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Colofon 

Het Deltaprogramma is een nationaal programma. Rijksoverheid, provincies, 

gemeenten en waterschappen werken hierin samen met inbreng van de 

maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Het doel is om Nederland ook 

voor de volgende generaties te beschermen tegen hoogwater en te zorgen voor 

voldoende zoet water. 

 

Het Deltaprogramma kent negen deelprogramma’s: 

• Veiligheid 

• Zoetwater 

• Nieuwbouw en herstructurering 

• Rijnmond-Drechtsteden 

• Zuidwestelijke Delta 

• IJsselmeergebied 

• Rivieren 

• Kust 

• Waddengebied 

 

De deltacommissaris bevordert de totstandkoming en de uitvoering van het 

Deltaprogramma. Hij doet jaarlijks een voorstel voor het Deltaprogramma aan de 

ministers van IenM en EL&I. Dit voorstel bevat maatregelen en voorzieningen ter 

beperking van overstromingen en waterschaarste. Het Deltaprogramma wordt ieder 

jaar op Prinsjesdag aan de Staten-Generaal aangeboden. 

 

 

Dit is een uitgave van Deltaprogramma | IJsselmeergebied 

Postbus 600 | 8200 AP Lelystad 

dpij@rws.nl 

Kijk voor meer informatie op 

www.delta-programmaijsselmeergebied.nl en 

www.deltacommissaris.nl  

 

 

Dit document is gemaakt door Acacia Water, in opdracht van Deltaprogramma 

IJsselmeergebied. 

 

Auteurs: 

Lieselotte Tolk  

Goswin van Staveren 
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1 Inleiding 
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1.1 Kader 

Het deelprogramma IJsselmeergebied is een onderdeel van het nationale 

Deltaprogramma. Hierin wordt gewerkt aan de opgaven die klimaatverandering de 

komende decennia stelt aan het waterbeheer rond het IJsselmeer. Daarbij is het 

korte- en langetermijn waterpeilbeheer voor het IJsselmeer het centrale thema. 

 

De opgave is om medio 2014 een breed gedragen advies voor een 

voorkeursstrategie voor het toekomstig peilbeheer, vergezeld van een 

uitvoeringsprogramma op hoofdlijnen op te leveren. De totstandkoming van deze 

voorkeursstrategie verloopt in vier fasen, waarbij van grof naar fijn wordt gewerkt. 

  

Ingrepen in de waterhuishouding van het IJsselmeergebied hebben effecten op de 

ruimtelijke ordening en een veelheid aan binnen- en buitendijkse functies, zoals 

veiligheid, ecologie, recreatie, scheepvaart, landbouw en stedelijk waterbeheer. De 

uitwerking van het deelprogramma IJsselmeergebied is veel meer dan een 

technische opgave. Vanwege de veelheid aan betrokken functies, zowel publiek als 

privaat, is de maatschappelijke opgave om tot een breed gedragen strategie te 

komen een veel grotere uitdaging. 

 

Vanwege de grote schaal en complexiteit van het IJsselmeergebied en de daarmee 

gerelateerde functies is het noodzakelijk om te zorgen dat alle maatschappelijk 

betrokkenen kennis kunnen hebben van de feitelijke uitdagingen van de water- en 

ruimtelijke opgave. De gedachte hierachter is dat het creëren van draagvlak en het 

vloeiend laten verlopen van het maatschappelijk proces het beste gaat op basis van 

nuchtere feiten, die eenieder onderschrijft. 

 

De beschikbare kennis over het IJsselmeer en al zijn complexiteit is veelal 

beschreven in specialistische rapporten. De totale bibliotheek aan 

IJsselmeerrapporten beslaat vele meters aan kastruimte, zodat het ondoenlijk is 

voor niet-specialisten om kennis te nemen van de feitelijke uitdagingen voor het 

IJsselmeer en omgeving. In fase 2 van de strategieontwikkeling voor het IJsselmeer 

is daarom een instrument gemaakt dat inzicht geeft deze veelheid van informatie, 

de ‘peilthermometer’.  

 

Dit rapport is een naslagwerk om belangrijke informatie voor de bepaling van de 

effecten van peilveranderingen in het IJsselmeergebied te ontsluiten. Dit gebeurd 

door middel van de onderbouwing van de peilthermometer, het samenvatten van de 

studies die zijn gedaan in het kader van de kennisagenda, en een beschrijving van 

de aanpassingen in het hoofdwatersysteem die samenhangen met het peilbeheer in 

het IJsselmeergebied. 

1.2 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt de peilthermometer als instrument geïntroduceerd. In dit 

hoofdstuk komen zowel de doelen van de peilthermometer, als hoe deze gebruikt 

moet worden naar voren. In hoofdstuk 3 wordt onderbouwd op welke gegevens de 

peilthermometer is gebaseerd. Dit rapport is bedoeld als een achtergrondrapport dat 

inzicht geeft in de kennis en de aannames achter de omslagpunten die zijn 

weergegeven in de peilthermometer. Hierbij wordt opgemerkt dat dit een levend 

document is. De omslagpunten zijn gebaseerd op de kennis die beschikbaar was ten 

tijde van het schrijven van dit document. Wanneer meer kennis beschikbaar komt 

zullen de omslagpunten in de thermometer daarmee worden geüpdatet.  
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Niet alle relevante onderwerpen over het peilbeheer in het IJsselmeergebied zijn te 

vangen in de peilthermometer. Daarom worden in hoofdstuk 4 afzonderlijk de 

maatregelen in het hoofdwatersysteem behandeld, die nodig zijn om de streefpeilen 

die in de strategieontwikkeling van het Deltaprogramma IJsselmeer worden 

geformuleerd te realiseren.   

 

In de kennisagenda van het Deltaprogramma IJsselmeergebied zijn vanaf fase 1 de 

kennisvragen die opkwamen tijdens de strategieontwikkeling geïnventariseerd en 

geformuleerd. Een groot deel van deze kennisvragen is uitgezet bij Deltares en dit 

jaar zijn een tiental rapporten verschenen voor de invulling van de kennishiaten. Om 

de kennis die in deze studies is vergaard te ontsluiten is in hoofdstuk 5 voor elk van 

deze studies een samenvatting opgenomen. In hoofdstuk 3 (onderbouwing 

omslagpunten peilthermometer) en hoofdstuk 4 (maatregelen in het 

hoofdwatersysteem) worden, waar relevant, de samenvattingen uit hoofdstuk 5 

aangehaald.     

 

De blauwe kopjes binnen de hoofdstukken leiden de lezer op hoofdlijnen door het 

rapport. 

1.3 Disclaimer 

De getallen die worden gebruikt in de peilthermometer geven een beeld van de orde 

van grootte van negatieve effecten op het omringend ruimtegebruik als gevolg van 

peilveranderingen in het IJsselmeer.  

 

De resultaten die in dit rapport worden weergegeven zijn gebaseerd op de kennis 

beschikbaar ten tijde van het schrijven van dit document. De onderbouwing van de 

omslagpunten is zoveel als mogelijk op basis van bestaande rapporten gedaan, wat 

geschraagd wordt door het veelvuldig gebruik van citaten in de onderbouwing. In 

sommige gevallen is echter teruggevallen op “ zachte” informatie: expert 

judgement, logisch nadenken en soms arbitraire aannames. 

 

De aannames zijn zo goed als mogelijk gedaan, en worden beschreven in hoofdstuk 

3, maar leiden ongetwijfeld tot discussie. Dit is alleen maar toe te juichen, als dit 

betekent dat het leidt tot een beter kennisfundament voor de strategieontwikkeling 

van het IJsselmeergebied.  

 

Wanneer men op zoek is naar gedetailleerde, regiospecifieke effecten omslagpunten, 

dan kan het nuttig zijn om verder in te zoomen op de situatie ter plaatse en gebruik 

te maken van de kennis van lokale beheerders. De analyse in dit rapport en de 

bijbehorende database van rapportages en giskaarten kan een bruikbare 

onderlegger zijn voor een dergelijke analyse. 

 

De syntheses in hoofdstuk 5 zijn gebaseerd op de resultaten die zijn weergegeven in 

de achterliggende rapporten van Deltares. De referenties van die rapporten zijn 

direct onder de titel van het synthese sub-hoofdstuk vermeld. De methodiek die in 

de achterliggende studies is gebruikt is niet getoetst door de schrijvers van dit 

voorliggende rapport. De auteurs van dit rapport zijn dan ook niet verantwoordelijk 

voor de juistheid van de resultaten (in de figuren / tekst in de achterliggende 

rapporten) die ten grondslag liggen aan de synthese. 
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2 De peilthermometer 

2.1 Doelen  peilthermometer 

In figuur 1 is een voorbeeld van de peilthermometer weergegeven. Dit instrument 

beoogt de volgende doelen: 

 

 De lezer kan in één oogopslag waar de omslagpunten liggen voor diverse 

functies; 

 De lezer kan eenvoudig zien bij variaties in peilregime of veel functies of 

weinig in het geding komen; het is mogelijk om de flexibiliteit van het 

systeem, oftewel de peilhoogtes waarbij weinig functies onder druk komen, 

af te lezen;  

 De peilthermometer is een afspiegeling van de huidige kennis rondom 

effecten van peilregimes op diverse functies op en rondom het IJsselmeer.  

De peilthermometer bundelt dus de bestaande kennis over het effect van 

meerpeilverandering op de functies rondom het IJsselmeer en Markermeer. 

Aangezien meer kennis en inzichten zullen worden opgedaan gedurende het traject 

van strategieontwikkeling zal de peilthermometer meeveranderen. De 

peilthermometer is een “organisch instrument”. In de volgende paragrafen  tonen 

we de achtergronden van de peilthermometer en hoe deze gebruikt dient te worden. 
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Figuur 1: peilthermometer voor de huidige situatie 
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2.1.1 Hoe gebruik je de peilthermometer? 

De peilthermometer laat zien bij welk niveau van voorjaars-,  winter- of zomerpeil 

een omslagpunt wordt bereikt voor een aantal geselecteerde functies en typen 

ruimtegebruik voor het schaalniveau van het IJssel- en Markermeer. Een 

omslagpunt is het moment bij peilverandering waarbij maatregelen moeten worden 

genomen. De definitie van een omslagpunt wordt in de volgende paragraaf 

uitgebreid besproken. 

 

In figuur 1 is de peilthermometer weergegeven voor het peilregime behorende bij de 

“huidige situatie”. Op de verticale as links in de figuur zijn de meerpeilen ten 

opzichte van NAP weergegeven. Op de horizontale as aan de bovenkant zijn een 

aantal functies (o.a. dijken, natuur, scheepvaart) weergegeven waarvoor 

omslagpunten zijn bepaald. Deze functies zijn zowel waterhuishoudkundig, 

economisch en/of maatschappelijk van belang voor het IJsselmeergebied. 

Verschillende fysische processen kunnen leiden tot een ander effect voor een 

betreffende functie. Als dit het geval is zijn deze verschillende effecten als aparte 

onderdelen in de peilthermometer gevisualiseerd.  

 

De omslagpunten zijn als genummerde zwarte bollen of stroken weergegeven, de 

nummers verwijzen naar de legenda waar de omslagpunten staan omschreven. Zo 

geeft bijvoorbeeld de strook met cijfer 14 aan dat onder het peil van -0,60m NAP de 

vaargeul voor vrachtschepen onvoldoende diep wordt door het uitzakken van het 

peil.  

 

In sommige gevallen is een grijze balk toegevoegd aan het omslagpunt of de reeks 

omslagpunten. Dit geeft aan dat er onzekerheid is over de precieze locatie van het 

omslagpunt. Meestal betekent dit dat er op dat specifieke punt onvoldoende 

informatie en/of kennis beschikbaar is.  

 

 
figuur 2: peilthermometer voor peilstrategie "flexibiliseren", zie figuur 1 voor de 

legenda. 
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In de peilthermometer is het peil waarbij er altijd een probleem wordt verwacht 

(wanneer het omslagpunt gepasseerd is) aangegeven met een stippellijn. Het peil 

waarbij er geen probleem wordt verwacht (het omslagpunt is nog niet bereikt), is in 

aangegeven met een doorgetrokken lijn. 

 

In de peilthermometer kunnen verschillende peilregimes worden ingesteld. Dit is 

getoond in figuur 2 voor de peilstrategie “flexibiliseren”. In de figuur is met 

horizontale lijnen voorjaarspeil (VJP), winterpeil (WP)  en minimaal zomerpeil (ZP) 

aangegeven. De mogelijke toekomstige peilfluctuatie is lichtblauw gekleurd, de 

huidige peilfluctuatie donkerblauw.  

 

De omslagpunten die binnen het ingestelde peilregime vallen zijn roze of rood 

gekleurd. Zo is te zien voor welke functies maatregelen noodzakelijk zijn om de 

functionaliteit te behouden, maar is ook in één oogopslag zichtbaar of veel functies 

in het geding bij deze peilstrategie zijn of slechts enkelen.  

2.1.2 Duiding en definities 

Een aantal aspecten behoeven een duidelijke definitie of nadere uitleg. 

Omslagpunt 

Binnen de kaders van het instrument peilthermometer verstaan we onder 

omslagpunt: “het waterpeilniveau, waarbij voor een zekere functie of ruimtegebruik, 

vanuit waterhuishoudkundig, economisch of maatschappelijk belang maatregelen 

nodig zijn, om de functie of het ruimtegebruik in zijn huidige vorm te continueren”. 

 

In veel gevallen zijn meer omslagpunten denkbaar bij verschillende peilhoogtes. Zo 

kan het zijn dat bijvoorbeeld een keersluis aan de westkant van het IJsselmeer pas 

problemen krijgt bij een voorjaarspeilopzet van 0,60m, terwijl een andere keersluis 

aan de Friese IJsselmeerkust bij een voorjaarspeilopzet van 0,30m. Om deze 

informatie toch weer te geven maakt de peilthermometer gebruik van reeksen van 

omslagpunten. Deze zijn weergegeven als een aaneengesloten balk, in plaats van 

als een enkel omslagpunt. 

 

De omslagpunten zijn soms eenvoudig te kiezen vanuit simpele logische 

redeneringen. Vaker echter is het lastig vast te stellen wanneer zich een 

maatschappelijk of economisch gezien relevant probleem voordoet voor een 

bepaalde functie. Dit is als volgt ondervangen: vanuit de voorverkenning van de 

waterdienst, gebiedsverkenningen gedaan door provincies, gebiedateliers begeleid 

door DLG en vele andere initiatieven is veel “zachte kennis” verzameld in rapporten 

en gespreksverslagen. Deze zachte kennis is ten behoeve van de peilthermometer 

vertaald door experts naar een kwantitatief “hard” getal, dat vervolgens aan iedere 

belanghebbende is voorgelegd ter controle tijdens verschillende momenten in fase 2 

en fase 3, zoals bijvoorbeeld de verrijkings- en verdiepingsateliers met 

gebiedskenners in het kader van de strategieontwikkeling van fase 2 (periode 

november- december 2011) en de bespreking van het 

Kosteneffectiviteitsanalyserapport van het Centraal Planbureau tijdens fase 3 (mei 

2012). Tijdens deze sessies zijn vele bruikbare tips binnengekomen over de 

kwantificering van de beschikbare kennis, hetgeen heeft geleid tot het huidige 

instrument. 
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Schaalniveau en ruimtelijke afbakening 

Een peilthermometer kan op verschillende schalen worden gemaakt. In de 

voorliggende peilthermometer worden de functies bepaald op het schaalniveau van 

het IJssel- en Markermeer. Veel van de functies zijn dan ook grostermen voor 

allerlei deelfuncties. Een voorbeeld hiervan is de functie “landbouw”. Men zou 

onderscheid kunnen maken in subfuncties zoals intensieve en extensieve teelt, 

verschillende gewassen, veeteelt etc. In plaats daarvan worden deze subthema’s 

gebundeld tot een enkele functie.  

 

De lijst van functies en omslagpunten voor het IJsselmeer en Markermeer is niet 

volledig. In de analyse voor fase 2 is getracht de voor het maatschappelijk proces 

maatgevende functies en omslagpunten te benoemen en uit te werken.  

 

Wanneer we op een kleiner schaalniveau een peilthermometer zouden opstellen, 

zoals bijvoorbeeld de Wieringermeerpolder, dan kan het informatief zijn om de 

bovengenoemde subthema’s apart te beschouwen. In die zin is de peilthermometer 

een methodiek en geen statisch instrument. De gedachte erachter en de methodiek 

zijn op elke ruimtelijke schaal toepasbaar.  

Ruimtelijke scope peilthermometer 

De peilthermometer toont alleen de relatie tussen omslagpunten en functies voor 

het IJsselmeer en Markermeer en dus niet de Veluwerandmeren. De laatste zijn 

grotendeels buiten beschouwing gelaten omdat hier weinig verandering van het 

peilregime voorzien wordt. Op een aantal plaatsen in de onderbouwing worden 

effecten wel genoemd, omdat het theoretisch mogelijk is dat besloten wordt om het 

voorjaarspeil verder op te zetten. 

“Levend” instrument en visie op het vervolg 

De peilthermometer is in stappen tot stand gekomen tot de versie, zoals deze in 

deze notitie wordt gerapporteerd. Dit is geenszins de eindversie. Er zijn ten tijde van 

dit schrijven nog steeds  initiatieven gaande om bepaalde effecten op functies 

rondom het IJsselmeer beter te begrijpen en het omslagpunt scherper te 

onderbouwen. Wanneer in het vervolg van de strategieontwikkeling meer kennis 

beschikbaar komt kan de bandbreedte worden verkleind, omdat de onzekerheid 

afneemt. 

 

Als de kwantitatieve onderbouwing onzeker is dan wordt dit in de peilthermometer 

aangegeven met een bandbreedte. De bandbreedte is een maat van onzekerheid. 

De onzekerheid is in het volgende hoofdstuk per omslagpunt beschreven onder de 

secties ‘betrouwbaarheidsindicatie’. 
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3 Onderbouwing van de omslagpunten in de peilthermometer 

In dit hoofdstuk wordt een onderbouwing gegeven van de omslagpunten die zijn 

geïdentificeerd voor de peilthermometer. Voor elk omslagpunt wordt een korte 

beschrijving gegeven, met een betrouwbaarheidsindicatie. Per omslagpunt wordt 

beschreven welke informatie is gebruikt om tot de bepaling van het omslagpunt te 

komen en worden de referenties en bronnen weergegeven.  
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3.1 Macrostabiliteit dijk; gevaar voor buitendijks afschuiven (Omslagpunt 1) 

3.1.1 Beschrijving van het omslagpunt  

Omslagpunt door instabiliteit van de dijk, zetting of rotting 

Door het verlagen van het meerpeil neemt de druk aan de buitendijkse kant van de 

dijk af. Hierdoor kan deze instabiel worden en afschuiven. Peilverlaging kan voor 

dijken zonder voorland, of met een sloot in het voorland, een niet te verwaarlozen 

negatieve invloed hebben (Deltares, 2010).  

 

Naast het buitendijks afschuiven kan het verlagen van het peil ook leiden tot een 

tweede factor die de stabiliteit in gevaar kan brengen: zetting. ‘Veen in de 

ondergrond in combinatie met een lagere grondwaterstand leidt tot klink van de 

veenlaag en heeft dus een indirect effect op de daarboven gelegen waterkering’ 

(Deltaprogramma IJsselmeer, 2010).  

 

We weten verder uit mondelinge toelichtingen van Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier dat delen van de zeer oude West-Friese Omringdijk houten palen 

en kranswier bevatten. Beide materialen zijn rottingsgevoelig en verliezen dan hun 

stabiliteitsfunctie voor de dijk. Rotting treedt op als de materialen worden 

blootgesteld aan lucht, hetgeen plaats kan vinden als de freatische grondwaterstand 

in het dijklichaam daalt als gevolg van een dalend IJssel- of Markermeerpeil. 

 

Voor het risico op het buitendijks afschuiven van de dijk, zetting en rotting van de 

dijk is een reeks omslagpunten is geïdentificeerd van -0,45m NAP tot -1,20m NAP.  

3.1.2 Betrouwbaarheidsindicatie 

Omslagpunt is onzeker 

Over de omslagpunten voor buitendijkse afschuiving bij de dijken rondom het 

IJsselmeer en het Markermeer zijn geen harde getallen bekend. Bij een uitzakkend 

peil is het gevaar voor afschuiving nog een onderdeel van discussie, waarover op 

basis van expert judgment in verschillende rapporten verschillende conclusies 

worden getrokken. De resultaten zijn zeer indicatief.  

 

Aanvullend onderzoek is noodzakelijk, zowel naar het goed kunnen inschatten van 

de processen van uitzakken als een gedegen inventarisatie van de samenstelling van 

de dijklichamen. Vaak is deze informatie wel aanwezig (bv als sonderingen) bij de 

waterschappen, maar kan deze zeer moeilijk worden ontsloten. 

 

Om aan te geven dat er een onzekerheid bestaat omtrent het omslagpunt is een 

bandbreedte toegevoegd. Er zijn geen gegevens over de grootte van de 

bandbreedte, een inschatting van de onzekerheid is gemaakt van -0,40m NAP tot -

1,20m NAP. 

3.1.3 Onderbouwing omslagpunt 

Onzekerheid over wanneer afschuiving voorkomt, verschillende bronnen geven verschillende 

informatie 

In het achtergrond document veiligheid wordt aangegeven dat “de primaire keringen 

gelegen langs het IJsselmeer zijn stabiel genoeg om bij lage waterstanden niet af te 

gaan schuiven”. Dit komt omdat “bezwijken van dijken bij langdurig laag water 

vooral voorkomt bij veendijken. Echte veendijken komen niet voor rond het 

IJsselmeer”. Ook in het rapport waterhuishoudkundige effecten IJsselmeergebied 
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wordt aangegeven dat de kans op afschuiving bij peilverlaging klein is: “Op basis 

van expert judgment wordt het effect in de praktijk beperkt geacht. Bovendien 

hebben veel dijken een flauw onderwatertalud waardoor de stabiliteit bij laag water 

niet erg kritisch is”.  

 

In de memo effecten ‘peilverlaging IJsselmeergebied’ (Deltares, 2010) wordt echter 

beschreven dat op plaatsen waar “een sloot in het voorland aanwezig is waarvan het 

waterpeil in directe verbinding staat met het buitenwater, peilverlaging wel een 

verslechtering kan geven”. “Verwacht wordt dat bovengenoemde effecten voor alle 

dijken zonder voorland in het IJsselmeergebied (ook de Houtribdijk en de Afsluitdijk) 

een niet te verwaarlozen negatieve invloed zal hebben. Daarbij wordt opgemerkt dat 

de invloed mede afhangt van het tempo waarin het peil wordt verlaagd. Naarmate 

dit langzaam gebeurt heeft het freatisch vlak meer de tijd zich aan te passen en is 

het nadelige effect kleiner.” 

Verwachting dat zettingen ter plaatse van de kruin gering zullen zijn 

In de memo ‘effecten peilverlaging IJsselmeer’ (Deltares, 2010) gebied wordt voor 

een variant waarbij ‘na het uitzakken een peil wordt bereikt van NAP -0.90 m tot 

NAP -1.40 m’ geconcludeerd dat ‘gezien het tijdelijke karakter van de verlaging, de 

tijdsduur van enkele maanden, en de relatief geringe verhoging van de 

korrelspanning wordt verwacht dat de zettingen ter plaatse van de kruin gering 

zullen zijn. Een eerste voorzichtige schatting is een zetting met minder dan 10 cm. 

De zettingen zullen pas na geruime tijd (periode van enkele jaren) merkbaar zijn.’ 

Daarnaast is het onzeker in welke dijken zich veen bevindt.  

Peilverlaging leidt naar verwachting niet direct tot een omslagpunt 

Op basis van bovenstaand geciteerde overwegingen, en omdat het peil naar 

verwachting geleidelijk uit zal zakken tot het minimum zomerpeil, nemen we aan 

dat een peilverlaging niet direct leidt tot instabiliteit in de dijken. Daarom hebben we 

een inschatting van het eerste omslagpunt gemaakt op 0,15m onder het huidige 

laagste zomerpeil (-0.3m NAP in 2003). Het omslagpunt komt dus op -0,45m NAP, 

met een bandbreedte om de onzekerheid aan te geven.   

Een cumulatief proces is mogelijk door droogte 

Wel moet worden opgemerkt dat het meerpeil vooral zal uitzakken in droge 

periodes. Dit betekent dat in de dijk een cumulatief effect kan ontstaan van 

uitzakken van de grondwaterstand door grote verdamping en uitzakken door lager 

meerpeil. Bij vervolgonderzoeken en dimensioneren van maatregelen moet het 

gecombineerde effect van klimaat en uitzakkend meerpeil worden bezien. 

3.1.4 Referenties en bronnen 

Arcadis; Maarleveld et al, 2011.  Rapport en Voorlandkaart uit ‘atlas van 

waterhuishoudkundige effecten’. Kenmerk C01014/WATHD/11:22 

Deltaprogramma IJsselmeer; Anoniem, 2010. Achtergrond document veiligheid 

voorverkenning Deltaprogramma IJsselmeer. Geen kenmerk 

Deltares; Rozing en  van Meurs, 2010. ‘Effecten Peilverlaging IJsselmeergebied’. 

Kenmerk 1202357-002-VEB-0010 

Acacia Water; G. van Staveren, 2012. ‘Achtergrondrapportage 

kosteneffectiviteitsanalyse DPIJ’. Kenmerk: 0448. 

Dijkringenkaart (Rijkswaterstaat) 

Landelijke bodemkaart (StiBoKa)  
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3.2 Stabiliteit dijken in zomersituatie (langdurig hoog peil) komt in gevaar 

(Omslagpunt 2) 

3.2.1 Beschrijving van het omslagpunt  

Omslagpunt als kruinhoogte of -sterkte niet voldoet voor de voorjaars- / zomersituatie 

De benodigde kruinhoogte en sterkte van de dijken wordt gedimensioneerd aan de 

hand van de veiligheidsnormen en maatgevende waterstanden. De laatste worden 

berekend met scenario’s van maximaal peil en wind, en komen voornamelijk in de 

winter voor (omslagpunt 3). In de zomer, wanneer de windsnelheden en daardoor 

de maatgevende waterstanden lager zijn, is er daarom ruimte in het systeem om 

het peil te laten stijgen, zoals weergegeven in dit omslagpunt.  

 

Een reeks omslagpunten wanneer de stabiliteit van dijken in de voorjaars- of 

zomersituatie in gevaar komt is geïdentificeerd op 0,30m NAP tot 0,60m NAP.  

3.2.2 Betrouwbaarheidsindicatie 

Omslagpunt is vast te stellen op basis van gerapporteerde berekeningen 

Het omslagpunt is gebaseerd op resultaten van simulaties (Deltares, 2012), hieruit 

is voor de verschillende strategieën duidelijk waar knelpunten optreden. Hoe ver het 

omslagpunt onder het doorgerekende scenario ligt is echter niet helemaal zeker vast 

te stellen uit de weergegeven resultaten, daarom is dit opgenomen als een 

onzekerheidsband vanaf 0,0m NAP. 

3.2.3 Onderbouwing omslagpunt 

Verschillende omslagpunt voor IJsselmeer en Markermeer 

Het rapport ‘Waterveiligheid IJsselmeergebied’ (Deltares, 2012; zie sectie 5.1) laat 

zien dat bij een voorjaarspeilopzet tot 1,10m NAP “het hogere waterpeil leidt tot een 

sterk verhoogde kans op hoge waterstanden op locaties die gedomineerd worden 

door het meerpeil”, voornamelijk aan de westkant van het IJsselmeer en bij de 

afsluitdijk. “De hoge peilopzet in het voorjaar heeft tot gevolg dat de zomerperiode 

maatgevend wordt voor de waterveiligheid. Het resultaat, bijvoorbeeld voor de 

meerpeil-gedomineerde locatie Wieringermeerdijk Noord, laat zien dat de kruin 

volgens variant F (voorjaarspeilopzet tot 1,1m NAP) met ongeveer 0,5m verhoogd 

moet worden om de normfrequentie niet te overschrijden.”  

 

Uit de figuren in het rapport ‘Waterveiligheid IJsselmeergebied’ (Deltares, 2012; hun 

bijlage E) blijkt dat in het scenario met een voorjaarsstreefpeil van 0,30m NAP het 

toetspeil op meerdere plaatsen wordt overschreden. Daarom is het omslagpunt 

vanaf 0,30m NAP geformuleerd.  

De weergegeven overschrijding is meestal rond de 0,3m, maar omdat de 

maatgevende waterstand niet lineair schaalt met het peil is het onzeker waar het 

omslagpunt exact ligt. Daarom is dit opgenomen als een onzekerheidsband vanaf 

0,0m NAP. 

Het omslagpunt is gebaseerd op de huidige normen 

In het rapport ‘Waterveiligheid IJsselmeergebied’ (Deltares, 2012) is gebruik 

gemaakt ‘van de bestaande normen voor de waterveiligheid’. De resultaten van de 

nieuwe manier van toetsen voor veiligheid, die wordt ontwikkeld en voorbereid in 

het Deltaprogramma Veiligheid en in het project Veiligheid Nederland in Kaart 2, kan 

leiden tot een verandering van de bepaling van het omslagpunt. 
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3.2.4 Referenties en bronnen 

Deltares; Kramer N., Verhoeven G., Passchier R., 2008. ‘Analyse veiligheid en 

zoetwatervoorzieningen IJsselmeergebied’. Kenmerk: Q4505 

Rijkswaterstaat Waterdienst; van Hoorn D.,2008. ‘oplegnotitie op analyse veiligheid 

en zoetwatervoorzieningen IJsselmeergebied’. Kenmerk: geen 

Deltares; van Meurs G.A.M, Kramer N.L., IJmker J.M., 2012. ‘Waterveiligheid 

IJsselmeergebied - Fase 2’. Kenmerk 1205221-001-VEB-0001. 
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3.3 Risico op het optreden van diverse faalmechanismen bij dijken in 

pieksituaties (winter) (Omslagpunt 3) 

3.3.1 Beschrijving van het omslagpunt  

Omslagpunt als kruinhoogte of -sterkte niet voldoet voor de wintersituatie 

Een stijging van het winterpeil -het peil ten tijde van pieksituaties door de 

combinatie met sterke wind of hoge rivierafvoer- kan leiden tot een overschrijding 

van de normen voor de kruinhoogte en stabiliteit van de dijken. Voor het risico op 

het optreden van diverse faalmechanismen bij dijken in pieksituaties is een reeks 

omslagpunten  geïdentificeerd voor het winterpeil van -0,30m NAP tot 0,30m NAP.   

3.3.2 Betrouwbaarheidsindicatie 

Voldoende gegevens beschikbaar voor  het formuleren van het eerste omslagpunt, onvoldoende 

gegevens over bovengrens reeks omslagpunten 

In de huidige situatie (derde toetsronde HWBP3, 2011) zijn een aantal dijken al niet 

sterk of hoog genoeg bevonden voor de maatgevende waterstand. De verhoging van 

het winterpeil (en daarmee de maatgevende waterstand) zal direct tot een 

verergering van de knelpunten in de huidige situatie leiden. Dit is zonder 

onzekerheidsband opgenomen in de peilthermometer. Over de bovenkant van de 

reeks omslagpunten is onvoldoende informatie beschikbaar, daarom is deze met een 

onzekerheidsband van -0,30m NAP tot 0,50m NAP opgenomen in de 

peilthermometer. 

3.3.3 Onderbouwing omslagpunt 

Omslagpunt direct boven huidig winterpeil 

Per dijkring is ten behoeve van de derde toetsronde van het 

hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP3) bepaald of de kruinhoogtes en 

stabiliteit van de dijken nog voldoet aan de vigerende normen.. Hieruit blijkt dat ook 

onder het huidige peilregime niet alle dijken voldoen. In de 2e en 3e toetsronde is 

een aantal dijken afgetoetst (Inspectie Verkeer en Waterstaat, 2011). Onderhoud 

hiervoor is gepland of wordt verwacht in de toekomst. Ook de figuren van de nieuwe 

maatgevende waterstandsberekeningen  in het rapport ‘Waterveiligheid 

IJsselmeergebied’ (Deltares, 2012; sectie 5.1) laten zien dat in de referentiesituatie 

op een aantal plaatsen de kruinhoogte van de dijken te laag is.  

 

Het maatgevende waterpeil waarop de sterkte en hoogte van de dijken wordt 

getoetst wordt mede bepaald door  de hoogte van het peil tijdens het stormseizoen, 

oftewel het winterpeil. Aangezien bij de toetsing is gebleken dat er voor een aantal 

dijklichamen geen speling zit in het peil waarvoor ze sterk of hoog genoeg zijn, is 

een omslagpunt is geformuleerd direct boven het huidige winterpeil (-0,3m NAP).  

Bovenkant van de reeks omslagpunten verschilt per studie 

Voor het scenario met een winterstreefpeil van +0.3m NAP wordt in de figuren in 

het rapport ‘Waterveiligheid IJsselmeergebied’ (Deltares, 2012; sectie 5.1) voor 

meer dan de helft van de berekende punten aangegeven dat de kruinhoogte nog wel 

voldoende hoog genoeg is. In de kaarten bij het rapport ‘Atlas van 

waterhuishoudkundige effecten IJsselmeer’ (Arcadis, 2011) wordt echter 

aangegeven dat vrijwel alle dijken bij het scenario 1 winter (winterpeil +0.2m NAP) 

extra hoogte nodig hebben om aan de veiligheidsnormen te voldoen. De bovenkant 

van de reeks van omslagpunt is niet eenduidig en daarom als een bandbreedte 

opgenomen. 
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Het omslagpunt is gebaseerd op de huidige normen 

De analyse van het omslagpunt ‘Risico op het optreden van diverse 

faalmechanismen bij dijken in pieksituaties’ is gebaseerd op de beschikbare 

toetsingsgegevens op basis van de huidige normen.  

 

De resultaten van de nieuwe manier van toetsen voor veiligheid, die wordt 

ontwikkeld en voorbereid in het Deltaprogramma Veiligheid en in het project 

Veiligheid Nederland in Kaart 2, zijn noch officieel beschikbaar noch wettelijk 

vastgelegd. Het gaat om het actualiseren van de huidige veiligheidsnormen en het 

normeren van dijken op overstromingsrisico, in plaats van zoals nu gebruikelijk op 

overschrijdingskans. Geïnteresseerden verwijzen wij graag naar de webpagina van 

het Deltaprogramma Veiligheid. 

3.3.4 Referenties 

Arcadis; Maarleveld et al, 2011.  ‘Atlas van waterhuishoudkundige effecten’. 

Kenmerk C01014/WATHD/11:22 

Inspectie Verkeer en Waterstaat; 2011. ‘Derde toets primaire waterkeringen 

landelijke toets 2006-2011’. Kenmerk: IVW/WB/2011/000002 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2011. ‘Basisrapportage 

Hoogwaterbeschermingsprogramma-2’. Kenmerk: geen 

Deltares; Kramer N., Verhoeven G., Passchier R., 2008. ‘Analyse veiligheid en 

zoetwatervoorzieningen IJsselmeergebied’. Kenmerk: Q4505 

Deltares; van Meurs G.A.M, Kramer N.L., IJmker J.M., 2012. ‘Waterveiligheid 

IJsselmeergebied - Fase 2’. Kenmerk 1205221-001-VEB-0001. 
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3.4 Toename risico op piping door extra binnen- en buitendijks peilverschil 

(Omslagpunt 4) 

3.4.1 Beschrijving van het omslagpunt  

Piping kan optreden bij een grotere stroomsnelheid van de kwel 

Door het opzetten van het peil kan de stroomsnelheid van de kwel onder de dijken 

toenemen en leiden tot extra erosie en piping. Dit kan de stabiliteit van de dijk 

aantasten. Piping (of onderloopsheid) is een erosiemechanisme dat een dijk of 

kunstwerk kan ondermijnen en doen bezwijken. Het risico op piping door extra 

binnen- en buitendijks peilverschil treedt op wanneer het waterpeil wordt verhoogd. 

Een reeks omslagpunten is geïdentificeerd van -0,30m NAP tot 0,30m NAP.   

3.4.2 Betrouwbaarheidsindicatie 

Voldoende gegevens beschikbaar voor  het formuleren van het eerste omslagpunt, onvoldoende 

gegevens over de bovengrens van de reeks omslagpunten 

In de huidige situatie is in de 3e toetsronde voor een aantal dijken bepaald dat ze 

niet voldoen wat betreft het risico voor piping. De verhoging van het winterpeil (en 

daarmee de maatgevende waterstand) zal naar verwachting direct tot een 

versterking van de knelpunten in de huidige situatie leiden. Dit is zonder 

onzekerheidsband opgenomen in de peilthermometer. Over de bovenkant van de 

reeks omslagpunten is onvoldoende informatie beschikbaar, daarom is deze met een 

onzekerheidsband tot 1,0m NAP opgenomen is de peilthermometer. 

3.4.3 Onderbouwing omslagpunt 

Eerste omslagpunt direct boven huidig winterpeil 

In de derde toetsronde van het beschermingsprogramma (HWBP3) is het risico op 

piping getoetst (Inspectie Verkeer en Waterstaat, 2011). Het blijkt dat in de huidige 

situatie een aantal dijken al niet voldoet wat betreft piping. De afgetoetste dijken 

vanwege piping bevinden zich voornamelijk in de IJssel-Vecht delta, en langs de 

randmeren.  

 

Aangezien bij de toetsing is gebleken dat er voor een aantal dijklichamen geen 

speling zit in het peil waarvoor ze voldoen voor piping, is een omslagpunt 

geformuleerd direct boven het huidige winterpeil (-0,3m NAP).  

Bovenkant van de reeks omslagpunten onbekend 

Het risico op piping bij een verhoging van het meerpeil is bepaald in het rapport 

‘Atlas van waterhuishoudkundige effecten IJsselmeergebied’ (Arcadis, 2011). Voor 4 

dijkringen is in het rapport waterhuishoudkundige effecten IJsselmeergebied bepaald 

of piping op zal treden bij een peilstijging van 0.8m: Dijkring 12 voldoet niet meer 

wat betreft piping, dijkring 13 voldoet nog wel, dijkring 6 voldoet voor de helft, en 

dijkring 53 voor ongeveer 1/3. Over het algemeen voldoet dus ongeveer 50% bij 80 

cm peilstijging.  

 

In het rapport zijn alleen de effecten voor de grootste peilstijging volgens de 

onderzochte scenario’s weergegeven (0,8m peilstijging), waar binnen die peilstijging 

het omslagpunt ligt is niet onderzocht. De omslagpunten zijn daarnaast gebaseerd 

op informatie over een beperkt aantal dijkringen, terwijl voor de overige dijkringen 

rondom het IJsselmeer en het Markermeer geen informatie beschikbaar is. Daarom 

is het bovenste omslagpunt weergegeven met een onzekerheidsband. 
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Doorkijk naar nieuwe rekenregels voor piping, groter aantal afgetoetste dijken verwacht 

Er is op dit moment een discussie gaande over de manier van berekenen waarmee 

piping wordt getoetst. De verwachting is dat de toetsmethodiek voor piping strenger 

zal worden in de toekomst. Bij de toepassing van de nieuwe rekenregels wordt een 

toename van de afgetoetste dijken verwacht (Expertisenetwerk Waterveiligheid, 

2010). 

 

De analyse van het omslagpunt ‘Toename risico op piping door extra binnen- en 

buitendijks peilverschil’ baseren wij echter voor nu op de resultaten van de derde 

toetsing van het hoogwaterbeschermingsprogramma, aangezien dit de wettelijke 

basis is voor het uitvoeren van maatregelen. 

 

Het gebruik van een nieuwe rekenmethodiek zal het eerste omslagpunt, dat direct 

boven het huidige winterpeil ligt, echter niet veranderen.  

3.4.4 Referenties en bronnen 

Arcadis; Maarleveld et al, 2011.  ‘Atlas van waterhuishoudkundige effecten’. 

Kenmerk C01014/WATHD/11:22 

Inspectie Verkeer en Waterstaat; 2011. Rapport en gisbestanden ‘Derde toets 

primaire waterkeringen landelijke toets 2006-2011’. Kenmerk: 

IVW/WB/2011/000002 

Expertisenetwerk Waterveiligheid; J.K. Vrijling, M. Kok, E.O.F. Calle, W.G. Epema, 

M.T. van der Meer, P. van den Berg, T. Schweckendiek. 2010. Piping Realiteit of 

rekenfout. Kenmerk: geen 
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3.5 Gemalen kunnen niet meer of onvoldoende uitmalen naar IJsselmeer of 

Markermeer (Omslagpunt 5a) 

3.5.1 Beschrijving van het omslagpunt  

Peilverhoging kan leiden tot een verminderde functionaliteit van de gemalen 

Verhoging van het peil kan onder andere leiden tot een verminderde functionaliteit 

van de gemalen die overtollig water uit het regionaal systeem uitmalen op het 

IJsselmeer, Markermeer of de Veluwerandmeren. Veel van deze gemalen zijn 

geoptimaliseerd op de huidige situatie. Een afwijking ervan aan binnenpeil of 

buitenpeil leidt tot een vermindering van pompcapaciteit of zelfs de onmogelijkheid 

om nog verder uit te malen, omdat de opvoerhoogte van het gemaal niet berekend 

is op een dergelijk hoog meerpeil. 

 

Het omslagpunt dat gemalen kunnen niet meer of onvoldoende uitmalen naar 

IJsselmeer of Markermeer treedt op bij het verhogen van het peil in de meren. Een 

reeks omslagpunten is geïdentificeerd van -0,15m NAP tot +0,60m NAP. 

3.5.2 Betrouwbaarheidsindicatie 

Slechts voor een beperkt aantal gemalen zijn gegevens beschikbaar 

Omdat niet voor alle gemalen gegevens beschikbaar zijn, kan de reeks 

omslagpunten niet volledig worden bepaald. Om de onzekerheid aan te geven is een 

bandbreedte van -0,20m NAP (huidige maximale peil) tot 1,20m NAP (maximaal 

beschouwde waterpeil) toegevoegd. 

3.5.3 Onderbouwing omslagpunt 

De opvoerhoogte biedt volgens de gegevens voor een aantal gemalen geen ruimte voor 

peilverhoging 

De functionaliteit van de gemalen is niet meer voldoende als de opvoerhoogte tekort 

schiet, of als de capaciteit onvoldoende is. Voor ongeveer 1/3 van de gemalen zijn 

de opvoerhoogtes bekend (Arcadis, 2011). Uit analyse van die gegevens blijkt dat in 

de huidige situatie de opvoerhoogte al wordt overschreden. Onzeker is of dit in alle 

gevallen realistisch is. Daarom is een bandbreedte opgenomen in de 

peilthermometer vanaf het huidige hoogste peil van -0,20m NAP, en is het eerste 

omslagpunt een fractie hoger op -0.15m NAP gelegd.  

Bovenste omslagpunt afhankelijk van opvoerhoogte of capaciteit 

Uit het rapport van Arcadis (2011) blijkt dat voor een aantal gemalen het maximale 

opvoerpeil niet wordt overschreden indien het peil tot 0,8m NAP of hoger stijgt. In 

dat geval zijn er gemalen waarvoor de opvoerhoogte nog ruim voldoet. Op basis van 

deze gegevens zou het laatste omslagpunt ruim boven 0,8m NAP liggen. 

 

Echter, door de peilopzet in het IJsselmeer gaat de pompcapaciteit van de gemalen 

achteruit. Ruwweg kan gesteld worden dat 20cm peilopzet resulteert in 5% minder 

pompcapaciteit. Dit effect is niet verwaarloosbaar en dient een plek te krijgen in de 

afweging (expert judgment, persoonlijke communicatie,provincie Flevoland). Het 

omslagpunt is op basis van deze laatste afweging op 0,60m NAP gelegd met een 

onzekerheidsband tot 1,20m NAP.  
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3.5.4 Referenties en bronnen 

Arcadis; Maarleveld et al, 2011.  ‘Atlas van waterhuishoudkundige effecten’. 

Kenmerk C01014/WATHD/11:22 

Bronbestand kunstwerken, Waterdienst IJsselmeergebied 
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3.6 Inlaatpunten voldoen niet meer (Omslagpunt 5b) 

3.6.1 Beschrijving van het omslagpunt  

Waterinlaat onder vrij verval is niet meer mogelijk bij een te laag meerpeil 

De waterschappen in het IJsselmeergebied hebben de mogelijkheid om in droge 

perioden water in te laten voor  verschillende doeleinden, zoals peilhandhaving voor 

veiligheid (waterkwantiteit), doorspoelen (waterkwaliteit), landbouwbehoeften 

(beregening), industriële behoeften enzovoorts. Waterinlaat gebeurt in het 

IJsselmeergebied met name op basis van vrij verval. Wanneer het meerpeil lager 

zakt dan het regionale waterpeil waarop ingelaten wordt, is waterinlaat niet meer 

mogelijk.  

 

Het omslagpunt dat inlaatpunten niet meer voldoen treedt op wanneer het waterpeil 

uitzakt. Een reeks omslagpunten is geïdentificeerd van -0,30m NAP tot -0,80m NAP. 

3.6.2 Betrouwbaarheidsindicatie 

Voldoende gegevens beschikbaar  

De relatie tussen de waterstand op het IJssel- of Markermeer en watertekorten die 

ontstaan als gevolg van de beperkte inname, en daarmee de reeks met 

omslagpunten, is bekend (RDO IJG, 2011). De reeks omslagpunten is daarom 

zonder bandbreedte opgenomen in de peilthermometer. 

3.6.3 Onderbouwing omslagpunt 

Gegevens per waterschap uit het RDO-IJG rapport  

Voor het bepalen bij welk peil een omslagpunt ontstaat, maken we vooral gebruik 

van de resultaten uit de RDO-IJG rapportage uit 2011. In het rapport staat 

beschreven bij welke meerpeilen waar problemen ontstaan. Ook staat beschreven 

welk soort maatregelen de waterschappen ter beschikking hebben (inzet 

noodpompen, aanpassingen in het achterliggend watersysteem, acceptatie schade 

etc. ) om zoveel mogelijk te compenseren. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 

vier verschillende stadia van watertekort van een indicatie tot een ‘feitelijke 

watertekort crisis’.  

Aanname dat een omslagpunt ontstaat bij een ‘feitelijke watertekort crisis’ 

Wij doen hier de aanname dat een maatregel nodig is als bij een waterschap een 

‘feitelijke  watertekortcrisis’ (problemen in categorieën 1,2 en 3 verdringingsreeks, 

terminologie uit rapport ‘Scenario’s voor Droogte’ (RDO IJG, 2011) ontstaat als 

gevolg van een beperkte waterinname, overeenkomstig tabel 4 uit het rapport 

‘Scenario’s voor Droogte’ (RDO IJG, 2011). 

Omslagpunten verschillen per locatie, laagste bij de Friese boezem, hoogste bij Vallei en Eem en 

de Veluwe 

Als eerste treedt een omslagpunt op bij de waterschappen die aanvoer hebben via 

de Friese boezem, dat wil zeggen het Wetterskip, Noordezijlvest en Hunze en Aa’s. 

Inlaten is nog mogelijk is bij -0.3m NAP, maar er sprake is van verminderde 

inlaatcapaciteit (RDO IJG, 2011). Het omslagpunt ontstaat hier wanneer de 

waterpeilen tussen de -0.3 en -0.4 m NAP uitzakken. Ook bij waterschap Amstel, 

Gooi en Vecht, waar water wordt ingelaten op de Vechtboezem met een streefpeil 

van -0,4m NAP, wordt een omslagpunt verwacht bij -0,3m NAP (expert judgement 

en persoonlijke communicatie waterschappen HHNK en AGV).  
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Vervolgens is een omslagpunt gevonden bij -0,4m NAP voor de inlaten bij Schardam 

en Monnickendam. Deze voeden de Schermerboezem die een streefpeil heeft van 

+/- -0.5m NAP. Voor de waterschappen Velt en Vecht, en  Reest en Wieden wordt 

ingelaten via de Rogat- en Paradijssluis en bij gemaal A.F. Stroink. Groot Salland 

laat in op de diverse buitenpolders en de laaggelegen polders in de IJsseldelta. Deze 

hebben allen een omslagpunt bij -0,6m NAP. Vallei en Eem en Veluwe (inmiddels in 

fusie tot waterschap Vallei en Veluwe) laten vooral in vanuit de Veluwerandmeren en 

hebben een omslagpunt bij -0,8m NAP. Voor meer details over de inlaten wordt 

verwezen naar het ‘Achtergrondrapportage kosteneffectiviteit analyse’ (Acacia 

Water, 2012). 

Geen knelpunten in gebieden met diepe polders 

Door de zeer lage ligging van de Zuiderzeepolders kan altijd water onder vrij verval 

worden ingelaten. Er is geen sprake van een omslagpunt. 

 

Vanuit het IJsselmeer wordt ook ingelaten op de Wieringermeerpolder en de 

Westfriese polders via vele kleine inlaten. De polders zijn laaggelegen (tussen de -2 

en -3 m NAP in West-Friesland) en < -6m NAP in de Wïeringermeer. De aanname is 

dat inlaat onder vrij verval in alle peilvarianten mogelijk blijft. 

 

 
Tabel 1. Omslagpunten per waterschap bij verschillende hoogtes van IJssel- en 

Markermeerpeilen, gebaseerd op de notitie ‘Scenario’s voor Droogte’ (RDO 

IJG, 2011). Groen betekent dat de innamepunten nog voldoende 

functioneren voor de behoefte aan water voor verdringingsreekscategorie 

1,2 en 3. Rood betekent een omslagpunt, waardoor een maatregel nodig is. 

3.6.4 Referenties 

Werkgroep Regionale uitwerking verdringingsreeks Noord-Nederland, 2009. ‘ 

Waterverdeling Noord-Nederland’. Kenmerk: 85248518 

Arcadis; Maarleveld et al, 2011.  ‘Atlas van waterhuishoudkundige effecten’. 

Kenmerk C01014/WATHD/11:22 

Regionaal droogteoverleg IJsselmeergebied;2011. ‘Scenario’s voor Droogte’. 

Kenmerk: RWS/DIJG-2011/3851  

Acacia Water; G. van Staveren, 2012. ‘Achtergrondrapportage 

kosteneffectiviteitsanalyse DPIJ’. Kenmerk: 0448. 

Bronbestand kunstwerken, Waterdienst IJsselmeergebied 

Platform Zoet Water Regio’s West-Nederland, Arcadis; 2012. ‘Regionale 

knelpuntenanalyse zoetwater 2.0 en verkennende maatregelen- en effectbepaling’. 

Kenmerk:  C03031.000401.001 

  

Meerpeil t.o.v NAP Rijkswaterstaat Wetterskip Noorderzijlvest Hunze en Aa's Velt en Vecht Reest en Wieden

< 0.25

< 0.3

<0.4

<0.6

<0.8

Meerpeil t.o.v NAP Groot Salland Zuiderzeeland Amstel, Gooi en Vecht Hollands Noorderkwartier Vallei en Eem Veluwe

< 0.25

< 0.3

<0.4

<0.6

<0.8

Waterschappen

Waterschappen
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3.7 Sterkte diverse kunstwerken (sluizen, inlaten, gemalen) voldoet niet langer 

in pieksituaties (winter) (Omslagpunt 6) 

3.7.1 Beschrijving van het omslagpunt  

Door een peilverhoging kan de sterkte van kunstwerken niet langer voldoen 

De kunstwerken in het IJsselmeergebied moeten sterk genoeg zijn voor de veiligheid 

bij hoogwater. Wanneer het peil toeneemt kan de sterkte van de kunstwerken 

ontoereikend worden. Dit geldt voornamelijk voor het winterpeil omdat dan de 

pieksituaties voor de maatgevende waterstand optreden. Een reeks omslagpunten 

waarbij de sterkte van de kunstwerken niet meer voldoet is geïdentificeerd voor een 

winterpeil van -0,30m NAP tot -1,2m NAP. 

3.7.2 Betrouwbaarheidsindicatie 

Voldoende gegevens beschikbaar voor de bepaling van  het omslagpunt 

In de huidige situatie zijn een aantal kunstwerken al niet sterk genoeg bevonden 

voor de maatgevende waterstand. De verhoging van het winterpeil (en daarmee de 

maatgevende waterstand) zal op basis van deze gegevens direct tot nieuwe 

omslagpunten ten opzichte van de huidige situatie leiden. Op basis van deze 

gegevens is er weinig onzekerheid over het peil waarbij het eerste omslagpunt 

optreed, dit is zonder onzekerheidsband opgenomen in de peilthermometer. 

3.7.3 Onderbouwing omslagpunt 

Eerste omslagpunt direct boven huidig winterpeil 

In de 2e en 3e toetsronde is voor een aantal kunstwerken bepaald dat deze niet 

sterk genoeg zijn. Uit de kaart in het rapport van de derde toetsronde (Inspectie 

Verkeer en Waterstaat, 2011) blijkt dat ongeveer 40% van de kunstwerken niet 

voldoet.  

 

In het rapport ‘waterhuishoudkundige effecten IJsselmeergebied’ (Arcadis, 2011) 

wordt van nog een groter aantal kunstwerken aangegeven dat de sterkte 

onvoldoende is in de referentiesituatie voor de winter. Uit de kaarten behorende bij 

het rapport blijkt dat van de kunstwerken in de huidige referentie situatie ongeveer 

60% niet voldoet voor de sterkte, van ongeveer 20% zijn geen gegevens, en voor 

minder dan 20% is gevonden dat ze voldoen voor de sterkte (figuur 3).  

 

Aangezien bij de toetsing is gebleken dat er voor veel kunstwerken geen speling zit 

in het peil waarvoor ze sterk genoeg zijn, is een omslagpunt is geformuleerd direct 

boven het huidige winterpeil (-0,3m NAP).  
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figuur 3: Percentage kunstwerken rondom het IJsselmeer waarvan de sterkte wel 

(groen) en niet (rood) voldoet bij een winterpeil van -0,4m NAP (linker paneel) en 

bij een winterpeil van 0,6m NAP (rechterpaneel), op basis van de data uit de kaarten 

bij rapport waterhuishoudkundige effecten IJsselmeergebied (Arcadis, 2011). 

Laatste omslagpunt boven de onderzochte scenario’s 

Van een aantal kunstwerken voldoet volgens het rapport ‘waterhuishoudkundige 

effecten IJsselmeergebied’ (Arcadis, 2011) de sterkte ook bij het scenario met een 

peilstijging tot +0.6m NAP (figuur 3). Bij sommige was het omslagpunt daarbij zelfs 

nog ruim niet bereikt. Bijvoorbeeld bij het Woudagemaal ligt de sterkte waarop het 

gemaal is ontworpen volgens de gegevens dan nog 0,7m boven het maatgevende 

peil.  

 

De reeks omslagpunten is daarom geïdentificeerd tot de bovenkant van het 

beschouwde bereik van 1,2m NAP.   

3.7.4 Referenties 

Arcadis; Maarleveld et al, 2011. Waterschapsmemo’s op bijlageCD van  ‘Atlas van 

waterhuishoudkundige effecten’. Kenmerk C01014/WATHD/11:22 

Inspectie Verkeer en Waterstaat; 2011. Rapport en gisbestanden ‘Derde toets 

primaire waterkeringen landelijke toets 2006-2011’. Kenmerk: 

IVW/WB/2011/000002 
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3.8 Veiligheid buitendijks gebied komt onder druk door peilopzet             

(Omslagpunt 7) 

3.8.1 Beschrijving van het omslagpunt  

Hoogte van de beschermende voorzieningen van buitendijkse gebieden kan worden 

overschreden 

Onder buitendijks gebied wordt verstaan: die gebieden, die bij een gemiddeld 

zomerpeil (-0,20m NAP) niet onder water staan. In het IJsselmeergebied worden 

deze gebieden benut door vele functies. Er is sprake van buitendijkse 

natuurgebieden, landbouwgebieden, recreatiegebieden, industriegebieden, 

(jacht)havens enzovoorts.  

 

Veel van deze gebieden zijn in meer of mindere mate beschermd door voorzieningen 

als plaatselijke voorlandkeringen, kademuren  en strekdammen. Vooral gebieden 

waar sprake is van bebouwd gebied zijn normaliter voorzien van extra bescherming 

tegen hogere waterstanden. Een bijzondere niet-primaire kering is de zomerdijk op 

het Kampereiland. Deze is zo hoog, dat het voor de bewoners van het Kampereiland 

‘voelt’ alsof het binnendijks is, maar technisch gezien ligt het gebied buitendijks. 

 

Bij een stijgend peil komt buitendijks gebied vaker onder water. In de 

peilthermometer is onderscheid gemaakt tussen de effecten van voorjaarspeilopzet 

en van winterpeilstijging. Voor voorjaarspeilopzet (omslagpunt 7a) is een reeks 

omslagpunten geïdentificeerd van 0,30m NAP tot 1,20m NAP, en voor het winterpeil 

(omslagpunt 7b) van -0,20m NAP tot 1,20m NAP.  

3.8.2 Betrouwbaarheidsindicatie 

Omslagpunt is afhankelijk van de aannames omtrent de gewenste normering 

De resultaten van de analyse geven de orde van grootte van de omslagpunten. De 

hoogte van de keringen die in de analyse zijn gebruikt is een indicatie op basis van 

een visuele interpretatie van de beschikbare data.  

 

Het omslagpunt wordt onder andere bepaald door de normering van de 

voorlandkeringen en het achterliggende buitendijks gebied. In de analyse is hiervoor 

een aanname gedaan. Deze normering is afhankelijk van de vraag wat de 

buitendijkse gebieden ons waard zijn. Op dit moment is niet voor ieder buitendijks 

gebied een norm vastgesteld. Wat de normering zou moeten zijn,  kan niet in deze 

analyse voor de peilthermometer worden beantwoord, maar is onderdeel van de 

zoektocht naar passende strategieën voor het IJsselmeergebied. Daarom is een 

onzekerheidsband opgenomen vanaf 0,00m NAP (omslagpunt 7a) en -0,30m NAP 

(omslagpunt 7b). 

3.8.3 Onderbouwing omslagpunt 

Normering voor het onderlopen van buitendijksgebied is niet bekend, NBW inundatienormen 

zijn toegepast 

Hoe vaak het onderlopen van buitendijksgebied toelaatbaar is, is niet eenduidig te 

zeggen. Voorlandkeringen vallen onder regionale keringen en worden door de 

provincies en waterschappen – inclusief het gebied dat ze beschermen – 

genormeerd en getoetst. Wat dit beschermingsniveau is, is niet bekend bij het 

schrijven van deze studie. Om het probleem te kwantificeren moeten een aantal 

aannames worden gedaan, wat betreft toelaatbare inundatiefrequenties voor de 

buitendijkse gebieden. 
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We hebben de aanname gedaan dat een omslagpunt wordt bereikt als 

voorlandkeringen die onbebouwd gebied beschermen (landbouw, recreatie, natuur) 

vaker overstromen dan eens in de 10 jaar. Voorzieningen die gebieden met 

bebouwing beschermen hebben een omslagpunt als de hoogte niet voldoet aan een 

maatgevende waterstand die zich eens per 100 jaar voordoet. Deze getallen zijn in 

lijn met de NBW inundatienormen voor grasland en bebouwd gebied. 

Bepaling van de hoogte van de keringen 

De hoogtes van keringen op buitendijksgebied, kademuren bij recreatiegebied en 

industriegebied, en het permanente deel van buitenhavens, jachthavens en 

strekdammen zijn geïnventariseerd in de ‘Achtergrondrapportage kosteneffectiviteit 

analyse’ (Acacia Water, 2012). Steigers waaraan schepen aanleggen in havens en 

jachthavens zijn niet meegenomen in de inventarisatie, aangezien verhoging hiervan 

waarschijnlijk mee kan worden genomen in het autonome onderhoud/vervanging.  

Maatgevende waterstanden zijn bepaald op basis van beschikbare Hydra-VIJ gegevens 

De maatgevende waterstanden voor de 1/10 en 1/100 frequentie zijn ontleend aan 

de basisstudie van Deltares (2010), en hun berekeningen met het hydraulische 

Hydra-VIJ model. Uit die studie zijn zowel maatgevende waterstanden voor 

winterpeil, als voor voorjaarspeil/zomerpeil beschikbaar. Omdat niet voor alle 

peilscenario’s maatgevende waterstanden beschikbaar zijn, is lineair geïnterpoleerd 

tussen uitkomsten van berekeningen bij de peilscenario’s die wel beschikbaar waren.  

 

Door de maatgevende waterstanden te combineren met de geïnventariseerde 

hoogte-intervallen is te zien of een voorlandkering hoog genoeg is voor  de 

maatgevende waterstand behorend bij de bij het gebied (bebouwd/onbebouwd) 

passende frequentie. 

Aangenomen dat huidige hoogte van de keringen voldoet, omslagpunt direct bij een 

winterpeilstijging 

Als uitgangspunt is aangenomen dat de huidige situatie voldoet. Overschrijdingen 

van de maatgevende waterstand boven de hoogte van de kering zijn alleen als 

omslagpunt aangemerkt indien de overschrijding groter is dan in de huidige situatie. 

 

Bij de doorgerekende variant met een winterpeil van -0,20m NAP overschrijden de 

berekende maatgevende waterstanden de bepaalde hoogte van de keringen. Hier is 

dus direct bij een verhoging van het winterpeil ten opzicht van het huidige peil een 

omslagpunt gevonden. Om de onzekerheid in de aannames te illustreren is het 

eerste omslagpunt vanaf -0,30m NAP (het huidige winterpeil) als onzekerheidsband 

en vanaf -0,20m NAP als omslagpunt opgenomen in de peilthermometer. 

 

De bovenkant van de range omslagpunten ligt ook voor het winterpeil bij het 

maximaal beschouwde waterpeil van 1,20m NAP omdat veel kades ruim hoger zijn 

dan het verschil tussen dit peil en het berekende maatgevende peil. 

Voorjaarspeil heeft een hoger omslagpunt 

De analyse in het rapport van Acacia Water (2012) laat zien dat in de variant met 

een voorjaarspeil van +0,10m NAP geen knelpunten optreden, en dat bij de variant 

met een voorjaarspeil van +0,50m NAP de berekende maatgevende waterstand voor 

het voorjaarspeil hoger wordt dan de vastgestelde kadehoogtes. De oplegnotitie op 

analyse veiligheid en zoetwatervoorziening (RWS, 2008) concludeert over het peil 

waarbij niet tot nauwelijks verslechtering van de veiligheid optreedt: “Vermoedelijk 

ligt er voor het IJsselmeer ergens nabij +0,30m NAP een omslagpunt”. Op basis van 
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deze twee resultaten is het eerste omslagpunt (met een onzekerheidsband) 

geïdentificeerd bij het voorjaarspeil bij +0,30m NAP.  

 

De bovenkant van de range omslagpunten ligt bij het maximaal beschouwde 

waterpeil van 1,20m NAP omdat veel kades ruim hoger zijn dan het maatgevende 

peil berekend bij een voorjaarsopzet tot 1,10m NAP. 

3.8.4 Referenties en bronnen 

Arcadis; Maarleveld et al, 2011. Gisbestanden op bijlageCD 2 van  ‘Atlas van 

waterhuishoudkundige effecten’. Kenmerk C01014/WATHD/11:22 

Deltares; Meurs, G.A.M. van, Kramer, N.L., 2010.  ‘Gevolgen peilverandering 

IJsselmeergebied – een eerste indicatie van benodigde kruinhoogte en maatgevende 

waterstanden’. Kenmerk: 1202357-002-VEB-011-sr48 

Stichting toegepast onderzoek Waterbeheer (STOWA); 2001. ‘ Veiligheidscriteria 

buitendijks handreiking interim kader’. Kenmerk: ISBN 90.5773.149.5 

Acacia Water; G. van Staveren, 2012. ‘Achtergrondrapportage 

kosteneffectiviteitsanalyse DPIJ’. Kenmerk: 0448. 

Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland: LGN 6 

Algemeen Hoogtebestand Nederland (AHN2) 0,5 meter schaal en 5 meter schaal. 
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3.9 Risico op aantasting stabiliteit gebouwen door paalrot en zetting 

(Omslagpunt 8) 

3.9.1 Beschrijving van het omslagpunt  

Bij droogvallen kan paalrot of zetting optreden 

Een dalend meerpeil kan invloed leiden tot het uitzakken van de grondwaterstand in 

gebieden die direct aan het meer grenzen. Dit kan leiden tot problemen met de 

stabiliteit van gebouwen in het IJsselmeergebied door paalrot bij houten fundering, 

of door zetting van klei en veen.  

 

Houten palen waren tot ongeveer de jaren 50 van de vorige eeuw een gangbare 

manier om te funderen in gebieden met een slappe ondergrond. Wanneer de 

grondwaterstand wordt verlaagd bestaat er risico dat houten paalkoppen droog 

komen te staan en dat schimmels de houten palen aantasten. Hierdoor kunnen de 

palen mogelijk hun draagkracht verliezen, wat leidt tot schade aan de gebouwen. 

Wanneer door een daling van de grondwaterstand het poriënwater verdwijnt kan 

bovendien in slappe grond, zoals veen en sommige typen klei, zetting optreden. 

Hierbij wordt de bodem samengedrukt onder invloed van bovengrondse belasting 

(bijvoorbeeld een huis).  

 

Het risico op aantasting stabiliteit gebouwen door paalrot en zetting treedt op 

wanneer het waterpeil uitzakt. Een reeks omslagpunten is geïdentificeerd van -

0,55m NAP tot -1,00m NAP.   

3.9.2 Betrouwbaarheidsindicatie 

Globale inschatting van het omslagpunt 

Het omslagpunt is gebaseerd op literatuur en een onderbouwde redeneerlijn over de 

demping van het effect. Dit geeft een globale inschatting van het omslagpunt. Met 

name dicht langs de IJsselmeerkust, kan wellicht plaatselijk al bij minder sterk 

uitzakken een risico wordt gevonden. Over de effecten op het grondwater en de 

diepte waarop paalrot zal voorkomen is nog onvoldoende bekend. Om de 

onzekerheid aan te geven is een bandbreedte van -0,45m NAP tot -1,20m NAP 

(minimaal beschouwde waterpeil) toegevoegd. 

3.9.3 Onderbouwing omslagpunt 

Bebouwde gebieden aan het IJsselmeer en Markermeer met risico op paalrot 

Het zwaartepunt van het gebruik van houten palen licht in de periode tot circa 1945. 

De figuren in het rapport ‘Schades door watertekorten en -overschotten in stedelijk 

gebied’ (Deltares, 2012) laten zien dat in veel steden aan het IJsselmeer en het 

Markermeer grote risico’s op paalrot bestaan. 

De reactie van de grondwaterstand op een dalend IJsselmeer- en Markermeerpeil is gedempt  

In de studie voor de Achtergrondrapportage Kosteneffectiviteitanalyse (Acacia 

Water, 2012; hun hoofdstuk 9) een eenvoudig tijdsafhankelijk detail-doorsnede-

grondwatermodel ontwikkeld. De relatie tussen oppervlaktewater en grondwater is 

zeer afhankelijk van afstand en bodemparameters. Hoe verder de afstand van de 

oever, hoe meer de mate van daling of stijging van de freatische grondwaterstand 

gedempt wordt. Uit de verkennende berekeningen met het doorsnedemodel blijkt 

dat ook al op zeer korte afstand een maand minimumpeil op het IJsselmeer niet 

betekent dat het grondwaterpeil ook een maand op dat minimumpeil zit. Afhankelijk 
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van de bodemparameters wordt op 50m afstand van het IJsselmeer bij 0,5m extra 

uitzakken het grondwaterpeil 0m tot +/- 0.2 m extra verlaagd.  

 

Dit is in lijn met de resultaten in het rapport ‘effecten grondwater’(Deltares, 2012). 

Daaruit blijkt dat uitzakken in een droog jaar tot -0,80m leidt tot een verlaging ten 

opzichte van de referentie van de berekende grondwaterstand met  maximaal circa 

0,40m.  

De effecten van paalrot bij uitzakken van het peil worden na ongeveer 100 jaar verwacht 

Wanneer het grondwaterpeil weer hoger wordt, dan stopt de aantasting door de 

schimmel, tot de paalkop weer droog valt. Een algemeen gangbare aanname is dat 

schade plaats vindt als meer dan 10 jaar cumulatieve droogtestand (de optelsom 

van alle perioden dat de paalkop droog heeft gestaan) heeft plaatsgevonden (zie 

bijvoorbeeld de website platformfundering.nl en de brochure ‘grondwateronderlast’  

van de gemeente Rotterdam). Het maximaal uitzakken van het IJsselmeer gebeurt 

alleen tijdens zeer droge jaren (1/10). Als we deze gegevens combineren dan treden 

effecten van paalrot als gevolg van oppervlaktewater verlaging op na 1200 

maanden, hetgeen overeenkomt met 100 jaar. 

Zetting door veen en klei levert waarschijnlijk geen omslagpunt op 

We nemen aan dat zetting door veen en klei nauwelijks voorkomt. De wat 

stabiliteitsproblemen betreft meest riskante bebouwde gebieden liggen namelijk in 

historische havenplaatsen. Hier is door de eeuwenlange bewoning sprake van een 

antropogene bovenlaag, waarin de daling van grondwater plaatsvindt. Er bevindt 

zich in deze laag geen veen en klei meer die nog niet gezet is. Daarnaast is de 

bebouwing op buitendijkse recreatie/industriegebieden over het algemeen minder 

dan 60 jaar oud. Wanneer deze zich op slappe grond bevinden zijn ze gefundeerd 

tot in het zand, maar niet meer met houten palen. 

Bij minder dan 20cm daling tov het huidige minimale zomerpeil worden geen problemen met 

paalrot verwacht 

In het rapport ‘Schades door watertekorten en -overschotten in stedelijk gebied’ 

(Deltares, 2012) wordt geconcludeerd dat er geen schade aan gebouwen ontstaat 

wanneer het waterniveau in de bodem met minder dan 200 mm daalt (hun bijlage 

C). Met dit gegeven en de bovenbeschreven gedempte reactie van het grondwater 

op veranderingen in de meerpeilen, nemen we aan dat een daling van minder dan 

0,25m ten opzichte van het huidige minimale zomerpeil niet tot problemen met 

paalrot en stabiliteit leidt. Het eerste omslagpunt is daarom op -0,55m NAP 

geïdentificeerd.  

 

Het is belangrijk om te bedenken dat de effecten van klimaatverandering (meer 

verdamping, andere neerslagfrequenties) veel grotere effecten teweeg zullen 

brengen in het grondwater van het stedelijk gebied dan de verandering van het 

IJsselmeerpeil. Bij dimensioneren van maatregelen moet dit in het achterhoofd 

worden gehouden. 
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3.9.4 Referenties 

Deltares; M. Hoogvliet, F. van de Ven, J. Buma, N. van Oostrom, R. Brolsma, T. 

Filatova, J. Verheijen, P. Bosch (TNO). 2012. Schades door watertekorten en -

overschotten in stedelijk gebied. Kenmerk 1205463-000-BGS-0003. 

Deltares; J. Hunink en J. Oosterwijk, 2012. ‘Peilscenario’s IJsselmeer, effecten 

grondwater’. Kenmerk: 1204495-000-VEB-0004. 

Acacia Water; G. van Staveren, 2012. ‘Achtergrondrapportage 

kosteneffectiviteitsanalyse DPIJ’. Kenmerk: 0448. 

Johnson, A.I. 1967. Specific yield — compilation of specific yields for various 

materials. U.S. Geological Survey Water Supply Paper 1662-D. 74 p 

Stichting Kennisontwikkeling Kennisoverdracht Bodem (SKB); Braam W.J., Smits 

A.J.W., Klaassen R.K.W.M., den Nijs P.J.M., 2009. ‘Definitiestudie bodemsanering en 

paalrot’ . Kenmerk: PT6420 

Bootsma M., Bouma J (Wetterskip Fryslan, Wareco); H20 nummer 8, 2008. Artikel 

‘infiltratiesysteem voorkomt paalrot bij houten paalfunderingen’.  

www.Platformfundering.nl 

  

http://www.platformfundering.nl/
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3.10 Historische waterfronten onder druk door meerpeilstijging (Omslagpunt 9) 

3.10.1 Beschrijving van het omslagpunt  

In historische havens kan aanleg van een schutsluis gewenster zijn dan grote kadeophoging 

Door stijging van het meerpeil lopen steigers en kades onder, waardoor historische 

waterfronten onder druk komen te staan en havens hun functionaliteit kunnen 

verliezen. De functionaliteit van de bereikbaarheid van de havens, waarvoor bij een 

verhoging van het peil mogelijk een sluis nodig is, wordt in dit omslagpunt 

beschouwd. Alleen de historische steden worden bekeken, van marina’s en 

jachthavens wordt aangenomen dat de aanpassing aan een langzaam veranderend 

peilregime past binnen de afschrijvingsdatum van de aanwezige steigers en 

aanlegkades. 

 

Dit omslagpunt is sterk gerelateerd aan punt 7 (buitendijkse gebieden onder druk 

door peilverhoging). In dat punt werd naar de veiligheid van de buitendijkse 

gebieden gekeken en de eventuele ophoging van de kades in havens die nodig zou 

zijn. Uit de inventarisatie van strategieontwikkeling van fase 1 (‘Hoekpunten van het 

Speelveld’, DHV 2011) blijkt echter dat het mogelijk beter is om de havens in het 

IJsselmeergebied te voorzien van schutsluizen, in plaats van de kades op te hogen.  

 

Het omslagpunt dat historische waterfronten onder druk komen door treedt op 

wanneer het waterpeil stijgt. Een reeks omslagpunten is geïdentificeerd van 0,30m 

NAP tot 0,60m NAP.   

3.10.2 Betrouwbaarheidsindicatie 

Kwantificering van het omslagpunt is indicatief 

De kwantificering is indicatief en worst-case. Het uitgangspunt is immers dat alle 

historische havens een schutsluis nodig hebben.  Er is geen informatie bekend over 

bij welke peilverhoging deze maatregel daadwerkelijk nodig is. De aannames die we 

hebben gemaakt zijn gebaseerd op de eerdere inventarisaties in de 

strategieontwikkeling en gebaseerd op gebiedskennis en expert judgment. 

Voortschrijdend inzicht kan ervoor zorgen dat het inzicht in de hoeveelheid aan te 

leggen schutsluizen verandert. Om aan te geven dat het omslagpunt onzeker is, is 

een bandbreedte van 0,20m NAP tot 0,70m NAP toegevoegd in de peilthermometer.  

3.10.3 Onderbouwing omslagpunt 

In het IJsselmeergebied zijn 8 historische havens aanwezig waar het omslagpunt mogelijk voor 

geldt 

De keuze voor welke havens voorzien moeten worden van een schutsluis is 

gebaseerd op de inventarisatie en de gebiedsverkenningen die in  fase 1 zijn 

uitgevoerd. Het gaat om 8 havens: Makkum, Workum, Hindeloopen, Stavoren, 

Lemmer, Urk, Enkhuizen en Medemblik. 
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Toelichting bij gebiedsverkenning geeft een indicatie van het omslagpunt 

Uit mondelinge toelichtingen tijdens de gebiedsverkenningen blijkt dat de huidige 

infrastructuur (hoogte aanlegkades enzovoorts) van historische havens 

voorjaarspeilstijgingen van meer dan 50 cm kan verwerken. Daarom is het eerste 

omslagpunt geïdentificeerd op 0,30m NAP. Dit is echter een onzekere aanname  

Bij een grote winterpeilstijging is de aanname dat het doelmatiger is de historische 

haven te beschermen door een schutsluis dan door de kades zodanig te verhogen 

dat het historisch stadsgezicht verdwijnt. Bij winterpeilstijgingen tot +0.6 is het zeer 

waarschijnlijk nodig om een schutsluis met bijbehorende primaire kering voor de 

haven aan te leggen. 

3.10.4 Referenties 

DHV; Deelstra Y., 2011 Eindrapportage Fase 1 strategieontwikkeling ‘de Hoekpunten 

van het speelveld’. Kenmerk: geen 

Provincie Noord-Holland; 2011. ‘ Gebiedsverkenning Noord-Holland IJsselmeer’ 

Provinsje Fryslân; Groenewold H., 2011. ‘Gebiedsverkenning Friese IJsselmeerkust’ 
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3.11 Natuurwaarden in het IJsselmeergebied onder druk door opzet van 

meerpeil (Omslagpunt 10) 

3.11.1 Beschrijving van het omslagpunt  

Negatieve effecten op de natuurwaarden bij een stijgend peil op het verkeerde moment in het 

jaar 

De wateren van het IJsselmeergebied vormen gezamenlijk een wetland van grote 

internationale betekenis en zijn daarom ook veelal aangewezen als Natura2000-

gebied. Voedselrijk, ondiep water en voldoende rust en schaal zorgen ervoor dat het 

hele jaar door grote aantallen watervogels aanwezig zijn. Het is een onmisbare 

schakel in de vogeltrekroutes tussen het hoge noorden en Afrika, en een belangrijk 

leefgebied voor soorten van moerasnatuur, die hier nog steeds in groten getale 

voorkomen. Ook in het nationale netwerk van moerasgebieden is het een 

belangrijke schakel. Het IJsselmeergebied valt vrijwel in zijn geheel onder de 

Natura2000 wetgeving.  

 

Natuurwaarden komen onder druk te staan wanneer het waterpeil stijgt op het 

verkeerde moment van het jaar. Een peilstijging levert negatieve effecten op voor 

de broedvogelsoorten en niet-broedvogelsoorten en voor enkele 

habitattypen/soorten in het gebied (rapport ‘effecten op Natura2000 doelen’, 

Deltares, 2012; sectie 5.9). De gevolgen van uitzakken zijn opgenomen in 

omslagpunt 20. Een reeks omslagpunten is geïdentificeerd van -0,20m NAP tot 0,0m 

NAP.  

3.11.2 Betrouwbaarheidsindicatie 

Kwaliteit van de gegevens is voldoende om het omslagpunt te bepalen. 

Het resultaat geeft een beeld van de orde van grootte van de problemen voor natuur 

die ontstaan door peilverhoging. Door alleen te kijken naar diepteklassenverdeling 

en het effect daarvan op bestaande natuurwaarden beschouwen we zeker niet het 

hele spectrum van natuurbelangen, maar het geeft op zijn minst inzicht in de 

enorme opgave die er voor behoud van natuurwaarden ligt. De kwaliteit van de 

gebruikte gegevens wordt als goed genoeg beschouwd om tot dit resultaat te 

komen. Daarom is in de peilthermometer geen onzekerheidsband toegevoegd. 

3.11.3 Onderbouwing omslagpunt 

Voor binnendijkse natuur wordt bij verhoging van het peil een positief tot neutraal effect 

verwacht 

Uit de notitie ‘Effecten binnendijks’ (Royal Haskoning, 2012) blijkt dat “de meeste 

binnendijkse natuurgebieden binnen de invloedssfeer van de 

grondwaterstandveranderingen, een natuurdoeltype hebben waar een hoge 

grondwaterstand bij past. Opzetten van het peil heeft over het algemeen een 

positief effect op binnendijkse natuurwaarden. Op een paar locaties (Flevoland, 

Overijssel en Noord-Holland) zijn binnendijks bossen aanwezig. Het gevolg van 

vernatting kan zijn dat bossen ‘te nat’ worden en daardoor zullen ontwikkelen naar 

een ander bostype.” 

In de huidige situatie zijn de Natura2000 doelstellingen moeilijk uitvoerbaar 

De conclusie die uit de rapportage van de Deskundigengroep ecologie & 

natuurwetgeving (2010) volgt is dat in de huidige situatie de Natura2000 

doelstellingen al moeilijk uitvoerbaar zijn door een gebrek aan geleidelijke 

overgangen en de afwezigheid van onvoldoende ondiep water. 
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Voorjaarspeilverhoging leidt direct tot een significante verkleining van het areaal 

ondiep water en een afname van laagdynamische natuurwaarden aan de 

benedenstroomse IJssel en Vecht. 

Direct negatieve effecten bij een peilverhoging boven het huidige peil 

Doordat de diepte in het IJsselmeergebied over het algemeen geen geleidelijk 

verloop kent en het begrensd wordt door dijken kunnen de ondiepe zones niet 

meeschuiven met de waterdiepte naar hoger gelegen grond. In de studie van 

Deltares (2012) worden voor de meest indicatoren bij de kleinste onderzochte 

peilstijging negatieve effecten gevonden. 

Negatieve effecten door het strakker handhaven van het peil met ESA 

Door het zo strak mogelijk handhaven van een vast winterpeil met ESA neemt de 

overstromingsdynamiek van de buitendijkse natuurgebieden af. Dit leidt tot 

significante verslechtering van het leefgebied van Noordse woelmuis en rietvogels 

(en dus op de instandhoudingsdoelstellingen). Door het kiezen voor een spuiregime 

waarbij geleidelijk wordt gespuid, is het mogelijk om de huidige peilen zo veel 

mogelijk te benaderen en de overstromingsdynamiek te handhaven (Arcadis, 2011). 

Voor een aantal habitattypen in het IJsselmeer is dynamiek (bijvoorbeeld door 

verschil in winter en zomerpeil) voordelig (Deltares, 2012). 

Vervroegen van de voorjaarsopzet kan het omslagpunt mogelijk verhogen 

De reactie van VBIJ en Natuurmonumenten op de visievragen van het ROIJ 

(Fleischer en Vertegaal, 2012) geeft aan dat “peilopzet tot +NAP prima is zolang het 

tussen 1 november en 15 maart is”, na 15 maart is geen peilverhoging meer 

gewenst (i.v.m. broedvogels). In het rapport ‘effecten op de Natura2000 doelen’ 

(Deltares, 2012) wordt geconcludeerd dat “als de peilopzet na half april plaatsvindt 

dit schadelijk kan zijn voor broedvogelsoorten”. 

 

In de strategieën wordt het voorjaarspeil echter in april opgezet en bereikt het peil 

in mei zijn hoogste stand (rapport ‘mogelijkheden voor opzet’, Deltares, 2012), deze 

relatief late voorjaarspeilopzet kan wel een knelpunt op te leveren.  

 

Een verandering in het peilregime, waarbij het voorjaarspeil eerder wordt opgezet 

kan het omslagpunt voor natuur verlagen. Uit het rapport mogelijkheden voor opzet 

(Deltares, 2012) blijkt dat tevens dat “vervroeging van de peilopzet een zinvolle 

aanpak kan zijn om altijd de peilopzet te halen, uiteraard moet verder onderzocht 

worden in hoeverre de waterveiligheid dit toe laat.” Hiermee ontstaan mogelijk een 

knelpunt voor de veiligheid, omdat de omzet dan nog tijdens het stormseizoen valt. 

Eerste omslagpunt op -0,20m NAP 

Het voorgaande in combinatie met dat in de huidige situatie de doelstellingen al 

moeilijk uitvoerbaar zijn leidt tot de conclusie dat bij een (voorjaars-)peilverhoging 

van enkele centimeters al negatieve effecten optreden voor de natuur die dwingen 

tot compensatie of andersoortige maatregelen. Het omslagpunt voor 

voorjaarspeilverhoging en winterpeilverhoging is daarom geïdentificeerd op -0.20m 

NAP, dat wil zeggen bij iedere aanpassing aan het huidige voorjaarspeilregime. 
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3.12 Recreatievaart ondervindt beperkingen door  minder diepgang  

(Omslagpunt 11) 

3.12.1 Beschrijving van het omslagpunt  

Uitzakken kan leiden tot een te kleine waterdiepte voor (recreatie)scheepvaart 

Door het verder uitzakken van het peil wordt het op sommige plekken wellicht te 

ondiep voor de recreatievaart. De aanname hierbij is dat bij een diepgang van 

minder dan 1,5 m er problemen ontstaan voor sommige recreatieschepen. Dit 

betreft voornamelijk zeiljachten, de meeste open zeilboten hebben een diepgang  tot 

+/- 1m. 

 

Een reeks omslagpunten voor de recreatievaart door beperking van het gebied met 

voldoende diepgang is geïdentificeerd van -0,60m NAP tot -1,20m NAP (minimaal 

beschouwde waterpeil).  

3.12.2 Betrouwbaarheidsindicatie 

Voldoende gegevens, maar onzekerheid door keuze wat als knelpunt wordt aangemerkt 

Er zijn voldoende gegevens beschikbaar om te bepalen waar de diepte van het 

IJsselmeer en het Markermeer toereikend is voor de recreatievaart bij verschillende 

waterdieptes. Of de geringe waterdiepte een omslagpunt vormt is echter afhankelijk 

van de keuzes die worden gemaakt over in welke gebieden het is toegestaan dat de 

diepte tijdelijk ontoereikend is voor recreatievaart en hoe lang een minimum 

zomerpeil in de praktijk gehandhaafd blijft. Bij sommige gebieden ontstaan mogelijk 

problemen bij de toegang naar de haven (visie ROIJ, stichting waterrecreatie). 

Genoemd worden onder andere de Haven van Laaxum, locaties bij Hoorn en plekken 

langs de Friese IJsselmeerkust. Het mogelijk directe ontstaan van knelpunten bij 

uitzakken  is opgenomen als een bandbreedte vanaf -0,40m NAP in de 

peilthermometer.  

3.12.3 Onderbouwing omslagpunt 

Gebieden nabij de kust worden bij uitzakken te ondiep voor recreatievaart 

In figuur 4 is in beeld gebracht op welke plaatsen in een deel van het IJsselmeer en 

Markermeer knelpunten kunnen ontstaan bij verschillende uitzakniveaus. Bij het 

uitzakken van het peil tot -1m NAP blijven de meeste stukken van het IJsselmeer en 

Markermeer diep genoeg voor de recreatievaart. Op enkele plaatsen langs de kust 

en de Houtribdijk worden gedeeltes te ondiep. Vooral in het Markermeer bij 

Monnikendam, Edam-Volendam en Marken (Gouwzee) is dit het geval. Daar worden 

vanaf een peil onder -0.6m NAP flinke stukken voor de kust te ondiep. Dit is 

weergegeven in de peilthermometer met een reeks omslagpunten vanaf -0.6m NAP. 

 

Uit persoonlijke communicatie met HHNK en Waternet blijkt dat bij uitzakken naar -

0,50m NAP hinder voor beroeps- en pleziervaart wordt verwacht door verminderde 

vaardiepte. Dit is opgenomen binnen de bandbreedte van het omslagpunt. 
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Figuur 4: In verschillende kleuren aangegeven bij welk peil de diepte minder dan de 

aangenomen diepgang van 1.5m voor recreatievaart wordt. Het Gooi en Eemmeer en 

een deel van de Veluwerandmeren staan niet op de kaart. Voor locaties van 

mogelijke knelpunten verwijzen wij graag naar de knelpuntenkaarten gebruikt in de 

regioprocessen van najaar 2012. 

 

3.12.4 Referenties 

Bathymetriekaart IJsselmeergebied van Rijkswaterstaat IJsselmeergebied  
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3.13 Recreatiestranden en ligweiden overstromen door peilopzet       

(Omslagpunt 12) 

3.13.1 Beschrijving van het omslagpunt  

Bij een verhoging van het peil kunnen stranden in ligweiden onderlopen 

De recreatiestranden/ligweiden langs het IJsselmeer, Markermeer en de 

Veluwerandmeren zullen (deels) onder water komen te staan bij een hoger 

voorjaarspeil/zomerpeil, waardoor deze tijdelijk gedeeltelijk niet meer bruikbaar zijn 

voor recreatie. 

 

Het omslagpunt waarbij (delen van) recreatiestranden en ligweiden overstromen is 

geïdentificeerd bij -0,2m NAP tot -0,1m NAP. 

3.13.2 Betrouwbaarheidsindicatie 

Betrouwbare aannames voor het omslagpunt 

De betrouwbaarheid van de aanname is voldoende om een goede indicatie te geven 

van het omslagpunt. Er is daarom geen bandbreedte toegevoegd in de 

peilthermometer.  

3.13.3 Onderbouwing omslagpunt 

Aanname dat de strandjes vlak boven voorjaarspeil liggen 

We nemen aan dat de stranden/ligweiden op relatief geringe hoogte boven het 

voorjaarspeil liggen. In dat geval zijn die strandjes bij een hoger peil dan het 

voorjaarspeil in het huidig regime al snel niet meer bruikbaar. Dit betekent dat het 

omslagpunt ligt op ongeveer -0.2 m NAP voor het IJssel- en Markermeer.. 

 

De locaties van de stranden en ligweiden zijn bepaald door gebruik te maken van de 

kaarten uit de ‘Atlas van het IJsselmeer’ en Google Earth. Veel van de strandjes zijn 

gelegen aan de Veluwerandmeren. Hier ligt het omslagpunt op -0.05 m, vlak boven 

het huidige maximumpeil voor deze meren. 

3.13.4 Referenties 

MWH, 2010. ‘Atlas van het IJsselmeergebied’ (globale locaties recreatiestranden). 

Algemeen Hoogtebestand Nederland (AHN2) 0,5 meter schaal en 5 meter schaal. 
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3.14 Toename wachttijden schutsluizen bij stijgen peil (Omslagpunt 13) 

3.14.1 Beschrijving van het omslagpunt  

Wachttijd bij de sluizen kan toenemen als het peil tussen binnen- en buitenwater groter wordt 

Zowel bij het uitzakken als bij het opzetten van het peil kan de functionaliteit van de 

schutsluizen in het geding komen. Bij het opzetten van het peil wordt het verschil 

tussen het peil in de binnen en buitenwateren groter, waardoor de wachttijd voor de 

scheepvaart toeneemt. Dit punt is opgenomen onder recreatie, maar geldt ook voor 

de overige scheepvaart.   

 

Bij het uitzakken kan de (recreatie-) scheepvaart ook problemen ondervinden 

doordat de drempels van de schutsluizen te ondiep onder het wateroppervlak liggen. 

Dit wordt behandeld bij omslagpunt 15 (Drempelhoogte van de schutsluizen te 

hoog, hinder voor de scheepvaart). 

 

Het omslagpunt waarbij de wachttijden teveel toenemen is geïdentificeerd op 0,80m 

NAP tot 1,20m NAP.  

3.14.2 Betrouwbaarheidsindicatie 

Het omslagpunt is niet exact te bepalen door afhankelijkheid andere factoren 

Wanneer de toename van de wachttijden bij de schutsluizen een omslagpunt 

oplevert is niet alleen afhankelijk van het peil. Daarom kan het omslagpunt niet met 

zekerheid op basis van het peil worden geformuleerd. Dit is opgenomen in een 

onzekerheidsband vanaf 0,30m NAP. Hierin is aangenomen dat een korte toename 

van de wachttijd, bij een geringe peilstijging, niet direct tot omslagpunten zal leiden. 

3.14.3 Onderbouwing omslagpunt 

Omslagpunt door extra wachttijd wordt bereikt voordat de sluizen niet meer functioneren 

Uit de kaarten over de functionaliteit van de kunstwerken bij verschillende peilen 

van rapport waterhuishoudkundige effecten IJsselmeergebied blijkt dat de meeste 

schutsluizen nog functioneren bij de maximale peilopzet tot 1.1m NAP (figuur 5). 

Desalniettemin zal de wachttijd wel toenemen, wat kan leiden tot een vermindering 

van de aantrekkelijkheid van het recreatie gebied. Dit omslagpunt zal worden 

bereikt voordat de functionaliteit van de schutsluizen totaal vervalt.  

 

In het “achtergrond document veiligheid, 2010” wordt aangegeven dat bij een 

stijging van het zomerpeil van 0-30 cm “naar verwachting wachttijden in beperkte 

mate toenemen, waardoor voor de beroepsvaart slechts beperkte economische 

schade zal ontstaan”. Bij een peilstijging van 30 - 150 cm zullen volgens dat 

document: “de wachttijden bij de sluizen aanzienlijk gaan toenemen in het 

IJsselmeergebied, maar ook daarbuiten (stroomopwaarts). Voor de beroepsvaart zal 

hierdoor economische schade gaan ontstaan. Als gevolg van langere wacht- en 

reistijden zal ook meer behoefte ontstaan aan wachtsteigers bij sluizen en 

overnachtingsmogelijkheden.” 

 

Concluderend, al voor de functionaliteit van de schutsluizen vervalt kan de 

concurrentiepositie van het recreatiegebied worden aangetast. Als indicatie van deze 

verlenging van de wachttijd is +0.8m NAP opgenomen in de peilthermometer. Dit 

punt is echter variabel en afhankelijk van de ontwikkeling in concurrerende recreatie 

gebieden. Deze onzekerheid is weergeven met een bandbreedte in de thermometer 

vanaf +0.30m NAP. 
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figuur 5: percentage schutsluizen rondom het IJsselmeer waarvan de functionaliteit 

wel (groen) en niet (rood) voldoet bij verschillende winterpeilen (samengevat uit de 

kaarten bij rapport waterhuishoudkundige effecten IJsselmeergebied). Weergegeven 

zijn de functionaliteit bij de winterpeilen -0.4, +0.2 en +0.6m NAP en de zomerpeilen 

+1.1m NAP en -1m NAP. Voordat het omslagpunt bereikt is waarbij een schutsluis 

helemaal niet meer functioneert zal de wachttijd in de sluis toenemen. 

 

3.14.4 Referenties 

Voorverkenning Deltaprogramma IJsselmeer, 2010 ‘Achtergrond document 

veiligheid: Memo Toekomstig Peilbeheer IJsselmeer’. 

  

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

-0,4 0,2 0,6 1,1 -1 

functioneert 

functioneert 
niet 

geen data 



 

 Kennisdocument strategieontwikkeling IJsselmeergebied | 14 september 2012 

 

Pagina 46 van 85  

 

3.15 Vaargeul vrachtschepen onvoldoende diep  door uitzakken peil 

(Omslagpunt 14) 

3.15.1 Beschrijving van het omslagpunt  

Uitzakken kan leiden tot een te ondiepe vaargeul voor vrachtschepen 

In het IJsselmeer en Markermeer bevinden zich meerdere vaarroutes voor 

vrachtschepen. Deze kunnen te ondiep worden als het peil verder uitzakt. De 

diepgang van de vrachtschepen op het IJsselmeer is maximaal 2,5 meter (bosatlas 

van Nederland waterland). Wanneer de vaargeulen zich op minder dan deze diepte 

onder het wateroppervlak bevinden vormt dit een knelpunt. 

 

Een reeks omslagpunten waarbij de vaargeul voor de vrachtschepen onvoldoende 

diep worden door een uitzakkend peil is geïdentificeerd van -0.60m NAP tot -1,20m 

NAP. 

3.15.2 Betrouwbaarheidsindicatie 

Vrij zeker in de meren, onzekerder stroomopwaarts effect 

Op basis van de dieptekaart van het IJsselmeer en het Markermeer kan vrij goed 

worden vastgesteld wanneer de vaargeulen te ondiep worden voor standaard 

vrachtschepen met een maximale diepgang van 2,5m. Het effect stroomopwaarts op 

de rivieren is echter minder duidelijk. Daarom is een bandbreedte toegevoegd vanaf 

-0,40m NAP. 

3.15.3 Onderbouwing omslagpunt 

De dieptekaart laat zien dat enkele vaargeulen een knelpunt kunnen opleveren bij uitzakken 

De dieptekaarten van de bodem (bathymetriekaarten) van het IJsselmeer en het 

Markermeer laat zien dat grote delen van het IJsselmeer ruim voldoende diep zijn 

voor vrachtschepen, ook indien het peil uitzakt. In de ondiepe delen van het 

IJsselmeer zijn een aantal smalle, diepe vaargeulen aanwezig. In deze vaargeulen 

vormt zich op een paar punten vormt zich een knelpunt bij het uitzakken. In figuur 

6figuur 6 is voor het IJselmeer en een deel van het Markermeer aangegeven waar 

de vaargeulen te ondiep worden, bij een diepgang van 2.5m, als het peil uitzakt tot 

-0.3 tot -0.7m NAP.  

 

Op de meeste plaatsen zal de vaargeul niet te ondiep worden bij een uitzakkend 

peil. De vaargeulen worden met name plaatselijk smaller bij een peilverlaging. 

Knelpunten kunnen volgens de resultaten wel optreden op enkele plekken nabij de 

havens en bij de westelijke, meest ondiepe vaargeul in het Markermeer, vanaf een 

peil van -0,6m NAP. Dit is opgenomen als omslagpunt in de peilthermometer. 

Stroomopwaarts mogelijk ook problemen voor de scheepvaart bij een uitzakkend peil  

Stroomopwaarts treden mogelijk ook problemen op voor de scheepvaart. Dit kan bij 

het huidige peilregime al optreden in een droog jaar (achtergrond document 

veiligheid). Dit is echter niet alleen gerelateerd aan de IJsselmeerpeil dynamiek, 

maar vooral ook aan hoeveelheid rivierwater afvoer in een droog jaar. Het uitzakken 

van het IJsselmeer kan dit wel versterken, maar het exacte effect is onzeker. De 

veranderingen in de riviermorfologie wanneer een deel van het jaar het peil is 

opgezet kunnen de knelpunten bij IJssel en Vecht mogelijk nog versterken (rapport 

riviermorfologie, Deltares, 2012; sectie 5.4). 
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Aangezien 0,1m verandering binnen de orde van grootte van de variatie tussen 

jaren ligt, bijvoorbeeld door de variatie in de hoeveelheid waterplanten en bagger, 

wordt aangenomen dat 0,1m peilverandering niet voor een omslagpunt zorgt. De 

onzekerheid in het stroomopwaartse effect is opgenomen als bandbreedte in de 

thermometer vanaf -0.40m NAP.  

 

 
figuur 6: vaarroutes in het IJsselmeer en Markermeer. In verschillende kleuren 

aangegeven bij welk peil de diepte minder dan de vereiste diepgang van 2.5m wordt. 

Binnen de aangegeven vaarroutes zijn op veel plaatsen smallere diepe vaargeulen 

aanwezig, zodat bij een dalend peil niet de gehele vaarroute te ondiep wordt. 

3.15.4 Referenties 

Bosatlas van Nederland Waterland, 2011. Nordhoff Uitgevers 

Voorverkenning Deltaprogramma IJsselmeer, 2010 ‘Achtergrond document 

veiligheid: Memo Toekomstig Peilbeheer IJsselmeer’. 

Deltares 2012; van der Sligte R., Giri S., Riviermorfologie benedenloop IJssel/Vecht 

bij een meter peilopzet in het IJsselmeer. Kenmerk 1204495-001-VEB-0003. 

Deltares; Maarse M.  en Noordhuis R.,  2012. Bewerkte bathymetriekaart ‘Effecten 

van peilstrategieën op de Natura 2000 doelen in het IJsselmeergebied’. 

Kenmerk1205221-000-VEB-0011. 

Bathymetriekaart IJsselmeergebied van Waterdienst IJsselmeergebied 

www.rijkswaterstaat.nl/water/feiten_en_cijfers/vaarwegenoverzicht/ijsselmeer/ 

  

http://www.rijkswaterstaat.nl/water/feiten_en_cijfers/vaarwegenoverzicht/ijsselmeer/
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3.16 Drempelhoogte schutsluizen te hoog: hinder voor de scheepvaart 

(Omslagpunt 15) 

3.16.1 Beschrijving van het omslagpunt  

Door uitzakken kunnen de drempels in de schutsluizen hinder voor de scheepvaart veroorzaken 

Bij het uitzakken van de meerpeilen kan de scheepvaart hinder ondervinden doordat 

de drempels van de schutsluizen te ondiep onder het waterpeil komen te liggen. 

Omdat de diepgang van vrachtschepen over het algemeen groter is dan van 

recreatieschepen zal de drempelhoogte eerder een omslagpunt vormen voor de 

vrachtscheepvaart dan voor de recreatie en zullen waarschijnlijk aanpassingen 

worden gedaan voordat de drempelhoogte beperkend is voor de recreatievaart. 

 

Een reeks omslagpunten waarbij de scheepvaart hinder ondervindt van te hoge 

drempels in de schutsluizen is geïdentificeerd voor een peil lager dan -0,5m NAP.  

3.16.2 Betrouwbaarheidsindicatie 

Voldoende gegevens over het eerste omslagpunt, hoeveel sluizen moeten worden aangepast is 

onzeker 

Het eerste omslagpunt dat wordt bereikt wordt in de literatuur duidelijk 

geformuleerd. Deze is zonder onzekerheidsband opgenomen in de peilthermometer. 

In de analyse is niet bekend geworden hoe hoog de drempels van deze sluizen echt 

liggen. Daarom is een reeks omslagpunten geformuleerd met een bandbreedte tot -

1,20m NAP (minimum beschouwde peil). 

3.16.3 Onderbouwing omslagpunt 

Het eerste omslagpunt is geïdentificeerd op -0,50m NAP 

De drempelhoogte van de schutsluizen vormt vrijwel direct een omslagpunt indien 

het peil verder zal uitzakken, blijkt uit het ‘Achtergronddocument veiligheid’ 

opgesteld in het kader van de voorverkenning IJsselmeergebied door 

Rijkswaterstaat IJsselmeergebied ( 2010): ‘Verlaging van het meerpeil beneden het 

huidige streefpeil van -0,4 m NAP heeft nadelige gevolgen voor de scheepvaart. De 

sluisdrempels van de Stevin-, Lorentz- Krabbegat-, Houtrib-, Nijkerker-, Roggebot- 

en Prinses Margriet sluizen zullen mogelijk aangepast moeten worden om 

scheepvaart mogelijk te houden. De beladingsgraad van schepen zal omlaag moeten 

bij een geringere vaardiepte.’  

 

We gaan er van uit dat het mogelijk is dat bij uitzakken tot onder de -40cm NAP niet 

meteen een maatregel nodig is voor elk van deze sluizen. Het is onrealistisch om 

voor een tekort aan diepgang van 10 cm, dat eens per 10 jaar optreedt enorme 

investeringen aan sluizen te doen. In dat geval nemen we aan dat schade 

accepteren beter is. Bij ver uitzakken is dat anders. Omslagpunten treden dus op 

vanaf -0.5m NAP 

Reeks van omslagpunten voor de verschillende sluizen  

Er zijn veel meer sluizen in het IJsselmeergebied ( +/- 50 volgens de inventarisatie 

van de Atlas van Waterhuishoudkundige Effecten, inlaat- en uitlaatsluizen 

meegerekend), waarlangs scheepvaartpassage plaats heeft. Niet alle schutsluizen 

bereiken bij het zelfde peil een omslagpunt, uit de kaarten bij het rapport 

waterhuishoudkundige effecten IJsselmeergebied is weergegeven dat in de strategie 

waarbij het peil uitzakt tot -1m NAP (het enige uitzakscenario in die studie) 

ongeveer de helft van de schutsluizen niet meer functioneert. Vanwege beperkte 
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beschikbaarheid van de gegevens over de hoogte van de drempels is dit deels als 

een reeks omslagpunten (tot -0,8m NAP) en deels als een onzekerheidsband 

opgenomen in de peilthermometer (tot -1,20m NAP). 

3.16.4 Referenties 

Voorverkenning Deltaprogramma IJsselmeer, 2010 ‘Achtergrond document 

veiligheid: Memo Toekomstig Peilbeheer IJsselmeer’. 

MWH, 2010. ‘Atlas van het IJsselmeergebied’ (scheepvaartpassages en 

recreatieroutes). 

Arcadis; Maarleveld et al, 2011. Gisbestanden op bijlageCD 2 van  ‘Atlas van 

waterhuishoudkundige effecten’. Kenmerk C01014/WATHD/11:22 
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3.17 Uitzakken leidt lokaal tot verlaagde grondwaterstanden: risico’s voor de 

landbouw (Omslagpunt 16) 

3.17.1 Beschrijving van het omslagpunt  

Een verlaging van het peil kan de grondwaterstand verlagen en de landbouw beïnvloeden 

Het uitzakken van het peil van het IJsselmeer / Markermeer kan in de directe 

omgeving de grondwaterstand verlagen. Dit kan mogelijk leiden tot drogere 

omstandigheden voor de landbouw.  

 

Voor het omslagpunt uitzakken leidt lokaal tot verlaagde grondwaterstanden: risico’s 

voor de landbouw, is een reeks omslagpunten is geïdentificeerd van -0,70m NAP tot 

-1,20m NAP. 

3.17.2 Betrouwbaarheidsindicatie 

Het omslagpunt is onzeker 

De inschatting van het peil waarbij een risico voor de landbouw optreedt heeft een 

aantal onzekerheden. De snelheid waarmee het grondwater reageert op een 

peilverlaging en het compenserende effect door de grotere beschikbare waterschijf 

is nog niet in detail onderzocht. Daarnaast is het onzeker wanneer een verlaging van 

de grondwaterstand leidt tot schade voor de landbouw. Daarom is een 

onzekerheidsband toegevoegd vanaf -0,60m NAP. 

3.17.3 Onderbouwing omslagpunt 

Uitzakken leidt tot een gedempte verlaging van grondwaterstanden, en een verandering van de 

grondwaterstand in een beperkt gebied 

Uit het rapport ‘effecten grondwater’ (Deltares, 2012; sectie 5.2) blijkt dat uitzakken 

in een droog jaar tot -0,80m leidt tot een verlaging ten opzichte van de referentie 

van de berekende grondwaterstand met  maximaal circa 0,40m. Het effect is het 

grootst rond de IJssel en de Vecht, bij het Kadoeler-Vollenhovermeer, langs de 

Friese kust en ten zuiden van het Gooimeer. 

 

Dit is in lijn met de studie voor de Achtergrondrapportage Kosteneffectiviteitanalyse 

(Acacia Water, 2012; hun hoofdstuk 9), waarin ook een sterke demping van het 

effect op de grondwaterniveau door een peilverandering in de meren werd gevonden 

(zie ook omslagpunt 8). Een verandering van de het meerpeil leidt dus niet direct tot 

een verlaging van de grondwaterspiegel. Het effect zal voornamelijk beperkt zijn tot 

een smalle rand langs de kusten. 

De extra mogelijkheden voor watertoevoer vanuit het IJsselmeer/Markermeer bij uitzakken 

kan het effect van uitzakken compenseren 

De reden dat wordt onderzocht of het IJsselmeer/Markermeer verder kan uitzakken 

is om de waterschijf te vergroten en water beschikbaar te maken voor de landbouw 

en voor het peilbeheer in de sloten. Bovendien valt het moment van uitzakken in 

een droog jaar, waarbij al een zeer lage grondwaterstand verwacht wordt. Op deze 

momenten is extra watertoevoer mogelijk in de huidige situatie al noodzakelijk, zelfs 

als het IJsselmeer/Markermeer niet diep zouden uitzakken. Op de meeste plaatsen 

waar de grondwaterstand verder uitzakt kan dit in eerste instantie waarschijnlijk 

met de grotere beschikbaarheid van water uit de meren worden gecompenseerd.  
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Vanwege de demping van het effect, en de mogelijke compensatie door de vergrote 

beschikbaarheid van zoetwater vanuit de meren voor de watervoorziening, is het 

omslagpunt niet direct  bij het uitzakken geïdentificeerd, maar pas bij -0,70m NAP. 

Aangezien dit een ‘educated guess’ is, is een onzekerheidsband toegevoegd in de 

peilthermometer. 

3.17.4 Referenties 

Deltares; J. Hunink en J. Oosterwijk, 2012. ‘Peilscenario’s IJsselmeer, effecten 

grondwater’. Kenmerk: 1204495-000-VEB-0004. 
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3.18 Peilstijging leidt lokaal tot toename kwel: risico’s voor de landbouw 

(Omslagpunt 17a) 

3.18.1 Beschrijving van het omslagpunt  

Toename van de kwel door een verhoging van het meerpeil kan tot vernatting van de landbouw 

leiden 

(Voorjaars-) peilverhoging van het IJssel- of Markermeer heeft effect op de 

grondwaterstand binnendijks. Door de opzet van het meerpeil wordt het peilverschil 

tussen het IJsselmeer en de binnendijkse gebieden groter. Een groter peilverschil 

leidt tot meer kwel in de binnendijkse gebieden. Gerelateerd aan dit omslagpunt zijn 

punt 17b (toename van uitmaalhoeveelheden), en punt 18 (toename zoute kwel). 

 

Als extra kwelwater niet wordt afgevoerd door oppervlaktewater of aanwezige 

drainage in de vorm van buizen of greppels, dan stijgt de freatische 

grondwaterstand binnendijks. Dit kan leiden tot overlast voor de gebruikers van het 

binnendijkse gebied. In de landbouw kunnen problemen ontstaan omdat de grond in 

het voorjaar te nat wordt en de machines daardoor niet het land op kunnen. 

Daarnaast kan de wortelzone/bouwvoor te nat worden waardoor natschade ontstaat 

aan de gewassen. 

 

De reeks omslagpunt waarbij peilstijging leidt tot risico’s voor de landbouw door een 

toename van de kwel is gedefinieerd van 0m NAP tot 1,20m NAP.  

3.18.2 Betrouwbaarheidsindicatie 

De beschikbare studies bevatten veel onzekerheden 

In de Kosteneffectiviteitsanalyse (KEA) van het IJsselmeer (CPB, Acacia, 2012) en in 

de atlas van waterhuishoudkundige effecten (Arcadis, 2011) zijn via eenvoudige 

analyses bepaald wat voor orde van grootte van negatieve effecten kunnen 

optreden.  

 

Het rapport van Arcadis (2011) gaat ervan uit dat meteen ingrijpen nodig is, maar 

gaat voorbij aan de aanwezige overdimensionering van de landbouwdrainage en 

maakt gebruik van stationaire kwelbeelden. De methodiek in het rapport van Acacia 

(2012) illustreert wat gebeurt als een “maatgevend perceel” met weinig kwel in de 

huidige situatie te maken krijgt met extra kwel als gevolg van voorjaarspeilopzet. 

De aannames in dit rapport zijn logisch maar arbitrair en niet representatief voor 

alle denkbare situaties van gewas, bodemopbouw, hydrologische situatie, drainage 

enzovoorts rondom het IJssel/Markermeer. Beide methoden van 

omslagpuntbepaling hebben dus zwaktes en zijn moeilijk wetenschappelijk te 

staven.  

 

Er is op dit moment nog niet voldoende informatie beschikbaar om echt een 

kwantitatieve uitspraak te doen over de risico’s voor de landbouw: De NHI-module 

Agricom die gewasschade kan kwantificeren is nog niet gereed voor gebruik. De  

resultaten van het grondwatermodel van het NHI, die zijn gebruikt om de 

kwelintensiteit te schatten in het rapport ‘effecten op het grondwater’ (Deltares 

2012) zijn bovendien nog niet geijkt en zijn te grof van aard om detailuitspraken te 

doen over veranderende hydrologie op de landbouwpercelen. Er is sprake van grote 

onzekerheid die wordt weergegeven door een bandbreedte vanaf -0,10m NAP.  
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3.18.3 Onderbouwing omslagpunt 

Beperkt aantal gebieden met akkerbouw kunnen mogelijk problemen kunnen ondervinden 

door extra kwel 

We kwantificeren het omslagpunt van kwel wanneer door toenemende kwelstroom 

de freatische grondwaterstand te hoog wordt in gebieden die gebruikt worden voor 

akkerbouw. Akkerbouw heeft zowel hoge opbrengsten als een groot risico op 

misoogst door grondwateroverlast. Akkerbouw vindt in het IJsselmeergebied vooral 

plaats in goed gedraineerde percelen in de Wieringermeerpolder, Flevoland, de 

Noordoostpolder, delen van Friesland en versnipperd in de IJssel-Vecht Delta. We 

nemen aan dat hinder door zowel te natte percelen in het voorjaar als te natte 

wortelzones optreden bij hetzelfde omslagpunt. 

Opbolling tussen drains kan tot problemen leiden, waarschijnlijk vanaf een kwelhoeveelheid 

van 0,5mm/d  

Het uitgangspunt is dat de genoemde akkerbouwpercelen die we beschouwen 

gedraineerd zijn met buisdrainage. Zolang de kwelintensiteit niet te hoog wordt, 

kunnen de drainagebuizen het overtollig grondwater afvoeren. In het algemeen is de 

afvoercapaciteit van drainagebuizen gedimensioneerd op piekneerslagsituaties zoals 

10 mm in korte tijd. Een dergelijke kwelintensiteit zal nergens rond het IJsselmeer 

voorkomen, nu en in de toekomst. 

 

Wat wel tot een probleem kan leiden is de opbolling van de freatische 

grondwaterstand tussen twee drainagebuizen. Op grond van expert judgment  en 

diverse aannames wordt in de analyse in het rapport ‘achtergrond kosteneffect 

analyse’ (Acacia, 2012) gesteld dat een maatregel nodig bij een kweltoename van 

0,5 mm/d, corresponderend met een toenemende opbolling van rond de 0,25m. 

 

Bij percelen, waar nu reeds een grote kwelcomponent is en de drainage daarop is 

ingericht, is veel meer extra kwel nodig om tot een  extra opbolling van decimeters 

te komen. In die zin is de aanname van 0,5 mm/d conservatief. 

Aangenomen wordt dat een omslagpunt niet direct bij een peilverhoging ontstaat 

Het rapport ‘effecten grondwater’(Deltares, 2012; sectie 5.2) laat zien dat bij een 

voorjaarspeilopzet tot +0,10m NAP er op enkele plaatsen, waar akkerbouw wordt 

bedreven, een kwelstijging van meer dan 0.5 mm/d plaats vindt (Bijlage 7-16, pag 

33, Deltares 2012). Dit geldt voor locaties in de IJssel-Vecht delta, in de Flevopolder 

en Noordootspolder, in de Wieringermeerpolder en langs de Friese kust. Voor deze 

locaties moet waarschijnlijk een maatregel worden getroffen om gewasschade door 

stijging van meerpeil te voorkomen. 

 

We nemen aan dat niet meteen een omslagpunt ontstaat bij peilverhoging omdat: 

- we weten dat kweltoename zich concentreert in een smalle band rondom het 

IJssel/Markermeer, 

-  dat de aanwezige drainagesystemen zijn gedimensioneerd op neerslag-

events van veel grotere magnitude, zodat er flexibiliteit in het systeem zit, 

- dat de schade die peilopzet teweeg kan brengen in een klein aantal 

agrarische percelen zeer waarschijnlijk teniet wordt gedaan door de 

voorkomen schade later in het jaar wanneer door peilopzet voldoende zoet 

water beschikbaar is bij droge perioden. 
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Op basis van bovenstaande overwegingen is het omslagpunt gelegd op 0,0m NAP, 

de onzekerheid in de aannames wordt weergegeven door een bandbreedte vanaf -

0,1m NAP. Aangezien wordt verwacht dat een verhoging van het peil op steeds 

meer locaties tot knelpunten door een verhoging van de kwel zal leiden, loopt de 

reeks omslagpunten door tot 1,2m NAP (maximum beschouwd peil). 

3.18.4 Referenties 

Deltares; J. Hunink en J. Oosterwijk, 2012. ‘Peilscenario’s IJsselmeer, effecten 

grondwater’. Kenmerk: 1204495-000-VEB-0004. 

Maatgevende drainage en bodemkarakteristieken uit: 

Deltares, inventarisatie Azuremodel, juni 2012, 

Klimaat voor Ruimte/Acacia Water/Alterra/Aequator/Vrije Universiteit Amsterdam; 

Van Staveren G., Velstra J., 2012. ‘ Verzilting van landbouwgronden in Noord-

Nederland in het perspectief van effecten van klimaatverandering’, deelrapport 

verziltingsspoor. Kenmerk: KvR 058/12 

Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland: LGN 6 
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3.19 Peilstijging leidt lokaal tot toename kwel: toename uitmaalhoeveelheden 

(omslagpunt 17b) 

3.19.1 Beschrijving van het omslagpunt  

De uitmaalhoeveelheden en draaiuren kunnen toenemen door extra kwel bij een verhoging van 

het peil 

Een toename van kwel in het IJsselmeergebied betekent dat in de laaggelegen 

polders rondom de meren meer water in het oppervlaktewatersysteem terecht komt. 

Grondwater kwelt zowel in de watergangen als in de percelen op. Het grootste deel 

van het grondwater dat in de percelen omhoog kwelt, komt via de perceelsdrainage 

ook in het oppervlaktewatersysteem terecht. 

 

Deze extra kwelhoeveelheid betekent een continue hogere belasting voor de 

gemalen. De capaciteit  van de poldergemalen moet voldoende zijn om de hogere 

uitmaalhoeveelheden te kunnen uitmalen. Daarnaast betekent meer 

uitmaalhoeveelheid, meer draaiuren met bijbehorende hogere energiekosten. 

 

Het omslagpunt dat de kosten van het uitmalen toenemen, door de toegenomen 

hoeveelheid kwel is geïdentificeerd van 0,0m NAP tot +1.20m NAP. 

3.19.2 Betrouwbaarheidsindicatie 

Het omslagpunt is onzeker 

De resultaten zijn zeer indicatief, maar bieden een beeld van de orde van grootte 

van de effecten. Wanneer de extra (kosten voor) uitmaalhoeveelheden als 

omslagpunt worden gezien is afhankelijk van de aannames. Een bandbreedte vanaf 

-0,1m NAP is toegevoegd om deze onzekerheid aan te geven. 

3.19.3 Onderbouwing omslagpunt 

De uitmaalhoeveelheden nemen to door hogere kwelintensiteit 

De hoeveel kubieke meter water extra moet worden uitgemalen is bepaald in de 

studie van Acacia Water (2012), onder de aanname dat de toename in kwel op 28 

april van een gemiddeld jaar, het hele jaar doorzet (een bewuste overschatting van 

het effect). 

De capaciteit van de gemalen blijkt voldoende voor om de toenemende kwel uit te malen 

Voor een twaalftal bemalingsgebieden waarvan er negen uitmalen op het 

IJsselmeer, één op het Markermeer en twee op de Veluwerandmeren, is 

geïnventariseerd of de gemalen in het bemalingsgebied voldoende capaciteit hebben 

voor de extra kubieke meters water als gevolg van toenemende kwel (op basis van 

de gegevens uit Arcadis, 2011; in Acacia Water, 2012). Uit deze inventarisatie is 

geconcludeerd dat geen gemaal een capaciteitsprobleem heeft door toenemende 

kwel. Gezien het feit dat kwel normaliter maar een kleine post op de waterbalans in 

vergelijk met neerslag is, is dat volgens verwachting. 

Meer draaiuren bij een verhoging van het peil 

Elke verhoging van het peil leidt tot een verhoging van de kwelhoeveelheid (zie 

omslagpunt 17a; Deltares, 2012; sectie 5.2). De berekende uitmaalhoeveelheden 

nemen daardoor ook bij elke peilverhoging toe, met als gevolg meer draaiuren met 

bijbehorende hogere energiekosten. De grootste toename is gevonden bij de 

gemalen Mastenbroek, Koekoek, Leemans en Lage afdeling 2.  
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We doen de aanname dat de toename van de uitmaalhoeveelheden bij een kleine 

verhoging van de kwelflux (door een peilverhoging van minder dan 0,2m ten 

opzichte van het huidige hoogste peil), in het niet vallen bij de andere posten op de 

waterbalans. Daarom is vanaf 0,0m NAP een reeks omslagpunten gedefinieerd, met 

een bandbreedte vanaf -0,1m NAP. 

3.19.4 Referenties 

Deltares; J. Hunink en J. Oosterwijk, 2012. Rapport en bestanden modeloutput 

‘Peilscenario’s IJsselmeer, effecten grondwater’. Kenmerk: 1204495-000-VEB-0004. 

Arcadis; Maarleveld et al, 2011. Achtergrondmemo’s en gisbestanden op bijlageCD’s 

1 en 2 van  ‘Atlas van waterhuishoudkundige effecten’. Kenmerk 

C01014/WATHD/11:22 

Polygonen bemalingsgebieden inventarisatie Atlas van Waterhuishoudkundige 

Effecten (Arcadis, 2011) 
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3.20 Peilstijging leidt lokaal tot toename zoute kwel: risico’s voor de landbouw 

(Omslagpunt 18) 

3.20.1 Beschrijving van het omslagpunt  

Waar zout/brak water ondiep in de ondergrond aanwezig is kan extra kwel tot verzilting leiden 

Vanwege de ligging van het IJsselmeer tussen een rivierdelta en de Noordzee is er 

in de recente geschiedenis steeds sprake geweest van zoete en zoute 

afzettingsomstandigheden. Dit vertaalt zich in het chloridegehalte van het 

grondwater, dat op sommige plaatsen nog brak tot zout is op kleine diepte. Door 

een toename van kwel kan dit zoute grondwater ‘meegeduwd worden’ door de 

kwelstroom en opkwellen aan het oppervlak. 

 

Hierdoor kan het  oppervlaktewater verzilten, waardoor waterkwaliteitsdoelstellingen 

niet gehaald worden. Dit zal echter geen knelpunt opleven aangezien het immers 

optreedt wanneer het meerpeil wordt verhoogd ten behoeve van meer zoet water en 

er in dat geval ruim voldoende zoet water is om door te spoelen. 

 

Daarnaast kan een toename van de zoute kwel leiden tot het verdwijnen van de 

zogenaamde zoetwaterlenzen in de landbouwpercelen. Vanwege capillaire opstijging 

kan het bodemvocht en daarmee de wortelzone verzilten, waardoor schade aan de 

landbouwgewassen kan optreden (Verzilting Noord-Nederland, Acacia 2011).  

 

De reeks omslagpunt waarbij peilstijging leidt tot risico’s voor de landbouw door 

verzilting is gedefinieerd van 0,00m NAP tot 1,20m NAP.  

3.20.2 Betrouwbaarheidsindicatie 

Het omslagpunt is onzeker 

De bepaalde effecten bieden inzicht in de orde van grootte van het omslagpunt. De 

aanname dat een kwelflux van 0.5 mm/dag tot 0,75mm/dag tot schade leidt is 

onzeker, en de resultaten van het grondwatermodel van het NHI (die zijn gebruikt 

om de kwelintensiteit te schatten) zijn nog niet geijkt. Hierdoor hebben de 

omslagpunten een onzekerheid, die is weergegeven met een bandbreedte vanaf -

0,1m NAP. 

3.20.3 Onderbouwing omslagpunt 

Risico op het verdwijnen van de neerslaglens bij kwel en ondiep brak/zout grondwater 

Wanneer de neerslaglens verdwijnt en verzilting van de wortelzone kan optreden is 

afhankelijk van bodemtype, perceelkarakteristieken en type gewas. In de studie 

verzilting Noord-Nederland (Acacia Water 2011) is systematisch onderzocht wanneer 

een zoetwaterlens verdwijnt tijdens een droog jaar (2003) bij verschillende 

configuraties van doorlatendheid van de bodem, drainageafstand, kwel hoeveelheid 

en diepte van het zoet-brak grensvlak. Uit die studie blijkt dat onder bepaalde 

omstandigheden een probleem kan ontstaan als de kwel meer is dan 0.5 mm/d tot 

0.75 mm/d en er sprake is van minimaal brak grondwater in de zone tot 5 meter 

onder het maaiveld. Deze waarden gelden echter voor het type polder aan de Friese 

en Groningse kust. Voor diepe droogmakerijen geldt een andere dynamiek van de 

groei en krimp van de zoetwaterlens. Niettemin wordt in deze diepe polders niet 

verwacht dat bij kleinere kweltoenames dan de hier gestelde sneller problemen met 

verzilting zullen ontstaan. 
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Uit het rapport ‘effecten grondwater’ (Deltares, 2012; sectie 5.2) blijkt dat er over 

het algemeen een geringe toename van de zoutvracht plaatsvindt als gevolg van de 

scenario’s. De verandering wordt voor een groot deel bepaald door de verandering 

in kwel. 

Aannames voor kweltoename zelfde als voor omslagpunt 17 

Wanneer de kweltoename leidt tot een omslagpunt vanwege risico voor verzilting in 

de landbouw, hebben we gebaseerd op dezelfde aannames als bij punt 17a. Het 

gebied waar een omslagpunt kan optreden is echter kleiner dan bij punt 17a, 

aangezien dit omslagpunt alleen zal optreden op locaties waar ondiep zout of brak 

grondwater aanwezig is. 

 

Vermeldenswaardig is nog dat toenemende verdamping, zoals verwacht in de W/W+ 

klimaatscenario’s, een veel groter risico vormt voor de ontwikkeling van de 

zoetwaterlenzen dan toenemende kwelintensiteit. 

3.20.4 Referenties 

Deltares; J. Hunink en J. Oosterwijk, 2012. Rapport en bestanden modeloutput 

‘Peilscenario’s IJsselmeer, effecten grondwater’. Kenmerk: 1204495-000-VEB-0004. 

Maatgevende drainage en bodemkarakteristieken uit: 

- Deltares, inventarisatie Azuremodel, juni 2012, 

- Klimaat voor Ruimte/Acacia Water/Alterra/Aequator/Vrije Universiteit Amsterdam; 

Van Staveren G., Velstra J., 2012. ‘ Verzilting van landbouwgronden in Noord-

Nederland in het perspectief van effecten van klimaatverandering’, deelrapport 

verziltingsspoor. Kenmerk: KvR 058/12 

- Leven met Water/Acacia Water/Vrije Universiteit Amsterdam; Velstra J., Tolk. L., ‘ 

Leven met Zout Water eindrapportage’. 

- Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland:  LGN 6 

- Gisbestand Diepte zoet-brak grensvlak, Deltares 2011; 
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3.21 Peilstijging leidt tot grondwateroverlast in stedelijk gebied       

(Omslagpunt 19) 

3.21.1 Beschrijving van het omslagpunt  

Peilverhoging kan leiden toe een hogere grondwaterstand en wateroverlast in stedelijk gebied 

Bij een te hoge grondwaterstand in stedelijk gebied kunnen problemen ontstaan als 

het onderlopen van kelders, optrekkend vocht, drassige parken et cetera. 

Vastgelegd in de Waterwet is dat de gemeente een grondwaterzorgplicht heeft die 

de gemeente verplicht om te zorgen dat er geen structurele grondwateroverlast 

plaats heeft binnen de gemeentegrenzen. 

 

Als het (voorjaars) peil van IJssel- en Markermeer wordt opgezet dan heeft dat 

effect op de grondwaterstand binnendijks. In stedelijk gebied wordt vaak niet 

intensief gedraineerd dus is het mogelijk dat de grondwaterstand in stedelijk gebied 

nabij het oppervlaktewater onwenselijk stijgt in delen van het jaar. 

 

Het omslagpunt dat een peilstijging leidt tot een zodanige verhoging van de 

grondwaterstand in stedelijk gebied dat hier problemen kunnen ontstaan is 

geïdentificeerd voor een winterpeil vanaf -0,15m NAP en voor een voorjaarspeil 

vanaf 0,15m NAP.  

3.21.2 Betrouwbaarheidsindicatie 

Onzekerheid in het omslagpunt door onzekerheid in de gegevens en de interpolatie 

De resultaten van het grondwatermodel van het NHI (die zijn gebruikt om de GHG 

te bepalen) zijn nog niet geijkt, bovendien is er geen informatie beschikbaar voor de 

peilen tussen de doorgerekende scenario’s. Hierdoor hebben de omslagpunten een 

onzekerheid, die is weergegeven voor het omslagpunt voor het voorjaarspeil 

(omslagpunt 19a) met een bandbreedte vanaf +0,05m NAP en voor het winterpeil 

(omslagpunt 19b) met een bandbreedte vanaf -0,25m NAP.  

3.21.3 Onderbouwing omslagpunt 

Het omslagpunt wordt bepaald door de GHG 

Veel gemeenten hanteren een droogleggingsnorm. Deze houdt vaak in dat het 

freatisch grondwater niet hoger mag stijgen dan een bepaald niveau ten opzichte 

van het maaiveld. Meestal wordt als maatstaf de gemiddeld hoogste 

grondwaterstand (GHG) gebruikt. Deze is gedefinieerd als ‘het gemiddelde over een 

periode van 8 jaar van het gemiddelde van de drie hoogst gemeten 

grondwaterstanden per jaar’.  

De IJssel-Vecht delta is maatgevend voor het omslagpunt 

In de IJssel-Vecht delta wordt in een groot gebied de freatische grondwaterstand 

beïnvloed door een peilverandering op het IJsselmeer. Door een peilverhoging van 

het oppervlaktewater ontstaat meer kwel en dit resulteert in hogere 

grondwaterstanden. Een deel van het gebied wordt gekenmerkt door het voorkomen 

van een goed doorlatende, zandige toplaag, waardoor effecten in het 

oppervlaktewater verder doorwerken dan bij bijvoorbeeld kleigebieden. Ook zijn 

deze gebieden minder intensief gedraineerd. 
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Waar een omslagpunt optreedt is afhankelijk van de drooglegging 

Grondwateroverlast wordt in de IJssel-Vechtdelta nu al ervaren (gebiedsverkenning 

IJssel-Vecht Delta), en er wordt geconcludeerd dat peilverandering op het 

IJsselmeer direct effect heeft op de grondwaterstand in het stedelijk gebied van 

Kampen en Zwolle (Tauw, 2011). In deze rapportage blijkt bijvoorbeeld dat de GHG-

stijging in het centrum van Zwolle vrijwel gelijk is aan de peilstijging in het 

IJsselmeer, wat in directe verbinding staat met de stadsgrachten van Zwolle.  

Vanwege de grote weergegeven drooglegging (inclusief stijging vrijwel overal nog 

steeds > 1m) in het centrum van Zwolle wordt hierdoor echter niet meteen een 

probleem verwacht.  

 

In lager gelegen delen van Zwolle en Kampen kan de drooglegging wel in het geding 

komen. Door  berging van het grondwatersysteem en de aanwezigheid van enige 

ontwatering is de verwachte verhoging van de GHG in die locaties lager dan de 

verhoging van het meerpeil. Om deze reden gaan we ervan uit dat een decimeter 

winterpeilstijging nog niet tot problemen leidt, maar dat vanaf twee decimeter 

stijging overlast kan gaan plaatsvinden. Het omslagpunt wordt daarmee op -0,15m 

NAP geïdentificeerd. Voor de overige genoemde plaatsen ligt het omslagpunt 

waarschijnlijk hoger, daarom is een reeks van omslagpunten tot 1,2m NAP 

ingevoegd. 

Het voorjaarspeil kan verder stijgen voor het effect heeft op de GHG dan het winterpeil 

Uit de studie ‘effecten grondwater’ (Deltares, 2012; sectie 5.2) blijkt dat in strategie 

2, waarbij het voorjaarpeil wordt verhoogd tot 0,1m NAP weinig effect op de GHG 

ten opzichte van de referentiesituatie wordt gevonden. De verschillen tussen 

strategie 3, waarin het voorjaarspeil hoog wordt opgezet, en strategie 4 zijn klein 

volgens die studie. Dit komt doordat de hoogste grondwaterstanden in de 

winterperiode optreden. Voordat in de voorjaarssituatie het grondwater boven het 

hoogste peil in de winterperiode reikt is hoog opzetten van voorjaarspeil nodig. 

 

Voor het voorjaarspeil ligt het omslagpunt (19b) dus hoger dan voor het winterpeil 

(19a). De berekeningen met het NHI (Deltares, 2012) suggereren dat het 

omslagpunt in ieder geval boven 0,1m NAP ligt, waar in de berekeningen weinig 

effect op de GHG is gevonden. Daarom is het eerste omslagpunt op 0.15m NAP 

gelegd.  

3.21.4 Referenties 

Deltares; J. Hunink en J. Oosterwijk, 2012. Rapport en bestanden modeloutput 

‘Peilscenario’s IJsselmeer, effecten grondwater’. Kenmerk: 1204495-000-VEB-0004. 

Provincie Overijssel, 2011, Gebiedsverkenning ‘ Deltaprogramma IJssel-Vecht delta’. 

Tauw, Steenvoorden M., Peet M., 2011. ‘Gevolgen peilverandering IJsselmeer voor 

grondwater en kwel in Kampen en Zwolle’. Kenmerk: 4529426 

Top 10 vector kaart: polygonen bebouwing 
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3.22 Natuurwaarden rondom IJsselmeer onder druk door uitzakken 

(Omslagpunt 20) 

3.22.1 Beschrijving van het omslagpunt  

Uitzakken van het peil kan leiden tot verdroging, maar kan ook kansen opleveren voor de 

ecologie 

Bij het uitzakken van het peil kan met name het verlagen van de grondwaterstand 

leiden tot verdroging van de natuur. 

Een reeks van omslagpunten waarbij de natuurwaarden rondom het IJsselmeer 

onder druk komen staan door uitzakken is geïdentificeerd van -0,60m NAP tot -

1,20m NAP. 

3.22.2 Betrouwbaarheidsindicatie 

Over het omslagpunt is nog weinig bekend 

Uitzakken komt niet frequent voor. Uit de rapporten blijkt dat het nog niet goed 

bekend is hoe de natuurwaarden hierop reageren. Uitzakken van het peil biedt ook 

kansen voor de natuur, hoe zich dit verhoudt tot de negatieve effecten is nog niet 

duidelijk. Daarom is in de peilthermometer een onzekerheidsband toegevoegd vanaf 

-0,45m NAP.  

3.22.3 Onderbouwing omslagpunt 

Alleen gebieden die direct aan het IJsselmeer / Markermeer grenzen zijn mogelijk gevoelig voor 

verdroging 

Gevoelig voor verdroging zijn de natuurgebieden Arkemheempolder en de gebieden 

langs het Zwarte Meer, die direct langs het Gooimeer respectievelijk Zwarte meer 

liggen (Deltares/Alterra, 2011). Zowel de natte natuurtypen als de bossen zijn 

gevoelig voor verdroging. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om schraalgraslanden, 

veenmosrietlanden, moerasbos en gebieden met een weidevogeldoelstelling (Royal 

Haskoning, 2012). 

Verdroging wordt niet elk jaar en niet overal verwacht 

Uitzakken zal alleen in zeer droge jaren voorkomen. Omdat experts de effecten van 

een dergelijk event, en de mogelijkheden voor herstel achteraf, nog niet goed 

kunnen inschatten, zijn deze effecten niet meegenomen in het rapport ‘effecten op 

Natura2000 doelen’ (Deltares, 2012; sectie 5.9). Daarnaast ‘treedt verdroging in 

veel gebieden niet op, omdat in de meeste gebieden al bemalen wordt. Aanname 

hierbij is dat door het gevoerde waterbeheer in de binnendijkse gebieden de 

grondwaterstand niet verlaagd wordt’(Royal Haskoning, 2012). 

Onzekerheid over het effect van peilverlaging, het heeft negatieve en positieve aspecten 

In een eerder rapport (Deltares/Alterra 2011) werd geconcludeerd: “De habitattypen 

in het binnendijkse gebied zijn met name gevoelig voor verdroging. Een beperkte 

vernatting van de binnendijkse gebieden is in de meeste gevallen geen probleem, en 

biedt soms zelfs kansen voor natuurontwikkeling. Hieruit kan worden geconcludeerd 

dat - op hoofdlijnen- een peilverhoging in het IJsselmeer gunstiger uitpakt voor de 

binnendijkse natuur dan peilverlaging”. De analyse in de notitie “Ecologische 

effecten van diverse peilregimes en mogelijke compenserende of mitigerende 

maatregelen” daarentegen meldt nauwelijks negatieve effecten voor de natuur als 

gevolg van uitzakken van het zomerpeil. 
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In het rapport ‘DPIJstrategieën gespiegeld aan het TBES’ (Provincie Flevoland, 2012) 

wordt geconcludeerd dat in de strategieën waar peilverhoging wordt gecombineerd 

met het uitzakken in de zomer de grootste natuurwinst wordt behaald. 

Het moment van uitzakken is van belang voor het ecologisch functioneren 

Uit de reactie van VBIJ en Natuurmonumenten op de visievragen van het ROIJ 

(Fleischer en Vertegaal, 2012 ) blijkt dat “uitzakken tot -60 prima zolang het tussen 

1 juli en 1 november is”. Ook in het rapport ‘DPIJstrategieën gespiegeld aan het 

TBES’ (Provincie Flevoland, 2012) wordt opgemerkt dat zowel het moment waarop 

het peil wordt opgezet als het moment dat het water uitzakt vanuit ecologisch 

functioneren ander is dan vanuit zoetwatervoorziening en veiligheid. 

Omslagpunt niet direct bij uitzakken verwacht 

Op basis van bovenstaand beschreven mogelijke positieve en negatieve effecten, 

wordt overwogen dat waarschijnlijk pas een grote uitzakking tot overwegend 

problemen zal leiden. Het omslagpunt is daarom ruim onder het huidige peil gelegd 

op -0,6m NAP, maar omdat dit omslagpunt onzeker is, is een bandbreedte 

toegevoegd vanaf -0,45m NAP. 

3.22.4 Referenties 

Royal Haskoning; Zwart, IJ. en Sierdsma, F., 2012. ‘Eindrapport Stap 1 Aanpak 8.2 

Effecten binnendijks’. 

Deltares; Maarse M.  en Noordhuis R.,  2012. Rapportage en bathymetriekaart 

‘Effecten van peilstrategieën op de Natura 2000 doelen in het IJsselmeergebied’. 

Kenmerk1205221-000-VEB-0011. 

Deskundigengroep ecologie & natuurwetgeving, voorverkenning lange termijn 

peilbeheer IJsselmeer, 2010. ‘Ecologische effecten van diverse peilregimes en 

mogelijke compenserende of mitigerende maatregelen’. 

Deltares, Alterra; Maarse M., Harezlak V., Kater E., 2011. ‘Ecologisch optimaal 

peilbeheer in het IJsselmeergebied en beschikbaar instrumentarium’. Kenmerk: 

1202357-000 

Regionaal overlegorgaan IJsselmeer ROIJ; Fleischer F., Vertegaal P. ‘ Visie Roij op 

peilontwikkeling IJsselmeergebied’ (in ontwikkeling) 2012. 

Arcadis, van de Velde H., van Boetzelaer M., Vroege M., den Braber M., 2011. ‘MER 

Extra Spuicapaciteit Afsluitdijk, Definitief concept’. Kenmerk: C02021.000133 
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4 Waterbeheer van het hoofdwatersysteem 

Om de strategieën die voor het IJsselmeergebied worden ontwikkeld te realiseren 

zijn -afhankelijk van de gekozen strategie- een aantal ingrepen in het 

hoofdwatersysteem nodig. Om het meerpeil niet, of slechts in geringe mate, mee te 

laten stijgen met de zeespiegel zijn extra spuicapaciteit en bij grotere 

zeespiegelstijging pompen nodig. Ook voor de ontkoppeling van het IJsselmeer en 

het Markermeer en de Veluwerandmeren moeten maatregelen worden getroffen. 

Voor het realiseren van de strategieën met voorjaarsopzet is het daarnaast nodig 

dat het peil op het juiste moment voldoende kan worden opgezet. Tot slot is er in de 

achterliggende rapporten onderzocht of een alternatieve afvoer van het IJsselwater 

tot een oplossing kan leiden. In dit hoofdstuk worden deze onderwerpen over het 

waterbeheer van het hoofdwatersysteem met betrekking tot de peilstrategieën voor 

het IJsselmeergebied behandeld. 
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4.1 Maatregelen voor het realiseren van geen/geringe meerpeilstijging bij een 

stijging van de zeespiegel 

In de strategieën waarbij het IJsselmeerpeil niet (volledig) meestijgt met de 

zeespiegelstijging, zijn extra maatregelen nodig om het peil in het IJsselmeer te 

handhaven. “Als niet wordt meegestegen zijn er extra kosten voor de installatie van 

pompen” (CPB, 2012). 

 

In het rapport ‘veiligheid’ (Deltares, 2012) is onderzocht wat de mogelijkheden zijn 

van een verdere uitbereiding van de spuicapaciteit, bovenop de geplande Extra 

Spuicapaciteit ter plaatse van de Afsluitdijk (ESA). Daarnaast is in die studie 

onderzocht of pompen met een capaciteit van 2000 m3/s voldoen om het 

winterstreefpeil van -0.40m NAP te kunnen handhaven bij een zeespiegelstijging van 

-0,85m NAP. Hieronder worden met name de resultaten uit dit rapport samengevat, 

dit is een selectie uit sectie 5.1.  

4.1.1 Mogelijkheden voor peilhandhaving door ESA 

Installatie van ESA leidt volgens de berekeningen met het huidige zeespiegelniveau tot een 

verlaging van de dagmaxima en verbeterde handhaving van het streefpeil  

De installatie van extra spuicapaciteit op de Afsluitdijk (ESA) heeft volgens het 

rapport tot gevolg dat het streefpeil beter (maar niet volledig) gehandhaafd kan 

blijven. Het gemiddelde waterpeil in de winterperiode kan door de aanwezigheid van 

extra spuicapaciteit met iets minder dan één decimeter worden verlaagd. De 

dagmaxima gaan volgens het rapport vooral in de winterperiode stevig omlaag, 

soms wel met drie tot vier decimeter. ‘Een lagere waarde voor het dagmaximum is 

een aanwijzing dat daarmee de waterveiligheid wordt bevorderd.’ 

Berekende extra spuicapaciteit door verviervoudiging van ESA is onvoldoende om bij 0,4m 

zeespiegelstijging het huidige streefpeil te volgen 

‘In de winterperiode is volgens het rapport een verviervoudiging van ESA als 

antwoord op een stijging van de zeespiegel met 0,40 m onvoldoende om het 

streefpeil te volgen. Vergroting van ESA is volgens het rapport wel een goed middel 

om de maximale waterstanden die op kunnen treden te verlagen.  

 

In de zomerperiode komt het volgens het rapport veelvuldig voor dat het maximale 

waterpeil voor de variant met viermaal ESA en een zeespiegelstijging van 0,40 m 

hoger uitvalt dan onder de huidige omstandigheden. Dat kan betekenen dat de 

veiligheid in het gedrang komt als in het voorjaar peilopzet doorgevoerd wordt voor 

de berging van zoetwater.’ 

4.1.2 Pomp op de afsluitdijk 

Onderzochte pomp capaciteit is ruim groter dan bij het huidige grootste gemaal in Europa 

In het rapport ‘Kosten-batenanalyse Deltaprogramma IJsselmeergebied’ (CPB, 

2012) wordt verondersteld “dat in 2020 en 2035 de pompcapaciteit wordt vergroot 

met 500 m3/s en dat rond 2060 deze pompcapaciteit wordt verdubbeld tot 2.000 

m3/s.” In dat rapport wordt aangegeven “ter vergelijking: het grootste gemaal van 

Europa (in IJmuiden) heeft een capaciteit van 260m3/s. Voor het gemaal op de 

Afsluitdijk zullen speciale voorzieningen voor energievoorziening moeten worden 

genomen.”  
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Pompen op de afsluitdijk met een capaciteit van 2000m3/s is volgens de berekeningen ruim 

voldoende om het huidig peilregime onder klimaatverandering (W+, 2100) te handhaven 

‘Strategie 1 (huidig peilbeheer) en strategie 2 (opzetten en uitzakken) zijn in de 

toekomstalleen te realiseren met pompcapaciteit op de Afsluitdijk. Berekend is dat 

met een capaciteit van 2.000 m3/s het huidige peilbeheer gehandhaafd kan blijven 

in het IJsselmeergebied onder klimaatverandering zoals in het W+ scenario voor 

2100.  

 

Het streefpeil is met deze pompen onder gemiddelde omstandigheden goed te 

handhaven. Onder maximale omstandigheden (tussen 1951 en 1998) treden in de 

winterperiode afwijkingen op ten opzichte van het streefpeil. Deze afwijkingen zijn 

echter kleiner dan de afwijkingen onder de huidige omstandigheden. Dat betekent 

dat de waterveiligheid in de winterperiode vermoedelijk enigszins zal toenemen.’ 

4.1.3 Referenties 

Deltares; van Meurs G.A.M, Kramer N.L., IJmker J.M., 2012. ‘Waterveiligheid 

IJsselmeergebied - Fase 2’. Kenmerk 1205221-001-VEB-0001. 
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4.2 Ontkoppelen van het peil van het IJsselmeer en de overige meren 

In het Nationaal Waterplan is de keuze gemaakt “om het peil van zowel het 

Markermeer als de Veluwerandmeren los te koppelen van die van het IJsselmeer. 

Het gevolg is een peilbeheer in het Markermeer-IJmeer en de Veluwerandmeren dat 

beter tegemoet komt aan wat nodig is voor een ecologisch duurzame ontwikkeling. 

In het Markermeer-IJmeer biedt dit ook mogelijkheden voor beperkte buitendijkse 

bebouwing.”  

4.2.1 Pompen op de houtribdijk  

Het Nationaal Waterplan vermeldt dat “de Houtribdijk wordt voorzien van een 

gemaal.” In de hoekpuntstrategieën 3 en 4 is een dergelijk gemaal van belang om 

het verschil in winter- en voorjaarstreefpeil tussen het IJsselmeer en het 

Markermeer te kunnen realiseren. Bij hoekpuntstrategieën 1 en 2 zijn de 

streefpeilen in voor het Markermeer en het IJsselmeer gelijk. In dat geval is een 

gemaal op de Houtribdijk vanuit het oogpunt van de streefpeilen niet noodzakelijk.  

 

In het rapport ‘waterveiligheid’ (Deltares, 2012) worden de volgende 

uitgangspunten gehanteerd: “Pompen op de Houtribdijk zorgen voor ontkoppeling 

tussen het waterpeil in het Markermeer en het IJsselmeer. Om het peil van het 

Markermeer los te koppelen van dat van het IJsselmeer zal meer water afgevoerd 

moeten worden via het Noordzeekanaal of zal een gemaal op de Houtribdijk water 

naar het IJsselmeer moeten uitslaan.” 

 

In het rapport ‘Kosten-batenanalyse Deltaprogramma IJsselmeergebied’ (CPB, 

2012) wordt gerekend met een extra pompcapaciteit van 100 m3/s op de Houtribdijk 

voor op peil houden van het Markermeer. Dit gebeurt in de varianten met een grote 

voorjaarsopzet in het IJsselmeer en in de varianten waarbij het IJsselmeerpeil 

meestijgt met de zeespiegel. 

4.2.2 Pompen bij de randmeren 

Het peil in de Veluwerandmeren wordt gehandhaafd doordat water vanuit de 

Veluwerandmeren via de Roggebotsluis aan de Noordzijde en de Nijkerkersluis aan 

de zuidzijde kan worden afgevoerd.  

 

Wanneer wordt gekozen voor een strategie waarbij het peil van het Veluwerandmeer 

minder ver mag stijgen, of uitzakken dan in het Markermeer of IJsselmeer zullen de 

spuisluizen niet meer voldoen, en is een gemaal nodig om het streefpeil in de 

randmeren te  handhaven. In het rapport ‘Kosten-batenanalyse Deltaprogramma 

IJsselmeergebied’ (CPB, 2012) wordt in alle doorgerekende peilvarianten een extra 

pompcapaciteit van 5 m3/s op de Roggebotsluis aangenomen voor op peil 

houden van de Veluwerandmeren.  

4.2.3 Referenties 

Deltares; van Meurs G.A.M, Kramer N.L., IJmker J.M., 2012. ‘Waterveiligheid 

IJsselmeergebied - Fase 2’. Kenmerk 1205221-001-VEB-0001. 
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4.3 Mogelijkheden voor het peilopzet 

De opzet van het voorjaarspeil boven het winterpeil is alleen haalbaar indien de 

aanvoer van water in de voorjaarsperiode voldoende is. In het rapport 

‘mogelijkheden voor opzet’ (Deltares, 2012) is onderzocht of in één maand, in 

eerste instantie april, aan een peilopzet van 0,40m en 0,80m kan worden voldaan. 

Hieronder worden de resultaten uit dit rapport samengevat, dit is een selectie uit 

sectie 5.6. 

4.3.1 Haalbaarheid peilopzet 

Peilopzet van 40cm (DPIJ2) is vrijwel altijd haalbaar 

‘Voor strategie 2 kan geconcludeerd worden dat de peilopzet alleen in zeer extreme 

gevallen niet haalbaar is. In 95% van de jaren wordt deze peilopzet gehaald.’ 

Peilopzet van 80cm (DPIJ3) is haalbaar in gemiddelde jaren  

‘Voor strategie 3 kan geconcludeerd worden dat peilopzet bij een gemiddelde 

watervraag en aanbod goed haalbaar is.’ De peilopzet van strategie 3 wordt volgens 

het rapport bij een gemiddelde watervraag vrijwel behaald in 95% van de jaren. In 

een jaar met een extreem laag wateraanbod wordt volgens het rapport bij een 

gemiddelde watervraag de peilopzet van 80cm pas eind mei behaald, in plaats van 

zoals gewenst binnen een maand. 

Bij een grote watervraag in een extreem droog jaar is volgens de berekeningen 80cm peilopzet 

slechts in 40% van de jaren mogelijk 

Het rapport geeft aan dat in jaren met een watervraag van een extreem droog jaar 

is de peilopzet niet altijd haalbaar is. ‘Wanneer van de watervraag in een extreem 

droog jaar wordt uitgegaan, wordt de gewenste peilopzet in 40% van de jaren 

behaald. Wanneer deze watervraag optreedt in een jaar met ook nog eens een 

extreem laag wateraanbod, kan slechts een peil 0,68 m NAP (38cm peilopzet) 

worden behaald in de maand mei.’   

4.3.2 Alternatieven om de peilopzet te realiseren 

Oplossingen berekend in het rapport om ook in extreme jaren de peilopzet te realiseren: 

vervroeging van de opzet of extra aanvoer van de Rijn 

Vervroeging van de peilopzet (begin in de derde decade van februari ipv de derde 

decade van maart) leidt volgens het rapport in alle gevallen tot het behalen van de 

gewenste peilopzet. 

 

Voor strategie 3 (80cm peilopzet) kan extra Rijnafvoer volgens het rapport het 

tekort aan peilopzet bij een watervraag van een extreem droog jaar aanvullen. 

Hiervoor zal volgens het rapport 3%, voor een gemiddelde situatie, tot 13%, bij een 

lage afvoer, van de Rijnafvoer extra naar de IJssel geleid moeten worden tijdens de 

vier decaden van peilopzet. 

4.3.3 Referenties 

Deltares; K. Meijer en J. Hunnink. 2012. ‘Hydrologische mogelijkheden voor opzet 

van het zomerpeil op het IJsselmeer’. Kenmerk 1205221-002-VEB-0001. 
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4.4 Afleiding van de IJssel 

De mogelijkheid om de pieken in de waterstanden in de benedenloop van de IJssel 

te verlagen door een afleiding direct naar de Waddenzee, en het gebruik van het 

‘vergeten randmeer’ ten oosten van de Noordoostpolder (NOP) is onderzocht in het 

rapport ‘veiligheid’ (Deltares, 2012). Hieronder zijn de resultaten van dat rapport 

samengevat, dit is ondermeer een selectie uit sectie 5.1. 

4.4.1 Afvoer via een randmeer ten oosten van de NOP en een kanaal naar de Waddenzee 

Idee: peil bij het Ketelmeer verlagen door een omleiding 

‘Bij een sterke wind uit het Noordwesten kan niet gespuid worden en wordt water uit 

het IJsselmeer in de richting van het Ketelmeer opgestuwd. Om gebieden grenzende 

aan het Ketelmeer te beschermen wordt gedacht aan de plaatsing van een kering 

ter plaatse van de Ketelbrug en het omleiden van de rivier de IJssel via een 

zogenaamd randmeer rondom de Noordoostpolder om vervolgens het water via een 

aan te leggen kanaal af te voeren naar de Waddenzee.’ 

Alternatieve waterafvoer helpt volgens de berekeningen niet om de waterstand bij Kampen te 

verlagen 

‘Een alternatieve afvoer van IJsselwater is onderzocht. Het alternatief bestaat uit 

een randmeer gelegen oostelijk rondom de Noordoostpolder tot aan Lemmer en een 

kanaal van Lemmer naar Kornwerderzand met directe afwatering naar de 

Waddenzee. De resultaten laten zien dat het berekende waterpeil nabij Kampen bij 

alternatieve afvoer juist aanmerkelijk hoger uitvalt. Deze alternatieve afvoer biedt 

dan ook, ongeacht de sterke schematisering, geen oplossing om onder gewijzigde 

klimaatomstandigheden een lagere waterstand nabij Kampen te realiseren.’ 

4.4.2 Referenties 

Deltares; van Meurs G.A.M, Kramer N.L., IJmker J.M., 2012. ‘Waterveiligheid 

IJsselmeergebied - Fase 2’. Kenmerk 1205221-001-VEB-0001. 
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5 Samenvattingen kennisagenda rapporten 

In de kennisagenda van het Deltaprogramma IJsselmeergebied zijn de kennisvragen 
die opkwamen tijdens de strategieontwikkeling geïnventariseerd en geformuleerd. 
Een groot deel van deze kennisvragen is uitgezet bij Deltares en dit jaar zijn een 
tiental rapporten verschenen voor de invulling van de kennishiaten. In dit hoofdstuk 
is voor elk van deze studies een samenvatting opgenomen.  
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5.1 Waterveiligheid IJsselmeergebied 

G.A.M van Meurs, N.L. Kramer, J.M.IJmker. Deltares, 2012. Waterveiligheid 

IJsselmeergebied - Fase 2. Kenmerk 1205221-001-VEB-0001. 

5.1.1 Thema en kennisvraag  

Thema 1: Veiligheid en wateroverlast 

1.1 Wat zijn in de vier DPIJ-strategieën (en tussenliggende peilstappen) de 

frequenties van optredende waterstanden en wat zijn de bijbehorende toetspeilen en 

benodigde kruinhoogten? Hierbij rekening houden met doorwerking van 

peilverandering op het IJsselmeer op de peil van Markermeer en Randmeren. 

 

1.6 Wat kan de betekenis zijn van het Markermeer als piekberging voor het 

IJsselmeer en welke rol kan het Noorzeekanaal vervullen bij afvoer? Dit mede in het 

licht van de wenselijkheid om meerdere afvoerroutes te kunnen benutten ( analyse 

bestaande studies, aanvullende berekeningen). 

 

1.8 Wat zijn de mogelijkheden en effecten van afleiding van de IJssel naar de 

Waddenzee of aftoppen van de piekafvoer door andere waterverdeling over de 

riviertakken? 

-Wat betekent het voor het IJsselmeer (modelberekeningen, benutten bestaande 

studie) 

-Wat betekent afleiding naar de Waddenzee voor de waterstanden in de 

benedenloop van de IJssel (quick scan)? 

 

1.9 Als de zeespiegel zodanig gestegen is dat met ESA het huidige peilbeheer niet 

meer gehandhaafd kan worden, wat zijn dan de mogelijkheden van het aanleggen 

van nog meer extra spuicapaciteit? 

5.1.2 Samenvatting van de methodiek in het rapport 

Het watersysteem van het IJsselmeergebied is doorgerekend met het Landelijk 

Sobekmodel (LSM). De berekeningen worden uitgevoerd voor gebeurtenissen die 

plaatsvonden in de periode 1951 tot en met 1998. Bij de berekeningen worden de 

sturingsregels en de randvoorwaarden van het model aangepast aan de betreffende 

strategie en aan het klimaatscenario W+ voor het jaar 2100. De uitkomsten zijn 

gebruikt om statistiek van het meerpeil vast te stellen, waarna met behulp van het 

model Hydra-VIJ de relatie tussen de benodigde kruinhoogte / waterstand en de 

overschrijdingsfrequentie (herhalingstijd). Bij deze berekening wordt gerekend met 

verschillende stochasten zoals windrichting en windkracht, en afvoer van water via 

de rivieren de IJssel en de Vecht. 

5.1.3 Synthese 

Het rapport toont dat onder de huidige omstandigheden het winterstreefpeil niet wordt 

gehaald  

De figuren in het rapport laten zien dat in de huidige situatie de daggemiddelde 

waterstanden in de winter boven het winterstreefpeil liggen en dat de berekende 

dagmaxima het winterstreefpeil met zo’n 2-8 decimeter overschrijden.  

Installatie van ESA leidt volgens de berekeningen met het huidige zeespiegelniveau tot een 

verlaging van de dagmaxima en verbeterde handhaving van het streefpeil  

De installatie van extra spuicapaciteit op de Afsluitdijk (ESA) heeft volgens het 

rapport tot gevolg dat het streefpeil beter (maar niet volledig) gehandhaafd kan 

blijven. Het gemiddelde waterpeil in de winterperiode kan door de aanwezigheid van 
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extra spuicapaciteit met iets minder dan één decimeter worden verlaagd. De 

dagmaxima gaan volgens het rapport vooral in de winterperiode stevig omlaag, 

soms wel met drie tot vier decimeter. ‘Een lagere waarde voor het dagmaximum is 

een aanwijzing dat daarmee de waterveiligheid wordt bevorderd.’ 

Pompen op de afsluitdijk met een capaciteit van 2000m3/s is volgens de berekeningen ruim 

voldoende om het huidig peilregime onder klimaatverandering (W+, 2100) te handhaven 

‘Strategie 1 (huidig peilbeheer) en strategie 2 (opzetten en uitzakken) zijn in de 

toekomstalleen te realiseren met pompcapaciteit op de Afsluitdijk. Berekend is dat 

met een capaciteit van 2.000 m3/s het huidige peilbeheer gehandhaafd kan blijven 

in het IJsselmeergebied onder klimaatverandering zoals in het W+ scenario voor 

2100.  

 

Het streefpeil is met deze pompen onder gemiddelde omstandigheden goed te 

handhaven. Onder maximale omstandigheden (tussen 1951 en 1998) treden in de 

winterperiode afwijkingen op ten opzichte van het streefpeil. Deze afwijkingen zijn 

echter kleiner dan de afwijkingen onder de huidige omstandigheden. Dat betekent 

dat de waterveiligheid in de winterperiode vermoedelijk enigszins zal toenemen.’ 

Kruinhoogte komt bij peilstijging en opzet plaatselijk meer dan een meter tekort 

De figuren in het rapport laten zien dat in de referentie situatie op een aantal 

plaatsen de kruinhoogte te laag is. De locaties hiervan komen overigens niet 

overeen met de resultaten van de 3e toetsronde van het HWBP (HWBP3). Indien het 

streefpeil in de winter wordt verhoogd tot +0.3m NAP (strategie 3 en 4) neemt de 

berekende maatgevende hoogwaterstand toe. De figuren in het rapport laten zien 

dat in die situatie het aantal berekende punten waar de kruinhoogte niet voldoet 

verdubbelt in vergelijking met de huidige situatie, voor meer dan de helft van de 

berekende punten wordt in de figuren voor strategie 3 en 4 aangegeven dat de 

kruinhoogte nog wel voldoende hoog genoeg is. Op meerdere locaties komt de 

kruinhoogte volgens het rapport onder strategie 3 en 4 meer dan een meter tekort. 

Deze locaties liggen zowel in het IJsselmeer, het Markermeer en de IJssel.  

Voorjaarspeil een enkele keer weergegeven als maatgevend voor de kruinhoogte  

Bij een voorjaarspeilopzet tot 1,1m NAP is in het rapport gevonden dat dit 

maatgevend kan worden voor de benodigde kruinhoogte. Dit is volgens de figuren in 

het rapport voornamelijk het geval aan de westkant van het IJsselmeer.  

Berekende extra spuicapaciteit door verviervoudiging van ESA is onvoldoende om bij 0,4m 

zeespiegelstijging het huidige streefpeil te volgen 

‘In de winterperiode is volgens het rapport een verviervoudiging van ESA als 

antwoord op een stijging van de zeespiegel met 0,40 m onvoldoende om het 

streefpeil te volgen. Vergroting van ESA is volgens het rapport wel een goed middel 

om de maximale waterstanden die op kunnen treden te verlagen.  

In de zomerperiode komt het volgens het rapport veelvuldig voor dat het maximale 

waterpeil voor de variant met viermaal ESA en een zeespiegelstijging van 0,40 m 

hoger uitvalt dan onder de huidige omstandigheden. Dat kan betekenen dat de 

veiligheid in het gedrang komt als in het voorjaar peilopzet doorgevoerd wordt voor 

de berging van zoetwater.’ 

Noodberging in het Markermeer 

Volgens het rapport blijkt het mogelijk te zijn om het Markermeer in te zetten als 

‘noodberging’. Er is berekend dat een verlaging in het peil van het IJsselmeer met 

0,1m een verhoging van het peil in het Markermeer van ongeveer 0,2m veroorzaakt. 

De noodberging is alleen voor de huidige situatie onderzocht. Bij de strategieën met 
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een verhoogd winterpeil is in het rapport aangegeven dat het streefpeil al wordt 

overschreden in het Markermeer. Er is niet specifiek onderzocht of het Markermeer 

ook dan als noodberging kan dienen. 

Alternatieve waterafvoer helpt volgens de berekeningen niet om de waterstand bij Kampen te 

verlagen 

‘Een alternatieve afvoer van IJsselwater is onderzocht. Het alternatief bestaat uit 

een randmeer gelegen oostelijk rondom de Noordoostpolder tot aan Lemmer en een 

kanaal van Lemmer naar Kornwerderzand met directe afwatering naar de 

Waddenzee. De resultaten laten zien dat het berekende waterpeil nabij Kampen bij 

alternatieve afvoer juist aanmerkelijk hoger uitvalt. Deze alternatieve afvoer biedt 

dan ook, ongeacht de sterke schematisering, geen oplossing om onder gewijzigde 

klimaatomstandigheden een lagere waterstand nabij Kampen te realiseren.’ 
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5.2 Peilscenario’s IJsselmeer, effecten grondwater 

J. Hunink en J. Oosterwijk. Deltares, 2012. Peilscenario’s IJsselmeer, effecten 

grondwater. Kenmerk 1204495-000-VEB-0004. 

5.2.1 Thema en kennisvraag  

Thema 2: Grondwater 

2.1 Wat betekenen de vier DPIJ-strategieën voor grondwaterstanden, kwel en 

zoutbelasting en hoe verhouden die zich tot de autonome effecten van 

klimaatverandering?  

5.2.2 Samenvatting van de methodiek in het rapport 

De modelberekeningen zijn uitgevoerd met het Nationaal Hydrologisch 

Instrumentarium (NHI) versie 2.2 (oktober 2011). Er zijn niet-stationaire 

berekeningen uitgevoerd, wat betekent: rekeninghoudend met peilverloop 

gedurende het jaar. De berekeningen zijn uitgevoerd voor de periode 1996-2006 

waarbij voor de analyse gekeken wordt naar de jaren 1998-2006 zodat er twee 

inspeeljaren worden gebruikt. Het jaar 2003 wordt gebruikt als extreem jaar waarbij 

de volledige buffer van de peilstrategieën (inclusief maximaal uitzakken van het 

zomerpeil) wordt gebruikt. De overige jaren zal een gemiddeld peilverloop 

plaatsvinden.  

 

Binnen dit onderzoek wordt gekeken naar de effecten van de peilstrategieën op het 

grondwater. De modelaanpassingen zijn alleen uitgevoerd op de 

oppervlaktewaterpeilen van het model; in de scenario’s is geen klimaatverandering 

meegenomen. Bij alle peilstrategieën is een zeespiegelstijging meegenomen van 

0.85 m (2100 situatie). Alle peilstrategieën zijn vergeleken met de 

referentieberekening waar een huidig peilverloop is gemodelleerd en geen 

zeespiegelstijging is geschematiseerd.  

5.2.3 Synthese 

Winterpeil verhoging: effect op de GHG op locaties zonder drainage 

Opzet van het winterpeil (tot +30cm; strategie 3 en 4) leidt volgens het rapport 

plaatselijk tot een verhoging van de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG). De 

voornaamste effecten van de stijging zijn gevonden in het gebied rond de IJssel- 

Vechtdelta en het Kamper eiland, bij Urk, bij Vollenhove en in het Friese 

natuurgebied Gaasterland. De weergegeven verhoging van de GHG is over het 

algemeen beperkt tot <25cm en op een enkele plek tot maximaal 30cm. 

 

Waar drainage zoals buisdrainage of greppels aanwezig is, wordt de berekende GHG 

over het algemeen niet verhoogd. De hoge grondwaterstanden worden hier 

namelijk, zowel in de huidige situatie als in strategie 3 en 4, afgetopt door afvoer via 

de drainage. 

Voorjaarsopzet: effect op GHG zeer beperkt 

De gevonden effecten van voorjaarsopzet op de GHG zijn zeer beperkt. Het effect 

van de voorjaarsopzet tot +10cm (strategie 2) is volgens het rapport niet 

significant. Een voorjaarsopzet van +30cm tov +110cm (strategie 4 tov 3) leidt 

slechts tot “iets minder” stijging.  
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Voor de KEA studie zijn extra simulaties uitgevoerd voor twee minder extreme 

strategieën. Deze bevestigen dat  de effecten van de voorjaarsopzet op de GHG bij 

een redelijke opzet niet of nauwelijks wordt verhoogd. De reden hiervoor is dat het 

moment van de GHG meestal in de winter valt, en niet samenvalt met de periode 

van voorjaarsopzet. 

Uitzakken: verlaging van grondwaterstanden in een droog jaar 

Uitzakken in een droog jaar tot -80 leidt tot een verlaging ten opzichte van de 

referentie van de berekende grondwaterstand met  maximaal circa 40 cm. Het effect 

is het grootst rond de IJssel en de Vecht, bij het Kadoeler-Vollenhovermeer, langs 

de Friese kust en ten zuiden van het Gooimeer. 

Drainage: effect is in het grootste deel van het gebied kleiner dan verschil tussen een gemiddeld 

en droog jaar behalve in de IJssel-Vecht delta 

De drainage van het topsysteem neemt als gevolg van alle peilstrategieën toe en de 

infiltratie van het oppervlaktewater naar het grondwater af. De veranderingen als 

gevolg van een peilstrategie vallen over het algemeen binnen de verschillen die 

kunnen optreden als gevolg van een droog en een gemiddeld jaar. De effecten in de 

IJsseldelta zijn het grootst en kunnen groter zijn dan de verschillen die optreden als 

gevolg van een droog jaar. 

Kwel: effect het sterkst nabij waterlopen & verhoging van de zoutvracht 

Kwel en wegzijging worden beïnvloed door peilveranderingen in een groot gebied 

rondom het IJsselmeer, het Markermeer en  de IJssel-Vecht delta. In het rapport 

zijn de waardes voor kwel op het moment met het hoogste peil voor alle scenario’s, 

in het voorjaar van 1998, weergegeven. De weergegeven kwel toename is in dat 

extreme geval in alle strategieën (dus door winter en/of voorjaarsopzet) maximaal 

<0.75mm/d in het grootste deel van het gebied, en maximaal <2.5mm/d nabij de 

IJssel en de Vecht en op enkele andere plaatsen verspreid over het gebied.  

 

Uit de veranderingen tussen de scenario’s en het referentiescenario blijkt dat er over 

het algemeen een toename van de zoutvracht plaatsvindt als gevolg van de 

scenario’s. De verandering wordt voor een groot deel bepaalt door de verandering in 

kwel. 
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5.3 Oevermorfologie van het IJsselmeer 

A. Wiersma en H. Verheij. Deltares, 2012. Oevermorfologie van het IJsselmeer. 

Kenmerk 1204495-003-VEB-0001. 

5.3.1 Thema en kennisvraag  

Thema 3: Morfologie en slib 

3.1 Wat zijn de effecten van de DPIJ-strategieën en de verwachte veranderingen in 

IJsselafvoer op de morfologie van de meren (oevers, bodem, geulen, havens) en 

bieden de veranderingen ook perspectieven voor natuurontwikkeling (eilanden, 

oeverwallen, etc)? 

5.3.2 Samenvatting van de methodiek in het rapport 

Er is een beknopte analyse van de morfologische effecten op basis van ervaring en 

expertise uitgevoerd. Hierbij is een quickscan gemaakt van de effecten van de 

peilstrategieën op de oevermorfologie langs het IJsselmeer. De oevers zijn daarbij 

ingedeeld in gebieden op basis van gebruik, oeverprofiel en geologie en een 

inschatting wordt gegeven van de verwachte morfologische effecten van de 

verschillende peilstrategieën.  

5.3.3 Synthese 

De analyses laten zien dat de effecten van peilverandering op de oevermorfologie beperkt zijn 

tot de kusten van Friesland en West-Friesland 

‘Een groot deel van de oevers van het IJsselmeer bestaan uit dijken die op cunetten 

in de IJsselmeerbodem zijn gebouwd, en worden weinig veranderingen als gevolg 

van de peilstrategieën verwacht.  

 

Uit de analyse van de bodemopbouw komt naar voren dat de oevers aan de 

oostzijde van het IJsselmeer over het algemeen wat zandiger zijn ontwikkeld en dat 

hier zich ook de breedste ondiepe vooroevers bevinden. De morfologische effecten 

van de verschillende peilstrategieën zijn hier dan ook het grootst, maar vinden 

vooral plaats in de al actieve top zandlaag. Langs de randen van West-Friesland 

kunnen de peilfluctuaties ook resulteren in morfologische effecten. De toplaag lijkt 

hier wat fijner en kleiiger, wat de ondergrond mogelijk gevoeliger maakt voor erosie 

(afhankelijk van het kleigehalte).’ 

Bij elke peilverhoging kan oevererosie optreden  

Bij alle strategieën waarbij het peil wordt verhoogd tot boven het huidige niveau 

wordt oevererosie voorspelt in Friesland en West Friesland.  

Peilverlaging lijkt beperkte gevolgen te hebben 

‘Peilverlaging zoals bij strategie DPIJ2 lijkt weinig gevolgen te hebben op de 

oevermorfologie. De verwachting is dat het effect van klink of zetting van de 

buitendijkse gebieden en oxidatie van organische afzettingen zeer gering zal zijn.’ 

Alleen voor de vooroevers van het noordelijke gedeelte van de Friese kust wordt 

specifiek aangegeven dat deze te maken kunnen krijgen met zetting en oxidatie van 

het organische materiaal bij uitzakken van het peil.  

 

‘Bij droogvallen zal de vegetatie mogelijk veranderen, hoewel de duur van het 

droogvallen beperkt is tot enkele maanden.’ Voor de Friese kust zijn enkele zowel 

positieve als negatieve effecten op de vegetatie weergegeven. 
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5.4 Riviermorfologie benedenloop IJssel/Vecht bij een meter peilopzet in het 

IJsselmeer 

R. van der Sligte en S. Giri. Deltares, 2012. Riviermorfologie benedenloop 

IJssel/Vecht bij een meter peilopzet in het IJsselmeer. Kenmerk 1204495-001-VEB-

0003. 

5.4.1 Thema en kennisvraag  

Thema 3: Morfologie en slib 

3.2 Wat zijn de effecten van de vier DPIJ-strategieën op de morfologie van de 

benedenloop van de IJssel? 

5.4.2 Samenvatting van de methodiek in het rapport 

Voor de berekeningen voor de IJssel is gebruik gemaakt van het operationele 

SOBEK-Rijntakkenmodel. Dit model is vooral gekalibreerd op de morfologische 

ontwikkeling in het middentraject en geeft nog geen goede resultaten voor de 

boven-IJssel en de loop bij de monding. Daarom worden geen absolute maar 

relatieve morfologische ontwikkelingen gerapporteerd. Voor de Vecht is de 

morfologische ontwikkeling van het lengteprofiel berekend met een geïdealiseerd 

numeriek model dat globaal de karakteristieken van de Vecht weergeeft. De 

gevolgen van de peilstijging voor de riviermorfologie zijn geanalyseerd tot aan de 

eerste stuw, 25km vanaf de monding van de Vecht. In beide modellen is de 

peilverandering verwerkt door in de benedenstroomse randvoorwaarde de 

waterstand instantaan met 1m te laten stijgen. 

5.4.3 Synthese 

Na 100 jaar is de berekende bodemstijging bij de monding 50-75% van de continue 

verandering in het IJsselmeerpeil  

Het rapport laat zien dat bij een continue peilopzet van 1m in het IJsselmeer de 

bodem bij de monding van de IJssel met ongeveer 0.5m stijgt. Bij de monding van 

de Vecht is een stijging van ongeveer 0.75m berekend.  

De berekende bodemstijging strekt zich meer dan 100km vanaf de monding van de IJssel uit, en 

tot de eerste stuw in de Vecht.  

De berekende bodemstijging ten opzichte van de referentie in het traject 100km 

stroomopwaarts van de IJsselmonding is na 100 jaar ruim 0.2m. In de Vecht is het 

effect van de peilstijging geanalyseerd tot de eerste stuw, 25km vanaf de monding 

van de Vecht. Hier is de berekende bodemstijging 0.4m. De ontwikkelingen verder 

bovenstrooms zijn onzeker, omdat door de waterschappen plannen worden 

ontwikkeld voor stuwpasserende nevengeulen. 

De bodemverhoging is alleen berekend bij continue peilopzet, een vertraagde opzet vertraagt 

het effect 

Opgemerkt moet worden dat de berekeningen met een continue peilopzet zijn 

gedaan. De effecten van peilstrategieën waarbij het peil slechts in een deel van het 

jaar wordt opgezet zijn niet berekend in deze studie. In het rapport wordt 

aangegeven dat “bij een jaar variërende peilopzet het peil bij hoogwater dominant 

is, maar dat voor een representatief beeld de andere peilen ook meegenomen 

moeten worden”, en dat “Een vertraagde opzet vertragend werkt op het 

morfologische effect”.  Bij peilvariaties gedurende het jaar wordt op basis hiervan 

verwacht dat het effect minder groot is of verlaat kan optreden. 
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De morfologische effect van de peilopzet op de dwarsprofielen is gering 

Het effect op de dwarsprofielen van de rivier door de verandering in de waterdiepte 

is volgens het rapport gering. In het meest ongunstige geval wordt voor de IJssel 

een geringe versmalling van vaargeul met 10 cm berekend. Het effect in de Vecht 

wordt nog kleiner geschat. In het algemeen wordt door de vergroting van de 

waterdiepte juist een verbreding van de vaargeul verwacht. 
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5.5 Effect peilvariaties op slibdynamiek Markermeer 

P. Broderie. Deltares, 2012. Effect peilvariaties op slibdynamiek Markermeer. 

Kenmerk 1205221-003-VEB-0001 

5.5.1 Thema en kennisvraag  

Thema 3: Morfologie en slib 

3.3 Wat zijn de gevolgen van de vier DPIJ-strategieën voor de slibproblematiek in 

het Markermeer?  

5.5.2 Samenvatting van de methodiek in het rapport 

‘Om het effect van peilvariaties op de slibdynamiek in het Markermeer te 

onderzoeken, is primair gebruik gemaakt van het bestaande slibmodel van het 

Markermeer (Deltares, 2009). Met het slibmodel zijn twee peilvariaties (DPIJ2 en 

DPIJ4) doorgerekend en vergeleken met een geïdealiseerde huidige toestand 

(DPIJ1). Ter verificatie is de referentiesom (DPIJ1) eerst vergeleken met de 

berekening waarmee het model is gekalibreerd.’ 

5.5.3 Synthese 

Effect van de verandering in slibconcentratie is significant, maar het wordt voor wat betreft 

licht op de bodem (over)gecompenseerd door het effect van de waterdiepte.  

Een belangrijk effect van een toename in de slibconcentratie is dat het verhindert 

dat licht de bodem bereikt, wat kan leiden tot ecologische veranderingen. De 

waterdiepte speelt hierbij ook een belangrijke rol -tegenovergesteld aan het effect 

van slib.  

 

Een lager peil leidt in de modelberekeningen tot een hogere slibconcentratie, een 

peilverlaging van 40cm gaf bijvoorbeeld een verhoging van het slibgehalte met bijna 

40%. In het grootste deel van het gebied werd berekend dat het effect op de 

lichthoeveelheid op de bodem voor een groot deel echter teniet werd gedaan door 

de verandering in de waterdiepte. Het rapport laat zien dat een peilverlaging, 

ondanks de toename in slibconcentratie, lokaal zelfs voor meer licht op de bodem 

kan zorgen, omdat het effect van de slibtoename in ondiepe gebieden meer dan 

gecompenseerd werd door het effect van de afname in de waterdiepte.  

 

Bij een peilverhoging geldt volgens het rapport ook het omgekeerde. Een hoger peil 

leidde volgens het rapport tot lagere slibconcentraties, een voorjaarsopzet van 30cm 

gaf een 10-15% lagere slibconcentratie. Maar tegelijkertijd werd berekend dat door 

de combinatie met de grotere waterdiepte in totaal juist minder licht de bodem 

bereikte (tot 5% afname aan de randen van het Markermeer). Het netto effect van 

de verandering in peil en de slibconcentratie op het licht op de bodem is volgens 

deze resultaten dus relatief beperkt. 
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5.6 Hydrologische mogelijkheden voor opzet van het zomerpeil op het 

IJsselmeer 

K. Meijer en J. Hunnink. Deltares, 2012. Hydrologische mogelijkheden voor opzet 

van het zomerpeil op het IJsselmeer. Kenmerk 1205221-002-VEB-0001. 

5.6.1 Thema en kennisvraag  

Thema 4: Waterbeheer 

4.1 Is er altijd voldoende water beschikbaar om de peilopzet in het voorjaar in de 

vier DPIJ-strategieën te kunnen realiseren?  

5.6.2 Samenvatting van de methodiek in het rapport 

Onderzocht is of de aanvoer vanuit de IJssel voldoende om in één maand, 

momenteel de maand april, van het winterpeil over te gaan naar het voorjaarspeil. 

Er is een aantal simulaties uitgevoerd met het Nationaal Hydrologisch 

Instrumentarium, versie 2.1. De haalbaarheid van de peilopzet ten behoeve van het 

voorjaarspeil in de twee strategieën met een grotere peilopzet dan in de huidige 

situatie is in deze studie onderzocht. De haalbaarheid van de peilopzet wordt 

verkend voor de situatie in 2100 onder het klimaatscenario W+. Voor de Rijnafvoer 

is een tijdserie van 33 jaar beschikbaar.  

5.6.3 Synthese 

Peilopzet van 40cm (DPIJ2) is vrijwel altijd haalbaar 

‘Voor strategie 2 kan geconcludeerd worden dat de peilopzet alleen in zeer extreme 

gevallen niet haalbaar is. In 95% van de jaren wordt deze peilopzet gehaald.’ 

Peilopzet van 80cm (DPIJ3) is haalbaar in gemiddelde jaren  

‘Voor strategie 3 kan geconcludeerd worden dat peilopzet bij een gemiddelde 

watervraag en aanbod goed haalbaar is.’ De peilopzet van strategie 3 wordt volgens 

het rapport bij een gemiddelde watervraag vrijwel behaald in 95% van de jaren. In 

een jaar met een extreem laag wateraanbod wordt volgens het rapport bij een 

gemiddelde watervraag de peilopzet van 80cm pas eind mei behaald, in plaats van 

zoals gewenst binnen een maand. 

Bij een grote watervraag in een extreem droog jaar is volgens de berekeningen 80cm peilopzet 

slechts in 40% van de jaren mogelijk 

Het rapport geeft aan dat in jaren met een watervraag van een extreem droog jaar 

is de peilopzet niet altijd haalbaar is. ‘Wanneer van de watervraag in een extreem 

droog jaar wordt uitgegaan, wordt de gewenste peilopzet in 40% van de jaren 

behaald. Wanneer deze watervraag optreedt in een jaar met ook nog eens een 

extreem laag wateraanbod, kan slechts een peil 0,68 m NAP (38cm peilopzet) 

worden behaald in de maand mei.’   

Oplossingen berekend in het rapport om ook in extreme jaren de peilopzet te realiseren: 

vervroeging van de opzet of extra aanvoer van de Rijn 

Vervroeging van de peilopzet (begin in de derde decade van februari ipv de derde 

decade van maart) leidt volgens het rapport in alle gevallen tot het behalen van de 

gewenste peilopzet. 

Voor strategie 3 (80cm peilopzet) kan extra Rijnafvoer volgens het rapport het 

tekort aan peilopzet bij een watervraag van een extreem droog jaar aanvullen. 

Hiervoor zal volgens het rapport 3%, voor een gemiddelde situatie, tot 13%, bij een 

lage afvoer, van de Rijnafvoer extra naar de IJssel geleid moeten worden tijdens de 

vier decaden van peilopzet. 
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5.7 Effect peilvariaties op zoutbelasting Markermeer en IJsselmeer 

Boderie, Bonte en Oude Essink. Deltares, 2012. Effect peilvariaties op zoutbelasting 

Markermeer en IJsselmeer. Kenmerk 1204495-004-VEB-0003-vj. 

5.7.1 Thema en kennisvraag  

Thema 5: Waterkwaliteit 

5.1 Wat zijn de effecten van de vier DPIJ-strategieën op het zoutgehalte van het 

hoofdwatersysteem? Het gaat om effecten van o.m. kwel onder de Afsluitdijk, 

schutverliezen bij de Afsluitdijk, zoutaanvoer vanuit het Noordzeekanaal en uitslag 

van zout kwelwater.  

5.7.2 Samenvatting van de methodiek in het rapport 

Met een 3D zoetzout grondwatermodel zijn kwel en zoutfluxen door de ondergrond 

gekwantificeerd. Met het oppervlaktewatermodel dat KWR (2009) heeft ontwikkeld 

zijn de chlorideconcentratie in IJsselmeer en Markermeer berekend voor de periode 

1997-2008. Het model gebruikt gemeten reeksen voor in- en uitposten van water en 

chloride in het IJsselmeergebied voor de periode 1997-2008. Deze reeksen worden 

gebruikt om de chlorideconcentratie in het Markermeer en IJsselmeer zelf te 

berekenen. Vervolgens is het model gebruikt om een voorspelling te doen over 1) de 

chlorideconcentraties onder de KNMI klimaatscenario W+ in 2050 en 2) de drie DPIJ 

peilscenario’s. 

5.7.3 Synthese 

Het effect van W+ klimaatverandering is groter dan het verschil tussen de peilstrategieën  

De figuren in het rapport laten zien dat de door klimaatverandering onder het W+ 

scenario de piek in de zoutconcentratie zowel in het IJsselmeer en in het 

Markermeer toenemen. In het IJsselmeer zijn in het W+ scenario de weergegeven 

concentraties 20-80mg/l hoger dan in de huidige situatie, in het Markermeer 10-20 

mg/l.  

Uitzakken tot -0.8m verhoogt de piek van het berekende chloridegehalte met ongeveer 2-13 

mg/l  

Een uitzakkend IJsselmeerpeil leidt tot een toename van de berekende chloride 

concentratie in het IJsselmeer. Uit de figuren in het rapport blijkt dat in het 

IJsselmeer op het moment van de piek de toename meestal beperkt is tot ruim 

minder dan 10mg/l.  

Opzetten tot +1.1m verlaagt de piek met ongeveer 0-30 mg/l 

In de zomer en het najaar daalt de chloridenconcentratie als gevolg van een 

combinatie van factoren (afname schutverliezen in combinatie met lage 

rivierafvoer). In het voorjaar stijgt de berekende concentratie door een verhoogde 

uitslag vanuit de Noordoostpolder, maar deze stijging wordt op het moment van de 

piek in de concentratie (over)gecompenseerd door de andere factoren. 

Effect van verschillende strategieën op zoutgehalte Markermeer is gering  

Zowel uitzakken als opzetten heeft vrijwel geen effect op de berekende  

chloridenconcentratie in het Markermeer. 
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Norm voor inname en drinkwater wordt in het W+ scenario soms overschreden in het 

IJsselmeer 

In het W+ scenario overschrijdt de weergegeven concentratie in het IJsselmeer de 

AMvB inname norm (200 mg/l; RIWA, 2009) in 1 van de 11 weergegeven jaren, in 

alle drie de onderzochte strategieën. Bij de strategie met peilopzet wordt de 

berekende concentratie wel met ongeveer 30 mg/l verlaagd tot 210 mg/l. De 

weergegeven concentratie overschrijdt  in alle drie de scenario’s 4 van de 11 jaren 

de drinkwaternorm (150mg/l; RIWA, 2009). Overigs wordt in de studie van het 

RIWA (2009) in 2050 een kans van 1% overschrijding van de inname norm en 4% 

van de drinkwaternorm genoemd, dit is lager dan in de hier samengevatte studie 

van Deltares (2012). 

5.7.4 Aanvullende literatuur 

RIWA; Baggelaar, P.K., Van der Meulen, E.C.J., 2009. Historische en toekomstige 
ontwikkelingen chloridebelasting in het traject Lobith tot Andijk. Vereniging van 
Rijnwaterbedrijven. 
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5.8 Effect peilvariaties op de waterkwaliteit van het IJsselmeer 

Boderie en Hulsbergen. Deltares, 2012. Effect peilvariaties op waterkwaliteit 

IJsselmeer. Kenmerk 1204495-004 

5.8.1 Thema en kennisvraag  

Thema 5: Waterkwaliteit 

5.2 Wat zijn de gevolgen van de vier DPIJ-strategieën op zuurstofgehalte, 

watertemperatuur en de ontwikkeling van algen in het hoofdwatersysteem? En wat 

betekent dit voor het KRW-kwaliteitselement fytoplankton en het doorzicht? 

5.8.2 Samenvatting van de methodiek in het rapport 

Met een 2D oppervlaktewater model is onderzocht hoe, bij veranderingen in het 

meerpeil, nutrienten en algenconcentratie en samenstelling van het 

oppervlaktewater veranderen ten opzichte van de uitgangssituatie. 

5.8.3 Synthese 

De bij peilstijging gevonden verandering in de waterkwaliteit en algengroei is gemiddeld 

beperkt  

 “De rol van fosfaat is voor wat betreft eutrofiering van het IJsselmeer een 

sleutelparameter. De nutriënten concentraties nemen gemiddeld met zo’n 5% af 

waardoor ook de gemiddelde algengroei wat lager is. Er treedt geen verandering in 

soortensamenstelling op.” 

Gevonden effecten op de algengroei door lichtveranderingen zijn beperkt 

“Algengroei in het IJsselmeer is in de huidige situatie en in het scenario met 

peilverandering slechts gedurende een beperkte tijd van het jaar (alleen in de 

wintermaanden) licht gelimiteerd. In de rest van het jaar is het fosfaatgehalte 

limiterend voor de groei. De beïnvloeding van het onderwaterlichtklimaat via 

peilverandering heeft daarom maar een relatief klein effect.”  

Effecten op de temperatuur en het zuurstofgehalte nog niet goed onderzocht 

“Het effect van temperatuur is nihil, maar mogelijke effecten van stratificatie zijn 

nog niet onderzocht, het daarvoor benodigde 3D modelresultaten zijn wel 

beschikbaar.” 

Effecten van opzetten en uitzakken zijn nog niet onderzocht 

De effecten van peilverandering op de waterkwaliteit zijn alleen onderzocht voor de 

peilstrategie waarbij het winter- en voorjaarspeil stijgt tot +30cm. De effecten van 

voorjaarsopzet en verder uitzakken zijn niet onderzocht. Het wordt uit het rapport 

niet duidelijk of de gevonden effecten lineair schalen met de peilverandering of dat 

bijvoorbeeld uitzakken een sterker effect heeft op de eutrofiering.  

De conclusies zijn beperkt tot het IJsselmeer. 

De ruimtelijke variatie van de eutrofiering onder verschillende strategieën zijn nog 

niet uitgewerkt. “Er mogen geen conclusies over het Zwarte Water worden 

getrokken, conclusies zijn beperkt tot het IJsselmeer” (persoonlijke communicatie 

met Deltares). 

5.8.4 Aanvullende literatuur 

E. van Liere en D.A. Jonkers, 2002. Watertypegerichte normstelling voor nutriënten 

in oppervlaktewater. RIVM rapport 703715005/2002  
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5.9 Effecten van peilstrategieën op de Natura 2000 doelen in het 

IJsselmeergebied  

M. Maarse en R. Noordhuis. Deltares, 2012. 1.9 Effecten van peilstrategieën op de 

Natura 2000 doelen in het IJsselmeergebied. Kenmerk1205221-000-VEB-0011. 

5.9.1 Thema en kennisvraag  

Thema 8: Ecologie 

8.1 Wat zijn de effecten van de peilvarianten in de vier DPIJstrategieën op het 

voorkomen van N2000-doelen buitendijks en de biologische KRW-

kwaliteitselementen? 

5.9.2 Samenvatting van de methodiek in het rapport 

De beoordeling op de Natura 2000 doelen wordt gedaan op basis van een quickscan 

HABITAT modellering, aangevuld met expertkennis. Hierbij is uitsluitend gekeken 

naar buitendijkse gebieden. Er is in deze studie geen rekening gehouden met 

autonome ontwikkelingen in de tijd zoals bijvoorbeeld de gevolgen van 

klimaatverandering en veranderende nutriëntconcentraties.  

 

De biologische KRW-kwaliteitselementen die worden aangegeven in de kennisvraag 

zijn niet specifiek besproken in rapport. 

5.9.3 Synthese 

Alleen de effecten van  peilverhoging op de Natura2000 doelen zijn doorgerekend, effecten van 

niet-frequent uitzakken zijn nog niet goed bekend 

‘In deze verkenning is gekozen om het peil in de zomer uit te laten zakken tot 

winterpeil. Extremer uitzakken is van belang voor de ecologie, maar zal alleen in 

extreem droge jaren voorkomen. Omdat experts de effecten van een dergelijk 

event, en de mogelijkheden voor herstel achteraf nog niet goed kunnen inschatten, 

zijn deze effecten niet met de HABITAT modellering meegenomen.’ 

Verandering in diepte en hoogtezones 

‘Door de peilverhoging treedt er een verschuiving op in de onderlinge verhouding 

van diepte en hoogtezones. Doordat de diepte in het IJsselmeergebied over het 

algemeen geen geleidelijk verloop kent en het begrensd wordt door dijken kunnen 

de ondiepe zones niet meeschuiven met de waterdiepte naar hoger gelegen grond.’ 

Bij peilverhoging is overal een (sterk) negatief effect op de broedvogelsoorten gevonden 

Door het onderlopen van kale gronden is een negatief effect op de 

broedvogelsoorten gevonden. Dit is het geval voor het gehele onderzochte 

IJsselmeergebied. In het IJsselmeer is bij een stijging van het peil in april met 

22,5cm (DPIJ2) voor de meeste soorten een licht negatief effect gevonden, bij een 

peilstijging in april van +52,5cm (DPIJ4) en hoger (DPIJ3) zijn voornamelijk sterk 

negatieve effecten gevonden.  

Voor de niet-broedvogel soorten is een (sterk) negatief effect gevonden bij peilverhoging in het 

IJsselmeer, Zwarte Meer, Vossemeer en Ketelmeer. 

Voor de meeste niet-broedvogelsoorten, ook wel aangeduid in het rapport als 

viseters, wordt in het rapport aangegeven dat het peil in het gehele jaar van belang 

is. Voor deze soorten wordt een negatieve effect van peilverhoging verwacht 

vanwege de toenemende duikdiepte, een mogelijk daarbij behorende toename van 

doorzicht en het afnemende areaal met beperkte diepte.   
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Voor de niet-broedvogel soorten is een overwegend neutraal effect gevonden bij peilverhoging 

in het  Markermeer en IJmeer, Gooi- en Eemmeer en Veluwerandmeren 

Voor de niet-broedvogel soorten in het Markermeer en IJmeer, Gooi- en Eemmeer 

en Veluwerandmeren is een neutraal effect gevonden, met enkele licht negatieve en 

positieve uitzonderingen.  

Voor meerdere habitattypen/soorten in het is een positief effect gevonden bij peilverhoging in 

het IJsselmeer, Zwarte Meer en het Veluwerandmeer 

In het IJsselmeer geeft het rapport voor een peilverhoging een positief effect op de 

habitattype ‘ruigten en zomen’ en de daarin voorkomende habitatsoort de Noorse 

woelmuis indien er peilvariatie gedurende het jaar optreedt (DPIJ2 en 3). Zonder 

peilvariatie is een overigens negatief effect op deze habitattype en soort 

weergegeven (DPIJ4). In het Zwarte Meer zijn voor peilverhogingen positieve 

effecten gevonden bij meer dan de helft van de weergegeven habitat soorten/typen, 

namelijk bij ‘meren met fonteinkruiden’, ‘ruigten en zomen’, de rivierdonderpad en 

de meervleermuis. In het Veluwerandmeer zijn voor de habitattypen/soorten 

overwegend positieve effecten van een peilverhoging gevonden.  

Voor meerdere habitattypen/soorten is een negatief effect gevonden bij peilverhoging in het 

IJsselmeer, Zwarte Meer, Markermeer en IJmeer en Veluwerandmeer 

In het IJsselmeer is voor de overige habitattypen/soorten (5 van de 8), zoals meren 

met krabbenscheren en fonteinkruiden, en overgangs- en trilvenen, een negatief 

effect gevonden dat toeneemt met een hoger gemiddeld zomerpeil. Ook in het 

Zwarte Meer zijn voor de overige habitattypen/soorten (3 van de 7) sterk negatieve 

effecten gevonden. In het Markermeer en IJmeer is voor het opzetten van het 

gemiddelde zomerpeil met 18cm voornamelijk een negatief (2 van de 3) of neutraal 

(1 van de 3)  effect gevonden op de habitattype/soorten. 

Compensatie of mitigatie van effecten van peilverhoging op de Natura2000 doelen: opspuiten 

Doordat de grootste effecten plaatsvinden in de overgangszone van land naar water 

is compensatie of mitigatie van effecten mogelijk door dieptes en hoogtes te 

manipuleren, bijvoorbeeld door het opspuiten van zand aan de oevers en het 

aanleggen van eilanden. 

Optimaal peilverloop kan de kwaliteit verbeteren 

Door een “natuurlijker” peilbeheer te voeren kan met name de kwaliteit van habitats 

op de land-waterovergang worden verbeterd. Stijgen boven huidig zomerpeil is 

gunstig voor de ontwikkeling van oeverplanten, peildynamiek gaat verlanding tegen 

en zorgt voor de uitspoeling van dood materiaal, en uitzakken verkleint de kans op 

stratificatie. Dit is gunstig voor de diversiteit en het functioneren van het totale 

ecosysteem, maar niet perse voor alle onder Natura 2000 aangewezen soorten. Als 

de peilopzet na half april plaatsvindt kan dit schadelijk zijn voor broedvogelsoorten. 

Ook moet het uitzakken van het peil plaatsvinden voordat het water zodanig 

opwarmt dat de kans op stratificatie word vergroot. 

Als de peilopzet na half april plaatsvindt kan dit schadelijk zijn voor broedvogelsoorten 

Als de peilopzet na half april plaatsvindt kan dit schadelijk zijn voor 

broedvogelsoorten en voor bepaalde habitattypen. Het uitzakken van het peil moet 

plaatsvinden voordat het water zodanig opwarmt dat de kans op stratificatie word 

vergroot. Of een kortstondige peilopzet voornamelijk voordelen biedt of nadelen zal 

verdere studie moeten uitwijzen. 
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5.10 De DPIJstrategieën gespiegeld aan het TBES 

IJ. Zwart. Provincie Flevoland, 2012. De DPIJstrategieën gespiegeld aan het TBES. 

5.10.1 Thema en kennisvraag  

Thema 8: Ecologie 

Wat is het effect van de peilvarianten in de vier DPIJ-strategieën op TBES? 

5.10.2 Samenvatting van de methodiek in het rapport 

Voor het beantwoorden van de kennisvraag wordt gewerkt vanuit het kwantitatief 

beoordelen van de verwachte effecten op het doelbereik van de TBES maatregelen. 

Uitgangspunt van de toetsing is dat in 2050 het volledige TBES gerealiseerd is en 

naar verwachting functioneert. De toetsing richt zich dus op effecten die na 2050 

kunnen optreden als gevolg van het uitvoeren van een van de DPIJ-strategieën. In 

de beoordeling wordt het effect van de strategieën op de te bereiken doelen van de 

afzonderlijke TBES maatregelen, op het habitat van de driehoeksmosselen, van 

waterplanten en van vis, en op ondiep water met riet meegenomen. 

5.10.3 Synthese 

Het toekomstbestendig ecologisch systeem (TBES) 

‘Het Toekomstbestendig ecologisch systeem (TBES) beoogt de neergaande 

ontwikkeling van de natuur in het Markermeer IJmeer om te buigen met 

maatregelen die het ecologisch systeem versterken en veerkrachtig maken. Om het 

huidige, kwetsbare systeem om te vormen naar een toekomstbestendig systeem zijn 

de vier ecologische vereisten van het natuursysteem Markermeer IJmeer in beeld 

gebracht: 

1. Heldere randen langs de kust. 

2. Een gradiënt in slib van helder naar troebel water. 

3. Land-waterzones van formaat. 

4. Versterken ecologische relaties. 

Om de vier ecologische vereisten tot stand te brengen is een pakket van onderling 

samenhangende maatregelen opgesteld, namelijk een grootschalig moeras, 

luwtemaatregelen, vooroever lepelaarplassen, vispassages en een 

seizoensgebonden peil. Tezamen vormen zij de bouwstenen van het TBES.’ 

Opzetten van het waterpeil in het voorjaar gecombineerd met uitzakken in de zomer leidt 

volgens het rapport tot de grootste natuurwinst 

‘Het opzetten van het waterpeil in het voorjaar werkt versterkend voor het 

grootschalig moeras en heeft zowel positieve als negatieve effecten op het 

functioneren van de vooroever Lepelaarplassen. Gecombineerd met het uitzakken in 

de zomer wordt de grootste natuurwinst behaald.’ Weinig dynamiek, zoals in 

strategie 4 voor het Markermeer, pakt het slechts uit voor het functioneren van 

TBES.  

Het gevonden optimale regime voor ecologie is niet gelijk aan het optimale regime vanuit 

zoetwatervoorziening en veiligheid 

‘Opgemerkt wordt dat zowel het moment waarop het peil opgezet wordt als het 

moment dat het water uitzakt vanuit ecologisch functioneren ander is dan vanuit 

zoetwatervoorziening en veiligheid. Voor goede paaigrond is een opzet begin maart 

van belang. Dit sluit niet aan op het moment dat opzet vanuit veiligheid mogelijk is. 

Gezocht moet worden naar wat de voor alle functies het meest optimale regime kan 

zijn.’ 


