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Peilbesluit Kampereiland, Mandjeswaard, Pieper en 
Zuiderzeepolder

Het algemeen bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta;

Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 22-09-2020 met nummer Z/20/033701-145481, 
inclusief de reactienota zienswijzen over het ontwerppeilbesluit; 

Gelet op artikel 5.2 van de Waterwet en de artikelen 4.5.2 t/m 4.5.5 van de Omgevingsverordening 
Overijssel 2017,

Besluit:

het Peilbesluit Kampereiland, Mandjeswaard, Pieper en Zuiderzeepolder vast te stellen.

Artikel 1 Gebied 
Het gebied waarop dit peilbesluit betrekking heeft, is aangegeven op de bij dit besluit behorende 
kaarten. 

Artikel 2 Referentiepeil 
De waterstanden (hierna: waterpeilen) zijn aangegeven ten opzichte van het Normaal Amsterdams 
Peil 2005 (NAP 2005). 

Artikel 3 Peilen 
De te hanteren waterpeilen en de bandbreedten waarbinnen de peilen kunnen variëren in de 
afzonderlijke peilgebieden worden weergegeven in tabellen 1 tot en met 9.

TABEL 1  VAST TE STELLEN PEILEN POLDER DE BIESVELDEN EN ZUIDERZEEPOLDER

peilvaknummer
maximaal peil          

in m NAP
minimaal peil       

in m NAP
29 -1,50 -1,70

188 -1,10 -1,30
30 -1,40 -1,80

189 -1,20 -1,60
151 -1,20 -1,60
148 -1,00 -1,40
18 -0,55 -0,95

175 -0,55 -0,95
115 -0,75 -0,95

18_PO -0,60 -1,00
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TABEL 2  VAST TE STELLEN PEILVAKKEN POLDER DE PIEPER

peilvaknummer
maximaal peil 

in m NAP
minimaal peil 

in m NAP
184 -0,65 -1,05
116 -0,95 -1,15
134 -0,55 -0,95
185 -0,85 -1,25

8 -0,7 -1,1
28 -0,35 -0,75

117 -0,7 -1,1
146 -1,15 -1,55

TABEL 3  VAST TE STELLEN PEILVAKKEN POLDER MANDJESWAARD

peilvaknummer
maximaal peil 

in m NAP
minimaal peil 

in m NAP
22 -0,30 -0,70
23 -0,30 -0,70

155 -0,60 -1,00
21 -0,30 -0,70

130 -0,10 -0,50
9 -0,25 -0,65

24 -0,80 -1,30
10 -0,45 -0,65

TABEL 4  VAST TE STELLEN PEILVAKKEN POLDER RECHTERVELD

peilvaknummer
maximaal peil 

in m NAP
minimaal peil 

in m NAP
160 -0,10 -0,65
63 -0,40 -1,00

126 -0,65 -1,05
159 -0,40 -1,00
125 -1,00 -1,35

160_1 -0,20 -0,75
159_1 -0,40 -1,00

128 -0,85 -1,25



Pagina   4 van 6

TABEL 5  VAST TE STELLEN PEILVAKKEN WILLEM MEIJERPOLDER EN STIKKENPOLDER

peilvaknummer
maximaal peil 

in m NAP
minimaal peil 

in m NAP
122 -0,65 -1,05
153 -0,50 -0,90
123 -0,80 -1,20
173 -0,80 -1,0
61 -0,40 -0,80

122_1 -0,75 -1,15
123_1 -0,60 -0,80

TABEL 6  VAST TE STELLEN PEILVAKKEN ZWARTEMEERPOLDER

peilvaknummer
maximaal peil 

in m NAP
minimaal peil in 

m NAP

57 -0,75 -1,05
56 -0,50 -0,90

TABEL 7  VAST TE STELLEN PEILVAKKEN DEELGEBIED ‘T RAASJE

peilvaknummer
maximaal peil 

in m NAP
minimaal peil 

in m NAP
171 -0,50 -0,90
121 -1,00 -1,20
180 -0,40 -0,80
179 -0,70 -1,10
64 -0,10 -0,60

124 -0,30 -0,70
127 -0,10 -0,40

TABEL 8  VAST TE STELLEN PEILVAKKEN POLDER PIJPERSTAART

peilvaknummer
maximaal peil 

in m NAP
minimaal peil in 

m NAP
47 -0,60 -1,00
48 -0,60 -1,20
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TABEL 9  VAST TE STELLEN PEILVAKKEN ‘T GANSJE

peilvaknummer
maximaal peil in 

m NAP
minimaal peil 

in m NAP
51 -1,05 -1,35
53 -0,55 -0,95
50 -0,80 -1,20
55 -0,55 -0,95
59 -0,65 -0,85
54 -0,30 -0,70

118 -0,70 -1,00
133 -0,30 -0,70
183 -0,65 -1,20
154 0,00 -0,40
52 -0,20 -0,60

119 -0,30 -0,70
120_PO -0,65 -0,85

120 -0,25 -0,65

Artikel 4 Peilbeheer 
1. Er wordt flexibel peilbeheer gevoerd binnen de bandbreedte van het minimumpeil en het 

maximumpeil, met dien verstande dat:
a) bij het te hanteren peil in de diverse periodes van het jaar steeds rekening wordt 

gehouden met de actuele situatie van de grondwaterstand, de verzadigingsgraad van de 
bodem en de actuele en verwachte weeromstandigheden, alsook met de op dat moment 
gewenste (productie)omstandigheden voor de functies van het betreffende gebied;

b) in de zomer het maximumpeil uitgangspunt is en in de winter het minimumpeil;
c) in het voorjaar (maart tot en met juni) de overgang plaatsvindt van minimum- naar 

maximumpeil;
d) in het najaar (september tot en met december) de overgang plaatsvindt van maximum- 

naar minimumpeil.

2. Het dagelijks bestuur is bevoegd om, na afweging van de betrokken belangen, tijdelijk van de 
in artikel 1 vermelde bandbreedte af te wijken, indien bijzondere omstandigheden daar 
aanleiding toe geven.

Artikel 5 Intrekking 
Het peilbesluit Kampereiland, Mandjeswaard, Pieper en Zuiderzeepolder van 27 januari 1993 wordt 
ingetrokken.

Artikel 6 Inwerkingtreding 
Dit peilbesluit treedt in werking op 31 oktober 2020, met dien verstande dat voor de gebieden die in de 
toelichting op het peilbesluit zijn aangegeven op figuur 30, het peilbesluit in werking treedt op een door 
het dagelijks bestuur te bepalen tijdstip.
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Artikel 7
Het dagelijks bestuur is bevoegd vergunning te verlenen om af te wijken van dit peilbesluit. 

Artikel 8 Citeertitel 
Dit peilbesluit wordt aangehaald als: Peilbesluit Kampereiland, Mandjeswaard, Pieper en 
Zuiderzeepolder. 

Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 20-10-2020. 

de secretaris, de dijkgraaf,

ir. E. de Kruijk D.S. Schoonman


