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Waterbergingen, hoe en waarom? 

•  Toename neerslagintensiteit 
•  Langere drogere zomers 
•  Zeespiegelstijging 
•  Bodemdaling 
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Toename verharding en inperking watersysteem 
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Gevolgen: 

Wateroverlast voor bewoners en agrariërs 
(o.a. okt. 2008 in de Noordkop) 



 Afspraken: 

 
Nationaal Bestuursakkoord Water (2003) vastgesteld 

Afspraken: 
•  Vasthouden – Bergen - Afvoeren 

•  Normering (doorrekenen) van de watersystemen 

•  Waterschappen lossen bestaande knelpunten op 
•  Vergroting watersysteem 
•  Technische maatregelen 

 
•  Polders in orde in 2015 

 
  



Opgave voor afdeling KP: 
(2001-2004) 

Afdeling KP: 
Polder waar samenwerking wordt gezocht om de 
wateropgave van 7.2 hectare te kunnen realiseren 

Polder Aantal te 
verbreden stuwen 

Aantal te plaatsen 
slimme stuwen 

Extra gemaal 
capaciteit 

Aantal ha extra 
open water 

Afdeling KP - 2 - 7.2 

KP 



16.6 ha 

 
  

3.3 ha 

 
  

Grondverwerving: 
(2008-2009) 



Kavelruil: 
inbreng gronden (2009) 



Kavelruil: 
toedeling gronden (2010) 



Toedeling / in te richten perceel: 

13 ha 

 
  



Uitgangspunten inrichting: 

Oppervlakte gebied:  13 ha. 
 
Doelen: 

–  Natuur: 1:   10.0 ha (aansluiting op de EHS) of  
–  Natuur 2:   10.0 ha (ex. Agrarisch beheer); 

–  Recreatie:   Recreatieve wandelpaden 
      (ommetjes) in de 
driehoek onder     
 Oudesluis (Veelkleurig Landschap); 

–  Water:   7.2 ha waterberging (in het 
      laagst gelegen 
peilvak en geen      groot 
open water); 

 
realiseren zonering tussen  Natuur 1/ Natuur 2 en Recreatie

    



Waterpeilen: 

ZP = -1.25 m1 

WP = -1.45 m1  

ZP = -0.85 m1 

WP = -1.25 m1  

Peilgrens tussen verschillende waterpeilen 



Onderzoeken: 
(2010-2011) 

•  Bodemonderzoek 

•  Archeologisch onderzoek 

•  Flora- en Fauna onderzoek 

•  Kabels en leidingen 

Gasunie tracé 



Inrichting met doelen: 

13 ha 

 
  

Recreatie 

3 ha 

 
  

Waterberging 

7.2 ha 

 
  

Natuur 1 of 2 
 

10 ha 

 
  



Inrichting met doelen: 
natuur 1: (EHS) 

10 ha 

 
  

EHS 

10 ha 

 
  



Inrichting met doelen: 
natuur 2: (extensief agrarisch beheer) 

10 ha 

 
  

Ext. agr. beheer 

10 ha 

 
  



Inrichting met doelen: 
recreatie (Veelkleurig Landschap) 

3 ha 

 
  

zonering 

 
  zonering 

   

  Natuur 1 
  
    of 

 
     Natuur 2 

zonering 

 
  

Recreatie 

3 ha 

 
  



3 ha 

 
  

zonering 

 
  zonering 

   

Inrichting met doelen: 
wateropgave (WB-21) 

in het lage peilvak 
 en geen open water 

 
  

7.2 ha 

 
  

Waterberging 

7.2 ha 

 
  



Inrichtingsplan: 
natuur 1/natuur 2, recreatie en waterberging 
 

zonering 

 
  zonering 

   

zonering 

 
  zonering 

   

  Natuur 1 

of 
 
      

 Natuur 2 



Inrichtingsplan: 
met natuur 1 (EHS) 
 

rietland 

dotterbloemhooiland 
kamgrasweide 



Inrichtingsplan: 
met natuur 2 (ex. agrarisch beheer) 
 

begreppeld grasland/ 
dotterbloemgrasland 

kamgrasweide 
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