoer onnodig
± watertoevoer niet strikt noodzakelijk

Eisen te stellen aan de waterkwaliteit
Bij het formuleren van de eisen die moeten
worden gesteld aan de waterkwaliteit voor
het Almere-gebied dient naast de eisen die
met betrekking tot de landbouwkundige
bestemmingen gelden, te worden uitgegaan
van de functies en bestemmingen die aan
het oppervlaktewater kunnen worden toegekend. De voor de gewenste waterkwaliteit
maatgevende bestemmingen zijn: recreatie-,
vis- en zwemwater.
Bij het ontwerpen van het open water is
uitgegaan van de voorlopige grenswaarden
en streefwaarden van het indicatief meerjarenplan [lit. 4]. Ook is het van belang dat
op bepaalde plaatsen een optimale ontwikkeling van oever en watervegetaties
(bodem en zwevend) mogelijk is. Eisen
hiervoor zijn echter moeilijk te geven.
Geprojecteerde waterlopen en waterpartijen
In de vijf stadskernen waaruit Almere in de
toekomst zal bestaan, zullen ten behoeve
van de afvoer van overtollige neerslag
stadsgrachten, eventueel in combinatie met

- maatgevende afvoer van vaarten
11 mm/etmaal;
T A B E L II - Normen voor hei

De gemalen zijn gedimensioneerd op
dezelfde afvoer als de vaarten. Voor de
tochten wordt in verband met onderhoud
uitgegaan van een minimale waterdiepte
van 1m. De percentages open water lopen
uiteen van 1,2 % bij polderpeil tot 1,6 %
bij een polderpeiloverschrijding van 1m.

in de buitenrm Unten van < Untere.

Drainage criteria:
ontwerp afvoer Wenselijkin m m / e t m . /
heid van
grondwaterst.
waterin cm - m.v.
aanvoer i

10/20
10/30
10/30

+

±
±

Maximaal
Aanvoer toelaatbaai
in droge chlorideperioden
gehalte
in m m /
in mg
etm.
CI/1

3,5
2
9

1500
1200
500

++

9

150

++
—

3

150

—

+
—

—

15/50
5/20 à 7/50

—
—

—
—

15/0

+

6

0/110, 1/95
2 / 8 5 , 10/60
idem
5/20 à 7/50

+ watertoevoer gewenst
+ + watertoevoer noodzakelijk

5

250

2500
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open waterpartijen, moeten worden aangelegd. Naast de stadsgrachten dienen in de
buitenruimten van Almere sloten en tochten
aanwezig te zijn. Indien deze uitsluitend
worden belast met de afvoer uit de landelijke gebieden, voldoet 1% open water
[lit. 3].Afhankelijk van het oppervlak
stedelijk gebied dat op een bepaalde tocht
loost, dient dit percentage zo nodig te
worden verhoogd.
Bovengenoemde grachten en tochten dienen
ten behoeve van de waterhuishouding
zonder meer te worden aangelegd. Bovendien zullen er in het gebied een tweetal
zogenaamde doorgaande vaarroutes worden
aangelegd, te weten:
— een vaarroute van Almere-Haven (Gooimeerdijk) naar de Hoge Vaart;
— een vaarroute van de Hoge Vaart door
de Noorderpiassen naar Almere-Pampus.
Tevens zijn een tweetal waterpartijen in
aanleg die door middel van zandwinning
worden aangelegd. Het betreft:
— de Centrale Plas, met een oppervlak
van maximaal 100 ha;

- de Noorderpiassen, met een oppervlak
van maximaal 140 ha.

systeem is ervan uitgegaan dat de waterlopen in het stedelijke gebied niet in open
verbinding staan met de waterlopen in het
landelijke gebied. De redenen hiervoor zijn
als volgt:

Het peil in de doorgaande vaarroutes en
de Noorderpiassen zal, in verband met de
wenselijkheid van een open vaarverbinding
met de Hoge Vaart, 5,20 m -NAP zijn. De
Centrale Plas zal worden opgenomen in het
waterlopenstelsel van Almere-Stad en deze
zal derhalve een peil van 5,50 m - NAP
krijgen. Ook een zandwinput met een
oppervlakte van 25ha krijgt een open
verbinding met de stadsgrachten in
Almere-Stad.

— de peilfluctuaties die in het landelijke
gebied voorkomen zijn voor het stedelijke
gebied ontoelaatbaar. Dit vooral in verband
met de extra kosten voor de aanleg en het
onderhoud van beschoeiingen;

De opzet van het waterbeheersingssysteem

Een overzicht van de opzet van het waterbeheersingssysteem is weergegeven in afb. 4.

In het navolgende wordt allereerst in
hoofdlijnen de opzet van het waterbeheersingssysteem aangegeven. Deze opzet is
gekozen op basis van de in het voorgaande
beschreven gebiedskenmerken, de reeds
genomen besluiten ten aanzien van de
verschillende onderdelen, de geformuleerde
normen en beschikbare gegevens.
Bij de opzet van het waterbeheersings-

— de kwaliteit van het water in de stadsgrachten zal in Almere waarschijnlijk beter
zijn dan de kwaliteit van het water in het
landelijke gebied.

De aansluiting van de waterlopen in het
stedelijke gebied op de waterlopen in het
landelijke gebied wordt als volgt gedacht:
— Almere-Haven, Almere-Buiten en De
Vaart, alsmede het Oostelijk kernencomplex
door middel van stuwen;
- Almere-Stad en Almere-Pampus door
middel van gemalen op de Hoge Afdeling.

Afb. 4 - Opzet van het waterbeheersingssysteem in Almere
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De buitenruimten zullen in het algemeen
in open verbinding staan met de hoofdkanalen of worden gestuwd. Dit met uitzondering van de noordelijke buitenruimten
waarvan wordt aangenomen, dat deze
tezijnertijd moeten worden onderbemalen
op de Hoge Afdeling.
In Almere zal geen apart verversingssysteem
voor het stadswater worden aangelegd. In
Almere-Haven vindt door de kwel al een
behoorlijke verversing plaats. In de overige
kernen zal dit ook het geval zijn, hoewel
de kwel daar doorgaans geringer is. Daarnaast kan in voorkomende gevallen op
eenvoudige wijze gebruik worden gemaakt
van water uit de Centrale Plas, of uit de
Noorderpiassen.
Consequenties van de opzet van het
waterbeheersingssysteem op de kwel en
de stijghoogte
Teneinde inzicht te krijgen in de consequenties van de opzet van het waterbeheersingssysteem op de kwel en de stijg-
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hoogte zijn het Almere-gebied en de directe
omgeving ervan in geschematiseerde vorm
ingebracht in een computermodel waarmee
de stationaire grondwaterstroming in een
gebied kan worden gesimuleerd. Het profiel
kan hierbij bestaan uit een watervoerend
pakket, dat aan de onderzijde begrensd
wordt door een ondoorlatende laag en aan
de bovenzijde eventueel door een slecht
doorlatende laag. In het model zijn de
volgende gegevens ingevoerd:
— het doorlaatvermogen van het pleistocene zandpakket, kD-waarde;
— de hydraulische weerstand van de holocene toplaag, c-waarde;
— de polder- of meerpeilen;
— in elementen met freatisch grondwater
de nuttige neerslag. Hiervoor is de waarde
250 mm/jaar aangenomen.
Om het model te ijken is allereerst getracht
het bestaande isohypsenpatroon (afb. 3) te
benaderen. Hierbij bleek dat er voor een
aantal tochten van moest worden uitgegaan

TABEL III - Berekende kwel in het Almere-gebied
niet en zonder Centrale Plas en de Noorderplassen.
Kwel inhet Almeregebied
m3/etm. mm/etm.
Oorspronkelijke situatie
Eindtoestand
Eindtoestand zonder
Centrale Plas
Eindtoestand zonder
Noorderpiassen
Eindtoestand zonder
Centrale Plas en
Noorderplasscn

245.000
266.000

1,30
1,41

263.000

1,39

262.000

1,38

259.000

1,37

dat de bodem was opgebrest, waardoor hier
aanzienlijk lagere c-waarden voorkomen
dan in ongestoorde lagen het geval is.
Uitgaande van de huidige situatie is nagegaan wat de invloed zal zijn van het
gereedkomen van alle werken, of onderdelen ervan op het kwel- en stijghoogtepatroon (afb. 5). De resultaten die op deze
wijze worden verkregen zijn tevens samengevat in tabel lil.

Afb. 5 - Berekend isohypsenpatroon voor en na de bouw van Almere.

in m

N.AP.

Isohypsen huidige situatie
isohypsen uiteindelijke situatie

„5.00-
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Over de verschillende onderdelen van
tabel III kan het volgende worden vermeld:
- de stadsgrachten van Almere-Haven
zijn voorzien van een slecht doorlatende
bodem waardoor de kwel in de grachten
niet meer bedraagt dan 5mm/etm. gerekend over de insteek;
- voor de andere stadskernen is uitgegaan
van een percentage open water van 3,5 %
zonder slecht doorlatende bodem;
- bij de berekeningen is ervan uitgegaan
dat het wateroppervlak van de Noorderplassen 125 ha en in de Centrale Plas 100 ha
zal bedragen. In de plassen zal een slecht
doorlatende bodem van tenminste 5 m
worden aangebracht. De doorlatendheid
hiervan wordt geschat op k = 0,1 m/etm.
Op grond van de resultaten kan worden
geconcludeerd dat voor de nog te bouwen
stadskernen het aanbrengen van een bodemafsluiting in de stadsgrachten vermoedelijk
niet noodzakelijk zal zijn. Vooral voor
Almere-Pampus verdient het dan echter
aanbeveling om de grachten in een zo vroeg
mogelijk stadium aan te leggen. Op deze
wijze wordt bereikt dat het grootste deel
van de door de aanleg optredende zettingen
heeft plaatsgehad wanneer met de woningbouw wordt begonnen. De aanleg van de
Noorderpiassen en de Centrale Plas zal
resulteren in een aanzienlijke toename van
de kwel ter plaatse. Tevens zal in de directe
omgeving van de plassen de stijghoogte met
respectievelijk ongeveer 0,45 en 0,65 m
dalen. Vooral bij de Centrale Plas zal dit
leiden tot extra zettingen in het centrum
van Almere-Stad.

omstandigheden verwacht kunnen worden,
is gebruik gemaakt van een bestaand
computermodel genaamd UNSAT [lit. 5],
Omdat toepassing van dit model onder
extreme omstandigheden (frequenties 1x
per 10 jaar of minder) erg kostbaar is, is
naast dit model ook gebruik gemaakt van
een ander model, 'het Nash-cascade' model.
Met het UNSAT model kan de niet-stationaire onverzadigde-verzadigde grondwaterstroming in een verticale doorsnede
worden gesimuleerd. Hiertoe zijn de volgende gegevens ingevoerd:
- de relatie tussen de capillaire doorlatendheid en de zuigspanning;
- de hydraulische doorlatendheid onder
verzadigde omstandigheden;
- de relatie tussen het vochtgehalte en
de zuigspanning;
- de porositeit;
- de infiltratiecapaciteit.
Indien in het model de bovengenoemde
gegevens zijn ingevoerd kan voor verschillende maatgevende buien de transformatie
van neerslag in drainafvoer worden berekend.
Bij het Nash-cascade model worden op
basis van een bekend neerslag-afvoerpatroon
de benodigde parameters geschat. Wanneer
deze parameters bekend zijn, kan ook voor
andere neerslagpatronen het afvoerverloop
worden berekend.

Teneinde de omstandigheden welke in de
uiteindelijke situatie, dus na het rijpen van
de grond, kunnen worden verwacht te
kunnen beschrijven dient de schematisering
van het UNSAT model en de parameters
van het Nash-cascade model te worden
afgestemd op de uiteindelijke situatie.
Immers de rijping van de grond zal zich
in de komende jaren voortzetten waardoor
de doorlatendheid van de grond verbetert.
Bij de berekeningen is uitgegaan van een
representatief profiel zoals dat ongeveer
dertig jaar na de ontginning aanwezig zal
zijn.
Er zijn in de uiteindelijke situatie geen
waarnemingsreeksen beschikbaar om de
parameters van het Nash-cascade model te
kunnen bepalen. Dit probleem is als volgt
ondervangen. Met het UNSAT model is
voor een bui met een frequentie van 1x
per jaar het drainafvoerverloop berekend.
Met behulp van de neerslag en dit drainafvoerverloop zijn de parameters van het
Nash-cascade model bepaald. Vervolgens is
met behulp van het Nash-cascade model de
drainafvoer voor de maatgevende situatie
met een frequentie van 1x per 10 jaar
geschat.
Het berekende drainafvoerverloop voor
deze situatie leverde drainafvoeren op tot
40 mm/etmaal. In dit geval wordt de
transportcapaciteit van de drainbuis de
beperkende factor. Bij de ontwerpnormen
zoals die voor de landelijke drainage

Afb. 6 - Schematisering van de waterlopen in de polder ter berekening van de niet-stationaire
waterstroming.

Consequenties van de opzet van het
waterbeheersingssysteem op de waterbeheersing van de polders
Teneinde inzicht te krijgen in de consequenties die de opzet van het waterbeheersingssysteem zal hebben op de waterbeheersing van de polders, is allereerst beschreven welke afvoer uit de stedelijke en
uit de landelijke gebieden verwacht kan
worden. Vervolgens zijn prognoses opgesteld
voor de peilstijgingen en afvoeren die onder
maatgevende omstandigheden te verwachten zijn.
De afvoer uit landelijke gebieden
Op basis van het thans beschikbare waarnemingsmateriaal is het zeker bij de frequenties van voorkomen waarmee moet
worden gerekend niet goed mogelijk om een
directe relatie vast te stellen tussen neerslag
en drainafvoer voor de gronden die in de
Flevopolders overwegend voorkomen. Om
toch een beeld te kunnen krijgen van de
drainafvoerverlopen die onder maatgevende
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worden toegepast bezitten de drainbuizen
een maximale afvoercapaciteit van ongeveer
20mm/etmaal. Bij verdere berekeningen is
dan ook aangenomen dat deze afvoer niet
overschreden kan worden.
De afvoer uit stedelijke gebieden
Het bepalen van de afvoer uit stedelijke
gebieden verloopt eenvoudiger dan het bepalen van de afvoer uit landelijke gebieden.
Bij het gescheiden rioleringsstelsel zoals dat
in Almere wordt toegepast mag worden
aangenomen dat de vertraging die optreedt
tussen neerslag en rioolafvoer, voor zover
het de invloed op het open water betreft,
te verwaarlozen is [lit. 1, 2].Wel kan een
afvloeiingscoëfficient in rekening worden
gebracht welke gesteld is op 0,8.
Het overtollige neerslagwater op het onverharde oppervlak stroomt af via de
drains. Tijdens maatgevende perioden bedraagt deze afvoer ongeveer 1 % van de
rioolafvoer zodat het niet zinvol is dit
drainafvoerverloop nauwkeurig te beschrijven. Gekozen is voor een vaste waarde, te
weten 5 mm/etm.
Voor Lelystad, Almere-Haven en AlmereStad bedraagt het percentage open water in
het stedelijke gebied respectievelijk 3,4 en
7 procent. Voor de overige kernen van
Almere is aangenomen dat het percentage
open water 3 % zal bedragen.
De waterbeheersing van de polders
Het waterbeheersingssysteem in de Flevopolders is gebaseerd op afvoernormen die
in het landelijke gebied van toepassing zijn.
Het is dus van belang de invloed te onder-

kennen die de afvoer uit het stedelijke
gebied heeft op de waterlopen in de polder.
Deze invloed is bij de geschetste opzet van
het waterbeheersingssysteem bekeken voor
omstandigheden welke voor het stedelijke
gebied maatgevend zijn, dat wil zeggen die
met een herhalingstijd van tien jaar kunnen
optreden.
Voor de verschillende stadskernen zijn door
het verschil in grootte en wijze van waterafvoer de maatgevende buien verschillend.
Gekozen is voor de bui die redelijkerwijs
het ongunstigste totaalbeeld geeft. Dit is
een bui van 53 mm in 10 uur. Met het
model KNOTA is het afvoerverloop en het
peilverloop in de polder berekend. De
schematisering die hiertoe is toegepast is
weergegeven in afb. 6 [lit.2].
Bij de berekeningen zijn twee alternatieven
in beschouwing genomen:
— in de polder is uitsluitend landelijk
gebied;
— in de polder zijn de definitieve bestemmingen, zowel landelijke als stedelijke,
gerealiseerd.
Op deze wijze is het mogelijk de invloed
van de steden op het waterlopenstelsel te
simuleren. De resultaten die hierbij worden
gevonden voor het ongunstige punt in de
Hoge Afdeling van de polder (knoop 32
in afb. 6) zijn weergegeven in afb. 7. Tevens
zijn in deze afb. de resultaten weergegeven
die bij de aansluiting van Almere-Stad op
de Hoge Vaart (knoop 66) gevonden
worden.

Op grond van de resultaten kan worden
geconcludeerd dat de afvoer uit de stedelijke gebieden weliswaar sneller zal verlopen dan de afvoer uit het landelijke
gebied maar dat de invloed hiervan op de
te verwachten waterstandsfluctuaties in de
polder eerder gunstig zal zijn dan ongunstig.
De volgende redenen zijn hiervoor vooral
aan te geven. Allereerst betekent de aanleg
van de Noorderpiassen een vergroting van
de berging in de Hoge Afdeling met ±
125ha. Daarnaast leidt de aanleg van de
Centrale Plas, gekoppeld met de opname
van een zandwinput in het waterlopenstelsel van Almere-Stad tot een aanzienlijke
berging in het stedelijke gebied en daardoor tot een afvlakking van de afvoer.
Tevens wordt in de stedelijke gebieden
50 % verhard en komt de afvoer van dit
gedeelte zeer snel op gang. De afvoer van
de overige 50 % komt door het feit dat
dit deel in de regel is opgehoogd met 1m
zand aanzienlijk trager op gang dan bij
afvoer van de oorspronkelijke landelijke
gebieden. Tenslotte blijkt uit afb. 7 dat een
aantal stedelijke gebieden op het moment
van maximale peilstijging op de vaarten een
tijdelijke extra berging leveren.

Consequenties van de opzet van het
waterbeheersingssysteem voor het grondverzet
De hoogte van het te kiezen waterpeil ten
opzichte van het maaiveld heeft consequenties voor het grondverzet. Een dieper peil
leidt tot meer grondverzet bij het graven
van grachten en waterpartijen. Anderzijds
wordt bij een dieper peil de benodigde
hoeveelheid grondverzet voor het maken
van opritten voor de bruggen en viaducten beperkt. Bij viaducten is het mogelijk de onderdoorgaande weg dieper aan te
leggen naarmate het waterpeil op een lager
niveau ligt. In de studie die is gemaakt
voor de bepaling van het waterpeil in
Almere-Stad is gebleken dat de totale hoeveelheid grondverzet daar nauwelijks afhankelijk is van het gekozen waterpeil
[lit.7].
Naarmate het peil hoger is,worden weliswaar de ontgravingen geringer, maar nemen
de ophogingen (opritten) ongeveer even
sterk in volume toe. Wel bleek dat het
grondaanbod toenam naarmate een dieper
peil gekozen werd met een gelijktijdige afname van de benodigde hoeveelheid zand.
Er vanuit gaande dat binnen stedelijke gebieden de behoefte aan grond normaal
gesproken groter is dan het aanbod, is een
dieper peil aantrekkelijker. Evenzo geldt dit
voor het zand dat bij een dieper peil in
mindere mate aangevoerd behoeft te
worden.
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TABEL IV - Drooglegging in de verschillende kernen in 2000 en 2060 voor niet opgehoogde gebieden.
Gebied
Almere-Stad
Almerc-Buiten
Oostelijk kernencomplex
Almere-Pampus

Maaiveld in m- - N.A.P.
2000
2060

Grachtpeil in
m-N.A.P.

Drooglegging in m
2000
2060

3,80
4,25

4,00
4,50

5,50
5,80

1,70
1,55

1,50
1,30

3,60
3,60

3,80
4,10

5,50
5,50

1,90
1,90

1,70
1,40

Invloed van de waterkwaliteit op de
bestemmingsmogelijkheden
In het Almere-gebied variëren de chloridegehalten in de waterlopen van 230mg Cl/l
tot 920 mg Cl/l. Bij een vergelijking met
de hoogst toelaatbare waarden voor verschillende bestemmingen blijkt dat de bestemmingen weidebouw, akkerbouw en de
niet-produktie gerichte bestemmingen geen
problemen geven wat betreft het chloridegehalte van het beschikbare oppervlaktewater. De bestemmingen grove groenteteelt, fijne groenteteelt en boomteelt zullen
niet overal gebruik kunnen maken van
oppervlaktewater.
Uit een vergelijking tussen de normen voor

de waterkwaliteit bij verschillende gebruiksdoeleinden van het oppervlaktewater en de
waarnemingen blijkt dat voor wat betreft
temperatuur, pH en zuurstofgehalte het
water in het Almere-gebied voldoet aan
deze normen. Ook de gemiddelde gehalten
aan nutriënten zijn lager dan de genoemde
voorlopige grenswaarden (Ministerie van
Verkeer en Waterstaat, 1981). Zij zijn
echter, met name in de kanalen, hoger dan
de streefwaarden. De gemiddelde chloridegehalten zijn hoger dan de grenswaarden.
Het BZV-gehalte is, als gevolg van enige
eutrofie van het water, zowel in de Hoge
als de Lage Vaart 'szomers hoger dan de
grenswaarden.

Afb. 8 - Mogelijkheden en beperkingen voor bestemmingen in de buitenruimte van Almere.

Daar het gebruik van water voor recreatieve bestemmingen van grote invloed kan
zijn op de bacteriologische geschiktheid van
het water voor dit doel, is het niet mogelijk
daarover nu uitspraken te doen. Inrichting,
kwaliteitsbeheer, gebruikswijze en gebruiksintensiteit zijn hierbij belangrijke factoren.
Momenteel zijn alle onderzochte wateren in
het gebied van goede bacteriologische
kwaliteit.
De geohydrologische situatie in het Almeregebied is zodanig dat slechts bij zeer hoge
uitzondering gebruik zal kunnen worden
gemaakt van het diepe grondwater. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door het feit
dat het diepe grondwater voor vele gebruiksmogelijkheden ongeschikt is door het te
hoge chloridegehalte. Anderzijds moeten
onnodige dalingen in de stijghoogte zoveel
mogelijk worden voorkomen om extra
zettingen te beperken.
Bestemmingsmogelijkheden
Nu de verschillende mogelijkheden zijn
belicht is het mogelijk de bestemingen aan
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te geven. Hierbij is een onderverdeling gemaakt in het stedelijke gebied en de
buitenruimten.
Bestemmingsmogelijkheden
stedelijke gebied

in het

Bij de huidige werkwijze worden de
stedelijke gebieden opgehoogd met één
meter zand. Het moet echter niet uitgesloten worden geacht dat het ophogen in
de toekomst niet, of met een geringere dikte
zal plaatsvinden. Om deze redenen is zowel
wel, als niet ophogen in de beschouwingen
betrokken.
Bij het beschouwen van de opzet van het
waterbeheersingssysteem blijkt dat indien
de stedelijke gebieden worden opgehoogd
met 1m zand de gewenste drooglegging in
alle kernen bereikt wordt. De overige
droogleggingsnormen voor de diverse landelijke bestemmingen zijn slechts in geringe
mate afhankelijk van het ingestelde peil en
in grote mate van het uit de normen
resulterende drainagesysteem. De beschreven
opzet van het waterbeheersingssysteem
heeft geen consequenties voor de normale
bestemmingen binnen het stedelijke gebied.
Bij het inrichten van de kernen, zonder het
terrein met 1m zand op te hogen, kunnen
de in tabel IV vermelde diepten voor de
drooglegging verwacht worden.
Om aan een drooglegging van 1,80 -2,00 m
te voldoen zal het grachtpeil in een aantal
gevallen verlaagd dienen te worden.
Ten slotte is nog de situatie mogelijk dat
de kernen worden opgehoogd met 1m zand
maar dat plaatselijk niet wordt opgehoogd.
In de regel zullen deze gebieden dan niet
geschikt zijn voor alle bestemmingen.
Vooral door het situeren van slibdepots
van beperkte uiteindelijke dikte (0,20 à
0,30 m) in deze gebieden kan verbetering
van de situatie worden verkregen. Ditzelfde
geldt vanzelfsprekend ook voor de lage
delen van de buitenruimten.
Bestemmingsmogelijkheden in de
buitenruimten
De bestemmingsmogelijkheden in de buitenruimten worden in hoofdzaak bepaald door
de bodemgesteldheid en de ontwateringstoestand. De grond die in het gebied voorkomt vraagt voor alle produktiegerichte
bestemmingen en ook voor de meeste nietproduktiegerichte bestemmingen een goede
ontwatering. Het peil van het afwateringsstelsel moet daarbij zo diep zijn dat de
drainuitmondingen in afvoersituaties normaliter boven water blijven. De maaiveldhoogte kan dan ook beperkend zijn voor
de bestemmingsmogelijkheid van de grond.

Aangezien het veranderen van eenmaal
vastgestelde peilen meestal een zeer ingrijpende zaak is, moet bij het vaststellen
van de peilen worden uitgegaan van de
maaiveldhoogte na inklinking. Voor het
vaststellen van de invloed die de peilen
hebben op de bestemmingsmogelijkheden
van de buitenruimte is de prognose van de
maaiveldhoogte geprojecteerd op de opzet
van het waterbeheersingssysteem in Almere.
Zo ontstaat afb. 8, die de mogelijkheden en
de beperkingen aangeeft bij de bestemming
van de buitenruimte bij de peilkeuze zoals
deze is voorgesteld.

Samenvatting
In dit artikel is een overzicht gegeven van
de verschillende waterhuishoudkundige
aspecten die bij de waterbeheersing van
Almere een rol spelen. Na een beschrijving
van de geologische en de geohydrologische
situatie in het gebied wordt een overzicht
gegeven van de ontwerpnormen die zijn
gehanteerd. Op basis hiervan is een
principe-opzet voor het waterbeheersingssysteem beschreven en zijn de consequenties
van dit systeem, met de daarbij mogelijke
variaties nagegaan zowel ten aanzien van
het oppervlaktewater, als van het grondwater. Tenslotte is besproken welke beperkingen het waterbeheersingssysteem aan
de bestemmingsmogelijkheden kan opleggen.
Samenvattend zijn de volgende conclusies
en aanbevelingen van belang:
— hoewel het graven van de grachten een
toename van de kwel zal veroorzaken is
deze toename naar verwachting niet zodanig dat in de nog te bouwen kernen een
bodemafsluiting zal moeten worden toegepast;
- de Noorderpiassen en de Centrale Plas
zullen ter plaatse leiden tot een aanzienlijke
toename van de kwel. Gerekend over het
Almere-gebied is de toename zeer gering;
- vooral door de aanleg van de Centrale
Plas zal de stijghoogte in de directe omgeving dalen. Dit veroorzaakt extra zettingen
in het centrum van Almere-Stad;
- de versnelde waterafvoer uit de stedelijke gebieden zal niet leiden tot grotere
waterstandsfluctuaties in de waterlopen in
de polder;
— plaatselijk legt het voorgestelde waterbeheersingssysteem beperkingen op aan de
bestemmingsmogelijkheden. Dit kan gedeeltelijk worden opgeheven door de plaats
van slibdepots zodanig te kiezen dat het
maaiveld ter plaatse wordt opgehoogd. Ook
is het mogelijk zodanige bestemmingen te

kiezen dat de beperkingen niet van toepassing zijn. Ten slotte is het mogelijk het
waterbeheersingssysteem aan te passen. Dit
zal echter veelal leiden tot hoge extra
kosten;
— het is niet noodzakelijk om in Almere
een apart verversingssysteem aan te leggen.
Wel verdient het aanbeveling om in het
afwateringssysteem mogelijkheden aan te
brengen om in voorkomende gevallen de
grachten, of tochten te kunnen doorspoelen.
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