
 

 

 
Peilbesluit Walcheren  
Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie : Waterschap Scheldestromen Officiële naam regeling : Peilbesluit Walcheren Vastgesteld door : Algemene vergadering Registratienummer : 2018011834 Zaaknummer : Z16.000008  
Wettelijke grondslag Waterwet  
Artikel 1. Gebied Het gebied waarop dit peilbesluit betrekking heeft, ligt in de provincie Zeeland binnen het grondgebied van de gemeenten Middelburg, Vlissingen en Veere en is aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart Peilbesluit Walcheren (2018011874). Op deze kaart zijn de coderingen van de peilgebieden en waterpeilen aangegeven.  
Artikel 2. Peilen De na te streven waterpeilen in de volgende peilgebieden zijn:  
Peilgebied Winterpeil (m t.o.v. NAP) Zomerpeil (m t.o.v. NAP) GJP1000 -0,10 -0,10 GJP1002 -0,70 -0,50 GJP1003 -1,50 -1,30 GJP1004 -0,30 -0,30 GJP1005* -0,35 -0,20 GJP1006 -0,60 -0,40 GJP1007 -1,30 -1,10 GJP1008* -1,50 -1,50 GJP1009* -1,65 -1,65 GJP1010 -1,50 -1,50 GJP1012 -0,35 -0,20 GJP1013* -0,25 -0,25 GJP1014 -0,85 -0,70 GJP1015 -0,90 -0,75 GJP1016* -0,30 -0,30 GJP1017* -2,05 -1,90 GJP1018 -0,85 -0,65 GJP1019 -1,60 -1,60 GJP1020 -1,85 -1,70 GJP1021 -0,90 -0,90 



Peilgebied Winterpeil (m t.o.v. NAP) Zomerpeil (m t.o.v. NAP) GJP1022 -1,85 -1,85 GJP1023 -0,40 -0,40 GJP1024 -1,00 -0,90 GJP1025 -0,20 -0,10 GJP1026 -0,65 -0,50 GJP1027 -0,70 -0,60 GJP1028 -1,25 -1,25 GJP1029 +0,90 +0,90 GJP1030* -1,50 -1,50 GJP1031 -0,45 -0,40 GJP1032 -1,70 -1,50 GJP1033 -1,50 -1,50 GJP1034 -1,00 -0,70 GJP1035 -0,60 -0,60 GJP1036 -1,85 -1,65 GJP1037 -1,85 -1,85 GJP1038* -0,90 -0,80 GJP1039 -0,95 -0,75 GJP1040 +0,40 +0,40 GJP1041 -2,10 -1,90 GJP1042* -1,85 -1,85 GJP1043* -1,50 -1,50 GJP1044* 0,00 +0,20 GJP1046 -1,00 -0,80 GJP1047* -0,80 -0,60 GJP1048 -1,75 -1,75 GJP1049 -1,30 -1,30 GJP1050 -0,35 -0,35 GJP1051* -1,60 -1,60 GJP924 --- --- GJP925* -0,20 0,00 GJP926 -1,70 -1,50 GJP927 -0,55 -0,55 GJP928 -0,45 -0,25 GJP929 -1,40 -1,25 GJP930 -2,00 -1,85 GJP932 -1,20 -1,20 GJP933 -0,70 -0,55 GJP934 -0,70 -0,40 GJP935* -1,50 -1,50 



Peilgebied Winterpeil (m t.o.v. NAP) Zomerpeil (m t.o.v. NAP) GJP936 -1,80 -1,80 GJP937* -1,80 -1,80 GJP938 --- --- GJP939 -1,80 -1,80 GJP940 +1,00 +1,00 GJP941* -1,50 -1,50 GJP942 -0,65 -0,45 GJP943* -1,60 -1,60 GJP944 +0,30 +0,30 GJP945 +0,65 +0,75 GJP947 -1,45 -1,25 GJP948 -1,05 -0,90 GJP949 -1,10 -1,00 GJP950 -1,20 -1,00 GJP951* -1,75 -1,75 GJP952 -0,30 0,00 GJP953 -1,80 -1,70 GJP954 -1,85 -1,75 GJP955 -1,50 -1,50 GJP956 -1,30 -1,30 GJP957* -0,40 -0,20 GJP958 -0,40 -0,20 GJP959 -1,00 -0,90 GJP960* -0,75 -0,50 GJP961 -1,70 -1,50 GJP962 -1,75 -1,60 GJP963 -1,10 -0,90 GJP964 -1,80 -1,70 GJP965 -1,80 -1,70 GJP967 -0,30 -0,00 GJP968* -1,25 -1,05 GJP969 -1,90 -1,85 GJP970* -1,50 -1,50 GJP971 -2,00 -1,85 GJP972 -1,20 -1,00 GJP973 -0,45 -0,25 GJP974 -1,30 -1,10 GJP975 -1,10 -1,00 GJP976 +0,10 0,00 GJP977 -1,95 -1,85 



Peilgebied Winterpeil (m t.o.v. NAP) Zomerpeil (m t.o.v. NAP) GJP978 -0,80 -0,70 GJP979 -2,30 -2,30 GJP980* -1,85 -1,65 GJP981 -1,85 -1,85 GJP982 -0,40 -0,20 GJP983 -2,20 -2,20 GJP984 -1,85 -1,75 GJP985 -1,55 -1,50 GJP986 -0,25 -0,05 GJP987* +0,30 +0,30 GJP988 -0,35 -0,05 GJP989 -0,35 -0,15 GJP990 -2,00 -1,85 GJP991* -0,70 -0,50 GJP992 -1,35 -1,20 GJP996 -1,25 -1,15 GJP997 -1,00 -0,80 GJP998 -2,05 -1,85 GJP999 -1,90 -1,70 *Vaste (seizoens)stuwstand i.p.v. na te streven waterpeil. ---: geen peilvaststelling.  In zeven peilgebieden wordt flexibel peilbeheer toegepast, waarbij een zomerpeil normale en natte omstandigheden (zomerpeil ondergrens) en een winterpeil normale en droge omstandighe-den (winterpeil bovengrens) als volgt worden vastgesteld.  
Peilgebied Winterpeil (m 

t.o.v. NAP) 
Winterpeil  boven-

grens (m t.o.v. NAP) 
Zomerpeil (m 

t.o.v. NAP) 
Zomerpeil onder-

grens (m t.o.v. NAP) GJP1011 -2,00 -1,85 -1,65 -1,85 GJP1045 -2,20 -2,05 -1,90 -2,05 GJP931 -2,00 --- -1,85 -2,00 GJP946 -1,00 -0,80 -0,75 -0,85 GJP993 -2,20 -2,05 -1,90 -2,05 GJP994 -1,95 -1,85 -1,75 -1,85 GJP995 -2,20 -2,05 -1,85 -2,05 ---: geen peilvaststelling  
Artikel 3. Toelichting Het hydrologisch onderzoeksrapport Walcheren bevat de motivering en geeft de gronden aan waarop dit peilbesluit berust. Dit onderzoeksrapport maakt onlosmakelijk onderdeel uit van dit peilbesluit.  
Artikel 4. Instellen van peilen De in dit peilbesluit vermelde waterpeilen worden gefaseerd ingevoerd, indien alle daarvoor noodzakelijke maatregelen in een peilgebied zijn getroffen. 



 
Artikel 5. Peilhandhaving De streefpeilen zijn de te handhaven waterpeilen bij een peilregulerend kunstwerk (stuw, ge-maal, sluis of duiker) van het peilgebied. In verband met de sturing van de kunstwerken is een bandbreedte rondom het streefpeil nodig. Deze bandbreedte is afhankelijk van het type kunst-werk en de hydrologische omstandigheden. Het streefpeil komt overeen met de gemiddelde wa-terstanden die optreden, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de zomer- en winterperi-ode. De overgang van winterpeil naar zomerpeil en omgekeerd zal trapsgewijs plaatsvinden. Met de overgang zal flexibel worden omgegaan, rekening houdend met hydrologische omstandighe-den. Er zijn omstandigheden, bijvoorbeeld onderhoud, die kunnen leiden tot een legitieme af-wijking van de streefpeilen in het peilbesluit. Genoemde aspecten van het peilbeheer worden nader beschreven in de toelichting op dit peilbesluit.  
Artikel 6. Intrekken peilbesluiten De volgende peilbesluiten worden ingetrokken:  1. “Peilbesluit 6, Walcheren” vastgesteld op 26 januari 1994; 2. “Peilbesluit 6+, Walcheren” vastgesteld op 27 oktober 2008; 3. “Partiële herziening peilbesluit 6 voor drie natuurgebieden op Walcheren” vastgesteld op 27 oktober 2008.  
Artikel 7. Inwerkingtreding Het peilbesluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking ervan.  
Artikel 8. Citeertitel Dit peilbesluit kan worden aangehaald als: Peilbesluit Walcheren. aldus vastgesteld in de algemene vergadering van 28 juni 2018, mr. drs. A.J.G. Poppelaars, voorzitter, dr. A.P.M.A. Vonck, secretaris-algemeen directeur.  
Bijlagen: 1. Peilenkaart peilbesluit Walcheren    docnr. 2018011874. 2. Hydrologisch onderzoeksrapport Walcheren   docnr. 2017041579. 3. Factsheets Hydrologisch onderzoeksrapport Walcheren    docnr. 2017021826. 4. Kaartenbijlage Hydrologisch onderzoeksrapport               docnr. 2017021822. Walcheren   
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