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"Markerwaardgunstig
voortoekomstig
waterbeheer"
Watzijndebelangrijksteredenenomeengrootvoorstandertezijn vandeaanlegvaneenMarkerwaardvan40.000hectare,ondermeerinhetlichtvanhetveranderendedenkenoverwaterbeheer?
Hetsterksteargumentligtinderuimtelijke nodenvanhetoude land. Heelveelproblemendaar
zoudenkunnenwordenopgelostwanneeragrariërsdekansvan bedrtjjsverplaatsing zouworden
geboden.Numoetonteigendvvordenvoorveletientailenguldenspervierkantemeter,alsdatal
mogelijk is.Denkbijvoorbeeld aandewensomaande binnenduinrand debollenteeltterug tedringen.Denkaan landinrichtingsplannenwaarbij' agrariërsmoetenwijkenvoornatuurbouw ofrecreatie. Denkaanstads- endorpsuitbreiding, enaande uitbreiding vandeinfrastructuur. Daaromis
deaanleg vandeMarkerwaard injinanciëlezinsuperrendabel.
Diemaatschappelijke rentabiliteit
wordt bepaalddoorhetverschilin aanlegkosten vanminder dan tiengulden per vierkantemeter tot dekosten dieophet oude
land moeten worden betaaldvoorhet uitkopenvanagrariërs.Ikwilhetookvaneen
andere kant benaderen. Wordt hier niet een
zeerhoogwaardigcultuurgoed gecreëerd
waarweheelergtrots opkunnen zijn?
Onbegrijpelijk dusdat het openbaar
bestuur het niet aandurft omdelaatste
poldervanhetgrootsewerkvan Lelyin
uitvoeringte nemen.

Waterkwantiteit en -kwaliteit
Watgaaterwaterstaatkundig veranderen
wanneerhetMarkermeer tweederdevanzijn
oppervlakteverliestdoorinpolderingvande
Markerwaard?HetMarkermeerheeft een
beterewaterkwaliteitdanhetIJsselmeer.
Tochwordthetdoorgespoeldmet IjsselmeerwatervanuitEnkhuizennaarhetNoordzeekanaalomhetzoutgehalteonderdegrens
van200mg/ltehouden.VanuitFlevolandis
namelijk uitslagvanzoutkwelwaterophet
Markermeer.Omdatverdernauwelijkseutrofiërende lozingenophetMarkermeervoorkomen,voldoethetwatertochzoongeveeraan
detotaalfosfaatnorm van0,15mg/lenwordt
hetgraaggebruiktomindrogerijdende
Schermerboezemdoortespoelendienogzo
eutroofis,dathetuitslagwaterdaarvan bij
denHelderenZaandameen totaalfosfaatgehalteheeft vantussende1 en2mg/l.

water in telatenenzorgt erdus voordatde
zeergrote randmeren lagere vrachten
verontreinigende stoffen ontvangen dan het
huidigeMarkermeer.Dit komt indeeerste
plaats,omdatdoordeaanlegvande(tweede)
Oostvaardersdiepdijk hetzoute uitslagwater
vanFlevoland, tezamen met het uitslagwatervandeMarkerwaard, heeldirectnaar het
Noordzeekanaal kanwordengeleid,alwaar
het kanworden gebruikt omdeindie
omgevingnogaanwezige brakwatervegetatieskunstmatig watlanger instand te
houden.Indetweedeplaats wordt dit
veroorzaakrdoordathetwateroppervlak van
het oorspronkelijke Markermeer toteen
derdeisteruggebracht, hetgeen eennavenante vermindering vandeverdamping ten

gevolgeheeft. Ineendroog zomerhalrjaar
overtreft deverdampingvanhetmeerde
neerslagmetongeveer0,4meter.Bijeen
polder van40.000hagaat herdanom 160
miljoen kubieke meter waterdat minder
nodigisomhet peil te handhaven.
Geenechteproblemen dus metde
waterkwaliteits-en kwantiteitsproblematiektengevolgevandeinpoldering?Ja,
misschien tochwel.
MomenteelvoldoethetMarkermeerzo
ongeveeraandeeutrofiëringsnormen, maar
tochisindeondiepegedeelten,dusinhet
randmeergedeelte,afen toesprakevanalgengroeien-bloei.Datkomtonderanderedoor
derelatieflangeverblijftijd vancircaanderhalfjaar vanhet waterinhetMarkermeer
waardoordiegroeizijn kanskrijgt.Meer
doorspoelenenduskortere verblijfsduur
blijktgeenoplossingtezijn,omdaterdan
meeralgenwordenaangevoerd vanuithet
IJsselmeer.Tochisdealgenoverlastslechtsde
helft vanwatopgrondvanbekenderelaties
tussen eutrofiëring, chlorofylgehalte, waterdiepteenlichthoeveelheid magworden
verwacht.Ditkomtdoorhetgeringedoorzichtvanhetwater alsgevolgvanrelatief
heelveelopwervelend bodemslibonder
invloedvangolfvorming. Zaldit verschijnsel
verslechterendoordeinpoldering?Hetzou
kunnen, wantdoordekleinere afmetingen
vanderandmerenzalerminder golfvorming
ontstaanendusminder vertroebelingoptreden.Toenin 1983 dedepartementen ten
behoevevandeafronding vandePKB-procedureallerleiargumentenproencontrade
inpolderingmoesten becommentariëren,was
ditéénvandetweeonderwerpen waaroverde
departementen hetnieteenskondenworden.
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DeD.G.'sbesloten toenopeentermijn van
tweemaandeneenaanvullend advieste
vragenaandedirecteuren vanhetRIZA,
RIVM,RINenRIV.Ikmochtdatgezelschap
voorzitten.Hetluktezowaar.Deconclusie
wasdatdekansoppermanente dominantie
vanblauwalgengeringisenniet principieel
verschillendismetenzonder Markerwaard.
Eenverschuivingindeverhoudingvande
frequentie waarmeeblauwalgsoorten tot
tijdelijke bloeikunnen komenwerdniet
uitgesloten geacht.Doorhetdoorspoelregimeendoorhet watandersvormgevenvan
derandmeren kanditingunstigezin
wordenbeïnvloed.Ditzouzelfs toteen
verkortingvanhetdijktracé leiden.Losvan
deeventuele inpolderingmoethetstrevener
uiteraard permanent opzijn gerichtomde
eutrofiëring verderteverminderen,almoet
wordenbedachtdatveeleurrofiërendestoffenzijngeaccumuleerd inhetbodemslib.
Verderonderzoekwerdaanbevolen.Dit
leiddetothetpromotieonderzoek vanLizvan
Duin,datdeconclusiesvandecommissie
bevestigde.Geenwezenlijk beletseldus
vanuitwaterhuishoudkundig gezichtspunt
omdeMarkerwaardaanteleggen.

Geohydrologie
Dewaterstaatkundige aspecten vande
aanlegvandeMarkerwaard beperkenzich
niertothetMarkermeergebied.Ookde
omliggendegebieden kunnen erdoorbeïnvloedworden.Eeninpoldering verandert
ookdegrondwaterstroming enwelindiezin
dateengrondwaterstroming tot stand komt
naardedrooggevallen polder toe,waarhet
alskweltevoorschijn komt.Weliswaaris
onderde4à5meter diepebodemvanhet
Markermeerenindeomgevingeen10à15
meter dikke,zeerslecht doorlatende,kleilaag
aanwezig,maar tochzullen inklinkingsverschijnselen vandepolderbodem envande
omringendegebieden optreden.Schadezou
met namekunnen ontstaan indebebouwde
gebieden directlangsdekust vanhet
Markermeer.Uitberekeningen bleek,darde
inklinking toteendecimeterzou kunnen
bedragen.Hierendaarhebben diezettingen
zichalvoorgedaan waardoorgeennieuwe
zerringen reverwachten zijn.Ditishetgeval
bij Enkhuizen door deaanlegvandeKrabbersgatsluizen enhet isookzoinhetgebied
vandedroogmakerijen waarzo'n honderd
jaar geledenvelehonderden gasbronnen
doordekleilaagzijn geboord.
Zijn ermaatregelen denkbaar diedeze
effecten tegengaan?Ja.Zezijn gericht ophet
realiseren vaneen tegendruk indewatervoerende laagonderdekleilaagvan roà15
meter dik.Dat kandoorinfdrratieputten op
het oudelandofin derandmeren.Inde
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randmeren zouhetdehelft goedkoper zijn.
Eenandereoplossing ishet wegbaggeren
vandekleilaaginderandmeren.Dan zorgt
dewarerkolom vanhet randmeer voorde
tegendruk. Dieoplossingzou weerveel
duurder zijn. Eenvarianthierop ishet
plaatselijk vaksgewijs ontgraven vandekleilaagen het opvullen vandezevakken met
zand totbovendeoorspronkelijke meerbodem.Datzand kandan tevensalsfilter
dienen.Omdatdit ideenognieteerderwas
toegepast, moest eenproefde toepasbaarheid ervan aantonen.BijhetgemaalBlock
vanKuffeler langsdeOosrvaardersdijk heefr
eenproefoppraktijkschaal plaatsgevonden.
Daartoewerdeengeperforeerde buis van70
cmdiameter 30meter degrond ingedreven,
dekleiweggegraven eneenoppervlak van
300vierkantemeter opgevuldmet eenzandgrind filter.
Warisdecapaciteitvanzo'nfilter,hoe
snelslibthetdicht enhoekanhetfilter
wordengeregenereerd? Dat waren devragen
waar deproefeenantwoord opmoesrgeven.
Na eenpaarjaar metenbleekin 19510het
antwoord posirief Bijzo'n400filterslangs
deMarkerwaarddijkzouereenteverwaarlozeninvloed ophetoudelandzijn.Kosten:
200miljoen gulden, inclusiefdegekapitaliseerdeafnemende exploitatiekosten gedurende30jaar,deperiodedienodig wordt
geachtom eennieuwevenwichtterealiseren.DiekostenkomendusbijdeaanlegkostenvandeMarkerwaard. Geohydrologische
verschijnselen zijngeenbelemmeringvoor
deaanlegvande Markerwaard.

Dijken
Waterstaatkundig isnatuurlijk éénvan
deeerstevragenhoehoogenhoezwaarde
dijken vandeMarkerwaard moetenzijn in
relatietot detehandhaven peilen opde
randmeren, uitgaande vaneenoverschrij-

dingskans vangemiddeld 1 op1000,ofvan
welketekiezenwaarde.Daarnaast ooknog
devtaagwelkeinvloed dieaanlegheeft op
dedijken vanhetoudelandenlangsZuidelijkFlevoland.Bijgelijkblijvend peilzullen
dieminderzwaar worden belastomdatde
ruimte omopwaaiing engolvente laten
ontstaan afneemt. OphetMarkermeer moet
rekening wordengehouden mergolvenvan
circaéénmeter hoogte.Debestaande dijken
zijn onvoldoendehoogen onvoldoende
stabiel.Noord-Holland heefr bovendiende
Markermeerdijken vanuit cultuurhistorisch
oogpunt voorgedragen alsprovinciaal
monument. Ermagdan niet teveelmeer
meegebeuren.Alleendeaanlegvande
Markerwaard lijkr daarmede in overeenstemming.Detevermijden kosrenvan
aanpassingenonderhoudvandebestaande
dijken zijn, maarschappelijk gezien, ten
gunste vandeMarkerwaard te brengen.
VoordeHourribdijk gaathet om eenbedrag
vancirca30miljoen gulden.
Langsdekust vanhet oudelandwil
menvooroeversaanleggen,zowelterverbereringvandeecologischekwaliteit van het
gebiedalsvandewaterkerende functie van
dedijken. Datzelfde kangebeuren merde
Markerwaarddijken. Doordevooroevers
daarvan inzanduit tevoerenkunnen ze
tevensdefunctie vanzandfilrer vervullen en
zowordengeïntegreerd met denoodzakelijke geohydrologische maatregelen.Erkan
nogverder worden gegaan.Dedijken
kunnengeheelvanzandworden aangelegd
inplaats van metbasaltenandere harde
materialen tewordenbekleed.Een duinachtiglandschap met bredezandige vooroevers
kanevenveelbeschermingbieden eniszelfs
goedkoper ensnellerrerealiseren.Erzijn
bedragengenoemd van 10,respectievelijk6,
gulden per km.
Dewestelijke randmeren kunnen door

verdubbeling vanopdezewijze vormgegeven,enbeschutting biedende, oeverlengte
eenforse bijdrage leveren aande verbetering
vandeecologischehoofdstrucruur vanons
land,zoalsdezeindevierdeNota waterhuishouding alsdoelisgeformuleerd. De
randmeren zijn in het bijzonder door hun
overgangvanondiep naardiep water van
groot ecologisch belang.Het watervlak van
detoekomstige Markerwaard isdaarentegen
ecologisch vanmarginaal belangdoorde
grote waterdiepte vanvier tot vijf meter.

Ruimte voor water- en peilbeheer
Wekunnen, alshetomde waterstaatkundige aspecten vandeMarkerwaard gaat,
nietheenomdeactuelediscussieoverde
toekomst van het waterbeheer, zoalsdatis
onderzocht doordeCommissie Waterbeheer
21eeeuw.Hoemoeren weonsland watersraatkundig inrichten, en welke randvoorwaarden vloeiendaaruit voortalsde
komendeeeuwdezeespiegelmereenhalve
meterstijgt enklimaatveranderingen voor
een veranderende verdelingvandewaterafvoeroverhetjaar zorgen?Meer piekafvoeren
doordeIJsselengroterepieken indeneerslag.Watbetekent dat voordediscussieover
deMarkerwaard?
Destudie overdewaterhuishouding in
hetNatteHart (WIN)leverdeonder meer
hetvoorstelopomeen natuurlijker peilverloopoverhetjaar in hetIJsselmeer toete
passen.Nu zijn datvastepeilenvoor het
winterhalfjaar (-0,40mNAP)envoorhet
zomerhalfjaar (-0,20mNAP).Dat heeft al tot
moeilijkheden geleid,toenvanuit deSchermerboezem (-0,50mNAP)nietophet
Markermeer konwordengespuid, omdat
hethogezomerpeil tijdens eenhoogwaterperiode inseptembet nogwasingesteld. Dit
regimeligrvastin waterakkoorden, maar
wanneer wordtovergegaan op flexibeler
peilen,vergtdateenveelsterker vandag tot
dagoperationeel beheer, waarbij ookrekeningmoetwordengehouden met het peilbeheer inaangrenzendegebieden.Eente
laagzomerpeil kandeinname vanwater in
Noord-Holland beperkeneneen tehoog
voorjaarspeil, incombinatie met opwaaiing,
iszeergevaarlijk voorbroedgebieden langs
deoevers.
Naaraanleidingvandewateroverlast in
hetnajaar van 1998 isdenotaAanpakWateroverlastverschenen.Hieruit vloeitvoorteen
vergrotingvandecapaciteitvanhetgemaal
teIJmuideneneenvergrotingvandespuicapaciteit indeAfsluitdijk. Daarmeezoude
vergrote waterafvoer vooreen halveeeuw
ondercontrolezijn.Daarna kandoor dijkverhoginglangshetIJsselmeerengeleidelijke verhogingvanhetIJsselmeerpeilhet

'Natte Hart' tochblijven spuien opde
Waddenzee.Het besefdringt echter door,
dat wedaarmee nieteeuwigkunnen doorgaan.
Daarom kreegdeCommissieTielrooijde
opdracht om na tegaan hoeNederland inde
21eeeuwmethaarwaterhuishouding zou
moetenomgaan.Devoornaamste boodschap isdat watermeer deruimte moet krijgen,fysiek envooralplanologisch.De
volgende trits wordtcentraalgesteld:vasthouden-bergen-afvoeren. Ermoet meer
wateroppervlak beschikbaar komen om bij
plotseling heelgroteaanvoeren alsbuffer te
kunnen dienen.Aanbestaand wateroppervlakmagniet wordengeknabbeld ener
moetengebiedenworden aangewezen,die
alsoverlaat kunnen wordengebruikt.Dus,
wordt ergezegd,moet het Markermeer
altijd water blijven.
Isdat waar,enishetzosimpel?
Nee,het isnietwaarenher isvrij ingewikkeld.Om tekunnen bergen moet het
waterpeil welverlaagdkunnen worden.Dus
indewinter eenlagerpeildan het lagere
winterpeildan nu voorhetIJsselmeer wordt
voorgesteld. Kanhet peilwelsubstantieel
worden verlaagd?Nee,datkanniet door
allerleibuitendijkse activiteiten, waarde
aanlegvanIJburgéénvandemeest recente
enéénvandemeestbeperkende voorbeelden is.Bovendien doenpiekafvoeren zich
overhetalgemeen kortstondig voor waardoorhet belangrijk isdardevultijd van het
reservebassin kort is.Dievultijd is afhankelijk vanhetpeilverschilendatkandus niet
grootzijn tussen IJsselmeer en Markermeer.
Maar stelnu datertijdig eenpeilverschil
vanbijvoorbeeld 0,50meter kan worden
gecreëerd.Alleendanzouerin60.000ha
Markermeer zo'n 300miljoen kubieke meter
water kunnen worden geborgen.
Zou,hoeparadoxaal hetookmagklinken,juist deaanlegvandeMarkerwaard ons
kunnen helpen omeendergelijke hoeveelheidwater ingevalvannood tijdelijk snelre
bergen?Ja,datismogelijk.
IneenMarkerwaard van40.000haishet
debedoelingdateenbelangrijk gedeelteals
natuurterrein wordtingericht naar het
voorbeeld vandeOostvaardersplassen,
terwijl vooreenandergedeeltegedacht kan
worden aanbosbouw.Wanneerdiegebieden
vanhetbeginafaanals inundatiegebieden
voornoodgevallen worden aangelegd, iser
eenpotentiëledieptebeschikbaar van vijf
meterenhebje dus6000ha nodigom zo'n
300miljoen kubiekemeter warer tijdelijk te
kunnen bergen.Waarophetoude land
inundatiezones indepractijk niet ofnauwelijks zijn terealiseren vanwegeallevan

oudsher gevestigde belangen, biedteen
Markerwaard diegelegenheid welvanwege
deblanco beginsituatie.
Ookvoorhetoplossen vaneen tekorr
aanwater-enookdekansdaaropzou inde
roekomst toenemen, iseen Markerwaard
gunstig.Gemiddeld ishet verdampingsoverschot indezomerperiode vanapril rot
oktobet 130 mm.VoorhetMarkermeer iser
dan78miljoen kubiekemeter water uit het
IJsselmeer nodigomhetpeil te handhaven.
MeteenMarkerwaard van40.000haisdat
maar 26miljoen kubiekemeter.Deoverige
52miljoen kubiekemeter komtdanextra ter
beschikkingvoorhet oude landvanNoordHolland,Friesland en Groningen. Vanwege
hetgrondwater hoeft deMarkerwaard zelf
ineengemiddeld droogjaar nietgesuppleerd tewotden.Ineenzeerdroogjaar, een
zogenaamd 10 procentdroogjaar, ishet
neerslagtekort veelgroter en isdewaterwinst navenantgroter, tot wel 100miljoen
kubieke meter.Kortom,een Markerwaard
leverteenzeerposirievebijdrage aan her
toekomstige waterbeheer. Hetgeeft een
krachtiginstrumenr in handen om in het
'Natte Hatt' vanNederland ookinde
toekomst eenoptimaal peilbeheer tevetwezenlijken.

Conclusie
Eenaanralaspecten vande waterstaatkundigegevolgen vandeaanlegvande
Markerwaard isgenoemd en oppervlakkig
behandeld. Inwerkelijkheid zijn zijdelaatstetwintigjaar zeeruitvoerig bestudeetd.
Hettesultaat isdatergeen overwegende
bezwarenzijn aan tevoeten tegen dieaanleg
endat, integendeel,deaanlegvande randmerendenatteecologischepotentiesvan
hetgebied aanzienlijk kan vergroten.
Hetzelfde geldt voorderecreatie.Endat dus
losvandepotenties vandeMarkerwaard
zelf Daartegenover staat dat hetgebiedvan
deMarkerwaard innatte vormzeermagere
ecologische waarden vertegenwoordigt en
eengevarenbron is.Eeningerichte Markerwaardvertegenwoordigteenveelheidvan
andere waarden.Diemoeten worden afgewogentegendeermeegepaard gaande
kosten.Maar,zijn wehetet bijvoorbeeld
nietovereensdat deOostvaardersplassen in
hun huidigevorm,dankzij de inpoldering
vanFlevoland,weliswaar andere,maar
belangrijker, waarden vertegenwoordigt dan
datzelfde gebiedvertegenwoordigde roen
hetnogIJsselmeerwas?
Zou,tenslotte,het maatschappelijk
tendement vandeinpolderingvande
Markerwaard niet veelhogerzijn dande
aanlegvandeHSL-lijn,ofvandeBetuwelijn? f
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