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Voorwoord

Status van dit document

Dit is een conceptversie van het definitieve rapport dat voor de SNIP3-toets wordt 

ingediend.

Openstaande punten in deze versie

 De brug bij de Plakkenweg is in dit rapport nog een duiker.
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HOOFDSTUK

1 Inleiding

1.1 AANLEIDING

Naar aanleiding van de hoge rivierwaterstanden in 1993 en 1995 heeft het kabinet besloten 

dat de beveiliging tegen overstromingen in het rivierengebied niet langer uitsluitend door 

dijkverhoging en -versterking moet plaatsvinden. Het kabinet heeft ervoor gekozen meer 

ruimte te geven aan de rivieren, om zó de vereiste veiligheid in het rivierengebied te 

garanderen. In de PKB Ruimte voor de Rivier heeft het kabinet hiervoor een samenhangend 

pakket van rivierverruimende maatregelen vastgesteld, die het stroomgebied van de Rijn en 

het bedijkte deel van de Maas beter zullen beschermen tegen overstromingen. Op 25 januari 

2007 is de PKB in werking getreden. 

De PKB Ruimte voor de Rivier richt zich op het realiseren van twee samenhangende 

doelstellingen:

 het op het vereiste niveau brengen van de bescherming van het rivierengebied tegen 

overstromingen;

 het leveren van een bijdrage aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het 

rivierengebied.

Het waarborgen van de veiligheid geldt als hoofddoelstelling; het verbeteren van de 

ruimtelijke kwaliteit als tweede doelstelling. Uiterlijk in 2015 moet het vereiste 

veiligheidsniveau in het rivierengebied rond de Rijntakken in overeenstemming zijn met de 

maatgevende afvoer van 16.000 m3/s bij Lobith. 

Het pakket aan maatregelen dat het kabinet in de PKB Ruimte voor de Rivier heeft 

voorgesteld moet ook op de lange termijn zijn nut behouden en geen belemmering vormen 

voor maatregelen die later noodzakelijk kunnen zijn. Op de lange termijn gaat het kabinet 

uit van 18.000 m3/s.

1.2 MAATREGEL HOOGWATERGEUL VEESSEN-WAPENVELD

Eén van de voorgestelde maatregelen uit de PKB Ruimte voor de Rivier is de hoogwatergeul 

Veessen-Wapenveld (zie Afbeelding 1.1). In de Nota van Toelichting van de PKB Ruimte 

voor de Rivier is de maatregel Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld als volgt beschreven:

PKB RUIMTE VOOR DE RIVIER

De maatregel Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld voorziet in de aanleg van een hoogwatergeul 

door het Wapenveldsebroek met een instroompunt ten zuidwesten van Veessen. Het 

uitstroompunt van de hoogwatergeul ligt bij de Hoenwaard, ten oosten van het gemaal Veluwe. 
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Er worden dijken aangelegd om het water onder vrije afstroming van zuid naar noord te leiden 

en om het binnendijkse gebied te beschermen. De toekomstige overstromingsfrequentie van de 

hoogwatergeul zal, volgens dit plan, beperkt zijn. Daarom kan de landbouwfunctie van het 

gebied gehandhaafd blijven.

Deze maatregel houdt concreet in dat er in het gebied van het Veesser-, het Vorchter- en het 

Wapenveldsebroek twee dijken in het landschap komen te liggen. Ertussen ontstaat zo een 

‘geul’, die bij hoogwater een deel van het water van de IJssel verwerkt (zie Afbeelding 1.2). 

Bij hoogwater stroomt het water de hoogwatergeul in bij Veessen, ter hoogte van 

rivierkilometer 961. Het uitstroompunt ligt ten oosten van het gemaal van Waterschap 

Veluwe, ter hoogte van rivierkilometer 972. Door de werking van de hoogwatergeul wordt 

de waterstand op de IJssel (bovenstrooms van het inlaatpunt) lager.

Tegen de komst van de hoogwatergeul is in het gebied veel protest geuit. Zowel door de 

lokale overheden gemeente Heerde en Waterschap Veluwe als door inwoners uit het gebied. 

Afbeelding 1.1

Plangebied hoogwatergeul 

Veessen-Wapenveld in PKB 

Ruimte voor de Rivier

Afbeelding 1.2

Principe hoogwatergeul
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Tijdens de behandeling van de PKB in de Eerste en Tweede Kamer zijn diverse 

Kamervragen gesteld, welke hebben geleid tot het indienen van de motie Eigeman c.s. In 

deze motie is aangegeven dat de maatregel naast de veiligheid ook moet bijdragen aan de 

ontwikkeling van het gebied. 

1.3 PLANSTUDIE HOOGWATERGEUL VEESSEN-WAPENVELD

Voor deze PKB-maatregel Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld is een planstudie gestart. De 

Minister van Verkeer en Waterstaat heeft met de provincie Gelderland op 12 oktober 2007 

een bestuursovereenkomst getekend voor de uitvoering van deze planstudie. 

De planstudie voor de maatregel Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld kent een dubbele 

opdracht:

1. Het opstellen van een projectontwerp dat leidt tot een waterstandverlaging van 71 cm 

op de IJssel tussen rivierkilometer 960,7 en km 961,7 en dat een bijdrage levert aan de 

ruimtelijke kwaliteit van het plangebied.

2. Het opstellen van een samenhangend herinrichtingsplan dat recht doet aan de 

landbouwkundige waarden, de landschappelijke kwaliteit en de hoogwateropgave. Dit 

is vertaald in het opstellen van een haalbaar plan voor de gebiedsontwikkeling, 

vastgelegd in het ‘Advies gebiedsontwikkeling’.

Daarnaast zijn aan het projectontwerp de volgende randvoorwaarden gesteld:

1. voldoen aan de eisen voor de veiligheid (een overschrijdingsfrequentie kleiner dan één 

keer per 1.250 jaar);

2. uiterlijk in 2015 zijn gerealiseerd;

3. passen in het taakstellend budget;

4. passen in het kader van de Nota ruimtelijke kwaliteit Veessen-Wapenveld;

5. draagvlak bij partijen in het gebied.

De PKB-maatregel Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld wordt planologisch vastgelegd in 

een Rijksinpassingsplan.

1.4 SNIP2A-BESLISSING MET AANTAL OPDRACHTEN VOOR SNIP3

Voor de interne besluitvorming bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat doorloopt het 

project de SNIP-procedure (Spelregels voor Natte Infrastructuur projecten) van 

Rijkswaterstaat. In de bestuursovereenkomst is vastgesteld dat de provincie aan de minister 

advies uitbrengt over de variantkeuze (de SNIP2A-beslissing) en over de projectbeslissing 

(SNIP3).

Op 28 mei 2010 heeft minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat het voorkeursalternatief 

voor de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld vastgesteld. Met deze zogeheten SNIP2A-

beslissing heeft de minister ingestemd met het voorkeursalternatief dat door de Stuurgroep 

Veessen-Wapenveld is aangedragen. Dat betekent dat de hoogwatergeul een geul wordt 

waarin landbouw de voornaamste functie blijft, met een overstromingsfrequentie van 

gemiddeld eens per mensenleven. De minister voegt aan zijn beslissing nog een taakstellend 

budget en een aanvullende opdracht toe. 
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In de kern luidt deze opdracht:

Onderzoek de mogelijkheden voor kostenbesparing, verbetering van de beheersbaarheid en 

betrouwbaarheid van de inlaat en versnelling in de uitvoering.

SNIP3-beslissing

Na de besluitvorming over het voorkeursalternatief is deze in de huidige fase (SNIP3) nader 

uitgewerkt en gedetailleerd. In deze fase is bijzondere aandacht geschonken aan het 

kostenbewust ontwerpen. Specifiek voor het ontwerp van de dijken is aanvullend 

onderzoek verricht. Ook is aandacht besteed aan de veiligheid en bereikbaarheid van het 

gebied en het projectontwerp zelf, o.a. de inlaat, de uitlaat, het dijktracé en de 

waterhuishouding in het plangebied. 

Het eindproduct is een volledig uitgewerkt projectontwerp van de hoogwatergeul inclusief 

onderbouwende rapporten met een (ontwerp) Milieueffectrapport (MER) en een advies 

Gebiedsontwikkeling. Al deze rapporten dienen ter onderbouwing van het (ontwerp) 

Rijksinpassingsplan met bijbehorende vergunningaanvragen om de hoogwatergeul te 

kunnen realiseren. Een totaaloverzicht van alle voor de SNIP3-beslissing opgestelde 

producten is in Afbeelding 1.3 opgenomen. 

Adviesnota SNIP 3
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Ontwerp:
Inrichtingsplan
Dijkontwerp
Grote kunstwerken
GIS-kaarten en leggers
Digitaal terreinmodel

Onderzoeken:
Geotechniek
Natuur
Archeologie
Bodem
Kabels & Leidingen
Niet-gesprongen explosieven

Procedures:
Milieueffectrapport
Samenvatting MER
Rijksinpassingsplan
Concept-vergunningaanvragen:

Flora- en faunawet
Natuurbeschermingswet
Wet algemene bepalingen 
Omgevingsrecht
Ontgrondingenwet
Wet BodembeschermingEffecten:

Passende beoordeling
Natuurtoets
Ammoniak
Rivierkunde
Hydrologie
Lucht, geluid & externe 
veiligheid

Projectdocumenten:
Bijdrage aan PPI-planning
PRI-raming

Basisproducten SNIP 2A

Uitvoering:
Uitvoeringsplan
Grondstromenplan

Gebruik:
Hoogwaterplan
Coördinatieplan
Beheer & Onderhoudsplan

Afbeelding 1.3

Overzicht van producten voor 

SNIP 3-beslissing
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1.5 DOEL VAN (GEO)HYDROLOGISCH RAPPORT

Doel van het geohydrologisch onderzoek is:

 een accuraat beeld van de geohydrologische gevolgen van het project;

 een uitwerking van het oppervlaktewatersysteem;

 het verkrijgen van inzicht in kosten, risico’s en beheersmaatregelen.

In dit rapport zijn de uitwerking van het watersysteem en de hydrologische effecten 

beschreven. De geohydrologische aspecten staan beschreven in het rapport “Geohydro-

logische studie hoogwatergeul Veessen Wapenveld“ (1 januari 2010). Het kostenaspect, de 

risico’s en beheersmaatregelen zijn opgenomen bij het ontwerp. De uitwerking van het 

monitoringsysteem is een separaat onderdeel.

Dit rapport beschrijft de verdere uitwerking van het voorkeursalternatief, en geeft inzicht in:

 het functioneren van het watersysteem onder reguliere omstandigheden en daarmee het 

kunnen faciliteren van de gebruiksfuncties (toetsing aan hydraulische normen voor het 

watersysteem);

 het functioneren van het systeem bij extreme neerslag (toetsing van de peilbeweging aan 

NBW-normen);

 het functioneren van het systeem in situaties met wateraanvoer (toetsing van aanvoer-

capaciteit voor doorspoeling en beregening);

 de effecten van een hoogwatergeul in bedrijf op de (geo)hydrologie van het omringende 

gebied.

1.6 LEESWIJZER

Dit rapport omvat allereerst een beschrijving van de huidige situatie van het plangebied. 

Vervolgens is het projectontwerp en de daarvoor gemaakte keuzes op hoofdlijnen 

toegelicht. Deze twee hoofdstukken geven algemene informatie over de PKB-maatregel 

Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld. Deze informatie is in alle rapporten opgenomen die in 

Afbeelding 1.3 zijn aangegeven. 

Hoofdstuk 4 beschrijft het huidige hydrologisch systeem. Het waterhuishoudkundig 

ontwerp wordt besproken in hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6 bevat de eisen ten aanzien van het 

functioneren van het systeem. De resultaten van een modelstudie in hoofdstuk 7 laten zien 

dat het ontwerp voldoet aan deze eisen. In hoofdstuk 8 worden conclusies en aanbevelingen 

verwoord.
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HOOFDSTUK

2 Plangebied 
Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld

2.1 PLANGEBIED

Het plangebied voor het projectontwerp omvat de toekomstige hoogwatergeul, de 

landschapszone en delen van het oeverwalgebied waar aanpassingen nodig zijn vanwege de 

hoogwatergeul. Het overgrote deel van het plangebied ligt in de gemeente Heerde. Aan de 

oostzijde, nabij Marle ligt een klein deel van het plangebied in de aangrenzende gemeente 

Olst-Wijhe.

Ten zuiden van Veessen wordt het plangebied begrensd door de IJssel. Langs de westzijde 

is de Grote Wetering de plangrens. Aan de oostzijde ligt de plangrens in het oeverwalgebied 

vanwege de landbouwbedrijfslocatie en aanpassingen aan watergangen. Ten noorden van 

de Werverdijk worden naast de aanleg van een uitlaatvoorziening kades aangelegd. Deze 

kades maken ook onderdeel uit van het plangebied. Het plangebied is circa negen kilometer 

lang en 500 tot 1.500 m breed. 

2.2 HUIDIGE SITUATIE

Tussen Heerde en de IJssel ligt het binnendijkse gebied van Veessen-Wapenveld (zie 

Afbeelding 2.4). Het gebied tussen de IJssel en de Grote Wetering is een open agrarisch 

gebied met voornamelijk graslanden. Het aantal inwoners in de gemeente Heerde is redelijk 

stabiel (circa 18.000 inwoners). De bevolkingsdichtheid in Heerde ligt fors onder het Gelders 

gemiddelde (229 inwoners/km2 in Heerde versus gemiddeld 398 in Gelderland). 

Landschap

Het gebied kenmerkt zich door de vier uiteenlopende landschappen van Veluwerand, 

komgebied, oeverwal en uiterwaard. Deze zijn nog duidelijk te onderscheiden en 

herkenbaar aanwezig. De variatie in landschappen op een zo korte afstand en de diversiteit 

maakt het gebied tussen Veessen en Wapenveld uniek. Tussen de meer besloten oeverwal 

en Veluweflank ligt het open komgebied. Het gebied tussen Wapenveld en Marle, het 

Wapenveldsebroek, wordt als zeer open ervaren. De overgang van Veluwe naar IJssel is 

daarbij het meest markant in het zuiden langs de Kerkdijk en in het noorden nabij het 

gemaal waar de rivierdijk ombuigt naar de Veluwerand. 

Bebouwing

In het plangebied bevinden zich vier dorpen: Wapenveld aan de noordzijde, en Heerde, 

Veessen en Vorchten aan de zuidzijde. Veessen is een typisch dijkdorp. Ook de 

buurtschappen Marle en Werven liggen aan de dijk en zijn duidelijk herkenbaar als 

buurtschappen aan de dijk. 
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De bebouwing concentreert zich op de oeverwal aan de oostzijde. Hier bevindt zich ook een 

aantal historische boerderijen met grote erven en voorhuizen.

Landbouw

Het plangebied heeft hoofdzakelijk een landbouwkundige functie met voornamelijk 

melkveebedrijven en daarnaast een aantal veehouderij-akkerbouw-fruitteelt- en 

vleesveebedrijven. Over het algemeen zijn de melkveebedrijven groter dan het landelijk 

gemiddelde. De veebezetting van 1,5 melkkoe per hectare met jongvee geeft een 

veebezetting van circa 2,5 gve per hectare. Het gemiddelde aantal melkkoeien per bedrijf is 

bijna 70 koeien. In het gebied komen veel ondernemers met groeiwensen voor. In de huidige 

situatie is beperkt verweving van functies aanwezig.

Afbeelding 2.4

Toponiemenkaart
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Ontsluiting

De wegenstructuur in het plangebied kenmerkt zich door twee noord-zuidverbindingen en 

een aantal oost-westverbindingen, die in de huidige situatie de hoofdontsluiting van het 

gebied vormen. De noord-zuidverbindingen bevinden zich aan de oostzijde van het gebied 

over de IJsseldijk (Werverdijk-Marledijk-IJsseldijk) met een aansluiting op de pont naar 

Wijhe en meer westelijk door het gebied (Schraatgravenweg, Nijoeverseweg, Oude IJssel-

Kerkweg, en Veesser Enkweg). De oost-west gerelateerde verbindingen zijn van noord naar 

zuid bezien de Werverdijk, de Breeweg, de Ziebroekseweg, de Plakkenweg en de Kerkdijk. 

Ten oosten van de Grote Wetering ligt een fietspad. Overige vrijliggende fietspaden zijn in 

het plangebied niet aanwezig.

Waterhuishouding

Het gebied Veessen-Wapenveld is waterhuishoudkundig te karakteriseren als een zeer 

zwak hellend afwateringsgebied. Het gehele gebied watert via de Grote Wetering af op de 

IJssel. De belangrijkste hoofdwaterlopen zijn de Terwoldse Wetering, Grote Wetering, 

Nieuwe Wetering en de Vorchter Leigraaf.

Ecologie

De Grote Wetering is, op de EHS kaart van de provincie Gelderland, een nog te ontwikkelen 

ecologische verbindingszone. Langs deze wetering liggen ter hoogte van Vorchten enkele 

bosjes (bestaande natuur). De noordzijde van het komkleigebied (Ganzenveld) vormt een 

belangrijk weidevogel- en ganzenfoerageergebied en is als beheergebied begrensd als 

Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het gebied staat bekend om de hoge dichtheid aan 

kritische weidevogelsoorten, zoals grutto en watersnip. In de wintermaanden foerageren 

hier grote aantallen kolganzen en kleine zwanen op het eiwitrijke gras. De belangrijkste 

binnendijkse floristische waarden zijn aanwezig in de vorm van kwelafhankelijke vegetaties 

en dijkflora. Op de IJsseldijk zijn verspreid glanshaverhooilanden aanwezig. Diverse 

vleermuissoorten gebruiken het gebied als foerageergebied en vliegroute. Verder komt de 

steenuil (jaarrond beschermde nesten Flora- en faunawet) verspreid over het hele 

plangebied voor. In de sloten en grotere wateren zijn beschermde vissoorten als kleine 

modderkruiper, bittervoorn en rivierdonderpad aanwezig. In de uiterwaarden is het 

voorkomen van de libellensoort rivierrombout bekend.

Het buitendijks gelegen deel (vanaf de buitenkruin van de IJsseldijk) van het plangebied 

maakt deel uit van het Natura 2000-gebied ‘Uiterwaarden IJssel’ (bij de instroomopening bij 

Veessen en bij de uitstroomopening). Het Natura 2000-gebied ‘Veluwe’ ligt ter hoogte van 

Wapenveld hemelsbreed op circa 1,5 kilometer afstand van het plangebied. 

Veiligheid bewoners

Het plangebied wordt in de huidige situatie beschermd door dijkring 52. Het wettelijke 

veiligheidsniveau van het gebied is net als het grootste deel van het Nederlandse 

Rivierengebied 1/1.250. Dit betekent dat de kans dat het gebied overstroomt kleiner is dan 

eens in de 1.250 jaar.
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HOOFDSTUK

3Ontwerp 
hoogwatergeul

Dit hoofdstuk geeft een nadere toelichting op het projectontwerp van de hoogwatergeul.

Onderscheid is gemaakt in de ‘normale’ situatie, waar de hoogwatergeul niet in werking is, 

en de situatie van een ’meestromende hoogwatergeul’. Voor meer informatie wordt 

verwezen naar het Inrichtingsplan.

3.1 HOOGWATERGEUL 

De hoogwatergeul reduceert de waterstand op de IJssel met minimaal 71 cm ter plaatse van 

de inlaat. De hoeveelheid water die door de hoogwatergeul kan stromen, is hierin sturend 

en wordt bepaald door de inlaat, de uitlaat en de breedte van de hoogwatergeul. Het 

bestaande veiligheidsniveau van 1: 1.250 jaar blijft gewaarborgd. 

De hoogwatergeul wordt alleen ingezet, indien dit voor de veiligheid langs de IJssel echt 

nodig is, dat wil zeggen: het gebruik van de geul “eens in een mensenleven”. Hierbij hoort 

een waterstand in de IJssel van NAP + 5,65 m bij de inlaat en een waterstand van NAP + 4,10 

m bij de uitlaat. Uitgaande van een frequentie van het gebruik van de hoogwatergeul van 

ca. 1 keer per 100 jaar zijn deze waterstanden bepaald op basis van de huidige inzichten en 

modelberekeningen, waarbij is uitgegaan van de situatie na 2015, als de maatregelen zoals 

vastgelegd in het programma Ruimte voor de Rivier gereed zijn.

De hoogwatergeul wordt niet gegraven, maar ontstaat door de aanleg van twee dijken, die 

op een afstand van ongeveer 550 tot 1.500 meter van elkaar liggen. De inrichting van de 

hoogwatergeul is gericht op landbouwkundig gebruik. Obstakels tussen de dijken zijn 

zoveel mogelijk verwijderd om de doorstroming van het water niet te belemmeren. De 

dijken zijn circa acht à negen kilometer lang en ten opzichte van omliggend maaiveld 3 tot 5 

m hoog. In het zuiden, ter hoogte van het dorp Veessen, bevindt zich een inlaat, die het 

IJsselwater keert tot een peil van NAP + 5,65 m. In het noorden, ter hoogte van Het Oever, 

bevindt zich de uitlaat (een kade) die het water keert tot NAP + 4,10 m. Ter plaatse van de 

in- en uitlaat zijn de bestaande IJsseldijk en Werverdijk afgegraven. De in- en uitlaat zijn zo 

ontworpen dat de overstromingsfrequentie van de hoogwatergeul voldoet aan het criterium 

‘eens in een mensenleven’. 



VEESSEN-WAPENVELD HOOGWATERGEUL SNIP 3

075485551:A ARCADIS 14

Afbeelding 3.5

Projectontwerp in een ‘normale 

situatie’
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Situatie van een’ meestromende hoogwatergeul’

Bij een waterstand in de IJssel van NAP + 5,65 m bij de inlaat stroomt het water over de 

kleppen van de inlaat. Om voldoende doorstroomcapaciteit te hebben om de taakstelling 

van minimaal 71 cm te realiseren, worden de beweegbare kleppen in de inlaat geopend en 

gaat het water in de hoogwatergeul ook daadwerkelijk meestromen. Het openen (d.w.z. 

neerlaten) van de kleppen gebeurt alleen als meestromen van de hoogwatergeul ook echt 

noodzakelijk is. Dit is als de IJssel het peil NAP + 5,65 m bereikt heeft. Als zeker is dat het 

peil van NAP + 5.65 m wordt bereikt, is het uit oogpunt van vermindering van overlast en 

schade in het gebied tussen Wapenveld en Dieren/Doesburg wenselijk om hierop te 

anticiperen. Dit kan door de kleppen van de inlaat van de hoogwatergeul Veessen-

Wapenveld iets eerder te openen en niet te wachten totdat het water daadwerkelijk over de 

kleppen stroomt. Een bijkomend voordeel van dit anticiperend optreden is dat bij 

neergelaten kleppen de stroomsnelheden in de hoogwatergeul beperkt blijven en daarmee 

ook de schade. 

In een bedieningsprotocol, dat in goed overleg met alle betrokken partijen zal worden 

opgesteld, wordt vastgelegd op basis van welke objectieve gegevens de kleppen worden 

bediend voordat de waterstand van NAP + 5,65 m wordt bereikt. Bij twijfel of de waterstand 

van NAP + 5.65 m net wel of net niet wordt bereikt, zal het water eerst over de kleppen 

gaan. Daarna worden de kleppen pas geopend.

Bij maatgevende omstandigheden voert de geul 45% van het IJsselwater af (circa 1.150 m3/s). 

Berekeningen met een verwachte maatgevende hoogwatergolf laten zien dat de 

hoogwatergeul zich in circa 14 uur vult. Vier dagen na het openen van de kleppen wordt de 

maximale waterstand bereikt. Weer tien dagen later zakt het waterniveau op de IJssel tot 

onder het niveau van de drempel van de inlaat en stroomt er geen water meer de 

hoogwatergeul in. De kleppen in de inlaat kunnen dan weer gesloten worden. 

Vanaf dat moment stroomt de hoogwatergeul grotendeels onder vrij verval leeg 

via de uiterwaarden richting Hoenwaard terug de IJssel in (zie Afbeelding 3.5). In 

een periode van ca. 2 weken stroomt de geul onder vrij verval leeg. Allereerst zal 

het water uitstromen over de uitlaat (Westkade) in het noorden. Vervolgens 

stroomt de waterschijf tussen maaiveld en de kruinhoogte van de uitlaat onder vrij 

verval weg door een uitlaatvoorziening in de uitlaat. Als laatste wordt het water in 

de watergangen (“binnen de boorden”) uitgemalen via het vernieuwde gemaal 

Nieuw Wapenveld op de Grote Wetering en vandaar via het gemaal Veluwe naar 

de IJssel. Voor het uit de hoogwatergeul pompen van het resterende water zijn ca. 

2 weken nodig. Na een periode van 6 weken, vanaf de overschrijding van de 

waterstand van NAP + 5,65 m, is de “normale” situatie weer hersteld.

Volgestroomd is de hoogwatergeul een langwerpige nevengeul van de IJssel (zie Afbeelding 

3.6). Als de hoogwatergeul volloopt, zorgt dit voor een aanzienlijke verlaging van het 

waterpeil in een deel van de IJssel. Het oeverwalgebied tussen de hoogwatergeul en de 

IJssel met de dorpen Veessen, Vorchten en Marle blijft bereikbaar via de brug Kerkdijk bij de 

inlaat en de brug Werverdijk bij de uitlaat.
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Afbeelding 3.6

Situatie van een 

‘meestromende 

hoogwatergeul’
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3.2 INLAAT

In normale omstandigheden dient de inlaat het landbouwgebied in de hoogwatergeul te 

beschermen tegen hoogwater. Bij extreem hoogwater op de IJssel dient de inlaat juist water 

vanuit de IJssel door te laten richting hoogwatergeul. 

De inlaat bestaat uit een dijklichaam met daarbovenop kleppen. De kleppen zijn eenvoudig 

van constructie en bediening. Het onderliggende dijklichaam met een hoogte van NAP +

4,80 m vormt een zeer betrouwbare waterkering. Slechts eens in de ca. 5 jaar staat het water 

tegen de kleppen. De kleppen hebben aan de bovenkant een hoogte van NAP + 5,65 m. De 

inlaat beslaat de gehele strook tussen de westelijke en de oostelijke dijk, circa 800 meter. 

Deze inlaat met kleppen over de volle breedte kent een uitgekiende betrouwbaarheid 

(d.w.z. kleine kans op falen) en beheersbaarheid. Belangrijk voordeel van deze inlaat is dat 

bij falen van de bedieningsconstructie de kleppen altijd neergelaten kunnen worden, 

waardoor de inlaat alsnog werkt. Het lineaire karakter van de constructie draagt bij aan een 

goede landschappelijke inpassing en daarmee aan de doelstelling voor ruimtelijke kwaliteit.

3.3 UITLAAT

De uitlaat dient, vergelijkbaar met de inlaat, te voorkomen dat de hoogwatergeul vaker dan 

eens in een mensenleven inundeert. In de situatie van een meestromende hoogwatergeul 

biedt de uitlaat voldoende afvoercapaciteit. Om het huidige karakter van het gebied zo veel 

mogelijk te handhaven is het tracé van de bestaande kades gebruikt als (onderdeel van ) de 

uitlaat. 

Bij een meestromende hoogwatergeul stroomt het water onder vrij verval over de uitlaat (de 

huidige westelijke kade (Westkade). De Oostkade kent momenteel al een grotere hoogte dan 

de Westkade en heeft als functie te voorkomen dat rivierwater vanuit de IJssel de 

hoogwatergeul instroomt. Om het leegstromen te versnellen is een uitstroomconstructie in 

de uitlaat nodig. Deze uitwateringssluis heeft deuren, die het water buitendijks keren totdat 

het waterpeil aan de binnenzijde voldoende is gestegen en de deuren door de waterdruk 

openen. 

Om voldoende afvoercapaciteit voor de meestromende hoogwatergeul te realiseren, wordt 

de Werverdijk afgegraven. Deze opening wordt voorzien van een brug (Brug Werverdijk) 

om een hoogwatervrije ontsluiting voor het gebied te bieden. Uitgangspunt bij het ontwerp 

van de bruggen voor de hoogwatervrije ontsluiting is het behoud van de Kromme Kolk en 

de daaromheen gelegen bestaande Werverdijk. De Kromme Kolk vormt een belangrijke 

verwijzing naar de in deze omgeving in het verleden vaak doorgebroken dijken. 

3.4 DIJKEN

Aan weerszijden van de hoogwatergeul worden nieuwe dijken aangelegd, welke aansluiten 

op de bestaande IJsseldijk. Door de aanleg van deze dijken ontstaat een extra dijkring (het 

oeverwalgebied c.q. het ‘eiland van Veessen, Vorchten, Marle en Werven’ dat ontstaat bij het 

meestromen van de hoogwatergeul (zie Afbeelding 3.6)), terwijl de bestaande dijkring 

ruwweg wordt verplaatst van de IJssel naar de Grote Wetering. Het bestaande 

veiligheidsniveau voor bewoners van de oeverwal tussen de hoogwatergeul en de IJssel 

blijft gehandhaafd. 



VEESSEN-WAPENVELD HOOGWATERGEUL SNIP 3

075485551:A ARCADIS 18

De dijken van de hoogwatergeul zijn ontworpen op hetzelfde veiligheidsniveau (1:1.250) als 

de bestaande IJsseldijk. 

De dijken zijn gesitueerd op de grens tussen enerzijds de Veluweflank en het komgebied en 

anderzijds het komgebied en de oeverwal. De kruinhoogte van de dijken volgt uit de 

voorschriften uit de Leidraad Rivieren inclusief Addendum I. Hierbij wordt rekening

gehouden met de situatie zoals die in de periode 2050 – 2100 verwacht wordt bij een afvoer 

van 16.000 m3/s en zelfs 18.000 m3/s bij Lobith. De effecten van alle Ruimte voor de 

Riviermaatregelen zijn hierbij meegenomen. Uiteindelijk is gekozen voor dijken met een 

talud van 1:3 aan de buitenzijde en 1:2,5 aan de binnenzijde. De overweging hierbij is dat 

vanuit erosiebestendigheid en golfoploop een 1:3 buitentalud gewenst is, terwijl het 

binnentalud iets steiler is teneinde grond en daarmee kosten te besparen.

De 9 km lange westelijke dijk, ligt grotendeels parallel aan (en ten oosten van) de Grote 

Wetering en is ten opzichte van het omliggende maaiveld gemiddeld 4,5 m hoog. Ten 

oosten van het Gemaal Veluwe sluit de westelijke dijk aan op de Werverdijk, de bestaande 

primaire waterkering. In het zuiden van het plangebied sluit de westelijke dijk ten noorden 

van de Nijesteen aan op de huidige IJsseldijk. 

De 8 km lange oostelijke dijk sluit ten westen van Veessen en de Hollewand aan op de 

huidige IJsseldijk. De oostelijke dijk is ten opzichte van het omliggende maaiveld 3 à 4,5 m 

hoog. Vanaf Veessen ligt de oostelijke dijk tot aan de Werverdijk in het noorden. Vorchten 

blijft aan de oostzijde van de oostelijke dijk liggen. Ten westen van Werven sluit de 

oostelijke dijk aan op de Werverdijk.

3.5 NIEUWE UITERWAARD

Bovenstrooms van de inlaat wordt de huidige IJsseldijk afgegraven, tussen de aansluitingen 

van de nieuwe westelijke en oostelijke dijk. De nieuwe kruinhoogte van de afgegraven 

IJsseldijk aan de rand van de nieuwe uiterwaard is, net als grote delen van de aangrenzende 

bestaande uiterwaard, NAP + 3,00 m. Daarmee ontstaat in het gebied tussen de inlaat, de 

westelijke dijk en de huidige IJsseldijk een nieuwe uiterwaard (grootte circa 30 ha.). 

Wanneer de IJssel een waterpeil boven NAP + 3,00 m bereikt, zal de nieuwe uiterwaard 

onder water komen te staan. In de situatie waarin de effecten van alle Ruimte voor de 

Riviermaatregelen op de IJssel zijn meegenomen, zal dit gemiddeld 30 dagen per jaar 

plaatsvinden. 

3.6 LANDBOUWBEDRIJFSLOCATIE

Het plangebied is op dit moment grotendeels in agrarisch gebruik. Ook in de situatie met 

hoogwatergeul blijft het agrarisch gebruik grotendeels gehandhaafd. In de hoogwatergeul 

zijn geen landbouwbedrijfslocaties aanwezig; binnendijks komt een nieuwe landbouw-

bedrijfslocatie te liggen. De bedrijfslocatie zelf is maximaal 1 ha. groot. Voor de bedrijfs-

woning is 1.000 m2 beschikbaar.

Om binding te houden tussen de percelen in de hoogwatergeul en het binnendijks gelegen 

bedrijf komen de woningen op dijkhoogte (tegen de dijk aan) te liggen, zodat er vanuit de 

boerderijen zicht blijft op de gronden in de hoogwatergeul. 
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Vanuit kostenbesparing en landschappelijke inpassing komen de stallen en schuren lager te 

liggen dan de (bedrijfs)woning. 

3.7 OPPERVLAKTEWATERSYSTEEM

Als gevolg van de aanleg van de dijken wordt een scheiding aangebracht tussen de 

oppervlaktewatersystemen van de Veluweflank (het gebied ten westen van de westelijke 

dijk), de hoogwatergeul en het oeverwalgebied tussen de oostelijke dijk en de rivier de 

IJssel. De huidige waterlopen blijven ook in de situatie met hoogwatergeul zoveel mogelijk 

gehandhaafd; alleen lokaal vinden aanpassingen van grondwaterpeilen plaats. Nieuwe 

waterlopen worden uit kostenoogpunt zo min mogelijk direct langs de dijken gelegd, maar 

minimaal op een afstand die aanvullende voorzieningen voor de dijkstabiliteit voorkomt. 

Wanneer waterlopen moeten worden verbreed, vindt de verbreding bij voorkeur plaats aan 

één zijde. Dit beperkt het aantal betrokkenen bij grondverwerving en maakt het mogelijk 

één van de twee bestaande taluds te handhaven.

Afwatering van de hoogwatergeul naar de IJssel vindt in de normale situatie plaats via het 

(te vernieuwen) Gemaal Wapenveld en via de Grote Wetering naar de IJssel. Doordat ten 

noorden van Vorchten het oeverwalsysteem aansluit op het watersysteem in de 

hoogwatergeul, moeten de waterlopen hier verbreed worden. Direct ten noorden van de 

inlaat moeten de waterlopen geschikt zijn om water aan te voeren vanaf de Grote Wetering 

naar het oeverwalgebied in verband met droogte- en vorstbestrijding en waterverversing. 

Hiervoor is een aantal dijkkruisingen voorzien.

In het oeverwalgebied worden enkele nieuwe noord-zuidwatergangen aangelegd, omdat de 

dijken een aantal oost-westwaterlopen doorsnijden. Bij de kruising met de oostelijke dijk 

komt een nieuw gemaal, dat zorg draagt voor de afwatering van het oeverwalgebied in de 

situatie van een ‘meestromende hoogwatergeul’. In de ‘normale situatie’ vindt de 

afwatering van het oeverwalgebied plaats onder vrij verval.

Aan de westzijde van de westelijke dijk worden de Grote en Terwoldse Wetering verplaatst. 

De stuw in de Grote Wetering bij de Kerkdijk wordt naar het zuiden verplaatst zodat de 

Terwoldse Wetering op hetzelfde peil aansluit als in de bestaande situatie. 

Het in het Waterbeheersplan Veluwe 2010 t/m 2015 vastgestelde beleid van Waterschap 

Veluwe is dat de A-watergangen die door en langs weidevogelgebieden zijn gelegen 

eenzijdig voorzien worden van een natuuroever, waardoor schuilgelegenheid voor jongen 

en broedplaatsen voor soorten kunnen ontstaan. De A-watergangen in het weidevogel-

gebied zijn voorzien van een natuuroever. 

3.8 WEIDEVOGEL- EN GANZENGEBIED

De dijken zijn ter hoogte van het weidevogelgebied bewust op een grotere afstand van 

elkaar gesitueerd dan elders in de hoogwatergeul. Dit om de openheid van het weidevogel-

en ganzengebied zoveel mogelijk in tact te laten en tot een vergunbaar plan te komen. Het 

ruimtebeslag van de dijken op het weidevogel- en ganzengebied bedraagt netto 15 ha. Dit 

ruimtebeslag wordt gecompenseerd door het weidevogel- en ganzengebied met 15 ha. te 

vergroten. 
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Ook de kwaliteit van het weidevogel- en ganzengebied wordt verbeterd. Objecten die 

obstakels vormen voor de vogels (boerderijen, bossen, etc.) worden verwijderd, waardoor 

het gebied nog beter geschikt is voor deze vogels. Het verwijderen van de boerderijen in het 

weidevogelgebied leidt tot een vermindering van verstoring. 

3.9 LANDSCHAPSZONE

Tussen de westelijke dijk en de Grote Wetering ligt een landschapszone met een 

oppervlakte van circa 70 ha. Deze landschapszone biedt ruimte om natuurwaarden die 

binnen de hoogwatergeul zullen verdwijnen een plaats te geven. 

In het ontwerp van de landschapszone is ter mitigatie van het areaal te kappen bos 15 ha.

(broek)bos voorzien en vanwege de gewenste openheid ook andere natuurdoeltypen. In de 

landschapszone ontstaat een veel gevarieerder landschap met ruimte voor meer 

verschillende biotopen. Voor de in het plangebied voorkomende bosafhankelijke 

diersoorten zijn in de inrichting van de landschapszone vliegroutes en nestgelegenheden 

opgenomen. Een deel van de bestaande bomen langs de Plakkenweg blijft om 

landschappelijke redenen en als vliegroute voor vleermuizen gehandhaafd. Tevens zijn in 

deze landschapszone opgenomen een fietspad en enkele recreatieve voorzieningen zoals 

rustplaatsen en een vogelkijkhut. De Grote Wetering krijgt een natuurvriendelijke oever. 

Om de migratie van vissoorten mogelijk te maken, worden de stuwen voorzien van een 

vistrap.

3.10 ONTSLUITING VIA HOOFDWEGEN EN FIETSPADEN

Hoogwatervrije ontsluitingen

Over de inlaat komt een brug die dienst doet als zuidelijke ontsluitingsroute voor het

oeverwalgebied. Deze ontsluiting blijft beschikbaar wanneer de hoogwatergeul mee stroomt 

en de wegen in de geul zelf onder water staan. Over de vanwege de hoogwatergeul te 

maken openingen in de Werverdijk komen twee bruggen die het oeverwalgebied aan de 

noordzijde ontsluiten. Samen met de brug over de inlaat (zuidelijke ontsluitingsroute) 

garandeert deze ontsluitingsroute nabij de huidige Werverdijk de bereikbaarheid van het 

oeverwalgebied in de situatie van een meestromende hoogwatergeul.

Gebiedsontsluitingswegen

De meeste bestaande wegen dwars door de hoogwatergeul blijven gehandhaafd. De 

landbouwpercelen blijven bereikbaar. Voor de bereikbaarheid van deze percelen wordt zo 

veel mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande wegen en kavelontsluitingswegen. Daar 

waar noodzakelijk worden voor de agrarische ontsluiting dijkovergangen aangelegd. Deze 

overgangen liggen parallel aan de dijk, zodat zij geen invloed hebben op de doorstroming in 

de geul in de situatie van een meestromende hoogwatergeul. Om de wegen in de 

hoogwatergeul te laten aansluiten op de wegen ten westen van de Grote Wetering en de 

wegen in het oeverwalgebied, liggen er verschillende op- en afritten tegen de dijk aan.

Fietsverbindingen en wandelroutes

Bij de aanleg van de hoogwatergeul wordt het netwerk van fietsverbindingen verbeterd. 

Vanuit veiligheidsoverwegingen wordt bij de inlaat een vrijliggend fietspad aangelegd en 

zijn waar mogelijk fietsverkeer en gemotoriseerd verkeer gescheiden.

In de nieuwe uiterwaard komt een wandelroute, waarmee de nieuwe uiterwaard tevens een 

‘uitloopgebied’ voor Veessen wordt.
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3.11 KABELS EN LEIDINGEN

Voor de in het plangebied gelegen kabels en leidingen is uitgegaan van een bundeling van 

de kabels en leidingen, die de hoogwatergeul kruisen, tot een beperkt aantal kruisingen/

tracés. Algemeen streven is om waterkeringen zo min mogelijk te kruisen.

In de zuidwesthoek bevindt zich een Gasunieleiding, die het tracé van de westelijke dijk en 

de inlaat kruist van noord naar zuid. Na vergelijking van verschillende verleggingsopties is 

ervoor gekozen om deze leiding te laten liggen en alleen ter plaatse van de kruisingen 

voorzieningen te treffen.

Hoogspanningsleidingen

Uitgangspunt voor de hoogspanningsmasten is om de bestaande zakelijk rechtstrook te 

handhaven, en alleen masten in de lengterichting te verplaatsen indien nodig. De masten in 

de hoogwatergeul worden door Tennet verhoogd. Hierdoor blijft de benodigde minimale 

hoogte tussen het maaiveld (wegen, dijken, etc.) en de hoogspanningsleidingen 

gehandhaafd. Bij de ophoging wordt een metalen voet toegepast zodat de mast bestand is 

tegen de belasting van ijs en meestromende objecten tijdens het meestromen van de 

hoogwatergeul. De verhoogde masten komen op een andere locatie te staan dan de 

bestaande masten, maar blijven binnen het huidige tracé van de hoogspanningsleidingen.

Twee masten ten zuiden van de nieuwe uiterwaard worden ten behoeve van de aanleg van 

de nieuwe dijk circa 50 meter naar het zuiden verplaatst. 
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HOOFDSTUK

4Hydrologische 
beschrijving plangebied

4.1 INLEIDING

Dit hoofdstuk beschrijft achtereenvolgens de topografie, de geologische opbouw en de 

hydrologische eigenschappen van het gebied. De hydrologische situatie geeft inzicht en is 

nodig voor het begrip van de grondwaterhuishouding en het oppervlaktewatersysteem. 

Vervolgens wordt ingegaan op de gevolgen van de ingreep op het watersysteem en worden 

autonome ontwikkelingen geschetst.

4.2 TOPOGRAFIE

Het onderzoeksgebied omvat het gebied zoals getoond in Figuur 4.1.

Het gebied ligt in de IJsselvallei tussen de Veluwe in het westen en de IJssel in het oosten. 

De hoogte van het maaiveld varieert tussen NAP + 1,5 m in de uiterwaarden van de IJssel 

tot meer dan NAP + 40 m ten westen van Wapenveld op de Veluwe (zie Figuur 4.1), blauwe 

kleuren geven een lage situatie weer, rode kleuren een hoge). Het gebied waar de 

hoogwatergeul is gepland heeft maaiveldhoogtes tussen circa NAP + 1,5 m in het noorden 

en ruim NAP + 3 m in het zuiden. Het hoogste punt op de waterscheiding van de Veluwe 

bevindt zich op circa NAP + 50,5 m (Figuur 4.1).

Figuur 4.1

Ligging van het 

onderzoeksgebied: het 

grondwatermodel rekent 

binnen de hele figuur met 

uitzondering van de grijze 

vlakken. Het interessegebied is 

oranje omlijnd.
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Het voornaamste landgebruik in de IJsselvallei is gras (bron: LGN3,

van het totale studiegebied bestaat uit grasland. De belangrijkste akkerbouwvormen in de 

IJsselvallei zijn maïs en aardappelen. Op de Veluwe, ten westen van de dorpen Wapenveld 

en Heerde, is naaldbos de voornaamste vorm van begroeiing. 

4.3 GEOLOGIE EN GEOMORFO

Op basis van de geomorfologie en de geologie is een duidelijke tweedeling in het gebied aan 

te brengen. De geologische opbouw is gevisualiseerd in de west

4.3. 

In het westen ligt de stuwwal van de Veluwe, terwijl de IJsselvallei zich heeft gevormd in 

een diep glaciaal bekken ten oosten van de Veluwe. Ten westen van het Apeldoorns Kanaal 

loopt het maaiveld snel op van enkele meters boven NAP tot 

De ondergrond in het westen bestaat voor een groot deel uit gestuwde afzettingen waardoor 

de eigenschappen voor de grondwaterstroming hier lokaal zeer verschillend kunnen zijn.

Ten oosten van het Apeldoorns Kanaal bedekken Hol

zandlagen. Deze dikke, zandige rivier afzettingen worden afgewisseld met dikke kleilagen.

Figuur 4.2

Landgebruik gebaseerd op het 

LGN3. De zwarte lijn geeft de 

ligging van de 

hydrogeologische 

dwarsdoorsnede weer (zie 

figuur 4.3)
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Het voornaamste landgebruik in de IJsselvallei is gras (bron: LGN3, Figuur 4.

van het totale studiegebied bestaat uit grasland. De belangrijkste akkerbouwvormen in de 

IJsselvallei zijn maïs en aardappelen. Op de Veluwe, ten westen van de dorpen Wapenveld 

is naaldbos de voornaamste vorm van begroeiing. 

GEOLOGIE EN GEOMORFOLOGIE

basis van de geomorfologie en de geologie is een duidelijke tweedeling in het gebied aan 

te brengen. De geologische opbouw is gevisualiseerd in de west-oost doorsnede in 

In het westen ligt de stuwwal van de Veluwe, terwijl de IJsselvallei zich heeft gevormd in 

een diep glaciaal bekken ten oosten van de Veluwe. Ten westen van het Apeldoorns Kanaal 

loopt het maaiveld snel op van enkele meters boven NAP tot tientallen meters boven NAP. 

De ondergrond in het westen bestaat voor een groot deel uit gestuwde afzettingen waardoor 

de eigenschappen voor de grondwaterstroming hier lokaal zeer verschillend kunnen zijn.

Ten oosten van het Apeldoorns Kanaal bedekken Holocene rivierafzettingen de diepere 

zandlagen. Deze dikke, zandige rivier afzettingen worden afgewisseld met dikke kleilagen.
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Figuur 4.2). Circa 50% 
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IJsselvallei zijn maïs en aardappelen. Op de Veluwe, ten westen van de dorpen Wapenveld 
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De ondergrond in het westen bestaat voor een groot deel uit gestuwde afzettingen waardoor 

de eigenschappen voor de grondwaterstroming hier lokaal zeer verschillend kunnen zijn.

ocene rivierafzettingen de diepere 

zandlagen. Deze dikke, zandige rivier afzettingen worden afgewisseld met dikke kleilagen.
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4.4 GRONDWATER

Het verhang van de grondwaterstijghoogte is noordoostelijk tot zuidoostelijk. De grond

waterscheiding op de Veluwe loopt globaal van zuidwest naar noordoost naar Hattem. Op 

de Veluwe treedt vrijwel alleen inzijging op. De hogere gronden fungeren hierdoor als 

permanent inzijgingsgebied en de IJsselvallei

relatief dicht netwerk van ont

IJssel bevinden zich een aantal min of meer zuid

Apeldoorns Kanaal, de Nieuwe Wetering en de Grote Wetering. Rond deze waterlopen

een regionaal kwelgebied waar grondwater met een zeer lange ondergrondse verblijftijd 

dagzoomt. De kwaliteit van dit grondwater is zeer goed, dit maakt het gebied kansrijk voor 

natuurontwikkeling. Tussen de Veluwe en de IJssel bevinden zich gebieden 

lokale schaal zowel inzijging als kwel optreedt. 

De IJssel is tot aan Deventer drainerend en vanaf Deventer tot het Ketelmeer vrijwel continu 

infiltrerend. Dit betekent dat er in en rond 

regionale en lokale grondwaterstromen. Deze grondwaterstromen en plaatselijke kwel 

beïnvloeden de grond

Er is sprake van een grote diversiteit van grondwatertrappen in het 

variëren van VII op de Veluwe tot II rond 

trap I.

Figuur 4.3

Hydrogeologische doorsnede 

van west (links) naar oost 

(rechts) met de voornaamste 

geologische formaties (REGIS II)

De geohydrologische basis 

(rode lijn, GHB) van het model 

ligt op het Oosterhout 

complex. Dit is een circa 50m 

dikke, slecht doorlatende laag. 

F.

F.

   F. van Drente

WEST
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GRONDWATER

Het verhang van de grondwaterstijghoogte is noordoostelijk tot zuidoostelijk. De grond

waterscheiding op de Veluwe loopt globaal van zuidwest naar noordoost naar Hattem. Op 

de Veluwe treedt vrijwel alleen inzijging op. De hogere gronden fungeren hierdoor als 

permanent inzijgingsgebied en de IJsselvallei als gebied waar veel kwel voor

relatief dicht netwerk van ont- en afwateringssloten aanwezig is. Tussen de Veluwe en de 

IJssel bevinden zich een aantal min of meer zuid-noord lopende watergangen, het 

Apeldoorns Kanaal, de Nieuwe Wetering en de Grote Wetering. Rond deze waterlopen

een regionaal kwelgebied waar grondwater met een zeer lange ondergrondse verblijftijd 

dagzoomt. De kwaliteit van dit grondwater is zeer goed, dit maakt het gebied kansrijk voor 

natuurontwikkeling. Tussen de Veluwe en de IJssel bevinden zich gebieden 

lokale schaal zowel inzijging als kwel optreedt. 

De IJssel is tot aan Deventer drainerend en vanaf Deventer tot het Ketelmeer vrijwel continu 

infiltrerend. Dit betekent dat er in en rond het plangebied een complex stelsel bestaat van 

n lokale grondwaterstromen. Deze grondwaterstromen en plaatselijke kwel 

beïnvloeden de grond- en de oppervlaktewaterkwaliteit. 

Er is sprake van een grote diversiteit van grondwatertrappen in het plangebied

variëren van VII op de Veluwe tot II rond de Grote Wetering, met plaatselijk grondwater
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Het verhang van de grondwaterstijghoogte is noordoostelijk tot zuidoostelijk. De grond-

waterscheiding op de Veluwe loopt globaal van zuidwest naar noordoost naar Hattem. Op 

de Veluwe treedt vrijwel alleen inzijging op. De hogere gronden fungeren hierdoor als 

als gebied waar veel kwel voorkomt en er een 

en afwateringssloten aanwezig is. Tussen de Veluwe en de 

noord lopende watergangen, het 

Apeldoorns Kanaal, de Nieuwe Wetering en de Grote Wetering. Rond deze waterlopenligt 

een regionaal kwelgebied waar grondwater met een zeer lange ondergrondse verblijftijd 

dagzoomt. De kwaliteit van dit grondwater is zeer goed, dit maakt het gebied kansrijk voor 

natuurontwikkeling. Tussen de Veluwe en de IJssel bevinden zich gebieden waarin op 

De IJssel is tot aan Deventer drainerend en vanaf Deventer tot het Ketelmeer vrijwel continu 

een complex stelsel bestaat van 

n lokale grondwaterstromen. Deze grondwaterstromen en plaatselijke kwel 

plangebied. Deze 

de Grote Wetering, met plaatselijk grondwater-
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Holoceen Complex

GHB

         OOSTToekomstige 

hoogwatergeul



VEESSEN-WAPENVELD HOOGWATERGEUL SNIP 3

075485551:A ARCADIS 25

4.5 BESCHRIJVING OPPPERVLAKTE WATERSYSTEEM

In paragraaf 4.4 is in algemene bewoordingen het systeem van de hoogwatergeul en de 

oeverwal reeds beschreven als een vlak systeem. De afwatering vanaf de oeverwal vindt 

plaats in westelijke richting, via de laaggelegen delen naar twee gemalen die het water de 

Grote Wetering inpompen. Vervolgens gaat het water via de Grote Wetering en gemaal 

Veluwe het gebied uit.

Door de bodemopbouw in het gebied waarbij er in de komgronden een deklaag van klei 

aanwezig is, is het na neerslag lang nat. Drainage van de gronden naar het watersysteem 

gaat relatief langzaam. Bij langdurige of intensieve neerslag staat er snel water op het 

maaiveld dat slechts langzaam verdwijnt.

Op de oeverwal zijn een aantal fruittelers aanwezig die in het vroege voorjaar gebruik 

maken van oppervlaktewater om schade als gevolg van nachtvorst te voorkomen. In Figuur 

4.5 zijn de percelen en de vergunningen weergegeven. Hiervoor wordt water het gebied 

ingelaten vanuit de Grote Wetering, via de kom naar het gebied rond Veessen.

Waterinlaat wordt ook toegepast in tijden van droogte als doorspoeling van het systeem om 

zo de waterkwaliteit te beschermen. Daarnaast heeft het waterschap vanwege de 

peilbesluiten voor het gebied de taak de waterpeilen (binnen redelijke grenzen) te 

handhaven. Waterinlaat wordt gestuurd door een regelwerk in de Grote Wetering, door 

stuw Assendorp en de stuw Plakkenweg, en de stuwen in het oeverwalgebied. Van het 

waterschap is de informatie ontvangen dat het systeem net voldoet als de watergangen van 

het inlaatsysteem goed gemaaid zijn.

Figuur 4.4

Globale verdeling inzijging 

(geel) en kwel (groen) in het 

plangebied (bron: Waterschap 

Veluwe).

De blauwe stippen zijn (actieve) 

grondwatermeetpunten uit de 

DINO-database van TNO.
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Het watersysteem in het gebied wordt in belangrijke mate bepaald door de gehanteerde 

streefpeilen. Ook na de ingreep blijven bestaande peilen gehandhaafd. In Figuur 4.6 is de 

kaart met peilgebieden van het waterschap weergegeven. 
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Figuur 4.5

Ligging van de fruitteelt en de 

vergunde onttrekkingen voor 

beregening.
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4.6 TOEKOMSTIGE SITUATIE

Door de aanleg van twee dijken in het landschap dient een nieuw ontwerp van het 

watersysteem gemaakt te worden. De hoogwatergeul in bedrijf isoleert bovendien het 

watersysteem in het oostelijke oeverwalgebied.

Het effect op het grondwater is beperkt tot de situatie met een meestromende hoogwater-

geul, aangezien deze situatie slechts eens per honderd jaar optreedt, is er ook effect op 

grondwater eens per honderd jaar. In die situatie zal de meestromende hoogwatergeul extra 

kwel tot gevolg hebben waardoor aan weerszijde van de hoogwatergeul hogere grond-

waterstanden en extra kwel te verwachten zijn.

4.7 AUTONOME ONTWIKKELING

Er zijn geen ontwikkelingen in het gebied anders dan de PKB-beslissing die invloed hebben 

op het watersysteem of op de geohydrologische situatie.

Figuur 4.6

Peilvakken met zomerpeil 

(hoog) en winterpeil (laag). 

Ook zijn de normgebieden 

weergegeven.
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5Ontwerp

De aanleg van de hoogwatergeul maakt een aanpassing van het watersysteem noodzakelijk. 

In het SNIP3-traject is het nieuwe watersysteem ontworpen, onderbouwd door geohydro-

logisch onderzoek. De, in de fase SNIP2A, vastgestelde Voorkeursvariant (VKV) is hierbij de 

basis voor de verdere uitwerking in fase SNIP3.

De belangrijkste uitgangspunten voor het ontwerp zijn:

 Het oppervlaktewatersysteem voldoet aan de functionele eisen voor het waterbeheer (zie 

hoofdstuk 6).

 Bestaande peilen en peilvakken blijven gehandhaafd.

 Er mag geen verslechtering optreden ten opzichte van de huidige situatie

De voor de toetsing relevante parameters zijn uitgewerkt in het volgende hoofdstuk.

5.1 SCHETSONTWERP SNIP2A

De werkzaamheden in de SNIP3-fase borduren voort op de eerder uitgevoerde werkzaam-

heden. Voor het ontwerp van het watersysteem zijn in de SNIP2A-fase al diverse 

onderzoeken uitgevoerd. In de SNIP2A-fase is een schetsontwerp van het watersysteem 

samengesteld. 

Daarnaast is uitgebreid onderzoek gedaan naar de effecten van de ingreep op het grond-

water. In eerdere rapportages (“Geohydrologische studie hoogwatergeul Veessen-

Wapenveld”) zijn de geohydrologische effecten van vijf inrichtingsvarianten en de 

referentiesituatie gegeven voor vijf verschillende hydrologische situaties.

Op basis van de resultaten van de SNIP2A-studie is gekozen voor een basisontwerp zoals 

dat is weergegevens in Figuur 5.7.



VEESSEN-WAPENVELD HOOGWATERGEUL SNIP 3

075485551:A ARCADIS 29

Het ontwerp is tijdens de SNIP2A verder uitgewerkt en op details aangepast. De ontwerp-

tekeningen die ook opgesteld zijn voor deze fase geven een gedetailleerde beschrijving van 

het oppervlaktewatersysteem.

5.2 WATERHUISHOUDKUNDIG ONTWERP

De aanleg van de hoogwatergeul leidt tot een doorsnijding van het watersysteem. In de 

nieuwe situatie kan het water niet meer in westelijke richting afwateren. Het water van de 

oeverwal stroomt op één plaats door de oostelijke dijk en wordt vervolgens vanuit de

hoogwatergeul via een gemaal uitgemalen. Door middel van een LCC (life cycle costing, 

levensduurkostenanalyse) studie (zie rapport Grote Kunstwerken) is gekozen voor een 

koker door de westdijk en een vijzelgemaal naar de Grote Wetering. De nieuwe situatie is 

weergegeven in de kaarten in de bijlage 5.

In het ontwerp is sprake van drie min of meer gescheiden oppervlaktewatersystemen

(Figuur 5.8 verduidelijkt de locaties van de namen in onderstaande tekst):

Figuur 5.7

Voorkeursvariant 

oppervlaktewatersysteem
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GROTE WETERING

Grote Wetering Het gebied ten westen van de Grote Wetering wijzigt nauwelijks. De Terwoldse 

Wetering wordt ten zuiden van de hoogwatergeul omgelegd, omdat deze door de dijken 

doorsneden zal worden. Aangezien de Terwoldse Wetering een hoger peil heeft dan de Grote 

Wetering ter plaatse van de aansluiting zal het peilvak aangepast moeten worden. Hiervoor 

wordt de stuw Kerkdijk naar het zuiden verplaatst. Ook stuw Assendorp wordt naar het zuiden 

verplaatst, dit is ingegeven door de noodzaak tot waterinlaat. Wat noordelijker is de Grote 

Wetering verlegd, omdat de huidige ligging op het dijktracé ligt. In het noorden bevindt zich de 

uitstroomkoker door de dijk naar het gemaal �Nieuw Wapenveld�. Hier wordt het water uit de 

hoogwatergeul en het oeverwalgebied de Grote Wetering ingemalen. De oostelijke oever van 

de Grote Wetering wordt ingericht als landschapszone, dit heeft echter geen gevolgen voor de 

systeemkenmerken. Ten behoeve van waterinlaat voor het geul- en oeverwalgebied is ter 

plaatse van de Kerkdijk een inlaatkoker door de westdijk geplaatst. Deze koker is in 

afvoersituaties gesloten, net als de koker door de oostdijk bij Veessen.

HOOGWATERGEUL

Afwatering vindt plaats in noordelijke richting. De uitwatering gaat via een koker door de 

westdijk en vervolgens via gemaal Nieuw Wapenveld de Grote Wetering in. Aan de oostzijde 

komt het water vanuit het oeverwalgebied via een koker door de oostelijke dijk het geulgebied 

in.

Voor waterinlaat is een voorziening vanuit de Grote Wetering met een koker door de westdijk 

geplaatst. Vervolgens bereikt het water het gebied bij Veessen via het watersysteem en een 

koker in de oostdijk.

OEVERWALSYSTEEM

Afwatering vindt in noordelijke richting plaats. In het noordelijk deel gaat de centrale 

watergang via een koker de dijk door. Indien de hoogwatergeul in gebruik is, wordt deze koker 

afgesloten en wordt de werking overgenomen door een gemaal. Voor de wateraanvoer, zoals 

ook hierboven benoemd, is er een afsluitbare koker in de oostdijk even ten noordwesten van 

Veessen voorzien. Deze verzorgt de waterinlaat voor nachtvorstbestrijding en anti-

verdrogingsmaatregelen.

5.3 AANDACHTSGEBIEDEN ONTWERP

In het ontwerp zijn een aantal specifieke gebieden die als aandachtspunt aangeduid zijn (zie

Figuur 5.8). Bij het opstellen van het ontwerp is extra aandacht besteed aan de waterhuis-

houding op deze locaties.
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Het Oever

De afwatering vindt in de nieuwe situatie plaats op de hoogwatergeul; hierin voorziet het 

ontwerp. De huidige detailontwatering kan via een watergang worden aangesloten op het 

watersysteem in de hoogwatergeul. Dit betreft dezelfde watergang welke de afwatering 

naar de uitwateringssluis voorziet na een hoogwatergeul in gebruik situatie.

Figuur 5.8

Aandachtsgebieden 

(bestaande gemalen niet 

opgenomen, evenmin nieuwe 

gemaal Oevewal)
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Manege

Door de westdijk wordt dit laag gelegen deel geïsoleerd. Dit wordt opgelost met een 

aansluiting op het nieuwe gemaal Nieuw Wapenveld (aansluiting benedenstrooms op 

gemaal). 

Hierbij wordt voorzien in een opstelplaats voor een pomp voor de situatie van een 

leegstromende hoogwatergeul waarbij het waterpeil in de watergang te hoog is voor de 

ontwatering van dit gebiedje.

Gebied Werven

Ten noordwesten van Werven is een watergang opgenomen die het gebied ontwatert in 

zuidelijke richting en die aantakt op de watergang bij het gemaal. Bestaande oost-west 

watergangen kunnen aansluiten op deze nieuwe watergang, zodat een goede afwatering 

plaatsvindt.

Gebied aan zuidwest-zijde van Veessen (detailafwatering)

Er is een extra watergang in het zuidwesten van Veessen opgenomen. Deze watergang ligt 

langs de Kerkstraat en kruist de erftoegangen van de woningen. Hiermee is de ontwatering 

van dit gebied op orde.

Lage gronden in het oeverwalgebied tegen de oostdijk aan

Hiervoor zijn watergangen opgenomen in het plan. Het opnemen hiervan is noodzakelijk 

voor het ruimtebeslag en de aanleg van deze detailontwatering. Het is echter niet 

noodzakelijk deze watergangen met een modelberekening te dimensioneren.

5.4 BESCHRIJVING VAN DE WERKING VAN HET SYSTEEM

Het waterhuishoudkundig ontwerp beschrijft met name de werking van het systeem tijdens 

afvoersituaties. Het watersysteem is echter ook ontworpen voor situaties van wateraanvoer 

en periodes waarin de hoogwatergeul in bedrijf is.

5.4.1 WATERAANVOER

Voor beregening ter voorkoming van vorstschade is wateraanvoer noodzakelijk. Deze 

aanvoer vindt plaats vanuit de Grote Wetering richting het geul- en oeverwalgebied. 

Waterinlaat is tevens van belang om in droge periodes voldoende doorspoeling van het 

systeem te hebben, in verband met de waterkwaliteit. Om de benodigde hoeveelheid water 

in te laten is een inlaatwatergang ontworpen.

Bij wateraanvoer wordt het watersysteem als volgt aangepast:

 De nieuwe stuw assendorp is opgetrokken tot zomerpeil (of hoger).

 De kokers door de westdijk en oostdijk zijn open.

 De stuw zuidelijk van de Plakkenweg wordt opgetrokken tot zomerpeil (of hoger).

 De stuw in het oeverwalgebied wordt opgezet tot zomerpeil (of hoger).

 Aangezien het een kortstondige maatregel betreft, kunnen de stuwen indien noodzakelijk 

hoger ingesteld worden dan het zomerpeil.
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5.4.2 DE HOOGWATERGEUL IN BEDRIJF

Als de hoogwatergeul in bedrijf is, wordt het oostelijk deel van het plangebied (het oever-

walgebied) geïsoleerd van het watersysteem van de Noordelijke IJsselvallei. Het geulgebied 

functioneert immers niet voor de reguliere afwatering. De kwel in het oeverwalgebied 

neemt toe, en de afwatering vindt plaats via een gemaal op het geulgebied. De stuwen in het 

oeverwalgebied worden ingesteld op winterpeil, om voldoende afvoercapaciteit te 

behouden.

Om te komen tot een ontwerp dat functioneert in bovengenoemde situaties is een model-

studie uitgevoerd voor vijf relevante situaties:

 afvoer bij T=1 maatgevend voor de reguliere situatie;

 afvoer bij T=10 zijnde maatgevend voor inundatie van onverhard gebied;

 afvoer bij T=100 zijnde maatgevend voor inundatie van stedelijk/verhard gebied;

 waterinlaat situatie vanuit de Grote Wetering voor het geul- en oeverwalgebied; de 

maatgevende situatie hiervoor is de beregening tijdens een droge periode;

 afvoer in het oeverwalgebied bij meestromende hoogwatergeul; vanwege de verwachte 

toename van kwelstroom tijdens in gebruik zijn van de hoogwatergeul .

De modelstudie kent twee aspecten, een oppervlaktewatermodel dat is gebruikt voor het 

functioneren van het watersysteem en een grondwatermodel dat is gebruikt voor het 

bepalen van de kwel naar de watergangen bij een meestromende hoogwatergeul en voor het 

bepalen van omgevingseffecten in die situatie.
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6 Toetsingskader

Het ontwerp van het watersysteem moet voldoen aan een aantal criteria. Deze komen voort 

uit de eisen zoals geformuleerd in het vorige hoofdstuk. In dit hoofdstuk worden de eisen 

vertaald naar concrete normen waarop het watersysteem getoetst wordt.

Hiervoor beschouwen we achtereenvolgens de volgende vier situaties: 

 functioneren van het systeem onder reguliere omstandigheden;

 functioneren van het systeem onder extreme neerslag;

 functioneren van het systeem in situaties met wateraanvoer;

 effecten op het watersysteem wanneer de hoogwatergeul in bedrijf is.

6.1 FUNCTIONEREN VAN HET SYSTEEM ONDER REGULIERE OMSTANDIGHEDEN

In de reguliere situatie moet het systeem functioneren op een manier zodat de vastgestelde 

peilen gehandhaafd blijven. Voor deze situatie wordt een jaarlijkse neerslag (T=1)

maatgevend geacht. In deze situatie moet het systeem voldoen aan de volgende eisen:

1.1 De waterstanden in de watergangen mogen niet boven het streefpeil komen.

1.2 De stroomsnelheid in de watergangen mag niet hoger zijn dan 0,3 m/s.

1.3 De opstuwing binnen één peilvak mag niet meer zijn dan 0,1 m.

1.4 De stroomsnelheid in een duiker mag niet hoger worden dan 0,6 m/s.

1.5 Geen verslechtering ten opzichte van de huidige situatie.

6.2 FUNCTIONEREN VAN HET SYSTEEM TIJDENS EXTREME NEERSLAG

Voor het functioneren van het watersysteem tijdens extreme neerslag wordt getoetst aan de 

NBW-normen zoals deze verwoord zijn in de provinciale waterverordening waterschap 

Veluwe van provincie Gelderland:

Met het oog op de bergings- en afvoercapaciteit waarop regionale wateren moeten zijn 

ingericht, geldt voor het gebied van een gemeente binnen de bebouwde kom, bedoeld in 

artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994, dat in een ruimtelijk plan is bestemd voor de 

doeleinden bebouwing, hoofdinfrastructuur en spoorwegen als norm een gemiddelde 

overstromingskans van 1/100 per jaar en voor het overige gebied een gemiddelde 

overstromingskans van 1/10 per jaar.

Met het oog op de bergings- en afvoercapaciteit waarop de regionale wateren moeten zijn 

ingericht, geldt voor het gebied van een gemeente buiten de bebouwde kom, bedoeld in het

eerste lid, als norm een gemiddelde overstromingskans van 1/10 per jaar, met dien 

verstande dat geen norm geldt voor: 

gebieden, die zijn aangewezen op grond van artikel 10, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 

1998 of gebieden die voorlopig zijn aangewezen op grond van artikel 12, eerste lid, van de 

Natuurbeschermingswet 1998;
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Natura 2000-gebieden als bedoeld in artikel 1, onder n, van de Natuurbeschermingswet 1998;

gebieden, voor zover niet behorend tot de onder a of b bedoelde gebieden, die op de Beleidskaart

ruimtelijke structuur, behorende bij het Streekplan 2005 van de provincie Gelderland, als EHS 

Natuur zijn aangegeven; en

gebieden, voor zover niet behorend tot de onder a of b bedoelde gebieden, die op de Overzichtskaart

ontwikkelingsperspectieven, behorende bij de Omgevingsvisie van de provincie Overijssel, als 

realisatie groene en blauwe hoofdstructuur zijn aangegeven.

Voor deze toetsing worden twee situaties doorgerekend, een afvoer zoals deze eens per tien 

jaar optreedt (T=10) en een afvoer zoals deze eens per honderd jaar optreedt (T=100). 

Bij extreme neerslag moet het systeem voldoen aan de volgende eisen in de T=10 situatie:

2.1 Geen inundatie in stedelijk gebied.

2.2 Geen grootschalige inundatie van agrarisch gebied.

2.3 Geen verslechtering ten opzichte van de huidige situatie.

In de T=100 situatie moet het systeem voldoen aan de volgende eisen:

3.1 Geen inundatie van stedelijk gebied.

3.2 Geen verslechtering ten opzichte van de huidige situatie.

De afvoersituaties zijn gekoppeld aan neerslaggebeurtenissen uit het verleden, die 

representatief zijn voor de bovengenoemde herhalingstijden. De beschrijving van deze 

neerslaggebeurtenissen is opgenomen in bijlage 9.

6.3 FUNCTIONEREN VAN HET SYSTEEM IN SITUATIES MET WATERAANVOER

Het systeem moet geschikt zijn voor de aanvoer van water vanuit de Grote Wetering 

richting Veessen. Wateraanvoer is noodzakelijk voor twee situaties, een situatie met droogte 

waarbij de waterinlaat gebruikt wordt voor het doorspoelen van het systeem in verband met 

de waterkwaliteit en de situatie in het vroege voorjaar waarbij water onttrokken wordt door 

de fruittelers ten behoeve van het voorkomen van schade door (nacht)vorst.

Voor deze situatie wordt gerekend met een droge periode. 

In deze situatie moet het systeem voldoen aan de volgende eisen:

4.1 Het systeem is voldoende groot gedimensioneerd om het water voor de onttrekking 

van de vergunde onttrekkingen aan te voeren. Dit betekent dat in droge periodes het 

beschikbare water naar de onttrekkingen kan worden geleid, en dit bovendien geen 

conflict veroorzaakt met de functionele eisen.

4.2 Geen verslechtering ten opzichte van de huidige situatie.

6.4 EFFECTEN BIJ DE HOOGWATERGEUL IN BEDRIJF.

Het geohydrologisch onderzoek in SNIP2 wijst uit dat de invloed van de inactieve 

hoogwatergeul ten opzichte van de huidige inrichting niet significant is. Een situatie met de 

hoogwatergeul in bedrijf isoleert het oeverwalgebied in hydrologisch opzicht. Hierdoor zal 

de afwatering via het gemaal in de oostelijke dijk plaatsvinden. In deze situatie zal het 

systeem zowel neerslag als toegenomen kwel voldoende moeten kunnen afvoeren. 
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De maatgevende gebeurtenis is binnen dit onderzoek gedefinieerd als een combinatie van

een meestromende hoogwatergeul en een jaarlijks terugkerend extreme neerslaggebeurtenis

(T=1).

Het systeem moet voldoen aan de volgende eis:

De afvoer van het systeem moet het “vollopen” van het oeverwalgebied te voorkomen. De 

toetsing vindt plaats met de norm voor een T=100 situatie (zie paragraaf 6.2).
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7 Functioneren 
watersysteem

Met behulp van modelberekeningen is het model getoetst aan de functionele eisen. Dit 

hoofdstuk beschrijft de resultaten van deze toetsing, en laat zien dat het system voldoet aan 

de eisen. De eisen zoals deze zijn geformuleerd in het voorgaande hoofdstuk zijn algemene 

eisen voor het watersysteem. In de huidige situatie wordt echter niet aan alle eisen voldaan. 

Het oplossen van bestaande knelpunten waar deze geen relatie hebben met de maatregel 

hoogwatergeul Veessen Wapenveld valt buiten de ontwerpdoelen. Daar waar verbetering 

haalbaar is, is dat zoveel mogelijk gerealiseerd.

7.1 FUNCTIONEREN VAN HET SYSTEEM ONDER REGULIERE OMSTANDIGHEDEN

1.1. De waterstanden in de watergangen mogen niet boven het streefpeil komen

Figuur 7.9 laat de peilvakken in het onderzoeksgebied zien en bijbehorend laag en hoog peil 

ten opzichte van NAP.

Bovenstaande peilen zijn overgenomen in het hydrologisch model. Voor de extreme 

afvoersituaties is uitgegaan van het lage peil; voor de wateraanvoer is verondersteld dat de 

Figuur 7.9

Peilvakken in het plangebied;

Links: Peilvak ID

Rechts: hoog peil (zwart) en 

laag peil (rood)
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stuwen op het hoge peil staan (hoewel deze situatie ook bij het lage peil kan voorkomen bij 

nachtvorst). De stuwstand van vaste drempels is bij het lage en hoge peil respectievelijk 10 

en 5 cm onder streefpeil. Op deze manier wordt onder normale omstandigheden het 

streefpeil tot enkele centimeters benaderd. 

Uitgangspunt bij de extreme afvoeren is verder dat het bij een dergelijke calamiteit niet 

mogelijk is handmatige bedienbare drempels aan te passen.

1.2. De stroomsnelheid in de watergangen mag niet hoger zijn dan 0,3 m/s

Om erosie van watergangen te voorkomen, moeten de stroomsnelheid in de watergangen 

beperkt blijven. 

Figuur 7.10 geeft een overzicht van de maximaal berekende stroomsnelheid in de 

watergangen bij een T=1 afvoergebeurtenis. De watergangen in het plangebied voldoen aan 

de eisen t.a.v. de maximale stroomsnelheid in de watergang.

Figuur 7.10

Maximale stroomsnelheid in de 

watergangen bij een T=1 

afvoergebeurtenis
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Het gebruikte SOBEK-model maakt bij de presentatie van de resultaten geen onderscheid 

tussen watergangen met en zonder een duiker. De stroomsnelheid in een duiker 

overschrijdt in veel gevallen de norm van 0,3 m/s, en valt ook niet binnen deze eis aan het 

systeem (zie ook toets 0). Daarom is in de figuur ook de locatie van de aanwezige duikers 

opgenomen (bruine driehoekjes).

De stroomsnelheid in de Grote Wetering voldoet niet aan de gestelde norm. Daarentegen 

voldoet de stroomsnelheid in het nieuw aan te leggen traject van deze watergang wel. 

Door de aanleg van een natuurlijke zone neemt de stroomsnelheid af ten opzichte van de 

huidige situatie (zie ook Bijlage 6).

1.3. De opstuwing binnen één peilvak mag niet meer zijn dan 0,1 m

Het waterschap is verantwoordelijk voor het peilbeheer in de watergangen. Het streven is 

daarom zo veel mogelijk het vastgestelde peil te handhaven binnen de peilgebieden. Bij 

grote afvoer neemt het verhang over de watergangen toe, waardoor de waterstand aan de 

bovenstroomse zijde van het peilgebied stijgt. Het watersysteem dient voldoende capaciteit 

te hebben om deze opstuwing te beperken van 10 cm per peilvak bij een afvoer die 1 à 2 

dagen per jaar voorkomt. 

Figuur 7.11 laat de maximale waterstanden zien in het onderzoeksgebied tijdens een T=1 

afvoergebeurtenis. Het verhang in de watergangen is beperkt. Desalniettemin bestaat er een 

aantal aandachtspunten.
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Binnen het onderzoeksgebied bevinden zich twee uitgestrekte peilvakken. Deze peilvakken 

hebben beide een lengte van meer dan 4 km. Figuur 7.12 en Figuur 7.13 tonen de water-

standen in de peilvakken 171 en 333. Hieruit blijkt dat met name peilvak 171 (de Grote 

Wetering) niet voldoet aan de gestelde norm van 10 cm per peilvak. Omdat de situatie 

verbetert ten opzichte van de huidige situatie (zie figuren b), en het ontwerp van water-

systeem van Veessen-Wapenveld daarmee een positieve invloed heeft op de waterstanden 

in de Grote Wetering, is dit geen knelpunt.

Figuur 7.11

Waterstanden bij een T=1 

afvoergebeurtenis



VEESSEN-WAPENVELD HOOGWATERGEUL SNIP 3

075485551:A ARCADIS 41

Peilvak 333 (het geul- en oeverwalgebied) met daarin de nieuwe afvoerroute richting het 

gemaal heeft een maximale opstuwing van 12 cm. De watergangen in dit peilvak zijn 

gedimensioneerd volgens de geldende standaarden en hebben maximale breedte van 12 

meter (tussen beide insteken). Op deze manier kan het onderhoud van de watergang 

worden uitgevoerd vanaf beide oevers of per boot. 
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De bovengenoemde opstuwing in de peilvakken achten wij acceptabel, gelet op de grootte 

van de overschrijding, de verbeterde waterhuishouding ten opzichte van de huidige 

situatie, en het feit dat uit de NBW-toetsing geen knelpunten volgen (zie paragraaf 7.2).

In het oeverwalgebied heeft peilvak 77 een relatief groot bodemverhang. Tijdens de 

maatgevende afvoersituatie is het verhang in dit peilvak meer dan 10 centimeter. Hierbij 

volgt de waterstand echter het bodemverloop waardoor dit niet te voorkomen is. Een groter 

verhang vormt in dit peilvak dan ook geen knelpunt voor de drooglegging in het 

betreffende peilvak.
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1.4. De stroomsnelheid in een duiker mag niet hoger worden dan 0,6 m/s

Figuur 7.14 toont dat nagenoeg alle duikers in het nieuwe watersysteem een maximale 

stroomsnelheid kennen kleiner dan 0,6 m/s bij een T=1 afvoergebeurtenis. De vier bestaande 

duikers aan de oostzijde van het plangebied, die niet voldoen aan de norm, zijn minder dan 

30% gevuld met water tijdens de T=1 afvoergebeurtenis, en liggen onder een relatief groot 

verhang. Verder valt op dat een groot aantal duikers inactief is. Dit is een theoretisch effect 

veroorzaakt door de gemaakte keuzes in de modelschematisatie, waarin de flux van het 

grondwater richting het oppervlaktewater benedenstrooms van de betreffende duiker is 

geschematiseerd. Er stroomt dus ‘modelmatig‘ geen water in deze watergangen.

Figuur 7.14

Maximale stroomsnelheid 

tijdens een T=10 

afvoergebeurtenis
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7.2 FUNCTIONEREN VAN HET SYSTEEM TIJDENS EXTREME NEERSLAG

Bij extreme neerslag dient het watersysteem voldoende gedimensioneerd te zijn zodat geen 

wateroverlast optreedt. 

Bij een afvoergebeurtenis met een herhalingstijd van 10 jaar (een T=10 situatie) moet het 

systeem voldoen aan de volgende eisen:

2.1 Geen inundatie in stedelijk gebied.

2.2 Geen grootschalige inundatie van agrarisch gebied. 

Figuur 7.15

Minimale drooglegging tijdens 

een T=10 afvoergebeurtenis
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In het plangebied voldoet het watersysteem aan de norm. Buiten het gebied zijn een paar 

bekende knelpunten zichtbaar; deze hebben geen directe relatie met de ingreep in het 

plangebied. Het systeem als geheel kent bovendien geen verslechtering in waterhuis-

houding ten opzichte van de huidige situatie.

Bij een afvoergebeurtenis met een herhalingstijd van 100 jaar (en T=100 situatie) moet het 

systeem voldoen aan de volgende eisen:

 Geen inundatie van stedelijk gebied.

 Geen verslechtering ten opzichte van de huidige situatie.

Figuur 7.16

Minimale drooglegging 

(verschil waterstand –

insteekniveau) bij een T=100 

afvoergebeurtenis
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Figuur 7.16 laat zien dat bij een afvoergebeurtenis met een herhalingstijd van 100 jaar geen 

inundatie plaatsvindt binnen stedelijk gebied. Het systeem voldoet bij extreme neerslag aan 

de gestelde eisen.

7.3 FUNCTIONEREN VAN HET SYSTEEM IN SITUATIES MET WATERAANVOER

In deze situatie moet het systeem voldoen aan de volgende eisen:

Er moet voldoende water beschikbaar zijn voor de onttrekking van de vergunde 

debieten

Voor beregening en ter voorkoming van vorstschade en droogteschade wordt periodiek 

water ingelaten. In het ontwerp is daarom een aanvoerroute opgenomen, om de aanvoer 

van water naar de vergunde onttrekkingen mogelijk te maken. De aanvoer in een droge 

periode is maatgevend voor de mate waarin het watersysteem de gewenste hoeveelheid 

water kan aanvoeren.

Het totaal van de vergunde debiet bedraagt 750 m3/uur (zie ook Figuur 7.17). Met behulp 

van modelberekeningen is onderzocht of het watersysteem voldoende water kan aanvoeren 

om aan deze behoefte te voldoen. Een indicatie voor het functioneren is de tijdsduur waarin, 

tijdens een droge periode, het vergunde debiet kan worden onttrokken. In de berekening is 

gebruik gemaakt van een droge periode in juli en augustus 2003, voor het functioneren van 

het systeem is het uiteraard niet van belang dat deze rekenperiode in de zomer valt. 

Figuur 7.17 laat zien dat ook in een droge periode gemiddeld 8 uur per dag het vergunde 

maximum van 750 m3/uur kan worden onttrokken aan het watersysteem. De mogelijkheid 

voor waterinlaat wordt beperkt doordat onvoldoende water aangevoerd kan worden vanuit 

de Grote Wetering, omdat in deze watergang een peilonderschrijding optreedt.

De opstuwing in de (inlaat)watergang als gevolg van het inlaten van water is verwaar-

loosbaar. De watergangen in het oeverwalgebied hebben voldoende capaciteit.
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7.4 EFFECTEN BIJ DE HOOGWATERGEUL IN BEDRIJF.

Als de hoogwatergeul gevuld is, neemt de kwelflux naar het oeverwalgebied toe. Bovendien 

is het niet mogelijk onder vrij verval af te voeren naar het naastgelegen peilvak (de 

hoogwatergeul). Een gemaal, dat het water verpompt naar de hoogwatergeul, waarborgt in 

deze extreme situatie de afvoer. Het ontwerp van het watersysteem moet het “vollopen” 

van het oeverwalgebied voorkomen. De toetsing vindt plaats met de norm voor een T=100 

situatie (zie paragraaf 6.2), omdat een combinatie van een gevulde hoogwatergeul en een 

T=1 afvoergebeurtenis een statistische herhalingstijd heeft van rond de 100 jaar.

De hoeveelheid extra kwel, als gevolg van het vullen van de nevengeul, heeft een beperkte 

invloed op de piekafvoeren (zie Figuur 7.18). Zowel de gemiddelde aanvoer over de 

neerslagperiode als de maximale dagelijkse wateraanvoer (in dit systeem met name 

verantwoordelijk voor piekafvoeren) wordt gedomineerd door neerslag. De T=100 neerslag 

met de niet gevulde hoogwatergeul is maatgevend omdat in deze situatie meer water 

aangevoerd wordt.

Aanvullend aan deze berekening zijn een drietal ‘worst-case’ berekeningen uitgevoerd met 

achtereenvolgens 8,10 en 12 mm stationaire kwel in het oeverwalgebied. Uit deze 

berekening blijkt dat het watersysteem voldoet bij 8mm kwel. Dat bij 10mm op twee locaties 

langs de oostdijk inundatie optreedt. Bij 12mm kwel treedt inundatie op op meerdere 

plekken langs de oostdijk. Ook in alle deze situaties geldt dat het watersysteem voldoet aan 

de eisen die gelden voor een T=100 situatie.
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Figuur 7.19 laat zien dat het watersysteem ten oosten van de hoogwatergeul en het nieuw te 

plaatsen gemaal voldoende capaciteit heeft om inundatie van stedelijk gebied in een 

dergelijke situatie te voorkomen, en de T=100 afvoergebeurtenis als gevolg van neerslag dus 

inderdaad maatgevend is voor dit systeem.

Het systeem ten westen van de hoogwatergeul wordt minder belast en ondervindt geen 

problemen (zie ook paragraaf 7.2).
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Nadat de hoogwatergeul in bedrijf is geweest, stroomt deze in eerste instantie onder vrij 

verval leeg. Vervolgens wordt met behulp van het gemaal de (grond)waterstand op het 

gewenste niveau gebracht. Bijlage 11 beschrijft het functioneren van het watersysteem na het 

vullen van de hoogwatergeul.

7.5 GEVOELIGHEID RUWHEID WATERGANG

Het nieuwe systeem is ontworpen en getoetst voor een situatie waarin de watergangen goed 

onderhouden zijn. Om een uitspraak te kunnen doen over de gevoeligheid van het systeem 

in een meer begroeide situatie is een berekening gedaan met een grotere ruwheid van de 

watergangen in het hele plangebied (Bos en Bijkerk = 7 ). 

Een dergelijke sterk begroeide situatie leidt in het gebied niet tot waterinundaties bij een T=1 

neerslagsituatie. Wel is de opstuwing in de watergangen in een begroeide situatie fors 

groter dan bij een goed onderhouden situatie.

Het maaibeheer zal dusdanig gepland moeten zijn dat teveel opstuwing in de watergangen 

wordt voorkomen. 

Figuur 7.19

Minimale drooglegging bij een 

T=1 neerslaggebeurtenis en de 

hoogwatergeul in bedrijf



VEESSEN-WAPENVELD HOOGWATERGEUL SNIP 3

075485551:A ARCADIS 50

HOOFDSTUK

8Conclusies

Het schetsontwerp van de voorkeursvariant is uitgewerkt tot een definitief waterhuishoud-

kundig ontwerp. Dit ontwerp voldoet aan de eisen ten aanzien van regulier gebruik, 

extreme neerslagomstandigheden en wateraanvoer. De huidige streefpeilen worden 

gehandhaafd en er treedt geen wateroverlast op bij extreme hoeveelheden neerslag. Water 

kan aangevoerd worden voor beregening of ter voorkoming van vorstschade. Ook als de 

hoogwatergeul in gebruik is, blijft de waterhuishouding van het oeverwalgebied 

functioneren. Het systeem is in staat om, na het vullen van de hoogwatergeul tijdens een 

hoogwaterperiode, de reguliere waterhuishouding in het geulgebied weer te realiseren. Het 

watersysteem is, vanwege het geringe verval over de peilvakken, gevoelig voor de mate van 

begroeiing in de watergangen.

8.1 AANDACHTSPUNTEN VOOR REALISATIE

De aandachtspunten voor de uitvoering van het ontwerp, vanuit hydrologisch perspectief, 

zijn te vinden in het uitvoeringsplan.

Bij de Plakkenweg is door opdrachtgever aangegeven dat er een brug dient te komen in 

plaatst van de duiker welke in eerste instantie was opgenomen.

Bij de geul in gebruik kunnen hogere grondwaterstanden optreden dan dat nu het geval is.

Op die locaties waar hogere grondwaterstanden optreden en waar woningen gesitueerd zijn 

zal bij de betreffende woningen een voorziening genomen worden eventuele overlast te 

compenseren. De effecten zijn gering en de compenserende maatregelen moeten op 

perceelsniveau genomen worden. Het betreft bijvoorbeeld aanleg van drainage of een 

pompvoorziening voor kelder of kruipruimte. De uitvoering is daarmee vooral een zaak van 

de perceeleigenaar. In de raming is voor deze situaties een bedrag opgenomen.
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Veessen-Wapenveld; Referentiemodel, ARCADIS, 

19-9-2008

Achtergrondinformatie Niet meegeleverd

Stroomgebieduitwerkingsplan Noordelijke 

IJsselvallei, Waterschap Veluwe, 12 maart 2007

Achtergrondinformatie Niet meegeleverd

Geohydrologie Hoogwatergeul Veessen �

Wapenveld, concept, Grontmij, 14- juli 2009

Achtergrondinformatie Niet Meegeleverd

(Concept) ontwerpstandaarden Waterschap 

Veluwe

Wenselijk Niet Meegeleverd
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BIJLAGE 2 Overzicht van geraadpleegde personen en instanties

Instantie Naam Datum Onderwerp

Projectorganisatie 

Veessen-Wapenveld

Robbert Bruin Diverse Ontwerp watersysteem

Waterschap Veluwe Ans Elffrink Diverse Ontwerp watersysteem

Waterschap Veluwe Martijn Heinhuis 4-11-2010 Ontwerp watersysteem

19-1-2011 Ontwerp watersysteem

Waterschap Veluwe Martijn Heinhuis 6-2-2011 Toetsing watersysteem
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BIJLAGE 3 Documentenbeheer

Naam document VW TM Hydrologie

Documentcode 075485551A

SNIP-code 5.3 

Status document Definitief

Ondergane 

kwaliteitsactiviteiten

Naam Datum Paraaf

Opgesteld en aangepast door Jeroen Helder

Anne de Weme

6/17/2011

Inhoudelijk gecontroleerd Marcel Bastiaanssen, 

Bert Wesselink

6/17/2011

Vereisten gecontroleerd Anne de Weme 6/17/2011

Vrijgegeven door ON Arjan ter Harmsel 6/17/2011
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BIJLAGE 4 Verificatie

Dit document dient te voldoen aan de volgende eisen:

 Eisen uit handboek SNIP;

 Eisen uit factsheet;

 Eisen vanuit wet- en regelgeving;

 Eisen vanuit raakvlakken;

Eisen uit SNIP-handboek

SNIP-code SNIP-vereiste Toelichting Verwerkt

5.3.1 Uitgangspunten Zie H4 � 8 Ja

5.3.2 Additioneel onderzoek nvt

5.3.4 Modelberekening Zie H7 & Bijlage 9 Ja

5.3.5 Optimalisatie Optimalisatie inlaat

Optimalisatie huidig systeem

Ja

5.3.9 Risico�s Op basis risicolijst ja

6.1.1 Leeswijzer voor alle documenten Zie paragraaf 1.6 ja

Aanvullende eisen uit Factsheet

code Eis uit factsheet Toelichting Verwerkt

1 Toetsing uitgevoerde 

modelberekeningen

SNIP2A grondwater uitgevoerd door 

ARCADIS, berekening SOBEK niet 

beschikbaar

Ja

2 Herstel/aanvulling op SNIP2A SOBEK model ( te ontwerpen systeem) 

opnieuw opgebouwd

Ja

3 Aanvullende onderzoeken Geen aanvullend onderzoek anders 

dan modelberekeningen

Ja

4 Modelberekeningen De gevraagde 5 berekeningen zijn 

uitgevoerd

Ja

5 Uitwerking oppervlaktewater-

systeem en optimalisatie 

mogelijkheden

Optimalisatie inlaat

Optimalisatie watersysteem verder 

uitgewerkt bij technisch ontwerp

Ja

6 Uitwerking monitoringsysteem Volgende fase Nee

Wet- en regelgeving, kaderstellende documenten

MER, Nb-wet en Flora- en faunawet en wellicht ook de Waterwetvergunning/Keur;

SNIP2A-rapportages Grontmij;

Geohydrologische studie Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld Scenario Berekeningen” 

(ARCADIS, 2009);

Monitoringplan hoofdwatergeul Veessen-Wapenveld (Haskoning 2009);

Beleid provincie Gelderland;

Beleid Waterschap Veluwe;

Beleid Rijkswaterstaat;

NBW normen voor inundatie.
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Eisen vanuit raakvlakken 

product Raakvlak Toelichting Verwerkt

Tweezijdige raakvlakken: input en outputrelatie

Inrichtingsplan Ruimtebeslag Breedte van de waterlopen 

bepalend voor ruimte-

beslag

Ja

Rapport Grote 

kunstwerken

Afmeting duiker 

Plakkenweg

Bij leeglopen hoogwater-

geul moet deze duiker 

voldoende capaciteit 

hebben

Ja

Rapport dijkontwerp Kwel Kwel is bepalend voor 

piping en dijksterkte, de 

eisen tav dijkstabiliteit en 

de voorlandverbetering zijn 

bepalend voor de ligging 

van waterlopen

Ja

Eenzijdig raakvlak: input voor het Hydrologie volgt uit:

Rapport Rivierkunde Sedimentatie na

hoogwatergeul in gebruik

Leeglopen hoogwatergeul

na gebruik, bijlage 10

Ja

Eenzijdig raakvlak: Hydrologie levert informatie aan:

Uitvoeringsplan Ruimtebeslag waterlopen Zie Uitvoeringsplan Ja

Rijksinpassingsplan Ruimtebeslag Zie RIP Ja

Vergunningen Ruimtebeslag Zie vergunningsaanvragen Ja

Milieueffectrapportage Geohydrologisch effect bij

hoogwatergeul in gebruik, 

bergend vermogen 

watersysteem

Zie MER Ja

PRI-raming Kosten mbt realisatie nieuw 

systeem

Zie PRI-raming Ja

Risicoregister Risico�s mbt geohydrologie 

m.n. tijdens uitvoering

Zie Risicoregister OG Ja

Planning Planning geohydrologie Zie uitvoeringsplanning Ja
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BIJLAGE 5 Kaarten

Zie tekeningen WH01 – WH05 bij het Inrichtingsplan

Ontwerp Waterhuishouding

Profielen Grote Wetering

Profielen Hoogwatergeul

Profielen Oeverwalgebied



VEESSEN-WAPENVELD HOOGWATERGEUL SNIP 3

075485551:A ARCADIS 57

BIJLAGE 6 Modelresultaten huidige situatie

Deze bijlage toont de modelresultaten van het bestaande watersysteem (de huidige situatie). 

Dit kan gebruikt worden als referentie ten opzichte van de resultaten van het ontwerp.

Figuur B6.20

Maximale waterstanden tijdens 

een T=1 afvoergebeurtenis in 

de huidige situatie
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Figuur B6.21

Maximale stroomsnelheid bij 

een T=1 afvoergebeurtenis in 

de huidige situatie
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Figuur B6.22

Minimale drooglegging (t.o.v. 

insteekniveau) bij een T=10 

afvoergebeurtenis
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BIJLAGE 7 Grote Wetering

In de toekomstige situatie mag in de Grote Wetering geen ‘verslechtering’ van de 

waterhuishouding ontstaan. In deze bijlage wordt de verandering weergegeven tussen de 

referentie- en toekomstige situatie, gedurende een afvoergebeurtenis die eens per jaar (T=1) 

voorkomt.

Belangrijkste ontwikkelingen die effect hebben op het waterpeil bij extreme afvoeren zijn:

 Creëren landschapzone langs de Grote Wetering;

Er komt ca. 80 ha landschapzone tussen de Grote Wetering en de westelijke dijk. Dit wordt 

tevens benut voor waterberging.

 Bovenstrooms aantakken Terwoldse Wetering;

Het benedenstrooms deel van de Terwoldse Wetering wordt verplaatst in verband met de 

ligging van de westelijke dijk. Voor de Grote Wetering betekent dit dat het debiet langs een

deel van het traject zal toenemen, omdat de verbinding verder bovenstrooms wordt 

geplaatst;

 Verplaatsen Stuw Kerkdijk en Stuw Assendorp;

Het peil in de Terwoldse Wetering mag niet wijzigen. Om dit te realiseren wordt Stuw 

Kerkdijk verder bovenstrooms geplaatst. Door een combinatie van oorzaken, zoals behoefte 

aan minder opstuwing en een combinatie met een fietspad, is besloten om ook Stuw 

Assendorp verder bovenstrooms te plaatsen.

 Verplaatsen tracé Grote Wetering;

Een deel van de Grote Wetering wordt verplaatst, om ruimte te maken voor de westelijke 

dijk;

 Er komt één gemaal;

Gemaal Wapenveld en Gemaal Ottershopen worden vervangen door Nieuw Wapenveld .

In het hoofdrapport staan de normen weergeven die Waterschap Veluwe stelt aan het 

dimensioneren van nieuwe watergangen. Hierbij wordt oa. ingegaan op stroomsnelheden, 

extreme afvoeren en droge perioden. In de rapportage staat weergegeven dat de Grote 

Wetering in de toekomst zal voldoen aan deze normen. 

Aan de norm waar echter niet aan voldaan wordt is dat binnen één peilvak, maar 0,1 m 

opstuwing mag ontstaan. De Grote Wetering ligt in peilvak 171, deze heeft een lengte van 

meer dan 4 km. Binnen dit peilvak is de opstuwing meer dan 0,1 m. In onderstaande figuur 

staat het verschil weergegeven in maximale waterpeilen bij een T=1 afvoer, tussen de 

referentie- en toekomstige situatie.
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*Bovenstaande figuur is een dwarsdoorsnede van het benedenstrooms deel van de Grote Wetering, afkomstig uit 

SOBEK. Het xy-coordinaat van het beginpunt (0 m) ligt op 201123;486154 en het eindpunt (ca. 9000m) ligt op 

202738;494672.

In de toekomstige inrichting zal gedurende een T=1 afvoer, het peil in de Grote Wetering 

lager zijn dan in de huidige situatie. Oorzaak hiervan is de gewijzigde ligging en 

dimensionering van Stuw Kerkdijk en Assendorp (worden oa. breder) en het effect van de 

waterberging. Het grootste verschil ontstaat benedenstrooms van de nieuwe locatie van 

Stuw Kerkdijk, namelijk ca. 0,2 m. 

Dit betekent dat ondanks de normoverschrijding van de maximale opstuwing binnen een 

peilvak, er een verbetering ontstaat ten opzichte van de huidige situatie. De overschrijding 

van de norm is daarmee geen effect van de ingreep Veessen Wapenveld maar de huidige 

realiteit. De aanpassingen en maatregelen in het kader van deze ingreep leiden tot een 

verbetering ten opzichte van de huidige situatie.

Afbeelding B7.7

Maximaal waterpeil bij T=1, 

toekomstige- en 

referentiesituatie in Grote 

Wetering* 
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BIJLAGE 8 Lijst van kunstwerken

Grote Wetering van Zuid naar Noord

Locatie Actie Opmerking

Stuw Kerkdijk Verplaatsen Ivm aantakking Terwoldse Wetering, 

Breedte 10m

Hoogte automatisch NAP +1,0m � +1,8m

Bodem = NAP -0.2 m

Afsluitbare instroomkoker B*h = 2m * 1m

Inlaatwerk Nieuw Normaal gesloten, geopend als wateraanvoer 

noodzakelijk is: voorbeeld zoals huidige inlaat

Brug Kerkdijk Vervangen Zie inrichtingsplan voor ontwerp

Inlaatwerk Verwijderen

Stuw Assendorp Verplaatsen Nieuwe stuw dimensies:

Breedte: 10m

Hoogte: automatisch NAP + 0.36m � 1.5 m

Bodem: NAP -0.75 m

Brug Broekstraat Nieuw Zie inrichtingsplan voor ontwerp

Brug Assendorperstraat Nieuw Zie inrichtingsplan voor ontwerp

Brug Plakkenweg Vernieuwen Zie inrichtingsplan voor ontwerp

Brug Ziebroekseweg Handhaven

Gemaal Otterhopen Verwijderen

Brug Revelingseweg Handhaven

Gemaal Wapenveld Verwijderen

Gemaal Nieuw Wapenveld Nieuw, cap 2.62 m3/s

Zie inrichtingsplan voor ontwerp

Gemaal Veluwe Handhaven

Droge Bypass van Zuid naar Noord

Locatie Actie Opmerking

Bestaande Duikers Verwijderen

Duiker in instroom tracé Nieuw B*h = 2m*1m 

Inlaatkoker oostdijk Nieuw Afsluitbaar

B*h = 2m*1m

Stuw Breedte: 4

Hoogte: 1,1m

Bodem: NAP + 0,20 m

Duiker Plakkenweg

(in ontwerp vervangen 

door brug )

Nieuw B x h = 3m x 1m in verband met leegstromen

hoogwatergeul

Stuw Plakkenweg vervangen Nieuwe dimensies:

Breedte: 3

Hoogte: NAP + 0,85 m

Bodem: NAP + 0,20 m

Duikers Verwijderen/ 

aanbrengen

Bestaande duikers verwijderen;

Nieuwe duikerstbv kavelontsluiting in noordelijk 

peilvak afmetingen b x h 2m x 1m,

Brug Schraatgravenweg Nieuw Zie inrichtingsplan voor ontwerp

Brug perceelontsluiting Nieuw Zie inrichtingsplan voor ontwerp

Brug Weverdijk (oprit Het Nieuw Zie inrichtingsplan voor ontwerp
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Oever)

Oeverwal van Zuid naar Noord

Locatie Actie Opmerking

Duikers Kerkstraat Nieuw Dimensies  rond 800mm

Betreft enkele zeer lange duikers, nadere 

uitwerking bij uitvoering.

Duikers nabij Veessen Handhaven

Stuw oeverwal Handhaven Breed: 1,8 m

Klep: NAP + 1,1 m

Bodem: NAP + 0,65 m

Stuw Dijkslag Handhaven Breed: 4 m

Klep: NAP + 0,8 m

Bodem: NAP - 0,5 m

Duikers noordelijk deel Nieuw Dimensies:

B x h 3m x 1m

Gemaal Nieuw Afsluitbare koker. 

Gemaal wordt slechts eens per 100 jaar ingezet 

(geul in gebruik) Capaciteit: 100 m3/min

Zie inrichtingsplan voor ontwerp
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BIJLAGE 9 Neerslag

Voor het berekenen van

noodzakelijk. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de gegevens van het KNMI en de 

terugkeerpatronen zoals deze berekend worden door KNMI en STOWA. Deze terugkeer

patronen zijn de resultaten v

herhalingsfrequentie van een bui met een bepaalde intensiteit en duur wordt vastgesteld.

Voor het dimensioneren van een watersysteem wordt gebruik gemaakt van een b

terugkeerfrequentie van 

hoeveelheid neerslag dan de intensiteit van belang. Dat wil zeggen, of de neerslag in een 

uur of in twee uur valt is minder belangrijk dan dat er in die bui bijvoorbeeld 60

Voor Veessen-

aangeleverd. Deze T=10 bui heeft een duur van 6 weken.

De overige buien, en de droge periode zijn gekozen uit de neerslag uur reeksen van het 

KNMI station de Bilt. Dit is het enige stat

zijn. Voor de duur van de buien is een periode van circa 6 weken genomen, de keuze voor 

de periode is gebaseerd op de totale neerslaghoeveelheid

KNMI en STOWA voor de 

In onderstaande figuren zijn de gebruikte buien weergegeven. De gekozen langdurige buien 

zijn gekozen in samenspraak met de waterbeheerder (

Figuur B9.23

Buien
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Neerslag

Voor het berekenen van de diverse scenario’s zijn gegevens van de neerslaggebeurtenissen 

noodzakelijk. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de gegevens van het KNMI en de 

terugkeerpatronen zoals deze berekend worden door KNMI en STOWA. Deze terugkeer

patronen zijn de resultaten van statistische analyse van neerslaggegevens waarbij de 

herhalingsfrequentie van een bui met een bepaalde intensiteit en duur wordt vastgesteld.

Voor het dimensioneren van een watersysteem wordt gebruik gemaakt van een b

terugkeerfrequentie van 1 jaar, van 10 jaar en van 100 jaar. Daarbij is eerder de totale 

hoeveelheid neerslag dan de intensiteit van belang. Dat wil zeggen, of de neerslag in een 

uur of in twee uur valt is minder belangrijk dan dat er in die bui bijvoorbeeld 60

-Wapenveld is door Waterschap Veluwe een bui voor eens per 10 jaar 

aangeleverd. Deze T=10 bui heeft een duur van 6 weken.

De overige buien, en de droge periode zijn gekozen uit de neerslag uur reeksen van het 

KNMI station de Bilt. Dit is het enige station waarvoor deze gegevens direct beschikbaar 

zijn. Voor de duur van de buien is een periode van circa 6 weken genomen, de keuze voor 

de periode is gebaseerd op de totale neerslaghoeveelheid en intensiteit

KNMI en STOWA voor de betreffende terugkeerfrequentie is vastgesteld.

In onderstaande figuren zijn de gebruikte buien weergegeven. De gekozen langdurige buien 

gekozen in samenspraak met de waterbeheerder (Waterschap Veluwe)
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de diverse scenario’s zijn gegevens van de neerslaggebeurtenissen 

noodzakelijk. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de gegevens van het KNMI en de 

terugkeerpatronen zoals deze berekend worden door KNMI en STOWA. Deze terugkeer-

an statistische analyse van neerslaggegevens waarbij de 

herhalingsfrequentie van een bui met een bepaalde intensiteit en duur wordt vastgesteld.

Voor het dimensioneren van een watersysteem wordt gebruik gemaakt van een bui met een 

1 jaar, van 10 jaar en van 100 jaar. Daarbij is eerder de totale 

hoeveelheid neerslag dan de intensiteit van belang. Dat wil zeggen, of de neerslag in een 

uur of in twee uur valt is minder belangrijk dan dat er in die bui bijvoorbeeld 60mm valt.

eluwe een bui voor eens per 10 jaar 

De overige buien, en de droge periode zijn gekozen uit de neerslag uur reeksen van het 

ion waarvoor deze gegevens direct beschikbaar 

zijn. Voor de duur van de buien is een periode van circa 6 weken genomen, de keuze voor 

en intensiteit zoals deze door 

terugkeerfrequentie is vastgesteld.

In onderstaande figuren zijn de gebruikte buien weergegeven. De gekozen langdurige buien 

Veluwe).
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Droge situatie: 

T=1: 

T=10: 

T=100: 

VEESSEN-WAPENVELD HOOGWATERGEUL SNIP 3

situatie: 28,8 mm over een periode van 47 dagen.

122,3 mm over een periode van 31 dagen.

263,7 mm over een periode van 41 dagen.

305,3 mm over een periode van 56 dagen.
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ARCADIS 65
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BIJLAGE 10 Modeluitgangspunten en scenariobouw

Voor het ontwerpen van het watersysteem is gebruik gemaakt van het SOBEK-model dat 

door Waterschap Veluwe ter beschikking is gesteld. De resultaten van dit model van de 

huidige situatie bij de verschillende neerslaggebeurtenissen is weergegeven in bijlage 6.

Het nieuwe watersysteem is in dit model opgenomen. De nieuwe basisprofielen zijn 

bepaald op basis van debieten zoals deze voorkomen in een T=10 neerslaggebeurtenis. 

Hierbij zijn de watergangen ingedeeld in vier klassen.

Maatgeven

d debiet 

(m3/s)

Doorstromend 

oppervlak (m2) 

(bij 0.3m/s)

Bodembreedt

e (m)
Talud

Diepte 

(m)

Bovenbreedt

e (m)

Doorstromen

d oppervlak 

profiel (m2)

0.5 1.67 1 1 1 3 2

1 3.33 1.5 1 1.25 4 3.4375

1.5 5.00 1.25 1.5 1.5 5.75 5.25

2.62 8.73 4 1.5 1.5 8.5 9.375

Daar waar bestaande profielen ruimer zijn dan de basisprofielen zijn de bestaande profielen 

gehandhaafd. Vervolgens is getoetst of het systeem voldoet. 

In het plangebied blijkt de T=1 situatie maatgevend. Om aan de eisen met betrekking tot 

stroomsnelheid en opstuwing te voldoen zijn een aantal watergangen verbreed en verdiept 

ten opzichte van de basisprofielen.

In de nieuwe situatie is voor de profielen en de kunstwerken aangesloten op de standaarden 

van Waterschap Veluwe. Hierin worden taluds en duikerafmetingen voorgeschreven.

Onderstaande punten zijn in het model opgenomen:

 De profielen krijgen een talud van 1:2.

 Voor de profielen is gebruik gemaakt van een weerstand Bos en Bijkerk 30.

 Nieuwe duikers zijn in het model opgenomen met een hoogteligging gelijk aan de 

bodemhoogte van de watergangen. 

 De duikers hebben een wrijving chezy 45.

In bijlage 5 is de kaart met de watergangen en de kunstwerken opgenomen, ook zijn de 

tekeningen met de profielen in deze bijlage opgenomen.

De capaciteit van de gemalen is vastgesteld volgens de gangbare norm van 1,5 l/s/ha uit het 

cultuurtechnisch vademecum, waarbij 10% extra is genomen. In onderstaande tabel zijn de 

gegevens voor de bepaling van de gemalen opgenomen. Voor het ontwerp zijn de debieten 

afgerond naar boven waarmee de capaciteit van de gemalen zeker voldoende is.

Oeverwal Geul en oeverwal

Oppervlakte m2 9.227.267 15.888.764

Id ha 923 1589

Debiet in l/s 1522.5 2621.5

Debiet m3/min 91.35 157.6

Gekozen debiet m3/min 100 175
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Stuwen en gemalen zijn ingesteld volgens onderstaande tabel:

T=1

Kerkdijk Automatisch peilinstelling op basis van bovenstrooms 

meetpunt, periodiek zomer en winterpeil

Assendorp Automatisch peilinstelling op basis van bovenstrooms 

meetpunt, peil = 1,2

Inlaat westdijk Afgesloten duiker door keuze stromingsrichting beide 

opties uit te vinken

Inlaat oostdijk Afgesloten duiker door in SOBEK keuze stromingsrichting 

beide opties uit te vinken

Stuw inlaatroute Stuwhoogte NAP + 1.1 m

Stuw Plakkenweg Stuwhoogte NAP + 0.85 m

Stuw oeverwal Stuwhoogte NAP + 1.1 m

Stuw Dijkslag Stuwhoogte NAP + 0.8 m

Uitlaatkoker oostdijk Afgesloten duiker door in SOBEK keuze stromingsrichting 

beide opties uit te vinken

Gemaal Oeverwal Gemaal niet in gebruik, vrij afwaterend door koker

Gemaal Nieuw 

Wapenveld

Aanslag 0,6 afslag 0,55 debiet fixed 175 m3/min

Gemaal Veluwe 5 stages

Debiet Aan uit

1 100 1.01 .98

2 415 1.02 .985

3 825 1.03 .99

4 1237.5 1.04 .995

5 1650 1.05 1

De T=10 en de T=100 situatie zijn met dezelfde instellingen doorgerekend.



VEESSEN-WAPENVELD HOOGWATERGEUL SNIP 3

075485551:A ARCADIS 68

BIJLAGE 11 Leeglopen van de hoogwatergeul na gebruik

Het leeglopen van de hoogwatergeul na een hoogwater zal in eerste instantie via de 

uitwateringssluis plaats vinden. Tot een peil van NAP +1,25m zal de uitwatering door deze 

uitwateringssluis plaats vinden. Vanaf NAP +1,25m zal de uitstroom door het gemaal 

Nieuw Wapenveld worden voorzien. 

Er zijn twee aspecten die van belang zijn voor het watersysteem na de hoogwatergeul in 

gebruik:

Situatie van het systeem.

Capaciteit van het systeem.

Situatie van het watersysteem na hoogwatergeul in gebruik

In een situatie met hoogwatergeul in gebruik is de vraag of er sprake is van sedimentatie en 

of er sprake is van erosie. Het optreden van erosie is beoordeeld in notitie “VW TM 

Erosiegevoeligheid” van 25 januari 2011. Hierin wordt geconcludeerd dat er enkel ter 

plaatse van de brug Werverdijk sprake is van een verhoogd risico op erosie. Het risico op 

een verminderde werking van het watersysteem als gevolg van erosie is daarmee ook nihil.

Een ander aspect is het optreden van sedimentatie in de hoogwatergeul. De rapportage 

hydraulica ( SNIP3-planstudie hoogwatergeul Veessen-Wapenveld, Basisrapport 

Rivierkunde) schrijft hierover in paragraaf 7.3.5:

Tijdens een hoogwater is het niet de verwachting dat veel zand wordt meegevoerd richting de 

hoogwatergeul. Daartoe zal het zand ten eerste vanuit de diepe buitenbocht op de oever moeten 

komen. Vervolgens zal het zand in de nieuwe uiterwaard neerslaan omdat de stroomsnelheden daar al 

afnemen. Slib kan wel meegevoerd worden de hoogwatergeul in en neerslaan als de stroomsnelheden 

afnemen (bijvoorbeeld in de val van het hoogwater). Het is niet de verwachting dat enorme 

hoeveelheden slib zullen neerslaan. Ervaring (hoewel natuurlijk niet bij MHW) is dat na een 

hoogwater een sliblaag van 1-2 mm achterblijft. 

Een sliblaag van 1-2 mm zal geen effect hebben op het functioneren van het watersysteem. 

Naar verwachting treedt sedimentatie vooral op daar waar de stroomsnelheid vermindert, 

dat wil zeggen aan het begin van de hoogwatergeul en aan het begin van de hoogwatergolf. 

De kans dat het sediment accumuleert in de watergangen is daarmee zeer klein. 

Het functioneren van het watersysteem na de hoogwatergeul in gebruik is met name 

belangrijk aan het einde van de hoogwatergeul waar het water uitgemalen wordt. Gezien 

voorgaande zal het systeem hier naar alle waarschijnlijkheid nog functioneren.

Capaciteit van het watersysteem in relatie tot hoogwatergeul in gebruik

Bij het leegstromen van de hoogwatergeul voorziet het watersysteem in de afvoer van water 

nadat het uitwateringspeil van NAP + 1,25 meter is bereikt.

Met een GIS-analyse is berekend welk volume water nog aanwezig is bij een peil van NAP +

1,25 meter. Onderstaande afbeelding toont dat er nauwelijks sprake is van water op 

maaiveld, wel van watergangen welke tot aan de insteek gevuld zijn.
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Situatie Plakkenweg

Uit de berekeningen van de hoogwatergeul in werking blijkt dat er na het leeglopen van de

hoogwatergeul water achterblijft op maaiveld achter de Plakkenweg. Deze ligt circa 50 cm 

hoger in het landschap. Op het laagste punt bedraagt dit hoogteverschil ca. 30 cm. Met een 

GIS-bewerking is het volume bepaald tussen maaiveld en het laagste punt van de 

Plakkenweg, ten zuiden van de Plakkenweg. Dit volume is bepaald op circa 1.000.000 m3.

Onder de Plakkenweg is een duiker1 met afmetingen 3m * 1m voorzien (b*h). Het water dat 

achter de Plakkenweg blijft staan, moet door deze duiker afgevoerd worden. De stroming 

                                                                

1 In ontwerp is nu brug opgenomen die profiel watergang niet beperkt qua afvoercapaciteit
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door de duiker kan worden benaderd door de formule van Bernoulli. Daarvoor geldt echter 

dat stroming onder vrij verval plaats vindt. 

Aangezien dit in werkelijkheid nooit zal optreden, is dit een theoretisch maximale 

stroomsnelheid:

� =  �2 × � × ℎ

Hieruit volgt een theoretisch maximale snelheid van 2,4 m/s. Dit is uitgangspunt voor de 

erosiebestendigheid van de duiker.

Voor de duur van het leeglopen van de hoogwatergeul via deze duiker wordt een meer 

reële snelheid van ca. 1m/s aangehouden. Bij een koker van 3 x 1 en een hoeveelheid water 

op maaiveld van ca. 1.000.000 m3 duurt de afvoer van dit water circa 4 dagen.

Op basis van bovenstaande is de conclusie dat een duiker voldoet om het water af te voeren 

dat na de geul in gebruik achterblijft op maaiveld achter de plakkenweg . De opdrachtgever 

heeft echter aangegeven dat er op deze locatie en brug dient te komen. In het definitieve 

ontwerp is dan ook een brug opgenomen.
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BIJLAGE 12 Grondwatermodelberekeningen

Om de effecten op kwel en grondwaterstanden in beeld te brengen is gebruik gemaakt van 

het in eerdere fases ontwikkelde grondwatermodel. Voor de opbouw van het model en de 

eerder uitgevoerde effectberekeningen verwijzen we naar de rapportages welke genoemd 

zijn in bijlage 1.

De uitgevoerde berekeningen hebben twee doelen:

 Bepalen kwelhoeveelheid en behoeve van het dimensioneren van het watersysteem

 Bepalen effecten op grondwaterstanden

Scenariobeschrijving en modelparameters

Inleiding

In de SNIP3 fase is het in de SNIP2A-fase vastgestelde voorkeursalternatief verder 

uitgewerkt tot een definitief ontwerp. In eerdere rapportages zijn de geohydrologische

effecten van 5 inrichtingsvarianten en de referentiesituatie gegeven voor 5 verschillende 

hydrologische situaties. Hier is nu het definitieve ontwerp aan toegevoegd. Ook is er een 6e

hydrologische situatie toegevoegd. In Tabel B12.1 staan alle scenario’s in een overzicht.
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1. Extreem droog 

(najaar 2003)

0.1 1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 n.v.t.

2. Gemiddelde winter 

(T=1)

0.2 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 n.v.t.

3. Extreem nat 

(T=500 en T=10)

0.3 1.3 2.3 3.3 4.3 5.3 n.v.t.

4. Maatgevend nat 

(T=1250 en T=10)

0.4 1.4 2.4 3.4 4.4 5.4 n.v.t.

5. Extreem nat 

(inactieve hoogwatergeul)

(T=500 en T=10)

0.3 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

6. Gemiddelde winter 

(actieve hoogwatergeul

(T=1250 en T=1)

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 6.6

In onderliggende rapportage is het definitieve ontwerp van het toekomstige watersysteem 

worden vergeleken met de huidige inrichting (referentiesituatie). Hierbij is de huidige 

inrichting gecombineerd met een gemiddelde winter gebeurtenis en het definitieve ontwerp 

met een gemiddelde winter gebeurtenis en een actieve hoogwatergeul. Door deze twee 

combinaties te vergelijken is de invloed van de maatregel inzichtelijk gemaakt. 

Verondersteld is dat de invloed van het definitieve ontwerp ten opzichte van de huidige 

inrichting in een situatie met een inactieve hoogwatergeul niet significant is. 

Tabel B12.1

Inrichtingsvarianten en de 

referentiesituatie in combinatie 

met de hydrologische situaties.
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Daarnaast is ervan uitgegaan dat het voorkomen van een actieve hoogwatergeul 

gecombineerd met een jaarlijkse neerslagsituatie de meest waarschijnlijke is. 

In de navolgende paragrafen wordt het definitieve ontwerp van het watersysteem en de 

bijbehorende gebeurtenis (hydrologische situatie) toegelicht. In paragraaf 2.4 worden de 

gehanteerde uitgangspunten en de modelparameters toegelicht. 

Inrichtingsvarianten

In deze paragraaf worden alleen de referentiesituatie en het definitieve ontwerp genoemd. 

Voor de overige beschrijvingen wordt verwezen naar eerdere rapportages.

0. Referentie

Met behulp van het grondwatermodel wordt de invloed van een stromende hoogwatergeul 

en het definitieve ontwerp op de kwel, inzijging en waterafvoer bepaald. Doormiddel van 

verschilkaarten worden deze invloeden ten opzichte van de referentiesituatie inzichtelijk 

gemaakt. De referentiesituatie is de huidige inrichting. Deze is doorgerekend en 

geschematiseerd voor de verschillende hydrologische gebeurtenissen, en dient als 

vertrekpunt (waarmee vergeleken wordt) voor de effectenbeoordeling van het definitieve 

ontwerp. De huidige inrichting is in detail beschreven in de rapportage “Geohydrologische 

studie hoogwatergeul Veessen – Wapenveld Referentiemodel”( ARCADIS, 2008).

6. Definitief ontwerp

Het definitieve ontwerp is een uitwerking van het vastgestelde voorkeursalternatief 

(SNIP2A-beslissing). De hoogwatergeul is opgenomen in het landschap en doorsnijdt het 

huidige ontwateringsysteem. In het definitieve ontwerp is de (definitieve) ligging van de 

hoogwatergeul meegenomen en zijn de dimensies van het oppervlaktewatersysteem 

bepaald aan de hand van de NBW normen voor wateroverlast. Het rapport “Veessen-

Wapenveld hoogwatergeul VW TM geohydrologie”( ARCADIS, 2010) beschrijft de

totstandkoming van het definitieve ontwerp. De dijklichamen en het watersysteem zoals 

deze zijn vormgegeven in de het definitieve ontwerp, zijn weergegeven in Figuur B12.24.

Figuur B12.24

Definitief ontwerp 

watersysteem (secundaire 

watergangen) in het blauw 

weergegeven binnen de 

modelgrenzen (oranje). De 

ligging van de dijken is 

weergegeven met een rode 

lijn. 
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Gebeurtenissen

In deze paragraaf wordt enkel de gemiddelde wintersituatie beschreven met een actieve 

hoogwatergeul. Voor de beschrijving van de overige gebeurtenissen wordt verwezen naar 

eerdere rapportages. 

6. Gemiddelde winter met actieve hoogwatergeul (T=1250 en T=1)

De gemiddelde wintersituatie begint met een periode van 30 dagen een gemiddelde 

wintersituatie. Deze situatie is een jaarlijks optredende neerslagsituatie. De gemiddelde 

grondwateraanvulling voor deze periode is 0.64 mm/d. Vervolgens passeert er een 

hoogwatergebeurtenis met een herhalingstijd van 1250 jaar (IJssel waterstand die eens per 

1250 jaar voorkomt). Deze gebeurtenis duurt 19 dagen en heeft ter hoogte van meetstation 

Wijhe een hoogte van +6.6 m NAP. Het peil van de hoogwatergeul is gemiddeld +5.65 m

NAP. De neerslagintensiteit in deze periode blijft gelijk en daarmee ook de gemiddelde 

grondwateraanvulling. Na het passeren van de hoogwatergolf houdt de gemiddelde 

wintersituatie nog 40 dagen aan. In deze periode is er tevens een gemiddelde winter 

grondwateraanvulling en is het IJsselpeil gezakt naar 2.45 m +NAP. Gedurende de eerste 30 

dagen van deze periode wordt de hoogwatergeul leeggepompt. 

Uitgangspunten en modelparameters

Oppervlaktewatersysteem en ontwatering.

In het definitieve ontwerp van het oppervlaktewatersysteem zijn er ten opzichte van de in 

SNIP2A vastgestelde voorkeursalternatief aanpassingen aan het ontwateringsysteem 

doorgevoerd. Zowel het gemaal op de oeverwal als het gemaal dat de uitwatering van de 

geul verzorgt zijn verplaatst. Daarnaast is er ten behoeve van droogtebestrijding op de 

oeverwal een water inlaattracé ontworpen. Ook zijn de dimensies van de watergangen 

aangepast waardoor het definitieve ontwerp aan de landelijke NBW normen voor 

wateroverlast voldoet

Waterpeil hoogwatergeul

De inlaat van de hoogwatergeul is ontworpen op een hoogte van +5,65m NAP en de uitlaat 

op +4,10m NAP. Het in- en uitlaatsysteem zijn zodanig ontworpen dat de hoogwatergeul 

automatisch in werking treedt als de waterstand in de IJssel de vastgestelde extreme hoogte 

(+5,65m NAP) overschrijdt. 

Doordat vrije afwatering niet mogelijk is blijft de hoogwatergeul na het passeren van een 

hoogwatergebeurtenis gevuld. Er zal vanaf dat moment geen verhang meer in het waterpeil 

binnen de hoogwatergeul aanwezig zijn. Tot 30 dagen na het passeren van de 

hoogwatergebeurtenis is water op het maaiveld acceptabel. De geul zal binnen deze periode 

leegstromen via een uitwateringssluis en vanaf maaiveldniveau via het gemaal Nieuw 

Wapenveld. 
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Gebeurtenis Waterpeil geul Waterpeil Ijssel
Grondwateraavnu

lling

1. Extreem droog

     (najaar 2003)

n.v.t. 0.7 m +NAP 0 mm/d

2. Gemiddelde winter

     (T=1)

n.v.t. 3.8m +NAP 0.64 mm/d

3. Extreem nat

     (T=500 en T=10)

5.4m +NAP 5.8m +NAP 1.8 mm/d

4. Maatgevend nat

     (T=1250 en T=10)

5.65m +NAP 6.6m +NAP 1.8 mm/d

5. Extreem nat 

(inactieve hoogwater geul)

     (T=500 en T=10)

n.v.t. 5.8m +NAP 1.8 mm/d

6. Gemiddelde winter 

(actieve hoogwatergeul (T=1250 en 

T=1)

5.65m +NAP 6.6m +NAP 0.64 mm/d

Holocene Deklaag

In het grondwatermodel is de opbouw van de holocene deklaag gedetailleerd aan de hand 

van de beschikbare boringen uit DINO-loket van TNO die beschikbaar waren in 2008 en de 

bodemkaart (zie rapportage “Geohydrologische studie hoogwatergeul Veessen – Wapenved 

Referentiemodel”( ARCADIS, 2008). Deze opbouw wordt voor onderliggende studie 

gecontroleerd aan de hand van aanvullende beschikbare gegevens. Ten behoeve van het 

ontwerp voor de dijken van de hoogwatergeul zijn boringen uitgevoerd. De in het model 

opgenomen detaillering van de Holocene Deklaag is vergeleken met de gegevens van deze 

boringen. Daarnaast is ook gekeken naar nieuwe beschikbare boringen uit DINO-loket. Uit 

deze vergelijkingen is geconcludeerd dat de in het model opgenomen opbouw van de 

Holocene deklaag deze ook volgens de nieuwe beschikbare gegevens correct weergeeft. Er 

worden hiertoe geen aanpassingen ten aanzien van de Holocene deklaag in het 

grondwatermodel doorgevoerd. 

Scheidende lagen

Met behulp van de nieuwe beschikbare boringen die ten behoeve van het project zijn 

uitgevoerd is ook de ligging en dikte van de aanwezige scheidende lagen gecontroleerd. 

Gebleken is dat de in het referentiemodel opgenomen schematisering van de aanwezige 

scheidende lagen volledig overeenkomt met deze nieuwe gegevens. Uit de nieuwe gegevens 

blijkt dat er in het noordelijke deel van het onderzoeksgebied een kleilaag aanwezig is die in 

het referentiemodel ontbreekt. Deze kleilaag bevindt zich op een diepte tussen NAP -6 m  en  

NAP – 17m ten oosten van de IJssel, en varieert in dikte tussen 0,5 en 7 m. De 

doorlatendheid van deze laag is bepaald aan de hand van de bestaande schematisatie en de 

dikte bedraagt 0,0044 m/dag.  

Tabel B12.2

Gemiddeld waterpeil in de 

hoogwatergeul en in de IJssel 

ter hoogte van meetpunt 

Wijhe. Gemiddelde 

grondwateraanvulling voor het 

modelgebied ‘Veessen –

Wapenveld’.
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Modelresultaten

Inleiding

De resultaten van het definitieve ontwerp worden vergeleken met de huidige inrichting. Om 

een goed inzicht te krijgen van de invloed van het definitieve ontwerp wordt in de volgende 

paragraaf eerst de invloed van de hoogwatergebeurtenis met een meestromende 

hoogwatergeul beschreven bij de huidige inrichting. Vervolgens wordt voor het definitieve 

ontwerp beschreven wat de invloed is op de grondwaterstanden, ontwatering en verticale 

grondwaterstroming.

Op de berekende gemiddelde winterperiode is in de rapportage “Geohydrologische studie 

hoogwatergeul Veessen – Wapenveld Referentiemodel”( ARCADIS, 2008) al dieper ingegaan. 

Samen met de provincie Gelderland en het waterschap Veluwe is destijds de 

betrouwbaarheid en toepasbaarheid van het grondwatermodel vastgesteld. De hieronder 

beschreven grondwatergolf en is uit de rapportage “Geohydrologische studie hoogwatergeul 

Veessen – Wapenveld Aanvullende scenario berekeningen voorkeursvariant ”( ARCADIS, 2010) 

overgenomen. 

Grondwatergolf

Bij het passeren van de hoogwatergolf in de IJssel, plant deze golfbeweging zich voort in het 

grondwater. Dit betekend dat verder binnendijks de hoogste piek van het grondwater dagen 

na het passeren van de hoogwatergolf in de IJssel wordt bereikt. Daarnaast wordt de piek 

door de weerstand van de bodem verlaagd, maar neemt het passeren van de golf meer tijd 

in aanspraak. In Figuur B12.26 is op 3 afstanden van de IJsseldijk het 

grondwaterstandsverloop in de tijd weergegeven. Op basis hiervan is besloten om voor de 

verdere verwerking van de resultaten de 12e dag na het passeren van de hoogwatergolf te 

hanteren.

Figuur B12.25

Ligging scheidende laag die 

aan het model is toegevoegd 

(paarse vlak).
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Het optreden van kwel is in tegenstelling tot de grondwaterstanden wel instantaan. Voor 

kwel zijn de waarden welke optreden gedurende de hoogwatergolf van belang.

Een belangrijke factor voor de modellering van een grondwatergolf is de elastische berging2

van de bodem. Voor elastische berging is in Domenico (1972) een bereik van de coëfficiënten 

voor verschillende bodemsoorten genoemd. Op basis van ervaring met andere 

modelleringen zijn hieruit de ondertaande waarden voor elastische berging gebruikt:

Materiaal Elastische Bergingscoëfficiënt [m-1]

Klei 0.005

Zand 0.001

Omdat de gestuwde afzettingen grotendeels uit zand bestaan is hiervoor dezelfde 

coëfficiënt gebruikt als voor zand. Er is niet gekalibreerd op de elastische bergingscoëfficiënt 

omdat er hiervoor onvoldoende informatie beschikbaar is. Hiervoor moet worden gekeken 

hoe snel een hoogwatergebeurtenis in de IJssel zich in het grondwater verplaatst. Dit kan 

worden gedaan door op een gegeven afstand de gemeten stijging in het grondwater als 

gevolg van deze hoogwatergebeurtenis te vergelijken met de berekende grondwaterstijging. 

Niet alleen de absolute verhoging van de grondwaterstand, maar ook de tijd tussen het 

hoogste IJsselpeil en het grondwater speelt hierbij een rol. Figuur B12.27 laat het 

grondwaterstandsverloop van 2 peilbuizen met elk 3 filters zien en het IJsselpeil bij 

meetstation Wijhe voor een hoogwaterperiode in 1995. Aan de bovenkant is de neerslag van 

diezelfde periode weergegeven. Ter illustratie is naast het IJsselpeil op dagwaarden ook het 

waterstandverloop weergegeven met hetzelfde tweewekelijkse interval van de peilbuizen. 

Wat hierbij opvalt, is dat de hoogwatergebeurtenis in de IJssel nauwelijks meer terug te zien

is. Ditzelfde geld mogelijk ook voor de peilbuismetingen. Hierdoor is uit de gemeten 

grondwaterstanden niet de hoogte van de golf in het grondwaterpakket en de vertraging 

van deze golf af te leiden. Daarnaast kan niet worden uitgesloten of de verhoging van de 

grondwaterstand geen direct gevolg is geweest van een verhoogde neerslag. Om hier 

gedegen uitspraken over te doen dient met een hoge frequentie, minimaal 1x per etmaal, de 

grondwaterstand te worden gemeten. Bij voorkeur op verschillende afstanden van de IJssel 

en met filters in verschillende watervoerende pakketten. 

                                                                

2 Dit is te omschrijven als de “sponswerking” van de bodem. Er kan grondwater in de bodem worden 

opgenomen zonder dat de absolute grondwaterstand stijgt 

Figuur B12.26

Op drie afstanden vanaf de 

IJsseldijk is het 

grondwaterstandsverloop in de 

tijd gevolgd. 

L1 is het eerste watervoerende 

pakket, L3 is het tweede 

watervoerende pakket. De 

donker paarse lijn is de 

schematisatie van de 

hoogwatergolf in de IJssel.

Tabel B12.3

Gebruikte waarden voor 

elastische berging.
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Huidige inrichting: de referentiesituatie

Gemiddelde winter 

De ontwateringsdiepte, de grondwaterstand in cm – mv, is weergegeven in Figuur B12.28. 

Doordat een aantal delen van het buitendijkse gebied ook na het passeren van de 

hoogwatergebeurtenis nog onder water staan, reikt ook het grondwater hier tot op het 

maaiveld. In het merendeel van gebied zorgt de detailontwatering voor een 

ontwateringsdiepte van meer dan 40 cm – mv. In het meest westelijke deel van het gebied is 

het maaiveld hoger gelegen wat zorgt voor een ontwateringsdiepte van meer dan 250 cm –

mv.

Figuur B12.27

Het grondwaterstandsverloop 

van 2 peilbuizen met elk 3 

filters en het IJsselpeil bij 

meetstation Wijhe voor een 

hoogwaterperiode in 1995. 

Een gestippelde lijn is 

gebaseerd op 2 wekelijkse 

waarnemingen, een 

doorgetrokken lijn op 

dagwaarden.

Aan de bovenkant is ter 

indicatie de neerslag van 

diezelfde periode 

weergegeven. 

Figuur B12.28

Ontwateringsdiepte bij de 

huidige inrichting, 12 dagen na 

het passeren van een jaarlijks 

wederkerende 

hoogwatergebeurtenis.
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In Figuur B12.29 is de verticale grondwaterstroming aan de onderkant van het eerste 

watervoerende pakket weergegeven. Uit deze figuur is het ontwateringspatroon af te leiden. 

Een groot deel van het opkwellende grondwater wordt afgevoerd door het 

ontwateringstelsel en daartussen treedt wegzijging op. Op de plaatsen waar het water nog 

reikt tot boven het maaiveld is deze neerwaardse grondwaterstroming het sterkst. 

Definitief ontwerp watersysteem

Gemiddelde winter met actieve hoogwatergeul

In Figuur B12.30 is de ontwateringsdiepte weergegeven. In een gemiddelde wintersituatie is 

de hoogwatergeul 12 dagen na het passeren van de hoogwatergolf geheel weer leeg. De 

ontwateringsdiepte in de geul is ten opzichte van de huidige inrichting wel verminderd. Te 

zien is dat de locaties waar het water nog tot aan het maaiveld reikt grotendeels 

overeenkomen met die locaties bij de huidige inrichting. Net achter de dijk van de IJssel 

treedt vooral enige vernatting op.

Figuur B12.29

De grondwaterflux van de 

tweede modellaag naar de 

eerste modellaag, 12 dagen na

het passeren van een jaarlijks 

wederkerende 

hoogwatergebeurtenis

Een rode kleur duidt op een 

infiltrerende 

grondwaterstroom, blauw op 

een opwaarts gerichte 

grondwaterstroom.
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In Figuur B12.31 is de verticale grondwaterstroming aan de onderkant van het eerste 

watervoerende pakket weergegeven. 12 dagen na het passeren van de hoogwatergolf vindt 

de sterkste neerwaartse grondwaterstroming plaats in de hoogwatergeul en net achter de 

dijk van de IJssel. In de geul zorgt het ontwateringsysteem voor het snel leeglopen van de 

geul. Tijdens een actieve hoogwatergeul wordt de IJssel als het ware verlegt waardoor er ten 

westen van de hoogwatergeul hogere grondwaterstanden plaatsvinden. Enige tijd na het 

passeren van de hoogwatergolf vindt hier dan ook behoorlijke wegzijging weer vanwege 

het terugkeren van de grondwaterstanden naar hun oorspronkelijke niveau. Op de 

oeverwal is duidelijk het ontwateringstelsel zichtbaar. Op de oeverwal vindt buiten dit 

ontwateringstelsel nauwelijks kwel of wegzijging op. 

Figuur B12.30

Ontwateringsdiepte bij het 

definitieve ontwerp van het 

watersysteem, 12 dagen na het 

passeren van een 

hoogwatergebeurtenis die eens 

in de 1250 jaar voorkomt.



VEESSEN-WAPENVELD HOOGWATERGEUL SNIP 3

075485551:A ARCADIS 80

Het effect op de grondwaterstand door toepassing van de maatregel (een actieve

hoogwatergeul) is weergegeven in Figuur B12.32. In deze figuur is duidelijk het effect van 

vernatting zichtbaar. Deze vernatting treedt echter niet sterk op in het oeverwalgebied. In de 

hogere delen van het oeverwalgebied is zelf sprake van enige verdroging. Wel is er sterke 

vernatting zichtbaar net achter de dijk van de IJssel. Ook ten westen van de geul treedt er 

duidelijk vernatting op ten gevolge van de maatregel. 

Het effect op de verticale grondwaterstroming door toepassing van de maatregel (een 

actieve hoogwatergeul) is weergegeven in Figuur B12.33.

Figuur B12.31

De grondwaterflux van de 

tweede modellaag naar de 

eerste modellaag, 12 dagen na 

het passeren van een eens in 

de 1250 jaar voorkomende 

hoogwatergebeurtenis

Een rode kleur duidt op een 

infiltrerende 

grondwaterstroom, blauw op 

een opwaarts gerichte 

grondwaterstroom.

Figuur B12.32

Effect op de grondwaterstand 

door de maatregel (actieve 

hoogwatereul) voor een 

gemiddelde wintersituatie.
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Figuur B12.33

Effect op de verticale 

grondwaterstroming door de 

maatregel (actieve 

hoogwatergeul) voor een 

gemiddelde wintersituatie.
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BIJLAGE 13 Risicolijst

De gevolgen van de aanleg van de hoogwatergeul houden risico’s in met betrekking tot de 

geohydrologie in het gebied. De gevolgen van de hoogwatergeul worden in deze bijlage 

benoemd.

Als de hoogwatergeul niet in werking is, is er geen wijziging in de waterhuishouding of de 

grondwaterstanden in het gebied.

Als de geul in werking is stijgt de grondwaterstand aan weerszijden van de aangelegde 

dijken. Het nieuwe watersysteem moet dit water kunnen afvoeren. Het niet functioneren 

van dit watersysteem is een risico. Dit risico kan beheerst worden door het systeem 

voldoende ruim te  ontwerpen (zoals is aangetoond in voorliggend onderzoek) en door  

voldoende beheer en onderhoud uit te voeren.

Onderstaande lijst is een bewerkte versie van de risicolijst, hierin zijn enkel de relevante 

risico’s opgenomen. 

(Gebruiks-) functie Ongewenste gebeurtenis Oorzaak Sub-oorzaak Score

1) Bebouwing a) Wateroverlast kruipruimtes Vernatting (hogere gws) 1,2, 4 2

2) Landbouw a) Lagere opbrengst Vernatting (hogere gws) 1,2,4 2

4) (grond-) 

waterhuishouding

a) Hogere belasting gemaal Toename kwel naar binnendijks 

gebied

1,4 2

b) Afname drooglegging Vernatting (hogere gws) 1,4 2

5) Recreatie a) afname exploiteerbaarheid 

recreatieve voorzieningen

Vernatting (hogere gws) 1,4 2

(gedeeltelijk/tijdelijk) onderlopen 1,4 2

6) Sterkte primaire 

waterkering

a) Piping Aansnijden zandbaan 1,2,4. 2

Toename potentiaalverschil 1,2,4. 2

Verkorten kwelweg n.v.t. 2

Sub-oorzaken:

1) Verandering potentiaalverschil

2) Kortsluiting met aquifer

3) Aansnijden zandbanen

4) Lokaal dunnere deklaag
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Voor alle risico’s geldt dat deze het gevolg zijn van hogere grondwaterstanden. Dit betreft 

dus een risico dat optreedt bij een eens per honderd jaar gebeurtenis, nl enkel bij de geul in 

gebruik.

Ad 1) Het risico op wateroverlast als gevolg van hogere grondwaterstanden

Dit risico wordt onderkend, op de oeverwal zijn enkele individuele woningen waar de 

grondwaterstanden bij een geul in gebruik dusdanig stijgen dat er water in de kruipruimte 

kan optreden. Het optreden van hoge waterstanden leidt niet per definitie tot overlast, 

daarom zal een individuele beoordeling van de betreffende woningen moeten uitwijzen of 

maatregelen noodzakelijk zijn. 

Maatregelen kunnen zijn:

 drainage voorziening (evt icm met een pomp)

 Aanbrengen dampwerende voorziening in kruipruimtes

 Ophogen kruipruimte met schelpen zodat bovenzijde droog blijft

Ad2)Lagere landbouwopbrengst als gevolg van hogere grondwaterstanden

Gezien de terugkeer periode van de situatie geul in gebruik en het beperkte effect in duur 

van de gebeurtenis is het niet de verwachting dat de schade zal optreden als gevolg van de 

hogere grondwaterstand, de schade die optreedt zal eerder optreden in de geul.

Gezien bovenstaande en de relatief hoge investering in relatie tot de gebeurtenis is een 

schade regeling op basis van gemeten grondwaterstanden hier aan te bevelen.

Ad4a)  Hogere belasting gemaal

Bij het optreden van hoogwater is de belasting minder dan bij een T=100 neerslag 

gebeurtenis. De dimensionering van het gemaal en de belasting van het gemaal hebben in 

die zin geen negatieve gevolgen. Tijdens een hoogwatergebeurtenis zal het gemaal wel

harder moeten werken dan als de geul niet in werking is (bij gelijke neerslag 

omstandigheden). Aangezien dit slechts eens per honderd jaar optreedt is de invloed op  

slijtage en operationele kosten van het gemaal minimaal.

Ad 4b) Afname drooglegging

Het ontwep is dusdanig dat de waterpeilen gelijk blijven en dat er een gelijke drooglegging 

gerealiseerd wordt. Tijdens een meestromende geul zal er tijdelijk een verminderde 

drooglegging zijn.

Ad5) afname exploiteerbaarheid recreatieve voorzieningen als gevolg van hogere gws

Van hogere grondwaterstanden is in de reguliere situatie geen sprake. De 

exploiteerbaarheid van de voorzieningen is daardoor voldoende geborgd.

Scores:

0) gebeurtenis is niet van toepassing

1) gebeurtenis kan voorkomen en is gesignaleerd, beheersmaatregel is voldoende of effect gering

2) gebeurtenis kan voorkomen en is gesignaleerd, beheersmaatregel vergt optimalisatie

3) gebeurtenis kan voorkomen en is gesignaleerd, beheersmaatregel is onvoldoende

4) gebeurtenis kan voorkomen, geen beheersmaatregel opgenomen

5) gebeurtenis kan voorkomen maar is niet gesignaleerd
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Ad 6)sterkte primaire kering

De sterkte van de keringen wordt behandeld in het betreffende rapport. Bij het ontwerp van 

de keringen is rekening gehouden met voorlandverbetering en met een minimale afstand 

voor de watergangen. De sterkte van de primaire kering is daardoor voldoende geborgd.

Uiteraard is bij de toetsing van de sterkte van de primaire keringen rekening gehouden met 

de optredende stijghoogtes als gevolg van de geul in gebruik.
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