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1  Inleiding 

1.1 Context: de pilot Achteroever Wieringermeer 

 

Verzilting van landbouwgrond is een steeds groter probleem, met name in polders en 

droogmakerijen. Door de ontwatering van deze gebieden neemt verzilting via kwel vanuit 

diepere, brakke bodemlagen toe. De effecten van verzilting worden door waterbeheerders 

actief bestreden om te voorkomen dat de opbrengst van de vruchtbare landbouwgrond 

afneemt, bijvoorbeeld door het ‘doorspoelen’ van deze gebieden. Met het doorspoelen gaan 

echter grote hoeveelheden kostbaar zoet water en energie verloren. Soms hebben we 

bovendien teveel en soms te weinig water. Door het water slimmer te verdelen in ruimte en tijd, 

kunnen we meerwaarde creëren op het vlak van economie, ecologie, leefbaarheid en veiligheid 

of combinaties. Ook in de Wieringermeer (zie Figuur 1.1), een diepe droogmakerijpolder, 

spelen deze problemen.  

 

In het project Achteroever Wieringermeer werkten publieke en private partners aan een vorm 

van innovatief waterbeheer in combinatie met de ontwikkeling van nieuwe vormen van 

landbouw en visserij. Een Achteroever is een binnendijkse waterberging met een flexibel 

peilbeheer die geïntegreerd wordt met economische en/of maatschappelijke functies.  

Figuur 1.1 Ligging Wieringermeer 

 

In de pilot Wieringermeer ligt het accent voornamelijk op de inzet van waterbergingsgebieden 

voor voedselproductie: aquacultuur, drijvende teelt en visserij. Hoofddoel van het achteroever 

project Wieringermeer is het verkennen van de economische haalbaarheid van de combinatie 

van innovatief waterbeheer met nieuwe economische functies. Daarnaast kan het achteroever 

concept als geheel een impuls aan de regionale economie geven.  

 

Voor het project is een pilot opgezet in het oostelijke deel van de Wieringermeer. Deze 

pilotlocatie heeft een oppervlakte van bijna 1 hectare en bestaat uit een proefboerderij en 

bassins waarin verschillende proeven zijn gedaan. In Figuur 1.2 is de inrichting van de 

pilotlocatie weergegeven. 
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Figuur 1.2 Inrichting pilotlocatie 

 

1.2 Doel van deze studie 

 

Voorliggende deelstudie onderzoekt de relatie tussen het achteroever concept Wieringermeer 

en het regionale waterbeheer. Doel van dit onderzoek is allereerst om te verkennen in hoeverre 

een achteroever in de Wieringermeer positief kan bijdragen aan het regionale waterbeheer. 

Met deze studie wordt beoogd zoveel mogelijk de meerwaarde te kwantificeren voor concrete 

toepassing in de Wieringermeer. De te adresseren onderzoeksvragen zijn: 

 

- Wat zijn de opgaven in de Wieringermeer voor waterveiligheid, wateroverlast, 

waterbeschikbaarheid en verzilting? 

- In hoeverre kunnen met het achteroever concept, in de vorm van het concept dat is 

onderzocht in de Pilot Wieringermeer, deze opgaven worden verminderd? 

- Werkt het concept mogelijk negatief door op deze opgaven en worden wellicht nieuwe 

opgaven gecreëerd?  

 

Bijkomend doel van dit onderzoek is te komen tot een generieke, eenvoudige methode 

(rekenmodel) om de meerwaarde, inpassing en toepasbaarheid van een achteroever in een 

specifiek gebied te verkennen. 

 

1.3 Leeswijzer 

 

In hoofdstuk 2 wordt het huidige watersysteem beschreven, waarna in hoofdstuk 3 het concept 

van de achteroever in de Wieringermeer verder beschreven wordt. In hoofdstuk 4 zijn de 

effecten van de alternatieve vormen van landgebruik op het watersysteem beschreven in droge 

perioden met een potentieel tekort aan voldoende zoetwater. Tot slot worden in hoofdstuk 6 

conclusies en aanbevelingen gegeven. 
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2 De Wieringermeer 

2.1 Beschrijving watersysteem 

 

De Wieringermeer is een in 1930 drooggemalen polder gelegen in Noord-Holland. Het is een 

diepe polder met vooral agrarisch landgebruik en enkele dorpen. Het gebied dat geschikt is 

voor het achteroever concept, betreft de Oostelijke zone van de polder die grenst aan de 

IJsselmeerdijk.  

 

In de diepere sloten in de Oostelijke Wieringermeerpolder is het water brakker als gevolg van 

zoute kwel en daardoor vaak ongeschikt voor de landbouw. Het brakke water in de diepere 

sloten wordt naar het Noorden afgevoerd en via het gemaal Leemans geloosd op de 

Waddenzee. Bij een situatie met veel neerslag kan om wateroverlast te voorkomen ook gemaal 

Lely aan de zuidkant van het gebied ingezet worden. Water wordt dan afgevoerd naar het 

IJsselmeer. Ten behoeve van het peilbeheer is geen wateraanvoer nodig vanwege de grote 

hoeveelheden (brakke) kwelwater (Velstra et al., 2013). Het gebied is volgens de KRW-

classificatie gekenmerkt als een M31: matig brakke wateren.  

 

De landbouwgronden in de Oostelijke Wieringermeerpolder wordt voorzien van water vanuit 

Neerslag en via een hevelsysteem wordt in de droge zomermaanden water uit het 

IJsselmeergebied gehaald voor beregening. Door neerslag, aangevuld met de aanvoer en 

verspreiding van water uit het IJsselmeer over de percelen ontstaat een zoetwaterbel onder de 

percelen die de zoute kwel op de percelen terugdringt. De hoeveelheid water die via de hevels 

het gebied binnenkomt, wordt niet gemeten.  

 

De jaargemiddelde in- en uitgaande waterposten voor de periode 2000 – 2009 in de Oostelijke 

Wieringermeerpolder, zijn weergegeven in Tabel 2.1 en Figuur 3.1. Deze getallen in mm/j zijn 

vermenigvuldigd met het oppervlak van afdeling III (6900 ha) en afdeling IV (3280 ha). 

  

Tabel 2.1 Overzicht in- en uitgaande water jaargemiddelde (2000 – 2009) Oostelijke Wieringermeer 

 In Uit 

Bron mm/jr Mm3/jaar mm/jr Mm3/jaar 

Neerslag 862 87,8   

Verdamping   531 54,1 

Kwel 386 39,3   

Invoer IJsselmeer- water via hevels  244**** 1,0* / 1,3** / 

4,6*** / 

24,8**** 

  

Afvoer via gemaal Leemans*****)   976 99,4 

Totaal (uitgaande van afspraken 

Waterakkoord rond inlaten ) 

 128,1  153,5 

Verschil 25,4 Mn3/jaar    

*)  Maximale aanvoer volgens Waterakkoord 2015 

**)  Studie ‘Validatie NHI voor HHNK’ (paragraaf 3.5) komt voor het jaar 2006 op een gemeten 

cumulatieve inlaat van ongeveer 1,3 Mm3 en voor het droge jaar 2003 van ruim 20 Mm3. 

***)  Schatting voor droge jaar 2003 Droogtestudie HHNK, 2007 

****)  Schatting voor periode 2000-2009 studie ‘Achtergrondconcentraties in het oppervlaktewater HHNK’ 

van Alterra. 

*****)  Gemaal Leemans voert water af voor een groter gebied dan alleen de Wieringermeer Oost.  
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Figuur 2.1 Schematisch overzicht waterbalans op jaarbasis in de Oostelijke Wieringermeer 
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2.2 Opgaven voor het waterbeheer 

2.2.1 Waterveiligheid 

 

De Wieringermeer grenst aan de Oostzijde aan het IJsselmeer en aan de Noordzijde aan de 

Waddenzee. Het pilotgebied ligt langs de dijk die de Wieringermeer beschermt tegen 

overstromingen vanuit het IJsselmeer. 

 

Dijkversterking 

De grootste gevolgen van een enkelvoudige overstroming treden op bij een doorbraak vanuit 

het IJsselmeer naar de Wieringerpolder (Reen, van M.J., december 2011). Wanneer bij 

Kreileroord de dijk door zou breken, overstroomt dijkring 12 bijna geheel (zie Tabel 2.4). Alle 

woonkernen in dit deel van de dijkring (Wieringerwerf, Kreileroord, Robbenplaat, Slootdorp en 

Middenmeer) komen onder water te staan. De waterdiepte loopt op tot 5 m (Reen, van M.J., 

december 2011). De snelweg, A7, heeft ondanks de iets verhoogd ligging in een dergelijke 

situatie geen compartimenterende werking. De verhoogde ligging van de snelweg zorgt wel 

voor een vertraging van de overstroming in het westen van het dijkringgebied. Bij een 

doorbraak vanuit het IJsselmeer richting Wieringermeerpolder is de berekende economische 

schade 2,1 tot 2,6 miljard euro. Het berekende aantal dodelijke slachtoffers ligt in dat geval 

tussen de 30 en 165 (Reen, van M.J., december 2011).  

 

 
Figuur 2.2 Maximale waterdiepte en verwachte gevolgen voor schade en slachtoffers bij een doorbraak bij 

Kreileroord voor vier buitenwaterstanden (Reen, van M.J., december 2011) 

 

De IJsselmeerdijk langs de Wieringermeerpolder wordt volgens de nieuwe dijktrajectindeling 

die vanaf 2017 van kracht wordt, geclassificeerd als traject 12-2. Voor dit traject wordt de norm 

voor de overstromingskans 1:3000 (signaleringswaarde). De hoogte van het economisch 

overstromingsrisico is bepalend geweest voor de nieuwe norm voor dit dijktraject. Op basis van 

het VNK2 onderzoek ligt de huidige overstromingskans rond de 1:1000 per jaar en is daarmee 

te hoog. Het niet halen van de nieuwe norm voor dit dijktraject wordt bepaald door de 

mogelijkheid op opbarsten en piping van de dijk ter hoogte van gemaal Lely (dijkvak 1) en ter 

hoogte van de locatie waar in 1945 de dijk is opgeblazen (dijkvak 12). Op basis van de andere 

faalmechanismen voldoet de dijk wel aan de nieuwe norm. Verder onderzoek moet allereerst 

uitwijzen of de overstromingskans voor traject 12-2 inderdaad te hoog is.  

 

Indien blijkt dat het alleen deze twee locaties betreft waar de dijk onvoldoende sterk is, dan zijn 

lokale oplossingen voldoende om de dijk te verbeteren.  

 

Vanuit de normering ligt er daarom geen aanmerkelijke opgave voor dijkverbetering. 



 

 

 

1230338-005-BGS-0002, 29 maart 2019, definitief 

 

 

Achteroever Wieringermeer 

 
6  

 

 

Dijkverzwakking door hevels 

Een ander veiligheidsaspect is de doorwerking van de hevels op de sterkte van de dijk. De 

hevels zijn op twee wijzen aangelegd; ingegraven in de bekleding van de waterkering 

(permanent) en over de dijk (tijdelijk). Door de hevels die over de dijk worden uitgelegd wordt 

de grasmat verzwakt. Hierdoor kan bij overslag van water erosie van de waterkering ontstaan. 

Vanuit dit oogpunt zijn de hevels over de dijk niet wenselijk. Een breuk in de hevel vormt geen 

gevaar voor de waterkering. Door een eventuele breuk valt de druk weg en zal de hevel stoppen 

met werken (Wateraanvoerplan: Kolen et.al., 30 januari 2009).  

 

Het wateraanvoerplan beschouwt verschillende varianten als alternatief op het hevelsysteem. 

Een van de varianten betreft een sloot langs de dijk waar water via 3 vaste inlaatpunten vanuit 

het IJsselmeer ingelaten wordt. Water wordt vervolgens vanuit de sloot verdeeld over de 

kavels. Om te voorkomen dat een bodemlaag openbarst, wordt aangeraden een waterdiepte 

van niet meer dan 50 cm (vanaf maaiveld) te hanteren. Om voldoende aanvoercapaciteit te 

bereiken, is een waterdiepte van 1 m gewenst of moet een brede sloot aangelegd worden. Bij 

een achteroever kan meer diepte bereikt worden doordat het water tussen de dijken hoger dan 

maaiveld kan staan.  

 

Met het oog op eventuele toekomstige dijkversterkingen is aan de binnenkant van de 

IJsselmeerdijk een vrijwaringszone gereserveerd. Het Hoogheemraadschap is eigenaar van 

een strook (+/- 60 m breed) direct langs de dijk waarbinnen ook de vrijwaringszone valt (Kolen 

et.al., 30 januari 2009). In deze zone is eventueel plaats voor een sloot of achteroever als 

alternatief op het hevelsysteem. 

 

Verhoging waterpeil IJsselmeer 

Voor de langere termijn kan door vaker niet kunnen lozen van het IJsselmeer op de Waddenzee 

ook vaker hogere waterstanden optreden op het IJsselmeer met een toenemende 

overstromingskans als gevolg. Met het plaatsen van pompen in de afsluitdijk, zal tot 2050 geen 

verhoging van het gemiddeld winterpeil plaatsvinden. Na 2050 is een beperkte peilstijging 

echter niet uitgesloten (Deltaprogramma, 2014). Indien na 2050 gekozen wordt voor een 

peilverhoging zullen, om een hoger peil te kunnen faciliteren, de dijken langs het IJsselmeer 

versterkt moeten worden. In deze situatie kunnen zich meekoppelkansen voordoen voor een 

achteroever.  

2.2.2 Waterafvoer 

 

Afvoer brak kwelwater en neerslag 

In het pilotgebied wordt het peil in de diepere sloten bepaald door kwelwater en neerslag. Het 

water uit de diepere sloten wordt naar het noorden toe gevoerd en uitgeslagen via gemaal 

Leemans. In geval van wateroverlast wordt ook gemaal Lely in werking gezet. Water wordt 

afgevoerd om het peil zoals vastgelegd in het peilbesluit te handhaven.  

 

Voorkomen wateroverlast 

De “tussenbalans Programma Wateropgave 2013” van het Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier (Beentjes, 20 augustus 2013) stelt dat er voor de Wieringermeer geen 

wateroverlast opgave ligt. Bij het bepalen van de opgave is geen rekening gehouden met 

klimaatverandering. Gemiddeld kan er 14 mm per dag afgevoerd worden over het gehele 

beheergebied HHNK (Schreijer et.al., oktober 2012). De maximaal gemeten neerslag in de 

periode 1-1-1951 tot 30-9-2016 was 86,4 mm/d, op 17-7-1987 gemeten bij Schagen (bron: 

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)). Dit is meer dan per dag afgevoerd kan 
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worden. Een te veel aan water moet geborgen worden in het gebied. De ontwateringsdiepte in 

de polder is echter groot: ongeveer 0,5 - 1m onder maaiveld. De bergingscapaciteit van de 

polder is daarmee groot, waardoor de wateroverlastopgave klein is. Ook bij meer en frequenter 

neerslag is er voorlopig nog voldoende berging. 

2.2.3 Zoetwatervoorziening 

 

Watervraag landbouw 

Het gebied kent een verdampingstekort over het zomerhalfjaar voor een gemiddeld jaar 

(referentiejaar 1967) van 50 tot lokaal 250 mm (Schreijer et.al., oktober 2012). Wanneer in de 

zomermaanden een tekort optreedt, wordt water ingelaten vanuit het IJsselmeer via de hevels 

ten behoeve van beregening. Het precieze volume water dat ingelaten wordt, is niet bekend 

omdat dit niet gemonitord wordt. Voor een gemiddeld jaar wordt geschat dat tussen de 1 en 2 

Mm3/jr via de hevels wordt ingelaten, voor een droog jaar kan dit oplopen tot boven de 20 

Mm3/jr. Aanvoer via de diepere sloten is niet mogelijk in verband met het verzoeten van het 

water in deze sloten. Het gebied is volgens de KRW classificatie gekenmerkt als een M31, 

matig brakke wateren.  

 

Bij een veranderend klimaat zal door het vroeger invallen van het voorjaar het groeiseizoen 

langer worden en daarmee ook de watervraag toenemen. Ook wordt een toename in droge 

jaren en lengte van droge periode voorzien. Verder wordt een verschuiving waargenomen naar 

meer kapitaalintensieve gewassen die ook meer water vragen. 

 

In Figuur 2.2 is op perceelsniveau de bron van het zoetwater weergegeven.   
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Figuur 2.2 Bron zoetwater op perceelsniveau bij de Wieringermeer 

 

Wateraanbod IJsselmeer 

Studies die zijn uitgevoerd in het kader van het deltaprogramma Zoetwatervoorziening komen 

tot de conclusie dat voor de toekomst de watervoorziening vanuit de grote meren robuust is. 

Alleen in extreem droge jaren is het nodig het waterverbruik te beperken. De Oostelijke 

Wieringermeerpolder heeft een sterke relatie met en is erg afhankelijk van het IJsselmeer. 

Ontwikkelingen in het waterbeheer van het IJsselmeer kunnen daarom van belang zijn voor dit 

gebied. Het huidige peilbeheer van het IJsselmeer is er niet op gericht een buffervoorraad water 

aan te leggen, maar om streefpeil te handhaven. In de huidige situatie kan hooguit incidenteel 

15cm afgeweken worden van streefpeil voor een periode van maximaal 3 weken 

(Deltaprogramma, 2014). Dit kan alleen als de IJssel nog voldoende water aanvoert. Bij een 

veranderend klimaat zou deze bijzondere procedure vaker in gang gezet moeten worden. Het 

Met het Deltabesluit Zoetwater is besloten het wateraanbod te vergroten met inzet van de 

maatregel flexibel peilbeheer. Besluit is om voor de zomerperiode over te gaan op flexibel 

peilbeheer waarbij 10cm afgeweken kan worden van het streefpeil (400 Mm3 water). Hiervoor 

is geen bijzondere procedure nodig. Incidenteel kan zelfs tot 20 cm worden afgeweken. Hoewel 

deze maatregel meer mogelijkheden geeft om een zoetwaterbuffer te creëren wanneer nodig, 

geeft deze maatregel geen garantie dat er geen tekorten optreden. 

 

Een bijkomend voordeel van een flexibel peilbeheer is dat een natuurlijker peilverloop bereikt 

wordt door het opzetten van het peil tot 10 cm boven streefpeil in maart en daarna laten 

uitzakken tot streefpeil, en vervolgens in augustus verder laten uitzakken tot 10 cm onder 

zomerstreefpeil richting winterpeil. Hiervan kan afgeweken worden bij voorziene droogte en 

lage rivierstanden aan het einde van de zomerperiode.  
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Efficiënter regionaal waterbeheer  

Een flexibel peilbeheer voor het IJsselmeer draagt bij aan het creëren van extra 

zoetwaterbuffer. Echter de strategie IJsselmeergebied stelt ook dat de watervraag beperkt 

wordt met aanpassingen in beheer en inrichting van de regionale watersystemen en dat 

gebruikers gestimuleerd worden het water efficiënter te gebruiken (Deltaprogramma, 2014). 

Extra berging van water uit neerslag en/of IJsselmeer in de regio sluit hier goed bij aan. De 

waterbalans van het IJsselmeer, Tabel 2.2, laat zien dat in een gemiddeld jaar net zoveel zoet 

water naar de Waddenzee wordt geloosd als binnenkomt vanuit de IJssel en omliggende 

polders. Grote hoeveelheden zoet water worden per jaar ongebruikt op zee geloosd. 

 

Tabel 2.2 Jaarbalans IJsselmeer (Bepaling benodigde waterschijf op het IJsselmeer en Markermeer tot het jaar 

2035) 

 
 

Toelichting bij tabel: 

• Hoofdwatersysteem – deze post betreft alle lozingen en onttrekkingen via het 

hoofdwatersysteem. Hieronder vallen bijvoorbeeld instroming uit de IJssel, inlaat 

naar de Friese boezem, spui naar de Waddenzee en doorspoeling van het 

Noordzeekanaal. Inlaat vanuit IJssel en uitlaat naar Waddenzee zijn ongeveer een 

factor 10 groter dan de andere in-en uitlaatposten. 

• Direct inname door/lozing uit polders – deze post betreft de directe inname uit de 

meren en lozingen naar de meren door polders rond het IJsselmeergebied. In = 

lozing vanuit polder naar het IJsselmeer, Uit = onttrekking vanuit het IJsselmeer 

naar omliggende polders. 

• Netto neerslag = neerslag - verdamping 

• Overig – onder overig vallen directe onttrekkingen uit de meren voor drinkwater- en 

industrie, kwel en wegzijging, eventuele schutverliezen. 

2.2.4 Verzilting, waterkwaliteit en natuur 

 

Verzilting oppervlaktewater 

Het water in de diepe sloten is zwak tot matig brak. Het is niet wenselijk om dit te verzoeten in 

verband met de KRW-doelstellingen. Omdat wateraanvoer vanuit IJsselmeer beperkt moet 

blijven, ligt er een de opgave om minder water in te laten. Een gerelateerde opgave zou dan 

zijn om zoetwatergebruik te verminderen door meer gebruik te maken van het licht tot matige 

brakke water voor de landbouw.  

 

In Figuur 2.3 is de chloride belasting door kwel in de zomerperiode weergegeven. Uit de figuur 

blijkt dat grote delen van de Wieringermeer worden belast met een grote chloridetoevoer uit 

kwel. 
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Figuur 2.3 Chloridebelasting via kwel in de Wieringermeerpolder (bron: Griffioen et.al., 2002) 

 

Ecologische verbindingszone 

Het Wateraanvoerplan Wieringermeer spreekt over een Ecologische Verbindingszone (EVZ) 

langs de IJsselmeerdijk van circa 17 km x 60 meter. Implementatie van een dergelijke zone 

valt onder de verantwoordelijkheid van de provincie Noord-Holland. Ook worden kansen 

gezocht voor natuurlijke oevers in het buitendijkse gebied langs het IJsselmeer ter compensatie 

van mogelijk verlies van natuurgebied bij implementatie natuurlijk peilbeheer. Er zijn geen 

overige plannen en opgaven voor natuurontwikkeling in dit gebied. 
  



 

 

 

1230338-005-BGS-0002, 29 maart 2019, definitief 

 

 

Achteroever Wieringermeer 

 
11  

 

2.2.5 Samenvattend overzicht van opgaven 

 

In tabel 3.2 wordt voor verschillende aspecten het al dan niet bestaan van opgaven in de 

Oostelijke Wieringermeer weergegeven. Deze informatie is verkregen uit literatuur onderzoek. 

Aspecten die voor deze studie van primair belang zijn, zijn vetgedrukt weergegeven.  

 

Tabel 2.4 Overzicht opgaven Waterbeheer Oostelijke Wieringermeer 

 Omschrijving Kwantitatief 

Waterveiligheid - Dijk voldoet niet aan nieuwe norm. 

Dijkversterking ter hoogte van dijkvak 1 

en 12. 

 

 

- Hevels kunnen dijk verzwakken. 

Alternatieve oplossing voor inlaten water 

uit IJsselmeer nodig. 

- Op de lange termijn mogelijk 

verhoging IJsselmeerpeil.  

- Norm: 1:3000, huidige 

overstromingskans (VNK2) 

1:1000. Lokale oplossingen 

voldoende om de dijk te 

verbeteren 

- Via hevels wordt +/- 1,5 (gem 

jaar) – 20 (zeer droog jaar) 

Mm3/jaar ingelaten. 

- Nog niet bekend of en hoeveel 

verhoging. 

Waterafvoer  - Afvoer brak kwelwater en neerslag 

 

 

 

- Voorkomen wateroverlast. Er is 

voldoende bergingscapaciteit in het 

gebied aanwezig om een 

neerslagoverschot op te vangen 

- Kwel en neerlag: 39,3 + 87,8 = 

127,1 Mm3/jaar. Uitvoer via 

gemaal en verdamping: 99,4 + 

54,1 = 153,5 Mm3/jaar. 

- Ontwateringsdiepte +/- 0,5 – 1m 

onder maaiveld 

Watervoorziening - Watervraag landbouw. In de 

zomermaanden tekort aan zoet water uit 

neerslag. Tekort wordt aangevuld vanuit 

IJsselmeer via hevels. Hevels vanuit 

waterveiligheidsoogpunt echter 

ongewenst. Bovendien in Noorden van 

de polder door verzanding langs de kust, 

inlaten van water via de hevels steeds 

moeilijker. 

- Meer vraag naar zoet water voorzien 

door verschuiving naar telen kapitaal 

intensievere gewassen.  

- Aanbod zoetwater vanuit IJsselmeer 

robuust. 

- Klimaatverandering kan leiden tot langer 

groeiseizoen wat een toename in 

watervraag tot gevolg kan hebben. 

- Strategie IJsselmeergebied stelt dat 

regio ook zelf voor watervoorziening 

moet zorgen 

- Neerslag: 87,8 Mm/jaar. Invoer 

hevels +/- 1,5 (gem jaar) – 20 

(zeer droog jaar) Mm3/jaar. 

 

 

 

 

 

 

- Mate van toename vraag 

onbekend 

 

- Geen opgave 

 

- Mate van toename vraag 

onbekend 

 

- Niet vastgesteld hoeveel 

water in de regio opgeslagen 

dient te worden. 

Verzilting, 

waterkwaliteit en 

natuur 

- Verzilting oppervlaktewater; 

verzoeting niet gewenst i.v.m. KRW 

doelstellingen. 

- Er is een Ecologische 

Verbindingszone gepland langs de 

dijk. 

 

- Geen opgave 

 

- Niet bekend of de plannen 

voor een EVZ nog gelden. 
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Uit de geraadpleegde bronnen is voor de huidige situatie niet gebleken dat er een opgave 

bestaat t.o.v. de zoetwatervoorziening. Op de lange termijn is er als gevolg van 

klimaatverandering wel een opgave, zowel voor zoetwatervoorziening als voor waterveiligheid, 

vooral wanneer t.b.v. de zoetwatervoorziening het peil op het IJsselmeer wordt verhoogd.  

 

Voorliggende studie richt zich daarom op situaties die zich op de lange termijn kunnen 

voordoen, en op extreme situaties die momenteel al optreden (extreem droge zomer). Onder 

gemiddelde omstandigheden is er op dit moment, geen aanwijzing voor een 

waterbeheeropgave gevonden. 
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3 Het achteroever concept 

3.1 Wat is een achteroever? 

 

Een Achteroever is een binnendijkse waterberging met een flexibel peilbeheer die 

gecombineerd wordt met natuurlijk, economische en/of maatschappelijke functies. Het 

achteroever concept is ontstaan vanuit het idee om een natuurlijke kustzone te creëren bij 

meren die nu een onnatuurlijke overgang hebben tussen het watersysteem en het achterland. 

Bij een natuurlijk meer gaat het diepere water via een geleidelijk ondieper wordende zone over 

in de oever. Deze ondiepere zone met wisselde peilen dient als paaigebied voor vissen en 

foerageergebied voor vogels. Langs de kust van het IJsselmeer wordt een dergelijke zone 

haast niet meer gevonden. Bovendien gelden voor het IJsselmeer ook vaste tegennatuurlijk 

streefpeilen (streefpeil lager in de winter en hoger in de zomer) ten behoeve van de veiligheid 

(Deltaprogramma, 2014). In de achteroever kunnen peilverschillen worden toegepast zoals een 

natuurlijk fluctuerend peil (hoger in winter lager in zomer). Een soortgelijk achteroever concept 

met doeleinde natuur is met succes toegepast in de Koopmanspolder.  

 

In de toekomst worden meer weersextremen verwacht met risico’s voor hoge peilen in het 

hoofdwatersysteem, en overstromingen door extreme neerslag. Nu wordt bijna al het zoete 

water dat via de IJssel en in de wintermaanden vanuit de regio in het IJsselmeer stroomt, 

afgevoerd naar zee. Met slim watermanagement kan in tijden van wateroverschot water 

opgeslagen worden om te gebruiken in tijden van watertekort. Het achteroever concept kan zo 

van belang zijn in tijden van zoetwaterschaarste of overschotten. Het peil in de bassins kan 

variëren t.b.v. waterbuffering in tijden van waterovervloed en uitzakken van het peil in tijden 

van tekorten.  

 

Een achteroever kan wellicht ook toegepast worden met een economische doelstelling, 

bijvoorbeeld door te combineren met bepaalde typen landbouw. Te denken valt dan aan 

drijvende of drassige teelt en/of opslag van water in tijden van overvloed ten behoeve van 

achterliggende landbouwgronden in drogere periodes. 

 

 
Figuur 3.1 Schematische weergave van het achteroever concept (Haines en Treffers, 27 juni 2016) 

 

3.2 Achteroever concept zoals onderzocht in Pilot Wieringermeer 

 

In de Wieringermeer is een achteroeverpilot gestart met een agrarisch-economische 

doelstelling. Binnen de pilot wordt een achteroever concept toegepast waarbij 

geëxperimenteerd wordt met het inzetten van waterbergingsgebieden voor voedselproductie: 

aquacultuur, drijvende (zilte) teelt en visserij. Het achterliggend idee is dat een achteroever niet 
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de primaire dijk vervangt, maar wel dat er achter de dijk een natte zone ontstaat met een 

tamelijk klimaatrobuuste inrichting. Hierbij behoudt de voorliggende waterkering de primaire 

waterkerende functie, de achterliggende waterkering krijgt een secundaire waterkerende 

functie.  

 

In deze studie is gekeken naar drie mogelijke veranderingen in het landgebruik: gebruik van 

zoetwaterbassins voor teelt van krabben (of vis), zilte teelt op bassins met brak water en zilte 

teelt op volle grond. 

3.2.1 Krabbenbassins 

 
In China is het opkweken van de Chinese wolhandkrab (Eriocheir sinensis) al gebruikelijk. In 
de pilot is kennis en ervaring opgebouwd met deze aquacultuur onder Nederlandse 
omstandigheden. Het bedrijf Meromar Seafood BV is vanuit de private kant trekker van deze 
pilot. Meromar Seafoods BV schat dat de potentiele opbrengst van Chinese wolhandkrab per 
hectare drie tot vijfmaal hoger is dan met het huidige grondgebruik in de Wieringermeer. 
 
Naast kennisopbouw over het optimaliseren van het opkweekproces s ook een nadere 
onderbouwing van de economische haalbaarheid (business case) gemaakt, en een analyse 
van de meerwaarde voor het waterbeheer. Bedoeling van het EFRO project is om de inzichten 
over economische en maatschappelijke effecten van deze teelt op een dusdanig niveau te 
krijgen dat verdere valorisatie en opschaling vanuit de private sector mogelijk is. 
 
In 2015 is een bassin van circa 100x100 m (nat oppervlak ongeveer 65x65 m) aangelegd 
(inclusief benodigde infra) en beplant met Smalle waterweegbree. Tevens zijn circa 3500 jonge 
Wolhandkrabben (schildgrootte ~4 cm) in het bassin geplaatst. Ondanks het koude voorjaar en 
operationele problemen met de watervoorziening lijkt het opkweken positief verlopen. De 
resultaten waren boven verwachting. Een flink aandeel van de krabben lijkt 5x te hebben 
verschaald. De dichtheden van de oogst komen in de buurt van de verwachting, maar de groei 
blijft achter (net niet 100 gr). Sommige krabben lijken snel te groeien, anderen niet.  

3.2.2 Zilte teelt op water 

 

Doel van deze pilot is om een verdienmodel te ontwikkelen op basis van visteelt gekoppeld aan 

drijvende teelt (aquaponics principe, maar in een buitenbassin). Productie van vismeel kan 

wellicht gebruikt worden als grondstof voor lokvoer in de sportvisserij. Een onderdeel van dit 

gekoppelde teeltsysteem is het voeren van de vis waarbij de mogelijkheden met de Black 

Soldier Fly (Hermetia illucens) worden onderzocht. De larve van deze uitheemse vlieg is zeer 

bruikbaar voor het omzetten van plantaardig organisch materiaal tot dierlijke eiwitten en vetten. 

Het idee is dat dit teeltsysteem bruikbaar kan zijn als onderdeel van de keten:  

 

• organisch afval 

• maden 

• vis (+ wolhandkrab)

• (drijvende) groententeelt.

 

In 2015 is zijn er proeven gestart op het terrein van proeftuin Zwaagdijk vanwege de 

aanwezigheid van veel faciliteiten. De proeven zijn een eerste test on na te gaan of het mogelijk 

is om zowel vis als oogstbare gewassen te kweken in hetzelfde water. Voor de proeven zijn 

vier bassins gebruikt (3,65 x 2,03 meter), met een maximale diepte van 35 centimeter. Er is 

gebruik gemaakt van jongen Zeelt en Karper in combinatie met snelgroeiende sla soorten (Lollo 

Bionda, Lollo Rossa en botersla). De bakken met drijvende teelt zijn relatief ondiep (waterkolom 
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30 cm) en bij Karper bleek sprake van forse vraat aan de wortels wat bij sla tot een opbrengst 

reductie leidde. 

  

Voor 2016 is de proef op geschaald naar een buitenbassin (4b) waarbij het probleem met 

geringe diepte niet speelt. In bassin 4a zal een visteelt (Schubkarper) worden opgezet waarbij 

verschillende soorten voer kunnen worden getest. Dit bassin zal waarschijnlijk het hoogste 

gehalte aan voedingsstoffen krijgen binnen de projectlocatie. Daarnaast is in 2016 de kweek 

van Black Soldier Fly (Hermetia illucens) opgeschaald. De BSF biedt mogelijk perspectief om 

te benutten als een grondstof voor commercieel visvoer voor de sportvisserij (boilies). 

Daarnaast biedt het een mogelijkheid om overtollige plantaardige biomassa om te zetten in 

dierlijke eiwitten waar producten van kunnen worden gemaakt of die terug gebracht kunnen 

worden in productielijnen aanwezig op de locatie Achteroever Wieringermeer. 

3.2.3 Zilte teelt op volle grond 

 

In deze studie naar effecten op het waterbeheer is een derde functie toegevoegd aan het 

achteroever concept, die niet is onderzocht op de pilotlocatie Wieringermeer: Zilte teelt op volle 

grond. Zilte teelt op volle grond is interessant alternatief landgebruik in gebieden met een 

teruglopende zoetwaterbeschikbaarheid en verziltende omstandigheden.  
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4 Effecten op veiligheid, overlast en verzilting 

4.1 Vergroten van waterveiligheid 

 

Een achteroever kan in theorie in verschillende verschijningsvormen de waterveiligheid 

vergroten. De voornaamste die op dit moment kunnen worden geïdentificeerd, worden in deze 

paragraaf beschreven. Allen bestaan uit het gebruik van het achteroevergebied als 

waterbergend natuurgebied, of als ruimte voor aquacultuur (bassins), zoals in de pilot 

Wieringermeer is onderzocht. Zilte teelt draagt in de onderzochte vormen niet bij aan 

waterveiligheid. 

 

1ste) Beperken van peil(stijging) IJsselmeer bij hoge rivierafvoer 

De waterstanden op het meer kunnen bij hoogwater verlaagd worden door water in te laten in 

de achteroeverzone. De achteroever kan dan een positieve bijdrage leveren aan de 

waterveiligheid voor meren waar peilverlaging gewenst is. Een peilverlaging verkleint de kans 

op overslag en verlaagt de druk van het buitenwater op de dijk. In hoeverre het peil voldoende 

verlaagd wordt om een positief effect te bereiken, hangt af van de grootte van het meer in 

relatie tot de mate van berging in de achteroever. Om 5 cm waterstandsdaling van het meerpeil 

te bereiken, is 0,5 km3 berging nodig per 100 km2 meeroppervlak. Hierbij wordt geen rekening 

gehouden met windgedreven effecten zoals golfoploop en scheefstand. Inzet van berging is 

vooral interessant bij harde Noordwesten wind, wanneer er niet op de Waddenzee kan worden 

gespuid. Het effect voor het IJsselmeer en Markermeer, wanneer langs de gehele kust een 

achteroever is ingericht, is weergegeven in Tabel 4.1.  

 

Tabel 4.1 Effect berging achteroever op waterstand IJsselmeer. In groen de effecten ≥ 5 cm waterstandverlaging.  

 

 

oppervlak Ijsselmeer 1133 km2

ruwe omtrek Ijsselmeer* 160 km

50 100 200 500 1000

0,2 0,1 0,3 0,6 1,4 2,8

0,5 0,4 0,7 1,4 3,5 7,1

1 0,7 1,4 2,8 7,1 14,1

2 1,4 2,8 5,6 14,1 28,2

waterstandsverlaging op het 

IJsselmeer (cm)
afstand tussen primaire dijk en achteroever (m)

opslag/waterdiepte (m)

*-alleen stukken met achterland zijn meegenomen, dus zonder de Afsluitdijk en Houtribdijk 

  - de Vecht-en Ijsseldelta zijn niet meegenomen.
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De tabellen met rekenvoorbeelden tonen dat alleen als er grote oppervlakken achteroever met 

een aanzienlijke diepte worden aangelegd langs de gehele omtrek van het IJsselmeer en 

Markermeer, de waterstand met een significantie hoeveelheid (>10cm) kan dalen. Het is echter 

niet realistisch om van zo’n grootschalige aanleg uit te gaan.  

 

Rekenvoorbeeld alleen Wieringermeer: wanneer hier 600 hectare achteroever wordt 

gerealiseerd, met een bergend vermogen van 1 meter waterdiepte, levert dit 0,5 cm peildaling 

op het IJsselmeer. Dit is een verwaarloosbare hoeveelheid. 

 

2e) Wateropvang bij golfoverslag doorbraakbestendige dijk 

Wanneer de primaire kering uitgevoerd wordt als een zware, doorbraakbestendige dijk, is 

golfoverslag of overstroming het ‘faalmechanisme’ van de dijk waaraan het binnendijkse gebied 

wordt blootgesteld. Om wateroverlast bij een hoogwatersituatie te voorkomen, kan met een 

tweede lagere dijk een basin achter de kering worden gemaakt dat fungeert als tijdelijke 

opvang. Dit kan een uitkomst zijn in gebieden waar dijkverhoging niet mogelijk is, maar 

verzwaring wel, of waar de opstuwing van het waterpeil door wind relatief hoog is. 

 

3e) Tegendruk om piping tegen te gaan 

Piping is het faalmechanisme waarbij water onder de dijk door stroomt. Als de waterstromen 

sterk genoeg zijn, kan er zand mee gaan stromen. Hierdoor ontstaan kleine kanalen in het 

grondlichaam. Deze kunnen uitgroeien en uiteindelijk een kortsluiting veroorzaken tussen 

water aan de buitenzijde van een dijk of dam en de binnenzijde. Door de ontstane holtes onder 

de dijk verzakt en scheurt de dijk en kunnen delen van de dijk afschuiven. De dijk bezwijkt dan 

nog voordat het water over de dijk stroomt. Het kan optreden wanneer langere tijd hoge 

waterstanden van het buitenwater (rivier, zee, meer of kanaal) optreden, waarbij de 

buitenwaterstand veel hoger is dan de binnenwaterstand. Door dit waterstandsverschil 

ontstaan grondwaterstromingen.  

 

De traditionele oplossing is het plaatsen van een pipingberm of als er onvoldoende ruimte is, 

het afdichten van de dijk door bijvoorbeeld damwanden te slaan. Ook wordt gekeken naar 

alternatieve methodes zoals de aanleg van een bermsloot en andere methodes waarbij een 

waterlaag aan de binnenkant van de dijk tegendruk geeft aan het buitenwater en zo piping 

wordt voorkomen (opkisting). Het langdurig opzetten van het waterpeil in het gebied tussen de 

primaire kering en de dijk aan de binnendijkse zijde van de achteroever, kan positief bijdragen 

aan het tegengaan van piping. Er moet in dat geval wel water over de gehele zone langs de 

primaire kering aanwezig zijn, met name in het najaar en de winterperiode. Dit is de periode 

waarin voor de krabbenteelt de bassins bij voorkeur leeg staan om de groei van planten te 

oppervlak Markermeer 680 km

ruwe omtrek Markermeer* 130 km

50 100 200 500 1000

0,2 0,2 0,4 0,8 1,9 3,8

0,5 0,5 1,0 1,9 4,8 9,6

1 1,0 1,9 3,8 9,6 19,1

2 1,9 3,8 7,6 19,1 38,2

opslag/waterdiepte (m)

waterstandsverlaging op het 

IJsselmeer (cm)
afstand tussen primaire dijk en achteroever (m)

*-alleen stukken met achterland zijn meegenomen, dus zonder de Houtribdijk 

  - de Veluwerandmeren zijn niet meegenomen.
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bevorderen. Achteroevers met een natuurfunctie kunnen in deze periode wel continu water 

bevatten. 

 

4e) Compartimentering, slaperdijk, dubbele dijk 

Het hoofddoel van compartimentering is het verkleinen van het oppervlak dat overstroomd 

raakt na een doorbraak, zodat de gevolgen van een overstroming beperkt blijven. Het 

aanleggen van een tweede dijk achter een al aanwezige en kerende dijk, kan beschouwd 

worden als een vorm van compartimentering. In 2008 is een onderzoek uitgevoerd naar de 

effectiviteit van compartimentering op het beperken van het overstromingsrisico (Deltares, 

2008). Deze studie heeft verschillende vormen van compartimentering bekeken. Het 

achteroever concept is alleen zijdelings beschouwd. De studie concludeert dat 

compartimentering effectief kan bijdragen maar vanuit economisch perspectief is 

compartimentering slechts in een gering aantal gevallen effectief. Voordelen van 

compartimentering die ook van toepassing zijn op het achteroever concept (Deltares, 2008):  

• Beperken van het overstromingsverloop 

• Langzamere bresgroei omdat de overstroming zich minder snel zal uitbreiden 

• Adempauze voor te nemen tegenmaatregelen 

• Met name in getijdegebieden, het beperken van de duur van inundatie omdat de 

bres makkelijker en sneller te dichten is 

• Dijken als vluchtplaats voor mens en dier 

• 2e dijk betekent wellicht dat een minder sterke 1e dijk nodig is. 

 

Nadelen zijn:  

• Hoge kosten van aanleg en instandhouding van de dijken 

• toename verdrinkingsgevaar in kleine compartimenten indien in deze 

compartimenten niet water robuust gebouwd is en geen noodplan aanwezig is 

• onvoldoende ruimte voor tweede waterkering, vooral in bebouwde gebieden. 

 

5e) Achteroever met aanslibbing - Tegengaan bodemdaling 

In het gebied van de Eems-dollard worden de mogelijkheden voor de implementatie van het 

dijkconcept van een dubbele keringzone verkend. Een dubbele keringszone bestaat uit twee 

achter elkaar liggende dijken, die samen minstens zo robuust zijn als één primaire kering. De 

‘tussenruimte’ tussen de dijken is toegankelijk voor getijdeninvloeden. In de loop der jaren komt 

deze ‘tussenruimte’ door opslibbing steeds hoger te liggen en ontstaat op den duur een steeds 

robuustere kering die het dalende aardbevingsgevoelige achterland beschermt. De 

veronderstelling is dat een brakke tussenruimte tussen de dijken tal van meekoppelkansen 

biedt, niet alleen voor natuur en biodiversiteit, maar ook voor ecosysteemdiensten met een 

bepaalde economische en maatschappelijke waarde (Deltares, 2015). Zo kan bijvoorbeeld het 

slib ook weer afgegraven worden voor gebruik als grondstof (achteroever als slibmotor). 

 

4.2 Voorkomen regenwateroverlast 

 

Een achteroever zal in de regel geen negatief effect hebben op het bergend vermogen van een 

gebied, en daarmee de kans op wateroverlast vergroten. Een uitzonderingssituatie is wanneer 

een grote hoeveelheid neerslag valt op het moment dat de bassins van de achteroever volledig 

zijn gevuld. Zonder bassins was er dan bergingscapaciteit geweest in de onverzadigde zone 

van de bodem. Een dergelijke situatie zou kunnen voorkomen in het voorjaar, wanneer de 

bassins volledig zijn gevuld om gedurende de navolgende zomer over voldoende water te 

kunnen beschikken (voor de bassins en evt. voor beregening van aangrenzende 
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landbouwpercelen). Door de bassins niet verder dan tot 10 cm onder het maximum peil te 

vullen, kan deze situatie worden voorkomen. 

 

Achteroevers dragen bij aan het voorkomen van wateroverlast wanneer er tijdelijk regenwater 

in kan worden geborgen om het watersysteem te ontlasten. Daarvoor is het noodzakelijk dat in 

de bassins een flexibel peilbeheer mogelijk is en een buffercapaciteit is gereserveerd (ten 

minste 10 cm, expert judgement), en het hoogheemraadschap dient een zekere controle te 

hebben over het vullen (en legen) van de bassins. Kosten bestaan voornamelijk uit het plaatsen 

van pompen en verbeteren van het watersysteem om een vlotte wateraanvoer naar de bassins 

mogelijk te maken. 

 

NB.  In het Westland is t.a.v. de afstemming met het Waterschap al ervaring opgedaan door 

het Hoogheemraadschap van Delfland bij de berging van regenwater op/in kassen en 

in beregeningsbassins van kassen. 

 

4.3 Voorkomen verzilting 

 

Achteroevers kunnen in de Wieringermeer zowel bijdragen aan de bestrijding van verzilting als 

de verzilting doen toenemen. De ruimtelijke positie van de achteroever, van de bassins is hierbij 

van doorslaggevend belang. 

 

Verzilting wordt bestreden wanneer met water gevulde bassins (achteroevers) worden 

gepositioneerd in gebieden waar relatief veel brakke wellen voorkomen. Het waterpeil in de 

bassins biedt tegendruk aan de opwaartse grondwaterstroming van de wellen, waardoor deze 

wordt gestopt of verminderd. Door in deze gebieden tevens zilte teelt op water of de volle grond 

te plannen, vermindert de behoefte aan zoetwater in deze gebieden sterk. Om deze gebieden 

grootschalig te ‘isoleren’ zou de landgebruiksverdeling en het watersysteem van de polder 

moeten worden herzien. Een uitdaging daarbij is dat relatief veel wellen in de diepere delen 

van de polder voorkomen, nabij de IJsselmeerdijk en daarmee juist dichtbij de bron van 

zoetwater. Wanneer door klimaatverandering de zoetwaterbeschikbaarheid terugloopt en de 

verzilting toeneemt, zal dit toekomstscenario reëler worden. 

 

Verspreid door de Wieringermeer bassins positioneren op wellen om verzilting te bestrijden is 

in theorie mogelijk, maar bedrijfsmatig waarschijnlijk niet rendabel door het versnipperde 

karakter. Bovendien moet ook het watersysteem op die plaatsen worden aangepast, wat tot 

extra kosten leidt. Wellen doen zich namelijk met name in sloten voor. Wanneer hier een bassin 

wordt aangelegd, zal eerst de sloot moeten worden gedempt. Nieuwe watergangen zijn dan 

nodig om de doorstroming in het watersysteem te herstellen. Daarbij is er een risico dat de wel 

op een andere plaats, nabij het bassin, weer opduikt.   

 
Van een negatief effect op de verzilting is sprake door het afvangen van neerslag door de 
bassins. Het deel van deze neerslag dat niet verdampt, door gewassen wordt verbruikt of in de 
onverzadigde zone wordt opgeslagen, zal gedurende de lente en zomermaanden niet 
beschikbaar zijn voor afvoer naar de sloten, zoals dat normaliter via de drainage in de 
landbouwpercelen plaatsvindt. Daardoor wordt het slootwater in mindere mate ‘verdund’ en 
neemt de chlorideconcentratie, oftewel de verzilting, toe.  
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5 Effect op zoetwaterbeschikbaarheid 

In dit hoofdstuk worden de effecten van de verschillende alternatieve landgebruiksvormen 

(krabbenteelt in zoetwater bassins, zilte teelt op brak water, zilte teelt op volle grond) en hun 

effecten op het regionale watersysteem beschreven.  

 

Allereerst wordt de globale werkwijze die is gehanteerd beschreven, waarna wordt beschreven 

welk beoogd effect een specifiek type landgebruik heeft op het watersysteem.  

 

In de laatste paragrafen worden vervolgens de effecten beschreven op de waterbalans van de 

Wieringermeer, voor de karakteristieke jaren 2003 (jaar met droge weersomstandigheden) en 

2005 (jaar met gemiddelde weersomstandigheden). Ook wordt er een doorkijk gegeven naar 

de effecten onder het klimaatscenario Warm-Laag, in een droog jaar (vergelijkbaar met 2003 

in huidig klimaat) rond 2050, oftewel: hoe ziet de waterbalans er in een droog jaar als 2003 er 

in 2050 uit? 

 

 

5.1 Uitgangspunten en aannamen waterbalansmodel 

 

Om de effecten van de verschillende concepten op het watersysteem te bepalen, is er een 

generiek toepasbaar waterbalansmodel (in MS Excel) voor de gehele Wieringermeerpolder 

gemaakt. Daarmee is het effect van de verschillende concepten in de waterbalans verwerkt. 

Tabel 5.1 geeft weer welke parameters in de waterbalans van het model zijn opgenomen en 

wat de bron van de toegepaste data is. 

 

Tabel 5.1 Parameters waterbalans 

Water in Bron data 

Neerslag https://cdn.knmi.nl/knmi/map/page/klimatologie/gegevens/monv/monv_2003
13.pdf (meetpunt Kreileroord) 

Aanvoer IJsselmeer 1 miljoen m3 in gemiddeld jaar, 20 Mm3 voor droog jaar zoals 2003 (zie rapport 
Validatie NHI voor HHNK, paragraaf 3.5) 

Kwel (zout) resultaten Nationaal Water Model (NWM), infiltratie (ondiep) 

Extra berging n.v.t. voor referentiesituatie, in varianten vindt berging plaats in bassins 

Water uit   

Verdamping https://cdn.knmi.nl/knmi/map/page/klimatologie/gegevens/monv/monv_2003
13.pdf 

Open water 
Verdamping 

1,26*verdamping 

Wegzijging Infiltratie regenwater: resultaten Nationaal Water Model (NWM), infiltratie 
(ondiep) 
Infiltratie vanuit gevulde krabben/brakwater bassins naar grondwater: 
gemiddeld 2,6 mm/dag, zie Bijlage A voor onderbouwing 

Beregening resultaten Nationaal Water Model (NWM), beregening 
 

 

Tekort/Overschot Verschil tussen Water in en Water uit (een Overschot wordt via gemalen 
afgevoerd, een Tekort resulteert in droogte/zout schade aan gewassen) 

 

https://cdn.knmi.nl/knmi/map/page/klimatologie/gegevens/monv/monv_200313.pdf
https://cdn.knmi.nl/knmi/map/page/klimatologie/gegevens/monv/monv_200313.pdf
https://cdn.knmi.nl/knmi/map/page/klimatologie/gegevens/monv/monv_200313.pdf
https://cdn.knmi.nl/knmi/map/page/klimatologie/gegevens/monv/monv_200313.pdf
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In de navolgende paragrafen worden de waterbalansen verder uitgewerkt voor de jaren 2003 

en 2005. Er is gekozen voor het jaar 2003, omdat dit jaar wordt gezien als representatief voor 

een droog jaar in het huidige klimaat. 2005 wordt gezien als een meer gemiddeld jaar in het 

huidige klimaat. Daarnaast wordt er een doorkijk gegeven naar een toekomstige situatie rond 

2050 volgens het KNMI klimaatscenario Warm-Laag. Hiervoor zijn voor de in Tabel 5.1 

aangegeven parameters de data uit het Nationaal Watermodel gebruikt. Voor neerslag en 

verdamping zijn kerncijfers uit de klimaatscenario’s gebruikt, zie 

http://www.klimaatscenarios.nl/kerncijfers/ (tijdshorizon: rond 2050). 

 

De verschillende waterbalansen zijn niet tot in detail kloppend gemaakt, aangezien het doel 

van deze studie is te kijken naar de ordegrootte van de verschillen tussen de referentie situatie 

en de varianten, en tussen de varianten. In andere woorden; verbetert of verslechtert de situatie 

significant voor het regionale waterbeheer wanneer het achteroever concept (de verandering 

in het landgebruik) verder wordt opgeschaald in de Wieringermeer.  

 

In de berekeningen is aangenomen dat 900 hectare oppervlakte kan worden gebruikt voor 

alternatieve concepten. Dit is circa 5,5% van het landbouwoppervlak van de Wieringermeer. 

Dit is een substantieel oppervlak waarmee de verschillen tussen de effecten van de 

landgebruiksvarianten inzichtelijk worden. De totale oppervlakte van de Wieringermeer die in 

de berekeningen is gebruikt, is 19.840 hectare (= akkerbouw + bollenteelt + open water + 

bebouwing en wegen). 

 

In de navolgende sub-paragrafen wordt beschreven hoe de verschillende 

landgebruiksvarianten zijn opgenomen in de waterbalans. 

 

5.1.1 Krabbenbassins 

 

Door Meromar zijn in de krabbenbassins metingen gedaan naar het waterverbruik in het bassin 

(65x65 m). In Tabel 5.2 zijn de resultaten van deze metingen weergegeven. 

 

Tabel 5.2 Waterverbruik krabbenbassins 

 Stijging waterniveau (m) Waterverbruik (liter) 

April  0 1.267.500 

Mei 0.1 1.690.000 

Juni 0.1 2.112.500 

Juli 0.2 2.957.500 

Augustus 0.2 3.802.500 

September 0.1 4.225.000 

Oktober 0.2 5.070.000 

 

Om het waterverbruik van de krabbenbassins te kunnen opschalen, is het waterverbruik 

omgerekend naar mm (dus gedeeld door het oppervlak van het bassins).  

 

Daarnaast is het ook mogelijk om een extra waterbuffer te creëren in de krabbenbassins door 

het waterpeil hoger dan noodzakelijk op te zetten. Deze mogelijkheid is toegevoegd in de 

waterbalans om de uitwerking hiervan te kunnen bepalen: de het gebufferde volume water 

wordt in de balans gebruikt om de aanvoer van IJsselmeerwater te verminderen. Ook wordt de 

neerslag die op het bassin valt meegenomen, alsmede de openwater verdamping en de 

wegzijging van water vanuit de bassins in de ondergrond. In de maanden januari, februari, 

maart, november en december zijn de krabbenbassins leeg.  

 

http://www.klimaatscenarios.nl/kerncijfers/
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5.1.2 Zilte teelt op brak water 

 

Er is aangenomen dat zilte teelt op brak water, in een opgeschaalde situatie, niet meer in 

afgesloten bakken plaatsvindt zoals dat op de pilotlocatie het geval was, maar in grote bassins 

die qua constructie vergelijkbaar zijn met die voor de krabbenteelt. Vanuit dergelijke bassins 

vindt wegzijging naar de ondergrond plaats. Daarnaast wordt in de waterbalans rekening 

gehouden met toevoer door neerslag en afvoer door onttrekking van water door de wortels van 

de gewassen, openwater verdamping en transpiratie. Voor openwater verdamping is 

aangenomen dat ten minste de helft van het oppervlak van de bassins is bedekt met drijvende 

teelt platforms, wat de openwater verdamping halveert. In de kleinschalige bakken op de 

pilotlocatie was het wateroppervlak geheel afgesloten, en de verdamping nihil. 

 

De bassins worden gevuld en ververst met brak water uit de sloten en zijn jaar rond gevuld. Er 

wordt daarvoor geen extra water vanuit het IJsselmeer aangevoerd, zoals dat voor de 

krabbenbassins wel het geval is. 

 

Er is aangenomen dat het brakke water uit de bassins, in de situatie waarin geen zilte teelt op 

volle grond in de nabijheid plaatsvindt, niet kan worden gebruikt voor beregening van overige 

percelen. Er is daarom in de modelaannamen voor de bassins geen extra waterbuffercapaciteit 

voor droge perioden verdisconteerd, zoals dat wel het geval is bij de krabbenbassins (0,3 meter 

peilopzet extra). 

 

5.1.3 Zilte teelt op volle grond 

 

Voor het concept zilte teelt op volle grond zijn de aspecten neerslag, verdamping en beregening 

de belangrijkste. Het voornaamste effect op het watersysteem is dat er geen zoetwateraanvoer 

vanuit het IJsselmeer nodig is voor beregening van het areaal zilte teelt. De 

zoetwateraanvoerbehoefte wordt in het model verminderd conform de verhouding tussen het 

oppervlak Zilte teelt op volle grond en overige teelt. 

 

 

5.2 Effecten van landgebruiksvarianten op waterbalans Wieringermeer 

 

In de navolgende paragrafen worden voor verschillende landgebruiksvarianten de effecten op 

de totale waterbalans van de Wieringermeer beschreven. Met het rekenmodel wordt de balans 

per maand bepaald en in miljoenen kubieke meters wateroverschot (positief getal) of 

watertekort (negatief getal) uitgedrukt. Er wordt telkens een vergelijk gemaakt tussen de 

waterbalans in de huidige situatie (de ‘referentie’) en de waterbalans in een situatie met een 

veranderd landgebruik (de ‘variant’). 

 

Het model houdt geen rekening met de ligging van de verschillende landgebruikstypen ten 

opzichte van elkaar. Er wordt bijvoorbeeld aangenomen dat water dat vrijkomt uit bassins, 

zonder meer kan worden benut voor beregening van overige percelen. In werkelijkheid speelt 

hier een mogelijke complicatie t.a.v. het transport van het water.  

 

De uitkomsten zijn weergegeven in tabelvorm en in grafieken om het verloop over het jaar en 

de verschillen tussen de referentiesituatie en de variant te verduidelijken.  
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5.2.1 Alleen krabbenbassins 

 

Deze paragraaf beschrijft het effect van de landgebruiksvariant waarin 900 ha aan 

krabbenbassins in het gebied aanwezig is. In het onderzochte scenario wordt in mei extra water 

ingelaten in de bassins om een watervoorraad voor de landbouw te creëren (peilopzet 0,3 m). 

De ingestelde wateraanvoer vanuit het IJsselmeer is in de referentiesituatie 20 Mm3 in een 

droog jaar (2003) en 2 Mm3 in een gemiddeld jaar (2005). Dit is vergelijkbaar met de 

wateraanvoer vanuit het IJsselmeer in een droog jaar, in het huidige klimaat. 
 
In Tabel 5.3 en Figuur 5.1 worden de uitkomsten van de waterbalans voor de referentie (huidige 
landgebruikssituatie) en de variant (met krabbenbassins) per maand weergegeven.  
 

Tabel 5.3 Waterbalans per maand, met en zonder 900 ha krabbenbassins 

 
 

 
Figuur 5.1 Verloop waterbalans gedurende jaar, met en zonder 900 ha krabbenbassins 

 

jan feb mrt apr mei jun

referentie, 2003 Mm3 12,5 -1,0 -5,2 -5,9 -0,7 -24,3

variant, 2003 Mm3 12,5 -1,0 -5,2 7,8 20,5 -0,7

referentie, 2005 Mm3 7,9 10,3 5,4 2,9 -6,6 -11,5

variant, 2005 Mm3 7,9 10,3 5,4 16,6 11,8 12,0

Warm 2050, 2003 Mm3 13,2 -1,0 -5,5 -6,3 -0,2 -35,0

variant Warm 2050, 2003 Mm3 13,2 -1,0 -5,5 7,4 20,9 -10,9

jul aug sept okt nov dec

referentie, 2003 Mm3 -20,5 -30,2 11,7 21,3 13,5 20,3

variant, 2003 Mm3 13,1 13,3 59,3 78,6 13,5 20,3

referentie, 2005 Mm3 -2,1 2,7 5,5 6,2 17,1 13,5

variant, 2005 Mm3 31,9 45,4 53,1 5,4 17,1 13,5

Warm 2050, 2003 Mm3 -54,8 -42,8 7,4 23,9 15,2 21,3

variant Warm 2050, 2003 Mm3 -19,4 1,6 55,3 81,2 15,2 21,3
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Uit de tabel en figuur blijkt dat in alle referentiejaren sprake is van een tekort op de waterbalans 

gedurende de zomermaanden. Het tekort is, zoals is te verwachten, groter in het droge 2003 

en flink gestegen in 2050, in een droog jaar onder het klimaatscenario Warm (rode lijn). 

 

De krabbenbassins zorgen ervoor dat in alle varianten het watertekort op de balans gedurende 

de zomermaanden kleiner wordt. Maar alleen in een gemiddeld jaar, in de huidige situatie, kan 

een tekort met 900 ha bassins volledig worden voorkomen: de lichtgroene lijn (variant, 2005) 

ligt volledig boven de horizontale 0,0 Mm3 – as (op deze lijn is er een volledige balans). Door 

verschillende oppervlaktevarianten te testen is bepaald dat minimaal een oppervlak van 450 

ha aan bassins nodig is om in een gemiddeld jaar, in het huidige klimaat, een watertekort te 

voorkomen. Met circa 950 ha bassins kan in een droog jaar, in het huidige klimaat, een tekort 

worden voorkomen. Met 1050 ha bassins hoeft in een droog jaar, in het huidige klimaat, geen 

20Mm3 extra water uit het IJsselmeer te worden aangevoerd gedurende de zomermaanden 

(zie modelinstellingen Tabel 5.1). 

 

Bij 1400 hectare kan vanuit de bassins genoeg water worden geleverd om een watertekort in 

2050, in een droog jaar, te voorkomen.  

 

Bedenk bij dit alles dat het water uit de bassins, in beginsel uit het IJsselmeer komt. Geheel 

zelfstandig wordt de watervoorziening van de polder dus beslist niet. De watervraag aan het 

IJsselmeer neemt door de aanleg van bassins met buffercapaciteit in het voorjaar juist flink toe 

t.o.v. de huidige situatie. De bassins moeten immers eerst worden gevuld. Het voordeel schuilt 

in het beschikbaar hebben van de buffercapaciteit van de bassins gedurende de drogere 

maanden die daarop volgen (juli, augustus). 

 

Figuur 5.1 toont ook dat er vanaf september, in de varianten met bassins, een groot 

wateroverschot is op de balans. Dit betekent dat de afvoercapaciteit van de polder 

(pompcapaciteit) moet worden vergroot. 

 

In Figuur 5.2 wordt in een grafiek weergegeven hoeveel water er extra beschikbaar komt ten 

opzichte van een situatie zonder bassins (in de maanden juli en augustus, in een droog jaar, 

wanneer het totale oppervlak bassins verder wordt opgevoerd, met een maximum van 2000 ha 

(10% van gehele Wieringermeer). Uit de figuur blijkt dat er in het model een lineaire relatie 

bestaat tussen het oppervlak aan krabbenbassins en het verschil tussen het scenario en de 

referentie. In werkelijkheid zal dit afhangen van de positionering van de krabbenbassins.  
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Figuur 5.2 Verschil tussen scenario en referentie bij verschillend areaal aan krabbenbassin 

 

5.2.2 Alleen zilte teelt op brak water 

 

In deze variant wordt is er 900 ha aan Zilte teelt op brak water bassins in de Wieringermeer 

aanwezig. De aanvoer vanuit het IJsselmeer is in de referentiesituatie 20 Mm3 in een droog 

jaar (2003) en 2 Mm3 in een gemiddeld jaar (2005). Er wordt geen extra waterbuffer voor 

beregening van landbouwpercelen in de bassins gecreëerd. De bassins worden gevuld vanuit 

de brakke watergangen in de polder. 
 
In Tabel 5.4 en Figuur 5.3 worden voor de drie jaren met verschillende weersomstandigheden 
de uitkomsten van de waterbalans voor de referentie (huidige landgebruikssituatie) en de 
variant (met zilte teelt op brak water) per maand weergegeven.  

 

Tabel 5.4 Waterbalans per maand, met en zonder 900 ha zilte teelt op brak water 
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Oppervlakte krabbenbassins (ha) 

Juli 2003 augustus 2003

jan feb mrt apr mei jun

referentie, 2003 Mm3 12,5 -1,0 -5,2 -5,9 -0,7 -24,3

variant, 2003 Mm3 11,9 -1,5 -5,7 -6,2 -1,0 -24,7

referentie, 2005 Mm3 7,9 10,3 5,4 2,9 -6,6 -11,5

variant, 2005 Mm3 7,3 9,8 4,9 2,5 -7,0 -11,7

Warm 2050, 2003 Mm3 13,2 -1,0 -5,5 -6,3 -0,2 -35,0

variant Warm 2050, 2003 Mm3 12,6 -1,5 -6,0 -6,7 -0,5 -34,2

jul aug sept okt nov dec

referentie, 2003 Mm3 -20,5 -30,2 11,7 21,3 13,5 20,3

variant, 2003 Mm3 -21,2 -31,0 11,2 20,7 12,9 19,7

referentie, 2005 Mm3 -2,1 2,7 5,5 6,2 17,1 13,5

variant, 2005 Mm3 -2,7 -1,3 2,4 5,2 16,5 12,9

Warm 2050, 2003 Mm3 -54,8 -42,8 7,4 23,9 15,2 21,3

variant Warm 2050, 2003 Mm3 -51,8 -40,7 7,4 23,4 14,6 20,7
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Figuur 5.3 Verloop waterbalans gedurende jaar, met en zonder 900 ha zilte teelt op brak water 

 

Figuur 5.3 toont dat deze landgebruiksvariant een negatief effect kan hebben op de 

waterbalans: er is in 2003 en 2005 een iets groter tekort (licht gekleurde lijnen liggen onder de 

donkere lijnen). De oorzaak hiervan ligt bij de aannamen t.a.v. openwater verdamping en 

voornamelijk de wegzijging vanuit de bassins. Deze twee factoren zorgen er in het model voor 

dat de totale waterbehoefte van de bassins groter is dan bij een normaal landgebruik. Dit is 

echter een brakwaterbehoefte. De zoetwaterbehoefte van de polder wordt iets kleiner. Circa 

5% in zowel een gemiddeld (circa 100.000m3 minder) als droog jaar (circa 1Mm3 minder). De 

omvang van dit percentage is gerelateerd aan het relatieve oppervlak van de zilte teelt op brak 

water t.o.v. het totale oppervlak landbouwgrond. In 2050 overstijgt het watertekort in de 

referentiesituatie de extra waterbehoefte door wegzijging en openwaterverdamping. Dan is er 

wel een klein voordeel op de waterbalans met brakwater bassins. 

 

De beperking van zoute kwel, door bassins bovenop een wel te positioneren en daarmee de 

chlorideconcentratie van het oppervlaktewater te beperken, is niet meegenomen in de opzet 

van het rekenmodel. Daarvoor is informatie nodig over het aantal wellen en het debiet van de 

wellen. Wanneer dit effect zou zijn meegewogen, heeft dit waarschijnlijk een positief effect op 

de zoetwaterbeschikbaarheid in de polder.  
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5.2.3 Alleen Zilte teelt op volle grond 

 

In deze variant wordt is er 900 ha aan Zilte teelt op volle grond in de Wieringermeer aanwezig. 

De aanvoer vanuit het IJsselmeer is in de referentiesituatie 20 Mm3 in een droog jaar (2003) 

en 2 Mm3 in een gemiddeld jaar (2005). Er wordt geen extra waterbuffer voor beregening van 

landbouwpercelen in de bassins gecreëerd. De bassins worden gevuld vanuit de brakke 

watergangen in de polder. 

 

Tabel 5.5 Waterbalans per maand, met en zonder 900 ha zilte teelt op volle grond 

 
 

 
Figuur 5.4 Verloop waterbalans gedurende jaar, met en zonder 900 ha zilte teelt op volle grond 

 

De tabel en figuur tonen dat er in alle varianten enige verbetering is van de waterbalans: er is 

een kleiner watertekort in de zomerperiode. De besparing op de zoetwatervraag is gelijk aan 

de besparing die optreedt bij zilte teelt op brak waterbassins, circa 5,5%, en is direct gerelateerd 

aan het relatieve oppervlak van de zilte teelt in de polder. Wat de tabel en grafiek niet toont is 

jan feb mrt apr mei jun

referentie, 2003 Mm3 12,5 -1,0 -5,2 -5,9 -0,7 -24,3

variant, 2003 Mm3 12,5 -1,0 -5,2 -5,9 -0,6 -23,7

referentie, 2005 Mm3 7,9 10,3 5,4 2,9 -6,6 -11,5

variant, 2005 Mm3 7,9 10,3 5,4 2,9 -6,6 -11,3

Warm 2050, 2003 Mm3 13,2 -1,0 -5,5 -6,3 -0,2 -35,0

variant Warm 2050, 2003 Mm3 13,2 -1,0 -5,5 -6,3 -0,2 -33,9

jul aug sept okt nov dec

referentie, 2003 Mm3 -20,5 -30,2 11,7 21,3 13,5 20,3

variant, 2003 Mm3 -19,2 -28,6 11,8 21,3 13,5 20,3

referentie, 2005 Mm3 -2,1 2,7 5,5 6,2 17,1 13,5

variant, 2005 Mm3 -1,1 2,7 5,5 6,2 17,1 13,5

Warm 2050, 2003 Mm3 -54,8 -42,8 7,4 23,9 15,2 21,3

variant Warm 2050, 2003 Mm3 -51,5 -40,4 7,8 23,9 15,2 21,3
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de geringere gewasschade door verzilting die gedurende de periode met een watertekort 

optreedt bij zilte teelt. In deze variant is er dus naast een iets kleiner watertekort voor het 

landbouwareaal dat afhankelijk is van zoet water, ook sprake van een geringer schaderisico 

voor het areaal zilte teelt. 

5.2.4 Gecombineerd landgebruik 

 

In deze variant is een evenredige mix gemaakt van de drie typen landgebruik: 300 ha 

krabbenteelt, 300 ha zilte teelt op brak water bassins en 300 ha zilte teelt op volle grond.  

 

Tabel 5.6 Waterbalans per maand, met en zonder gecombineerd landgebruik 

 
 

Figuur 5.5 Verloop waterbalans gedurende jaar, met en zonder gecombineerd landgebruik 

  

jan feb mrt apr mei jun

referentie, 2003 Mm3 12,5 -1,0 -5,2 -5,9 -0,7 -24,3

variant, 2003 Mm3 12,3 -1,2 -5,4 -1,4 6,3 -16,4

referentie, 2005 Mm3 7,9 10,3 5,4 2,9 -6,6 -11,5

variant, 2005 Mm3 7,7 10,1 5,2 7,4 -0,6 -3,7

Warm 2050, 2003 Mm3 13,2 -1,0 -5,5 -6,3 -0,2 -35,0

variant Warm 2050, 2003 Mm3 13,0 -1,1 -5,7 -1,9 6,8 -26,3

jul aug sept okt nov dec

referentie, 2003 Mm3 -20,5 -30,2 11,7 21,3 13,5 20,3

variant, 2003 Mm3 -9,1 -15,4 27,4 40,2 13,3 20,1

referentie, 2005 Mm3 -2,1 2,7 5,5 6,2 17,1 13,5

variant, 2005 Mm3 9,4 15,6 20,3 5,6 16,9 13,3

Warm 2050, 2003 Mm3 -54,8 -42,8 7,4 23,9 15,2 21,3

variant Warm 2050, 2003 Mm3 -40,9 -26,5 23,5 42,8 15,0 21,1
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De vermindering van de watertekorten in de zomer worden veroorzaakt door het combineerde 

effect van de krabbenbassins en zilte teelt op volle grond. Het effect van de krabbenbassins 

weegt hierbij het zwaarst. Zoals in paragraaf 5.2.1 is omschreven, zijn aan de bassins ook 

bijkomstige opgaven verbonden: de wateraanvoer moet in het voorjaar worden verhoogd om 

de bassins te vullen, en in het najaar is er een grote piek in de benodigde waterafvoer wanneer 

de bassins worden geleegd. 
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6 Samenvattende conclusies 

In de navolgende alinea’s wordt per waterbeheerthema beschreven of er een opgave is voor 

de Wieringermeer en in hoeverre het achteroever concept, in de vorm zoals die binnen deze 

studie is aangenomen, de opgaven kan verlichten.  

 

De voor deze studie gebruikte vorm van het achteroever concept 

Bij het lezen van de conclusies is het belangrijk mee te wegen met welke aannamen over de 

vorm van het achteroever concept deze studie is uitgevoerd. Er is uitgegaan van een 

achteroever waarin, in wisselende verhouding, 3 typen alternatief landgebruik plaatsvinden: 

teelt van krabben in zoetwater bassins, zilte teelt op brak water en zilte teelt op volle grond.  

 

Momenteel geen aanmerkelijke waterbeheeropgaven in Wieringermeer 

Momenteel is er geen sprake van aanmerkelijke opgaven in de Wieringermeer voor 

waterveiligheid, watervoorziening en wateroverlast. Op de lange termijn (>2050) moet als 

gevolg van klimaatverandering wel rekening worden gehouden met het ontstaan van een 

opgave voor zoetwatervoorziening en/of voor waterveiligheid. Voor waterveiligheid ontstaat 

voornamelijk een opgave wanneer t.b.v. een vergroting van de zoetwatervoorraad het waterpeil 

op het IJsselmeer wordt verhoogd. Deze studie richt zich daarom op situaties die zich op de 

lange termijn kunnen voordoen en op extreme situaties die momenteel al optreden (extreem 

droge zomer). Met huidige beleidsmatige beperkingen als de KRW doelen wordt voor het 

verkennen van noodzakelijke veranderingen in deze situaties geen rekening gehouden. 

 

Alleen positief effect op waterveiligheid bij grootschalige achteroevers 

Vanuit de normering ligt er geen aanmerkelijke opgave voor dijkverbetering en daarmee voor 

het verbeteren waterveiligheid in de Wieringermeer. Op dit moment is er daarom geen directe 

behoefte aan een mogelijke toegevoegde waarde van achteroevers aan de waterveiligheid in 

dit gebied. Indien het waterpeil op het IJsselmeer hoger wordt, voor zoetwater voorraadvorming 

of door toename van de rivierafvoer, ontstaat wel een extra opgave. Volgens de huidige 

inzichten zal dit echter tot 2050 niet nodig zijn. Na 2050 is een peilstijging niet uitgesloten.  

 

Er zijn verschillende wijzen waarop een achteroever vanaf dat moment kan bijdragen aan het 

vergroten van de waterveiligheid. Voorwaarde is steeds dat de achteroever dan over de gehele 

lengte van de primaire kering en direct daarachter, wordt aangelegd. Alleen aanleg van 

bassins, bijvoorbeeld verspreid over de Wieringermeer, waarin water kan worden geborgen om 

de peilstijging van het IJsselmeer te verminderen, heeft geen compenserend effect. Daarvoor 

is de bergingscapaciteit van de achteroevers te gering. Alleen bij zeer grootschalige aanleg 

van achteroevers, overal langs het IJsselmeer en Markermeer, ontstaat een significant positief 

effect van extra berging (>10cm peilverlaging op meren). Wanneer alleen in de Wieringermeer 

600 hectare achteroever wordt gerealiseerd, met een bergend vermogen van 1 meter 

waterdiepte, levert dit 0,5 cm peildaling op voor het IJsselmeer. Dit is een verwaarloosbare 

hoeveelheid. 

 

Positief effect op voorkomen van wateroverlast bij beheer door Hoogheemraadschap 

De bergings- en waterafvoercapaciteit van de Wieringermeer zijn momenteel voldoende om 

wateroverlast in het landelijk gebied te voorkomen. Aanleg van achteroevers heeft geen 

negatief effect op de capaciteit om neerslag te bergen en vergroot de kans op wateroverlast 

niet. Achteroevers kunnen bijdragen aan het voorkomen van wateroverlast wanneer er snel, 

tijdelijk regenwater in kan worden geborgen. Daarvoor is een nader te bepalen buffercapaciteit 
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in de bassins, en controle door het hoogheemraadschap van het waterpeil in de bassins 

noodzakelijk. 

 

Momenteel nog geen opgave voor zoetwatervoorziening 

Uit de geraadpleegde bronnen kon niet worden afgeleid dat er voor de huidige situatie een 

opgave bestaat voor de zoetwatervoorziening. Er is voldoende aanvoercapaciteit. De praktijk 

ervaringen in de droge zomer van 2018 leren echter dat onder dergelijke omstandigheden een 

zoetwatertekort dichtbij komt. Mede door de afname van de voorraad water van voldoende 

kwaliteit in het IJsselmeer. Niet iedere functie kan dan van water worden voorzien: er moeten 

keuzes worden gemaakt. Vooralsnog gold in 2018 nog geen beregeningsverbod in de 

Wieringermeerpolder. 

 

In droge jaren loopt het watertekort, in het gebruikte waterbalansmodel, flink op 

Uit het model blijkt dat in alle referentiejaren sprake is van een tekort op de waterbalans 

gedurende de zomermaanden. In de periode mei t/m augustus is het watertekort in een droog 

jaar, in het huidige klimaat meer dan 4 keer zo groot dan in een gemiddeld jaar. In een droog 

jaar in 2050, onder het klimaatscenario Warm is het tekort meer dan 7 keer zo groot dan in een 

gemiddeld jaar, in het huidige klimaat. 

 

Aquacultuur in zoetwaterbassins vergroot de netto watervraag én biedt een buffer 

De krabbenbassins zorgen ervoor dat in alle varianten het watertekort op de balans gedurende 

de zomermaanden kleiner wordt. Maar alleen in een gemiddeld jaar, in de huidige situatie, kan 

een volledig tekort met 900 ha bassins volledig worden voorkomen. Met 950 ha bassins kan in 

een droog jaar, in het huidige klimaat, een tekort worden voorkomen. Bij 1700 hectare kan 

vanuit de bassins genoeg water worden geleverd om een watertekort in 2050, in een droog 

jaar, te voorkomen.  

 

Bedenk echter dat het water uit de bassins, in beginsel uit het IJsselmeer komt. Geheel 

zelfstandig wordt de watervoorziening van de polder dus niet. De watervraag aan het 

IJsselmeer neemt door de aanleg van bassins in het voorjaar juist flink toe t.o.v. de huidige 

situatie. De bassins moeten immers eerst worden gevuld. Het voordeel schuilt in het 

beschikbaar hebben van de buffercapaciteit van de bassins gedurende de drogere maanden 

die daarop volgen (juli, augustus). Vanaf september is er in de varianten met bassins een groot 

wateroverschot is op de balans. De bassins worden dan geleegd. Dit betekent onder meer dat 

de afvoercapaciteit van de polder (pompcapaciteit) mogelijk moet worden vergroot. 

 

Zilte teelt op brak water bassins heeft klein positief effect op zoetwaterbeschikbaarheid 

Aanleg van bassins voor zilte teelt op brak water heeft een klein negatief effect op de totale 

waterbalans (er is namelijk extra aanvoer van brak water nodig), maar heeft een positief effect 

op de netto zoetwaterbeschikbaarheid. Dit positieve effect is echter gering en wordt volledig 

bepaald door het relatieve oppervlak dat in gebruik wordt genomen voor bassins 

 

De beperking van zoute kwel, door bassins bovenop een wel te positioneren, en daarmee de 

chlorideconcentratie van het oppervlaktewater te beperken, is niet meegenomen in de opzet 

van het rekenmodel. Daarvoor is informatie nodig over het aantal wellen en het debiet van de 

wellen. Wanneer dit effect zou zijn meegewogen, heeft dit waarschijnlijk een aanvullend positief 

effect op de zoetwaterbeschikbaarheid in de polder.  
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Zilte teelt op volle grond vergroot zoetwaterbeschikbaarheid en beperkt gewasschade 

Bij zilte teelt op volle grond is er een kleiner zoetwatertekort in de zomerperiode. De besparing 

op de zoetwatervraag is gelijk aan de besparing die optreedt bij zilte teelt op brak waterbassins 

en is direct gerelateerd aan het relatieve oppervlak van de zilte teelt in de polder. Wat het 

gebruikte model niet toont is de geringere/afwezige gewasschade door verzilting die gedurende 

de periode met een watertekort optreedt bij zilte teelt. In deze variant is er dus naast een iets 

kleiner watertekort voor het landbouwareaal dat afhankelijk is van zoet water, ook sprake van 

een geringer schaderisico voor het areaal zilte teelt. 

 

Aquacultuur en zilte teelt in geïsoleerde gebieden vermindert verziltingsproblematiek 

Verzilting wordt bestreden wanneer met water gevulde bassins worden gepositioneerd in 

gebieden waar relatief veel brakke wellen voorkomen. Door in deze gebieden tevens zilte teelt 

op water of de volle grond te plannen, vermindert de behoefte aan zoetwater in deze gebieden 

sterk. Om deze gebieden grootschalig te ‘isoleren’ zou de landgebruiksverdeling en het 

watersysteem van de polder moeten worden herzien. Wanneer door klimaatverandering de 

zoetwaterbeschikbaarheid terugloopt en de verzilting toeneemt, zal dit toekomstscenario reëler 

worden. 

 

Verspreid door de Wieringermeer bassins positioneren op wellen om verzilting te bestrijden is 

in theorie mogelijk, maar bedrijfsmatig waarschijnlijk niet rendabel door het versnipperde 

karakter. Bovendien moet ook het watersysteem op die plaatsen worden aangepast, wat tot 

extra kosten leidt. Additioneel punt van aandacht is dat krabbenteelt niet kan plaatsvinden op 

(te) brak water en de bassins dus toch van zoetwater moeten worden voorzien, ook in het 

scenario waarin krabbenteelt in een ‘geïsoleerd’ gebied plaatsvindt. Zilte teelt op brak 

waterbassins kent dit knelpunt niet. 

 

Bij toepassing van bassins in een ongewijzigd watersysteem is sprake van een negatief effect 

op de verzilting a.g.v. het afvangen van zoet regenwater door bassins. Dit regenwater is dan 

niet beschikbaar is om via drainage naar het watersysteem te stromen en de verzilting te 

beperken. 

 

Iedere waterbeheeropgave vraagt andere ruimtelijke ordening van landgebruik 

Voor het vergroten van de waterveiligheid is het wenselijk om de achteroever als een zone 

langs de primaire waterkering aan te leggen. Hier kan natte natuur of aquacultuur in zoetwater 

plaatsvinden (bijv. krabbenteelt). Vanuit het oogpunt van verziltingsbestrijding is het niet logisch 

is om grootschalige zilte teelt (met brak waterbehoefte) en krabbenteelt (met 

zoetwaterbehoefte) in 1 gebied te combineren. Het effect van zilte teelt op de 

zoetwatervoorziening wordt positiever indien hiervoor gebieden worden gereserveerd met een 

geïsoleerd brak watersysteem, waardoor de chloridebelasting in het overige landbouwgebied 

afneemt en er zoetwater kan worden bespaard. Krabbenbassins hebben positief effect op de 

zoetwaterbeschikbaarheid wanneer zij in droge perioden water leveren aan nabijgelegen 

percelen waarop gewassen staan met een zoetwaterbehoefte.  

 

In een theoretisch toekomstbeeld waarin de voordelen van de onderzochte concepten zijn 

geoptimaliseerd, liggen langs de IJsselmeerdijk twee typen achteroevers met een economische 

functie: 1 waarin zoetwaterteelt plaatsvindt, en 1 waarin een brak waterteelt plaatsvindt. Achter 

de zoete achteroever ligt landinwaarts landbouwgrond met een zoetwaterbehoefte, achter de 

brakke achteroever ligt een gebied met zilte teelt op volle grond. Beide typen 

landbouwgebieden kunnen dan van water met een passende kwaliteit worden voorzien 

gedurende de droge zomermaanden. Tegelijkertijd wordt een besparing gerealiseerd op de 
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regionale zoetwaterbehoefte. Om deze situatie te realiseren is uiteraard wel een aanpassing 

van het regionale watersysteem noodzakelijk, zowel in de polder als van de voornaamste 

waterbron: compartimentering IJsselmeer in (relatief kleinschalig) brak milieu, bijvoorbeeld 

langs Afsluitdijk, en een zoet milieu in de rest van het meer. 
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Bijlage A: Wegzijging, neerslag en verdamping in 2017 o.b.v. 
waterpeilmetingen in krabbenbassins 

In 2017 is het waterpeil afgelezen in bassins 6a, 6b, 7a, 7b en 8 gedurende de periode van 7 

juni t/m 4 oktober. Er is alleen op doordeweekse dagen gemeten. De lengte van de meetreeks 

verschilt per bassin. Figuur 0.1 geeft het gemeten peilverloop per bassin weer. Er is 

aangetekend wanneer een bassin werd geleegd of (bij)gevuld. Deze momenten zijn in de figuur 

zichtbaar als sprongen in het peilverloop. 

 

De waterpeil metingen zijn in een spreadsheet gecombineerd met KNMI metingen van neerslag 

en Makkink verdamping op het dichtstbij gelegen meetstation: Berkhout 249. De Makkink 

verdamping is omgerekend naar een openwater verdamping door deze te vermenigvuldigen 

met een factor 1,26.  

 

Figuur 0.2 geeft een beeld van het verloop van het neerslagtekort voor de bassins, gedurende 

de periode waarin het waterpeil is gemeten. Hierbij is het neerslagtekort aan het begin van de 

meetreeks ingesteld op 0 cm. De figuur toont dat met name in juni en begin juli het 

neerslagtekort opliep. Daarna waren neerslag en verdamping ongeveer in evenwicht, en vanaf 

begin september overstijgt de neerslag de verdamping. Samenvattend was juli warmer, maar 

niet natter of droger dan normaal. Juli was wisselvalliger en natter dan normaal. Augustus was 

wat koeler dan normaal. De evaluatie van het KNMI van de zomer van 2017 is te vinden op: 

https://www.knmi.nl/nederland-nu/klimatologie/maand-en-seizoensoverzichten/2017/zomer 

 

Geconcludeerd kan worden dat de omstandigheden qua temperatuur, neerslag en verdamping 

in 2017 voor de pilot gunstig waren, iets gunstiger dan onder gemiddelde omstandigheden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.knmi.nl/nederland-nu/klimatologie/maand-en-seizoensoverzichten/2017/zomer
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Figuur 0.1 Afgelezen waterpeil in bassins [cm+bodem] 

 

 
Figuur 0.2 Gemeten peilverloop, Neerslag, Openwater verdamping en Neerslagtekort (= roze lijn met overwegend 

negatieve waarden) [cm] 
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Voor de waterbalans is het van belang de hoeveelheid wegzijging naar het grondwater zo goed 

mogelijk te kennen. In het Waterbeheerplan van de pilotlocatie was deze geraamd op 3mm/dag 

bij 100cm waterpeil (druk) op basis van ervaring met onder water gezette percelen in de regio 

(aaltjes bestrijding) en de lokale bodemkarakteristieken.  

 

Met de waterpeilmetingen kan de wegzijging worden berekend door het verschil te bepalen 

tussen het berekende verloop van het waterpeil als gevolg van neerslag en openwater 

verdamping (startpeil - het oplopende neerslagtekort) en het daadwerkelijk gemeten 

peilverloop. Voor de berekening is een niet door legen of bijvullen onderbroken meetreeks 

gebruikt van bassins 6a en 6b. Deze loopt van 9 juni t/m 29 augustus. Figuur 0.3 toont de 

uitkomst hiervan. 

 

 
Figuur 0.3 Berekende wegzijging [cm] 

 

De figuur toont dat de afname van het waterpeil voor bassins 6a en 6b vrijwel gelijk en 

nagenoeg lineair verloopt. In bassin 6a was de wegzijging gedurende 81 dagen 17,9 cm 

(gemiddeld 2,21 mm/dag) en in bassin 6b 19,9 cm (gemiddeld 2,46 mm/dag).  

 

Het lineaire verloop is enigszins verrassend. Er was namelijk verwacht dat bij een afnemende 

waterdruk (een dalend peil), de infiltratie ook afneemt. Hoewel niet zichtbaar in de beschikbare 

meetreeks, is hiervan mogelijk toch enigszins sprake. 

 

Om de representativiteit van de metingen op KNMI station Berkhout 249 voor de pilotlocatie te 

toetsen, is een grafiek gemaakt die het verloop van het waterpeil toont wanneer deze wordt 

berekend a.d.h.v. de KNMI metingen en de berekende gemiddelde wegzijging. Het KNMI 

station is representatief voor de pilotlocatie wanneer de variatie in dit berekende verloop 

(pieken en dalen) samenvalt met de variatie in het gemeten verloop. Figuur 0.4 toont de 

uitkomst. Te zien is dat er overwegend een goede overlap is, maar dat vanaf midden juli en in 

augustus het gemeten waterpeil wat lager ligt dan de modeluitkomst. Dit kan komen doordat 
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het bij station Berkhout iets meer heeft geregend en/of doordat de wegzijging in werkelijkheid 

iets groter is dan hierboven is berekend. Er kan worden aangenomen dat de verdampingsfactor 

niet significant afwijkt tussen het meetstation en de pilotlocatie. 

 

 
Figuur 0.4 Verschil tussen gemeten en berekend waterpeil [cm+bodem] 

  

Om de verstorende invloed van het neerslagtekort op de berekening van de wegzijging in te 

perken, en de fit van de grafieken in Figuur 0.4 te verbeteren, is een herberekening van de 

wegzijgingsfactor uitgevoerd. Hierbij is uitgegaan van de periode waarin het neerslagtekort niet 

meer opliep: de periode van 11 juli t/m 29 augustus. In bassin 6a was de wegzijging gedurende 

deze 49 dagen gemiddeld 2,4 mm/dag en in bassin 6b gemiddeld 2,6 mm/dag.  

 

Geadviseerd wordt om in volgende waterbalans ramingen voor de huidige bassins uit te gaan 

van hoogste gevonden waarde voor wegzijging: 2,6 mm/dag. Het aanhouden van de hoogste 

waarde draagt bij aan het voorkomen van een onderschatting van de waterbehoefte. 

 

Een additioneel punt dat uit de grafieken kan worden afgeleid, is dat er direct na het vullen van 

de bassins geen periode waarneembaar is met relatief veel wegzijging als gevolg van het 

verzadigen van de ondergrond. Waarschijnlijk neemt het opladen van de onverzadigde zone 

van de bodem maar weinig tijd in beslag (1 – 2 dagen) en is dit daarna geen factor meer die 

invloed heeft op het verloop van het waterpeil. 

 

 


