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SAMENVATTING 

De Weerribben-Wieden is het grootste laagveenmoeras van Noordwest-Europa. Vanwege de bijzondere natuur is dit 

gebied in 2013 aangewezen als Natura 2000-gebied, een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. 

Deelgebied Noordmanen (Figuur 1) is één van de deelgebieden waar een ontwikkelopgave voor verschillende Natura 

2000-doelsoorten ligt: de Grote Vuurvlinder, het Porseleinhoen, de Grote Karekiet, Blauwgrasland en moerasvogels 

zoals de Roerdomp. Om de opgave te realiseren en geschikte habitats voor deze doelsoorten te creëren wordt het 

waterpeil in een groot deel van Noordmanen aangepast. Hierbij is gekeken naar de gewenste grondwaterstand per 

habitattype en doelsoort. 

  

i 

      
    

Figuur 1. Deelgebied Noordmanen (rood) in De Weerribben. 

Deze rapportage dient als toelichting op het peilbesluit van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD). Voor de 

vaststelling van het peilbesluit is de GGOR-methodiek gehanteerd (zie kader). De vast te stellen peilen hebben twee 

peiltypes: boezempeil - en polderpeil. Het deelgebied kent grotendeels verschillende polderpeilen. Ten behoeve van 

beheer en onderhoud en berging, mag het waterpeil kortstondig uitzakken of stijgen, hierbij worden de beheermarges 

aangehouden uit Tabel 1. 
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GGOR-methodiek in één oogopslag 

Binnen het Gewenste Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR) wordt gewerkt met verschillende termen. In 

dit peilbesluit worden de volgende definities gehanteerd: 

Actuele Grond- en Oppervlaktewater Regime (AGOR): het actuele grond- en oppervaktewater regime zoals 

ingericht voor de huidige gebruikersfunctie. 

Optimale Grond- en Oppervlaktewater Regime (OGOR): het optimale grond- en oppervlaktewaterregime 

beschrijft de grond- en oppervlaktewaterpeilen, zonder rekening te houden met omgevingsfactoren, waarbij de 

optimale omstandigheden worden bereikt voor de toekomstige functie. 

Gewenste Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR): het vastgestelde toekomstige grond- en 

oppervlakteregime, waarbij de doelrealisatie van bestemmingen op gebiedsniveau zo optimaal mogelijk s     
  

Tabel 1. Toelichting op de verschillende peiltypen. 

  

  

  

  

Categorie Subcategorie Toelichting 

Boezempeil _ Het boezempeil van de Boezem van Overijssel (-0.73/-0.83 m NAP). 

Boezempeil - Boezempeil dat kortstondig dieper mag wegzakken tot -1,20 m NAP om beheer mogelijk te 

maken 

Polderpeil Overige gebieden met verschillende peilen (lager dan boezempeil). 

Polderpeil Het polderpeil verschilt per peilvak, zoals vastgelegdin Tabel 7. 

Het polderpeil mag n aangegeven gevallen kortstondig dieper wegzakken of stijgen tot het 

peil dat de beheermarge toelaat 

  

De vast te stellen peilen per peilvak in Noordmanen staan in Figuur 2 en Tabel 2. Deze peilen zijn veelal hoger dan de 

bestaande praktijkpeilen en gaan in wanneer de inrichting van het oppervlaktewaterstelsel gereed is en de aanleg van 

kunstwerken, watergangen en keringen afgerond is. Naast deze inrichtingsmaatregelen geldt het uitgangspunt dat alle 

bestaande kunstwerken functioneel zijn in de huidige staat. De uitvoering staat gepland in de periode 2023-2025. 

De effecten op de grondwaterstand en mogelijke gevolgen voor andere gebruiksfuncties (zoals woningen, wegen en 

landbouwpercelen) in en rondom het deelgebied zijn bepaald aan de hand van een grondwatermodel. Uit het model 

blijkt dat er kans is op effecten op enkele woningen en landbouwpercelen. Mitigerende maatregelen zullen worden 

genomen in het geval er in de praktijk toch overlast blijkt te ontstaan als gevolg van de inrichtingsmaatregelen (zie 

paragraaf 5.4). Er is een monitoringsnetwerk ingericht, waarbij de grondwaterstanden voor, tijdens en na de inrichting 

gemonitord worden. Provincie Overijssel is verantwoordelijk voor dit monitoringsmeetnet en de eventuele mitigatie. 

Mocht er onverhoopt toch sprake zijn van schade, als gevolg van dit peilbesluit, dan kan een verzoek om 

schadevergoeding worden ingediend bij het schadeloket van de Provincie Overijssel. Het peilbesluit is genomen op 

verzoek van de provincie, ten behoeve van het Natura 2000-gebied De Weerribben. Meer informatie over de 

schadevergoeding en de wijze van indienen is te vinden op: https://www.overijssel.nl/loket/bezwaar-klacht- 

info/schade-provinciale/schade-provinciaal! 
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          © 
  

Figuur 2. Vast te stellen peilen met de peilgebieden en sub-peilgebieden in Noordmanen (de rode pijl verwijst naar betreffende 

peilvak). Zie Bijlage C voor een vergroting. 
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Tabel 2. Peilgebieden met de benaming zoals aangehouden door WDOD en zoals opgenomen in overige plandocumenten. 

Vastte stellen peilen Vasttestellen beheer- _ Peilbeheer (BHR) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Peilgebied Subpeilgebied Vak (ziefiguur20) _(GGOR) (m NAP) marge (GGOR) (m NAP) _(m NAP) 

01 M11 -11.8 Polderpeil 

02 M1.2 -1.41/1.9 Polderpeil 

03 M1.3 -1.41/1.9 Polderpeil 

04 M2.1 -0.9/-1.7 Polderpeil 

05 M2.2 1419 Polderpeil 

VH38 06 v3 -1.2/20 Polderpeil 

07 P15 -0.85/-1.45 Polderpeil 

08 P16 -1.05/-1.5 Polderpeil 

09 B1M1 -0.85/-1.8 Polderpeil 

10 10 -1.0/-1.0 Polderpeil 

11 10 -1.0/-1,5 Polderpeil 

12 v4 +1.2/18 Polderpeil 

13 V4a -1.0/2.1 Polderpeil 

14 Vab -1.2/21 Polderpeil 

15 V5 +1.2/18 Polderpeil 

VH76 16 v6 -1.3/2.0 Polderpeil 

17 v7 -1.3-1.9 Polderpeil 

18 B11 -1.7/2.8 Polderpeil 

198 10a -1.41/1.9 Polderpeil 

20 KWS -2.0/2.0 Polderpeil 

21 P8 -0.73/-1.15 Boezempeil - 

VH80 

22 Pg -0.73/-1.35 Boezempeil -   
  

8 Onze referentie: D10032365:225 - Datum: 22 juli 2022 



TOELICHTING OP PEILBESLUIT NOORDMANEN 

SA ARCADIS 

1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De Weerribben-Wieden is het grootste laagveenmoeras van Noordwest-Europa. Vanwege de bijzondere natuur is dit 

gebied in 2013 aangewezen als Natura 2000-gebied, een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. De 

Weerribben is een uitgestrekt laagveenmoeras dat bestaat uit kanalen, petgat-/legakker-gebieden met natte 

graslanden, trilvenen, rietland en moerasbos op een totaaloppervlakte van ruim 4.000 hectare. Het gebied is 

grotendeels in eigendom en beheer van Staatsbosbeheer. 

De provincie Overijssel i verantwoordelijk voor het beschermen van natuurgebieden volgens het bestuursakkoord 

Decentralisatie Natuurbeheer (2011). De instandhoudingsdoelstelingen en wat er nodig is om die te realiseren, zijn 

vastgesteld in het Natura-2000-beheerplan voor De Wieden en Weerribben. Een van de doelstellingen is om nieuwe 

natuur te realiseren in deelgebied Noordmanen. Deelgebied Noordmanen heeft een oppervlakte van 291 ha en ligt in 

het zuiden van de Weerribben, ten noorden van Blokzijl en de N333 (Figuur 3). Het Natura-2000 gebied De Wieden 

ligt ten zuiden van Noordmanen. Noordmanen vormt hierdoor een belangrijke ecologische verbindingszone tussen de 

Weerribben en de Wieden. 

  

    

B Noordmanen 

E Popetgenzen Neoeranen 

71| E t 200 g Weeriben 

  

  
  

AARCADIS E# 
  
  

      
  

Figuur 3. Natura 2000-gebied De Weerribben en het deelgebied Noordmanen (rood). 

Deelgebied Noordmanen bestaat uit moerasvegetaties en bos, agrarische graslanden en natuurlijke graslanden. Er 

liggen diverse opgaven, zoals het ontwikkelen van leefgebied voor de grote vuurvlinder en de uitbreiding van 

leefgebied van moerasbroedvogels. Voor het realiseren van de nieuwe inrichting in deelgebied Noordmanen is een 

gewenste grond- en oppervlaktewaterstand bepaald. 
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Hiervoor moet het bestaande watersysteem gedeeltelijk worden aangepast. In een aantal peilgebieden worden de 

oppervlaktewaterpeilen verhoogd. Volgens de Waterwet en de Omgevingsverordening Overijssel 2017 is hiervoor een 

peilbesluit noodzakelijk. Voorliggend document vormt de toelichting op het peilbesluit. 

Samenhang met Inrichtingsplan, MER, PIP en vergunningen 

Voor de inrichting van deelgebied Noordmanen zijn diverse andere documenten opgesteld. Het inrichtingsplan 

Noordmanen (Arcadis, 2021a) beschrijft de inrichting voor Noordmanen inclusief toelichting op gemaakte 

inrichtingskeuzes en een gedetailleerde beschrijving en verificatie van de opgaven voor het gebied. Naast het 

inrichtingsplan is een milieueffectrapportage (MER) opgesteld (Arcadis, 20219; Arcadis, 2021h; Arcadis, 2021i). Hierin 

worden per milieuthema (bodem, water, natuur, archeologie, landschap en cultuurhistorie, overig gebruik en 

leefbaarheid, klimaat en beheer) de effecten van de inrichting beschreven. Voor de planologische inpassing is een 

Provinciaal Inpassingsplan opgesteld (Arcadis, 2021j). Ook worden er verschillende vergunningen aangevraagd voor 

de uit te voeren maatregelen. Voor aanpassingen aan het watersysteem wordt een watervergunning aangevraagd bij 

het waterschap. 

Tot slot beschrijft het hydrologisch onderzoek de effecten van waterpeilverandering op het omliggende gebied. Met 

name is berekend of er geen vernatting optreedt, die bebouwing, infrastructuur en landbouwgronden beïnvloedt. 

Samenhang met Kooi van Pen 

Staatsbosbeheer is voornemens in Kooi van Pen natuurherstelmaatregelen te treffen. Deelgebied Kooi van Pen ligt 

ten noorden van deelgebied Noordmanen, ten noorden van de Rietweg. Het MER brengt de effecten van de 

natuurherstelmaatregelen in Kooi van Pen in beeld. De gecombineerde (herstel)maatregelen in beide deelgebieden 

leiden tot een cumulatie van effecten op het grondwater. Deze cumulatie van grondwatereffecten wordt ook in het 

MER beschreven. 

1.2 Wettelijk kader 

Op grond van artikel 5.2 van de Waterwet is de beheerder verplicht een peilbesluit vast te stellen voor daartoe door te 

provincie aangewezen regionale wateren. Noordmanen maakt deel van een gebied waarvoor op aangeven van 

provincie Overijssel een peilbesluit is vereist. 

Artikel 5.2, tweede lid van de Waterwet, verplicht de beheerder in een peilbesluit vast te stellen: de waterstanden of 

bandbreedten waarbinnen waterstanden kunnen variëren en die gedurende daarbij aangegeven periode zoveel 

mogelijk worden gehandhaafd. Daarnaast bevat het peilbesluit een kaart met de begrenzing van het gebied 

waarbinnen de oppervlaktewaterlichamen gelegen zijn waarop het peilbesluit betrekking heeft (op grond van artikel 

4.5.3, eerste lid van de Omgevingsverordening Overijssel 2017). 

Het peilbesluit gaat vergezeld van een toelichting waarin wordt aangegeven: wat de aan het besluit ten grondslag 

liggende afwegingen en uitkomsten van de verrichte onderzoeken zijn, een aanduiding van de veranderingen van de 

waterstanden ten opzichte van de bestaande situatie en een aanduiding van de gevolgen van de te handhaven 

waterstanden voor diverse belangen (artikel 4.5.3, tweede lid, van de Omgevingsverordening Overijssel 

2017).Voorliggend document vormt de toelichting op het peilbesluit voor deelgebied Noordmanen. Het bevoegd gezag 

i het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD), die beheerder is van de oppervaktewaterpeilen. 

1.3 Werkwijze 

De nieuwe inrichting binnen deelgebied Noordmanen leidt tot aanpassingen aan het watersysteem, inclusief de 

waterstanden binnen het deelgebied. Het komen tot de vast te stellen peilen was een iteratief proces waarvoor de 

GGOR-methodiek is toegepast. De gewenste grondwaterstanden zijn bepaald, de effecten zijn berekend waarna de 

gewenste grondwaterstanden zijn vastgesteld. De uiteindelijk beoogde grondwaterstanden zijn nu in voorliggend 

peilbesluit meegenomen en de effecten daarvan zijn weergegeven: 

- Eerst is er gekeken naar het Actuele Grond- en Oppervaktewater Regime (AGOR) met de huidige peilgebieden, 

watergangen, kunstwerken en beheerders. Zie hoofdstuk 2 en 3. 

- Vervolgens is er gekeken naar het Optimale Grond- en Oppervlaktewater Regime (OGOR). Hierbij wordt er enkel 

rekening gehouden met de grondwaterstanden van de te ontwikkelen natuur. Deze optimale grondwaterstanden 

kunnen negatieve effecten hebben op nevenfuncties binnen het gebied en n het nabijgelegen gebied. Zie 

hoofdstuk 4 en 5. 
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+ Rekening houdend met de nevenfuncties die aanwezig zijn n en rondom het plangebied, is uiteindelijk het 

Gewenste Grond en Oppervlaktewater Regime (GGOR) bepaald, zie hoofdstuk 6 en 7. 

  

GGOR-methodiek in één oogopslag 

Binnen het Gewenste Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR) wordt gewerkt met verschillende termen. In 

dit peilbesluit worden de volgende definities gehanteerd: 

Actuele Grond- en Oppervlaktewater Regime (AGOR): het actuele grond- en oppervlaktewater regime zoals 

ingericht voor de huidige gebruikstunctie. 

Optimale Grond- en Oppervlaktewater Regime (OGOR): het optimale grond- en oppervlaktewaterregime 

beschrijft de grond- en oppervlaktewaterpeilen, zonder rekening te houden met omgevingsfactoren, waarbij de 

optimale omstandigheden worden bereikt voor de toekomstige functie. 

Gewenste Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR): het vastgestelde toekomstige grond- en 

oppervlakteregime, waarbij de doelrealisatie van bestemmingen op gebiedsniveau zo optimaal mogelijk s   
  

1.4 Samenwerking 

De inrichting voor deelgebied Noordmanen is tot stand gekomen door samenwerking met verschillende deskundigen 

‚en in samenspraak met een werkgroep, met daarin organisaties die het akkoord ‘Samen werkt beter’ hebben 

ondertekend. Dit betreft de Provincie Overijssel, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Staatsbosbeheer, LTO en 

gemeente Steenwijkerland. 

1.5 Peilbesluitprocedure 

Dit peilbesluit zal in werking treden nadat alle maatregelen om de natuurtypen te bevorderen zijn gerealiseerd. Deze 

maatregelen worden beschreven in het Provinciaal Inpassingsplan met bijbehorende bijlagen, zoals het 

Inrichtingsplan. De realisatie van het project zal vermoedelijk plaatsvinden in de periode 2023-2025. 

Het ontwerppeilbesluit wordt voor een periode van zes weken ter inzage gelegd. Gedurende deze periode kunnen 

ingezetenen en belanghebbenden hun zienswijze naar voren brengen. Dat kan schriftelijk of mondeling. De 

zienswijzen worden van een reactie voorzien en opgenomen in een reactienota. De reactienota wordt door het 

dagelijks bestuur vastgesteld. Als daar aanleiding toe is wordt het ontwerppeilbesluit aangepast. Hierna kan het 

peilbesluit, na kennisname van de reactienota, door het Algemeen Bestuur van het Waterschap worden vastgesteld. 

Als het peilbesluit is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt. Het besluit igt gedurende zes weken ter inzage. 

Gedurende zes weken (vanaf de dag na die waarop de stukken ter inzage zijn gelegd) kunnen beroep instellen bij de 

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State’ : 

- een ieder die een zienswijze heeft ingediend; 

- _ belanghebbenden (ongeacht of zij een zienswijze hebben ingediend). 

Het is mogelijk digitaal beroep in te stellen bij deze instantie via http:/loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor 

moet de indiener beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze 

voorwaarden. 

Voor het indienen van een beroepschriftis griffierecht verschuldigd. 

1 De ‘Coördinatieverordening Ontwikkelopgave EHS/Natura 2000' van provincie Overijssel is van toepassing. 
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1.6 Leeswijzer 

Voor het peilbesluit is de GGOR-methodiek gebruikt zoals beschreven in paragraaf 1.3. Deze Toelichting gaat verder 

in op de gebiedskenmerken van het projectgebied in hoofdstuk 2. Vervolgens is het actuele grond- en 

oppervlaktewater regime (AGOR) van het projectgebied omschreven waarbij de watergangen en huidige kunstwerken 

in beeld worden gebracht (Hoofdstuk 3). In hoofdstuk 4 is het optimale grond- en oppervlaktewater regime (OGOR) 

voor de natuur geschetst. Hoofdstuk 5 bevat het proces waarbij de GGOR is vastgesteld en de toetsing van de 

effecten op andere gebruikersfuncties. In Hoofdstuk 6 wordt dan het gewenste grond- en oppervlaktewater regime 

(GGOR) - het peilbesluit - uitgelicht. De verschillende peiltypen en overwegingen om tot de vast te stellen peilen te 

komen worden toegelicht. Dat hoofdstuk gaat vervolgens ook in op het dagelijkse peilbeheer om het peil op het 

gewenste niveau te behouden en de veranderingen in waterbergingscapaciteit van het gebied. Hoofdstuk 7 behandelt 

de monitoring en evaluatie van de waterstanden. 
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2 Gebiedskenmerken 

De Wieden en Weerribben vormen tezamen met de Natura 2000-gebieden Zwarte Meer, Rottige Meente & 

Brandemeer en Olde Maten & Veerslootslanden het grootste laagveengebied van Noordwest-Europa (Kiwa Water 

Research, juni 2007). Het is een restant van het veengebied dat zich ooit van Zwolle tot ver in Friesland uitstrekte. 

Dit hoofdstuk geeft een korte beschrijving van het Natura 2000-gebied De Wieden en Weerribben en een nadere 

gebiedsbeschrijving voor deelgebied Noordmanen. Basis hiervoor is het Natura-2000 beheerplan van de Provincie 

Overijssel (2017) en het inrichtingsplan voor (Arcadis, 2021a), aangevuld met enkele conditionerende onderzoeken. 

Een beknopte beschrijving van het Natura-2000 gebied De Wieden en Weerribben is te vinden in het inrichtingsplan 

(Bijlage A°). 

21 Hoogteligging 

Deelgebied Noordmanen 

Het maaiveld van Noordmanen ligt tussen -2,0 en -0,2 m NAP (Figuur 4), waarmee het maaiveld gemiddeld op een 

lager niveau ligt dan de rest van de Weerribben. Het maaiveld van het oostelijke gedeelte van het deelgebied ligt lager 

dan het westelijke gedeelte door de aanzet tot vervening. 
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Figuur 4. Hoogteligging van deelgebied Noordmanen in m NAP (AHN, 2020) 

2 Disclaimer: het Inrichtingsplan betreft het VO waarbij enkele peilen en de inrichting van de betreffende gebieden niet 

overeenkomen met dit peilbesluit. Dit betreft de vakken ten behoeve van het porseleinhoen en de blauwgraslanden. 
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22 Diepe en ondiepe bodemopbouw 

De Wieden - Weerribben 

De Wieden en Weerribben bestaan uit een dun (ca. 3 m) veenpakket op een zandondergrond. Door de grote 

waterdoorlatendheid van de ondergrond en gaten in de aanwezige slecht doorlatende lagen kan grondwater 

gemakkelijk uit het gebied wegzijgen. 

In de ondergrond van De Wieden en Weerribben ligt een oerstroomdal van de Vecht dat later is opgevuld met 

merendeels zandige afzettingen bestaande uit fluvioglaciaal materiaal (Formatie van Drenthe), rivierafzettingen 

(Formatie van Kreftenheye) en dekzand (Formatie van Boxtel). In de Formatie van Kreftenheye komt een slecht- 

doorlatende laag van klei en veen voor (Eem-Formatie, ca. 15-20 m - NAP) (Figuur 5). De Eem-laag is niet 

aaneengesloten en plaatselijk dun. Aan de oostzijde van het gebied ligt de stuwwal van Steenwijk/Oldemarkt, en aan 

de westzijde de stuwwal van Vollenhove. Onder de hogere gronden aan de oost- en westzijde ligt keileem, in het 

oerstroomdal is dat weg geërodeerd. 

Wieden Weerribben 
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Figuur 5. Dwarsdoorsnede diepe ondergrond op basis van REGIS |I. 

Deelgebied Noordmanen 

De ondergrond van Noordmanen is opgebouwd uit een zandige ondergrond met daarboven een venige deklaag. De 

regionale grondwaterstromingsrichting is westzuidwest. Globaal stroomt het grondwater van de hoger gelegen 

Hondsrug in oost Drenthe naar het Ketelmeer. Het boezempeil varieert tussen -0,73 en -0,83 meter NAP. 

23 Ontwikkeling van het landschap 

De Wieden - Weerribben 

In de laagte van het oerstroomdal heeft zich na de laatste ijstijd veen gevormd. In eerste instantie vond vorming van 

gematigd voedselrijk/voedselrijk veen plaats onder invloed van toestromend oppervlaktewater van 0.a. de Linde en 

Steenwijker Aa. Later ontstonden hoogvenen. Een groot deel van het oorspronkelijke veen bestond uit hoogveen. 

Tussen 250 en 1500 na Chr. degradeerde het hoogveen onder invloed van klimaatverandering, zeetransgressie en 

landgebruik door de mens. Door de toegenomen zee-invloed vond ook kleiafzetting plaats boven op het veen. Rond 

1400 na Chr. vond oppervlakkige vervening plaats en in de periode 1800-1900 grootschalige natte vervening in 
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petgaten. Door erosie en overstromingen werden legakkers weggeslagen en ontstonden plassen. Vanaf 1919 werd 

het gebied een boezem voor de omliggende polders, die steeds beter werden ontwaterd. 

Met de afsluiting van de Zuiderzee verdween in de jaren '30 de brakke invloed. Het veenpakket heeft aan de westzijde 

een dikte van 3-4 meter, aan de oostzijde is het dunner (1-2 meter). Vooral in het oostelijke deel zijn er sloten die de 

veenlaag doorsnijden en zich daardoor in de ondergelegen, beter doorlaatbare, zandlaag insnijden. Op de overgang 

tussen deze veen- en zandpakketten bevindt zich vaak een slecht waterdoorlatende laag, de gliedelaag. Door de 

doorsnijding van de gliedelaag kan er plaatselijk verhoogde infiltratie optreden door de wegname van de hogere 

infilratieweerstand (Provincie Overijssel, 2017). 

Het veengebied De Wieden en Weerribben heeft een karakteristiek patroon van petgaten en legakkers dat is ontstaan 

door het afgraven van veen voor de turfwinning. Rond 1920 was de turfwinning niet meer rendabel en schakelde de 

lokale bevolking geleidelijk over op rietteelt. In 1919 werd het A.F. Stroînk gemaal bij Blokzijl gebouwd om het 

waterpeil in Noordwest Overijssel onder controle te krijgen. Hierdoor werden de rietlanden minder nat, waardoor het 

verlandingsproces versnelde en het riet doorgroeid raakte met ruigtekruiden. Door dit menselijk handelen ontstond het 

kraggenlandschap, dat wordt gekenmerkt door afwisseling van sloten, open water en (riet)land afgewisseld met bos. 

Deelgebied Noordmanen 

Deelgebied Noordmanen is een oud verveningslandschap dat wordt gekenmerkt door een rechthoekig slotenpatroon 

met daarin de aanwezigheid van weren, ribben en kraggen. In het huidige beeld van Noordmanen zijn veel petgaten 

verland en begroeid met beplanting en wilgenstruweel, de kraggen zijn hierdoor minder goed zichtbaar. Het 

afgezonderde westelijke deel van deelgebied Noordmanen ligt in de Baarlingerpolder en ligt ongeveer 1,5 m hoger 

dan het oostelijke, en grenst n het noorden aan petgaten. Het oostelijke deel van Noordmanen grenst aan de polder 

Wetering West. Het noordelijke en westelijke deel is sterk verkaveld in een overwegend noordoost-zuidwestelijke 

richting. 

In de jaren 1960 is in Noordmanen een polder aangelegd om het gebied te ontginnen als landbouwgrond. Deze 

ontginning is halverwege gestaakt, de ontgonnen delen liggen lager in het landschap. Door inklinking van de bodem is 

de ontwaterde polder van Noordmanen relatief nog lager komen te liggen dan zijn omgeving. 

24 Bestaand landgebruik en habitats 

De Wieden - Weerribben 

Bepalend voor de vegetatie in De Wieden en Weerribben was en is de verlandingscyclus. Door vervening ontstond 

open water dat geleidelijk weer verlande. Later kreeg de rietteelt een grote rol. 

De geleidelijke dichtgroei van de petgaten (verlanding) komt momenteel nog plaatselijk voor in de vorm van matig 

voedselrijke overgangs- en trilvenen (trilvenen) en licht voedselrijke galigaanmoerassen. Het betreft oudere trilvenen, 

waarvan een aanzienlijk deel aan het verzuren is. Tegenwoordig stagneert kraggeverlanding nagenoeg. Met name in 

experimenten waarbij nieuwe petgaten zijn gegraven, treedt plaatselijk nieuwe verlanding op. Het betreft dan petgaten 

die in verbinding staan met bestaande triivenen. Jonge basenrijke, matig voedselrijke verlandingsvegetatie ontstaat nu 

vooral zeer kleinschalig in kleine greppels, die voorzien worden van (betrekkelijk) schoon oppervlaktewater en de 

randen van geplagde percelen die worden beïnvloed door basenrijk oppervlaktewater (Provincie Overijssel, 2017). 

Noordmanen en omgeving 

Binnen en net buiten de begrenzing van de Natura 2000-gebieden De Wieden en de Weerribben komt landbouw 

(grasland en bouwland) voor. Deze gronden vallen gedeeltelijk onder de Habitat- en Vogelrichtlijn en zijn voornamelijk 

in particulier beheer (zie Figuur 6). Ten aanzien van het watersysteem vinden handelingen plaats zoals het aan- en 

afvoeren van oppervlaktewater, onttrekken van grondwater en beregening met oppervlaktewater. 
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Figuur 6. Vogel- en habitatrichtlijngebieden in Noordmanen en omgeving (Ministerie van LNV, 2021). 

In een deel van De Weerribben vindt rietteelt plaats. Er liggen nog enkele complexen met rietcultuur tussen 

boezempeil en polderpeil, in Noordmanen komt aan de zuidzijde van het gebied nog rietteelt voor, zie ook het 

inrichtingsplan. Deels vindt dit plaats op eigen gronden, maar voor een belangrijk deel op gepachte gronden van 

Staatsbosbeheer. Om productie te bevorderen, worden de rietpercelen in de zomerperiode bevloeid met 

oppervlaktewater. Het riet wordt geoogst in de winter. Daarvoor mogen de waterpeilen in die periode niet te hoog zijn. 

Deelgebied Noordmanen is onderdeel van de het Nederlandse Natuurnetwerk (NNN) en het Natura 2000-gebied De 

Weerribben - Wieden. Deelgebied Noordmanen bestaat uit een afwisseling van (matig) voedselrijke graslanden, elzen- 

en berkenbroekbos, wilgenstruwelen, voedselrijke grote zeggen- en rietmoerassen, enkele veenmosrietlanden en 

enkele petgaten. Zowel de omvang als de diversiteit aan habitats maakt het deelgebied aantrekkelijk voor 

verschillende (zeldzame) vogelsoorten, zoogdieren, amfibieën en ongewervelden (Arcadis, 20202). 

Naast landbouw en bewoning wordt het gebied ook recreatief gebruikt. Het gaat bijvoorbeeld om routes voor fietsers 

en wandelaars en accommodaties voor watersporters en andere belevenissen. Daarnaast liggen er binnen of direct 

naast de gebieden enkele dorpen en gehuchten. 
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3 Huidig watersysteem (AGOR) 

Dit hoofdstuk beschrijft het huidige watersysteem: het actuele grond- en oppervlaktewaterregime (AGOR). De 

grondwaterstromingen zijn sterk beïnvloed door de inpoldering van de omgeving waardoor in het gebied wegzijging 

optreedt. Deze regionale stromingen worden in paragraaf 3.1 schematisch beschreven. Vervolgens wordt het 

grondwatersystem (paragraaf 3.2) en het oppervlaktewatersysteem (paragraaf 3.3) specifiek voor Noordmanen 

besproken. Basis voor de voorliggende beschrijving is het Natura 2000-Beheerplan van de Provincie Overijssel 

(Provincie Overijssel, 2017), de watersysteemanalyse (Arcadis, 2020c) en het inrichtingsplan (Arcadis, 20212); 

31 Het hydrologisch systeem in de Wieden - Weerribben 

Figuur 7 geeft het watersysteem in De Wieden — Weerripben schematisch weer. Door inpoldering van de omgeving 

(aanleg Noordoostpolder en ontginningspolders Scheerwolde) kwam het Natura 2000-gebied Wieden — Weerribben 

hoger te liggen dan de omgeving. Daardoor vindt er vanuit de Weerribben wegzijging plaats naar de lagergelegen 

omgeving. Wegzijging treedt vooral op in het eerste watervoerende pakket. De wegzijging is het sterkst aan de 

noordzijde. Voor zover vóór de ontginning al sprake was van regionale grondwateraanvoer door kwel is deze door 

vervening, polderpeilverlaging en inpoldering van de Noordoostpolder verdwenen. 

POLDER I BOEZEM POLDER IT 

0731083m -NAP 

venige deklaag 

Zandige ondergrond ( 

  
(Drooglegging (E Ontwateringsdiepte (D)Wegziging (@)infîtratie (S)Kwel (@ Drainage 

Figuur 7. Regionale watersysteem in De Wieden en Weerribben 

Variatie in drooglegging (zie uitleg in Figuur 8) is mogelijk door het aanhouden van verschillende 

oppervlaktewaterpeilen; polderpeil en boezempeil. De boezem dient voor de opvang en de afvoer van polderwater en 

het boezempeil varieert tussen -0,73 en -0,83 meter NAP: het zomer- en winterpeil, respectievelijk maximaal - en 

minimaalpeil genoemd. Het polderpeil hangt af van het lokale landgebruik en ligt lager en varieert sterker, waarbij het 

peil ‘s zomers over het algemeen vaak hoger ligt dan ‘s winters. In de sloten waar boezempeil wordt gehanteerd, 

infiltreert het water uit de sloot de bodem in. Vervolgens stroomt het water door de venige deklaag naar gebieden met 

lagere peilen; de polderpeilen. Hier komt het water van de gebieden met polderpeil uiteindelijk terecht in de 

watergangen. 

Grofweg kan een tweedeling gemaakt worden in kwel- en wegzijgingsgebieden. In de hooggelegen gebieden op 

boezempeil treedt voornamelijk wegzijging op. Wateraanvoer is n deze gebieden noodzakelijk om het water op peil te 

‘houden. In de laaggelegen gebieden op polderpeil aan de westzijde van de Weerribben treedt ook voornamelijk 

wegzijging op, met soms lokale kwel. Watertoevoer is ook in deze gebieden noodzakelijk om het water op peil te 

‘houden. De mate van kwel en wegzijging kan lokaal variëren als gevolg van deklaagweerstand en de aanwezigheid 

van een gliedelaag. Deelgebied Noordmanen ligt voornamelijk op polderpeil en dus lager dan boezempeil. 
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3.2 Grondwatersysteem 

Om de huidige situatie van het grondwatersysteem in beeld te brengen is gebruik gemaakt van een bestaand 

regionaal grondwatermodel (MIPWA 3.0). De huidige modelinvoeren zijn geanalyseerd en waar nodig aangepast. De 

aanpassingen die zijn doorgevoerd hebben betrekking op de ondergrond, het oppervlaktewatersysteem en de 

grondwateraanvuling (zie hydrologisch rapport in Bijlage B). Vervolgens is een gedetailleerd model voor deelgebied 

Noordmanen opgezet. Dit model is verder ontwikkeld door in meer detail naar lokale effecten en afwijkingen te kijken 

in plaats van op regionale schaal. Het model is gevalideerd op het bestaande meetnet en op de gemeten stijghoogten 

uit het nieuwe monitoringsmeetnet (Arcadis, 2018) welke is ingericht voor de ontwikkelopgave van de Wieden 

Weerribben. 

De ontwateringsdiepte in de huidige situatie (grondwaterstand ten opzichte van het maaiveld) bij de gemiddeld 

hoogste (GHG) en gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) is weergegeven in Figuur 8 en Figuur 9. In het westelijk 

deel van het deelgebied Noordmanen ligt het grondwater (relatief dicht) aan de oppervlakte. Aan de oostzijde ligt deze 

dieper dan 0,8 meter onder het maaiveid. 
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Figuur 8. Ontwateringsdiepte bij de gemiddeld hoogste grondwaterstand in de huidige (referentie-Jsituatie ’. 
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Figuur 9. Ontwateringsdiepte bij de gemiddeld laagste grondwaterstand n de huidige (referentie-Jsituatie' 

  
  

  

* In het gebruikte maaiveldhoogtebestand voor deze kaarten is nog een gronddepot ten noordoosten van 

Noordmanen aanwezig, dat inmiddels niet meer aanwezig is. Dit komt doordat het maaiveldhoogtebestand is 

opgesteld in de tiĳd dat dit depot nog aanwezig was. Hierdoor is het gebruikte maaiveld ter plaatse van dit depot 

te hoog. Dit heeft geen impact op de berekende grondwaterstanden ten opzichte van NAP, en ook niet op de 

hiermee berekende effecten. Wel geeft dit in bovenstaande figuren een vertekend beeld: de deze locatie ligt de 

GHG en GLG in werkelijkheid dichter bij maaiveld, doordat het maaiveld hier in werkelijkheid dus lager is. Direct 

ten noorden van de Rietweg is nog wel een gronddepot aanwezig. Ook deze valt buiten het plangebied. 

  

De isohypsenkaart van de zandondergrond in Figuur 10 laat voor Noordmanen een stijghoogte zien van -1 tot meer 

dan -2.5 meter onder NAP. Ten noordwesten en ten zuiden van het deelgebied ligt deze hoger. Het ruimtelijk patroon 

van de polderpeilen is duidelijk zichtbaar. 
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Figuur 10. Isohypsen van de gemiddeld hoogste grondwaterstand bij Noordmanen 

33 Oppervlaktewatersysteem 

De Wieden - Weerribben 

Het Natura 2000-gebied maakt grotendeels deel uit van de Boezem van Noordwest Overijssel, er is ongeveer 3000 ha 

open water. Door inpoldering van de omgeving ligt het grootste gedeelte van het Natura 2000-gebied hoger dan zijn 

omgeving. Het winterpeil is -0,83 m NAP en in de zomer mag het peil, afhankelijk van neerslag en verdamping, 

variëren tussen -0,73 m NAP en -0,83 m NAP. Om verdroging tegen te gaan heeft Waterschap Drents en Overijsselse 

Delta in september 2020 het bestaande peilbesluit aangepast (WDOD, 2020). Het herziene peilbesluit heeft onder 

normale omstandigheden de volgende kenmerken: 

* Het peil mag in maart geleidelijk stijgen naar een maximumpeil van -0,73 m NAP. 

* n de periode van april t/m september wordt een peil van minimaal -0,76 in plaats van -0,83 m NAP aangehouden, 

waardoor verdroging eerder in het seizoen is bij te sturen (WDOD, 2020). Als het peil in de zomer lager wordt dan - 

0,76 m NAP wordt bij gemaal Stroïnk water uit het Vollenhovermeer ingelaten. 

* Vanaf oktober wordt het peil geleidelijk teruggebracht naar het winterpeil (-0,83 m NAP). 

* Het winterpeil wordt aangehouden van november tot en met februari. 

Het gebied wordt voornamelijk gevoed door regenwater, de afvoer van het Drents plateau via de Vledder en 

Wapserveense Aa en de afvoer van overtollig water uit polders. Gedurende normale omstandigheden watert het 

gebied af via het Ettenlandskanaal en pompt gemaal Stroïnk het teveel aan water naar het Vollenhovermeer dat in 

open verbinding staat met het IJsselmeer. In sommige jaargetijden maken de wegzijging naar de ondergrond en een 

neerslagtekort / verdampingsoverschot het nodig om water bij het gemaal Stroïnk in te laten om het waterniveau in het 

gebied op het minimale peil te houden. 
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Bij extreme droogte in de periode van april tot en met september wordt water ingelaten bij -0,73 m NAP om dt peil te 

kunnen handhaven. Het peilbeheer wordt gestuurd op een gemiddelde van het peil bij 7 meetstations die verspreid 

over het gebied van de Boezem staan. 

Binnen de boezem zijn diverse kleinere peilgebieden waar het peil wordt geregeld door de eigenaar/ gebruiker. Zo zijn 

er delen die afgesneden zijn van het oppervlaktewater, en als gevolg van wegzijging een lager peil hebben. Door klink 

van het veen ligt het maaiveld hier lager dan boezempeil. Ook vindt er op rietpercelen binnen de boezem enerzijds 

onderbemaling plaats om het snijden van riet in de winter te vergemakkelijken en anderzijds bevioeiing plaats om de 

rietgroei te stimuleren. Door al deze particuliere ingrepen is de waterhuishouding van De Wieden en Weerribben zeer 

complex. 

Deelgebied Noordmanen 

Het deelgebied Noordmanen is opgebouwd uit verschillende veenbodems, met daaraan verbonden verschillende 

waterpeilen (Figuur 11). Het gehele deelgebied is opgenomen binnen de begrenzing van het Nederlandse 

Natuurnetwerk (NNN), waarin een hoog waterpeil gewenst is. Het huidige streefpeil igt voor een groot deel nog op - 

3,1 m NAP. Met dit lage waterpeil onderscheidt het deelgebied zich van de omringende gebieden waar veelal 

boezempeil wordt gehandhaafd. Het zeer diepe peil s ooit gebaseerd op de verwachting dat het ontginningsproces 

vanuit het oostelijke gedeelte ook door zou zetten naar het westelijke gedeelte. De noordkant van het gebied heeft een 

peil van -1 m NAP en een klein deel ligt op boezempeil (-0,73/-0,83 m NAP). Ten noorden (0.a. Kooi van Pen) en 

zuiden van het gebied wordt het boezempeil gehanteerd. Ten oosten en westen van het gebied liggen verschillende 

polderpeilen; variërend van -1 tot -3,1 m NAP. Vanuit de boezems treedt er in de huidige situatie nauwelijks tot geen 

kwel op in het gebied. In de laagste sloten treedt sporadisch kwel op wanneer het waterpeil in de boezems hoog staat. 

VH2094: -2,4 tot --4 

VH2093: -1,6tot -2 

Plangrenzen 

O Noordmanen 

ieuwe peiivakken 

    

Figuur 11. Huidige peilvakken in Noordmanen 
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De polders in deelgebied Noordmanen liggen tussen de watergangen Roomsloot en de Wetering (beide op 

boezempeil) en worden net als de polders aan de oostzijde van het deelgebied bemalen door de gemalen Wetering 

aan beide zijden van de Wetering. Het gemaal ligt aan de watergang Wetering en het oppervlaktewater stroomt van 

noordnoordwestelijke richting naar het zuidzuidoosten. Binnen het gebied wordt tevens peilbeheer uitgeoefend door 

verschillende landeigenaren, met behulp van kleine inlaten, duikers en pompen. 

Tabel 3 geeft een overzicht van de nummering van de peilvakken, het huidige peil (AGOR) en het gemiddelde 

maaiveld per peilgebied. 

Tabel 3. Kenmerken huidige peilgebieden Noordmanen. In de linkerkolom de huidige peilgebieden, daarnaast de toekomstige 

subpeilgebieden per peilgebied 

sub 

Peilgebied peilgebied _Vak (ziefiguur20) _ Huidig peil (AGOR) (m NAP) __Gemiddeld maaiveld (m NAP) 
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4 Optimale situatie en opgaven (OGOR) 

Dit hoofdstuk beschrijft de opgaven en de optimale situatie (OGOR) voor deelgebied Noordmanen. Vanuit de opgave 

en gekozen inrichting voor het gebied, worden de optimale grond- en oppervlaktewaterstanden bepaald. 

  

41 Ontwikkelopgave 

Binnen deelgebied Noordmanen worden meerdere doelstellingen voor habitattypen en doelsoorten gerealiseerd. De 

doelstellingen volgen uit de gebiedsanalyse en het Natura 2000-beheerplan voor De Wieden en Weerribben. Het 

creëren van een optimaal leefgebied voor de aangewezen doelsoorten en optimale omstandigheden voor 

aangewezen habitattypen staat hierbij centraal. Tabel 4 beschrijft welke doelen moeten worden gerealiseerd. 

Tabel 4. De doelstellingen voor deelgebied Noordmanen 

Deelgebied Doel en omvang in hectare (ha) 

Noordmanen Ontwikkelen nieuw leefgebied voor grote vuurvlinder (76 ha). 

Ontwikkelen blauwgrasland op voormalige landbouwgronden (28 ha). 

Uitbreiding leefgebied moerasbroedvogels purperreiger, roerdomp, snor, rietzanger, zwarte stern (55 ha) 

Uitbreiding leefgebied porseleinhoen (21 ha). 

Uitbreiding leefgebied grote karekiet (1-5 ha). 

Watersnip profiteert mee van de inrichting. 

Gebied moet ook functioneren als verbinding voor otter. 

  

  

42 Voorkeursvariant natuurtypen 

Via een uitgebreid ontwerpproces is een inrichting van deelgebied Noordmanen tot stand gekomen. Hierbij is rekening 

gehouden met de aanwezige abiotische en biotische kenmerken, de hoogteligging, de waterhuishouding en ligging 

van het gebied ten opzichte van aanwezige infrastructuur en bebouwing. Dit is gebeurd door samenwerking met 

verschillende deskundigen en in samenspraak met een werkgroep, met daarin organisaties die het akkoord ‘Samen 

werkt beter' hebben ondertekend. Dit betreft de Provincie Overijssel, Waterschap Drents Overijsselse Delta, 

Staatsbosbeheer, LTO en gemeente Steenwijkerland. Figuur 12 geeft de nieuwe inrichting van deelgebied 

Noordmanen weer. 

    
Figuur 12. Noordmanen met gebiedsgrens, doelsoorten, aantal ha's en vaknummers. 
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De doelen zijn gelieerd aan de doelsoorten (Figuur 12). 

+ V-vakken Inrichting ten behoeve van de Grote Vuurvlinder Natuurtype Kraggenlandschap 

+ B-vakken Inrichting ten behoeve van blauwgrasland Natuurtype blauwgrasland 

+ M-vakken Inrichting ten behoeve van de Moerasbroedvogels __ Natuurtype Riet 

+ P-vakken Inrichting ten behoeve van het Porseleinhoen Natuurtype Vochtig grasland 

+ GKvakken Inrichting ten behoeve van de Grote Karekiet Natuurtype Riet 

Centraal in het gebied is gekozen om van noord naar zuid nieuw leefgebied voor de grote vuurvlinder te realiseren 

(vak V3 /m V7). Door realisatie van nieuw leefgebied moet een verbindingszone voor de grote vuurvlinder ontstaan 

tussen de Weerribben en de Wieden. Door ontwikkeling van leefgebied centraal in het landschap kan gebruik worden 

gemaakt van het bestaande kraggenlandschap (bestaande ribben (=verhogingen), open water en moerasvegetaties) 

en de aanwezige cultuurhistorische structuur. 

Het oostelijke deel van het gebied wordt ingericht voor blauwgrasland (vak B11 m B14). Voor de ontwikkeling en 

instandhouding van blauwgrasland is buffering van de zuurgraad een belangrijke voorwaarde. In het verleden zorgden 

basenhoudende kwel dan wel kortdurende overstromingen met matig voedselrijk maar wel basenhoudend 

oppervlaktewater hiervoor. In deelgebied Noordmanen is momenteel echter weinig kwel aanwezig. Daarom is voor de 

inrichting van blauwgrasland gekozen om deze te situeren op een locatie zonder reliëf, waar water kan inunderen op 

het maaiveld. 

Twee delen aan de rand van het deelgebied worden ingericht voor moerasbroedvogels (vakken M1.1 U/m M1.3, M2.1 

en M2.2). De inrichting van het gebied als leefgebied voor moerasbroedvogels is gericht op het ontwikkelen van 

rietcomplexen (waterriet, overjarig, grofstengelig riet, inundatieriet) in ondiep water. De duur en freguentie waarmee 

rietland wordt geïnundeerd beïnvloedt sterk het type riet dat er ontwikkelt. Rietlanden zullen doorgaans in de winter 

inunderen en in de zomer zal het oppervlaktewaterpeil, en daarmee ook het grondwaterpell, uitzakken onder maaiveld. 

De vakken P8, P9, P15 en P16 worden ingericht voor het porseleinhoen. Het porseleinhoen wenst een inrichting met 

een uitzakkend waterpeil in de zomer en een variëteit aan nat grasland met slenken, doorsneden door watergangen 

waar riet kan ontstaan. 

Voor de grote karekiet worden de omstandigheden in vak GK21 gunstig geacht. Voor de ontwikkeling van het 

leefgebied van de grote karekiet i het wenselijk om het maaibeheer van de aanwezige rietvegetatie aan te passen 

van jaarlijks naar eens per 3 jaar gefaseerd maaien, zodat goed ontwikkeld grofstengelig riet kan ontstaan. 

43 Peilbeheer voor Natuurbeheer 

Om na inrichting de natuurtypen in stand te houden, is beheer en onderhoud nodig. Dit bestaat uit het 1 à 2x per jaar 

maaien van de vegetatie. Om het maaibeheer uit te kunnen voeren, worden de peilen tijdelijk verlaagd (dit worden 

beheerpeilen genoemd). Het rietland wordt dan - een keer per 2 à 3 jaar - afgesneden om overjarig, grofstengelig riet 

te ontwikkelen. Voor de ontwikkeling van blauwgrasland vindt er eens in de 2 jaar aan het einde van de winter 

(februari/ maart) inundatie plaats, waarbij het gebied 10 cm onder water wordt gezet. De wijze van beheer en 

onderhoud van de nieuwe inrichting wordt vastgelegd in een separate beheer- en onderhoudsnotitie. 

44 Optimale grondwaterstanden 

Op hydrologisch vlak bestaan de aanpassingen grotendeels uit het verhogen van de oppervlaktewaterpeilen om 

uiteindelijk over het gewenste grondwaterregime te beschikken. De gewenste diepte van het grondwater ten opzichte 

van het maaiveld is bepaald op basis van het voorgestelde natuurtype. Voor de realisatie van de biotopen behorend bij 

de doelsoorten worden de volgende grondwaterstanden beoogd (Tabel 5 geeft kort de optimale minimale en maximale 

grondwaterstanden per natuurtype weer). 
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Tabel 5. Natuurlypen met optimale standplaatsvereisten 

  

  

  

  

  

  

Natuurdoel Natuurtype Uiterste bandbreedten standplaatsvereisten 

Voorjaars-grondwaterstand Laagste grondwaterstand 

{m t.0.v. maaiveld) {m t0.v. maaiveld) 

Grote vuurvlinder Kraggenlandschap nv.t n 

Moerasbroedvogels Riet 20 tot 50 >-20 

Porseleinhoen Vochtig grasland Otot20 -60 tot0 

Blauwgrasland Blauwgrasland 5tot25 -40 tot-10 

Grote Karekiet Riet 20 tot 50 >-20   

Voor vochtige grasland staat het water 's winters en begin voorjaar tot op het maaiveld (2 cm tot O cm +mv) waardoor 

de vegetatie geen kans krijgt om te groeien en de bodem lang openblift. In de zomer mag vochtig grasland uitzakken 

tussen 40 cm en 60 cm — maaiveld 

Blauwgraslanden hebben als optimale grondwaterstand in de winter 5 cm +mv tot 25 cm — mv. In de zomer mag op 

veenbodems, zoals n de Wieden, de grondwaterstand hooguit enkele decimeters uitzakken omdat anders verzuring 

door regenwaterlenzen of eutrofiëring door mineralisatie optreedt (10 cm tot 40 cm — maaiveld). 

Rietlanden zullen doorgaans in de winter inunderen (20 tot 50 cm + maaiveld) en in de zomer zal het grondwaterpeil, 

uit zakken tot onder maaiveld (>20 em — mv). 

Kraggenlandschap is een verzameling van natuurtypen. Het is een landschap bestaande uit ribben (verhogingen), 

moerasvegetaties en open water. Aangezien er verschillende natuurtypen wordt beoogd is er niet een optimale GVG 

of GHG voor kraggenlandschap. 

4.5 Optimale oppervlaktewaterpeilen 

De optimale grondwaterstanden worden gerealiseerd door de oppervlaktewaterpeilen aan te sturen. De peilen binnen 

een peilgebied zullen niet verlaagd worden ten opzichte van de werkelijke huidige situatie. Daarnaast zullen de peilen 

niet hoger komen dan het boezempeil, en wordt berging binnen het gebied geboden om een extra belasting van de 

omgeving te voorkomen. 

Deze uitgangspunten zijn genomen om een robuust watersysteem te creëren en de grondwaterstanden te handhaven 

of te verhogen. Door de grondwaterstand te verhogen zal er minder veenoxidatie plaatsvinden al zal het gehele 

bodemdalingsproces in en nabij het natuurgebied hierdoor niet stopgezet worden. 
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5 Toetsing en mitigatie van effecten 

Hoofdstuk 4 beschrijft de optimale grond- en oppervlaktewaterpeilen per natuurdoel/ natuurtype. In en rondom 

deelgebied Noordmanen spelen echter diverse andere belangen waar met het bepalen van de peilen rekening mee 

moet worden gehouden, te weten woningen, landbouw en wegen. Dit hoofdstuk geeft een overzicht van deze 

belangen die in en rondom het deelgebied spelen, de effecten van de peilen op deze belangen en hoe ongewenste 

negatieve effecten worden voorkomen. 

51 lteratief ontwerpproces 

De nu vast te stellen peilen (zie hoofdstuk 6) zijn iteratief tot stand gekomen. Het onderstaand schema geeft dit 

werkproces weer. In het inrichtingsplan (zie Bijlage A3) en het hydrologische rapport (zie Bijlage B) is dit in detail 

beschreven. 

4. Aanvullend 

onderzoek 

+ Detallonderzoek op + _ Aanpassing ontwerp op basis 

basis van de uitkomst van uitkomst toetsing en/of 

van de toetsing nieuwe inzichten 

5 Fijn slijpen ontwerp 

  

1. Ontwikkeling 
2. Opstellen 

grondwatermodel á Ontwerp 3. Toetsing ontwerp 

+ Watersysteembeschrijving 
+ Opstellen ontwerp + Watersysteembeschrijving + Uitgewerkten 

op basis van Ontwikkeling en validatie getoetst ontwerp 

grondwaterregime regionaal en [okaal model 

+ Ontwikkeling en validatie 

regionaal en lokaal model 

      

Figuur 13. Iteratief werkproces voor de totstandkoming van het (hydrologisch) ontwerp. 

Uitgangspunt zijn de bij de Natura 2000 opgave passende peilen. Met een hydrologisch model zijn achtereenvolgens 

verschillende inrichtingsvarianten doorgerekend. Op grond van de hiermee verworven inzichten is het ontwerp steeds 

verder verfijnd. Het voorkomen van negatieve effecten op de omgeving stond hierbij centraal. 

Er is daartoe aanvullend onderzoek verricht naar de situatie bij de woningen in Nederland en Wetering-west, waarin 

drempelhoogtes zijn ingemeten, waterpeilen zijn ingemeten en bodemprofielen zijn bepaald. Voor het landbouwgebied 

in de Baarlingerpolder is een aanvullend bodemonderzoek en landbouwkundige beoordeling uitgevoerd. 

Naast deze effecten zijn ook de effecten op en door omliggende gebieden bekeken. Hierbij is gekeken naar het effect 

van de inrichting in het gebied Kooi van Pen (ten Noorden van Noordmanen) op de peilen n Noordmanen en naar de 

effecten van Noordmanen op deelgebied Muggenbeet (in De Wieden). 

Al deze aanvullende informatie is gebruikt om het ontwerp te optimaliseren. Zo is een kwelsloot langs de N333 

opgenomen in het plan/ontwerp om effect op Muggenbeet te voorkomen. Bij Nederland is het peil van de bermsloot 

langs de Rietweg lager ingesteld dan het aanliggende peilvak om effecten op woningen en wegen te voorkomen. De 

3 Disclaimer: het Inrichtingsplan betreft het VO waarbij enkele peilen en de inrichting van de betreffende gebieden niet 

overeenkomen met dit peilbesluit. Dit betreft de vakken ten behoeve van het porseleinhoen en de blauwgraslanden. 
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beoogde peilen in een aantal peilvakken zijn lager bijgesteld, en water aan- en afvoerroutes zijn aangepast. Ook is het 

ontwerp aangepast om extra belasting van het omliggende watersysteem in pieksituaties te voorkomen. 

Het inrichtingsplan (Bijlage A' bij dit rapport) geeft weer hoe het ontwerpproces is verlopen. Inhoudelijke informatie is 

te vinden in het hydrologisch onderzoek (Bijlage B bij dit rapport). Daarin is het definitief ontwerp ook vergeleken met 

een eerder ontwerp uit 2019. Dat ontwerp uit 2019 had wat minder effecten op de omgeving, maar leidde tot veel meer 

afgraven in het plangebied met bijbehorende hoge kosten en vrijkomend CO2. Het bereiken van de natuurdoelen vergt 

de nu aangegeven peilverhogingen in het plangebied. Deze natuurdoelen zijn juridisch vastgelegd in het Natura 2000 

Beheerplan en moeten zo mogelijk gerealiseerd worden in de eerste beheerplanperiode. 

52 Hydrologische effecten 

Het gekozen ontwerp (Voorlopig ontwerp, VO) voor Noordmanen is in het grondwatermodel ingevoerd en 

doorgerekend, inclusief de aanpassingen in de naastgelegen Kooi van Pen. Met de uitkomsten uit het model is het 

verwachte effect op de grondwaterstand bepaald en is de toetsing op gebruiksfuncties uitgevoerd. 

In Figuur 14 en Figuur 15 is de verandering van de grondwaterstand t.0.v. de huidige situatie weergeven. Te zien is 

dat de beoogde vernatting binnen het plangebied wordt bereikt. De effecten van het ontwerp op de grondwaterstand 

reiken tot buiten de projectgrens. De effecten werken met name door via de zandondergrond; door de hogere peilen 

neemt de stijghoogte in dit zandpakket toe waardoor er buiten het plangebied minder sprake is van wegzijging vanuit 

het freatisch pakket naar de zandondergrond. De effecten aan de oostzijde, in de waterberging Wetering-west, zijn 

een gewenst effect. Bij Muggenbeet is er alleen een beperkt effect op de GLG, niet op de GHG. De donkergroene 

zone betreft een stijging met 10-250m, dit gebied is grotendeels bestaande natuur. De lichtgroene zone betreft een 

beperktere stijging van 5-10em, ook dt is grotendeels bestaande natuur met enkele percelen in landbouwkundig 

gebruik. De GLG blijft daar in de landbouwkundige percelen bijna overal lager dan 80cm -mv. Bij de woning met het 

meeste effect stijgt de GLG ca. 10cm van -1,39 naar -1,29 t.0.v. maaiveld. De GHG (gemiddeld hoogste 

grondwaterstand) verandert niet bij Muggenbeet. 

Het hydrologisch onderzoek biedt een uitgebreide beschrijving van de hydrologische effecten, zie hiervoor Bijlage B. 

+ Disclaimer: het Inrichtingsplan betreft het VO waarbij enkele peilen en de inrichting van de betreffende gebieden niet 

overeenkomen met dit peilbesluit. Dit betreft de vakken ten behoeve van het porseleinhoen en de blauwgraslanden. 
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Figuur 14. Effect op de freatische grondwaterstand bij het ontwerp ten opzichte van de referentiesituatie bij de GLG. 

  

Effect op GHG bij VO Noordmanen 
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Figuur 15, Effect op de freatische grondwaterstand bij het ontwerp ten opzichte van de referentiesituatie bij de GHG. 
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5.3 Toetsing effecten op ruimtegebruik/functies 

Vervolgens is nagegaan hoe deze hydrologische effecten doorwerken op het ruimtegebruik in de direct omgeving van 

het plangebied, en het plangebied zelf. Eventuele effecten op nevenfuncties in het gebied zijn beschreven in het 

inrichtingsplan (zie Bijlage A5) en het bijpehorende MER, en hier kort samengevat. Het MER brengt ook de effecten 

van de natuurherstelmaatregelen in Kooi van Pen in beeld. De gecombineerde (herstel)maatregelen in Noordmanen 

en Kooi van Pen leiden tot een cumulatie van effecten. Deze cumulatie van effecten wordt in het MER beschreven. De 

hydrologische effecten als gevolg van de inrichting in Kooi van Pen worden in een watervergunning onderbouwd. 

Voor de onderstaande gebruiksfuncties is geconeludeerd dat er geen contlict is met de vast te stellen peilen, namelijk 

voor: 

- Bodem en ondergrond: de effecten van de peilaanpassingen hebben geen negatieve effecten op de bodem. Door 

de peilen te verhogen zal in delen van het deelgebied naar verwachting veenoxidatie juist verminderen. 

- Bestaande natuur: mogelijke schadelijke effecten op natuur zijn uitgesloten. De huidige waterhuishouding, die 

afgestemd is op veelal landbouwkundig gebruik, wordt juist aangepast om de natuurdoelen te realiseren. 

- Archeologie: archeologische artefacten liggen dieper in de ondergrond dan er wordt gegraven. En de 

oppervlaktewaterpeilen worden niet verlaagd. 

- Landschap en cultuurhistorie: het uitgangspunt van de inrichting i om mogelijk de oorspronkelijke 

ontginningsassen te behouden. De ruimtelijke kwaliteit van Noordmanen wordt door de aanpassingen verbeterd. 

- Recreatie: door de peilaanpassingen en de toekomstige natuurwaarden worden de belevingsmogelijkheden 

verbeterd. 

- Kabels en leidingen: het aanpassen van de peilen is niet van invloed op het functioneren van de kabels en 

leidingen in het gebied 

- Klimaat: door het op te zetten peil vermindert de CO+-uitstoot in het deelgebied. 

- Beheerinspanning: door het handhaven van goed peilbeheer blijft het gebied ook in de toekomst goed 

onderhoudbaar voor de terreinbeheerder (zie hiervoor paraaf 6.3). Dat vereist ook dat het watersysteem (stuwen, 

inlaten, duikers) goed wordt onderhouden. De beheerinspanning neemt toe ten opzichte van nu. 

Op enkele locaties (zie figuur A /m D hieronder) is er op basis van het model plaatselijk mogelijk een kans op negatief 

effect op het ruimtegebruik. Dit betreft 1 woning in Nederland, 2 woningen in Wetering-west en een landbouwgebied in 

de aangrenzende Baarlingerpolder. De uitgebreide toetsing is te vinden n het hydrologisch onderzoek (Bijlage B), 

daarin is ook beschreven welk toetsingskader is gehanteerd. 

Omdat het hier een kans op effect betreft wordt dit niet op voorhand gemitigeerd. De plaatselijke omstandigheden zijn 

complex, en het model is een vereenvoudiging daarvan. In de hiernavolgende paragraaf 5.4 is beschreven hoe 

eventuele negatieve effecten van het ontwerp zullen worden gemitigeerd of gecompenseerd. 

Voor het landbouwgebied in de aangrenzende Baarlingerpolder geldt dat deze (kans op) negatieve effecten geen 

aanleiding zijn om het hoofdwatersysteem en het peilbeheer in de Baarlingerpolder aan te passen. Dat geldt ook voor 

de toekomst voor zover het een effect betreft dat voortkomt uit de peilverhogingen binnen Noordmanen, De provincie 

staat garant voor een correcte afhandeling van eventuele optredende negatieve effecten. 

Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW-normen) 

Artikel 2.8 van de Waterwet en artikel 4.2.4 van de Omgevingsverordening Overijssel 2017 verplicht het waterschap 

zich te houden aan de vastgestelde normen voor wateroverlast. Gegeven de functie van het gebied zijn er normen 

vastgesteld voor de kans dat het peil van het oppervlaktewater het niveau van het maaiveld overschrijdt wegens 

neerslag. Deze normen zijn gebaseerd op de middenvariant van het klimaat scenario 2050 van het KNMI 

(Klimaatscenario G, 2006) (wetten.overheid.nl). 

s Disclaimer: het Inrichtingsplan betreft het VO waarbij enkele peilen en de inrichting van de betreffende gebieden niet 

overeenkomen met dit peilbesluit. Dit betreft de vakken ten behoeve van het porseleinhoen en de blauwgraslanden. 
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In de huidige situatie is het grondgebruik soms gras- en bouwland. In de nieuwe situatie verandert het grondgebruik 

naar natuur. Voor natuur gelden er geen wateroverlast normen. 

Bijzondere omstandigheden 

In de toekomstige situatie zullen de peilen (veelal) worden opgezet. Daardoor vermindert de bergende capaciteit in het 

gebied in een pieksituatie. Het gebied is daardoor natter wat betekent dat minder ruimte is om een stijgend peil op te 

vangen in het watersysteem. In de huidige situatie wordt een piekafvoer in een T25 situatie afgevoerd richting Gemaal 

Wetering. Omdat het onwenselijk is om dat debiet bij een T25 situatie toe te laten nemen (bij gemaal Wetering), zal de 

afvoer gecompenseerd worden door een extra uitlaat ten zuiden van vak VH76_18/B11. Deze extra uitlaat via de 

kwelsloot in combinatie met vertraging van de afvoer vanuit VH76_18/B11 zorgt ervoor dat de noordeijke uitlaat 

maximaal 187 I/s doorlaat in een T25 situatie. Er is dan geen sprake meer van een toename richting Gemaal Wetering 

(Arcadis, 2021f). Het overtollig water wordt vertraagd afgevoerd richting de kwelsloot en Gemaal Wetering. De 

kwelsloot zit aangesloten op een nieuw te bouwen gemaal. Vanuit beheeroogpunt heeft dit gemaal een maximale 

capaciteit van 5 m3/min (83 ls), dit is voldoende om de kwel uit de kwelsloot en een situatie waarin piekafvoer optreedt 

af te vangen. Onder nattere/extremere omstandigheden wordt het water zoveel mogelijk vertraagd afgevoerd. Het 

water wordt daarbij ijdelijk vastgehouden in peilvak VH76_18/B11 (in de watergangen en op het maaiveld bij het hoge 

peil) waarbij het peil in deze situatie mag stijgen tot -1.4 m NAP en stroomt uiteindelijk langzaam af. 
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54 Borging van mitigatie van eventuele negatieve effecten 

De borging van het voorkomen en opheffen van negatieve effecten bestaat uit enkele stappen, waarbij het initiatief 

voor vervolgonderzoek valt onder de verantwoordelijkheid van Provincie Overijssel. De volgende opeenvolgende 

stappen worden doorlopen, waarbij afnankelijk van de uitkomst per stap een volgende stap wordt doorlopen: 

1) Nader onderzoek en maatwerk-advies 

a) Voor woningen in Nederland en Wetering-west zal de provincie de huidige situatie vastleggen met behulp van 

een bouwkundige opname (nulmeting) inclusief een risicoanalyse van mogelijke natschade. Dit betreft niet 

alleen de genoemde 3 woningen maar ook enkele andere woningen waar de ontwateringsdiepte bij het 

ontwerp nog maar net voldoet; de in rood en oranje weergegeven woningen in onderstaande figuren A en B. 

Wanneer uit het onderzoek blijkt dat de ontwateringsdiepte in de toekomstig situatie niet meer zou voldoen, 

dan volgt een advies per woning met maatwerk oplossingen voor mitigerende maatregelen. 

b) Voor het landbouwgebied in de Baarlingerpolder geldt dat de percelen met de grootste kans op effecten in 

handen zijn van de provincie zelf. De overige particuliere percelen kennen veel minder kans op een effect. 

Samen met de betrokken landeigenaren zal een passende mitigatie of compensatie oplossing worden 

gezocht. Op grond van een daartoe reeds uitgevoerd nader onderzoek, zijn er daarvoor diverse mitigatie- en 

compensatie-opties in beeld gebracht. In het najaar van 2021 zal een verdieping van het onderzoek worden 

uitgevoerd en maatwerk-advies voor de aandachtsgebieden in de Baarlingerpolder worden uitgebracht, 

inclusief een kosten-batenafweging i.r.t. de mate van schade. Dit onderzoek richt zich vooral op de gebieden 

waar daadwerkelijk nadelige effecten verwacht worden (zie onderstaande figuren C en D). 

2) Mitigatie maatregelen voorafgaand aan de natuurherstelmaatregelen (deze mitigatie is van toepassing op de 

percelen waarvoor het verdiepend landbouwkundig onderzoek is uitgevoerd): Eventuele mitigerende maatregelen 

worden zoveel mogelijk gerealiseerd voor start van de realisatiefase van het project en zullen worden afgestemd 

met de betrokkene. Daar waar mitigatie en of compensatie niet mogelijk is zal met betrokkene worden afgestemd 

over evt. schadeloosstelling, zie hierna. Daar waar mitigerende maatregelen niet afdoende lijken, kan een 

eigenaar ervoor kiezen om op voorhand financiële compensatie te ontvangen zie ook punt 7. 

3) Uitbreiding grondwater-meetnet : Het bestaande grondwater-meetnet zal worden uitgebreid met een aantal 

meetlocaties bij Nederland, Wetering-west en Baarlingerpolder, zie hoofdstuk 7. Hiermee wordt de huidige situatie 

vastgelegd, en zal ook het effect van de peilaanpassingen worden gevolgd en met de verwachte effecten worden 

vergeleken. Voor een goede vastlegging van de huidige situatie is een meetperiode van in ieder geval een natte 

en een droge periode (zomer/winter) nodig (met 2 keer per jaar een opname), en liefst van een representatief jaar, 

voorafgaand aan de uitvoering van maatregelen. Ook wordt er 4 jaar na realisatie en het bereiken van het eindpeil 

gemeten 

4) Actief informeren : Voor-ijdens en na realisatie van de maatregelen zal de provincie de direct betrokkenen 

regelmatig schriftelijk/digitaal en eventueel ook mondeling informeren over de monitoringsresultaten. 

Contactpersoon namens de provincie Overijsse! is Harro Pruijssen. 

5) Stapsgewijs inregelen nieuwe peilen : De nieuwe waterpeilen n Noordmanen zullen gefaseerd worden ingesteld. 

Het uitgangspunt hier is dat de nieuwe waterpeilen binnen een jaar worden bereikt. De werkzaamheden verlopen 

immers per deelgebied gefaseerd, en de aanpassing van de peilen vervolgens ook over een periode van enkele 

maanden. De exacte invulling hiervan wordt in de vervolgfase nader uitgewerkt omdat dit samenhangt met de 

uitvoering in de realisatiefase. Door tegelijkertijd te monitoren met het uitgebreide meetnet wordt de vinger aan de 

pols gehouden voor wat betreft de effecten, zie het vorige punt ‘monitoring”. 

6) Melding ongewenste effecten : Indien zich na realisatie van de natuurherstelmaatregelen plaatselijk toch 

ongewenste negatieve effecten voordoen, dient de betrokkene dat bij contactpersoon van de provincie (zie lid 4) te 

melden. Dan zal worden beoordeeld of nadere mitigerende maatregelen nodig zijn dan wel dat het via het 

schadeloket dient te worden afgehandeld (zie lid 7). 

7) Verzoek om schadevergoeding : Mocht er onverhoopt toch sprake zijn van schade of van meer schade dan eerder 

verwacht, als gevolg van dit peilbesluit, dan kan een verzoek om schadevergoeding worden ingediend bij het 

schadeloket van de Provincie Overijssel. Het peilbesluit is genomen op verzoek van de provincie, ten behoeve van 

het Natura 2000-gebied De Weerribben. Meer informatie over de schadevergoeding en de wijze van indienen is te 

vindenop _ https://www.overijssel.nl/loket/bezwaar-klacht-info/schade-provinciale/schade-maatregelen/ . 

  

  

De provincie draagt zorgt voor een goed verloop van monitoring, afstemming met de betrokkene over de mitigatie en 

evt. afwikkeling van de schade, conform bovenstaande stappen, voor, tijdens en na de uitvoering. 
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Nadeelcompensatie 

Aan degene die als gevolg van de rechtmatige uitoefening van een taak of bevoegdheid in het kader van het 

waterbeheer schade lijdt of zal lijden, wordt op zijn verzoek door het betrokken bestuursorgaan een vergoeding 

toegekend, voor zover de schade redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de 

vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd (artikel 7.14 van de Waterwet). 

In dit geval is vergoeding van eventuele schade anderszins verzekerd. Verzoeken om schadevergoeding kunnen 

namelijk worden ingediend bij het schadeloket van de Provincie Overijssel, aangezien het peilbesluit is genomen op 

verzoek van deze provincie, ten behoeve van het Natura 2000-gebied De Weerribben. 

Ad punt 1- Aanduiding onderzoeksgebied 

Het onder punt 14 aangegeven onderzoeksgebied is in onderstaande kaarten A-B indicatief weergegeven. Deze 

figuren zijn afkomstig uit Bilage B (hydrologisch rapport). 

Het onder punt 1b aangegeven onderzoeksgebied is in onderstaande kaarten C-D indicatief weergegeven. De 

hydrologische effecten zijn vertaald naar mogelijke effecten op het landbouwkundig gebruik. Figuur C geeft de 

veranderingen in droog- en natschade. Figuur D geeft de landbouwkundige geschiktheid weer, waarbij de geschiktheid 

afneemt van groen, naar geel, naar oranje tot rood. Deze figuren zijn afkomstig uit het rapport Bodemgesteldheid 

Oostzijde Baarlinger Polder en Landbouwkundige Effecten Inrichting Noordmanen (Aequator 2021) dat als bijlage bij 

het MER is opgenomen. 

32 Onze referentie: D10032365:225 - Datum: 22 juli 2022 



TOELICHTING OP PEILBESLUIT NOORDMANEN 

SA ARCADIS 

  

  
  

Voorstel bouwkundig onderzoek 

 gebouw of woning binnen 5 cm contau, vokdoet 

wonng bnnen em contour oldoetnet 

B oo bnen cm contour volcoet t 

  

      

  

  

  

Figuur A Bouwkundig onderzoek woningen Nederland 
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Figuur B Bouwkundig onderzoek woningen Wetering West 
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Figuur C Verschil in landbouwschade t.0.v. de referentiesituatie, met het uitgangspunt dat enkel sprake is van grasland. 

  

Bodemgeschiktneid - huidige stuate Bodemgeschiktheid - tekomstige stuaie 

  

          
          

Figuur D Landbouwkundige geschiktheid (afnemend van groen naar rood) — huidig en plan 
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6 Peilbesluit (GGOR) 

Op basis van de OGOR voor de beoogde natuurdoelen en natuurtypen (hoofdstuk 4) en de overige nevenfuncties die 

in en rondom deelgebied Noordmanen spelen en de effecten van de peilen op deze nevenfuncties (hoofdstuk 5) is het 

gewenste grond- en oppervlaktewaterregime — kortweg GGOR - bepaald. Dit hoofdstuk geeft een toelichting op het 

vast te stellen peil per peilvak. Deze peilen zijn veelal hoger dan de bestaande praktijkpeilen en gaan in wanneer de 

inrichting van het oppervlaktewaterstelsel gereed is en de aanleg van kunstwerken, watergangen en keringen 

afgerond is. Naast deze inrichtingsmaatregelen geldt het uitgangspunt dat alle bestaande kunstwerken functioneel zijn 

in de huidige staat. De uitvoering staat gepland in de periode 2023-2025. 

  

6.1 Vast te stellen peiltypen 

De vast te stellen peilen kunnen worden ingedeeld in de onderstaande twee vetgedrukte categorieën: 

Tabel 6. (SubJcategorieen peilen in De Weerribben. 

Categorie _Subcategorie _Toelichting 

Boezempeil Het boezempeil van de Boezem van Overijssel (-0.73/-0.83 m NAP). 

  

  

  

  

Boezempeil- _ Boezempeil dat kortstondig dieper mag wegzakken tot -1,20 m NAP om beheer mogelijk te maken. 

Polderpeil _ Overige gebieden met verschillende peilen (lager dan boezempeil). 

Polderpeil Het polderpeil verschilt per peilvak, zoals vastgelegd in Tabel 7. 

Het polderpeil mag in aangegeven gevallen kortstondig dieper wegzakken of stijgen tot het peil dat 

de beheermarge toelaat. 

  

plangrenzen 

’ Noordmanen 

E Poiderpei 

E Boezempeit   
Figuur 16. Peilypen (boezempeil en polderpeii). 
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De onderstaande kaart geeft de nieuw vast te stellen peilvakken weer, n het daarna volgende figuur zijn ook de peilen 

opgenomen. 
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Figuur 16b : Peilvakken in de nieuwe situatie 
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De meeste peilen blijven op polderpeil. De gewenste natuurtypen ontwikkelen zich bij de polderpeilen, welke zijn 

afgestemd op de zo optimaal mogelijke peilen. Het onderstaande figuur 17 geeft de peilen weer. 

Figuur 17. Vast te stellen peilen in Noordmanen: minimaal peil, maximaal peil en beheerpeil. Zie Bijlage C voor een vergroting 
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6.2 Kaart met peil(wijziging)en 

De vast te stellen peilen in Noordmanen zijn weergegeven in Figuur 17 en Tabel 7. Fiquur 18 en 

VH76_18:-05 

Legenda 

Verschilkaart 

Minimumpeil 

  

      

  
Figuur 19 tonen de veranderingen in het maximum- en minimumpeil ten opzichte van de huidige situatie. De peilen 

worden veelal verhoogd ten opzichte van de huidige peilen. Door de wens tot compartimentering voor beheer en 

wateraanvoer, zijn er enkele peilvakken waar een kleine peilverlaging is voorzien. 

Bijlage C bevat een A3-formaat van de kaart met de vast t stellen peilen. 

Polderpeil 

In Noordmanen is variatie in drooglegging aanwezig door een sterke variatie in maaiveldhoogte. Daarom bestaat hier 

naast het boezempeil ook polderpeil (vakken VH38 en VH76). De polderpeilen liggen over het algemeen lager dan het 

boezempeil en variëren sterk van polder tot polder. Dit komt zowel door het verschil in maaiveldhoogten als door de 

ruimtelijke indeling van de doelsoorten en de standplaatsvereisten van de beoogde habitats. 
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De polderpeilen van de peilvakken lopen uiteen tussen een maximumpeil van -0,73 tot -2,0 m NAP en een 

minimumpeil van -0,85 tot -2,60 m NAP. Het peil mag kortstondig uitzakken ten behoeve van beheer. Om te inunderen 

wordt er gedurende een aantal dagen een hoger peil ingesteld in het vak VH76_18/B11. Het is aan de 

terreinbeheerder (veelal Staatsbosbeheer) om de peilen zo kort mogelijk aan te passen t.0.v. boezempeil om het 

natuurtype zo veel mogelijk te bevorderen. 

Boezempeil 

In het huidige oppervlaktewatersysteem wordt voor de peilgebieden ten noorden en zuiden van Noordmanen formeel 

boezempeil (NAP -0.73 m/-0.83 m) gehanteerd. 

Het peilgebied VH80_21 en _22 kan direct worden aangesloten op het boezempeil. Het gewenste natuurtype zal zich 

ontwikkelen bij dit boezempeil (-0.73 m tot -0.83 m NAP). Voor beheerdoeleinden mag het peil uitzakken tot -1.15 en 

1.35 m NAP gedurende een aantal weken, dit wordt een ‘boezempeil —’ genoemd. 
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Figuur 18. Peilveranderingen maximumpeil tussen het huidige peil en de vast te stellen peilen (in meters). Negatieve waarden 

corresponderen met een peilstiging, positieve waarden corresponderen met een peildaling. 
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Figuur 19. Peilveranderingen minimumpeil tussen het huidige peil en de vast te stellen peilen (in meters). Negatieve waarden 

corresponderen met een peilstijging, positieve waarden corresponderen met een peildaling. 
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Vast te stellen 

Beheermarge (boven- 

(A ARCADIS 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

sub Vak (ziefiguur Gemiddeld peilen (GGOR) en ondergrens Peilbeheer __ Waterregulerend 

Peilgebied peilgebied _20) maaiveld (m NAP) Doelsoort beheerpeil, m NAP) (BHR) (m NAP) kunstwerk Bijzonderheden 

01 Mit -1.40 Moerasbroedvogels -10/1.8 Polderpeil Inlaten 

02 Mi.2 -1.40 Moerasbroedvogels -1.1/1.9 Polderpeil Inlaten 

03 M1.3 -1.40 Moerasbroedvogels -1.1/1.9 Polderpeil Inlaten 

04 M21 -1.20 Moerasbroedvogels -0.9/-1.7 Polderpeil Inlaat 

05 m22 -1.20 Moerasbroedvogels -1.1/1.9 Polderpeil Stuw 

VH38 06 v3 -1.20 Grote Vuurvlinder -1.2/-20 Polderpeil Inlaat 

07 P1i5 -0.90 Porseleinhoen -0.85/-1.45 Polderpeil Stuw 

08 P16 -1.20 Porseleinhoen -1.05/-1.5 Polderpeil Inlaat 

09 BiMi -0.85/-1.8 Polderpeil Inlaat 

10 10 -1.0/-1.0 Polderpeil Stuw 

11 10 -1.0/1.5 Polderpeil Stuw 

12 Vv4 -1.40 Grote Vuurvlinder -1.2/18 Polderpeil Inlaat 

13 V4a -1,40 Grote Vuurvlinder -1.0/2.1 Polderpeil Inlaat 

VH76 14 V4b -1,40 Grote Vuurvlinder -1.2/21 Polderpeil Inlaat 

15 Vv5 -1.40 Grote Vuurvlinder -1.2/18 Polderpeil Inlaat 

16 v6 -1.40 Grote Vuurvlinder -1.3/20 Polderpeil Stuw   
  

43 

Onze referentie: D10032365:225 - Datum: 22 juli 2022 



TOELICHTING OP PEILBESLUIT NOORDMANEN 

Vast te stellen 

Beheermarge (boven- 

(A ARCADIS 

  

  

  

  

  

  

Sub Vak (zie figuur _ Gemiddeld peilen (GGOR) en ondergrens Peilbeheer __ Waterregulerend 

Peilgebied peilgebied _20) maaiveld (m NAP) Doelsoort (m NAP) beheerpeil, m NAP) _ (BHR) (m NAP) kunstwerk Bijzonderheden 

17 v7 -1.40 Grote Vuurvlinder 13419 Polderpeil stuw 

Tijdelijke inundatie tot 

18 B11 -1.80 Blauwgrasland -1.7/26 Polderpeil stuw 10 centimeter op 

maaiveld toegestaan. 

19 10a 1449 Polderpeil stuw 

Peilvak om negatieve 

20 KWS -2.0/2.0 Polderpeil GemaalGM1 _ effecten op de 

omgeving te mitigeren. 

2 P8 -0.70 Porseleinhoen -0.73/-1.1 Boezempeil- _ Geen 

VH8O 

22 P9 -0.80 Porseleinhoen -0.73/-1.35 Boezempeil- _ Geen   
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6.3 Dagelijks peilbeheer 

In de toekomstige situatie zijn de kunstwerken ingesteld op de streefpeilen. De instandhouding van de natuur vereist 

beheer en onderhoud, hiervoor geldt het beheerpeil (BHR, zie Tabel 7). In het Inrichtingsplan (Bijlage A$) staat het 

natuurbeheer- en onderhoud beschreven in hoofdstuk 6. 

Deze paragraaf behandelt het dagelijks peilbeheer van de peilgebieden. Daarnaast wordt toegelicht hoe het 

peilbeheer in extreme omstandigheden wordt uitgevoerd. 

Het moment (binnen het jaar) waarop de beheerpeilen worden ingesteld, en de duur ervan, hangen 0.a. af van de 

weersituatie en zijn daarmee n zekere mate variabel. De eerste jaren zal er meer terreinbeheer nodig zijn dan daarna. 

Dagelijks peilbeheer 

Het hoofd-oppervlaktewatersysteem valt onder de verantwoordelijkheid van Waterschap Drents Overijsselse Delta 

(WDOD). De detailafwatering valt onder verantwoordelijkheid van de terreinbeheerder, in dit geval veelal 

Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer gebruikt het fijnmazige netwerk van sloten met daarin kleine stuwen en duikers om 

het peil intern op orde te houden. Figuur 20 toont de watersysteemkaart met daarop de kunstwerken in het 

deelgebied. 

In de reguliere situatie staan alle kunstwerken ingesteld op streefpeilen en i er sprake van natuurljke dynamiek op 

basis van neerslag, verdamping en wegzijging. Voor een (terrein-)beheersituatie wordt het peil tjdelijk verlaagd om het 

gebied te kunnen beheren. Na het beheer, wordt er water ingelaten om weer tot streefpeil te komen. De volgende 

paragrafen beschrijven het peilbeheer dat ten behoeve van terreinbeheer tijdelijk kan worden ingesteld. 

V-gebieden 

In vakken in te richten voor Grote Vuurvlinder wordt het kraggenlandschap beheerd door opslag te verwijderen en te 

maaien. Hiertoe moet { keer per jaar, om de drie jaar het peil uitzakken tot het beheerpeil. De waterpeilen moeten 

uitzakken tot -1.8 m NAP voor vakken V4 en V5, -2.0 m NAP voor vak V6, -1.9 m NAP voor vak V7 

B-gebieden 

In de blauwgraslandvakken moet tweemaal per jaar worden gemaaid en afgevoerd. Daarnaast wordt maaisel 

gewonnen in de zomer en uitgestrooid, dit gebeurt eenmaal in het eerste jaar en eenmaal in het tweede jaar na 

uitvoering. Opslag wordt tevens gemaaid en afgevoerd, 2 maal per jaar. De gebieden worden beheerd op een peil van 

-2.6 m NAP. 

gebieden 

Eenmaal per jaar wordt opslag verwijderd. Het peil mag hiertoe uitzakken tot -1.80 m NAP (vak M1.1) en tot -1.9 m 

NAP voor de vakken M1.2 en M1.3. Het peil in de vakken M2.1 en M2.2 zakt voor het beheer uit tot -1.7 en -1.9 m 

NAP. 

P-gebieden 

In de porseleinhoengebieden wordt maaisel tweemaal per jaar afgevoerd. 

Gebieden P8 en P9 hebben alleen een inlaat- en geen uitlaatvoorziening. Om het peil te laten zakken voor beheer en 

onderhoudswerkzaamheden moet de stuw of inlaat gedurende een periode worden dichtgezet, zodat het waterpeil 

zakt door wegzijging en/of verdamping. 

De gebieden P15 en P16 zakken tot respectievelijk -1.45 en -1.50 m NAP uit, zodat het beheer van de graslanden en 

slenken mogelijk wordt gemaakt. 

® Disclaimer: het Inrichtingsplan betreft het VO waarbij enkele peilen en de inrichting van de betreffende gebieden niet 

overeenkomen met dit peilbesluit. Dit betreft de vakken ten behoeve van het porseleinhoen en de blauwgraslanden. 
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+ Hek met bord Nieuwe gestuurde inlaat 
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Figuur 20. Vereenvoudigde watersysteemkaart Noordmanen d.d. 2021-06-18. 

Er is alleen afvoer via één van de zeven uitlaten wanneer het peil moet worden verlaagd ten behoeve van beheer of bij 

hevige neerslag. Deze zeven uitlaten zijn ook in het beheer van het WDOD zodat zij kunnen sturen hoeveel water zij 

via gemaal Wetering kunnen verwerken. Voor beheer en onderhoud geldt dat in bijna alle gebieden binnen 14 dagen 

de benodigde minimum beheerpeilen bereikt kunnen worden. Net als P8, heeft peilvak P9 geen afvoerfunctie. Uit de 

berekening blijkt dat dit gebied ongeveer 26 dagen nodig heeft om tot het minimum beheerpeil uit te zakken. Na 

uitvoering van het terreinbeheer geldt dat het peil in 2 dagen weer hersteld moet zijn. Met uitzondering van peilvak V4, 

waarvoor de randvoorwaarde van 4 dagen wordt gehanteerd. De beheerpeilen zullen dan ordegrootte gedurende 1 

maand per jaar van toepassing zijn. 
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Overige peilvakken (zie ook grotere kaart in Bijlage C) 

In het ontwerp komen enkele kleinere peilvakken voor, die dienen voor de aan- en afvoer van het water naar de 

omliggende vakken, om de peilen onafhankelijk van elkaar te kunnen regelen. Dit zijn de peilvakken 

VH76_10 

VH76_11 

VH76_19 

VH76_13 

VH76_14 

VH38_09 

Aan de noordzijde van de Blokzijlseweg (N333) (in peilvak VH76_10, watersysteemkaart figuur 20: 10) wordt een 

kwelsloot aangelegd, ten zuiden van de Rietweg een bermsloot. Door de aanleg van deze sloten worden effecten van 

de peilopzet opgevangen, zodat de functies van woningen, wegen en landbouwgronden niet worden aangetast. 

Een nieuwe uitlaat ten noordwesten van vak VH76_12/V4 verzorgt de afvoer van de vakken via vak VH76_13/10a. 

* VH38 04 M21 

- VH38_ 05 M22 

- VH76_ 12 V4 

De vakken VH76_13 en VH76_14 (V4a en V4b) voeden de omliggende vakken 

+ VH76_ 12 V4 

- VH76 15 V5 

+ VH76_ 16 V6 

+ VH75 16 V7 

Vak VH38_09/B1M1 voedt de watergang ten oosten van de vakken 

* VH38 01 M141 

* VH38 02 Mi.2 

- VH38_ 03 M1.3 

Voor het beheer van deze kleinere peilvakken (P8 en P9) moet het waterpeil uitzakken tot het beheerpeil. 

Het peil in vak B{M1 zakt uit tot -1.8 m NAP. 

Vak 10 zakt voor een deel uit tot -1.5 m NAP en voor een deel tot -1.0 m NAP. 

De vakken V4a + V4b zakken uit tot -2.1 m NAP. 

Het peil in vak 104 zakt uit tot -1.9 m NAP. 

Het vast te stellen peil in vak KWS van -2.0 m NAP biedt voldoende drooglegging voor beheer en onderhoud en is 

daarom gelijk aan het beheerpeil. 
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In dit hoofdstuk wordt het monitoringsplan beschreven, waarin toegelicht staat hoe de effecten van het ontwerp van 

Noordmanen gemonitord wordt. Daarnaast wordt er uitleg gegeven over het schadeloket van de Provincie Overijssel. 

71 Monitoring 

Monitoring van de peilwijzigingen en de effecten, valt onder de verantwoordelijkheid van Provincie Overijssel. Bij het 

monitoren wordt er voornamelijk onderzocht of de werkelijke grondwaterstanden met de gemodelleerde 

grondwaterstanden overeenkomen. Dit is van belang voor de mogelijke effecten op andere gebruikersfuncties. 

Wanneer er onverwachte uitkomsten worden gemeten kunnen er indien nodig mitigerende maatregelen worden 

genomen. In het document “Monitoringsplan ontwerp Noordmanen en Kooi van Pen 2021" staat uitgebreid beschreven 

hoe er gemonitord wordt en hoe deze gegevens geanalyseerd worden. Het resulterende meetnet is hieronder 

opgenomen, evenals de essentie van de manier waarop zal worden gemeten de komende jaren en hoe de resultaten 

worden beoordeeld en gedeeld met betrokkenen. 

Het ontwerp voor Noordmanen is doorgerekend, waarbij de hydrologische effecten in kaart zijn gebracht (Arcadis, 

2021d). Voor het grondwatermodel is er een grondwatermeetnet aangelegd om de geohydrologische werking van het 

gebied te doorgronden en de nauwkeurigheid van het grondwatermodel aan te tonen (Arcadis, 2021e). Voorafgaand 

aan de uitvoering is het van belang om de referentiesituatie goed in beeld te brengen. Gedurende 1 jaar zijn de data 

van het meetnet gebruikt om de werking van het grondwatersysteem in het model te simuleren en valideren. De 

meetperiode moet in ieder geval een droog (zomer) en nat (winter) seizoen bevatten. Vervolgens i het meetnet door 

Arcadis overgedragen aan de Provincie Overijssel. 

Figuur 21 (drie delen) geeft de locatie van de peilbuizen in het meetnet grafisch weer. Daarnaast zijn er twee 

peilbuizen in het gebied in beheer bij externen, overleg over opname n het meetnet is gaande met de betreffende 

eigenaren. Dit meetnet bestaat uit reeds bestaande peilbuizen en nieuwe peilbuizen ten behoeve van de 

effectenmonitoring. Op alle locaties wordt de stijghoogte van het eerste watervoerende pakket gemeten (het 

zandpakket van de Formatie van Boxtel). Om te meten of er kwel of wegzijging plaats vindt zijn er op enkele locaties 2 

peilbuizenffilters geplaatst. 

Voorstel meetnet 

k ter 

peilbuizen bestaande meetnetten 

+ Fiter 

© 2Fitens 

Luetoto 

Plangrenzen Noordmanen   
49 Onze referentie: D10032365:225 - Datum: 22 juli 2022 



TOELICHTING OP PEILBESLUIT NOORDMANEN 

ARCADIS 

E3 Gm 

* ° 

ers01191 

e 

6'097 

Voorstel me 

* Im 

K 26ters 

peilbuizen bestaande meetnetten 

1Fner 

© zraes 

Porgerzen Kesrsmaren 

Voorstel meetnet 

* 1e 

* 2 1llers 

Luentoto 

Plangrenzen Noordmanen 

Kooi van Pen   
Figuur 21. Bestaande peilbuislocaties en uitbreiding van het meetnet (Nederland, Baarlingerpolder, Wetering-west) 
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Voor het meten van effecten op landbouw, erven en gebouwen zijn er verscheidene peilbuizen opgenomen n het 

monitoring netwerk. Tabel 8 geeft een overzicht van de peilbuizen en de reden van monitoren per peilbuis en 

bovenstaand figuur geeft de locatie weer. Dit betreft de combinatie van Noordmanen en Kooi van Pen. Op enkele 

locaties is er een extra peilbuis die de stijghoogte onder de veenlaag meet. Hierdoor kan er worden afgeleid of de 

eventuele schade wordt veroorzaakt door de verandering van de grondwaterstand of door een langzame infilratie van 

het veenpakket. 

De Provincie Overijssel zal het 1e jaar na uitvoering van de maatregelen elk kwartaal (4x per jaar) en daarna elke 6 

maanden (2x per jaar) de peilbuizen uitlezen om de kwaliteit van de meetgegevens te borgen. Bij het uitlezen wordt 

een handmeting uitgevoerd om de loggermetingen te kunnen valideren. De peilbuizen zullen ten minste vier jaar lang 

na uitvoering worden gemonitord, hierna zal de monitoring geëvalueerd worden om te bepalen of er nog langer 

gemeten dient te worden. Alle monitoringsgegevens zijn digitaal beschikbaar en inzichtelijk op de wateratlas van 

Overijssel. 

Met de bestaande en de nieuwe peilbuizen wordt voorafgaand aan de uitvoering de gemiddeld hoogste 

grondwaterstand (GHG) en gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) over een langere periode vastgelegd als 

referentie. Toetsing wordt gedaan aan deze referentiewaarde waarbij een verandering van meer dan 5cm als 

significant effect wordt beschouwd. Bij een verandering van meer dan 5 cm wordt dan getoetst of deze verandering 

een nadelig effect of schade tot gevolg heeft. Toetsing van effecten kan door de invloed van droge en natte jaren dan 

ook pas na meerdere jaren met zekerheid worden vastgesteld. Voor gebouwen zijn bouwkundige inspecties 

uitgevoerd en voor landbouw is de Waterwijzer gebruikt om de relatie tussen effecten en schade vast te stellen. 

Voor andere monitordoeleinden zoals de effectiviteit van de maatregelen op hydrologie, bodem en 

vegetatiesamenstelling, zie de MER-deel B. Hier worden onder andere verscheidene monitoringtechnieken zoals het 

Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) en de monitoring in het kader van Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) 

uitgelegd. 
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Tabel 8. Peilbuizen, ligging en doel (combinatie van Noordmanen en Kooi van Pen) 

  

  

  

Gebied Naam _ Doel* Toelichting 

peilbuis 

WeteringWest WW1 _ 2,3 _ Peilbuis in een raai om meer systeeminzicht te krijgen en om te bepalen of de berekende 

effecten realistisch zijn 

WWw2 _ 2,3  Peilbuis in een raai om meer systeeminzicht te krijgen en om te bepalen of de berekende 

effecten realistisch zijn 

WW3 1,2,3 _ Peilbuis in een raai om meer systeeminzicht te krijgen en om te bepalen of de berekende 

effecten realistisch zijn. Peilbuis staat ook bij woning dat aandachtspunt is, dus wordt 

gebruikt om een inschatting van overlast te maken en een 0-meting vast te leggen. 

WW4 _ 2,3 _ Peilbuis n een raai om meer systeeminzicht te krijgen en om te bepalen of de berekende 

effecten realistisch zijn. Peilbuis aan de andere kant van de Wetering om te toetsen of 

effecten doorwerken. 

  

  

  

WW5 _ 2,3  Peilbuis n een raai om meer systeeminzicht te krijgen en om te bepalen of de berekende 

effecten realistisch zijn 

WW6 _ 2,3  Peilbuis n een raai om meer systeeminzicht te krijgen en om te bepalen of de berekende 

effecten realistisch zijn 

WW7 _ 1,2,3  Peilbuis n een raai om meer systeeminzicht te krijgen en om te bepalen of de berekende 

effecten realistisch zijn. Peilbuis staat ook bij woning dat aandachtspunt is, dus wordt 

gebruikt om een inschatting van overlast te maken en een 0-meting vast te leggen. 

WW8 _ 2,3 _ Peilbuis n een raai om meer systeeminzicht te krijgen en om te bepalen of de berekende 

effecten realistisch zijn. Peilbuis bij woning waar wel effect is maar naar verwachting geen 

overlast. 

Wws _ 2,3  Peilbuis n een raai om meer systeeminzicht te krijgen en om te bepalen of de berekende 

effecten realistisch zijn. Peilbuis aan de andere kant van de Wetering om te toetsen of 

effecten doorwerken 

WWI0 2,3 _ Peilbuis n een raai om meer systeeminzicht te krijgen en om te bepalen of de berekende 

effecten realistisch zijn 

Nederland NLT 1,2,3 _ Peilbuis staat bij woning dat aandachtspunt is, dus wordt gebruikt om een inschatting van 

overlast te maken en een 0-meting vast te leggen. Peilbuis biedt ook inzicht in effecten 

aan de andere kant van de Roomsloot 

NL2 23  Peilbuis bij woning die net voldoet aan ontwatering van 80 cm. Peilbuis wordt gebruikt om 

te toetsen of het aanpassen van de bermsloot bij de Rietweg inderdaad ervoor zorgt dat 

hier geen effect optreedt. Peilbuis biedt ook inzicht in effecten aan de zuidwest kant van 

de Roomsloot. 

NL3 23 _ Peilbuis bij woning die voldoet aan ontwatering van 80 cm. Peilbuis wordt gebruikt om het 

daadwerkelijke effect te bepalen en biedt ook inzicht in effecten aan de maatregelen kant 

(noordkant) van de Roomsloot. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Baariingerpolder"BP1 23 __ Bepaling van referentiesituatie en eventuele effecten na maatregelen 

BP2 __2,3 __ Bepaling van referentiesituatie en eventuele effecten na maatregelen 

BP3 __2,3 __ Bepaling van referentiesituatie en eventuele effecten na maatregelen 

BP4 __2,3 __ Bepaling van referentiesituatie en eventuele effecten na maatregelen 

BP5 __2,3 __ Bepaling van referentiesituatie en eventuele effecten na maatregelen 

BP6 __2,3 __ Bepaling van referentiesituatie en eventuele effecten na maatregelen 

BP7 __2,3 __ Bepaling van referentiesituatie en eventuele effecten na maatregelen 

  

*Toelichting doel: 

1. Inschatting kans op overlast* _ ‘Verschil tussen 1 en 3 is een kleine nuance : bij 3 verwacht je ook een effect (op de grondwaterstand) en 

i wil e weten of deze verandering o  met wat e hebt berekend. Als dit klopt,is het aannemelijk 

2. Referentiesituatie bepalen __ gar de rest van de berekening ook klopt. Ook kan het daarbij uist gaan om een meet/ocatie waar géén 

3. Controle berekende effecten” _ effect wordt verwacht (volgens berekening), s dt ook wat we meten? B optie f gaat het cht om de 

beoordeling bij een functie: is hier sprake van overlast? Dit staat los van de verwachting of hier wel/geen 

eftect op treedt. Ook als er geen effect wordt verwacht, wil je daar meten om dit uit te kunnen sluiten. Of 

je wit meer duidelijkheid over de mogeljke oorzzak van de overlast. 

  

  

  

  

  

7 Deze peilbuizen zijn zo gekozen dat ze staan op de locaties waar volgens de studie van Aequator de grootste verslechtering 

optreedt, en zodat er een goed ruimtelijk beeld ontstaat. Hierbijis aandacht geweest voor de verschillende bodemtypen 
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Bijlage A - Inrichtingsplan 

Disclaimer: het Inrichtingsplan betreft het VO-ontwerp waarbij enkele peilen en de inrichting niet overeenkomstig zijn 

met dit peilbesluit. Dit betreft de vakken ten behoeve van het porseleinhoen en de blauwgraslanden. 
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Bijlage B - Hydrologisch rapport 

Toelichting op het Hydrologische rapport 

De modelstudie betreft een doorrekening van het VO. De (peil-Jbeheermarge van Porseleinhoen (P-gebieden) en 

blauwgrasland (B-gebieden) zijn sinds deze doorrekening gewijzigd. 

Voor de porseleinhoen-gebieden betreft het alleen een verruiming van de beheermarge, de streefpeilen blijven gelijk. 

Het aanpassen van het minimale peil en beheerpeil in blauwgraslandgebieden van -2.2 m NAP naar -2.6 m NAP is 

niet van invloed op de uitgevoerde hydrologische studie en leidt niet tot grotere negatieve effecten. In de 

hydrologische studie is gerekend met de hoogste waterstand. De bovengrens (van de streefpeilen) is niet gewijzigd 

daarmee zijn de onderliggende effectenstudies nog steeds relevant. De berekende grondwatereffecten naar de 

omgeving (vernatting) zullen met de voorgestelde aanpassing van de beheermarge van de peilen voor de 

Porseleinhoen en blauwgrasland gebieden minder zijn dan nu berekend, omdat het peil in de praktijk minder hoog zal 

worden opgezet dan eerder berekend. Door het naar beneden bijstellen van het minimale peil in de blauwgraslanden 

van -2,2 m NAP naar -2,6 m NAP zal geen sprake zijn van effect op verdroging immers in de huidige situatie is het 

polderpeil in deze gebieden al jaren -3.1 m NAP. 

Uit monitoring zal blijken of er inderdaad minder grote grondwatereffecten ten opzichte van de effecten naar de 

omgeving optreden. 
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Bijlage C - A3-kaarten huidige peilen en vast te stellen peilen 
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Figuur 22. Huidige peilen. 
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Figuur 23. Vast te stellen peilen. 
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