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In gesprek over het water(peil) in De Haak, Zegveld en 

alternatieven voor het toekomstig waterpeil 

Presentatie van gebiedsavond



Programma

 Welkom

 Wat is een peilbesluit ?

 De Haak – huidige situatie

 Waterpeil

 Wateroverlast

 Uitgangspunten

 Varianten voor toekomstig waterpeil

 In groepen rond de tafel knelpunten 

bespreken, aanvullen en nadenken over 

oplossingen en toekomstig waterpeil

 Afsluiting

Susan Graas

Projectleider Peilbesluiten



Peil

Peil van invloed op:

Peil volgt functie 

(wonen, landbouw, natuur)

Wateroverlast

Maaivelddaling

Waterkwaliteit en ecologie

…



Wat is een peilbesluit?

Een juridisch document waarin de waterpeilen en het peilbeheer is 
vastgelegd

Looptijd van 10 jaar

Bestaat uit:

Toelichting afweging

Peilbesluittekst

Kaarten

veilige dijken ● droge voeten ● schoon water



Fasen peilbesluit

Verkenning

Knelpunten

Inloopavond

Opstellen varianten

In gesprek

Uitwerken ontwerp-peilbesluit

Inloopavond

Inspraakperiode

Vaststellen peilbesluit

veilige dijken ● droge voeten ● schoon water



Lopende projecten 

waterschap Zegveld

veilige dijken ● droge voeten ● schoon water

Grechtkade west

Meije kade

Bufferzone Achttienhoven

Gemaal Zegveld

Hollandse kade – fietspad 



Watersysteem 

Zegveld

Voor de watergangen wordt een 

peil vastgesteld

in

uit

in

in

in



Watersysteem 

De Haak



Waterpeil
evaluatie peilen uit de praktijk

3 cm lager

2 cm hoger

Vast peil 

-2,19 m tov NAP

5 sept 2018



Natte tuinen – Wateroverlast
thv Bosweg 4, heer Kors



Overlast door …

grondwater

1. Stagnatie

- Infiltratiecapaciteit van de bodem klein

- Lokaal verlaging in maaiveld

2. Stijging oppervlaktewater

- Afvoer via watergang beperkt

- Extreme buien

grondwater

grondwater

3. Stijging grondwater

- Toename kwel / neerslag

- Beperkte doorlatendheid bodem



Grondwaterstanden
thv Bosweg 6, heer Hora Siccama

winter

zomer

winter

zomer



Duurzaam en robuust watersysteem
 Peil faciliteert functie van het gebied (natuur, wonen en econ. belangen)

 Minimaliseren wateroverlast (vasthouden, bergen, afvoeren)

 Rekening houden met klimaatsveranderingen

Instandhouden unieke natuur
 Wegzijging niet verder laten toenemen (bufferzone polder Achttienhoven)

 Waterkwaliteit verder verbeteren (minder ‘vreemd’ water)

 Verlandingsproces op gang brengen

 Voldoende buffercapaciteit (verzuring tegengaan)

 Stikstofdepositie verminderen
Uit: Beheerplan Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen en De Haeck Periode 2015-2021

Tegen acceptabele kosten 



veilige dijken ● droge voeten ● schoon water

Varianten 

toekomstig 

waterpeil

1. Huidige vaste peil (-2,19 m tov NAP)

2. Peil omhoog

3. Peil omlaag

4. Flexibel peil

5. …



Varianten 

toekomstig 

waterpeil

veilige dijken ● droge voeten ● schoon water

1. Huidige vaste peil (-2,19 m tov NAP)

2. Peil omhoog ???

3. Peil omlaag

4. Flexibel peil

5. …

Met flexibel peilbeheer kan het 

waterpeil vrij fluctueren binnen een 

vooraf vastgestelde boven- en 

ondergrens. 

Onder invloed van neerslag, verdamping, kwel en 

wegzijging fluctueert het peil binnen deze marges. Het 

water wordt afgevoerd wanneer het waterpeil de 

bovengrens overschrijdt en er wordt water ingelaten 

wanneer het waterpeil zakt tot onder de ondergrens. 

& extra pomp om ‘goeie’ water terug te pompen naar 

Nieuwkoopse Plassen



 De boven- en ondergrens is maximaal 5 cm tov het huidige, vaste peil

 Afvoer via stuw behoudt dezelfde capaciteit

 Tijdelijk hoger waterpeil in de watergangen tijdens natte periodes en/of een 

tijdelijk lager waterpeil in de watergangen tijdens droge periodes (niet

structureel)

 Onze analyses geven aan dat dit mogelijk is en niet tot overlast zal leiden

Resultaten 

computermodel

Flexibel peilbeheer

3 cm lager

2 cm hoger

Vast peil 

-2,19 m tov NAP



 De boven- en ondergrens is maximaal 5 cm tov het huidige, vaste peil

 Afvoer via stuw behoudt dezelfde capaciteit

 Tijdelijk hoger waterpeil in de watergangen tijdens natte periodes en/of een 

tijdelijk lager waterpeil in de watergangen tijdens droge periodes (niet

structureel)

 Onze analyses geven aan dat dit mogelijk is en niet tot overlast zal leiden

De variant flexibel peil willen we vanavond graag met u bespreken. 

Flexibel peilbeheer

- Wat hebben we nog gemist ?

- Wat vindt u van een flexibel waterpeil ?

- Ziet u knelpunten ?

- Wat is een mogelijke boven- en ondergrens ?

- Gedurende welke periodes van het jaar ?
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Bedankt !


