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Leeswijzer factsheets peilgebieden Schouwen 
 

Deze concept-factsheets geven per peilgebied een overzicht weer van de belangrijkste resultaten uit 
de Planvorming Wateropgave (PWO). De definitieve factsheets vormen, als onderdeel van het 
Hydrologsiche Onderzoeksrapport Schouwen, een onderbouwing op het nieuwe peilbesluit. 
 
De factsheets zijn geordend per (deel)peilgebied op basis van de peilgebiedcode (GPG-code). In de 
bovenste tabel staan de algemene eigenschappen van dit peilgebied:  

- Het afvoergebied waarin het peilgebied is gelegen; 

- Het oppervlak in hectares van het peilgebied; 

- Het peilregulerende kunstwerk, bij dit kunstwerk wordt het streefpeil bepaald en 

gemonitord; 

- De eventuele aanwezigheid van een Kaderrichtlijn water (KRW) lichaam in het peilgebied; 

- Een overzichtskaartje van de peilgebiedsbegrenzing. 

 
Hierna komen de drie onderzochte pijlers aan de orde: Peilbeheer onder normale omstandigheden 
(GGOR), Waterkwaliteit en ecologie (KRW) en Waterbeheer onder extreem natte omstandigheden 
(WB21). Een toelichting leest u in onderstaande paragrafen.  
 
Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR) 

Dit thema gaat over het huidige peilbeheer, wat bepalend is voor de drooglegging (afstand maaiveld-
slootpeil). De gewenste drooglegging is afhankelijk van landgebruik en bodemsoort. Gebiedsdekkend 
is de optimale drooglegging afgeleid en getoetst aan de actuele drooglegging op basis van het 
peilbeheer. Dit is gedaan voor een drietal situaties, zie onderstaande tabel.  
 

Situatie afvoer  streefpeil bij kunstwerk 

normale zomersituatie     0 mm/dag zomerpeil 

normale wintersituatie 2,2 mm/dag  (20% maatgevend) winterpeil 

afvoersituatie winter  5,5 mm/dag  (50% maatgevend) ondergrens winterpeil 

 
In de factsheets is een tabel opgenomen met: 

- Peilen: De huidige en voorgesteld-toekomstige streefpeilen in bovengenoemde situaties 
- Nat-droog percentages: dit percentage geeft weer voor welk oppervlak van het peilgebied de 

drooglegging natter of droger is dan de optimale drooglegging. Zie ook het kaartmateriaal.  
 
Onder de tabel volgt een tekstuele beoordeling van de drooglegging en wordt toegelicht welke 
aanpassingen er aan het watersysteem worden voorgesteld om deze drooglegging te optimaliseren. 
Als richtlijn wordt aangehouden dat ≤ 10% van het peilgebied te nat mag zijn. Voor het percentage te 
droog is geen criterium vastgelegd, maar er wordt naar gestreefd deze waar mogelijk te 
minimaliseren. Naast deze richtlijnen is maatwerk vereist voor met name de veengebieden, waar 
bewust hoge peilen worden gehanteerd om bodemdaling tegen te gaan.  
 
Waterkwaliteit en ecologie 

Onder deze kop staan de afwegingen beschreven welke gemaakt zijn om de doelstellingen van de 
Kaderrichtlijn water te behalen. Hieronder vallen drie maatregelen: 

- aanleg van natuurvriendelijke oevers; 
- reduceren van peilverschil tussen zomer- en winterpeil; 
- aanleg vispassages; 

Schouwen is, qua inrichting van natuurvriendelijke oevers en vispassages, helemaal op orde. 
Aanvullende maatregelen zijn hiervoor dus niet nodig. Het reduceren van het peilverschil tussen 
zomer- en winterpeil is nog wel een aandachtspunt. We streven naar maximaal 20 cm verschil, met 
name bij een KRW-waterlichaam is dit een harde eis. 
 



  
 

Waterbeheer onder extreem natte omstandigheden (WB21) 

Dit thema gaat over het risico op inundaties (water dat vanuit de sloot het land op stroomt) bij 
extreme neerslag, met een kans op voorkomen van eens in de tien tot honderd jaar. Omdat in de 
toekomst de kans op extreme neerslag naar verwachting toeneemt is als worst-case benadering 
getoetst aan het meest extreme KNMI-klimaatscenario voor 2050, voor Schouwen WL-2050. 
 
In de tabel wordt per functie weergegeven voor welk oppervlaktepercentage van het peilgebied er 
vaker inundatie plaats vindt dan het beschermingsniveau. Het beschermingsniveau is ook 
weergegeven en varieert van eens in de 100 jaar voor bebouwing, tot eens in de 25 jaar voor 
landbouw. Natuur kent geen toetsingskader maar is voor de volledigheid toegevoegd. Deze 
resultaten volgen uit modelberekeningen, waarbij het watersysteem aan verschillende extreme 
omstandigheden is blootgesteld (bijv. hoeveelheid neerslag, begroeiing, getij). Op deze manier wordt 
de kans, in herhalingstijd, op een optredende waterstand en daarmee inundatie bepaald.  
 
Onder de tabel volgt een tekstuele beoordeling van de inundatie en wordt toegelicht welke 
aanpassingen er aan het watersysteem worden voorgesteld om de kans op inundatie te reduceren 
tot aan het beschermingsniveau. Slechts een beperkt oppervlak mag het beschermingsniveau 
overschreiden, dit begraagt 0% voor bebouwd gebied en 1% voor de overige typen landgebruik.  
 
Kaartmateriaal 

Achterin de factsheets zijn vier kaarten met resultaten toegevoegd. Onderstaand staat per kaart een 
korte toelichting en de legenda.  
 
Berekende inundatie extreme afvoersituatie 
Op de kaart staat de berekende inundatie weergegeven, waarbij onderscheid is gemaakt tussen 
(toegestane) inundatie binnen het beschermingsniveau en inundatie buiten het beschermingsniveau. 
 

 
 

Voorgestelde maatregelen en onderzoek 
De maatregelen en onderzoeken die in de factsheets zijn benoemd voor zowel het optimsaliseren 
van het peilbeheer/de drooglegging als het optimaliseren van het watersysteem bij extreme neerslag 
zijn weergegeven op deze kaart. In de paars gekleurde symbolen zijn de maatregelen weergegeven. 
De gele symbolen zijn de voorgestelde onderzoeken getoond.  
 
Maatregelen    Onderzoeken 

  
 
 
 
 

") aanpassen gemaal

K aanpassen sturing

#* verwijderen stuw

#* aanpassen stuw

#* aanpassen peil stuw

XY plaatsen peilschaal

!( aanpassen duiker

!( nieuwe duiker

optimaliseren waterloop



  
 

Toetsing drooglegging, in de winter- en zomersituatie 
Op de twee kaarten wordt het verschil tussen de huidige drooglegging en de optimale drooglegging 
weergegegeven, voor de winterafvoersituatie en zomersituatie.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Peilgebied GPG1251_Zuid Overzichtskaart 

Oppervlakte 1050.92 ha 

 

Peilregulerend 
kunstwerk 

KGM7 gemaal Prommelsluis, 
KGM9 gemaal Den Osse 

Afvoergebied GAF1: Schouwen 

KRW-lichaam NL18_SCHOUWEN 

GJP-code GJP1198 

 

 

Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR) 

 Huidige situatie Voorstel 

Streefpeilen bij kunstwerk 

Streefpeil in winter (m NAP) -2.75 -2.75 

Ondergrens winterpeil (m NAP) -2.90 -2.90 

Streefpeil in zomer (m NAP) -2.55 -2.55 

Ondergrens zomerpeil (m NAP) Nvt -2.70 
   

Toetsing drooglegging       (zie afbeeldingen laatste pagina) 

Oppervlak te nat bij normale wintersituatie (< optimaal) 9,5 %  

Oppervlak te nat bij afvoersituatie in winter (< optimaal) 6,9 %  

Oppervlakte te nat bij zomersituatie (< optimaal) 21,1 %  

Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 20 cm t.o.v. optimaal) 43,2 %  
 

Afweging peilbesluit 

Dit betreft een deelgebied van de polder Schouwen welke middels twee gemalen, Prommelsluis 
(KGM7) en Den Osse (KGM9), afwatert en op peil wordt gehouden. Dit zuidelijke deelgebied ligt 
direct achter gemaal Prommelsluis, en bestaat voornamelijk uit landbouwgronden en de kern 
Kerkwerve. In het gebied komen veengronden en schorgronden naast elkaar voor en lokaal ook 
zandgronden, met name in omgeving Oudeweg. Hier staan enkele schotbalkstuwen om water vast 
te houden. In de omgeving Kerkwerve is stuw Verseputseweg geplaatst om water tijdelijk vast te 
kunnen houden ter ontlasting van de gemalen. Momenteel wordt deze stuw daarvoor niet benut, 
omdat bovenstrooms van de stuw snel overlast ontstaat. 

De drooglegging in de winter is goed. Bij zomerpeil is deze gering, doordat het peil is afgestemd op 
de kleinere optimale drooglegging van de veengronden, om deze nat te houden en inklinking te 
beperken. De schorgronden, die een grotere drooglegging wensen en omringd zijn door deze 
veengronden, komen dan te nat uit de toetsing. De zandgronden liggen vaak hoger, hebben een 
kleine optimale drooglegging en komen daardoor eerder te droog uit de toetsing. 
 

Structurele zomerpeilverlaging is vanwege veeninklinking niet wenselijk. Voorgesteld wordt wel om 
ook in de zomer een meer flexibel peilbeheer te voeren door onder natte omstandigheden het peil 
bij gemaal Prommelsluis te verlagen, net als in de winter gebeurt. De stuw Verseputseweg blijft 
behouden en kan in droge omstandigheden dienen als conservering evenals de stuwen in de 
omgeving van de Zandweg. Nut en noodzaak van de diverse stuwen in de omgeving van de 
Oudeweg wordt nog nader onderzocht. 
 

Voorgestelde maatregelen      (zie afbeelding laatste pagina) 

• Instellen flexibel zomerpeil 

Voorgesteld nader onderzoek 

• Bekijken of optimalisatie watersysteem in omgeving zandweg nodig/mogelijk is (beheersmatig) 

  



  
 

Waterkwaliteit en ecologie (KRW) 

In dit peilgebied ligt een KRW-waterlichaam en onder normale omstandigheden voldoet het aan de 
wens van een maximaal peilverschil van 20 cm. Gemaal Prommelsluis is reeds vispasseerbaar 
gemaakt. 

 

Waterbeheer onder extreem natte omstandigheden (WB21) 

Functie Oppervlak Herhalings-

tijd 

Inundatie 

(WL2050) 

Oordeel 

Bebouwing 9.6 ha T=100 0.00% Voldoet 

Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw 

Hoogwaardige land- en 
tuinbouw (incl. roulerend) 

171.6 ha T=50 0.4% Voldoet 

Overige landbouw  
en grasland 

703.9 ha T=25 0.0% Voldoet 

Natuur 42.5 ha T=50 0.6% Niet getoetst 
 

Afweging extreme omstandigheden 

Dit peilgebied voldoet onder extreme omstandigheden aan de NBW-normering bij zowel het huidige 
klimaat als de toekomstige klimaatscenario's. 
 

Het instellen van flexibel peilbeheer bij zomer piekbuien ten behoeve van de drooglegging verlaagt 
tevens het risico op inundatie. 
 

Voorgestelde maatregelen   (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 
 

Berekende inundatie extreme afvoersituatie   (WL2050) 

 
 

Signalen uit de streek 

Vanuit de enquete (2016) is aangegeven dat achterin het gebied het water erg langzaam wordt 
afgevoerd, ook door de onderhoudsstaat. Daarnaast worden vroegtijdige beheermaatregelen 
gevraagd bij hevige neerslag.  
Vanuit de streekinzage één reatie van belanghebbende nummer 14, zie GPG1251_Zuidoost. Verder 
geen reacties.  

 
  



  
 

Voorgestelde maatregelen (paars) en onderzoeken (geel) 

 
 

Toetsing drooglegging, afvoersituatie winter,  huidige situatie 

 

Toetsing drooglegging, rustsituatie zomer,  huidige situatie 

onderzoek watersysteem omge-

ving Oudeweg 



  
 

Peilgebied GPG1251_Zuidoost Overzichtskaart 

Oppervlakte 869.36 ha 

 

Peilregulerend 
kunstwerk 

KGM7 gemaal Prommelsluis, 
KGM9 gemaal Den Osse 

Afvoergebied GAF1: Schouwen 

KRW-lichaam NL18_SCHOUWEN 

GJP-code GJP1198 

 

 

Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR) 

 Huidige situatie Voorstel 

Streefpeilen bij kunstwerk 

Streefpeil in winter (m NAP) -2.75 -2.75 

Ondergrens winterpeil (m NAP) -2.90 -2.90 

Streefpeil in zomer (m NAP) -2.55 -2.55 

Ondergrens zomerpeil (m NAP) Nvt -2.70 

   

Toetsing drooglegging       (zie afbeeldingen laatste pagina) 

Oppervlak te nat bij normale wintersituatie (< optimaal) 14,1 %  

Oppervlak te nat bij afvoersituatie in winter (< optimaal) 14,3 %  

Oppervlakte te nat bij zomersituatie (< optimaal) 29,7 %  

Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 20 cm t.o.v. optimaal) 30,5 %  
 

Afweging peilbesluit 

Dit betreft een deelgebied van de polder Schouwen welke middels twee gemalen, Prommelsluis 
(KGM7) en Den Osse (KGM9), afwatert en op peil wordt gehouden. Dit peilgebied bevindt zich tussen 
de twee gemalen in, ten zuiden van de Delingsdijk, en bestaat uit landbouwgronden en de kern 
Nieuwerkerke Schutje. In het gebied komen veen- en schorgronden naast elkaar voor. 

De drooglegging is voor de zomer en winter gering. Dit wordt veroorzaakt doordat het peil is 
afgestemd op de kleinere optimale drooglegging van de veengronden, om deze nat te houden en 
inklinking te beperken. De schorgronden, die een grotere drooglegging wensen en omringd zijn door 
deze veengronden, komen dan te nat uit de toetsing. In de winter verbetert de drooglegging maar is 
nog steeds aan de kleine kant. Er komen in het gebied vrij lange afvoertrajecten naar de 
hoofdwatergangen voor, wat in afvoersituaties tot vertraagde afvoer kan leiden in met name de 
hoeken achter de Florisweg-Duivendijkseweg en de Lokkersweg. Met name in het gebied Florisweg, 
wat laag is gelegen, kan dit tot overlast leiden. 
 

Structurele peilverlaging is vanwege veeninklinking niet wenselijk in dit peilgebied. Het voorstel om in 
de zomer een meer flexibel peilbeheer te voeren bij de gemalen (zie GPG1251_Zuid) heeft ook een 
positief effect op de drooglegging in dit deelgebied. In het gebied achter de Florisweg-
Duivendijkseweg wordt de afvoer verbetert door een drietal nieuwe duikerverbindingen onder te weg 
te realiseren en daarnaast nog twee duikers in het gebied zelf aan te passen. De uitvoering gebeurt in 
overleg met de omwonenden, waarbij ook de mogelijkheden van het plaatsen van een 
afsluitconstructie op de duiker(s) wordt bekeken ten behoeve van waterconservering. 
 

Voorgestelde maatregelen      (zie afbeelding laatste pagina) 

• Instellen flexibel zomerpeil 
• Optimalisatie afvoer achter Florisweg-Duivendijkseweg: drie nieuwe duikerverbindingen en 
verlagen/verruimen van een tweetal duikers (KDU45614 en KDU45616) 
 



  
 

Voorgesteld nader onderzoek    

Enkele waterlopen aanmerken als hoofdwaterloop en bekijken of deze mogelijk nog verruimd moeten 
worden. Inmeten huidige duikerverbinding Florisweg (KDU45625). Proefondervindelijk afsluiten van 
de verbinding onder de Heuvelsweg (KDU45644 en KDU45640). 
 

Waterkwaliteit en ecologie (KRW) 

In dit peilgebied ligt een KRW-waterlichaam en onder normale omstandigheden voldoet het aan de 
wens van een maximaal peilverschil van 20 cm. 
 

Waterbeheer onder extreem natte omstandigheden (WB21) 

Functie Oppervlak Herhalingstijd Inundatie (WL2050) Oordeel 

Bebouwing 5.0 ha T=100 0.00% Voldoet 

Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw 

Hoogwaardige land- en 
tuinbouw (incl. roulerend) 

125.5 ha T=50 0.0% Voldoet 

Overige landbouw  
en grasland 

663.8 ha T=25 0.7% Voldoet 

Natuur 2.3 ha T=50 0.0% Niet getoetst 
 

Afweging extreme omstandigheden 

Dit peilgebied voldoet onder extreme omstandigheden aan de NBW-normering bij zowel het huidige 
klimaat als de toekomstige klimaatscenario's. 
 

Het instellen van flexibel peilbeheer bij zomer piekbuien ten behoeve van de drooglegging verlaagt 
tevens het risico op inundatie, evenals optimalisatie van de afvoer bij de Florisweg-Duivendijkseweg. 

Voorgestelde maatregelen   (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen (zie peilbeheer) 
 

Berekende inundatie extreme afvoersituatie   (WL2050) 

 
 

Signalen uit de streek 

Vanuit de enquete (2016) is aangegeven dat de afvoer lang kan duren en wordt gevraagd meer te 
anticiperen op weersomstandigheden door vroegtijdig uit te malen.  
Vanuit de streekinzage hebben zowel belanghebbende 2 als 8 aandacht gevraagd voor slechte 
afwatering achter de Florisweg. Hier wordt aan tegemoet gekomen met een aantal maatregelen. 
Belanghebbende 9 pleit voor een onderbemaling bij zijn percelen, maar dit strookt niet met ons beleid 
gericht op peilbeheer ter voorkoming van veeninklinking. Belanghebbende 14 geeft aan dat achterin 
het gebied het water moelijk weg kan, mogelijk kan aanpassing van de 3 duikers onder de Heuvelsweg 
nog verbetering geven. Uit ons onderzoek komen deze duikers echter niet als knelpunt naar voren.     



  
 

 

Voorgestelde maatregelen (paars) en onderzoeken (geel) 

 
 

Toetsing drooglegging, afvoersituatie winter,  huidige situatie 

 

Toetsing drooglegging, rustsituatie zomer,  huidige situatie 



  
 

Peilgebied GPG1251_Noordoost Overzichtskaart 

Oppervlakte 701.35 ha 

 

Peilregulerend 
kunstwerk 

KGM7 gemaal Prommelsluis, 
KGM9 gemaal Den Osse 

Afvoergebied GAF1: Schouwen 

KRW-lichaam NL18_SCHOUWEN 

GJP-code GJP1198 

 

 

Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR) 

 Huidige situatie Voorstel 

Streefpeilen bij kunstwerk 

Streefpeil in winter (m NAP) -2.75 -2.75 

Ondergrens winterpeil (m NAP) -2.90 -2.90 

Streefpeil in zomer (m NAP) -2.55 -2.55 

Ondergrens zomerpeil (m NAP) Nvt -2.70 

   

Toetsing drooglegging       (zie afbeeldingen laatste pagina) 

Oppervlak te nat bij normale wintersituatie (< optimaal) 8,4 %  

Oppervlak te nat bij afvoersituatie in winter (< optimaal) 9,5 %  

Oppervlakte te nat bij zomersituatie (< optimaal) 23,7 %  

Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 20 cm t.o.v. optimaal) 44,4 %  
 

Afweging peilbesluit 

Dit betreft een deelgebied van de polder Schouwen welke middels twee gemalen, Prommelsluis 
(KGM7) en Den Osse (KGM9), afwatert en op peil wordt gehouden. Dit deelgebied bevindt zich 
tussen de twee gemalen in, ten noorden van de Delingsdijk, en bestaat hoofdzakelijk uit 
landbouwgronden en de kernen Scharendijke en Elkerzee. De bodem bestaat overwegend uit 
poelklei op veen met enkele lokale zand en schorgronden. 

De drooglegging in de winter is goed, bij zomerpeil is deze gering. Dit wordt veroorzaakt doordat het 
zomerpeil is afgestemd op de kleinere optimale drooglegging van de veengronden, om deze nat te 
houden en inklinking te beperken. Lokale schorgronden, die een grotere drooglegging wensen en 
omringd zijn door veengronden, zoals langs de delingsdijk, komen daardoor te nat uit de toetsing. 
De hoger gelegen gronden nabij Scharendijke komen juist als te droog naar voren. In de winter 
voldoet de drooglegging, maar vooral in de hoek bij de Striepweg vormt opstuwing bij 
afvoersituaties een aandachtspunt voor de drooglegging. Deze hoek is laag gelegen en heeft maar 
één ontsluiting naar de hoofdwatergang aan de noordzijde. 
 

Structurele zomerpeilverlaging is hier vanwege veeninklinking niet wenselijk. Het voorstel is wel om 
in de zomer een meer flexibel peilbeheer te voeren bij natte perioden, door tijdelijk een lager peil bij 
de twee gemalen te hanteren. Dit heeft naar verwachting een positief effect op de drooglegging. In 
de hoek bij de Striepweg worden enkele maatregelen getroffen om de opstuwing te verminderen 
waarmee ook de drooglegging zal verbeteren (nader toegelicht onder WB21). 
 

Voorgestelde maatregelen      (zie afbeelding laatste pagina) 

• Instellen flexibel zomerpeil 
• Optimalisatie afvoertraject vanaf hoek Striepweg, zie WB21 

  



  
 

Waterkwaliteit en ecologie (KRW) 

In dit peilgebied ligt een KRW-waterlichaam en onder normale omstandigheden voldoet het aan de 
wens van een maximaal peilverschil van 20 cm. 

 

Waterbeheer onder extreem natte omstandigheden (WB21) 

Functie Oppervlak Herhalingstijd Inundatie 

(WL2050) 

Oordeel 

Bebouwing 9.9 ha T=100 0.00% Voldoet 

Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw 

Hoogwaardige land- en 
tuinbouw (incl. roulerend) 

8.0 ha T=50 0.0% Voldoet 

Overige landbouw  
en grasland 

566.2 ha T=25 1.6% 31397 m2 faalt 

Natuur 7.8 ha T=50 0.0% Niet getoetst 

 

Afweging extreme omstandigheden 

Dit deelpeilgebied voldoet onder extreme omstandigheden niet aan de NBW-normering voor 
landbouwgrond, door inundatie van laaggelegen percelen met name langs de Delingsdijk/hoek 
Striepweg.  Bij een maaiveldcriterium van 1% faalt bij het huidige klimaat ca 0,6 ha (1,1%), bij het 
meest extreemste klimaatscenario loopt dit op tot 3,1 ha. 
 

Het instellen van flexibel peilbeheer bij zowel winter- als zomerpiekbuien, ten behoeve van de 
drooglegging, verkleint naar verwachting het risico op inundatie. Hiernaast zijn enkele maatregelen 
voorzien om de afvoer te verbeteren op het traject richting de hoek bij de Striepweg. In eerste 
instantie wordt gedacht aan het verruimen van duiker KDU44539. De waterloop op dit traject wordt 
verstevigt met kokosmatten langs de oevers om afkalving te voorkomen. Het is daarnaast een 
aandachtspunt dat voldoende diep wordt gebaggerd, het huidige profiel voldoet maar dit is nog niet 
juist in de legger opgenomen. Dit wordt administratief aangepast, zodat dit profiel in stand wordt 
gehouden. 

In natte omstandigheden stroomt er vanuit het oosten water richting de hoek bij de Striepweg, 
onder de Ringdijk door. Onderzocht wordt nog of dit kan worden verminderd en via de ootszijde kan 
worden afgevoerd.  
 

Voorgestelde maatregelen   (zie afbeelding laatste pagina) 

• Optimalisatie afvoertraject vanaf hoek Striepweg:  
    -   verruimen en verlagen duiker KDU44539 
    -   kokosmatten aanbrengen langs de oevers 

Voorgesteld nader onderzoek      (zie afbeelding laatste pagina) 

Onderzoek naar het bevorderen van de afvoer ten oosten van de Ringdijk. Bijvoorbeeld door 
proefondervindelijk de verbinding onder de Ringdijk tijdelijk af te sluiten. Hieruit moet blijken of het 
afvoertraject in oostelijke richting voldoende water af kan voeren om verplaatsing van de overlast te 
voorkomen, of dat er aanvullende maatregelen nodig zijn aan het watersysteem.  
 
  



  
 

Berekende inundatie extreme afvoersituatie   (WL2050) 

 
 
 

Signalen uit de streek 

Vanuit de enquete (2016) blijkt ook wel de gevoeligheid van dit deelgebied voor inundatie.  
Vanuit de streekinzage hebben zowel belanghebbende 13 als 15 bevestigd dat in de hoek bij de 
Striepweg sprake is van overlast in natte perioden. Wat meespeelde volgens hen is dat de oevers 
van de afvoerende waterloop instabiel zijn. Hier moet ook iets aan gedaan worden, anders heeft het 
geen zin heeft om de duiker aan te passen. Hier wordt aan tegemoet gekomen door het plaatsen 
van kokosmatten. Ook gaven zij aan dat er water wordt aangevoerd vanaf de oostkant van het 
gebied onder de ringdijk door. Er wordt nader onderzoek voorgesteld naar de mogelijkheden om dit 
te verhelpen.   
Belanghebbenden 7 en 18 menen dat er vaker inundatie optreedt dan uit de berekeningen blijkt. 
Toegelicht is dat het gaat om kansberekeningen, maar dat het ook kan gebeuren dat bij pech een 
dergelijke bui 2 x achter elkaar valt. Maatregelen uit het verleden (aanleg van natuurvriendelijke 
oevers en diverse natuurgebieden) hebben de berging in het gebied vergroot waarmee de kans op 
inundatiesituaties zoals in het verleden zijn opgetreden is afgenomen. De huidige voorgestelde 
maatregel tot een meer flexibel peilbeheer bij de twee gemalen doet het risico verder afnemen.   
Één perceel was ten onrechte opgehoogd in onze berekeningen, dit is gecorrigeerd.  

  



  
 

Voorgestelde maatregelen (paars) en onderzoeken (geel) 

 
 

Toetsing drooglegging, afvoersituatie winter,  huidige situatie 

 

Toetsing drooglegging, rustsituatie zomer,  huidige situatie 



  
 

Peilgebied GPG1251_Oost Overzichtskaart 

Oppervlakte 840.08 ha 

 

Peilregulerend 
kunstwerk 

KGM7 gemaal Prommelsluis, 
KGM9 gemaal Den Osse 

Afvoergebied GAF1: Schouwen 

KRW-lichaam NL18_SCHOUWEN 

GJP-code GJP1198 

 

 

Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR) 

 Huidige situatie Voorstel 

Streefpeilen bij kunstwerk 

Streefpeil in winter (m NAP) -2.75 -2.75 

Ondergrens winterpeil (m NAP) -2.90 -2.90 

Streefpeil in zomer (m NAP) -2.55 -2.55 

Ondergrens zomerpeil (m NAP) Nvt -2.70 

   

Toetsing drooglegging       (zie afbeeldingen laatste pagina) 

Oppervlak te nat bij normale wintersituatie (< optimaal) 4,1 %  

Oppervlak te nat bij afvoersituatie in winter (< optimaal) 4,8 %  

Oppervlakte te nat bij zomersituatie (< optimaal) 19,6 %  

Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 20 cm t.o.v. optimaal) 39,5 %  
 

Afweging peilbesluit 

Dit betreft een deelgebied van de polder Schouwen, welke middels twee gemalen, Prommelsluis 
(KGM7) en Den Osse (KGM9), afwatert en op peil wordt gehouden. Dit deelgebied ligt direct achter 
gemaal den Osse en bestaat vooral uit landbouwgronden en de kernen Brouwershaven, Brijdorpe, 
Looperskapelle en den Osse met de bungalowparken Meeuwenstein en Port Greve. De bodem 
bestaat overwegend uit poelklei op veen met enkele lokale schorgronden. 

De drooglegging in de winter is goed, bij zomerpeil is deze gering. Dit wordt veroorzaakt doordat het 
zomerpeil is afgestemd op de kleinere optimale drooglegging van de veengronden, om deze nat te 
houden en inklinking te beperken. Lokale schorgronden, die een grotere drooglegging wensen en 
omringd zijn door veengronden, komen daardoor te nat uit de toetsing. De hooggelegen gronden 
nabij de kernen komen juist als te droog naar voren. 
 

Structurele peilverlaging is hier vanwege veeninklinking niet wenselijk. Het voorstel is wel om in de 
zomer een meer flexibel peilbeheer te voeren bij natte perioden, door tijdelijk een lager peil bij de 
gemalen te hanteren. Dit heeft naar verwachting een positief effect op de drooglegging.  
Een tweetal locaties zijn aandachtspunten vanwege kabels en leidingen die ons watersysteem/ 
kunstwerken doorkruisen (bij Meeuwenstein en centrum Brouwershaven). Het vergt vaak extra 
beheer en onderhoud om hier voldoende afvoer te behouden. Met de gemeente wordt afstemming 
gezocht of er mogelijkheden zijn ter optimalisatie. 
 

Voorgestelde maatregelen      (zie afbeelding laatste pagina) 

• Instellen flexibel zomerpeil 

Voorgestelde nader onderzoek       

• afsteming met gemeente over knelpunten kabels en leidingen 

  



  
 

Waterkwaliteit en ecologie (KRW) 

In dit peilgebied ligt een KRW-waterlichaam en onder normale omstandigheden voldoet het aan de 
wens van een maximaal peilverschil van 20 cm. 

 

Waterbeheer onder extreem natte omstandigheden (WB21) 

Functie Oppervlak Herhalings-

tijd 

Inundatie 

(WL2050) 

Oordeel 

Bebouwing 16.7 ha T=100 0.00% Voldoet 

Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw 

Hoogwaardige land- en 
tuinbouw (incl. roulerend) 

51.0 ha T=50 0.0% Voldoet 

Overige landbouw  
en grasland 

619.5 ha T=25 0.5% Voldoet 

Natuur 11.5 ha T=50 0.3% Niet getoetst 
 

Afweging extreme omstandigheden 

Dit peilgebied voldoet onder extreme omstandigheden aan de NBW-normering bij zowel het huidige 
klimaat als de toekomstige klimaatscenario's. 
De Karrevelden bij Scharendijke zijn in het Natuurnetwerk Zeeland opgenomen als agrarisch 
beheergebied van ecologische waarde. Zij zijn nu getoetst als ‘overige landbouw en grasland’ en dit 
voldoet aan de normering. 
 

Het instellen van flexibel peilbeheer bij zomer piekbuien, ten behoeve van de drooglegging, verkleint 
naar verwachting ook het risico op inundatie. 
 

Voorgestelde maatregelen   (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 
 

Berekende inundatie extreme afvoersituatie   (WL2050) 

 
 

Signalen uit de streek 

Vanuit de enquete (2016) wordt gevraagd om beter in te spelen op weersomstandigheden. Hier 
wordt gehoor aan gegeven met ons voorstel voor ene flexibeler peilbeheer.    
Vanuit de streekinzage zijn geen reacties ontvangen voor dit deelgebied. 

  



  
 

Voorgestelde maatregelen (paars) en onderzoeken (geel) 

 
 

Toetsing drooglegging, afvoersituatie winter,  huidige situatie 

 

Toetsing drooglegging, rustsituatie zomer,  huidige situatie 



  
 

Peilgebied GPG1251_Noordwest Overzichtskaart 

Oppervlakte 515.08 ha 

 

Peilregulerend 
kunstwerk 

KGM7 gemaal Prommelsluis, 
KGM9 gemaal Den Osse, 
KST521, stuw Ridderweg 

Afvoergebied GAF1: Schouwen 

KRW-lichaam NL18_SCHOUWEN 

GJP-code GJP1229 

 

 

Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR) 

 Huidige situatie Voorstel 

Streefpeilen bij kunstwerk 

Streefpeil in winter (m NAP) -2.75 -2.75 

Ondergrens winterpeil (m NAP) -2.90 Nvt 

Streefpeil in zomer (m NAP) -2.55 -2.55 

   

Toetsing drooglegging       (zie afbeeldingen laatste pagina) 

Oppervlak te nat bij normale wintersituatie (< optimaal) 2,9 %  

Oppervlak te nat bij afvoersituatie in winter (< optimaal) 3,6 %  

Oppervlakte te nat bij zomersituatie (< optimaal) 3,9 %  

Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 20 cm t.o.v. optimaal) 69,5 %  
 

Afweging peilbesluit 

Dit betreft een deelgebied van de polder Schouwen, welke middels twee gemalen afwatert. Het 
gebied bestaat vooral uit landbouwgrond en bevat de kernen Serooskerke en Noordwelle. De 
bodem bestaat grotendeels uit poelklei op veen met lokaal enkele zand of schorgronden. Het 
huidige streefpeil is het peil bij de gemalen. Dit deelgebied ligt vrij ver bovenstrooms waardoor met 
name in natte perioden het peil hier door opstuwing wat hoger ligt. Bij de gemalen wordt ’s winters 
een ondergrens gehanteerd om hiervoor te compenseren, net benedenstrooms van dit deelgebied 
is het winterpeil in normale situaties hierdoor ongeveer gelijk aan afvoersituaties. Het deelgebied 
kan samen met het bovengelegen deelgebied GPG1251_West worden gescheiden van het 
benedenstroomse deel met de automatische stuw Ridderweg (KST521). Deze stuw is geplaatst om 
bij extreme neerslag water beter te kunnen vasthouden ter ontlasting van de gemalen. Op het 
moment wordt stuw Ridderweg hiervoor niet benut, omdat dan bovenstrooms snel overlast 
ontstaat.  

De huidige drooglegging is over het algemeen laag, zowel in de zomer als winter, zeker gezien het 
voorkomen van veen in het gebied. Het hoge percentage te droog wordt mede beïnvloed door een 
hoger gelegen zandrug die door het gebied loopt, ten oosten van Noordwelle. 
 

Voorgesteld wordt om vanaf stuw Ridderweg een apart peilgebied vast te leggen in het peilbesluit 
met stuw Ridderweg als peilregulerend kunstwerk, met het huidige zomer- en winterstreefpeil. 
Binnen de beheermarges van 10 cm kan de stuw worden benut om in droge perioden het water 
beter vast te houden in het gebied en daarmee veenafbraak tegen te gaan. Bij het instellen van een 
zomer-ondergrens in het benedenstroomse gebied zal de stuw voorkomen dat het peil hier te ver 
uitzakt. Het structureel verhogen van peilen leidt met name in het bovenstrooms gelegen 
deelgebied GPG1251_West, wat ook onder invloed staat van dit peil, tot vernatting van lager 
gelegen percelen en daarmee tot weerstand in de streek.  
 

Voorgestelde maatregelen      (zie afbeelding laatste pagina) 

• In werking stellen stuw Ridderweg voor peilregulering 
• Opnemen als afzonderlijk peilgebied in peilbesluit samen met GPG1251_West 



  
 

 

Waterkwaliteit en ecologie (KRW) 

In dit peilgebied ligt een KRW-waterlichaam en onder normale omstandigheden voldoet het aan de 
wens van een maximaal peilverschil van 20 cm. Wanneer stuw Ridderweg in natte (winter) perioden 
gestreken blijft, is geen vispassage nodig. 

 

Waterbeheer onder extreem natte omstandigheden (WB21) 

Functie Oppervlak Herhalings-

tijd 

Inundatie 

(WL2050) 

Oordeel 

Bebouwing 6.0 ha T=100 0.00% Voldoet 

Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw 

Hoogwaardige land- en 
tuinbouw (incl. roulerend) 

49.1 ha T=50 0.0% Voldoet 

Overige landbouw  
en grasland 

371.4 ha T=25 0.0% Voldoet 

Natuur 8.5 ha T=50 0.0% Niet getoetst 
 

Afweging extreme omstandigheden 

Dit peilgebied voldoet onder extreme omstandigheden aan de NBW-normering bij zowel het huidige 
klimaat als de toekomstige klimaatscenario's. 
 

Het in gebruik nemen van stuw Ridderweg mag geen nadelige effecten hebben op de inundatie. Bij 
extreme neerslag zal de stuw (automatisch) zakken, gelijk aan de huidige situatie. 
 

Voorgestelde maatregelen   (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 
 

Berekende inundatie extreme afvoersituatie   (WL2050) 

 
 

Signalen uit de streek 

Vanuit de enquete (2016) geeft men aan tevreden te zijn met het peilbeheer en met name zorgen 
heeft over dat er geen mogelijkheden zijn voor zoetwateraanvoer. Vanuit de streekinzage zijn geen 
reacties ontvangen voor dit deelgebied. 

  



  
 

Voorgestelde maatregelen (paars) en onderzoeken (geel) 

 
 

Toetsing drooglegging, afvoersituatie winter,  huidige situatie 

 

Toetsing drooglegging, rustsituatie zomer,  huidige situatie 



  
 

Peilgebied GPG1251_West Overzichtskaart 

Oppervlakte 807.54 ha 

 

Peilregulerend 
kunstwerk 

KGM7 gemaal Prommelsluis, 
KGM9 gemaal Den Osse, 
KST521, stuw Ridderweg 

Afvoergebied GAF1: Schouwen 

KRW-lichaam NL18_SCHOUWEN 

GJP-code GJP1229 

 

 

Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR) 

 Huidige situatie Voorstel 

Streefpeilen bij kunstwerk 

Streefpeil in winter (m NAP) -2.75 -2.75 

Ondergrens winterpeil (m NAP) -2.90 Nvt 

Streefpeil in zomer (m NAP) -2.55 -2.55 
   

Toetsing drooglegging       (zie afbeeldingen laatste pagina) 

Oppervlak te nat bij normale wintersituatie (< optimaal) 4,5 %  

Oppervlak te nat bij afvoersituatie in winter (< optimaal) 6,1 %  

Oppervlakte te nat bij zomersituatie (< optimaal) 6,4 %  

Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 20 cm t.o.v. optimaal) 68,6 %  

 

Afweging peilbesluit 

Dit betreft een deelgebied van de polder Schouwen, welke afwatert middels twee gemalen. Het gebied 
bestaat vooral uit landbouwgrond en bevat de kern Haamstede. De bodem bestaat afwisselend uit poelklei 
op veen, schorgronden en zand- of plaatgronden. Het huidige streefpeil is het peil bij de gemalen. Dit 
deelgebied ligt het meest bovenstrooms waardoor met name in natte perioden het peil hier door opstuwing 
wat hoger ligt. Bij de gemalen wordt ’s winters een ondergrens gehanteerd om hiervoor te compenseren. In 
dit deelgebied is geen sprake meer van een ondergrens, maar anders zou de opstuwing nog veel groter zijn. 
Het deelgebied kan samen met GPG1251_Noordwest worden gescheiden van het benedenstroomse deel 
met de automatische stuw Ridderweg (KST521). De stuw is geplaatst om bij calamiteiten met extreme 
neerslag water vast te kunnen houden ter ontlasting van de gemalen. In dit kader is ook de Schelphoek 
ingericht als bergingsgebied en is een vaste opstelling gerealiseerd voor noodpompen. Op het moment 
wordt stuw Ridderweg hiervoor niet benut, omdat bovenstrooms snel overlast ontstaat. 

De drooglegging is over het algemeen aan de grote kant, in zowel zomer als winter, zeker gezien het 
voorkomen van veen. Met name de hooggelegen gronden bij Haamstede en in de omgeving van de 
Stolpweg komen als te droog uit de toetsing. Op enkele lager gelegen schorgronden is de drooglegging juist 
te klein, met name de hoek waar de hoofdwaterloop de Serooskerkseweg kruist.   
 

Voorgesteld wordt om vanaf stuw Ridderweg een apart peilgebied vast te leggen in het peilbesluit, met het 
huidige zomer- en winterstreefpeil. Binnen de beheermarges van 10 cm kan de stuw worden benut om in 
droge perioden het water beter vast te houden in het gebied en daarmee veenafbraak tegen te gaan. Het 
structureel verhogen van peilen in dit deelgebied leidt tot weerstand in de streek.  

Leidingen die langs de N57 lopen kruisen op twee locaties de hoofdwatergangen. Dit vormt een 
aandachtspunt voor doorstroming en onderhoud. Ook is het een aandachtspunt dat de waterloop richting 
de noodopstelling voldoende diep wordt gebaggerd (huidige profiel voldoet, administratieve aanpassing 
legger). In de hoofdwaterloop langs de Steursweg wordt een krappe duiker aangepast.  

Voorgestelde maatregelen      (zie afbeelding laatste pagina) 

•  Opnemen als afzonderlijk peilgebied in peilbesluit samen met GPG1251_Noordwest 
•  Aanpassen duiker KDU42862, vergroten en verlagen 
 



  
 

 

Waterkwaliteit en ecologie (KRW) 

In dit peilgebied ligt een KRW-waterlichaam en onder normale omstandigheden voldoet het aan de 
wens van een maximaal peilverschil van 20 cm. 

 

Waterbeheer onder extreem natte omstandigheden (WB21) 

Functie Oppervlak Herhalings-

tijd 

Inundatie 

(WL2050) 

Oordeel 

Bebouwing 10.4 ha T=100 0.00% Voldoet 

Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw 

Hoogwaardige land- en 
tuinbouw (incl. roulerend) 

42.0 ha T=50 0.0% Voldoet 

Overige landbouw  
en grasland 

602.6 ha T=25 0.0% Voldoet 

Natuur 42.8 ha T=50 0.3% Niet getoetst 
 

Afweging extreme omstandigheden 

Dit peilgebied voldoet onder extreme omstandigheden aan de NBW-normering bij zowel het huidige 
klimaat als de toekomstige klimaatscenario's. Wanneer de nood echt aan de man is bestaat in dit 
gebied bovendien de mogelijkheid voor het inzetten van noodpompen en tijdelijke waterberging in 
gebied Schelphoek. Hier is bij deze toetsing nog geen rekening mee gehouden 
 

Het in gebruik nemen van stuw Ridderweg mag geen nadelige effecten hebben op de inundatie. Bij 
extreme neerslag zal de stuw (automatisch) zakken, gelijk aan de huidige situatie. 
 

Voorgestelde maatregelen   (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 
 

Berekende inundatie extreme afvoersituatie   (WL2050) 

 
 

Signalen uit de streek 

Vanuit de enquete (2016) geeft men aan dat helemaal bovenin het gebied het peil te laag is en 
beneden in het gebied juist snel overlast wordt ervaren en dat de afvoer lang duurt. Vanuit de 
streekinzage kwamen dezelfde reacties van belanghebbende 6 en 19. Het huidige peil wordt 
bendenstrooms van de N57 al als te hoog ervaren, daarom is van verdere peilverhoging afgezien.  

  



  
 

Voorgestelde maatregelen (paars) en onderzoeken (geel) 

 
 

Toetsing drooglegging, afvoersituatie winter,  huidige situatie 

 

Toetsing drooglegging, rustsituatie zomer,  huidige situatie 



  
 

Peilgebied GPG716 Overzichtskaart 

Oppervlakte 650.30 ha 

 

Peilregulerend 
kunstwerk 

KGM6, gemaal Prunje 

Afvoergebied GAF2: Prunje 

KRW-lichaam Geen 

GJP-code GJP1207 

 

 

Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR) 

 Huidige situatie Voorstel 

Streefpeilen bij kunstwerk 

Streefpeil in winter (m NAP) -2.95 -2.95 

Ondergrens winterpeil (m NAP) Nvt Nvt 

Streefpeil in zomer (m NAP) -2.95 -2.95 

   

Toetsing drooglegging       (zie afbeeldingen laatste pagina) 

Oppervlak te nat bij normale wintersituatie (< optimaal) 12%  

Oppervlak te nat bij afvoersituatie in winter (< optimaal) 14,1 %  

Oppervlakte te nat bij zomersituatie (< optimaal) 10,8 %  

Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 20 cm t.o.v. optimaal) 53,9 %  
 

Afweging peilbesluit 

De polder Prunje is een onderbemalen landbouwgebied met een wat lager streefpeil dan de polder 
Schouwen. Een vijzelgemaal (gemaal Prunje, KGM6) voert overtollig water af naar de polder 
Schouwen. De bodem in het gebied is divers, zowel poelklei op veen als schorgrond en plaatgrond 
kunnen naast elkaar voorkomen. 

Zowel in de zomer als winter is de drooglegging wat aan de kleine kant. Dit wordt veroorzaakt 
doordat het peil bewust is afgestemd op de kleinere optimale drooglegging van de veengronden, om 
deze nat te houden en inklinking te beperken. Ook voor de zandgronden is kleine drooglegging 
wenselijk. Tussengelegen schorgronden, die een grotere drooglegging wensen, komen daardoor te 
nat uit de toetsing. De laatste jaren wordt een vast streefpeil gehanteerd en wordt de beheermarge 
gebruikt om afhankelijk van weersomstandigheden het peil bij het gemaal iets hoger of lager in te 
stellen. 
 

Het huidige peil is goed en wordt overgenomen in het peilbesluit. Er komen recentelijk weinig 
klachten uit het gebied.  
 

Voorgestelde maatregelen      (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen maatregelen voorgesteld tbv GGOR, vervanging gemaal zie WB21 

 
 

Waterkwaliteit en ecologie (KRW) 

In dit peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. Dit peilgebied voldoet aan de wens van een maximaal 
peilverschil van 20 cm. 

 
  



  
 

Waterbeheer onder extreem natte omstandigheden (WB21) 

Functie Oppervlak Herhalingstijd Inundatie (WL2050) Oordeel 

Bebouwing 4.6 ha T=100 0.00% Voldoet 

Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw 

Hoogwaardige land- en 
tuinbouw (incl. roulerend) 

83.5 ha T=50 0.0% Voldoet 

Overige landbouw  
en grasland 

455.5 ha T=25 0.0% Voldoet 

Natuur 25.8 ha T=50 0.8% Niet getoetst 
 

Afweging extreme omstandigheden 

Dit peilgebied voldoet onder extreme omstandigheden tot aan een T100 aan de NBW-normering bij 
zowel het huidige klimaat als de toekomstige klimaatscenario's.  
Dit gebied is gevoelig voor inundatie bij zeer extreme neerslag doordat het vijzelgemaal kan gaan 
'teruglopen' wanneer bovenstrooms de waterstand te hoog wordt. In de praktijk heeft zich dat voor het 
laatst voorgedaan in 2013. Uit de berekeningen blijkt dat deze situatie zich pas voordoet bij 
omstandigheden met een herhalingstijd van meer dan honderd jaar. 
 

Ondanks dat onder dit soort zeer extreme omstandigheden het waterschap niet verplicht is om 
maatregelen te treffen wordt aanbevolen om de vijzelconstructie te vervangen door een robuuste 
constructie. Ook wordt de nooduitlaat bij de Elkerzeeseweg voorzien van een handmatige afsluiter in 
plaats van de huidige terugslagklep. In het benedenstroomse gebied wordt ten behoeve van de 
drooglegging een meer flexibel peilbeheer gevoerd. Dit bevorderdt eveneens het functioneren.  

Voorgestelde maatregelen   (zie afbeelding laatste pagina) 

•  Vervangen vijzelconstructie gemaal Prunje door een pompgemaal 
•  Plaatsen afsluiter bij nooduitlaat Elkerzeeseweg 
 

Berekende inundatie extreme afvoersituatie   (WL2050) 

 
 

Signalen uit de streek 

Vanuit de enquete (2016) geeft men aan dat de afvoer uit het gebied wordt belemmerd door rietgroei 
in de sloten en slib in duikers. Bij extreme neerslag is inundatie opgetreden. Vanuit de streekinzage is 
door belanghebbenden 7 aangegeven dat er vaker inundatie optreedt dan uit de berekeningen blijkt, 
ook doordat het gemaal zijn water niet goed kwijt kon. Toegelicht is dat het gaat om kansberekeningen, 
maar dat bij pech een dergelijke bui 2x achter elkaar kan vallen. Aanpassing van het vijzelgemaal is 
voorgesteld als maatregel. Door belanghebbende 18 werd aandacht gevraagd voor het onderhoud van 
drainage, dat bij een vast peil wordt bemoeilijkt. Hier wordt aan tegemoet gekomen door tijdelijk het 
peil wat te verlagen.   

  



  
 

Voorgestelde maatregelen (paars) en onderzoeken (geel) 

 
 

Toetsing drooglegging, afvoersituatie winter,  huidige situatie 

 

Toetsing drooglegging, rustsituatie zomer,  huidige situatie 



  
 

Peilgebied GPG1288 Overzichtskaart 

Oppervlakte 308.90 ha 

 

Peilregulerend 
kunstwerk 

KST629, stuw Heuvelsweg 

Afvoergebied GAF1: Schouwen 

KRW-lichaam Geen 

GJP-code GJP1197 

 

 

Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR) 

 Huidige situatie Voorstel 

Streefpeilen bij kunstwerk 

Streefpeil in winter (m NAP) -2.70 -2.70 

Ondergrens winterpeil (m NAP) Nvt Nvt 

Streefpeil in zomer (m NAP) -2.50 -2.50 

   

Toetsing drooglegging       (zie afbeeldingen laatste pagina) 

Oppervlak te nat bij normale wintersituatie (< optimaal) 2,7 %  

Oppervlak te nat bij afvoersituatie in winter (< optimaal) 3,2 %  

Oppervlakte te nat bij zomersituatie (< optimaal) 1,6 %  

Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 20 cm t.o.v. optimaal) 84,8 %  
 

Afweging peilbesluit 

De automatische Stuw Heuvelsweg (KST629) is geplaatst vanuit het oogpunt water vast te houden 
bij extreme neerslag ter ontlasting van de gemalen. Op het moment wordt deze stuw daarvoor niet 
gebruikt, omdat dan bovenstrooms van de stuw overlast kan ontstaat. Het gebied bestaat uit 
landbouwgrond en de bodem bestaat uit poelklei op veen met lokale schorgronden, behalve aan de 
zuidzijde waar zandgrond voorkomt. Hier staan enkele schotbalkstuwen (omgeving Oudeweg). 

De drooglegging is zowel in de zomer als de winter vrij groot, zeker ook gezien het voorkomen van 
veengrond. De lokale schorgronden komen als enige wat te nat uit de toetsing, de rest is eerder te 
droog. In afvoersituaties in de winter staat het peil in het gebied onder invloed van het peil 
benedenstrooms van de stuw (circa -2,65 m NAP). Hiernaast kan vooral achterin het gebied, ten 
zuiden van de Kadeweg/Gooikensweg, opstuwing optreden als gevolg van lange en smalle 
afvoertrajecten.  
 

Voorgesteld wordt om binnen de huidige beheermarges rondom het streefpeil een meer flexibeler 
peil te voeren om uitdroging van het veen in droge perioden tegen te gaan. De stuw moet ook 
voorkomen dat bij het instellen van een zomer-ondergrens benedenstrooms bij Prommelsuis (zie 
ook GPG1251_Zuid) het peil in dit peilgebied mee uitzakt. Het structureel verhogen van het 
streefpeil zorgt voor vernatting van enkele lager gelegen schorgronden direct achter de stuw. In 
nader onderzoek wordt daarom nog bezien welke (lokale) mogelijkheden er liggen voor 
optimalisatie van het peilbeheer.  
 

Voorgestelde maatregelen      (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 

Voorgesteld nader onderzoek       

Onderzoek naar (lokale) mogelijkheden voor optimalisatie van het peilbeheer  

  



  
 

Waterkwaliteit en ecologie (KRW) 

In dit peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. Dit peilgebied voldoet aan de wens van een maximaal 
peilverschil van 20 cm. 

 

Waterbeheer onder extreem natte omstandigheden (WB21) 

Functie Oppervlak Herhalings-

tijd 

Inundatie 

(WL2050) 

Oordeel 

Bebouwing 2.2 ha T=100 0.00% Voldoet 

Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw 

Hoogwaardige land- en 
tuinbouw (incl. roulerend) 

66.2 ha T=50 0.0% Voldoet 

Overige landbouw  
en grasland 

209.6 ha T=25 0.0% Voldoet 

Natuur 0.1 ha T=50 0.0% Niet getoetst 

 

Afweging extreme omstandigheden 

Dit peilgebied voldoet onder extreme omstandigheden aan de NBW-normering bij zowel het huidige 
klimaat als de toekomstige klimaatscenario's. 
 

Voorgestelde maatregelen   (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 
 

Berekende inundatie extreme afvoersituatie   (WL2050) 

 
 

Signalen uit de streek 

Vanuit de enquete (2016) geeft men aan dat het in natte perioden achterin het gebied lang kan 
duren voordat het water afgevoerd is. Ook liggen drainagebuizen nogal eens onder water, maar zij 
hebben dan alsnog een drainerende werking. Er werd toen nog geen droogteschade ervaren. 
Vanuit de streekinzage heeft belanghebbende nr 10 aangegeven inmiddels wel droogteschade te 
ervaren en voornemens te zijn een extra stuw aan te vragen om achterin het gebied een hoger peil 
te kunnen voeren. Dit dient nog afgestemd te worden met aangrenzende eigenaren.  
Belanghebbende 11 heeft aangegeven tevreden te zijn met de huidige situatie.  

  



  
 

Voorgestelde maatregelen (paars) en onderzoeken (geel) 

 
 

Toetsing drooglegging, afvoersituatie winter,  huidige situatie 

 

Toetsing drooglegging, rustsituatie zomer,  huidige situatie 



  
 

Peilgebied GPG1038 Overzichtskaart 

Oppervlakte 42.79 ha 

 

Peilregulerend 
kunstwerk 

KST1065, stuw Kadeweg, 
Zierikzee 

Afvoergebied GAF1: Schouwen 

KRW-lichaam Geen 

GJP-code GJP1196 

 

 

Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR) 

 Huidige situatie Voorstel 

Streefpeilen bij kunstwerk 

Streefpeil in winter (m NAP) -1.70 -1.70 

Ondergrens winterpeil (m NAP) Nvt Nvt 

Streefpeil in zomer (m NAP) -1.70 -1.70 

   

Toetsing drooglegging       (zie afbeeldingen laatste pagina) 

Oppervlak te nat bij normale wintersituatie (< optimaal) 3,9 %  

Oppervlak te nat bij afvoersituatie in winter (< optimaal) 3,9 %  

Oppervlakte te nat bij zomersituatie (< optimaal) 3,9 %  

Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 20 cm t.o.v. optimaal) 79%  
 

Afweging peilbesluit 

Dit gebied betreft een woonwijk in ontwikkeling. Het peilgebied watert af in noordelijke richting 
middels de automatische stuw Kadeweg (KST1065). Centraal in het peilgebied zijn enkele 
vijverpartijen gerealiseerd om water te kunnen bergen. 

Het gebied heeft jaarrond een vast peil. De maaiveldhoogte en het waterpeil zijn goed op elkaar 
afgestemd om te voldoen aan de droogleggingsnormen voor stedelijk gebied. 
 

De PWO geeft hier geen aanleiding om het peilbeheer te wijzigen. De huidige peilen worden 
vastgesteld. 
 

Voorgestelde maatregelen      (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 

 

Waterkwaliteit en ecologie (KRW) 

In dit peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. Dit peilgebied voldoet aan de wens van een maximaal 
peilverschil van 20 cm. 

 
  



  
 

Waterbeheer onder extreem natte omstandigheden (WB21) 

Functie Oppervlak Herhalings-

tijd 

Inundatie 

(WL2050) 

Oordeel 

Bebouwing 3.3 ha T=100 0.00% Voldoet 

Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw 

Hoogwaardige land- en 
tuinbouw (incl. roulerend) 

0.0 ha T=50 0.0% Geen hoogwaardige land- 
en tuinbouw 

Overige landbouw  
en grasland 

17.6 ha T=25 0.0% Voldoet 

Natuur 0.3 ha T=50 0.0% Niet getoetst 
 

Afweging extreme omstandigheden 

Dit peilgebied voldoet onder extreme omstandigheden aan de NBW-normering bij zowel het huidige 
klimaat als de toekomstige klimaatscenario's. 
 

 
 

Voorgestelde maatregelen   (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 
 

Berekende inundatie extreme afvoersituatie   (WL2050) 

 
 

Signalen uit de streek 

Vanuit de enquête en streekinzage zijn geen reacties ontvangen voor dit peilgebied. 

 
 
  



  
 

Voorgestelde maatregelen (paars) en onderzoeken (geel) 

 
 

Toetsing drooglegging, afvoersituatie winter,  huidige situatie 

 

Toetsing drooglegging, rustsituatie zomer,  huidige situatie 



  
 

Peilgebied GPG1039 Overzichtskaart 

Oppervlakte 297.22 ha 

 

Peilregulerend 
kunstwerk 

KST1005, stuw Brasweg, zuid 

Afvoergebied GAF1: Schouwen 

KRW-lichaam Geen 

GJP-code GJP1193 

 

 

Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR) 

 Huidige situatie Voorstel 

Streefpeilen bij kunstwerk 

Streefpeil in winter (m NAP) -2.60 -2.60 

Ondergrens winterpeil (m NAP) Nvt Nvt 

Streefpeil in zomer (m NAP) -2.50 -2.50 

   

Toetsing drooglegging       (zie afbeeldingen laatste pagina) 

Oppervlak te nat bij normale wintersituatie (< optimaal) 0,9 %  

Oppervlak te nat bij afvoersituatie in winter (< optimaal) 1%  

Oppervlakte te nat bij zomersituatie (< optimaal) 0,9 %  

Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 20 cm t.o.v. optimaal) 84,1 %  
 

Afweging peilbesluit 

Dit peilgebied bestaat grotendeels uit bebouwing behorende bij de kern Zierikzee en daarnaast 
enkele kavels met landbouw- en natuurdoelstellingen. De bodem in dit peilgebied bestaat 
hoofdzakelijk uit poelklei op veen. Het gebied watert af naar de noordwestzijde middels de 
automatische stuw Brasweg zuid (KST1005). 

Er komt rondom Zierikzee kwel voor, wat in het verleden tot overlast heeft geleid. Daarom wordt 
bewust een laag peil gevoerd om de afvoer te bespoedigen en is de drooglegging groot. Met het 
doorvoergemaal langs de Klerksweg is eveneens de afvoer uit het gebied verbeterd. Achterin het 
gebied bij de plassen, kan nog wel enige opstuwing optreden. 
 

De PWO geeft hier geen directe aanleiding om het peilbeheer te wijzigen. De huidige peilen worden 
vastgesteld. Stuw Grevelingenstraat kan verwijderd worden, deze stuw heeft geen functie meer en 
verkeert in slechte staat. 
Uit het onderzoek komt verder nog naar voren dat er in afvoersituaties een risico bestaat voor het 
verdrinken van twee riooloverstorten. Hierover wordt afstemming gezocht met de gemeente. Ook 
kruist de riolering op twee locaties de watergang  langs de Grevelingenstraat, wat een 
aandachtspunt vormt voor beheer en onderhoud. 
 

Voorgestelde maatregelen      (zie afbeelding laatste pagina) 

• Verwijderen stuw Grevelingenstraat 

Voorgesteld nader onderzoek 

Afstemming met de gemeente over riooloverstorten 

  



  
 

Waterkwaliteit en ecologie (KRW) 

In dit peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. Dit peilgebied voldoet aan de wens van een maximaal 
peilverschil van 20 cm. 

 

Waterbeheer onder extreem natte omstandigheden (WB21) 

Functie Oppervlak Herhalings-

tijd 

Inundatie 

(WL2050) 

Oordeel 

Bebouwing 20.8 ha T=100 0.00% Voldoet 

Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw 

Hoogwaardige land- en 
tuinbouw (incl. roulerend) 

12.8 ha T=50 0.0% Voldoet 

Overige landbouw  
en grasland 

111.2 ha T=25 0.0% Voldoet 

Natuur 30.9 ha T=50 0.1% Niet getoetst 
 

Afweging extreme omstandigheden 

Dit peilgebied voldoet onder extreme omstandigheden aan de NBW-normering bij zowel het huidige 
klimaat als de toekomstige klimaatscenario's. 
 

 

Voorgestelde maatregelen   (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 
 

Berekende inundatie extreme afvoersituatie   (WL2050) 

 
 

Signalen uit de streek 

Vanuit de enquête zijn geen reacties ontvangen voor dit peilgebied. Vanuit de streekinzage heeft 
belanghebbende 11 aangegeven tevreden te zijn met de huidige situatie.  

 
 
 
  



  
 

Voorgestelde maatregelen (paars) en onderzoeken (geel) 

 
 

Toetsing drooglegging, afvoersituatie winter,  huidige situatie 

 

Toetsing drooglegging, rustsituatie zomer,  huidige situatie 



  
 

Peilgebied GPG1041 Overzichtskaart 

Oppervlakte 53.05 ha 

 

Peilregulerend 
kunstwerk 

KST358, stuw Laan van Sint 
Hilaire 

Afvoergebied GAF1: Schouwen 

KRW-lichaam Geen 

GJP-code GJP1191 

 

 

Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR) 

 Huidige situatie Voorstel 

Streefpeilen bij kunstwerk 

Streefpeil in winter (m NAP) -1.70 -1.70 

Ondergrens winterpeil (m NAP) Nvt Nvt 

Streefpeil in zomer (m NAP) -1.70 -1.70 

   

Toetsing drooglegging       (zie afbeeldingen laatste pagina) 

Oppervlak te nat bij normale wintersituatie (< optimaal) 2%  

Oppervlak te nat bij afvoersituatie in winter (< optimaal) 2,3 %  

Oppervlakte te nat bij zomersituatie (< optimaal) 1,6 %  

Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 20 cm t.o.v. optimaal) 89,3 %  
 

Afweging peilbesluit 

De westzijde van de oude binnenstad van Zierikzee watert af middels een vaste overlaat, stuw Laan 
van Sint Hilaire (KST358). 

Dit peilgebied voldoet met het huidige peil ruim aan de droogleggingsnormen voor stedelijk gebied. 
 

De PWO geeft hier geen aanleiding om het peilbeheer te wijzigen. De huidige peilen worden 
vastgesteld. 
 

Voorgestelde maatregelen      (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 

 

Waterkwaliteit en ecologie (KRW) 

In dit peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. Dit peilgebied voldoet aan de wens van een maximaal 
peilverschil van 20 cm. 

 
  



  
 

Waterbeheer onder extreem natte omstandigheden (WB21) 

Functie Oppervlak Herhalings-

tijd 

Inundatie 

(WL2050) 

Oordeel 

Bebouwing 16.7 ha T=100 0.00% Voldoet 

Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw 

Hoogwaardige land- en 
tuinbouw (incl. roulerend) 

0.0 ha T=50 0.0% Geen hoogwaardige land- 
en tuinbouw 

Overige landbouw  
en grasland 

3.5 ha T=25 0.0% Voldoet 

Natuur 1.6 ha T=50 0.0% Niet getoetst 
 

Afweging extreme omstandigheden 

Dit peilgebied voldoet onder extreme omstandigheden aan de NBW-normering bij zowel het huidige 
klimaat als de toekomstige klimaatscenario's. 
 

 

Voorgestelde maatregelen   (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 
 

Berekende inundatie extreme afvoersituatie   (WL2050) 

 
 

Signalen uit de streek 

Vanuit de enquête en streekinzage zijn geen reacties ontvangen voor dit peilgebied. 

 
  



  
 

Voorgestelde maatregelen (paars) en onderzoeken (geel) 

 
 

Toetsing drooglegging, afvoersituatie winter,  huidige situatie 

 

Toetsing drooglegging, rustsituatie zomer,  huidige situatie 



  
 

Peilgebied GPG1040 Overzichtskaart 

Oppervlakte 25.80 ha 

 

Peilregulerend 
kunstwerk 

KDU46854, duiker 

Afvoergebied GAF1: Schouwen 

KRW-lichaam Geen 

GJP-code GJP1190 

 

 

Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR) 

 Huidige situatie Voorstel 

Streefpeilen bij kunstwerk 

Streefpeil in winter (m NAP) -1.40 -1.40 

Ondergrens winterpeil (m NAP) Nvt Nvt 

Streefpeil in zomer (m NAP) -1.40 -1.40 

   

Toetsing drooglegging       (zie afbeeldingen laatste pagina) 

Oppervlak te nat bij normale wintersituatie (< optimaal) 22,8 %  

Oppervlak te nat bij afvoersituatie in winter (< optimaal) 23,1 %  

Oppervlakte te nat bij zomersituatie (< optimaal) 22,7 %  

Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 20 cm t.o.v. optimaal) 56,5 %  
 

Afweging peilbesluit 

De oostzijde van de oude binnenstad van Zierikzee watert af middels een vaste overlaat. 

De drooglegging van de oude stadskern is goed. Wel kwam uit de toetsing dat de drooglegging van 
de laaggelegen bebouwing langs de Mulockstraat mogelijk negatief kan worden beïnvloed door het 
peil in de omgeving. Er zijn in dit gebied geen problemen bekend. 
 

Voorlopig handhaven wij het huidige peil. Peilverlaging is niet wenselijk in verband met houten 
funderingen en het voorkomen van veen in de bodem. Er zal afstemming met de gemeente worden 
gezocht over de situatie bij de Mulockstraat (zie GPG1245). 
 

Voorgestelde maatregelen      (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 

 

Waterkwaliteit en ecologie (KRW) 

In dit peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. Dit peilgebied voldoet aan de wens van een maximaal 
peilverschil van 20 cm. 

 
  



  
 

Waterbeheer onder extreem natte omstandigheden (WB21) 

Functie Oppervlak Herhalings-

tijd 

Inundatie 

(WL2050) 

Oordeel 

Bebouwing 6.0 ha T=100 0.00% Voldoet 

Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw 

Hoogwaardige land- en 
tuinbouw (incl. roulerend) 

0.0 ha T=50 0.0% Geen hoogwaardige land- 
en tuinbouw 

Overige landbouw  
en grasland 

0.7 ha T=25 0.0% Voldoet 

Natuur 0.8 ha T=50 0.0% Niet getoetst 
 

Afweging extreme omstandigheden 

Dit peilgebied voldoet onder extreme omstandigheden aan de NBW-normering bij zowel het huidige 
klimaat als de toekomstige klimaatscenario's. 
 

 
 

Voorgestelde maatregelen   (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 
 

Berekende inundatie extreme afvoersituatie   (WL2050) 

 
 

Signalen uit de streek 

Vanuit de enquête en streekinzage zijn geen reacties ontvangen voor dit peilgebied. 

 
  



  
 

Voorgestelde maatregelen (paars) en onderzoeken (geel) 

 
 

Toetsing drooglegging, afvoersituatie winter,  huidige situatie 

 

Toetsing drooglegging, rustsituatie zomer,  huidige situatie 



  
 

Peilgebied GPG1245 Overzichtskaart 

Oppervlakte 33.36 ha 

 

Peilregulerend 
kunstwerk 

Nvt 

Afvoergebied GAF1: Schouwen 

KRW-lichaam Geen 

GJP-code GJP1189 

 

 

Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR) 

 Huidige situatie Voorstel 

Streefpeilen bij kunstwerk 

Streefpeil in winter (m NAP) -1.75 -1.75 

Ondergrens winterpeil (m NAP) Nvt Nvt 

Streefpeil in zomer (m NAP) -1.75 -1.75 

   

Toetsing drooglegging       (zie afbeeldingen laatste pagina) 

Oppervlak te nat bij normale wintersituatie (< optimaal) 17,2 %  

Oppervlak te nat bij afvoersituatie in winter (< optimaal) 20,9 %  

Oppervlakte te nat bij zomersituatie (< optimaal) 11,9 %  

Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 20 cm t.o.v. optimaal) 73,7 %  
 

Afweging peilbesluit 

Het peil in dit peilgebied is niet regelbaar, maar wordt bepaald door twee vaste duikers. 

De drooglegging in dit peilgebied is goed, met uitzondering van de laaggelegen bebouwing langs de 
Mulockstraat. Er zijn in dit gebied geen problemen bekend. Bij het scoutinggebouw staan nog twee 
schotten maar deze hebben geen duidelijke functie en kunnen mogelijk komen te vervallen. 
 

Voorlopig handhaven wij het peil. Er zal afstemming met de gemeente worden gezocht over de 
situatie bij de Mulockstraat en de stuwen bij het scoutinggebouw. 
 

Voorgestelde maatregelen      (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 

Voorgesteld nader onderzoek 

Afstemming met de gemeente over de situatie bij de Mulockstraat en de twee stuwen bij het 
scoutinggebouw. 

 

Waterkwaliteit en ecologie (KRW) 

In dit peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. Dit peilgebied voldoet aan de wens van een maximaal 
peilverschil van 20 cm. 

 
  



  
 

Waterbeheer onder extreem natte omstandigheden (WB21) 

Functie Oppervlak Herhalings-

tijd 

Inundatie 

(WL2050) 

Oordeel 

Bebouwing 4.5 ha T=100 0.00% Voldoet 

Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw 

Hoogwaardige land- en 
tuinbouw (incl. roulerend) 

0.0 ha T=50 0.0% Geen hoogwaardige land- 
en tuinbouw 

Overige landbouw  
en grasland 

5.1 ha T=25 0.0% Voldoet 

Natuur 3.6 ha T=50 0.0% Niet getoetst 
 

Afweging extreme omstandigheden 

Dit peilgebied voldoet onder extreme omstandigheden aan de NBW-normering bij zowel het huidige 
klimaat als de toekomstige klimaatscenario's. 
 

 
 

Voorgestelde maatregelen   (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 
 

Berekende inundatie extreme afvoersituatie   (WL2050) 

 
 

Signalen uit de streek 

Vanuit de enquête en streekinzage zijn geen reacties ontvangen voor dit peilgebied. 

 
 
  



  
 

Voorgestelde maatregelen (paars) en onderzoeken (geel) 

 
 

Toetsing drooglegging, afvoersituatie winter,  huidige situatie 

 

Toetsing drooglegging, rustsituatie zomer,  huidige situatie 



  
 

Peilgebied GPG1042 Overzichtskaart 

Oppervlakte 26.10 ha 

 

Peilregulerend 
kunstwerk 

KST1288, Stuw Kluutstraat, 
Zierikzee 

Afvoergebied GAF1: Schouwen 

KRW-lichaam Geen 

GJP-code GJP1188 

 

 

Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR) 

 Huidige situatie Voorstel 

Streefpeilen bij kunstwerk 

Streefpeil in winter (m NAP) -2.10 -2.10 

Ondergrens winterpeil (m NAP) Nvt Nvt 

Streefpeil in zomer (m NAP) -2.10 -2.10 

   

Toetsing drooglegging       (zie afbeeldingen laatste pagina) 

Oppervlak te nat bij normale wintersituatie (< optimaal) 12,1 %  

Oppervlak te nat bij afvoersituatie in winter (< optimaal) 12,1 %  

Oppervlakte te nat bij zomersituatie (< optimaal) 12,1 %  

Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 20 cm t.o.v. optimaal) 38,3 %  
 

Afweging peilbesluit 

Dit bebouwde gebied wordt middels twee handmatige kantelstuwen op een wat hoger peil 
gehouden dan de omgeving. Het betreft stuw Kluutstraat (KST1288) en stuw Sloestraat (KST686). Dit 
peilgebied staat sterk onder invloed van kwel. 

De drooglegging is in dit gebied aan de lage kant. Het peil wordt hier echter bewust iets hoger 
gehouden i.v.m. waterkwaliteitsproblemen. Bij verlaging van het peil komt de slootbodem door de 
kwel omhoog. 
 

De PWO geeft hier geen aanleiding om het peilbeheer te wijzigen. De huidige peilen worden 
vastgesteld. 
 

Voorgestelde maatregelen      (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 

 

Waterkwaliteit en ecologie (KRW) 

In dit peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. Dit peilgebied voldoet aan de wens van een maximaal 
peilverschil van 20 cm. 

 
  



  
 

Waterbeheer onder extreem natte omstandigheden (WB21) 

Functie Oppervlak Herhalings-

tijd 

Inundatie 

(WL2050) 

Oordeel 

Bebouwing 3.4 ha T=100 0.00% Voldoet 

Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw 

Hoogwaardige land- en 
tuinbouw (incl. roulerend) 

0.0 ha T=50 0.0% Geen hoogwaardige land- 
en tuinbouw 

Overige landbouw  
en grasland 

5.7 ha T=25 0.0% Voldoet 

Natuur 0.1 ha T=50 0.0% Niet getoetst 
 

Afweging extreme omstandigheden 

Dit peilgebied voldoet onder extreme omstandigheden aan de NBW-normering bij zowel het huidige 
klimaat als de toekomstige klimaatscenario's. 
 

 
 

Voorgestelde maatregelen   (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 
 

Berekende inundatie extreme afvoersituatie   (WL2050) 

 
 

Signalen uit de streek 

Vanuit de enquête en streekinzage zijn geen reacties ontvangen voor dit peilgebied. 

 
  



  
 

Voorgestelde maatregelen (paars) en onderzoeken (geel) 

 
 

Toetsing drooglegging, afvoersituatie winter,  huidige situatie 

 

Toetsing drooglegging, rustsituatie zomer,  huidige situatie 



  
 

Peilgebied GPG1258 Overzichtskaart 

Oppervlakte 21.31 ha 

 

Peilregulerend 
kunstwerk 

KST352, Stuw Oudeweg, 
Zierikzee, zuid 

Afvoergebied GAF1: Schouwen 

KRW-lichaam Geen 

GJP-code GJP1192 

 

 

Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR) 

 Huidige situatie Voorstel 

Streefpeilen bij kunstwerk 

Streefpeil in winter (m NAP) -1.95 -1.95 

Ondergrens winterpeil (m NAP) Nvt Nvt 

Streefpeil in zomer (m NAP) -1.95 -1.95 

   

Toetsing drooglegging       (zie afbeeldingen laatste pagina) 

Oppervlak te nat bij normale wintersituatie (< optimaal) 8,4 %  

Oppervlak te nat bij afvoersituatie in winter (< optimaal) 8,4 %  

Oppervlakte te nat bij zomersituatie (< optimaal) 8,4 %  

Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 20 cm t.o.v. optimaal) 73,4 %  
 

Afweging peilbesluit 

In dit relatief kleine peilgebied bevindt zich het sportpark. Het gebied watert af in zuidelijke richting 
via de vaste stuw Oudeweg (KST 352). De bodem in dit peilgebied bestaat hoofdzakelijk uit 
zandgrond. Er komt redelijk wat afvoer uit dit gebied vanwege het verharde oppervlak en drainage. 

De drooglegging voldoet aan de normen. Wel is het aandeel droog gebied groot. De stuw heeft hier 
weinig invloed op de drooglegging want de rest van het watersysteem is hoger gelegen.  
 

De PWO geeft hier geen aanleiding om het peilbeheer te wijzigen. De huidige peilen worden 
vastgesteld. 
 

Voorgestelde maatregelen      (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 

 

Waterkwaliteit en ecologie (KRW) 

In dit peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. Dit peilgebied voldoet aan de wens van een maximaal 
peilverschil van 20 cm. 

 
  



  
 

Waterbeheer onder extreem natte omstandigheden (WB21) 

Functie Oppervlak Herhalings-

tijd 

Inundatie 

(WL2050) 

Oordeel 

Bebouwing 1.0 ha T=100 0.00% Voldoet 

Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw 

Hoogwaardige land- en 
tuinbouw (incl. roulerend) 

0.0 ha T=50 0.0% Geen hoogwaardige land- 
en tuinbouw 

Overige landbouw  
en grasland 

9.4 ha T=25 0.0% Voldoet 

Natuur 1.6 ha T=50 0.0% Niet getoetst 
 

Afweging extreme omstandigheden 

Dit peilgebied voldoet onder extreme omstandigheden aan de NBW-normering bij zowel het huidige 
klimaat als de toekomstige klimaatscenario's. 
 

 
 

Voorgestelde maatregelen   (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 
 

Berekende inundatie extreme afvoersituatie   (WL2050) 

 
 

Signalen uit de streek 

Vanuit de enquête en streekinzage zijn geen reacties ontvangen voor dit peilgebied. 

 
  



  
 

Voorgestelde maatregelen (paars) en onderzoeken (geel) 

 
 

Toetsing drooglegging, afvoersituatie winter,  huidige situatie 

 

Toetsing drooglegging, rustsituatie zomer,  huidige situatie 



  
 

Peilgebied GPG539 Overzichtskaart 

Oppervlakte 49.08 ha 

 

Peilregulerend 
kunstwerk 

KDU45650, duiker 

Afvoergebied GAF1: Schouwen 

KRW-lichaam Geen 

GJP-code GJP1208 

 

 

Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR) 

 Huidige situatie Voorstel 

Streefpeilen bij kunstwerk 

Streefpeil in winter (m NAP) -1.70 -1.70 

Ondergrens winterpeil (m NAP) Nvt Nvt 

Streefpeil in zomer (m NAP) -1.70 -1.70 

   

Toetsing drooglegging       (zie afbeeldingen laatste pagina) 

Oppervlak te nat bij normale wintersituatie (< optimaal) 0%  

Oppervlak te nat bij afvoersituatie in winter (< optimaal) 0,1 %  

Oppervlakte te nat bij zomersituatie (< optimaal) 0%  

Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 20 cm t.o.v. optimaal) 74,1 %  
 

Afweging peilbesluit 

Het peil in dit relatief hooggelegen landbouwgebied langs de Schenkeldijk is niet regelbaar, maar 
wordt bepaald door twee hooggelegen duikers onder de Zuidernieuwlandweg. De bodem van het 
gebied bestaat uit schorgrond. 

De drooglegging is zowel in de zomer als de winter erg groot. Aan de eigenaar is wel eens 
voorgesteld om het peil verder te verhogen, maar die zag hier vooralsnog geen reden toe. Er is 
eerder behoefte aan een verbeterde afvoer dan aan waterconservering. 
 

De huidige peilen worden vastgesteld.  
 

Voorgestelde maatregelen      (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 

 

Waterkwaliteit en ecologie (KRW) 

In dit peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. Dit peilgebied voldoet aan de wens van een maximaal 
peilverschil van 20 cm. 

 
  



  
 

Waterbeheer onder extreem natte omstandigheden (WB21) 

Functie Oppervlak Herhalings-

tijd 

Inundatie 

(WL2050) 

Oordeel 

Bebouwing 0.1 ha T=100 0.00% Voldoet 

Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw 

Hoogwaardige land- en 
tuinbouw (incl. roulerend) 

15.2 ha T=50 0.0% Voldoet 

Overige landbouw  
en grasland 

30.9 ha T=25 0.0% Voldoet 

Natuur 0.0 ha T=50 0.0% Niet getoetst 
 

Afweging extreme omstandigheden 

Dit peilgebied voldoet onder extreme omstandigheden aan de NBW-normering bij zowel het huidige 
klimaat als de toekomstige klimaatscenario's. 
 

 
 

Voorgestelde maatregelen   (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 
 

Berekende inundatie extreme afvoersituatie   (WL2050) 

 
 

Signalen uit de streek 

Vanuit de enquête (2016) zijn klachten binnengekomen over een slechte doorstroming en afvoer 
van water uit het gebied. In de tussenliggende jaren is het watersysteem aan de zuidzijde van het 
gebied hierop wat aangepast. Bij de streekinzage is door belanghebbende 20 aangegeven dat de 
afvoer aan de zuidzijde is verbeterd maar aan de noordzijde nog optimalisatie wenselijk is. Dit wordt 
door het waterschap niet als opgave gezien, de eigenaar kan hier zelf een vergunning voor 
aanvragen.     

 
 
  



  
 

Voorgestelde maatregelen (paars) en onderzoeken (geel) 

 
 

Toetsing drooglegging, afvoersituatie winter,  huidige situatie 

 

Toetsing drooglegging, rustsituatie zomer,  huidige situatie 



  
 

Peilgebied GPG1249 Overzichtskaart 

Oppervlakte 56.14 ha 

 

Peilregulerend 
kunstwerk 

KDU4046, duiker 

Afvoergebied GAF1: Schouwen 

KRW-lichaam Geen 

GJP-code GJP1210 

 

 

Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR) 

 Huidige situatie Voorstel 

Streefpeilen bij kunstwerk 

Streefpeil in winter (m NAP) -1.20 -1.20 

Ondergrens winterpeil (m NAP) Nvt Nvt 

Streefpeil in zomer (m NAP) -1.20 -1.20 

   

Toetsing drooglegging       (zie afbeeldingen laatste pagina) 

Oppervlak te nat bij normale wintersituatie (< optimaal) 6,3 %  

Oppervlak te nat bij afvoersituatie in winter (< optimaal) 6,3 %  

Oppervlakte te nat bij zomersituatie (< optimaal) 6,2 %  

Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 20 cm t.o.v. optimaal) 55%  
 

Afweging peilbesluit 

Dit gebied bestaat uit de Groot St. Jacobspolder met enkele bebouwing bij het Spuiwekken en 
landbouwgrond. Achterin het peilgebied ligt een inlaag met daarin een recreatiepark. Het peil in het 
gebied wordt bepaald door een vaste duiker onder de Schenkeldijk (KDU4046). De waterpartijen die 
een restant van de oude stadsgracht vormen liggen geisoleerd en hebben een wat hoger peil. 
Voorheen werd de afvoer uit de inlaagdijk bevorderd met het doorvoergemaaltje de Bulke, maar dit 
is momenteel buiten werking. Door de realisatie van een nieuwe duikerverbinding door de inlaagdijk 
was het idee dat de afvoer zou worden bevorderd en het gemaal niet langer nodig zou zijn. Ook is 
hier een stuw geplaatst om het waterpeil in de inlaag afzonderlijk te kunnen reguleren (lange tijd 
een wat hoger peil van -0,8 NAP aangehouden).  
De drooglegging is goed onder normale omstandigheden, maar bij nattere omstandigheden is met 
name de inlaag kwetsbaar voor opstuwing. De opstuwing wordt veroorzaakt in het  
benedenstroomse peilgebied door een lange duikerconstructie door de kern van Brouwershaven.     
 
Vanwege de gevoeligheid voor opstuwing wordt voorgesteld om het bestaande gemaal de Bulke te 
herstellen en terug in werking te brengen. Hierbij is het ook een aandachtspunt dat de huidige stuw 
hoog genoeg opgezet kan worden om terugstromen te voorkomen.   

Op de langere termijn wordt gezocht naar een mogelijke alternatieve afvoerroute, of het verbeteren 
van de situatie bij Brouwershaven.   
 

Voorgestelde maatregelen      (zie afbeelding laatste pagina) 

• Gemaal de Bulke herstellen en terug in werking brengen  
• aanpassen stuw, zodat deze voldoende hoog kan worden opgezet 

Voorgesteld nader onderzoek 

Onderzoek naar mogelijke alternatieve afvoerroute, in samenhang met PWO Duiveland 

  



  
 

Waterkwaliteit en ecologie (KRW) 

In dit peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. Dit peilgebied voldoet aan de wens van een maximaal 
peilverschil van 20 cm. 

 

Waterbeheer onder extreem natte omstandigheden (WB21) 

Functie Oppervlak Herhalings-

tijd 

Inundatie 

(WL2050) 

Oordeel 

Bebouwing 2.6 ha T=100 0.00% Voldoet 

Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw 

Hoogwaardige land- en 
tuinbouw (incl. roulerend) 

0.0 ha T=50 0.0% Geen hoogwaardige land- 
en tuinbouw 

Overige landbouw  
en grasland 

35.6 ha T=25 0.0% Voldoet 

Natuur 1.8 ha T=50 0.0% Niet getoetst 
 

Afweging extreme omstandigheden 

Dit peilgebied voldoet onder extreme omstandigheden aan de NBW-normering bij zowel het huidige 
klimaat als de toekomstige klimaatscenario's. 
 

 
 

Voorgestelde maatregelen   (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 
 

Berekende inundatie extreme afvoersituatie   (WL2050) 

 
 

Signalen uit de streek 

Vanuit de enquête (2016) zijn geen reacties ontvangen voor dit peilgebied. Tijdens de streekinzage is 
door belanghebbende 5 aangegeven dat bij natte omstandigheden in de inlaag overlast wordt 
ervaren in de vorm van een lage drooglegging. Daarom wordt voorgesteld om het bestaande 
gemaaltje bij de inlaag toch terug in werking te brengen en op de langere termijn te onderzoeken 
wat de mogelijkheden zijn voor een alternatief afvoertraject om Brouwershaven heen.    

 
 
  



  
 

Voorgestelde maatregelen (paars) en onderzoeken (geel) 

 
 

Toetsing drooglegging, afvoersituatie winter,  huidige situatie 

 

Toetsing drooglegging, rustsituatie zomer,  huidige situatie 



  
 

Peilgebied GPG529 Overzichtskaart 

Oppervlakte 6.14 ha 

 

Peilregulerend 
kunstwerk 

KGM128, gemaal Spuiweg 

Afvoergebied GAF1: Schouwen 

KRW-lichaam Geen 

GJP-code GJP1209 

 

 

Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR) 

 Huidige situatie Voorstel 

Streefpeilen bij kunstwerk 

Streefpeil in winter (m NAP) -1.10 -1.10 

Ondergrens winterpeil (m NAP) Nvt Nvt 

Streefpeil in zomer (m NAP) -1.00 -1.00 

   

Toetsing drooglegging       (zie afbeeldingen laatste pagina) 

Oppervlak te nat bij normale wintersituatie (< optimaal) 28,2 %  

Oppervlak te nat bij afvoersituatie in winter (< optimaal) 29,1 %  

Oppervlakte te nat bij zomersituatie (< optimaal) 26,9 %  

Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 20 cm t.o.v. optimaal) 38,2 %  
 

Afweging peilbesluit 

Dit gebied, met een scoutinggebouw, watert af middels een doorvoergemaaltje 'Spuiweg', om de 
afvoer langs de inlaagdijk te bevorderen. Dit gemaaltje is in beheer van de gemeente. 

Het gebied komt als te nat uit de toetsing. 
 

Voorlopig worden de huidige sreefpeilen gehandhaafd. In overleg met de gemeente wordt bekeken 
of optimalisatie van de situatie wenselijk en mogelijk is.  
 

Voorgestelde maatregelen      (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 

Voorgesteld nader onderzoek 

Afstemming met de gemeente over de gewenste peilen en functioneren gemaal 

 

Waterkwaliteit en ecologie (KRW) 

In dit peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. Dit peilgebied voldoet aan de wens van een maximaal 
peilverschil van 20 cm. 

 
  



  
 

Waterbeheer onder extreem natte omstandigheden (WB21) 

Functie Oppervlak Herhalings-

tijd 

Inundatie 

(WL2050) 

Oordeel 

Bebouwing 0.0 ha T=100 0.00% Voldoet 

Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw 

Hoogwaardige land- en 
tuinbouw (incl. roulerend) 

0.0 ha T=50 0.0% Geen hoogwaardige land- 
en tuinbouw 

Overige landbouw  
en grasland 

4.1 ha T=25 0.0% Voldoet 

Natuur 0.6 ha T=50 0.0% Niet getoetst 
 

Afweging extreme omstandigheden 

Dit peilgebied voldoet onder extreme omstandigheden aan de NBW-normering bij zowel het huidige 
klimaat als de toekomstige klimaatscenario's. 
 

 
 

Voorgestelde maatregelen   (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 
 

Berekende inundatie extreme afvoersituatie   (WL2050) 

 
 

Signalen uit de streek 

Vanuit de enquête en streekinzage zijn geen reacties ontvangen voor dit peilgebied. 

 
  



  
 

Voorgestelde maatregelen (paars) en onderzoeken (geel) 

 
 

Toetsing drooglegging, afvoersituatie winter,  huidige situatie 

 

Toetsing drooglegging, rustsituatie zomer,  huidige situatie 



  
 

Peilgebied GPG522 Overzichtskaart 

Oppervlakte 38.87 ha 

 

Peilregulerend 
kunstwerk 

KDU4048, duiker 

Afvoergebied GAF1: Schouwen 

KRW-lichaam Geen 

GJP-code GJP1211 

 

 

Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR) 

 Huidige situatie Voorstel 

Streefpeilen bij kunstwerk 

Streefpeil in winter (m NAP) -1.90 -1.90 

Ondergrens winterpeil (m NAP) Nvt Nvt 

Streefpeil in zomer (m NAP) -1.90 -1.90 

   

Toetsing drooglegging       (zie afbeeldingen laatste pagina) 

Oppervlak te nat bij normale wintersituatie (< optimaal) 0,2 %  

Oppervlak te nat bij afvoersituatie in winter (< optimaal) 0,2 %  

Oppervlakte te nat bij zomersituatie (< optimaal) 0,2 %  

Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 20 cm t.o.v. optimaal) 84,3 %  
 

Afweging peilbesluit 

Dit peilgebied bestaat uit de Noordernieuwlandpolder met enkele landbouwpercelen en een 
recreatiegebied. De bodem bestaat uit schorgrond. Dit gebied heeft geen peilregulerend kunstwerk 
maar wordt door enkele hooggelegen duikers, waaronder het gewelf onder de Schouwse dijk, op 
een hoger peil gehouden ten opzichte van de omgeving. 

De drooglegging is in vrijwel het hele peilgebied groter dan optimaal voor de betreffende functies. Er 
treedt ook weinig opstuwing op in een afvoersituatie. 
 

Voorlopig wordt het huidige peil gehandhaafd. Door de cultuurhistorische waarde van het gewelf is 
het complex om hier een stuw te plaatsen en uit het gebied komen er geen signalen dat een hoger 
peil gewenst is.  
 

Voorgestelde maatregelen      (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen  

 

Waterkwaliteit en ecologie (KRW) 

In dit peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. Dit peilgebied voldoet aan de wens van een maximaal 
peilverschil van 20 cm. 

 
  



  
 

Waterbeheer onder extreem natte omstandigheden (WB21) 

Functie Oppervlak Herhalings-

tijd 

Inundatie 

(WL2050) 

Oordeel 

Bebouwing 1.8 ha T=100 0.00% Voldoet 

Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw 

Hoogwaardige land- en 
tuinbouw (incl. roulerend) 

5.8 ha T=50 0.0% Voldoet 

Overige landbouw  
en grasland 

19.4 ha T=25 0.0% Voldoet 

Natuur 0.6 ha T=50 0.0% Niet getoetst 
 

Afweging extreme omstandigheden 

Dit peilgebied voldoet onder extreme omstandigheden aan de NBW-normering bij zowel het huidige 
klimaat als de toekomstige klimaatscenario's. 
 

 
 

Voorgestelde maatregelen   (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 
 

Berekende inundatie extreme afvoersituatie   (WL2050) 

 
 

Signalen uit de streek 

Vanuit de enquête en streekinzage zijn geen reacties ontvangen voor dit peilgebied. 

 
 
  



  
 

Voorgestelde maatregelen (paars) en onderzoeken (geel) 

 
 

Toetsing drooglegging, afvoersituatie winter,  huidige situatie 

 

Toetsing drooglegging, rustsituatie zomer,  huidige situatie 



  
 

Peilgebied GPG1253 Overzichtskaart 

Oppervlakte 199.04 ha 

 

Peilregulerend 
kunstwerk 

KST631, stuw Merriewekken 

Afvoergebied GAF1: Schouwen 

KRW-lichaam Geen 

GJP-code GJP1246 

 

 

Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR) 

 Huidige situatie Voorstel 

Streefpeilen bij kunstwerk 

Streefpeil in winter (m NAP) -2.70 -2.70 

Ondergrens winterpeil (m NAP) Nvt Nvt 

Streefpeil in zomer (m NAP) -2.50 -2.50 

   

Toetsing drooglegging       (zie afbeeldingen laatste pagina) 

Oppervlak te nat bij normale wintersituatie (< optimaal) 5,2 %  

Oppervlak te nat bij afvoersituatie in winter (< optimaal) 6%  

Oppervlakte te nat bij zomersituatie (< optimaal) 4,9 %  

Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 20 cm t.o.v. optimaal) 73,8 %  
 

Afweging peilbesluit 

De automatische Stuw Merriewekken (KST631) is geplaatst vanuit het oogpunt om water vast te 
kunnen houden bij extreme neerslag ter ontlasting van de gemalen. In de huidige situatie is er een 
gering peilverschil met de polder Schouwen. Het achterliggende gebied bestaat uit 
landbouwgronden, de westzijde van Scharendijke en de recreatiegebieden langs de 
Kuijerdamseweg. De bodem bestaat deels uit poelklei op veen en deels uit schorgrond. 

De drooglegging voldoet aan de normering, maar het gebied kent grote hoogteverschillen en met 
name bovenstrooms in het gebied is het an de droge kant. Hier wordt het peil bewust niet verder 
opgezet in verband met afwateringsproblemen en opstuwing. Recent is het watersysteem bovenin 
het gebied verbeterd, en momenteel zijn er geen klachten. Enkel ten westen van de Dijkstraat 
ervaart men nog overlast door een geringe drooglegging, wat hier te maken heeft met een rioolbuis 
door een duiker onder de Elkerzeesweg (KDU44774). 
 

De huidige peilen worden vastgesteld. Bij het instellen van een zomer-ondergrens bij Prommelsuis 
(zie ook GPG1251_Zuid)  moet stuw Merriewekken voorkomen dat het peil hier mee zakt. In het 
gebied komt een nieuwe weg te liggen. Hiermee wordt de huidige bermsloot langs de Weelweg 
vernieuwd en als hoofdwatergang aangemerkt. Daarnaast staat de situatie bij de Elkerzeeseweg bij 
de gemeente op de planning om maatregelen te treffen ter verbetering.  
 

Voorgestelde maatregelen      (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 

  



  
 

Waterkwaliteit en ecologie (KRW) 

In dit peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. Dit peilgebied voldoet aan de wens van een maximaal 
peilverschil van 20 cm. 

 

Waterbeheer onder extreem natte omstandigheden (WB21) 

Functie Oppervlak Herhalings-

tijd 

Inundatie 

(WL2050) 

Oordeel 

Bebouwing 5.3 ha T=100 0.00% Voldoet 

Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw 

Hoogwaardige land- en 
tuinbouw (incl. roulerend) 

28.8 ha T=50 0.0% Voldoet 

Overige landbouw  
en grasland 

107.9 ha T=25 0.0% Voldoet 

Natuur 4.0 ha T=50 0.0% Niet getoetst 
 

Afweging extreme omstandigheden 

Dit peilgebied voldoet onder extreme omstandigheden aan de NBW-normering bij zowel het huidige 
klimaat als de toekomstige klimaatscenario's. 
 

 

Voorgestelde maatregelen   (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 
 

Berekende inundatie extreme afvoersituatie   (WL2050) 

 
 

Signalen uit de streek 

Vanuit de enquête (2016) werd aangegeven dat er in het verleden nog wel eens inundatie optrad 
richting de kern van Scharendijke maar dat na aanpassingen van het watersysteem dit niet meer is 
voorgekomen. Bij de streekinzage zijn geen reacties ontvangen voor dit peilgebied. 

 
 
  



  
 

Voorgestelde maatregelen (paars) en onderzoeken (geel) 

 
 

Toetsing drooglegging, afvoersituatie winter,  huidige situatie 

 

Toetsing drooglegging, rustsituatie zomer,  huidige situatie 



  
 

Peilgebied GPG1255 Overzichtskaart 

Oppervlakte 43.64 ha 

 

Peilregulerend 
kunstwerk 

KST300, stuw Moolweg, 
Brouwershaven 

Afvoergebied GAF1: Schouwen 

KRW-lichaam Geen 

GJP-code GJP1245 

 

 

Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR) 

 Huidige situatie Voorstel 

Streefpeilen bij kunstwerk 

Streefpeil in winter (m NAP) -1.65 -1.40 

Ondergrens winterpeil (m NAP) Nvt Nvt 

Streefpeil in zomer (m NAP) -1.65 -1.40 

   

Toetsing drooglegging       (zie afbeeldingen laatste pagina) 

Oppervlak te nat bij normale wintersituatie (< optimaal) 6,8 %  

Oppervlak te nat bij afvoersituatie in winter (< optimaal) 6,8 %  

Oppervlakte te nat bij zomersituatie (< optimaal) 6,8 %  

Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 20 cm t.o.v. optimaal) 76,2 %  
 

Afweging peilbesluit 

Dit relatief kleine peilgebeid bestaat uit recreatieve voorzieningen en enkele landbouwpercelen. De 
bodem bestaat hoofdzakelijk uit schorgrond, lokaal kunnen enkele plaatgronden met zand in de 
ondergrond voorkomen. Met schotbalkstuw Moolweg (KST300) kan het peil worden geregeld. Deze 
stuw is echter slecht bereikbaar voor bediening en onderhoud. Het peil is in het verleden -1,40 m 
NAP geweest. Door de slechte staat van de stuw is deze achterloops geraakt en is het peil in de loop 
van de tijd steeds lager komen te liggen. 

De huidige drooglegging is wat te laag. Het percentage te nat wordt vooral beïnvloed door het hoger 
gelegen bovenstroomse watersysteem, waarop de stuw beperkt invloed heeft. Benedenstrooms bij 
de stuw is de drooglegging juist te laag. 
 

Voorstel is om de stuw te vervangen en terug te zetten op het oorspronkelijke peil van  NAP -1,40 m. 
Langs de hoofdwaterloop wordt een nieuwe weg aangelegd, hierdoor wordt de stuw beter 
bereikbaar.  
 

Voorgestelde maatregelen      (zie afbeelding laatste pagina) 

•  Vervanging van de stuw  
•  peilverhoging tot het oorspronkelijke peil van NAP -1,40 m. 

  



  
 

Waterkwaliteit en ecologie (KRW) 

In dit peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. Dit peilgebied voldoet aan de wens van een maximaal 
peilverschil van 20 cm. 

 

Waterbeheer onder extreem natte omstandigheden (WB21) 

Functie Oppervlak Herhalings-

tijd 

Inundatie 

(WL2050) 

Oordeel 

Bebouwing 0.5 ha T=100 0.00% Voldoet 

Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw 

Hoogwaardige land- en 
tuinbouw (incl. roulerend) 

1.8 ha T=50 0.0% Voldoet 

Overige landbouw  
en grasland 

28.0 ha T=25 0.0% Voldoet 

Natuur 3.4 ha T=50 0.0% Niet getoetst 
 

Afweging extreme omstandigheden 

Dit peilgebied voldoet onder extreme omstandigheden aan de NBW-normering bij zowel het huidige 
klimaat als de toekomstige klimaatscenario's. 
 

 

Voorgestelde maatregelen   (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 
 

Berekende inundatie extreme afvoersituatie   (WL2050) 

 
 
 

Signalen uit de streek 

Vanuit de enquête en streekinzage zijn geen reacties ontvangen voor dit peilgebied. 

 
 
  



  
 

Voorgestelde maatregelen (paars) en onderzoeken (geel) 

 
 

Toetsing drooglegging, afvoersituatie winter,  huidige situatie 

 

Toetsing drooglegging, rustsituatie zomer,  huidige situatie 



  
 

Peilgebied GPG1256 Overzichtskaart 

Oppervlakte 39.46 ha 

 

Peilregulerend 
kunstwerk 

KST636, stuw Weelweg, 
Ellemeet, oost 

Afvoergebied GAF1: Schouwen 

KRW-lichaam Geen 

GJP-code GJP1242 

 

 

Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR) 

 Huidige situatie Voorstel 

Streefpeilen bij kunstwerk 

Streefpeil in winter (m NAP) -2.50 -2.40 

Ondergrens winterpeil (m NAP) Nvt Nvt 

Streefpeil in zomer (m NAP) -2.20 -2.20 

   

Toetsing drooglegging       (zie afbeeldingen laatste pagina) 

Oppervlak te nat bij normale wintersituatie (< optimaal) 3,4 %  

Oppervlak te nat bij afvoersituatie in winter (< optimaal) 3,5 %  

Oppervlakte te nat bij zomersituatie (< optimaal) 4,7 %  

Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 20 cm t.o.v. optimaal) 39,6 %  
 

Afweging peilbesluit 

Dit relatief kleine peilgebied bestaat uit landbouwpercelen en de kern Ellemeet. Met de kantelstuw 
Weelweg oost (KST636) wordt het gebied op peil gehouden. De bodem bestaat deels uit schorgrond 
en deels uit poelklei op veen. 

De drooglegging in de zomer is goed. Wel zakt het peil in de zomer wat uit. In de winter wordt de 
stuw 30 cm lager gezet en is de drooglegging nogal groot. 
 

Voorgesteld wordt om  het winterpeil 10 cm te verhogen. Hiermee verbetert de drooglegging en 
neemt tevens het peilverschil af wat gunstig is voor de ecologische waterkwaliteit.  
Mochten de gebiedsontwikkelingen bij de Rampweg kansen bieden voor verdere optimalisatie van 
het watersysteem dan kan hierop worden meegelift. 
 

Voorgestelde maatregelen      (zie afbeelding laatste pagina) 

•  Verhoging winterpeil met 10 cm 

 

Waterkwaliteit en ecologie (KRW) 

In dit peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. Momenteel bedraagt het peilverschil tussen zomer en 
winter 30 cm en wordt niet voldaan aan de KRW-norm. Verhoging van het winterpeil ten behoeve 
van de drooglegging draagt bij aan het halen van de doelstelling. 

 
  



  
 

Waterbeheer onder extreem natte omstandigheden (WB21) 

Functie Oppervlak Herhalings-

tijd 

Inundatie 

(WL2050) 

Oordeel 

Bebouwing 1.1 ha T=100 0.00% Voldoet 

Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw 

Hoogwaardige land- en 
tuinbouw (incl. roulerend) 

0.0 ha T=50 0.0% Geen hoogwaardige land- 
en tuinbouw 

Overige landbouw  
en grasland 

31.6 ha T=25 0.0% Voldoet 

Natuur 0.0 ha T=50 0.0% Niet getoetst 
 

Afweging extreme omstandigheden 

Dit peilgebied voldoet onder extreme omstandigheden aan de NBW-normering bij zowel het huidige 
klimaat als de toekomstige klimaatscenario's. 
 

 

Voorgestelde maatregelen   (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 
 

Berekende inundatie extreme afvoersituatie   (WL2050) 

 
 
 

Signalen uit de streek 

Vanuit de enquête en streekinzage zijn geen reacties ontvangen voor dit peilgebied. 

 
 
  



  
 

Voorgestelde maatregelen (paars) en onderzoeken (geel) 

 
 

Toetsing drooglegging, afvoersituatie winter,  huidige situatie 

 

Toetsing drooglegging, rustsituatie zomer,  huidige situatie 



  
 

Peilgebied GPG1268 Overzichtskaart 

Oppervlakte 87.07 ha 

 

Peilregulerend 
kunstwerk 

KST301, stuw Weelweg, 
Ellemeet, west 

Afvoergebied GAF1: Schouwen 

KRW-lichaam Geen 

GJP-code GJP1244 

 

 

Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR) 

 Huidige situatie Voorstel 

Streefpeilen bij kunstwerk 

Streefpeil in winter (m NAP) -2.30 -2.30 

Ondergrens winterpeil (m NAP) Nvt Nvt 

Streefpeil in zomer (m NAP) -2.10 -2.10 

   

Toetsing drooglegging       (zie afbeeldingen laatste pagina) 

Oppervlak te nat bij normale wintersituatie (< optimaal) 1,7 %  

Oppervlak te nat bij afvoersituatie in winter (< optimaal) 2,5 %  

Oppervlakte te nat bij zomersituatie (< optimaal) 7,3 %  

Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 20 cm t.o.v. optimaal) 35,4 %  
 

Afweging peilbesluit 

Dit peilgebied bestaat uit landbouwpercelen. Het gebied wordt op peil gehouden middels een 
handmatige stuw met schuif, Weelweg west (KST301). De bodem bestaat hoofdzakelijk uit 
schorgrond en er loopt een wat hoger gelegen zandrug door het gebied. 

In de zomer is de drooglegging goed. In de winter is de drooglegging nog wat groter dan optimaal, 
vooral op de zandrug. Bij het verder opzetten van het peil neemt het percentage te droog echter 
minder snel af dan het percentage te nat van de schorgronden toeneemt. 
 

De huidige peilen worden vastgesteld. De beheermarge geeft nog enige ruimte om het peil in droge 
perioden tijdelijk te verhogen. 
Mochten de autonome gebiedsontwikkelingen bij de Rampweg aanleiding geven tot herziening van  
het watersysteem dan wordt opnieuw een afweging gemaakt.  
 

Voorgestelde maatregelen      (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 

 

Waterkwaliteit en ecologie (KRW) 

In dit peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. Dit peilgebied voldoet aan de wens van een maximaal 
peilverschil van 20 cm. 

 
  



  
 

Waterbeheer onder extreem natte omstandigheden (WB21) 

Functie Oppervlak Herhalings-

tijd 

Inundatie 

(WL2050) 

Oordeel 

Bebouwing 0.8 ha T=100 0.00% Voldoet 

Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw 

Hoogwaardige land- en 
tuinbouw (incl. roulerend) 

40.6 ha T=50 0.0% Voldoet 

Overige landbouw  
en grasland 

37.3 ha T=25 0.0% Voldoet 

Natuur 0.5 ha T=50 0.0% Niet getoetst 
 

Afweging extreme omstandigheden 

Dit peilgebied voldoet onder extreme omstandigheden aan de NBW-normering bij zowel het huidige 
klimaat als de toekomstige klimaatscenario’s. 
 

 

Voorgestelde maatregelen   (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 
 

Berekende inundatie extreme afvoersituatie   (WL2050) 

 
 
 

Signalen uit de streek 

Vanuit de enquête en streekinzage zijn geen reacties ontvangen voor dit peilgebied. 

 
 
 
  



  
 

Voorgestelde maatregelen (paars) en onderzoeken (geel) 

 
 

Toetsing drooglegging, afvoersituatie winter,  huidige situatie 

 

Toetsing drooglegging, rustsituatie zomer,  huidige situatie 



  
 

Peilgebied GPG1300 Overzichtskaart 

Oppervlakte 85.03 ha 

 

Peilregulerend 
kunstwerk 

KST299, stuw Kuijerdamseweg, 
oost 

Afvoergebied GAF1: Schouwen 

KRW-lichaam Geen 

GJP-code GJP1241 

 

 

Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR) 

 Huidige situatie Voorstel 

Streefpeilen bij kunstwerk 

Streefpeil in winter (m NAP) -1.15 -1.15 

Ondergrens winterpeil (m NAP) Nvt Nvt 

Streefpeil in zomer (m NAP) -0.95 -0.95 

   

Toetsing drooglegging       (zie afbeeldingen laatste pagina) 

Oppervlak te nat bij normale wintersituatie (< optimaal) 6,9 %  

Oppervlak te nat bij afvoersituatie in winter (< optimaal) 12,8 %  

Oppervlakte te nat bij zomersituatie (< optimaal) 6,2 %  

Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 20 cm t.o.v. optimaal) 63,2 %  
 

Afweging peilbesluit 

Dit peilgebied bestaat deels uit landbouwpercelen en deels uit recreatiegebied. Het gebied wordt op 
peil gehouden middels een handmatige klepstuw Kuijerdamseweg oost (KST299). In dit peilgebied 
komen hooggelegen droge zandgronden en lager gelegen schorgronden naast elkaar voor. 

Het peil voldoet onder normale omstandigheden aan de droogleggingnormen. In natte 
afvoersituaties kan er vrij veel opstuwing optreden door een krap watersysteem, wat met name 
bestaat uit bermsloten. Een lager winterpeil is hiervoor geen oplossing. 
 

Dit peilgebied is onderdeel van de autonome gebiedsontwikkeling Rampweg. Het waterschap is 
hierbij betrokken en zorgt dat het watersysteem hierin een plek krijgt en waar mogelijk kan worden 
geoptimaliseerd. Mochten deze ontwikkelingen stranden of onvoldoende 
aanknopingsmogelijkheden bieden dan zal het waterschap nader onderzoeken of er in dit gebied 
maatregelen wenselijk zijn om de opstuwing in het gebied te verminderen. 
 

Voorgestelde maatregelen      (zie afbeelding laatste pagina) 

Voorlopig geen directe maatregelen 

Voorgesteld nader onderzoek 

Afhankelijk van gebiedontwikkeling Rampweg nader afwegen welke maatregelen nodig zijn 

  



  
 

Waterkwaliteit en ecologie (KRW) 

In dit peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. Dit peilgebied voldoet aan de wens van een maximaal 
peilverschil van 20 cm. 

 

Waterbeheer onder extreem natte omstandigheden (WB21) 

Functie Oppervlak Herhalings-

tijd 

Inundatie 

(WL2050) 

Oordeel 

Bebouwing 1.6 ha T=100 0.00% Voldoet 

Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw 

Hoogwaardige land- en 
tuinbouw (incl. roulerend) 

16.6 ha T=50 0.0% Voldoet 

Overige landbouw  
en grasland 

37.4 ha T=25 0.0% Voldoet 

Natuur 10.6 ha T=50 0.0% Niet getoetst 
 

Afweging extreme omstandigheden 

Dit peilgebied voldoet onder extreme omstandigheden aan de NBW-normering bij zowel het huidige 
klimaat als de toekomstige klimaatscenario’s. 
 

 
 

Voorgestelde maatregelen   (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 
 

Berekende inundatie extreme afvoersituatie   (WL2050) 

 
 
 

Signalen uit de streek 

Vanuit de enquête en streekinzage zijn geen reacties ontvangen voor dit peilgebied. 

 
 
 
  



  
 

Voorgestelde maatregelen (paars) en onderzoeken (geel) 

 
 

Toetsing drooglegging, afvoersituatie winter,  huidige situatie 

 

Toetsing drooglegging, rustsituatie zomer,  huidige situatie 



  
 

Peilgebied GPG1303 Overzichtskaart 

Oppervlakte 25.96 ha 

 

Peilregulerend 
kunstwerk 

KST388, stuw Kuijerdamseweg, 
west 

Afvoergebied GAF1: Schouwen 

KRW-lichaam Geen 

GJP-code GJP1243 

 

 

Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR) 

 Huidige situatie Voorstel 

Streefpeilen bij kunstwerk 

Streefpeil in winter (m NAP) -1.70 -1.70 

Ondergrens winterpeil (m NAP) Nvt Nvt 

Streefpeil in zomer (m NAP) -1.55 -1.55 

   

Toetsing drooglegging       (zie afbeeldingen laatste pagina) 

Oppervlak te nat bij normale wintersituatie (< optimaal) 16,2 %  

Oppervlak te nat bij afvoersituatie in winter (< optimaal) 16,2 %  

Oppervlakte te nat bij zomersituatie (< optimaal) 27%  

Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 20 cm t.o.v. optimaal) 50,5 %  
 

Afweging peilbesluit 

Dit relatief kleine peilgebied bestaat uit landbouwgrond en een camping. Het gebied wordt op peil 
gehouden door een handmatige stuw met klep Kuijerdamseweg west (KST388). In dit peilgebied 
komen hooggelegen droge zandgronden en lager gelegen schorgronden naast elkaar voor. 

De drooglegging is goed. Het peil is afgestemd op het vasthouden van water in zandgebied. Het 
zomerpeil wordt bewust wat hoger opgezet omdat het uitzakt in droge perioden en ook in de winter 
is het peil bewust wat aan de hoge kant. De schorgronden, die een hogere drooglegging wensen, 
komen daardoor te nat uit de toetsing. 
 

De PWO geeft hier geen aanleiding om het peilbeheer te wijzigen. De huidige peilen worden 
vastgesteld. Mochten de autonome gebiedsontwikkelingen bij de Rampweg aanleiding geven tot 
herziening van het watersysteem dan wordt opnieuw een afweging gemaakt. 
 

Voorgestelde maatregelen      (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 

  



  
 

Waterkwaliteit en ecologie (KRW) 

In dit peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. Dit peilgebied voldoet aan de wens van een maximaal 
peilverschil van 20 cm. 

 

Waterbeheer onder extreem natte omstandigheden (WB21) 

Functie Oppervlak Herhalings-

tijd 

Inundatie 

(WL2050) 

Oordeel 

Bebouwing 0.4 ha T=100 0.00% Voldoet 

Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw 

Hoogwaardige land- en 
tuinbouw (incl. roulerend) 

0.2 ha T=50 0.0% Voldoet 

Overige landbouw  
en grasland 

20.2 ha T=25 0.0% Voldoet 

Natuur 1.5 ha T=50 0.0% Niet getoetst 
 

Afweging extreme omstandigheden 

Dit peilgebied voldoet onder extreme omstandigheden aan de NBW-normering bij zowel het huidige 
klimaat als de toekomstige klimaatscenario’s. 
 

 
 

Voorgestelde maatregelen   (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 
 

Berekende inundatie extreme afvoersituatie   (WL2050) 

 
 
 

Signalen uit de streek 

Vanuit de enquête en streekinzage zijn geen reacties ontvangen voor dit peilgebied. 

 
 
 
  



  
 

Voorgestelde maatregelen (paars) en onderzoeken (geel) 

 
 

Toetsing drooglegging, afvoersituatie winter,  huidige situatie 

 

Toetsing drooglegging, rustsituatie zomer,  huidige situatie 



  
 

Peilgebied GPG1267 Overzichtskaart 

Oppervlakte 84.58 ha 

 

Peilregulerend 
kunstwerk 

KST330, stuw Korte 
Moermondsweg, oost 

Afvoergebied GAF1: Schouwen 

KRW-lichaam Geen 

GJP-code GJP1237 

 

 

Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR) 

 Huidige situatie Voorstel 

Streefpeilen bij kunstwerk 

Streefpeil in winter (m NAP) -1.70 -1.70 

Ondergrens winterpeil (m NAP) Nvt Nvt 

Streefpeil in zomer (m NAP) -1.40 -1.40 

   

Toetsing drooglegging       (zie afbeeldingen laatste pagina) 

Oppervlak te nat bij normale wintersituatie (< optimaal) 9,3 %  

Oppervlak te nat bij afvoersituatie in winter (< optimaal) 11,6 %  

Oppervlakte te nat bij zomersituatie (< optimaal) 15,6 %  

Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 20 cm t.o.v. optimaal) 57,5 %  
 

Afweging peilbesluit 

Dit peilgebied bestaat deels uit recreatiegebied op plaat-/zandgrond en deels uit landbouwgrond op 
schorgrond. Het gebied wordt op peil gehouden met de  kantelstuw Korte Moermondsweg oost 
(KST330) 

Het peil is met name in de zomer gericht op het vasthouden van water in zandgebied. In de hoek 
tussen de Moermondsweg en de recreatieverdeelweg ligt een lagere ‘kom’ in het maaiveld waar de 
drooglegging het meest kritisch is. Er zijn hier geen klachten bekend. 
 

Dit peilgebied is onderdeel van de autonome gebiedsontwikkeling Rampweg. Het waterschap is 
hierbij betrokken en zorgt dat het watersysteem hierin een plek krijgt en waar mogelijk kan worden 
geoptimaliseerd. Mochten deze ontwikkelingen stranden of onvoldoende 
aanknopingsmogelijkheden bieden dan zal het waterschap nader onderzoeken of er in dit gebied  
(aanvullende) maatregelen wenselijk zijn. 
 

Voorgestelde maatregelen      (zie afbeelding laatste pagina) 

Voorlopig geen directe maatregelen 

Voorgesteld nader onderzoek 

Afhankelijk van gebiedontwikkeling Rampweg nader afwegen welke maatregelen nodig zijn 

  



  
 

Waterkwaliteit en ecologie (KRW) 

In dit peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. Momenteel bedraagt het peilverschil 30 cm en wordt 
niet voldaan aan de KRW-norm. Bij optimalisatie in het kader van ontwikkeling Rampweg dient waar 
mogelijk rekening te worden gehouden met verkleining van het peilverschil tot max 20 cm. 

 

Waterbeheer onder extreem natte omstandigheden (WB21) 

Functie Oppervlak Herhalings-

tijd 

Inundatie 

(WL2050) 

Oordeel 

Bebouwing 4.0 ha T=100 0.00% Voldoet 

Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw 

Hoogwaardige land- en 
tuinbouw (incl. roulerend) 

0.7 ha T=50 0.0% Voldoet 

Overige landbouw  
en grasland 

44.9 ha T=25 0.0% Voldoet 

Natuur 7.2 ha T=50 0.0% Niet getoetst 
 

Afweging extreme omstandigheden 

Dit peilgebied voldoet onder extreme omstandigheden aan de NBW-normering bij zowel het huidige 
klimaat als de toekomstige klimaatscenario's. 
 

 
 

Voorgestelde maatregelen   (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 
 

Berekende inundatie extreme afvoersituatie   (WL2050) 

 
 
 

Signalen uit de streek 

Vanuit de enquête en streekinzage zijn geen reacties ontvangen voor dit peilgebied. 

 
 
  



  
 

Voorgestelde maatregelen (paars) en onderzoeken (geel) 

 
 

Toetsing drooglegging, afvoersituatie winter,  huidige situatie 

 

Toetsing drooglegging, rustsituatie zomer,  huidige situatie 



  
 

Peilgebied GPG1266 Overzichtskaart 

Oppervlakte 23.41 ha 

 

Peilregulerend 
kunstwerk 

KST453, stuw Korte 
Moermondsweg, noord 

Afvoergebied GAF1: Schouwen 

KRW-lichaam Geen 

GJP-code GJP1236 

 

 

Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR) 

 Huidige situatie Voorstel 

Streefpeilen bij kunstwerk 

Streefpeil in winter (m NAP) -1.35 -1.35 

Ondergrens winterpeil (m NAP) Nvt Nvt 

Streefpeil in zomer (m NAP) -1.20 -1.20 

   

Toetsing drooglegging       (zie afbeeldingen laatste pagina) 

Oppervlak te nat bij normale wintersituatie (< optimaal) 0,4 %  

Oppervlak te nat bij afvoersituatie in winter (< optimaal) 0,5 %  

Oppervlakte te nat bij zomersituatie (< optimaal) 0,7 %  

Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 20 cm t.o.v. optimaal) 91,3 %  
 

Afweging peilbesluit 

Dit peilgebied bestaat uit recreatiegebied gelegen op zandgrond. Het gebied wordt op peil 
gehouden met de kantelstuw Korte Moermondsweg noord (KST453). 

De drooglegging is jaarrond groter dan optimaal. Omdat dit gebied een stuk hoger ligt dan de 
omgeving kan het peil moeilijk worden vastgehouden en zijgt het weg. 
 

Zolang het peil in de omgeving veel lager ligt kan er in dit gebied moeilijk een hoger peil worden 
gevoerd, het water zakt dan weg naar omliggend gebied. De huidige peilen worden daarom 
vastgesteld. De ontwikkelingen bij de Rampweg kunnen mogelijkheden bieden voor verdere 
verhoging van het peil jaarrond. 
 

Voorgestelde maatregelen      (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 

Voorgesteld nader onderzoek 

Afhankelijk van gebiedontwikkeling Rampweg nader afwegen of peilverhoging mogelijk is 

  



  
 

Waterkwaliteit en ecologie (KRW) 

In dit peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. Dit peilgebied voldoet aan de wens van een maximaal 
peilverschil van 20 cm. 

 

Waterbeheer onder extreem natte omstandigheden (WB21) 

Functie Oppervlak Herhalings-

tijd 

Inundatie 

(WL2050) 

Oordeel 

Bebouwing 0.8 ha T=100 0.00% Voldoet 

Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw 

Hoogwaardige land- en 
tuinbouw (incl. roulerend) 

0.0 ha T=50 0.0% Geen hoogwaardige land- 
en tuinbouw 

Overige landbouw  
en grasland 

8.2 ha T=25 0.0% Voldoet 

Natuur 1.3 ha T=50 0.0% Niet getoetst 
 

Afweging extreme omstandigheden 

Dit peilgebied voldoet onder extreme omstandigheden aan de NBW-normering bij zowel het huidige 
klimaat als de toekomstige klimaatscenario's. 
 

 
 

Voorgestelde maatregelen   (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 
 

Berekende inundatie extreme afvoersituatie   (WL2050) 

 
 
 

Signalen uit de streek 

Vanuit de enquête en streekinzage zijn geen reacties ontvangen voor dit peilgebied. 

 
 
  



  
 

Voorgestelde maatregelen (paars) en onderzoeken (geel) 

 
 

Toetsing drooglegging, afvoersituatie winter,  huidige situatie 

 

Toetsing drooglegging, rustsituatie zomer,  huidige situatie 



  
 

Peilgebied GPG1302 Overzichtskaart 

Oppervlakte 85.62 ha 

 

Peilregulerend 
kunstwerk 

KST298, stuw Helleweg 

Afvoergebied GAF1: Schouwen 

KRW-lichaam Geen 

GJP-code GJP1238 

 

 

Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR) 

 Huidige situatie Voorstel 

Streefpeilen bij kunstwerk 

Streefpeil in winter (m NAP) -1.90 -1.90 

Ondergrens winterpeil (m NAP) Nvt Nvt 

Streefpeil in zomer (m NAP) -1.70 -1.70 

   

Toetsing drooglegging       (zie afbeeldingen laatste pagina) 

Oppervlak te nat bij normale wintersituatie (< optimaal) 6,7 %  

Oppervlak te nat bij afvoersituatie in winter (< optimaal) 6,9 %  

Oppervlakte te nat bij zomersituatie (< optimaal) 9,6 %  

Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 20 cm t.o.v. optimaal) 61,2 %  
 

Afweging peilbesluit 

Dit peilgebied bestaat deels uit landbouwgrond en deels uit natuurgebied, bij het slot Moermond. 
Het gebied wordt op peil gehouden met kantelstuw Helleweg (KST298). De bodem in het gebied 
bestaat deels uit zandgrond en deels uit schorgrond. Bij Loane bevindt zich een verdeelwerk waar 
het waterschap in de zomer water uit het duingebied het natuurgebied in kan leiden. Het peil in het 
natuurgebied ligt wat hoger dan het stuwpeil. 

De drooglegging is aan de grote kant, vooral in de winter. Het peil is afgestemd op het vasthouden 
van water op zandgrond, maar de zandgronden komen veelal nog te droog uit de toetsing. De lager 
gelegen schorgronden direct achter de stuw, die een grotere drooglegging wensen, komen te nat uit 
de toetsing naar voren. Deels zijn dit verpachte percelen met een natuurbestemming.  
 

Voorlopig wordt de huidige situatie gehandhaafd. Dit peilgebied is onderdeel van de autonome 
gebiedsontwikkeling Rampweg. Het waterschap is hierbij betrokken en zorgt dat het watersysteem 
hierin een plek krijgt en waar mogelijk kan worden geoptimaliseerd. Mogelijk kan er in de toekomst 
nog meer water vanuit het duingebied richting het natuurgebied worden geleid, ook ter ontlasting 
van het stedelijk gebied bij Renesse. Hiertoe dient het natuurgebied echter eerst te worden 
gebaggerd en voorzien te worden van een goede uitlaat-constructie. 
Mochten deze ontwikkelingen stranden of onvoldoende aanknopingsmogelijkheden bieden dan zal 
het waterschap nader onderzoeken of er in dit gebied  (aanvullende) maatregelen wenselijk zijn. 
 

Voorgestelde maatregelen      (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen maatregelen 

Voorgesteld nader onderzoek 

Afhankelijk van gebiedontwikkeling Rampweg nader afwegen welke maatregelen gewenst zijn 

  



  
 

Waterkwaliteit en ecologie (KRW) 

In dit peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. Dit peilgebied voldoet aan de wens van een maximaal 
peilverschil van 20 cm. 

 

Waterbeheer onder extreem natte omstandigheden (WB21) 

Functie Oppervlak Herhalings-

tijd 

Inundatie 

(WL2050) 

Oordeel 

Bebouwing 0.5 ha T=100 0.00% Voldoet 

Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw 

Hoogwaardige land- en 
tuinbouw (incl. roulerend) 

0.0 ha T=50 0.0% Geen hoogwaardige land- 
en tuinbouw 

Overige landbouw  
en grasland 

29.0 ha T=25 0.0% Voldoet 

Natuur 41.2 ha T=50 0.5% Niet getoetst 
 

Afweging extreme omstandigheden 

Dit peilgebied voldoet onder extreme omstandigheden aan de NBW-normering bij zowel het huidige 
klimaat als de toekomstige klimaatscenario’s. 
 

 

Voorgestelde maatregelen   (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 
 

Berekende inundatie extreme afvoersituatie   (WL2050) 

 
 

Signalen uit de streek 

Vanuit de enquête en streekinzage zijn geen reacties ontvangen voor dit peilgebied. 

 
 
  



  
 

Voorgestelde maatregelen (paars) en onderzoeken (geel) 

 
 

Toetsing drooglegging, afvoersituatie winter,  huidige situatie 

 

Toetsing drooglegging, rustsituatie zomer,  huidige situatie 



  
 

Peilgebied GPG1301 Overzichtskaart 

Oppervlakte 63.26 ha 

 

Peilregulerend 
kunstwerk 

KST296, stuw Lagezoom/De 
Wippe 

Afvoergebied GAF1: Schouwen 

KRW-lichaam Geen 

GJP-code GJP1239 

 

 

Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR) 

 Huidige situatie Voorstel 

Streefpeilen bij kunstwerk 

Streefpeil in winter (m NAP) -1.80 -1.80 

Ondergrens winterpeil (m NAP) Nvt Nvt 

Streefpeil in zomer (m NAP) -1.70 -1.70 

   

Toetsing drooglegging       (zie afbeeldingen laatste pagina) 

Oppervlak te nat bij normale wintersituatie (< optimaal) 13,1 %  

Oppervlak te nat bij afvoersituatie in winter (< optimaal) 14,9 %  

Oppervlakte te nat bij zomersituatie (< optimaal) 19,5 %  

Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 20 cm t.o.v. optimaal) 57,4 %  
 

Afweging peilbesluit 

Dit peilgebied aan de duinrand bestaat deels uit natuur, deels uit agrarisch grasland en bevat 
daarnaast het zuidelijke deel van de kern Renesse. De kantelstuw Lagezoom De Wippe (KST296) 
houdt het gebied op peil. Ten behoeve van de natuurontwikkeling is er nog een stuw geplaatst bij de 
paralelweg van de Lage Zoom (nog niet in gebruik, ligt plat). In dit peilgebied komen hooggelegen 
droge zandgronden en lager gelegen schorgronden naast elkaar voor. Ook kan lokaal nog veen in de 
ondergrond voorkomen. 

De drooglegging in het gebied is bewust aan de lage kant. Het peilgebied kent grote 
hoogteverschillen en het peilbeheer is gericht op het vasthouden van water in het zandgebied. De 
lager gelegen schorgronden, die een grotere drooglegging verlangen, komen daardoor te nat uit de 
toetsing naar voren. Deels zijn dit verpachte percelen met een natuurbestemming. In natte perioden 
kan er opstuwing ontstaan in het peilgebied. De geplaatste stuw voor de natuurontwikkeling staat 
niet op een gunstige locatie en ook enkele duikers geven wat opstuwing. Het stedelijke gebied 
boven de Stoofweg is hier gevoelig voor, met name de laaggelegen Maurritsweg en de twee 
overstorten aan weerszijde van deze weg. 
 

Peilverlaging is hier gezien de natuurbestemming en het vasthouden van water in zandgebied niet 
wenselijk. De huidige streefpeilen worden behouden. Om de afvoer en opstuwing van het stedelijke 
gebied te verbeteren is het voorstel om de bestaande waterloop om het natuurgebied heen (langs 
de Stoofweg), te optimaliseren zodat deze als alternatieve hoofdafvoer kan fungeren. Een 
aandachtspunt bij dit voorstel is dat afwenteling van problemen naar het benedenstroomse gebied 
voorkomen moet worden.   
 

Voorgestelde maatregelen      (zie afbeelding laatste pagina) 

•  Optimalisatie watergang langs Stoofweg als alternatieve hoofdafvoerroute 
•  Aanpassen van vijf duikers, verdiepen (KDU4201, KDU43722, KDU43723, KDU43725 en 
KDU43543) 

Voorgesteld nader onderzoek 

Afstemming met de gemeente over de twee riooloverstorten 



  
 

 

Waterkwaliteit en ecologie (KRW) 

In dit peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. Dit peilgebied voldoet aan de wens van een maximaal 
peilverschil van 20 cm. 

 

Waterbeheer onder extreem natte omstandigheden (WB21) 

Functie Oppervlak Herhalings-

tijd 

Inundatie 

(WL2050) 

Oordeel 

Bebouwing 4.0 ha T=100 0.00% Voldoet 

Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw 

Hoogwaardige land- en 
tuinbouw (incl. roulerend) 

0.0 ha T=50 0.0% Geen hoogwaardige land- 
en tuinbouw 

Overige landbouw  
en grasland 

19.7 ha T=25 0.0% Voldoet 

Natuur 14.8 ha T=50 0.0% Niet getoetst 

 

Afweging extreme omstandigheden 

Dit peilgebied voldoet onder extreme omstandigheden aan de NBW-normering bij zowel het huidige 
klimaat als de toekomstige klimaatscenario's.  
De hoofdwatergang geeft bij piekbuien wel veel opstuwing en een gevoelige locatie voor inundatie 
betreft water op straat in de omgeving van de Mauritsweg, die relatief laag ligt ten opzichte van de 
omgeving. Voor wegen hanteren wij geen beschermingsniveau, maar dit vormt wel een 
aandachtspunt. 
 

De maatregel die wordt voorgesteld onder het kopje peilbeheer, voor optimalisatie van de 
watergang langs de Stoofweg als alternatieve hoofdafvoerroute, zal ook bijdragen aan het 
reduceren van het risico op inundatie. Een aandachtspunt bij dit voorstel is dat afwenteling van 
problemen naar het benedenstroomse gebied voorkomen moet worden. Hiernaast worden geen 
aanvullende maatregelen voorgesteld.  
 

Voorgestelde maatregelen   (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 

 

Berekende inundatie extreme afvoersituatie   (WL2050) 

 
 

Signalen uit de streek 

Vanuit de enquête en streekinzage zijn geen reacties ontvangen voor dit peilgebied. 

  



  
 

Voorgestelde maatregelen (paars) en onderzoeken (geel) 

 
 

Toetsing drooglegging, afvoersituatie winter,  huidige situatie 

 

Toetsing drooglegging, rustsituatie zomer,  huidige situatie 



  
 

Peilgebied GPG1304 Overzichtskaart 

Oppervlakte 258.58 ha 

 

Peilregulerend 
kunstwerk 

KST297, stuw Lockershofweg 

Afvoergebied GAF1: Schouwen 

KRW-lichaam Geen 

GJP-code GJP1240 

 

 

Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR) 

 Huidige situatie Voorstel 

Streefpeilen bij kunstwerk 

Streefpeil in winter (m NAP) -2.35 -2.35 

Ondergrens winterpeil (m NAP) -2.45 -2.45 

Streefpeil in zomer (m NAP) -2.15 -2.15 

   

Toetsing drooglegging       (zie afbeeldingen laatste pagina) 

Oppervlak te nat bij normale wintersituatie (< optimaal) 7,4 %  

Oppervlak te nat bij afvoersituatie in winter (< optimaal) 7,9 %  

Oppervlakte te nat bij zomersituatie (< optimaal) 12%  

Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 20 cm t.o.v. optimaal) 45,1 %  
 

Afweging peilbesluit 

Dit peilgebied bestaat grotendeels uit agrarisch gebied en daarnaast uit enkele gebieden met een 
natuurbestemming en een camping. Het gebied watert af via een automatische stuw Lockershofweg 
(KST297). De bodem bestaat vooral uit schorgrond, met lokaal enkele veen- en zandlagen. 

De drooglegging in zomer en winter is goed. In de zomer wordt het percentage te nat wat beïnvloed 
door enkele hoger gelegen sloten waarop wordt gedraineerd, wat de verantwoordelijkheid is van de 
perceelseigenaar. In de winter wordt een ondergrens gehanteerd om te compenseren voor 
opstuwing in natte perioden. Vooral bovenstrooms van de Stoofweg kan opstuwing optreden, een 
duiker met kruisende leiding vormt hier een aandachtspunt voor de doorstroming, waarvoor extra 
onderhoud wordt gepleegd. 
 

De PWO geeft hier geen aanleiding om het peilbeheer te wijzigen. De huidige peilen worden 
vastgesteld. 
 

Voorgestelde maatregelen      (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 

 

Waterkwaliteit en ecologie (KRW) 

In dit peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. Dit peilgebied voldoet onder normale 
omstandigheden aan de wens van een maximaal peilverschil van 20 cm. 

 
  



  
 

Waterbeheer onder extreem natte omstandigheden (WB21) 

Functie Oppervlak Herhalings-

tijd 

Inundatie 

(WL2050) 

Oordeel 

Bebouwing 2.5 ha T=100 0.00% Voldoet 

Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw 

Hoogwaardige land- en 
tuinbouw (incl. roulerend) 

57.4 ha T=50 0.0% Voldoet 

Overige landbouw  
en grasland 

130.9 ha T=25 0.0% Voldoet 

Natuur 24.7 ha T=50 0.0% Niet getoetst 
 

Afweging extreme omstandigheden 

Dit peilgebied voldoet onder extreme omstandigheden aan de NBW-normering bij zowel het huidige 
klimaat als de toekomstige klimaatscenario's. 
 

 

Voorgestelde maatregelen   (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 
 

Berekende inundatie extreme afvoersituatie   (WL2050) 

 
 
 

Signalen uit de streek 

Vanuit de enquête (2016) heeft men aangegeven tevreden te zijn met het huidige peilbeheer. Bij de  
streekinzage zijn geen reacties ontvangen voor dit peilgebied. 

 
 
  



  
 

Voorgestelde maatregelen (paars) en onderzoeken (geel) 

 
 

Toetsing drooglegging, afvoersituatie winter,  huidige situatie 

 

Toetsing drooglegging, rustsituatie zomer,  huidige situatie 



  
 

Peilgebied GPG532 Overzichtskaart 

Oppervlakte 49.58 ha 

 

Peilregulerend 
kunstwerk 

KST366, stuw Klein Poelland 

Afvoergebied GAF1: Schouwen 

KRW-lichaam Geen 

GJP-code GJP1234 

 

 

Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR) 

 Huidige situatie Voorstel 

Streefpeilen bij kunstwerk 

Streefpeil in winter (m NAP) -1.80 -1.80 

Ondergrens winterpeil (m NAP) Nvt Nvt 

Streefpeil in zomer (m NAP) -1.70 -1.70 

   

Toetsing drooglegging       (zie afbeeldingen laatste pagina) 

Oppervlak te nat bij normale wintersituatie (< optimaal) 8,6 %  

Oppervlak te nat bij afvoersituatie in winter (< optimaal) 10,1 %  

Oppervlakte te nat bij zomersituatie (< optimaal) 7,7 %  

Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 20 cm t.o.v. optimaal) 73%  
 

Afweging peilbesluit 

Dit gebied bevindt zich aan de duinrand, met een sterk oplopend maaiveld. Het duingebied is in dit 
project buiten beschouwing gelaten. De weg Hogezoom is als peilgrens aangehouden maar hier is 
geen sprake van van een hydrologische scheiding. De kantelstuw Klein Poelland (KST366) dient 
vooral om water vast te kunnen houden in het gebied en vertraagd tot afvoer te brengen. Dit 
peilgebied bestaat grotendeels uit recreatieve doeleinden en het zuidwestelijke gedeelte heeft een 
bestemming  deels bestaande en deels nieuwe natuur (onderdeel Duinzoom). De bodem bestaat 
overwegend uit plaat-/zandgrond. 

Met het huidige peil wordt voldaan aan de richtlijnen voor drooglegging. Door het sterk oplopende 
maaiveld is de invloed van de stuw beperkt tot de benedenstroomse gronden en komt de rest van 
het gebied als te droog uit deze toetsing. Voor campings en bungalows is dezelfde 
droogleggingsnorm aangehouden als voor bebouwing, terwijl deze in werkelijkheid wat lager zal 
liggen. In afvoersituaties is opstuwing een aandachtspunt. Er zijn in het zoomgebied afspraken met 
de gemeente gemaakt over onderhoud. De gemeente maait jaarlijks de sloten en baggeren gebeurt 
door het waterschap waar nodig (maatwerk). 
 

De PWO geeft hier geen aanleiding om het peilbeheer te wijzigen. De huidige peilen worden 
vastgesteld. 
 

Voorgestelde maatregelen      (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 

 

Waterkwaliteit en ecologie (KRW) 

In dit peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. Dit peilgebied voldoet aan de wens van een maximaal 
peilverschil van 20 cm. 

 
  



  
 

Waterbeheer onder extreem natte omstandigheden (WB21) 

Functie Oppervlak Herhalings-

tijd 

Inundatie 

(WL2050) 

Oordeel 

Bebouwing 1.2 ha T=100 0.00% Voldoet 

Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw 

Hoogwaardige land- en 
tuinbouw (incl. roulerend) 

5.1 ha T=50 0.0% Voldoet 

Overige landbouw  
en grasland 

19.5 ha T=25 0.0% Voldoet 

Natuur 7.4 ha T=50 0.0% Niet getoetst 
 

Afweging extreme omstandigheden 

Dit peilgebied voldoet onder extreme omstandigheden aan de NBW-normering bij zowel het huidige 
klimaat als de toekomstige klimaatscenario's. 
 

 

Voorgestelde maatregelen   (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 
 

Berekende inundatie extreme afvoersituatie   (WL2050) 

 
 
 

Signalen uit de streek 

Bij de enquête en streekinzage (2016) is door belanghebbende 12 aangegeven dat in natte perioden 
de afvoercapaciteit van sloten te wensen overlaat. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een 
combinatie van een flinke wateraanvoer uit de duinen enerzijds en anderzijds de verzanding van 
sloten en onvoldoende onderhoud. Met name op het traject langs de Lagezoom, direct bij en achter 
de duiker/stuw, staat veel riet. Dit wordt richting de gemeente gecommuniceerd. De realisatie van 
het natuurgebied Duinzoom heeft de situatie onder normale omstandigheden wel verbeterd, maar 
ook hier is onderhoud een aandachtspunt. 
 

 
 
 
  



  
 

Voorgestelde maatregelen (paars) en onderzoeken (geel) 

 
 

Toetsing drooglegging, afvoersituatie winter,  huidige situatie 

 

Toetsing drooglegging, rustsituatie zomer,  huidige situatie 



  
 

Peilgebied GPG542 Overzichtskaart 

Oppervlakte 13.06 ha 

 

Peilregulerend 
kunstwerk 

KST292, stuw Pauwlijntjesweg 

Afvoergebied GAF1: Schouwen 

KRW-lichaam Geen 

GJP-code GJP1232 

 

 

Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR) 

 Huidige situatie Voorstel 

Streefpeilen bij kunstwerk 

Streefpeil in winter (m NAP) -1.40 -1.40 

Ondergrens winterpeil (m NAP) Nvt Nvt 

Streefpeil in zomer (m NAP) -1.25 -1.25 

   

Toetsing drooglegging       (zie afbeeldingen laatste pagina) 

Oppervlak te nat bij normale wintersituatie (< optimaal) 7,5 %  

Oppervlak te nat bij afvoersituatie in winter (< optimaal) 7,5 %  

Oppervlakte te nat bij zomersituatie (< optimaal) 12%  

Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 20 cm t.o.v. optimaal) 68,7 %  
 

Afweging peilbesluit 

Dit relatief kleine peilgebied bevindt zich aan de duinrand, met een sterk oplopend maaiveld. De 
weg Hogezoom is als peilgrens aangehouden, maar hier is geen sprake van van een hydrologische 
scheiding. De kantelstuw Pauwlijntjesweg (KST292) dient vooral om water vast te kunnen houden in 
het gebied en vertraagd tot afvoer te brengen. Het gebeid heeft vrijwel geheel een toekomstige 
natuurbestemming. Momenteel is het gebied naast recreatie in gebruik voor boomgaarden. De 
bodem bestaat voornamelijk uit zandgrond en benedenstrooms wat poelklei op veen. 

De huidige drooglegging is goed. In de zomer wordt het peil bewust wat hoger opgezet omdat het in 
droge perioden uitzakt. Door het sterk oplopende maaiveld is de invloed van de stuw beperkt tot de 
benedenstroomse gronden en komt het bovenste gedeelte als te droog uit de toetsing. Lokaal 
beïnvloeden enkele hoger gelegen waterlopen achterin het gebied het percentage te nat terwijl 
deze inwerkelijkheid eerder droog zullen vallen. Er zijn in het zoomgebied afspraken met de 
gemeente gemaakt over onderhoud. De gemeente maait jaarlijks de sloten en baggeren gebeurt 
door het waterschap waar nodig (maatwerk). 
 

De PWO geeft hier geen aanleiding om het peilbeheer te wijzigen. De huidige peilen worden 
vastgesteld. 
 

Voorgestelde maatregelen      (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 

  



  
 

Waterkwaliteit en ecologie (KRW) 

In dit peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. Dit peilgebied voldoet aan de wens van een maximaal 
peilverschil van 20 cm. 

 

Waterbeheer onder extreem natte omstandigheden (WB21) 

Functie Oppervlak Herhalings-

tijd 

Inundatie 

(WL2050) 

Oordeel 

Bebouwing 0.2 ha T=100 0.00% Voldoet 

Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw 

Hoogwaardige land- en 
tuinbouw (incl. roulerend) 

5.6 ha T=50 0.0% Voldoet 

Overige landbouw  
en grasland 

2.4 ha T=25 0.0% Voldoet 

Natuur 1.2 ha T=50 0.0% Niet getoetst 
 

Afweging extreme omstandigheden 

Dit peilgebied voldoet onder extreme omstandigheden aan de NBW-normering bij zowel het huidige 
klimaat als de toekomstige klimaatscenario's. 
 

 
 

Voorgestelde maatregelen   (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 
 

Berekende inundatie extreme afvoersituatie   (WL2050) 

 
 

Signalen uit de streek 

Vanuit de enquête en streekinzage zijn geen reacties ontvangen voor dit peilgebied. 

 
 
  



  
 

Voorgestelde maatregelen (paars) en onderzoeken (geel) 

 
 

Toetsing drooglegging, afvoersituatie winter,  huidige situatie 

 

Toetsing drooglegging, rustsituatie zomer,  huidige situatie 



  
 

Peilgebied GPG544 Overzichtskaart 

Oppervlakte 25.90 ha 

 

Peilregulerend 
kunstwerk 

KST294, stuw Armhoekseweg 

Afvoergebied GAF1: Schouwen 

KRW-lichaam Geen 

GJP-code GJP1231 

 

 

Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR) 

 Huidige situatie Voorstel 

Streefpeilen bij kunstwerk 

Streefpeil in winter (m NAP) -1.75 -1.75 

Ondergrens winterpeil (m NAP) Nvt Nvt 

Streefpeil in zomer (m NAP) -1.60 -1.60 

   

Toetsing drooglegging       (zie afbeeldingen laatste pagina) 

Oppervlak te nat bij normale wintersituatie (< optimaal) 3%  

Oppervlak te nat bij afvoersituatie in winter (< optimaal) 3%  

Oppervlakte te nat bij zomersituatie (< optimaal) 3,5 %  

Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 20 cm t.o.v. optimaal) 79,9 %  
 

Afweging peilbesluit 

Dit peilgebied bevindt zich aan de duinrand, en omringt het natuurgebied Duinzoom. Het gebied 
heeft een sterk oplopend maaiveld. Afwatering verloopt via de kantelstuw Armhoekseweg (KST264). 
Het peilgebied bestaat uit grasland en wat bebouwing en het gedeelte boven de Omloopsweg heeft 
een bestemming voor toekomstige natuur. De bodem bestaat uit zandgrond en het gebied staat 
onder invloed van kwel uit de duinen. Er zijn in het zoomgebied afspraken met de gemeente 
gemaakt over onderhoud. De gemeente maait jaarlijks de sloten en baggeren gebeurt door het 
waterschap waar nodig (maatwerk). 

De drooglegging in het gebied is groter dan optimaal. Door het sterk oplopende maaiveld is het 
grootste deel van het peilgebied vrij afwaterend, dit deel komt te droog uit de toetsing. Enkel het 
lagergelegen deel achter de stuw wordt direct beïnvloed door het gevoerde streefpeil. Het huidige 
stuwpeil is vooral afgestemd op de weide in de hoek bij de Armhoekseweg, waar de drooglegging nu 
goed uit de toetsing komt. Door de aanleg van natuurgebied Duinzoom (peilgebieden GPG1286 en 
GPG1283), bedoeld om de oppervlaktewaterafvoer en de kweldruk vanuit de duinen op te vangen 
en te bufferen, is de belasting op onder ander dit peilgebied afgenomen. 
 

Vanuit de PWO is hier voorlopig geen aanleiding om het peilbeheer te wijzigen. De huidige peilen 
worden vastgesteld. Mogelijk dat in toekomst, wanneer er gronden worden verworven voor 
natuurontwikkeling, hogere peilen wenselijk zijn.  
 

Voorgestelde maatregelen      (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 

  



  
 

Waterkwaliteit en ecologie (KRW) 

In dit peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. Dit peilgebied voldoet aan de wens van een maximaal 
peilverschil van 20 cm. 

 

Waterbeheer onder extreem natte omstandigheden (WB21) 

Functie Oppervlak Herhalings-

tijd 

Inundatie 

(WL2050) 

Oordeel 

Bebouwing 0.4 ha T=100 0.00% Voldoet 

Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw 

Hoogwaardige land- en 
tuinbouw (incl. roulerend) 

0.6 ha T=50 0.0% Voldoet 

Overige landbouw  
en grasland 

14.1 ha T=25 0.0% Voldoet 

Natuur 4.3 ha T=50 0.9% Niet getoetst 
 

Afweging extreme omstandigheden 

Dit peilgebied voldoet onder extreme omstandigheden aan de NBW-normering bij zowel het huidige 
klimaat als de toekomstige klimaatscenario's. 
 

 

Voorgestelde maatregelen   (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 
 

Berekende inundatie extreme afvoersituatie   (WL2050) 

 
 

Signalen uit de streek 

Vanuit de enquête en streekinzage zijn geen reacties ontvangen voor dit peilgebied. 

 
 
  



  
 

Voorgestelde maatregelen (paars) en onderzoeken (geel) 

 
 

Toetsing drooglegging, afvoersituatie winter,  huidige situatie 

 

Toetsing drooglegging, rustsituatie zomer,  huidige situatie 



  
 

Peilgebied GPG1281 Overzichtskaart 

Oppervlakte 46.33 ha 

 

Peilregulerend 
kunstwerk 

KST293, stuw Steurswekken 

Afvoergebied GAF1: Schouwen 

KRW-lichaam Geen 

GJP-code GJP1224 

 

 

Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR) 

 Huidige situatie Voorstel 

Streefpeilen bij kunstwerk 

Streefpeil in winter (m NAP) -1.20 -1,15 

Ondergrens winterpeil (m NAP) Nvt Nvt 

Streefpeil in zomer (m NAP) -0.95 -0.95 

   

Toetsing drooglegging       (zie afbeeldingen laatste pagina) 

Oppervlak te nat bij normale wintersituatie (< optimaal) 8,4 %  

Oppervlak te nat bij afvoersituatie in winter (< optimaal) 8,9 %  

Oppervlakte te nat bij zomersituatie (< optimaal) 8,9 %  

Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 20 cm t.o.v. optimaal) 77,2 %  
 

Afweging peilbesluit 

Dit peilgebied bevindt zich aan de duinrand en kent grote hoogteverschillen. Het bestaat deels uit 
landbouwpercelen, deels natuur (ring Leliendaleweg) en omvat daarnaast een groot deel van de 
kern van Haamstede. Het gebied watert af via een handmatige stuw, stuw Steurswekken (KST293). 
De bodem is divers en kan naast zandgrond ook lokale schor- en veenlagen bevatten. 

De drooglegging is nog niet optimaal, mede veroorzaakt door de verschillen in bodem en 
maaiveldhoogte. Een hooggelegen duiker achter de stuw (-1,10 m NAP) veroorzaakt opstuwing 
waardoor het huidige winterpeil hoger ligt dan streefpeil. Vooral de hoek rondom de fietstunnel ligt 
in een kom en komt als te nat naar voren. Verder is het peilgebied eerder te droog. 
 

Ten behoeve van een betere afwatering van de hoek rondom de fietstunnel wordt voorgesteld om 
de betreffende  duiker te verlagen zodat met de stuw het peil kan worden beheerd wanneer nodig. 
Voor het reguliere winterstreefpeil wordt -1,15 m NAP voorgesteld, waarmee het peilverschil tussen 
zomer en winter tevens voldoet aan de maximale bandbreedte van 20 cm vanuit de KRW.  
 

Voorgestelde maatregelen      (zie afbeelding laatste pagina) 

•  Aanpassing duiker KDU28178, vergroten en verlagen 
•  Aanpassing van het winterstreefpeil naar -1,15 m NAP 

  



  
 

Waterkwaliteit en ecologie (KRW) 

In dit peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. In de huidige situatie bedraagt het peilverschil bij de 
stuw 25 cm. In de rest van het gebied bedraagt het echter minder door een hooggelegen duiker. 
Met  het voorstel om de duiker aan te passen en het reguliere winterstreefpeil 5 cm te verhogen kan 
wel  worden voldaan aan de KRW-opgave. 

 

Waterbeheer onder extreem natte omstandigheden (WB21) 

Functie Oppervlak Herhalings-

tijd 

Inundatie 

(WL2050) 

Oordeel 

Bebouwing 4.1 ha T=100 0.00% Voldoet 

Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw 

Hoogwaardige land- en 
tuinbouw (incl. roulerend) 

0.0 ha T=50 0.0% Geen hoogwaardige land- 
en tuinbouw 

Overige landbouw  
en grasland 

18.2 ha T=25 0.0% Voldoet 

Natuur 3.7 ha T=50 0.0% Niet getoetst 
 

Afweging extreme omstandigheden 

Dit peilgebied voldoet onder extreme omstandigheden aan de NBW-normering bij zowel het huidige 
klimaat als de toekomstige klimaatscenario's. 
 

Voorgestelde maatregelen   (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 
 

Berekende inundatie extreme afvoersituatie   (WL2050) 

 
 

Signalen uit de streek 

Vanuit de enquête en streekinzage zijn geen reacties ontvangen voor dit peilgebied. 

 
  



  
 

Voorgestelde maatregelen (paars) en onderzoeken (geel) 

 
 

Toetsing drooglegging, afvoersituatie winter,  huidige situatie 

 

Toetsing drooglegging, rustsituatie zomer,  huidige situatie 



  
 

Peilgebied GPG1282 Overzichtskaart 

Oppervlakte 102.49 ha 

 

Peilregulerend 
kunstwerk 

KST291, stuw Steursweg 

Afvoergebied GAF1: Schouwen 

KRW-lichaam Geen 

GJP-code GJP1225 

 

 

Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR) 

 Huidige situatie Voorstel 

Streefpeilen bij kunstwerk 

Streefpeil in winter (m NAP) -2.25 -1.80 

Ondergrens winterpeil (m NAP) Nvt Nvt 

Streefpeil in zomer (m NAP) -1.85 -1.70 

   

Toetsing drooglegging       (zie afbeeldingen laatste pagina) 

Oppervlak te nat bij normale wintersituatie (< optimaal) 0,2 %  

Oppervlak te nat bij afvoersituatie in winter (< optimaal) 0,3 %  

Oppervlakte te nat bij zomersituatie (< optimaal) 0,5 %  

Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 20 cm t.o.v. optimaal) 88,3 %  
 

Afweging peilbesluit 

Dit peilgebied bestaat hoofdzakelijk uit landbouwgrond met daarnaast enkele bebouwing. Het 
gebied wordt op peil gehouden met de automatische stuw Steursweg (KST291). Hierin is ook een 
buffer-regeling ingebouwd om het benedenstroomse gebied te ontlasten bij hevige neerslag. De 
bodem is erg divers, zowel poelklei op veen als schorgrond als zandgrond kunnen naast elkaar 
voorkomen. 

De drooglegging is hier veel groter dan optimaal, zowel in de zomer als de winter. Bijna 90% van het 
gebied komt als te droog uit de toetsing. Ook treed er weinig opstuwing op in het gebied. 
 

Voorgesteld wordt om zowel het zomerpeil als winterpeil te verhogen en daarbij het peilverschil 
tussen zomer en winter te verkleinen. Dit verbetert de drooglegging en draagt tevens bij aan de 
KRW-doelstellingen. We verwachten met de voorgestelde peilen dat de percentages te nat en te 
droog dichter bij het optimaal komen te liggen en bovenstroomse gebieden nog goed kunnen 
afwateren.  
 

Voorgestelde maatregelen      (zie afbeelding laatste pagina) 

•  Peilverhoging van zowel het zomerpeil als het winterpeil 

 

Waterkwaliteit en ecologie (KRW) 

In dit peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. In de huidige situatie bedraagt het peilverschil 40 cm 
en wordt niet voldaan aan de KRW-opgave, met de voorgestelde peilverhoging komen de peilen 
dichter naar elkaar toe, waarmee wel aan de KRW-opgave wordt voldaan. 

 
  



  
 

Waterbeheer onder extreem natte omstandigheden (WB21) 

Functie Oppervlak Herhalings-

tijd 

Inundatie 

(WL2050) 

Oordeel 

Bebouwing 0.7 ha T=100 0.00% Voldoet 

Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw 

Hoogwaardige land- en 
tuinbouw (incl. roulerend) 

6.7 ha T=50 0.0% Voldoet 

Overige landbouw  
en grasland 

84.2 ha T=25 0.0% Voldoet 

Natuur 2.5 ha T=50 0.0% Niet getoetst 
 

Afweging extreme omstandigheden 

Dit peilgebied voldoet onder extreme omstandigheden aan de NBW-normering bij zowel het huidige 
klimaat als de toekomstige klimaatscenario's. 
 

Bij peilverhoging is het een randvoorwaarde dat het gebied blijft voldoen aan deze normering voor 
inundatie.  
 

Voorgestelde maatregelen   (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 
 

Berekende inundatie extreme afvoersituatie   (WL2050) 

 
 
 

Signalen uit de streek 

Vanuit de enquête (2016) is aangegeven dat het waterpeil wel erg laag staat waardoor meer 
verdroging en kans op verzilting kan optreden. Bij de streekinzage zijn geen reacties ontvangen voor 
dit gebied. 

 
  



  
 

Voorgestelde maatregelen (paars) en onderzoeken (geel) 

 
 

Toetsing drooglegging, afvoersituatie winter,  huidige situatie 

 

Toetsing drooglegging, rustsituatie zomer,  huidige situatie 



  
 

Peilgebied GPG1278 Overzichtskaart 

Oppervlakte 139.10 ha 

 

Peilregulerend 
kunstwerk 

KST457, stuw Meeldijk, nr 2 

Afvoergebied GAF1: Schouwen 

KRW-lichaam Geen 

GJP-code GJP1218 

 

 

Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR) 

 Huidige situatie Voorstel 

Streefpeilen bij kunstwerk 

Streefpeil in winter (m NAP) -1.50 -1.50 

Ondergrens winterpeil (m NAP) Nvt Nvt 

Streefpeil in zomer (m NAP) -1.10 -1.10 

Ondergrens zomerpeil (m NAP) Nvt -1.30 

   

Toetsing drooglegging       (zie afbeeldingen laatste pagina) 

Oppervlak te nat bij normale wintersituatie (< optimaal) 5,1 %  

Oppervlak te nat bij afvoersituatie in winter (< optimaal) 5,7 %  

Oppervlakte te nat bij zomersituatie (< optimaal) 25,2 %  

Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 20 cm t.o.v. optimaal) 20,8 %  
 

Afweging peilbesluit 

Dit gebied heeft een landbouwfunctie, en bevat daarnaast enige bebouwing bij Burghsluis en de 
Burghse inlaag. Een gedeelte van het gebied is in eigendom van Stichting Het Zeeuwse Landschap 
(HZL) die samen met lokale agrariërs verschillende vormen van natuurinclusieve landbouw toepast. 
De bodem bestaat vooral uit schorgrond en een zandrug ter hoogte van de Meeldijk. Het gebied 
wordt op peil gehouden met de automatische stuw Meeldijk nr 2 (KST457). Deze stuw heeft een 
bufferregeling om het benedenstroomse gebied te ontlasten bij hevige neerslag. 
Het hudige zomerpeil ligt 40 cm hoger dan het winterpeil. Bij dit hogere peil hebben delen van het 
gebied een kleinere drooglegging dan optimaal voor landbouw. Bij het winterpeil voldoet de 
drooglegging aan de normen en is eerder nog wat aan de lage kant doordat het percentage te nat 
hier vooral wordt beïnvloed door hoger gelegen secundaire waterlopen.   
 
De kleine drooglegging in de zomer wordt niet als een probleem ervaren in de streek. Dit is juist 
wenselijk voor het bedrijven van de natuurinclusieve landbouw. Daarom wordt voorgesteld om het 
reguliere zomerpeil te handhaven, maar hiernaast een ondergrens te hanteren om in te kunnen spe-
len op (natte)weersomstandigheden. Dit is ook ten behoeve van het achterliggende peilgebied 
GPG1273 wat gevoelig is voor wateroverlast. 
In overleg met de streek wordt nog onderzocht of het wenselijk is om ook in de winter een wat 
flexibeler peilbeheer toe te passen, waarbij het winterpeil onder drogere omstandigheden wat kan 
worden verhoogd. 
 

Voorgestelde maatregelen      (zie afbeelding laatste pagina) 

•  Instellen van flexibel peilbeheer in de zomer, door middel van een ondergrens   

Voorgesteld nader onderzoek  

Onderzoek naar de mogelijkheden om ook in de winter een flexibeler peilbeheer te voeren. 

  



  
 

Waterkwaliteit en ecologie (KRW) 

In dit peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. In de huidige situatie bedraagt het peilverschil 40 cm  
en wordt niet voldaan aan de KRW-opgave. Mogelijk dat met een flexibeler winterpeilbeheer de 
peilen nog verder naar elkaar toe kunnen worden gebracht, dit wordt nog onderzocht.   

 

Waterbeheer onder extreem natte omstandigheden (WB21) 

Functie Oppervlak Herhalingstijd Inundatie (WL2050) Oordeel 

Bebouwing 1.1 ha T=100 0.00% Voldoet 

Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen 
glastuinbouw 

Hoogwaardige land- en 
tuinbouw (incl. roulerend) 

26.4 ha T=50 0.0% Voldoet 

Overige landbouw  
en grasland 

96.5 ha T=25 0.2% Voldoet 

Natuur 0.6 ha T=50 0.0% Niet getoetst 

 

Afweging extreme omstandigheden 

Dit peilgebied voldoet onder extreme omstandigheden aan de NBW-normering bij zowel het huidige 
klimaat als de toekomstige klimaatscenario's. 

Wel is er enig risico op inundatie van overige landbouw en grasland in de inlaag en achterin het 
gebied. Naar verwachting draagt het instellen van een zomerondergrens bij aan het terugdringen 
van het inundatierisico. De huidige bufferfunctie op de stuw is hier gezien het risico op inundatie 
niet wenselijk. Voorgesteld wordt om deze bufferfunctie op te heffen. 

 

Voorgestelde maatregelen  

•  aanpassen sturing stuw, opheffen bufferfunctie 
 

Berekende inundatie extreme afvoersituatie   (WL2050) 

 
 
 

Signalen uit de streek 

Vanuit de enquête (2016) zijn geen reacties ontvangen voor dit peilgebied. In de streekinzage is door 
belanghebbenden 3 en 4 aangegeven dat een lager zomerpeil hier niet wenselijk is. Op basis 
daarvan is afgezien van de eerdere plannen tot peilverlaging en wordt in plaats daarvan een meer 
flexibel peilbeheer voorgesteld, met een ondergrens voor natte omstandigheden. 
In overleg met de streek wordt nog beschouwd of het wenselijk is om ook in de winter een wat 
flexibeler peilbeheer toe te passen. 

  



  
 

Voorgestelde maatregelen (paars) en onderzoeken (geel) 

 
 

Toetsing drooglegging, afvoersituatie winter,  huidige situatie 

 

Toetsing drooglegging, rustsituatie zomer,  huidige situatie 



  
 

Peilgebied GPG1274 Overzichtskaart 

Oppervlakte 57.65 ha 

 

Peilregulerend 
kunstwerk 

KST456, stuw Meeldijk, nr 1 

Afvoergebied GAF1: Schouwen 

KRW-lichaam Geen 

GJP-code GJP1221 

 

 

Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR) 

 Huidige situatie Voorstel 

Streefpeilen bij kunstwerk 

Streefpeil in winter (m NAP) -1.30 -1.30 

Ondergrens winterpeil (m NAP) Nvt Nvt 

Streefpeil in zomer (m NAP) -1.10 -1.10 

   

Toetsing drooglegging       (zie afbeeldingen laatste pagina) 

Oppervlak te nat bij normale wintersituatie (< optimaal) 4,8 %  

Oppervlak te nat bij afvoersituatie in winter (< optimaal) 7%  

Oppervlakte te nat bij zomersituatie (< optimaal) 2,2 %  

Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 20 cm t.o.v. optimaal) 56,8 %  
 

Afweging peilbesluit 

Dit peilgebied bestaat uit landbouwgebied en bovenstrooms een gedeelte van de bebouwde kern 
van Burgh. De bodem bestaat deels uit schorgrond en deels uit zand/plaatgrond. Het peilgebied 
heeft een aparte schotbalkstuw om het peil te beheren, stuw Meeldijk nr1 (KST456). In de praktijk 
staat deze stuw op een vaste stand van circa -1,30 m NAP en reguleert enkel het winterpeil voor dit 
peilgebied.  In de zomer hebben dit peilgebied en het benedenstrooms peilgebied GPG1278 een 
zomerstreefpeil van -1,10 m NAP dat gereguleerd wordt bij stuw Meeldijk nr 2 (KST457 van 
GPG1278) 

De drooglegging is over het algemeen goed, met uitzondering van het stedelijk gebied boven de 
Kraayensteinweg wat hoger is gelegen en te droog uit de toetsing komt. In de winter treedt er op 
het traject tussen de Groenlandseweg en de Kraayensteinweg enige opstuwing op achter duiker 
KDU22674. 
 

De huidige peilen worden vastgelegd in het peilbesluit. Binnen de beheermarges kan het peil in 
droge perioden nog wat worden verhoogd. Wanneer in het benedenstroomse peilgebied GPG1278 
het peil in de zomer tijdelijk wordt verlaagd (zie de toelichting bij GPG1278) is het van belang dat 
stuw Meeldijk nr 1 het gebied op peil houdt. Hiertoe wordt ook een peilschaal bij de stuw geplaatst 
en opgenomen. In de waterloop achter de stuw is het een aandachtspunt dat voldoende diep wordt 
gebaggerd (huidige profiel voldoet, administrave aanpassing legger). 
 

Voorgestelde maatregelen      (zie afbeelding laatste pagina) 

• Aanpassen schotbalkstuw en plaatsen peilschaal 

  



  
 

Waterkwaliteit en ecologie (KRW) 

In dit peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. Dit peilgebied voldoet aan de wens van een maximaal 
peilverschil van 20 cm. 

 

Waterbeheer onder extreem natte omstandigheden (WB21) 

Functie Oppervlak Herhalings-

tijd 

Inundatie 

(WL2050) 

Oordeel 

Bebouwing 2.7 ha T=100 0.00% Voldoet 

Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw 

Hoogwaardige land- en 
tuinbouw (incl. roulerend) 

4.9 ha T=50 0.0% Voldoet 

Overige landbouw  
en grasland 

32.6 ha T=25 0.0% Voldoet 

Natuur 2.6 ha T=50 0.0% Niet getoetst 
 

Afweging extreme omstandigheden 

Dit peilgebied voldoet onder extreme omstandigheden aan de NBW-normering bij zowel het huidige 
klimaat als de toekomstige klimaatscenario's. 
 

 

Voorgestelde maatregelen   (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 
 

Berekende inundatie extreme afvoersituatie   (WL2050) 

 
 

Signalen uit de streek 

Vanuit de enquête en streekinzage zijn geen reacties ontvangen voor dit peilgebied. 

 
  



  
 

Voorgestelde maatregelen (paars) en onderzoeken (geel) 

 
 

Toetsing drooglegging, afvoersituatie winter,  huidige situatie 

 

Toetsing drooglegging, rustsituatie zomer,  huidige situatie 



  
 

Peilgebied GPG1277 Overzichtskaart 

Oppervlakte 25.67 ha 

 

Peilregulerend 
kunstwerk 

KST387, stuw Groenlandseweg 

Afvoergebied GAF1: Schouwen 

KRW-lichaam Geen 

GJP-code GJP1219 

 

 

Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR) 

 Huidige situatie Voorstel 

Streefpeilen bij kunstwerk 

Streefpeil in winter (m NAP) -1.05 -1.05 

Ondergrens winterpeil (m NAP) Nvt Nvt 

Streefpeil in zomer (m NAP) -0.95 -0.95 

   

Toetsing drooglegging       (zie afbeeldingen laatste pagina) 

Oppervlak te nat bij normale wintersituatie (< optimaal) 18,8 %  

Oppervlak te nat bij afvoersituatie in winter (< optimaal) 23,2 %  

Oppervlakte te nat bij zomersituatie (< optimaal) 32,1 %  

Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 20 cm t.o.v. optimaal) 10,9 %  
 

Afweging peilbesluit 

Dit peilgebied bestaat uit landbouwgebied op schorgrond en heeft een aparte schotbalkstuw om het 
peil te beheren, stuw Groenlandseweg (KST 387). Deze stuw is in niet al te beste staat van 
onderhoud (achterloops) en aan vervanging toe. 
Het invloedsgebied van de stuw voor peilbeheer is beperkt door het oplopende maaiveld. De stuw 
heeft vooral een functie als waterconservering en vormt daarnaast een scheiding voor het zoete 
water wat uit de duinen afstroomt ten opzichte van het zoute kwelwater benedenstrooms in de 
hoofdwatergangen. De huidige streefpeilen resulteren in de toetsing onder de Groenlandseweg in 
een kleinere drooglegging dan optimaal voor landbouw.  
 
De kleine drooglegging in de zomer wordt niet als een probleem ervaren in de streek. Dit is juist 
wenselijk voor het bedrijven van de natuurinclusieve landbouw. Daarom wordt voorlopig voorge-
steld om de huidige situatie te handhaven.  
Voor vervanging van de stuw wordt in overleg met de streek nog nader onderzocht of er nog 
optimalisatie van de peilen wenselijk is.  

 

Voorgestelde maatregelen      (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen maatregelen 

Voorgesteld nader onderzoek  

Onderzoek naar het gewenste peilbeheer in combinatie met vervanging van de stuw 

  



  
 

Waterkwaliteit en ecologie (KRW) 

In dit peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. Dit peilgebied blijft voldoen aan de wens van een 
maximaal peilverschil van 20 cm. Het verwijderen van de stuw is gunstig voor vismigratie. 

 

Waterbeheer onder extreem natte omstandigheden (WB21) 

Functie Oppervlak Herhalings-

tijd 

Inundatie 

(WL2050) 

Oordeel 

Bebouwing 0.0 ha T=100 0.00% Geen bebouwing 

Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw 

Hoogwaardige land- en 
tuinbouw (incl. roulerend) 

6.6 ha T=50 0.0% Voldoet 

Overige landbouw  
en grasland 

16.9 ha T=25 0.0% Voldoet 

Natuur 0.0 ha T=50 0.0% Niet getoetst 
 

Afweging extreme omstandigheden 

Dit peilgebied voldoet onder extreme omstandigheden aan de NBW-normering bij zowel het huidige 
klimaat als de toekomstige klimaatscenario's. 
 

Voorgestelde maatregelen   (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 
 

Berekende inundatie extreme afvoersituatie   (WL2050) 

 
 

Signalen uit de streek 

Vanuit de enquête (2016) zijn geen reacties ontvangen voor dit peilgebied. Bij de streekinzage is 
door belanghebbende 3 aangegeven dat de afgelopen jaren eerder sprake is geweest van 
droogteschade dan van te natte omstandigheden. De huidige stuw vervult een belangrijke functie 
voor het vasthouden van zoetwater en het is daarom wenselijk dat deze behouden blijft en waar 
mogelijk meer stuwtjes te plaatsen om water vast te houden.  

 
 
  



  
 

Voorgestelde maatregelen (paars) en onderzoeken (geel) 

 
 

Toetsing drooglegging, afvoersituatie winter,  huidige situatie 

 

Toetsing drooglegging, rustsituatie zomer,  huidige situatie 



  
 

Peilgebied GPG1486 Overzichtskaart 

Oppervlakte 13.56 ha 

 

Peilregulerend 
kunstwerk 

KST175, stuw Kraayensteinweg 

Afvoergebied GAF1: Schouwen 

KRW-lichaam Geen 

GJP-code GJP1220 

 

 

Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR) 

 Huidige situatie Voorstel 

Streefpeilen bij kunstwerk 

Streefpeil in winter (m NAP) -0.50 -0.50 

Ondergrens winterpeil (m NAP) Nvt Nvt 

Streefpeil in zomer (m NAP) -0.30 -0.30 

   

Toetsing drooglegging       (zie afbeeldingen laatste pagina) 

Oppervlak te nat bij normale wintersituatie (< optimaal) 7,3 %  

Oppervlak te nat bij afvoersituatie in winter (< optimaal) 7,3 %  

Oppervlakte te nat bij zomersituatie (< optimaal) 13,1 %  

Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 20 cm t.o.v. optimaal) 51,9 %  
 

Afweging peilbesluit 

Dit peilgebied aan de duinrand bestaat uit recreatiewoningen op zandgrond, met de schotbalkstuw 
Kraayensteinweg (KST175) kan water worden vastgehouden in het gebied. Vanaf januari 2017 is het 
peil hier 10 cm lager gezet. 

In de winter is de drooglegging goed, in de zomer wordt het peil bewust wat hoger opgezet omdat 
het gedurende de zomer uitzakt. 
 

De PWO geeft hier geen aanleiding om het peilbeheer te wijzigen. De huidige peilen worden 
vastgesteld. 
 

Voorgestelde maatregelen      (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 

 

Waterkwaliteit en ecologie (KRW) 

In dit peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. Dit peilgebied voldoet aan de wens van een maximaal 
peilverschil van 20 cm. 

 
  



  
 

Waterbeheer onder extreem natte omstandigheden (WB21) 

Functie Oppervlak Herhalings-

tijd 

Inundatie 

(WL2050) 

Oordeel 

Bebouwing 1.5 ha T=100 0.00% Voldoet 

Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw 

Hoogwaardige land- en 
tuinbouw (incl. roulerend) 

0.0 ha T=50 0.0% Geen hoogwaardige land- 
en tuinbouw 

Overige landbouw  
en grasland 

1.2 ha T=25 0.0% Voldoet 

Natuur 1.2 ha T=50 0.0% Niet getoetst 
 

Afweging extreme omstandigheden 

Dit peilgebied voldoet onder extreme omstandigheden aan de NBW-normering bij zowel het huidige 
klimaat als de toekomstige klimaatscenario's. 
 

 

Voorgestelde maatregelen   (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 
 

Berekende inundatie extreme afvoersituatie   (WL2050) 

 
 

Signalen uit de streek 

Vanuit de enquête en streekinzage zijn geen reacties ontvangen voor dit peilgebied. 

 
 
  



  
 

Voorgestelde maatregelen (paars) en onderzoeken (geel) 

 
 

Toetsing drooglegging, afvoersituatie winter,  huidige situatie 

 

Toetsing drooglegging, rustsituatie zomer,  huidige situatie 



  
 

Peilgebied GPG1276 Overzichtskaart 

Oppervlakte 31.04 ha 

 

Peilregulerend 
kunstwerk 

KST171, stuw 
Kraayensteinweg/Molenberg 

Afvoergebied GAF1: Schouwen 

KRW-lichaam Geen 

GJP-code GJP1217 

 

 

Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR) 

 Huidige situatie Voorstel 

Streefpeilen bij kunstwerk 

Streefpeil in winter (m NAP) -0.80 -0.80 

Ondergrens winterpeil (m NAP) Nvt Nvt 

Streefpeil in zomer (m NAP) -0.60 -0.60 

   

Toetsing drooglegging       (zie afbeeldingen laatste pagina) 

Oppervlak te nat bij normale wintersituatie (< optimaal) 4,8 %  

Oppervlak te nat bij afvoersituatie in winter (< optimaal) 5,3 %  

Oppervlakte te nat bij zomersituatie (< optimaal) 7,5 %  

Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 20 cm t.o.v. optimaal) 69,6 %  
 

Afweging peilbesluit 

Dit gebied aan de duinrand bestaat uit een golfbaan en recreatieve bebouwing. Met een 
handmatige klepstuw kan het peil worden beheerd, stuw Kraayensteinweg/Molenberg (KST171). 
Achterin het gebied langs de hoge weg ligt nog een overlaat waarmee water vastgehouden kan 
worden. De bodem loopt sterk op en bestaat deels uit schorgrond en deels uit zand/plaatgrond. 

De huidige drooglegging is goed. Dor het sterk oplopende maaiveld heeft het peil beperkt invloed op 
de zandgronden achterin het gebied en is de huidige drooglegging vooral afgestemd op de lager 
gelegen Schorgronden. 
 

De PWO geeft hier geen aanleiding om het peilbeheer te wijzigen. De huidige peilen worden 
vastgesteld. 
 

Voorgestelde maatregelen      (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 

 

Waterkwaliteit en ecologie (KRW) 

In dit peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. Dit peilgebied voldoet aan de wens van een maximaal 
peilverschil van 20 cm. 

 
  



  
 

Waterbeheer onder extreem natte omstandigheden (WB21) 

Functie Oppervlak Herhalings-

tijd 

Inundatie 

(WL2050) 

Oordeel 

Bebouwing 2.0 ha T=100 0.00% Voldoet 

Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw 

Hoogwaardige land- en 
tuinbouw (incl. roulerend) 

0.0 ha T=50 0.0% Geen hoogwaardige land- 
en tuinbouw 

Overige landbouw  
en grasland 

13.3 ha T=25 0.0% Voldoet 

Natuur 2.1 ha T=50 0.0% Niet getoetst 
 

Afweging extreme omstandigheden 

Dit peilgebied voldoet onder extreme omstandigheden aan de NBW-normering bij zowel het huidige 
klimaat als de toekomstige klimaatscenario's. 
 

 

Voorgestelde maatregelen   (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 
 

Berekende inundatie extreme afvoersituatie   (WL2050) 

 
 
Signalen uit de streek 

Vanuit de enquête en streekinzage zijn geen reacties ontvangen voor dit peilgebied. 

 
 
  



  
 

Voorgestelde maatregelen (paars) en onderzoeken (geel) 

 
 

Toetsing drooglegging, afvoersituatie winter,  huidige situatie 

 

Toetsing drooglegging, rustsituatie zomer,  huidige situatie 



  
 

Peilgebied GPG1273 Overzichtskaart 

Oppervlakte 142.74 ha 

 

Peilregule-
rend kunst-
werk 

KST455, stuw Westerseweg 

Afvoergebied GAF1: Schouwen 

KRW-lichaam Geen 

GJP-code GJP1215 

 

 

Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR) 

 Huidige situatie Voorstel 

Streefpeilen bij kunstwerk 

Streefpeil in winter (m NAP) -1.25 -1.25 

Ondergrens winterpeil (m NAP) Nvt Nvt 

Streefpeil in zomer (m NAP) -1.10 -1.10 

Toetsing drooglegging       (zie afbeeldingen laatste pagina) 

Oppervlak te nat bij normale wintersituatie (< optimaal) 9%  

Oppervlak te nat bij afvoersituatie in winter (< optimaal) 14,3 %  

Oppervlakte te nat bij zomersituatie (< optimaal) 12,2 %  

Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 20 cm t.o.v. optimaal) 44%  
 

Afweging peilbesluit 

Dit peilgebied ligt aan de duinrand en heeft een sterk oplopend maaiveld. Het gebied bestaat 
benedenstrooms vooral uit landbouw op schorgrond. Bovenin aan de duinrand gaat de bodem over in 
zandgrond en ligt vooral (recreatieve) bebouwing behorend bij Westenschouwe. Het gebied watert af 
met een handbediende stuw Westerseweg (KST455). Binnen het peilgebied liggen ook nog stuw Irisweg 
(vaste overlaat) en stuw Wissewekken (particulier) om water bovenstrooms te conserveren. 

De drooglegging is zowel ’s zomers als ’s winters gering. De lager gelegen schorgronden wensen een 
grotere drooglegging en komen als te nat uit de toetsing. De hoger gelegen zandgronden komen als te 
droog uit de toetsing. In de winter wordt de drooglegging vooral beïnvloed door opstuwing. Het is 
bekend dat in de hoofdwaterloop langs de Westerseweg snel opstuwing ontstaat en ook de kleinere 
hellende sloten richting de Lageweg zijn hiervoor gevoelig. In het gebied wordt vaker (2X per jaar) 
onderhoud gepleegd omdat de waterlopen snel dichtgroeien/slibben. Ook de stuw zelf geeft opstuwing 
door de geringe breedte.  
 

Vergroten van de waterlopen en daarmee de afwatering van het gebied is hier niet wenselijk omdat dit 
kan leiden tot verdroging van het natuurrijke duingebied. Frequent onderhoud is wel een 
beheermaatregel die in stand gehouden moet worden. De mogelijkheden voor peiloptimalisatie in dit 
gebied hangen samen met het benedestroomse peilgebied GPG1278. In de zomer is het streefpeil gelijk 
aan het benedentroomse peil en kan de stuw worden platgezet. In GPG1278 is voorgesteld om een 
zomerondergrens te hanteren van NAP -1,30 m, dit zal naar verwachting ook verbetering geven in dit 
peilgebied. Wanneer ook in de winter de streefpeilen gelijk getrokken zouden kunnen worden dan kan 
de stuw Westerseweg mogelijk komen te vervallen. Hier is nog nader onderzoek en afstemming met de 
streek voor nodig. Mocht dit geen mogelijkheid zijn dan is het alternatieve voorstel om de huidige stuw 
te vervangen door een bredere stuw en mogelijk nog iets naar het westen te verplaatsen. 

Voorgestelde maatregelen      (zie afbeelding laatste pagina) 

•  Aanpassing van de duiker KDU42694 (verruimen en verlagen) 

Voorgesteld nader onderzoek 

Onderzoek naar het aanpassen (verbreden) of verwijderen van stuw Westerseweg, in combinatie met 
onderzoek naar het gewenste winterpeil benedenstrooms (GPG1278) 

  



  
 

Waterkwaliteit en ecologie (KRW) 

In dit peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. Dit peilgebied voldoet aan de wens van een maximaal 
peilverschil van 20 cm. 

 

Waterbeheer onder extreem natte omstandigheden (WB21) 

Functie Oppervlak Herhalings-

tijd 

Inundatie 

(WL2050) 

Oordeel 

Bebouwing 4.5 ha T=100 0.00% Voldoet 

Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw 

Hoogwaardige land- en 
tuinbouw (incl. roulerend) 

3.7 ha T=50 0.0% Voldoet 

Overige landbouw  
en grasland 

82.9 ha T=25 0.0% Voldoet 

Natuur 6.5 ha T=50 0.0% Niet getoetst 
 

Afweging extreme omstandigheden 

Dit peilgebied voldoet onder extreme omstandigheden aan de NBW-normering bij zowel het huidige 
klimaat als de toekomstige klimaatscenario's. 
 

 

Voorgestelde maatregelen   (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 
 

Berekende inundatie extreme afvoersituatie   (WL2050) 

 
 

Signalen uit de streek 

Vanuit de enquête en streekinzage zijn geen reacties ontvangen voor dit peilgebied. 

 
  



  
 

Voorgestelde maatregelen (paars) en onderzoeken (geel) 

 
 

Toetsing drooglegging, afvoersituatie winter,  huidige situatie 

 

Toetsing drooglegging, rustsituatie zomer,  huidige situatie 



  
 

Peilgebied GPG1272 Overzichtskaart 

Oppervlakte 10.28 ha 

 

Peilregulerend 
kunstwerk 

KST164, stuw Lageweg, Burgh-
Haamstede, oost 

Afvoergebied GAF1: Schouwen 

KRW-lichaam Geen 

GJP-code GJP1214 

 

 

Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR) 

 Huidige situatie Voorstel 

Streefpeilen bij kunstwerk 

Streefpeil in winter (m NAP) -0.40 -0.40 

Ondergrens winterpeil (m NAP) Nvt Nvt 

Streefpeil in zomer (m NAP) -0.30 -0.30 

   

Toetsing drooglegging       (zie afbeeldingen laatste pagina) 

Oppervlak te nat bij normale wintersituatie (< optimaal) 4,3 %  

Oppervlak te nat bij afvoersituatie in winter (< optimaal) 4,8 %  

Oppervlakte te nat bij zomersituatie (< optimaal) 6,1 %  

Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 20 cm t.o.v. optimaal) 76,4 %  
 

Afweging peilbesluit 

Dit peilgebied bestaat uit recreatieve bebouwing. De bodem bestaat uit plaat-/zandrond. Met een 
schotbalkstuw kan water worden vastgehouden in het gebied (KST145). 

De drooglegging voldoet aan de normering voor bebouwd gebied. 
 

De PWO geeft hier geen aanleiding om het peilbeheer te wijzigen. De huidige peilen worden 
vastgesteld. 
 

Voorgestelde maatregelen      (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 

 

Waterkwaliteit en ecologie (KRW) 

In dit peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. Dit peilgebied voldoet aan de wens van een maximaal 
peilverschil van 20 cm. 

 
  



  
 

Waterbeheer onder extreem natte omstandigheden (WB21) 

Functie Oppervlak Herhalings-

tijd 

Inundatie 

(WL2050) 

Oordeel 

Bebouwing 0.1 ha T=100 0.00% Voldoet 

Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw 

Hoogwaardige land- en 
tuinbouw (incl. roulerend) 

0.0 ha T=50 0.0% Geen hoogwaardige land- 
en tuinbouw 

Overige landbouw  
en grasland 

3.6 ha T=25 0.0% Voldoet 

Natuur 1.1 ha T=50 0.0% Niet getoetst 
 

Afweging extreme omstandigheden 

Dit peilgebied voldoet onder extreme omstandigheden aan de NBW-normering bij zowel het huidige 
klimaat als de toekomstige klimaatscenario's. 
 

 
 

Voorgestelde maatregelen   (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 
 

Berekende inundatie extreme afvoersituatie   (WL2050) 

 
 
 

Signalen uit de streek 

Vanuit de enquête en streekinzage zijn geen reacties ontvangen voor dit peilgebied. 

 
 
 
  



  
 

Voorgestelde maatregelen (paars) en onderzoeken (geel) 

 
 

Toetsing drooglegging, afvoersituatie winter,  huidige situatie 

 

Toetsing drooglegging, rustsituatie zomer,  huidige situatie 



  
 

Peilgebied GPG1271 Overzichtskaart 

Oppervlakte 3.76 ha 

 

Peilregulerend 
kunstwerk 

KST145, stuw Lageweg, Burgh-
Haamstede, west 

Afvoergebied GAF1: Schouwen 

KRW-lichaam Geen 

GJP-code GJP1213 

 

 

Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR) 

 Huidige situatie Voorstel 

Streefpeilen bij kunstwerk 

Streefpeil in winter (m NAP) -0.20 -0.20 

Ondergrens winterpeil (m NAP) Nvt Nvt 

Streefpeil in zomer (m NAP) -0.10 -0.10 

   

Toetsing drooglegging       (zie afbeeldingen laatste pagina) 

Oppervlak te nat bij normale wintersituatie (< optimaal) 5,6 %  

Oppervlak te nat bij afvoersituatie in winter (< optimaal) 5,9 %  

Oppervlakte te nat bij zomersituatie (< optimaal) 5,7 %  

Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 20 cm t.o.v. optimaal) 78,2 %  
 

Afweging peilbesluit 

Dit peilgebied bestaat uit recreatieve bebouwing. De bodem bestaat uit plaat-/zandrond. Met een 
schotbalkstuw kan water worden vastgehouden in het gebied (KST145). 

De drooglegging voldoet aan de normering voor bebouwd gebied. 
 

De PWO geeft hier geen aanleiding om het peilbeheer te wijzigen. De huidige peilen worden 
vastgesteld. 
 

Voorgestelde maatregelen      (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 

 

Waterkwaliteit en ecologie (KRW) 

In dit peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. Dit peilgebied voldoet aan de wens van een maximaal 
peilverschil van 20 cm. 

 
  



  
 

Waterbeheer onder extreem natte omstandigheden (WB21) 

Functie Oppervlak Herhalings-

tijd 

Inundatie 

(WL2050) 

Oordeel 

Bebouwing 0.3 ha T=100 0.00% Voldoet 

Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw 

Hoogwaardige land- en 
tuinbouw (incl. roulerend) 

0.0 ha T=50 0.0% Geen hoogwaardige land- 
en tuinbouw 

Overige landbouw  
en grasland 

0.5 ha T=25 0.0% Voldoet 

Natuur 0.6 ha T=50 0.0% Niet getoetst 
 

Afweging extreme omstandigheden 

Dit peilgebied voldoet onder extreme omstandigheden aan de NBW-normering bij zowel het huidige 
klimaat als de toekomstige klimaatscenario's. 
 

 

Voorgestelde maatregelen   (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 
 

Berekende inundatie extreme afvoersituatie   (WL2050) 

 
 
 

Signalen uit de streek 

Vanuit de enquête en streekinzage zijn geen reacties ontvangen voor dit peilgebied. 

 
 
  



  
 

Voorgestelde maatregelen (paars) en onderzoeken (geel) 

 
 

Toetsing drooglegging, afvoersituatie winter,  huidige situatie 

 

Toetsing drooglegging, rustsituatie zomer,  huidige situatie 



  
 

Peilgebied GPG693 Overzichtskaart 

Oppervlakte 230.13 ha 

 

Peilregulerend 
kunstwerk 

KST463, stuw Boogerdsweg 

Afvoergebied GAF1: Schouwen 

KRW-lichaam Geen 

GJP-code GJP1206 

 

 

Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR) 

 Huidige situatie Voorstel 

Streefpeilen bij kunstwerk 

Streefpeil in winter (m NAP) -1.95 -2.05 

Ondergrens winterpeil (m NAP) Nvt Nvt 

Streefpeil in zomer (m NAP) -2.15 -2.05 
   

Toetsing drooglegging       (zie afbeeldingen laatste pagina) 

Oppervlak te nat bij normale wintersituatie (< optimaal) 2,9 %  

Oppervlak te nat bij afvoersituatie in winter (< optimaal) 3,4 %  

Oppervlakte te nat bij zomersituatie (< optimaal) 0%  

Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 20 cm t.o.v. optimaal) 19,4 %  

 

Afweging peilbesluit 

Natuurgebied De Prunje is in beheer bij Staatsbosheer en bestaat uit een lager deel (GPG693) en een 
hoger deel (GPG717). Het gebied heeft natuurdoeltype Zilt- en overstromingsgrasland. 
Sinds 2001 is in dit gebied het peil opgezet naar de huidige streefpeilen. Dit lagere deel van het 
natuurgebied Prunje wordt op peil gehouden middels de automatische stuw Boogerdsweg (KST463). 
Voorheen waterde het gebied af via de handbediende stuw Slikweg KST464 in de polder Prunje. In 
2011 is stuw Boogerdsweg verruimd en geautomatiseerd en is stuw Slikweg niet meer in gebruik. Dit 
voorkomt onnodige zoutbelasting naar het landbouwgebied in de polder Prunje. In de omgeving zijn 
compenseerde maatregelen uitgevoerd, zoals aanleg van kwelsloten en drainage om eventuele 
negatieve effecten van de peilopzet in het natuurgebied op de omgeving te voorkomen. 

De gewenste drooglegging en daarbij horende peilen van natuurgebied de Prunje zijn afgestemd met 
terreinbeheerder Staatsbosbeheer. Het gebied heeft een natuurlijk peilbeheer met een hoger 
winterpeil en lager zomerpeil.  Onder normale omstandigheden is het huidige peilbeheer goed. De 
grote schommelingen in peil als gevolg van de extreme droogte afgelopen jaren zijn echter niet wen-
selijk, zowel voor staatsbosbeer als ook voor bewoners uit het gebied. Het huidige zomerpeil van NAP 
-2,15 m wordt vaak tot april-mei gehaald en zakt daarna verder uit tot NAP -2,4 m in droge 
omstandigheden. 
 

Om de peilfluctuatie in de zomer te beperken wordt een meer constant waterpeil voorgesteld. Door 
het peil aan het begin van het seizoen niet of beperkt (binnen de beheermarge) te verlagen, kan een 
te sterke daling van het waterpeil worden beperkt. Er wordt daarom een streefpeil voorgesteld van -
2,05 jaarrond. Blijft het nat en zakt het peil van nature onvoldoende uit dan kan in overleg met het 
waterschap het peil kunstmatig worden verlaagd tot ca -2,15 m NAP.  

Voorgestelde maatregelen      (zie afbeelding laatste pagina) 

•  aanpassing streefpeil  

 
  



  
 

Waterkwaliteit en ecologie (KRW) 

Dit peilgebied bevat geen KRW-waterlichaam en onder normale omstandigheden voldoet het aan de 
wens van een maximaal peilverschil van 20 cm. De stuw is bovendien vispasseerbaar gemaakt. 

 

Waterbeheer onder extreem natte omstandigheden (WB21) 

Functie Oppervlak Herhalings-

tijd 

Inundatie 

(WL2050) 

Oordeel 

Bebouwing 0.1 ha T=100 0.00% Voldoet 

Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw 

Hoogwaardige land- en 
tuinbouw (incl. roulerend) 

0.0 ha T=50 0.0% Geen hoogwaardige land- 
en tuinbouw 

Overige landbouw  
en grasland 

0.1 ha T=25 0.0% Voldoet 

Natuur 87.0 ha T=50 31.2% Niet getoetst 

 

Afweging extreme omstandigheden 

Tijdelijke inundatie bij extreme neerslag wordt in natuurgebieden toegestaan. Met de 
terreinbeheerder is afgesproken dat bij hevige regenval water tijdelijk kan worden vastgehouden in 
het natuurgebied om daarmee het poldersysteem te ontlasten. De geautomatiseerde stuw heeft 
een bufferfunctie en in onderstaande tabel staat de maximale peilopzet per periode.    
 

15 maart - 31 juli (broedseizoen) max 10 cm 

1 aug – 30 sept max 20 cm 

1 oktober – 15 maart max 50 cm 
 

 

Voorgestelde maatregelen   (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 

 

Berekende inundatie extreme afvoersituatie   (WL2050) 

 
 

Signalen uit de streek 

Vanuit de enquête (2016) zijn geen reacties ontvangen voor dit peilgebied. Bij de streekinzage 
hebben belanghebbenden 16 en 17 aangegeven dat er een wens is dat het peil minder fluctueert. 
Hierin zijn we tegemoet gekomen om voor dit peilgebied een constanter waterpeil voor te stellen. 
Een deel van de fluctuatie wordt echter veroozaakt door een neerslagtekort, waardoor in de zomer 
nog steeds een natuurlijke peilverlaging mogelijk is van ca 25 cm. 

  



  
 

Voorgestelde maatregelen (paars) en onderzoeken (geel) 

 
 

Toetsing drooglegging, afvoersituatie winter,  huidige situatie 

 

Toetsing drooglegging, rustsituatie zomer,  huidige situatie 



  
 

Peilgebied GPG717 Overzichtskaart 

Oppervlakte 142.38 ha 

 

Peilregulerend 
kunstwerk 

KST588, stuw Serooskerkeweg, 
Prunje 

Afvoergebied GAF1: Schouwen 

KRW-lichaam Geen 

GJP-code GJP1205 

 

 

Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR) 

 Huidige situatie Voorstel 

Streefpeilen bij kunstwerk 

Streefpeil in winter (m NAP) -1.95 -2.00 

Ondergrens winterpeil (m NAP) Nvt Nvt 

Streefpeil in zomer (m NAP) -2.00 -2.00 

   

Toetsing drooglegging       (zie afbeeldingen laatste pagina) 

Oppervlak te nat bij normale wintersituatie (< optimaal) 2%  

Oppervlak te nat bij afvoersituatie in winter (< optimaal) 2%  

Oppervlakte te nat bij zomersituatie (< optimaal) 0,3 %  

Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 20 cm t.o.v. optimaal) 21,5 %  
 

Afweging peilbesluit 

Natuurgebied De Prunje is in beheer bij Staatsbosheer en bestaat uit een lager deel (GPG693) en een 
hoger deel (GPG717).  Het gebied heeft natuurdoeltype Zilt- en overstromingsgrasland. 
Sinds 2007 is in dit hogere deel het peil opgezet naar de huidige streefpeilen. Dit hogere deel van 
het natuurgebied Prunje wordt op peil gehouden door Stuw Serooskerkseweg (KST588, voorheen 
een drijverstuw en inmiddels een kantelstuw) en daarnaast kan met windmolens water uit het 
lagere deel GPG693 worden ingelaten als het waait. 

De gewenste drooglegging en daarbij horende peilen van natuurgebied de Prunje zijn afgestemd 
met terreinbeheerder Staatsbosbeheer. De oorspronkelijk afgesproken peilen voor dit hogere deel 
tijdens de inrichting (zomerpeil NAP -1,95 m en winterpeil NAP -1,75 m) kunnen niet worden 
gehandhaafd, door uitzakking in droge perioden.  
Stuw Serooskerkseweg staat momenteel op een vast peil van -2,00 m NAP (mede door de slechte 
bereikbaarheid van de stuw voor bediening). In de winter kan de stuw verdinken en onder invloed 
komen te staan van het benedenstroomse peilgebied GPG693. Het zomerpeil wordt vaak tot april-
mei gehaald en zakt daarna van nature uit tot NAP -2,4 m in droge omstandigheden. De huidige 
praktijk is goed. 
 

De voorgestelde streefpeilaanpassing in het benedenstroomse gebied (zie GPG693), naar een meer 
constanter peil rond de NAP -2,05 m heeft een gering effect op het streefpeil in dit peilgebied. De 
stuwstand van stuw serooskerkseweg blijft echter gelijk. 
 

Voorgestelde maatregelen      (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 

  



  
 

Waterkwaliteit en ecologie (KRW) 

In dit peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. Het peilgebied voldoet onder normale 
omstandigheden aan de wens van een maximaal peilverschil van 20 cm. 

 

Waterbeheer onder extreem natte omstandigheden (WB21) 

Functie Oppervlak Herhalings-

tijd 

Inundatie 

(WL2050) 

Oordeel 

Bebouwing 0.0 ha T=100 0.00% Geen bebouwing 

Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw 

Hoogwaardige land- en 
tuinbouw (incl. roulerend) 

0.0 ha T=50 0.0% Geen hoogwaardige land- 
en tuinbouw 

Overige landbouw  
en grasland 

4.3 ha T=25 0.0% Voldoet 

Natuur 46.0 ha T=50 14.8% Niet getoetst 
 

Afweging extreme omstandigheden 

Tijdelijke inundatie bij extreme neerslag wordt in natuurgebieden toegestaan. Met de 
terreinbeheerder is afgesproken dat bij hevige regenval water tijdelijk kan worden vastgehouden in 
het natuurgebied om daarmee het poldersysteem te ontlasten. De geautomatiseerde stuw in het 
benedenstroomse peilgebied heeft een bufferfunctie waarvan het effect ook in dit peilgebied door 
kan werken.  

Voorgestelde maatregelen   (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 
 

Berekende inundatie extreme afvoersituatie   (WL2050) 

 
 

Signalen uit de streek 

Vanuit de enquête en streekinzage zijn geen reacties ontvangen voor dit peilgebied  

 
 
  



  
 

Voorgestelde maatregelen (paars) en onderzoeken (geel) 

 
 

Toetsing drooglegging, afvoersituatie winter,  huidige situatie 

 

Toetsing drooglegging, rustsituatie zomer,  huidige situatie 



  
 

Peilgebied GPG1062 Overzichtskaart 

Oppervlakte 7.57 ha 

 

Peilregulerend 
kunstwerk 

KST716, stuw 
Boogerdweg/Prommelsluis 

Afvoergebied GAF1: Schouwen 

KRW-lichaam Geen 

GJP-code GJP1202 

 

 

Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR) 

 Huidige situatie Voorstel 

Streefpeilen bij kunstwerk 

Streefpeil in winter (m NAP) -1.90 -1.90 

Ondergrens winterpeil (m NAP) Nvt Nvt 

Streefpeil in zomer (m NAP) -1.90 -1.90 

   

Toetsing drooglegging       (zie afbeeldingen laatste pagina) 

Oppervlak te nat bij normale wintersituatie (< optimaal) 0,4 %  

Oppervlak te nat bij afvoersituatie in winter (< optimaal) 0,4 %  

Oppervlakte te nat bij zomersituatie (< optimaal) 0,4 %  

Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 20 cm t.o.v. optimaal) 61,5 %  
 

Afweging peilbesluit 

Dit natuurgebied de Heerenkeet is in beheer bij Natuurmonumenten en heeft natuurdoeltype Zilt- 
en overstromingsgrasland. Het gebied wordt sinds 2009 op peil gehouden met kantelstuw 
Boogerdweg/Prommelsluis (KST716), die een vaste stand heeft van -1,90 m NAP.  In de zomer wordt  
t.b.v. het droogvallen van de eilandjes in het gebied het peil soms nog iets omlaag gezet binnen de 
beheermarges, wanneer het niet van nature uitzakt. 

De gewenste drooglegging en daarbij horende peilen van het natuurgebied zijn afgestemd met 
terreinbeheerder Natuurmonumenten en de huidige vaste stuwstand voor de zomer en de winter is 
goed. Het peil volgt het neerslagoverschot.  
 

Het huidige vaste stuwpeil wordt vastgesteld als streefpeil.  
 

Voorgestelde maatregelen      (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 

  



  
 

Waterkwaliteit en ecologie (KRW) 

In dit peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. Het peilgebied voldoet onder normale 
omstandigheden aan de wens van een maximaal peilverschil van 20 cm. 

 

Waterbeheer onder extreem natte omstandigheden (WB21) 

Functie Oppervlak Herhalings-

tijd 

Inundatie 

(WL2050) 

Oordeel 

Bebouwing 0.0 ha T=100 0.00% Geen bebouwing 

Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw 

Hoogwaardige land- en 
tuinbouw (incl. roulerend) 

0.0 ha T=50 0.0% Geen hoogwaardige land- 
en tuinbouw 

Overige landbouw  
en grasland 

0.0 ha T=25 0.0% Geen overige landbouw 

Natuur 4.9 ha T=50 0.0% Niet getoetst 
 

Afweging extreme omstandigheden 

Tijdelijke inundatie bij extreme neerslag wordt in natuurgebieden toegestaan. Met de 
terreinbeheerder is afgesproken dat bij calamiteiten met hevige regenval de stuw in overleg 
handmatig kan worden opgezet om water vast te houden en daarmee het poldersysteem te 
ontlasten (in de broedperiode in principe niet vasthouden, alleen onder zeer extreme 
omstandigheden). 
 

Voorgestelde maatregelen   (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 
 

Berekende inundatie extreme afvoersituatie   (WL2050) 

 
 
 

Signalen uit de streek 

Vanuit de enquête en streekinzage zijn geen reacties ontvangen voor dit peilgebied  

 
 
  



  
 

Voorgestelde maatregelen (paars) en onderzoeken (geel) 

 
 

Toetsing drooglegging, afvoersituatie winter,  huidige situatie 

 

Toetsing drooglegging, rustsituatie zomer,  huidige situatie 



  
 

Peilgebied GPG1059 Overzichtskaart 

Oppervlakte 24.94 ha 

 

Peilregulerend 
kunstwerk 

KST703, stuw Provincialeweg, 
Tellersweg 

Afvoergebied GAF1: Schouwen 

KRW-lichaam Geen 

GJP-code GJP1201 

 

 

Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR) 

 Huidige situatie Voorstel 

Streefpeilen bij kunstwerk 

Streefpeil in winter (m NAP) -1.90 -1.90 

Ondergrens winterpeil (m NAP) Nvt Nvt 

Streefpeil in zomer (m NAP) -1.90 -1.90 

   

Toetsing drooglegging       (zie afbeeldingen laatste pagina) 

Oppervlak te nat bij normale wintersituatie (< optimaal) 6,2 %  

Oppervlak te nat bij afvoersituatie in winter (< optimaal) 6,2 %  

Oppervlakte te nat bij zomersituatie (< optimaal) 6,2 %  

Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 20 cm t.o.v. optimaal) 6%  
 

Afweging peilbesluit 

Dit natuurgebied Moriaan is in beheer bij Natuurmonumenten en heeft natuurdoeltype Zilt- en 
overstromingsgrasland.  Het gebied wordt sinds 2009 op peil gehouden door kantelstuw 
Provincialeweg, Tellersweg (KST703), die een vaste stand heeft van -1,90 m NAP. 

De gewenste drooglegging en daarbij horende peilen van het natuurgebied zijn afgestemd met 
terreinbeheerder Natuurmonumenten en de huidige vaste stuwstand voor de zomer en de winter is 
goed. Het peil volgt het neerslagoverschot en kan in dit gebied sterk uitzakken.  
 

Het huidige vaste stuwpeil wordt vastgesteld als streefpeil. 
 

Voorgestelde maatregelen      (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 

  



  
 

Waterkwaliteit en ecologie (KRW) 

In dit peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. Het peilgebied voldoet onder normale 
omstandigheden aan de wens van een maximaal peilverschil van 20 cm. 

 

Waterbeheer onder extreem natte omstandigheden (WB21) 

Functie Oppervlak Herhalings-

tijd 

Inundatie 

(WL2050) 

Oordeel 

Bebouwing 0.0 ha T=100 0.00% Geen bebouwing 

Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw 

Hoogwaardige land- en 
tuinbouw (incl. roulerend) 

0.0 ha T=50 0.0% Geen hoogwaardige land- 
en tuinbouw 

Overige landbouw  
en grasland 

0.0 ha T=25 0.0% Geen overige landbouw 

Natuur 11.7 ha T=50 19.1% Niet getoetst 
 

Afweging extreme omstandigheden 

Tijdelijke inundatie bij extreme neerslag wordt in natuurgebieden toegestaan. Met de 
terreinbeheerder is afgesproken dat bij calamiteiten met hevige regenval de stuw in overleg 
handmatig kan worden opgezet om water vast te houden en daarmee het poldersysteem te 
ontlasten (in de broedperiode in principe niet vasthouden, alleen onder zeer extreme 
omstandigheden). 
 

Voorgestelde maatregelen   (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 
 

Berekende inundatie extreme afvoersituatie   (WL2050) 

 
 

Signalen uit de streek 

Vanuit de enquête en streekinzage zijn geen reacties ontvangen voor dit peilgebied  

 
  



  
 

Voorgestelde maatregelen (paars) en onderzoeken (geel) 

 
 

Toetsing drooglegging, afvoersituatie winter,  huidige situatie 

 

Toetsing drooglegging, rustsituatie zomer,  huidige situatie 



  
 

Peilgebied GPG1061 Overzichtskaart 

Oppervlakte 11.48 ha 

 

Peilregulerend 
kunstwerk 

KST539, stuw Verseputseweg 

Afvoergebied GAF1: Schouwen 

KRW-lichaam Geen 

GJP-code GJP1200 

 

 

Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR) 

 Huidige situatie Voorstel 

Streefpeilen bij kunstwerk 

Streefpeil in winter (m NAP) -1.90 -1.90 

Ondergrens winterpeil (m NAP) Nvt Nvt 

Streefpeil in zomer (m NAP) -1.90 -1.90 

   

Toetsing drooglegging       (zie afbeeldingen laatste pagina) 

Oppervlak te nat bij normale wintersituatie (< optimaal) 5%  

Oppervlak te nat bij afvoersituatie in winter (< optimaal) 5%  

Oppervlakte te nat bij zomersituatie (< optimaal) 5%  

Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 20 cm t.o.v. optimaal) 31,8 %  
 

Afweging peilbesluit 

Dit peilgebied is onderdeel van natuurgebied Pikgat met natuurdoeltype Zilt- en 
overstromingsgrasland en deels Kruiden- en faunarijk grasland. Het gebied is in beheer bij 
Natuurmonumenten en heeft sinds 2009 een vast streefpeil van -1,90 m NAP dat gereguleerd wordt 
door schotbalkstuw Verseputseweg (KST539). 

De gewenste drooglegging en daarbij horende peilen van het natuurgebied zijn afgestemd met 
terreinbeheerder Natuurmonumenten en de huidige vaste stuwstand voor de zomer en de winter is 
goed. Het peil volgt het neerslagoverschot. In de winter is het peil goed te handhaven en in de 
zomer zakt het uit. 
 

Het huidige vaste stuwpeil wordt vastgesteld als streefpeil.  
 

Voorgestelde maatregelen      (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 

  



  
 

Waterkwaliteit en ecologie (KRW) 

In dit peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. Het peilgebied voldoet onder normale 
omstandigheden aan de wens van een maximaal peilverschil van 20 cm. 

 

Waterbeheer onder extreem natte omstandigheden (WB21) 

Functie Oppervlak Herhalings-

tijd 

Inundatie 

(WL2050) 

Oordeel 

Bebouwing 0.0 ha T=100 0.00% Geen bebouwing 

Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw 

Hoogwaardige land- en 
tuinbouw (incl. roulerend) 

0.0 ha T=50 0.0% Geen hoogwaardige land- 
en tuinbouw 

Overige landbouw  
en grasland 

0.0 ha T=25 0.0% Geen overige landbouw 

Natuur 8.1 ha T=50 2.1% Niet getoetst 
 

Afweging extreme omstandigheden 

Tijdelijke inundatie bij extreme neerslag wordt in natuurgebieden toegestaan.  
Met de terreinbeheerder is afgesproken dat bij calamiteiten met hevige regenval de stuw in overleg 
handmatig kan worden opgezet om water vast te houden en daarmee het poldersysteem te 
ontlasten (in de broedperiode in principe niet vasthouden, alleen onder zeer extreme 
omstandigheden). 
 

Voorgestelde maatregelen   (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 
 

Berekende inundatie extreme afvoersituatie   (WL2050) 

 
 
 

Signalen uit de streek 

Vanuit de enquête en streekinzage zijn geen reacties ontvangen voor dit peilgebied  

 
 
  



  
 

Voorgestelde maatregelen (paars) en onderzoeken (geel) 

 
 

Toetsing drooglegging, afvoersituatie winter,  huidige situatie 

 

Toetsing drooglegging, rustsituatie zomer,  huidige situatie 



  
 

Peilgebied GPG1060 Overzichtskaart 

Oppervlakte 44.26 ha 

 

Peilregulerend 
kunstwerk 

KST540, stuw Brasweg 

Afvoergebied GAF1: Schouwen 

KRW-lichaam Geen 

GJP-code GJP1199 

 

 

Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR) 

 Huidige situatie Voorstel 

Streefpeilen bij kunstwerk 

Streefpeil in winter (m NAP) -1.90 -1.90 

Ondergrens winterpeil (m NAP) Nvt Nvt 

Streefpeil in zomer (m NAP) -1.90 -1.90 

   

Toetsing drooglegging       (zie afbeeldingen laatste pagina) 

Oppervlak te nat bij normale wintersituatie (< optimaal) 5,9 %  

Oppervlak te nat bij afvoersituatie in winter (< optimaal) 5,9 %  

Oppervlakte te nat bij zomersituatie (< optimaal) 5,9 %  

Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 20 cm t.o.v. optimaal) 25,7 %  
 

Afweging peilbesluit 

Dit peilgebied is onderdeel van natuurgebied Pikgat, met natuurdoeltype Zilt- en 
overstromingsgrasland. Het gebied is in beheer bij Natuurmonumenten en heeft sinds 2009 een vast 
peil van -1,9 m NAP, wat wordt gereguleerd door de automatische Stuw Brasweg (KST540). Deze 
stuw bevat een vispassage.  

De gewenste drooglegging en daarbij horende peilen van het natuurgebied zijn afgestemd met 
terreinbeheerder Natuurmonumenten en de huidige vaste stuwstand voor de zomer en de winter is 
goed. Het peil volgt het neerslagoverschot en is goed te handhaven in de winter. In de zomer zakt 
ook hier het peil uit, meestal niet verder dan NAP -2,20 m. In de extreem droge zomer van 2018 tot 
bijna NAP -2,50 m NAP. 
 

Het huidige vaste stuwpeil wordt vastgesteld als streefpeil.  
 

Voorgestelde maatregelen      (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 

 

Waterkwaliteit en ecologie (KRW) 

In dit peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. Het peilgebied voldoet onder normale 
omstandigheden aan de wens van een maximaal peilverschil van 20 cm. Het kunstwerk is bovendien 
vispasseerbaar gemaakt. 

 
  



  
 

Waterbeheer onder extreem natte omstandigheden (WB21) 

Functie Oppervlak Herhalings-

tijd 

Inundatie 

(WL2050) 

Oordeel 

Bebouwing 0.0 ha T=100 0.00% Geen bebouwing 

Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw 

Hoogwaardige land- en 
tuinbouw (incl. roulerend) 

0.0 ha T=50 0.0% Geen hoogwaardige land- 
en tuinbouw 

Overige landbouw  
en grasland 

0.0 ha T=25 0.0% Geen overige landbouw 

Natuur 23.9 ha T=50 1.5% Niet getoetst 
 

Afweging extreme omstandigheden 

Tijdelijke inundatie bij extreme neerslag wordt in natuurgebieden toegestaan. 
In verband met de Noordse woelmuis wordt voor dit gebied geen reguliere bufferregeling 
toegepast. 
Met de terreinbeheerder is afgesproken dat bij calamiteiten met hevige regenval de stuw in overleg 
handmatig kan worden opgezet om water vast te houden en daarmee het poldersysteem te 
ontlasten (in de broedperiode in principe niet vasthouden, alleen onder zeer extreme 
omstandigheden). 
 

 

Voorgestelde maatregelen   (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 
 

Berekende inundatie extreme afvoersituatie   (WL2050) 

 
 

Signalen uit de streek 

Vanuit de enquête en streekinzage zijn geen reacties ontvangen voor dit peilgebied  

 
  



  
 

Voorgestelde maatregelen (paars) en onderzoeken (geel) 

 
 

Toetsing drooglegging, afvoersituatie winter,  huidige situatie 

 

Toetsing drooglegging, rustsituatie zomer,  huidige situatie 



  
 

Peilgebied GPG1009 Overzichtskaart 

Oppervlakte 104.07 ha 

 

Peilregulerend 
kunstwerk 

KST744, stuw Pikgat, Zierikzee 

Afvoergebied GAF1: Schouwen 

KRW-lichaam Geen 

GJP-code GJP1186 
GJP1183 

 

 

Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR) 

 Huidige situatie Voorstel 

Streefpeilen bij kunstwerk 

Streefpeil in winter (m NAP) -1.60 -1.60 (GJP1186) 
-1.50 (GJP1183) 

Ondergrens winterpeil (m NAP) Nvt Nvt 

Streefpeil in zomer (m NAP) -1.60 -1.60 (GJP1186) 
-1.50 (GJP1183) 

   

Toetsing drooglegging       (zie afbeeldingen laatste pagina) 

Oppervlak te nat bij normale wintersituatie (< optimaal) 3,5 %  

Oppervlak te nat bij afvoersituatie in winter (< optimaal) 3,6 %  

Oppervlakte te nat bij zomersituatie (< optimaal) 2,6 %  

Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 20 cm t.o.v. optimaal) 42%  
 

Afweging peilbesluit 

Dit peilgebied is het onderpand van natuurgebied Borrendamme en in beheer bij Natuurmonumenten. 
Het gebied heeft natuurdoeltype Zilt- en overstromingsgrasland. Dit peilgebied wordt sinds 2011 
gereguleerd door automatische Stuw Pikgat, Zierikzee (KST744). Deze stuw bevat een vispassage. Het 
streefpeil was conform de afspraken -1,50 maar is in 2016 iets omlaag bijgesteld naar het huidige peil 
van -1,60 voor de Noordse woelmuis. In het gebied staat nog een stuwtje (KST727, Stuw Nieuwe 
Koolweg/Boerenweg) om plaatselijk het peil op te kunnen opzetten tot ca -1,4  m NAP. 

De gewenste drooglegging en daarbij horende peilen van het natuurgebied zijn afgestemd met 
terreinbeheerder Natuurmonumenten. Het peil is nu afgestemd op het leefgebied van de Noordse 
woelmuis. De woelmuis komt met name voor in het meest benedenstroomse deel van het gebied. 
Natuurmonumenten heeft de wens om verder bovenstrooms het peil 10 cm terug op te zetten tot het 
eerder afgesproken peil van NAP -1,50 m. Hiertoe is in de tussentijd een nieuwe stuw geplaatst ter 
hoogte van de Boerenweg. Ook de hieraan grenzende inlaag (GPG588) staat dan onder invloed van dit 
hogere peil.  
 

Bij stuw Pikgat wordt het huidige streefpeilen van -1,60 m NAP vastgesteld in het peilbesluit voor het 
benedenstroomse gebied (GJP1186). Het gebied bovenstrooms van de nieuwe stuw bij de Boerenweg 
wordt aangemerkt als apart peilgebied (GJP1183) met een streefpeil van -1,50 m NAP. 
 

Voorgestelde maatregelen      (zie afbeelding laatste pagina) 

 Splitsing bovenstroomse gebied Boerenweg in een nieuw peilgebied met een 10 cm hoger peil 

  



  
 

Waterkwaliteit en ecologie (KRW) 

In dit peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. Het peilgebied voldoet onder normale 
omstandigheden aan de wens van een maximaal peilverschil van 20 cm. Het kunstwerk is bovendien 
vispasseerbaar gemaakt. 

 

Waterbeheer onder extreem natte omstandigheden (WB21) 

Functie Oppervlak Herhalings-

tijd 

Inundatie 

(WL2050) 

Oordeel 

Bebouwing 0.0 ha T=100 0.00% Geen bebouwing 

Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw 

Hoogwaardige land- en 
tuinbouw (incl. roulerend) 

0.0 ha T=50 0.0% Geen hoogwaardige land- 
en tuinbouw 

Overige landbouw  
en grasland 

13.9 ha T=25 0.0% Voldoet 

Natuur 55.4 ha T=50 6.2% Niet getoetst 
 

Afweging extreme omstandigheden 

Tijdelijke inundatie bij extreme neerslag wordt in natuurgebieden toegestaan.  
In verband met de Noordse woelmuis wordt voor dit gebied geen reguliere bufferregeling 
toegepast. 
Met de terreinbeheerder is afgesproken dat bij calamiteiten met hevige regenval de stuw in overleg 
handmatig kan worden opgezet om water vast te houden en daarmee het poldersysteem te 
ontlasten (in de broedperiode in principe niet vasthouden, alleen onder zeer extreme 
omstandigheden). 
 

Voorgestelde maatregelen   (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 
 

Berekende inundatie extreme afvoersituatie   (WL2050) 

 
 

Signalen uit de streek 

Vanuit de enquête en streekinzage zijn geen reacties ontvangen voor dit peilgebied  

 
  



  
 

Voorgestelde maatregelen (paars) en onderzoeken (geel) 

 
 

Toetsing drooglegging, afvoersituatie winter,  huidige situatie 

 

Toetsing drooglegging, rustsituatie zomer,  huidige situatie 



  
 

Peilgebied GPG1015 Overzichtskaart 

Oppervlakte 118.08 ha 

 

Peilregulerend 
kunstwerk 

KST712, stuw Nieuwe 
Koolweg, zuidwest 

Afvoergebied GAF1: Schouwen 

KRW-lichaam Geen 

GJP-code GJP1187 
GJP1184 

 

 

Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR) 

 Huidige situatie Voorstel 

Streefpeilen bij kunstwerk 

Streefpeil in winter (m NAP) -1.40 -1.40 (GJP1187) 
-1.30 (GJP1184) 

Ondergrens winterpeil (m NAP) Nvt Nvt 

Streefpeil in zomer (m NAP) -1.40 -1.40 (GJP1187) 
-1.30 (GJP1184) 

   

Toetsing drooglegging       (zie afbeeldingen laatste pagina) 

Oppervlak te nat bij normale wintersituatie (< optimaal) 10,6 %  

Oppervlak te nat bij afvoersituatie in winter (< optimaal) 10,9 %  

Oppervlakte te nat bij zomersituatie (< optimaal) 10,5 %  

Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 20 cm t.o.v. optimaal) 24,8 %  
 

Afweging peilbesluit 

Dit peilgebied is het bovenpand van natuurgebied Borrendamme en in beheer bij Natuurmonumenten. 
Het gebied heeft natuurdoeltype Zilt- en overstromingsgrasland. Het peilgebied wordt sinds 2011 
gereguleerd door stuw Nieuwe Koolweg, zuid (KST712), welke een vast peil hanteert.   
De gewenste drooglegging en daarbij horende peilen van het natuurgebied zijn afgestemd met 
terreinbeheerder Natuurmonumenten. Oorspronkelijk was voor het gebied een streefpeil afgesproken 
van -1,30 m NAP. Sinds 2017 is het peil 10 cm naar beneden bijgesteld vanwege het voorkomen van de 
Noordse woelmuis. Wegzijging in de zomer treedt op tot -1,60 m NAP, in het droge 2018 tot lager dan -
1,80 m NAP. Natuurmonumenten heeft de wens om verder bovenstrooms het peil 10 cm terug op te 
zetten tot het eerder afgesproken peil van NAP -1,30 m. Hiertoe is in de tussentijd een nieuwe stuw 
geplaatst ter hoogte van de Boerenweg.  

 

Bij stuw Nieuwe Koolweg, zuid wordt het huidige streefpeil van -1,40 m NAP vastgesteld in het 
peilbesluit voor het benedenstroomse gebied (GJP1187). Het gebied bovenstrooms van de nieuwe stuw 
bij de Boerenweg wordt aangemerkt als apart peilgebied (GJP1184) met een streefpeil van -1,30 m 
NAP. 
 

Voorgestelde maatregelen      (zie afbeelding laatste pagina) 

 Splitsing bovenstroomse gebied Boerenweg in een nieuw peilgebied met een 10 cm hoger peil 

  



  
 

Waterkwaliteit en ecologie (KRW) 

In dit peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. Het peilgebied voldoet onder normale 
omstandigheden aan de wens van een maximaal peilverschil van 20 cm.  

 

Waterbeheer onder extreem natte omstandigheden (WB21) 

Functie Oppervlak Herhalings-

tijd 

Inundatie 

(WL2050) 

Oordeel 

Bebouwing 0.0 ha T=100 0.00% Geen bebouwing 

Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw 

Hoogwaardige land- en 
tuinbouw (incl. roulerend) 

0.0 ha T=50 0.0% Geen hoogwaardige land- 
en tuinbouw 

Overige landbouw  
en grasland 

4.5 ha T=25 0.0% Voldoet 

Natuur 76.4 ha T=50 31.2% Niet getoetst 
 

Afweging extreme omstandigheden 

Tijdelijke inundatie bij extreme neerslag wordt in natuurgebieden toegestaan. Met de 
terreinbeheerder is afgesproken dat bij calamiteiten met hevige regenval de stuw in overleg 
handmatig kan worden opgezet om water vast te houden en daarmee het poldersysteem te 
ontlasten (in de broedperiode in principe niet vasthouden, alleen onder zeer extreme 
omstandigheden). 
 

Voorgestelde maatregelen   (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 
 

Berekende inundatie extreme afvoersituatie   (WL2050) 

 
 

Signalen uit de streek 

Vanuit de enquête en streekinzage zijn geen reacties ontvangen voor dit peilgebied  

 
 
  



  
 

Voorgestelde maatregelen (paars) en onderzoeken (geel) 

 
 

Toetsing drooglegging, afvoersituatie winter,  huidige situatie 

 

Toetsing drooglegging, rustsituatie zomer,  huidige situatie 



  
 

Peilgebied GPG1230 Overzichtskaart 

Oppervlakte 81.74 ha 

 

Peilregulerend 
kunstwerk 

KST1188, stuw Zandweg, 
Zierikzee, nr 2 

Afvoergebied GAF1: Schouwen 

KRW-lichaam Geen 

GJP-code GJP1195 

 

 

Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR) 

 Huidige situatie Voorstel 

Streefpeilen bij kunstwerk 

Streefpeil in winter (m NAP) -1.80 -1.80 

Ondergrens winterpeil (m NAP) Nvt Nvt 

Streefpeil in zomer (m NAP) -1.80 -1.80 

   

Toetsing drooglegging       (zie afbeeldingen laatste pagina) 

Oppervlak te nat bij normale wintersituatie (< optimaal) 28%  

Oppervlak te nat bij afvoersituatie in winter (< optimaal) 28%  

Oppervlakte te nat bij zomersituatie (< optimaal) 27,9 %  

Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 20 cm t.o.v. optimaal) 16,8 %  
 

Afweging peilbesluit 

Eind 2014 is de inrichting van dit benedenpand van natuurgebied Brasweg voltooid, en in januari 
2015 is het peil opgezet. Het gebied heeft deels natuurdoeltype Zilt- en overstromingsgrasland en 
deels Kruiden- en faunarijk grasland. Het peil wordt gereguleerd met de automatische stuw 
Zandweg, Zierikzee (KST1188). 

De gewenste drooglegging en daarbij horende peilen van het natuurgebied zijn afgestemd met 
terreinbeheerder Natuurmonumenten. Het oorspronkelijke plan was een zomerpeil van -2,10 m 
NAP en een winterpeil van -1,90 m NAP. Het peilgebied volgt het neerslagoverschot en in januari 
2017 is besloten om het huidige vaste streefpeil in te stellen van -1,80 m NAP.  Dit streefpeil wordt 
in de winter gehandhaafd en zakt in de zomer uit tot gemiddeld -2,30 m NAP. 
 

Het huidige vaste stuwpeil wordt vastgesteld als streefpeil.  
 

Voorgestelde maatregelen      (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 

  



  
 

Waterkwaliteit en ecologie (KRW) 

In dit peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. Het peilgebied voldoet onder normale 
omstandigheden aan de wens van een maximaal peilverschil van 20 cm.  

 

Waterbeheer onder extreem natte omstandigheden (WB21) 

Functie Oppervlak Herhalings-

tijd 

Inundatie 

(WL2050) 

Oordeel 

Bebouwing 0.0 ha T=100 0.00% Geen bebouwing 

Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw 

Hoogwaardige land- en 
tuinbouw (incl. roulerend) 

0.0 ha T=50 0.0% Geen hoogwaardige land- 
en tuinbouw 

Overige landbouw  
en grasland 

0.0 ha T=25 0.0% Geen overige landbouw 

Natuur 68.2 ha T=50 34.6% Niet getoetst 
 

Afweging extreme omstandigheden 

Tijdelijke inundatie bij extreme neerslag wordt in natuurgebieden toegestaan. Met de 
terreinbeheerder is afgesproken dat bij hevige regenval water tijdelijk kan worden vastgehouden in 
het natuurgebied om daarmee het poldersysteem te ontlasten. De geautomatiseerde stuw heeft 
een bufferfunctie en in onderstaande tabel staat de maximale peilopzet per periode.    
 

15 maart - 31 juli (broedseizoen, in overleg) max 10 cm 

1 aug – 30 sept max 20 cm 

1 oktober – 15 maart max 40 cm 
 

 

 

Voorgestelde maatregelen   (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 
 

Berekende inundatie extreme afvoersituatie   (WL2050) 

 
 

Signalen uit de streek 

Vanuit de enquête en streekinzage zijn geen reacties ontvangen voor dit peilgebied  

 
  



  
 

Voorgestelde maatregelen (paars) en onderzoeken (geel) 

 
 

Toetsing drooglegging, afvoersituatie winter,  huidige situatie 

 

Toetsing drooglegging, rustsituatie zomer,  huidige situatie 



  
 

Peilgebied GPG1225 Overzichtskaart 

Oppervlakte 59.76 ha 

 

Peilregulerend 
kunstwerk 

KST1189, stuw Gasthuisdreef, 
Zierikzee 

Afvoergebied GAF1: Schouwen 

KRW-lichaam Geen 

GJP-code GJP1194 

 

 

Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR) 

 Huidige situatie Voorstel 

Streefpeilen bij kunstwerk 

Streefpeil in winter (m NAP) -1.30 -1.30 

Ondergrens winterpeil (m NAP) Nvt Nvt 

Streefpeil in zomer (m NAP) -1.30 -1.30 

   

Toetsing drooglegging       (zie afbeeldingen laatste pagina) 

Oppervlak te nat bij normale wintersituatie (< optimaal) 68,6 %  

Oppervlak te nat bij afvoersituatie in winter (< optimaal) 68,6 %  

Oppervlakte te nat bij zomersituatie (< optimaal) 68,6 %  

Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 20 cm t.o.v. optimaal) 4,2 %  
 

Afweging peilbesluit 

Eind 2014 is de inrichting van het bovenpand van natuurgebied Brasweg voltooid, en in januari 2015 
is het peil opgezet. Het natuurdoeltype is kruidenrijk grasland. Het peil wordt gereguleerd met de 
handmatige knijpstuw Gasthuisdreef, Zierikzee (KST1189). 

De gewenste drooglegging en daarbij horende peilen van het natuurgebied zijn afgestemd met 
terreinbeheerder Natuurmonumenten. Het oorspronkelijke plan was een zomerpeil van -1,50 m 
NAP en een winterpeil van -1,30 m NAP, met de bedoeling zoet regenwater vast te houden. Het 
peilgebied volgt het neerslagoverschot en is over het algemeen erg droog. Er komt vrijwel geen 
water over de stuw. In januari 2017 is daarom besloten om de huidige vaste stuwstand -1,30 mNAP 
als streefpeil in te stellen, dat in de zomer van nature uitzakt. Omdat er nog geen peilschaal in dit 
gebied hangt is het peil niet exact te bepalen en is bij ons niet bekend tot hoe ver het peil kan 
uitzakken in droge perioden. 
 

Het huidige vaste stuwpeil wordt vastgesteld als streefpeil voor het gebied. 
 

Voorgestelde maatregelen      (zie afbeelding laatste pagina) 

 Plaatsen peilschaal 

  



  
 

Waterkwaliteit en ecologie (KRW) 

In dit peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. Het peilgebied voldoet onder normale 
omstandigheden aan de wens van een maximaal peilverschil van 20 cm.  

 

Waterbeheer onder extreem natte omstandigheden (WB21) 

Functie Oppervlak Herhalings-

tijd 

Inundatie 

(WL2050) 

Oordeel 

Bebouwing 0.0 ha T=100 0.00% Geen bebouwing 

Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw 

Hoogwaardige land- en 
tuinbouw (incl. roulerend) 

0.0 ha T=50 0.0% Geen hoogwaardige land- 
en tuinbouw 

Overige landbouw  
en grasland 

0.0 ha T=25 0.0% Geen overige landbouw 

Natuur 58.5 ha T=50 84.3% Niet getoetst 
 

Afweging extreme omstandigheden 

Tijdelijke inundatie bij extreme neerslag wordt in natuurgebieden toegestaan.  
Bewust extra water vasthouden bij calamiteiten is in dit gebied niet aan de orde omdat de stuw al 
permanent hoog staat. 
 

 

Voorgestelde maatregelen   (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 
 

Berekende inundatie extreme afvoersituatie   (WL2050) 

 
 
 

Signalen uit de streek 

Vanuit de streekinzage is door belanghebbende 1 aangegeven dat er onduidelijkheid bestaat over 
het afgesproken peil. Er zijn zorgen over overlast door kweldruk en ganzen bij een te hoog waterpeil.  
In de praktijk betreft het streefpeil de stuwstand en zal het waterpeil het grootste deel van de tijd 
lager liggen door verdamping en wegzijging.  Er is overleg geweest tussen de terreinbeheerder en de 
belanghebbende om een en ander te verduidelijken.  

 
 
  



  
 

Voorgestelde maatregelen (paars) en onderzoeken (geel) 

 
 

Toetsing drooglegging, afvoersituatie winter,  huidige situatie 

 

Toetsing drooglegging, rustsituatie zomer,  huidige situatie 



  
 

Peilgebied GPG588 Overzichtskaart 

Oppervlakte 15.66 ha 

 

Peilregulerend 
kunstwerk 

KST357, stuw Levensstrijdweg 

Afvoergebied GAF1: Schouwen 

KRW-lichaam Geen 

GJP-code GJP1183 

 

 

Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR) 

 Huidige situatie Voorstel 

Streefpeilen bij kunstwerk 

Streefpeil in winter (m NAP) -1.60 -1.50 

Ondergrens winterpeil (m NAP) Nvt Nvt 

Streefpeil in zomer (m NAP) -1.60 -1.50 

   

Toetsing drooglegging       (zie afbeeldingen laatste pagina) 

Oppervlak te nat bij normale wintersituatie (< optimaal) 1,6 %  

Oppervlak te nat bij afvoersituatie in winter (< optimaal) 1,8 %  

Oppervlakte te nat bij zomersituatie (< optimaal) 1,2 %  

Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 20 cm t.o.v. optimaal) 55,8 %  
 

Afweging peilbesluit 

Dit peilgebied betreft de Cauwersinlaag, in beheer bij Natuurmonumenten en heeft als 
natuurdoeltype brakwater met zilt- en overstromingsgrasland. Momenteel heeft het gebied 
hetzelfde vaste peil als in aangrenzend natuurgebied Borrendamme en staat de schotbalkstuw Stuw 
Levensstrijdweg (KST357) gestreken. 

De gewenste drooglegging en daarbij horende peilen van het natuurgebied worden afgestemd met 
terreinbeheerder Natuurmonumenten.  
 
In het benedenstroomse gebied wordt het peil 10 cm verhoogd middels een nieuwe stuw bij de 
Boerenweg. Dit werkt door in dit peilgebied, het nieuwe peil van -1.50 wordt vastgelegd in het 
peilbesluit. Het voorstel is ook om dit peilgebied samen te voegen met het onderliggende gebied, 
gezien de geringe omvang en gelijke peilen.  
 

Voorgestelde maatregelen      (zie afbeelding laatste pagina) 

 Peilverhoging van 10 cm , peilgebied samenvoegen met GPG1009 

  



  
 

Waterkwaliteit en ecologie (KRW) 

In dit peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. Het peilgebied voldoet onder normale 
omstandigheden aan de wens van een maximaal peilverschil van 20 cm.  

 

Waterbeheer onder extreem natte omstandigheden (WB21) 

Functie Oppervlak Herhalings-

tijd 

Inundatie 

(WL2050) 

Oordeel 

Bebouwing 0.0 ha T=100 0.00% Geen bebouwing 

Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw 

Hoogwaardige land- en 
tuinbouw (incl. roulerend) 

0.0 ha T=50 0.0% Geen hoogwaardige land- 
en tuinbouw 

Overige landbouw  
en grasland 

4.6 ha T=25 0.1% Voldoet 

Natuur 5.1 ha T=50 4.3% Niet getoetst 
 

Afweging extreme omstandigheden 

Tijdelijke inundatie bij extreme neerslag wordt in natuurgebieden toegestaan. 
Met de terreinbeheerder is afgesproken dat bij calamiteiten met hevige regenval de stuw in overleg 
handmatig kan worden opgezet om water vast te houden en daarmee het poldersysteem te 
ontlasten (in de broedperiode in principe niet vasthouden, alleen onder zeer extreme 
omstandigheden). 
 

 

Voorgestelde maatregelen   (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 
 

Berekende inundatie extreme afvoersituatie   (WL2050) 

 
 
 

Signalen uit de streek 

Vanuit de enquête en streekinzage zijn geen reacties ontvangen voor dit peilgebied  

 
 
  



  
 

Voorgestelde maatregelen (paars) en onderzoeken (geel) 

 
 

Toetsing drooglegging, afvoersituatie winter,  huidige situatie 

 

Toetsing drooglegging, rustsituatie zomer,  huidige situatie 



  
 

Peilgebied GPG1487 Overzichtskaart 

Oppervlakte 21.38 ha 

 

Peilregulerend 
kunstwerk 

KST1384, stuw Kisters of 
Suzanna's Inlaag, Zierikzee 

Afvoergebied GAF1: Schouwen 

KRW-lichaam Geen 

GJP-code GJP1185 

 

 

Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR) 

 Huidige situatie Voorstel 

Streefpeilen bij kunstwerk 

Streefpeil in winter (m NAP) -1.40 -1.40 

Ondergrens winterpeil (m NAP) Nvt Nvt 

Streefpeil in zomer (m NAP) -1.40 -1.40 

   

Toetsing drooglegging       (zie afbeeldingen laatste pagina) 

Oppervlak te nat bij normale wintersituatie (< optimaal) 5,5 %  

Oppervlak te nat bij afvoersituatie in winter (< optimaal) 5,5 %  

Oppervlakte te nat bij zomersituatie (< optimaal) 5,5 %  

Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 20 cm t.o.v. optimaal) 35,4 %  
 

Afweging peilbesluit 

Het peilgebied GPG1487 is natuurgebied Kisters of Suzanna's inlaag in beheer bij 
Natuurmonumenten. De inlaag bestaat vrijwel volledig uit oppervlaktewater.  Het peilgebied wordt 
gereguleerd door stuw Kisters of Suzanna's Inlaag, Zierikzee (KST1384), met een vast peil van -1,4 m 
NAP. 

De gewenste drooglegging en daarbij horende peilen van het natuurgebied zijn afgestemd met 
terreinbeheerder Natuurmonumenten. Het huidige peil voldoet aan de wensen. 
 

Het huidige vaste stuwpeil wordt vastgesteld als streefpeil.  
 

Voorgestelde maatregelen      (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 

  



  
 

Waterkwaliteit en ecologie (KRW) 

In dit peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. Het peilgebied voldoet onder normale 
omstandigheden aan de wens van een maximaal peilverschil van 20 cm. 

 

Waterbeheer onder extreem natte omstandigheden (WB21) 

Functie Oppervlak Herhalings-

tijd 

Inundatie 

(WL2050) 

Oordeel 

Bebouwing 0.0 ha T=100 0.00% Geen bebouwing 

Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw 

Hoogwaardige land- en 
tuinbouw (incl. roulerend) 

0.0 ha T=50 0.0% Geen hoogwaardige land- 
en tuinbouw 

Overige landbouw  
en grasland 

7.4 ha T=25 0.0% Voldoet 

Natuur 1.4 ha T=50 0.0% Niet getoetst 
 

Afweging extreme omstandigheden 

Tijdelijke inundatie bij extreme neerslag wordt in natuurgebieden toegestaan. 
Met de terreinbeheerder is afgesproken dat bij calamiteiten met hevige regenval de stuw in overleg 
handmatig kan worden opgezet om water vast te houden en daarmee het poldersysteem te 
ontlasten (in de broedperiode in principe niet vasthouden, alleen onder zeer extreme 
omstandigheden). 
 

Voorgestelde maatregelen   (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 
 

Berekende inundatie extreme afvoersituatie   (WL2050) 

 
 

Signalen uit de streek 

Vanuit de enquête en streekinzage zijn geen reacties ontvangen voor dit peilgebied  

 
  



  
 

Voorgestelde maatregelen (paars) en onderzoeken (geel) 

 
 

Toetsing drooglegging, afvoersituatie winter,  huidige situatie 

 

Toetsing drooglegging, rustsituatie zomer,  huidige situatie 



  
 

Peilgebied GPG564 Overzichtskaart 

Oppervlakte 31.79 ha 

 

Peilregulerend 
kunstwerk 

KST462, stuw Wevers inlaag, 
oost 

Afvoergebied GAF1: Schouwen 

KRW-lichaam Geen 

GJP-code GJP1204 

 

 

Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR) 

 Huidige situatie Voorstel 

Streefpeilen bij kunstwerk 

Streefpeil in winter (m NAP) -0.90 -0.90 

Ondergrens winterpeil (m NAP) Nvt Nvt 

Streefpeil in zomer (m NAP) -1.10 -1.10 

   

Toetsing drooglegging       (zie afbeeldingen laatste pagina) 

Oppervlak te nat bij normale wintersituatie (< optimaal) 8,8 %  

Oppervlak te nat bij afvoersituatie in winter (< optimaal) 8,8 %  

Oppervlakte te nat bij zomersituatie (< optimaal) 4,8 %  

Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 20 cm t.o.v. optimaal) 24%  
 

Afweging peilbesluit 

Dit peilgebied is onderdeel van natuurgebied Flaauwers- en weversinlaag in beheer bij 
Staatsbosbeheer, met natuurdoeltype Rivier- en moeraslandschap. Het betreft de Flaauwersinlaag, 
gereguleerd door schotbalkstuw Weversinlaag, oost (KST462). Het gebied heeft een natuurlijk 
peilbeheer met hoger winterpeil dan zomerpeil. 

Het gebied bestaat grotendeels uit oppervlaktewater. De gewenste drooglegging en daarbij horende 
peilen van het natuurgebied zijn afgestemd met terreinbeheerder Staatsbosbeheer. Het huidige peil 
voldoet aan de wensen. 
 

De PWO geeft hier geen aanleiding om het peilbeheer te wijzigen. De huidige peilen worden 
vastgesteld.  
 

Voorgestelde maatregelen      (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 

  



  
 

Waterkwaliteit en ecologie (KRW) 

In dit peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. Het peilgebied voldoet onder normale 
omstandigheden aan de wens van een maximaal peilverschil van 20 cm. 

 

Waterbeheer onder extreem natte omstandigheden (WB21) 

Functie Oppervlak Herhalings-

tijd 

Inundatie 

(WL2050) 

Oordeel 

Bebouwing 0.0 ha T=100 0.00% Geen bebouwing 

Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw 

Hoogwaardige land- en 
tuinbouw (incl. roulerend) 

0.0 ha T=50 0.0% Geen hoogwaardige land- 
en tuinbouw 

Overige landbouw  
en grasland 

2.8 ha T=25 0.0% Voldoet 

Natuur 7.3 ha T=50 7.0% Niet getoetst 
 

Afweging extreme omstandigheden 

Tijdelijke inundatie bij extreme neerslag wordt in natuurgebieden toegestaan. 
Met de terreinbeheerder is afgesproken dat bij calamiteiten met hevige regenval de stuw in overleg 
handmatig kan worden opgezet om water vast te houden en daarmee het poldersysteem te 
ontlasten (in de broedperiode in principe niet vasthouden, alleen onder zeer extreme 
omstandigheden). 
 

Voorgestelde maatregelen   (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 
 

Berekende inundatie extreme afvoersituatie   (WL2050) 

 
 
 

Signalen uit de streek 

Vanuit de enquête en streekinzage zijn geen reacties ontvangen voor dit peilgebied  

 
 
  



  
 

Voorgestelde maatregelen (paars) en onderzoeken (geel) 

 
 

Toetsing drooglegging, afvoersituatie winter,  huidige situatie 

 

Toetsing drooglegging, rustsituatie zomer,  huidige situatie 



  
 

Peilgebied GPG559 Overzichtskaart 

Oppervlakte 33.44 ha 

 

Peilregulerend 
kunstwerk 

KST461, stuw Wevers inlaag, 
west 

Afvoergebied GAF1: Schouwen 

KRW-lichaam Geen 

GJP-code GJP1203 

 

 

Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR) 

 Huidige situatie Voorstel 

Streefpeilen bij kunstwerk 

Streefpeil in winter (m NAP) -0.80 -0.80 

Ondergrens winterpeil (m NAP) Nvt Nvt 

Streefpeil in zomer (m NAP) -1.05 -1.05 

   

Toetsing drooglegging       (zie afbeeldingen laatste pagina) 

Oppervlak te nat bij normale wintersituatie (< optimaal) 5,5 %  

Oppervlak te nat bij afvoersituatie in winter (< optimaal) 5,5 %  

Oppervlakte te nat bij zomersituatie (< optimaal) 3,5 %  

Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 20 cm t.o.v. optimaal) 24,9 %  
 

Afweging peilbesluit 

Dit peilgebied is onderdeel van natuurgebied Flaauwers- en weversinlaag in beheer bij 
Staatsbosbeheer, met natuurdoeltype Rivier- en moeraslandschap. Het betreft de Weversinlaag, 
gereguleerd door schotbalkstuw Weversinlaag, west (KST461). Het gebied heeft een natuurlijk 
peilbeheer met hoger winterpeil dan zomerpeil. 

Het gebied bestaat grotendeels uit oppervlaktewater. De gewenste drooglegging en daarbij horende 
peilen van het natuurgebied zijn afgestemd met terreinbeheerder Staatsbosbeheer. Het huidige peil 
voldoet aan de wensen. 
 

De PWO geeft hier geen aanleiding om het peilbeheer te wijzigen. De huidige peilen worden 
vastgesteld. 
 

Voorgestelde maatregelen      (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 

  



  
 

Waterkwaliteit en ecologie (KRW) 

In dit peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. Het peilgebied voldoet onder normale 
omstandigheden aan de wens van een maximaal peilverschil van 20 cm. 

 

Waterbeheer onder extreem natte omstandigheden (WB21) 

Functie Oppervlak Herhalings-

tijd 

Inundatie 

(WL2050) 

Oordeel 

Bebouwing 0.0 ha T=100 0.00% Geen bebouwing 

Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw 

Hoogwaardige land- en 
tuinbouw (incl. roulerend) 

0.0 ha T=50 0.0% Geen hoogwaardige land- 
en tuinbouw 

Overige landbouw  
en grasland 

0.6 ha T=25 0.0% Voldoet 

Natuur 9.1 ha T=50 3.4% Niet getoetst 
 

Afweging extreme omstandigheden 

Tijdelijke inundatie bij extreme neerslag wordt in natuurgebieden toegestaan. 
Met de terreinbeheerder is afgesproken dat bij calamiteiten met hevige regenval de stuw in overleg 
handmatig kan worden opgezet om water vast te houden en daarmee het poldersysteem te 
ontlasten (in de broedperiode in principe niet vasthouden, alleen onder zeer extreme 
omstandigheden). 
 

Voorgestelde maatregelen   (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 
 

Berekende inundatie extreme afvoersituatie   (WL2050) 

 
 

Signalen uit de streek 

Vanuit de enquête en streekinzage zijn geen reacties ontvangen voor dit peilgebied  

 
 
  



  
 

Voorgestelde maatregelen (paars) en onderzoeken (geel) 

 
 

Toetsing drooglegging, afvoersituatie winter,  huidige situatie 

 

Toetsing drooglegging, rustsituatie zomer,  huidige situatie 



  
 

Peilgebied GPG547 Overzichtskaart 

Oppervlakte 51.35 ha 

 

Peilregulerend 
kunstwerk 

KST295, stuw 
Serooskerkseweg, 
Serooskerke, Schouwen 

Afvoergebied GAF1: Schouwen 

KRW-lichaam Geen 

GJP-code GJP1228 

 

 

Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR) 

 Huidige situatie Voorstel 

Streefpeilen bij kunstwerk 

Streefpeil in winter (m NAP) -2.25 -2.25 

Ondergrens winterpeil (m NAP) Nvt Nvt 

Streefpeil in zomer (m NAP) -2.25 -2.25 

   

Toetsing drooglegging       (zie afbeeldingen laatste pagina) 

Oppervlak te nat bij normale wintersituatie (< optimaal) 2,1 %  

Oppervlak te nat bij afvoersituatie in winter (< optimaal) 2,1 %  

Oppervlakte te nat bij zomersituatie (< optimaal) 2,1 %  

Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 20 cm t.o.v. optimaal) 60,5 %  
 

Afweging peilbesluit 

Natuurgebied Schelphoek is in beheer bij Staatsbosheer. Het gebied heeft natuurdoeltype Rivier- en 
moeraslandschap. De afwatering van Schelphoek gaat via twee stuwen; stuw Serooskerkseweg, 
Serooskerke, Schouwen KST295 en stuw Stolpweg, Serooskerke Schouwen KST579. Beide stuwen 
zijn geautomatiseerd en hebben een vast streefpeil van -2,25 m.  

De gewenste drooglegging en daarbij horende peilen van het natuurgebied zijn afgestemd met 
terreinbeheerder Staatsbosbeheer. Het huidige peil voldoet aan de wensen. Het gebied vervult een 
speciale functie voor waterberging, zie ook de afweging bij extreme omstandigheden.  
 

De PWO geeft hier geen aanleiding om het peilbeheer te wijzigen. De huidige peilen worden 
vastgesteld. 
 

Voorgestelde maatregelen      (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 

 

Waterkwaliteit en ecologie (KRW) 

In dit peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. Het peilgebied voldoet onder normale 
omstandigheden aan de wens van een maximaal peilverschil van 20 cm. 

 
  



  
 

Waterbeheer onder extreem natte omstandigheden (WB21) 

Functie Oppervlak Herhalings-

tijd 

Inundatie 

(WL2050) 

Oordeel 

Bebouwing 0.0 ha T=100 0.00% Geen bebouwing 

Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw 

Hoogwaardige land- en 
tuinbouw (incl. roulerend) 

0.0 ha T=50 0.0% Geen hoogwaardige land- 
en tuinbouw 

Overige landbouw  
en grasland 

3.5 ha T=25 0.0% Voldoet 

Natuur 28.8 ha T=50 0.2% Niet getoetst 
 

Afweging extreme omstandigheden 

Tijdelijke inundatie bij extreme neerslag wordt in natuurgebieden toegestaan. Dit natuurgebied kan 
ingezet worden voor bergen en vasthouden in zeer natte omstandigheden. Bergen wil zeggen dat er 
actief water het gebied in geleid kan worden wanneer het waterpeil in de omgeving als gevolg van 
extreme neerslag te hoog komt te staan. De inzet van het gebied als bergingsgebied heeft in 
verband met de waterkwaliteit niet de voorkeur, daarom is het enkel toegestaan in overleg met de 
terreinbeheerder, bij ernstige calamiteiten. Vasthouden van neerslag in het gebied is wel mogelijk. 
De geautomatiseerde stuw heeft een bufferfunctie en in onderstaande tabel staat de maximale 
peilopzet per periode.    
 

15 maart - 31 juli (broedseizoen, in overleg) max 10 cm 

1 aug – 30 sept max 20 cm 

1 oktober – 15 maart max 50 cm 
 

 
 

Voorgestelde maatregelen   (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 
 

Berekende inundatie extreme afvoersituatie   (WL2050) 

 
 

Signalen uit de streek 

Vanuit de enquête en streekinzage zijn geen reacties ontvangen voor dit peilgebied  

 
  



  
 

Voorgestelde maatregelen (paars) en onderzoeken (geel) 

 
 

Toetsing drooglegging, afvoersituatie winter,  huidige situatie 

 

Toetsing drooglegging, rustsituatie zomer,  huidige situatie 



  
 

Peilgebied GPG669 Overzichtskaart 

Oppervlakte 34.06 ha 

 

Peilregulerend 
kunstwerk 

KST460, stuw 
Koudekerkseweg, Burgh-
Haamstede, west 

Afvoergebied GAF1: Schouwen 

KRW-lichaam Geen 

GJP-code GJP1227 

 

 

Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR) 

 Huidige situatie Voorstel 

Streefpeilen bij kunstwerk 

Streefpeil in winter (m NAP) -1.75 -1.75 

Ondergrens winterpeil (m NAP) Nvt Nvt 

Streefpeil in zomer (m NAP) -1.75 -1.75 

   

Toetsing drooglegging       (zie afbeeldingen laatste pagina) 

Oppervlak te nat bij normale wintersituatie (< optimaal) 1,2 %  

Oppervlak te nat bij afvoersituatie in winter (< optimaal) 1,2 %  

Oppervlakte te nat bij zomersituatie (< optimaal) 1,2 %  

Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 20 cm t.o.v. optimaal) 63%  
 

Afweging peilbesluit 

Dit peilgebied is het oostelijke deel van de Koudekerkse inlaag, in beheer bij Natuurmonumenten, 
met een natuurdoeltype Zilt- en overstromingsgrasland en op hogere delen vochtig schraalland. Het 
gebied wordt gereguleerd door een handbediende kantelstuw Koudekerkseweg, Burgh-Haamstede, 
west (KST460) met een vaste stuwstand. 

De gewenste drooglegging en daarbij horende stuwstanden van het natuurgebied zijn afgestemd 
met terreinbeheerder Natuurmonumenten. Omdat er nog geen peilschaal in dit gebied hangt is het 
peil niet exact te bepalen en is bij ons niet bekend tot hoe ver het peil kan uitzakken in droge 
perioden. 
 

De PWO geeft hier geen aanleiding om het peilbeheer te wijzigen. De huidige vaste stuwstand wordt 
als streefpeil vastgesteld. 
 

Voorgestelde maatregelen      (zie afbeelding laatste pagina) 

 Plaatsen peilschaal 

  



  
 

Waterkwaliteit en ecologie (KRW) 

In dit peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. Het peilgebied voldoet onder normale 
omstandigheden aan de wens van een maximaal peilverschil van 20 cm. 

 

Waterbeheer onder extreem natte omstandigheden (WB21) 

Functie Oppervlak Herhalings-

tijd 

Inundatie 

(WL2050) 

Oordeel 

Bebouwing 0.0 ha T=100 0.00% Geen bebouwing 

Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw 

Hoogwaardige land- en 
tuinbouw (incl. roulerend) 

0.0 ha T=50 0.0% Geen hoogwaardige land- 
en tuinbouw 

Overige landbouw  
en grasland 

5.4 ha T=25 0.0% Voldoet 

Natuur 22.6 ha T=50 1.9% Niet getoetst 
 

Afweging extreme omstandigheden 

Tijdelijke inundatie bij extreme neerslag wordt in natuurgebieden toegestaan.  
Met de terreinbeheerder is afgesproken dat bij calamiteiten met hevige regenval de stuw in overleg 
handmatig kan worden opgezet om water vast te houden en daarmee het poldersysteem te 
ontlasten (in de broedperiode in principe niet vasthouden, alleen onder zeer extreme 
omstandigheden). 
 

Voorgestelde maatregelen   (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 
 

Berekende inundatie extreme afvoersituatie   (WL2050) 

 
 

Signalen uit de streek 

Vanuit de enquête en streekinzage zijn geen reacties ontvangen voor dit peilgebied  

 
 
  



  
 

Voorgestelde maatregelen (paars) en onderzoeken (geel) 

 
 

Toetsing drooglegging, afvoersituatie winter,  huidige situatie 

 

Toetsing drooglegging, rustsituatie zomer,  huidige situatie 



  
 

Peilgebied GPG671 Overzichtskaart 

Oppervlakte 30.26 ha 

 

Peilregulerend 
kunstwerk 

KST459, stuw 
Koudekerkseweg, Burgh-
Haamstede, oost 

Afvoergebied GAF1: Schouwen 

KRW-lichaam Geen 

GJP-code GJP1226 

 

 

Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR) 

 Huidige situatie Voorstel 

Streefpeilen bij kunstwerk 

Streefpeil in winter (m NAP) -1.70 -1.70 

Ondergrens winterpeil (m NAP) Nvt Nvt 

Streefpeil in zomer (m NAP) -1.70 -1.70 

   

Toetsing drooglegging       (zie afbeeldingen laatste pagina) 

Oppervlak te nat bij normale wintersituatie (< optimaal) 0,8 %  

Oppervlak te nat bij afvoersituatie in winter (< optimaal) 0,8 %  

Oppervlakte te nat bij zomersituatie (< optimaal) 0,8 %  

Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 20 cm t.o.v. optimaal) 59,4 %  
 

Afweging peilbesluit 

Dit peilgebied is het westelijk deel van de Koudekerkse inlaag, in beheer bij Natuurmonumenten, 
met een natuurdoeltype Zilt- en overstromingsgrasland en op hogere delen vochtig schraalland.  Het 
gebied wordt gereguleerd door een handbediende kantelstuw Koudekerkseweg, Burgh-Haamstede, 
oost (KST459) met een vast peil. 

De gewenste drooglegging en daarbij horende stuwstanden van het natuurgebied zijn afgestemd 
met terreinbeheerder Natuurmonumenten. Omdat er nog geen peilschaal in dit gebied hangt is het 
peil niet exact te bepalen en is bij ons niet bekend hoe ver het peil kan uitzakken in droge perioden.  
 

De PWO geeft hier geen aanleiding om het peilbeheer te wijzigen. De huidige vaste stuwstand wordt 
als streefpeil vastgesteld. 
 

Voorgestelde maatregelen      (zie afbeelding laatste pagina) 

 Plaatsen peilschaal 

  



  
 

Waterkwaliteit en ecologie (KRW) 

In dit peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. Het peilgebied voldoet onder normale 
omstandigheden aan de wens van een maximaal peilverschil van 20 cm. 

 

Waterbeheer onder extreem natte omstandigheden (WB21) 

Functie Oppervlak Herhalings-

tijd 

Inundatie 

(WL2050) 

Oordeel 

Bebouwing 0.0 ha T=100 0.00% Voldoet 

Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw 

Hoogwaardige land- en 
tuinbouw (incl. roulerend) 

0.0 ha T=50 0.0% Geen hoogwaardige land- 
en tuinbouw 

Overige landbouw  
en grasland 

5.8 ha T=25 0.0% Voldoet 

Natuur 18.4 ha T=50 6.6% Niet getoetst 
 

Afweging extreme omstandigheden 

Tijdelijke inundatie bij extreme neerslag wordt in natuurgebieden toegestaan. 
Met de terreinbeheerder is afgesproken dat bij calamiteiten met hevige regenval de stuw in overleg 
handmatig kan worden opgezet om water vast te houden en daarmee het poldersysteem te 
ontlasten (in de broedperiode in principe niet vasthouden, alleen onder zeer extreme 
omstandigheden). 
 

Voorgestelde maatregelen   (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 
 

Berekende inundatie extreme afvoersituatie   (WL2050) 

 
 

Signalen uit de streek 

Vanuit de enquête (2016) is aangegeven dat het winterpeil van de inlagen (Koudekerkse inlaag en 
polder van Burghsluis) te hoog is, waardoor veel kwel op kan treden. Bij de streekinzage zijn geen 
reacties ontvangen voor dit peilgebied. In principe liggen er kwelsloten langs het gebied om 
eventuele kwel af te vangen.   

 
 
  



  
 

Voorgestelde maatregelen (paars) en onderzoeken (geel) 

 
 

Toetsing drooglegging, afvoersituatie winter,  huidige situatie 

 

Toetsing drooglegging, rustsituatie zomer,  huidige situatie 



  
 

Peilgebied GPG1280 Overzichtskaart 

Oppervlakte 7.50 ha 

 

Peilregulerend 
kunstwerk 

KST741, stuw Nieuwe 
Havenweg - Steursweg, 
Burghsluis 

Afvoergebied GAF1: Schouwen 

KRW-lichaam Geen 

GJP-code GJP1222 

 

 

Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR) 

 Huidige situatie Voorstel 

Streefpeilen bij kunstwerk 

Streefpeil in winter (m NAP) -1.00 -1.00 

Ondergrens winterpeil (m NAP) Nvt Nvt 

Streefpeil in zomer (m NAP) -1.00 -1.00 

   

Toetsing drooglegging       (zie afbeeldingen laatste pagina) 

Oppervlak te nat bij normale wintersituatie (< optimaal) 3,7 %  

Oppervlak te nat bij afvoersituatie in winter (< optimaal) 3,7 %  

Oppervlakte te nat bij zomersituatie (< optimaal) 3,7 %  

Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 20 cm t.o.v. optimaal) 79,4 %  
 

Afweging peilbesluit 

Dit peilgebied bevat het oostelijke deel van de Bootspolder. Een natuurgebied in beheer bij 
Natuurmonumenten, met een natuurdoeltype Zilt- en overstromingsgrasland. Doormiddel van 
schotbalk Nieuwe Havenweg Steursweg, Burghsluis (KST741), wordt een vast streefpeil gevoerd. 

De gewenste drooglegging en daarbij horende stuwstanden van het natuurgebied zijn afgestemd 
met terreinbeheerder Natuurmonumenten. Het peil is in het verleden bijgesteld van NAP -0,65 m 
naar NAP -1,0 m. 
 

De PWO geeft hier geen aanleiding om het peilbeheer te wijzigen. De huidige vaste stuwstand wordt 
als streefpeil vastgesteld.  
 

Voorgestelde maatregelen      (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 

  



  
 

Waterkwaliteit en ecologie (KRW) 

In dit peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. Het peilgebied voldoet onder normale 
omstandigheden aan de wens van een maximaal peilverschil van 20 cm. 

 

Waterbeheer onder extreem natte omstandigheden (WB21) 

Functie Oppervlak Herhalings-

tijd 

Inundatie 

(WL2050) 

Oordeel 

Bebouwing 0.0 ha T=100 0.00% Geen bebouwing 

Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw 

Hoogwaardige land- en 
tuinbouw (incl. roulerend) 

0.0 ha T=50 0.0% Geen hoogwaardige land- 
en tuinbouw 

Overige landbouw  
en grasland 

1.4 ha T=25 0.0% Voldoet 

Natuur 4.8 ha T=50 0.0% Niet getoetst 
 

Afweging extreme omstandigheden 

Tijdelijke inundatie bij extreme neerslag wordt in natuurgebieden toegestaan. Met de 
terreinbeheerder is afgesproken dat bij calamiteiten met hevige regenval de stuw in overleg 
handmatig kan worden opgezet om water vast te houden en daarmee het poldersysteem te 
ontlasten (in de broedperiode in principe niet vasthouden, alleen onder zeer extreme 
omstandigheden). 
 

Voorgestelde maatregelen   (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 
 

Berekende inundatie extreme afvoersituatie   (WL2050) 

 
 

Signalen uit de streek 

Vanuit de enquête (2016) is aangegeven dat het winterpeil van de inlagen (Koudekerkse inlaag en 
polder van Burghsluis) te hoog is, waardoor veel kwel op kan treden. Bij de streekinzage zijn geen 
reacties ontvangen voor dit peilgebied. In principe liggen er kwelsloten langs het gebied om 
eventuele kwel af te vangen.  De voorgenomen peilverhoging in het naastgelegen peilgebied kan de 
kweldruk ook doen verminderen.  

 
 
  



  
 

Voorgestelde maatregelen (paars) en onderzoeken (geel) 

 
 

Toetsing drooglegging, afvoersituatie winter,  huidige situatie 

 

Toetsing drooglegging, rustsituatie zomer,  huidige situatie 



  
 

Peilgebied GPG1279 Overzichtskaart 

Oppervlakte 11.08 ha 

 

Peilregulerend 
kunstwerk 

KST458, stuw Nieuwe 
Havenweg 

Afvoergebied GAF1: Schouwen 

KRW-lichaam Geen 

GJP-code GJP1223 

 

 

Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR) 

 Huidige situatie Voorstel 

Streefpeilen bij kunstwerk 

Streefpeil in winter (m NAP) -1.10 -1.10 

Ondergrens winterpeil (m NAP) Nvt Nvt 

Streefpeil in zomer (m NAP) -1.10 -1.10 

   

Toetsing drooglegging       (zie afbeeldingen laatste pagina) 

Oppervlak te nat bij normale wintersituatie (< optimaal) 12,3 %  

Oppervlak te nat bij afvoersituatie in winter (< optimaal) 12,3 %  

Oppervlakte te nat bij zomersituatie (< optimaal) 12,3 %  

Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 20 cm t.o.v. optimaal) 58,7 %  
 

Afweging peilbesluit 

Dit peilgebied bevat het westelijke deel van de Bootspolder. Een natuurgebied in beheer bij 
Natuurmonumenten, met een natuurdoeltype Zilt- en overstromingsgrasland. Dit peilgebied bevat 
daarnaast ook bebouwing en grasland. Doormiddel van kantelstuw Nieuwe Havenweg (KST458), 
wordt een vast streefpeil gevoerd. 

Voor het natuurgebied is een zo klein mogelijke drooglegging gewenst voor het natuurdoeltype Zilt- 
en overstromingsgrasland. Voor de bebouwing een drooglegging van 120 cm. Met het huidige peil is 
een compromis gezocht tussen beiden en blijkt de de drooglegging bij de bebouwing uit onze 
toetsing nog wat kleiner dan optimaal. 
 

De PWO geeft hier geen aanleiding om het peilbeheer te wijzigen. De huidige vaste stuwstand wordt 
als streefpeil vastgesteld. 
 

Voorgestelde maatregelen      (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 

  



  
 

Waterkwaliteit en ecologie (KRW) 

In dit peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. Het peilgebied voldoet onder normale 
omstandigheden aan de wens van een maximaal peilverschil van 20 cm. 

 

Waterbeheer onder extreem natte omstandigheden (WB21) 

Functie Oppervlak Herhalings-

tijd 

Inundatie 

(WL2050) 

Oordeel 

Bebouwing 0.4 ha T=100 0.00% Voldoet 

Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw 

Hoogwaardige land- en 
tuinbouw (incl. roulerend) 

0.0 ha T=50 0.0% Geen hoogwaardige land- 
en tuinbouw 

Overige landbouw  
en grasland 

3.5 ha T=25 0.0% Voldoet 

Natuur 4.0 ha T=50 0.0% Niet getoetst 
 

Afweging extreme omstandigheden 

Dit peilgebied voldoet onder extreme omstandigheden aan de NBW-normering bij zowel het huidige 
klimaat als de toekomstige klimaatscenario's. 
Extra water vasthouden bij extreme regenval is in dit gebied niet aan de orde in verband met de 
bebouwing. 
 

 

Voorgestelde maatregelen   (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 
 

Berekende inundatie extreme afvoersituatie   (WL2050) 

 
 

Signalen uit de streek 

Vanuit de enquête (2016) is aangegeven dat het winterpeil van de inlagen (Koudekerkse inlaag en 
polder van Burghsluis) te hoog is, waardoor veel kwel op kan treden. Bij de streekinzage zijn geen 
reacties ontvangen voor dit peilgebied. In principe liggen er kwelsloten langs het gebied om 
eventuele kwel af te vangen.  De voorgenomen peilverhoging in het naastgelegen peilgebied kan de 
kweldruk ook doen verminderen. 

 
  



  
 

Voorgestelde maatregelen (paars) en onderzoeken (geel) 

 
 

Toetsing drooglegging, afvoersituatie winter,  huidige situatie 

 

Toetsing drooglegging, rustsituatie zomer,  huidige situatie 



  
 

Peilgebied GPG573 Overzichtskaart 

Oppervlakte 11.29 ha 

 

Peilregulerend 
kunstwerk 

KST1263, stuw Westbout 
Inlaag 

Afvoergebied GAF1: Schouwen 

KRW-lichaam Geen 

GJP-code GJP1216 

 

 

Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR) 

 Huidige situatie Voorstel 

Streefpeilen bij kunstwerk 

Streefpeil in winter (m NAP) -0.95 -0.90 

Ondergrens winterpeil (m NAP) Nvt Nvt 

Streefpeil in zomer (m NAP) -0.95 -0.90 

   

Toetsing drooglegging       (zie afbeeldingen laatste pagina) 

Oppervlak te nat bij normale wintersituatie (< optimaal) 2,7 %  

Oppervlak te nat bij afvoersituatie in winter (< optimaal) 2,7 %  

Oppervlakte te nat bij zomersituatie (< optimaal) 2,7 %  

Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 20 cm t.o.v. optimaal) 60,9 %  
 

Afweging peilbesluit 

Dit peilgebied bevat het oostelijke deel van de Westenschouwse inlaag, met natuurdoeltype Zilt- en 
overstromingsgrasland. Het gebied is in beheer bij Natuurmonumenten. Het streefpeil is -0,95 mNAP 
jaarrond, en wordt doormiddel van schotbalkstuw Westbout Inlaag (KST1263) gereguleerd. 

De gewenste drooglegging en daarbij horende peilen van het natuurgebied worden afgestemd met 
terreinbeheerder Natuurmonumenten.  
 
Recentelijk is het peil op aanvraag van Natuurmonumenten 5 cm hoger opgezet om een betere 
drooglegging te verkrijgen voor het gewenste natuurdoel. Dit peil wordt vastgelegd in het 
peilbesluit.  

 

 

Voorgestelde maatregelen      (zie afbeelding laatste pagina) 

 Peilverhoging met 5 cm  

  



  
 

Waterkwaliteit en ecologie (KRW) 

In dit peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. Het peilgebied voldoet onder normale 
omstandigheden aan de wens van een maximaal peilverschil van 20 cm. 

 

Waterbeheer onder extreem natte omstandigheden (WB21) 

Functie Oppervlak Herhalings-

tijd 

Inundatie 

(WL2050) 

Oordeel 

Bebouwing 0.0 ha T=100 0.00% Geen bebouwing 

Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw 

Hoogwaardige land- en 
tuinbouw (incl. roulerend) 

0.0 ha T=50 0.0% Geen hoogwaardige land- 
en tuinbouw 

Overige landbouw  
en grasland 

0.1 ha T=25 0.0% Voldoet 

Natuur 8.8 ha T=50 13.9% Niet getoetst 
 

Afweging extreme omstandigheden 

Tijdelijke inundatie bij extreme neerslag wordt in natuurgebieden toegestaan. Met de 
terreinbeheerder is afgesproken dat bij calamiteiten met hevige regenval de stuw in overleg 
handmatig kan worden opgezet om water vast te houden en daarmee het poldersysteem te 
ontlasten (in de broedperiode in principe niet vasthouden, alleen onder zeer extreme 
omstandigheden). 
 

Voorgestelde maatregelen   (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 
 

Berekende inundatie extreme afvoersituatie   (WL2050) 

 
 

Signalen uit de streek 

Vanuit de enquête en streekinzage zijn geen reacties ontvangen voor dit peilgebied  

 
 
  



  
 

Voorgestelde maatregelen (paars) en onderzoeken (geel) 

 
 

Toetsing drooglegging, afvoersituatie winter,  huidige situatie 

 

Toetsing drooglegging, rustsituatie zomer,  huidige situatie 



  
 

Peilgebied GPG574 Overzichtskaart 

Oppervlakte 39.80 ha 

 

Peilregulerend 
kunstwerk 

KST1392, stuw Westerseweg, 
Westenschouwen 

Afvoergebied GAF1: Schouwen 

KRW-lichaam Geen 

GJP-code GJP1212 

 

 

Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR) 

 Huidige situatie Voorstel 

Streefpeilen bij kunstwerk 

Streefpeil in winter (m NAP) -0.50 -0.50 

Ondergrens winterpeil (m NAP) Nvt Nvt 

Streefpeil in zomer (m NAP) -0.50 -0.50 

   

Toetsing drooglegging       (zie afbeeldingen laatste pagina) 

Oppervlak te nat bij normale wintersituatie (< optimaal) 4%  

Oppervlak te nat bij afvoersituatie in winter (< optimaal) 4,3 %  

Oppervlakte te nat bij zomersituatie (< optimaal) 3,6 %  

Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 20 cm t.o.v. optimaal) 81,2 %  
 

Afweging peilbesluit 

Dit peilgebied bevat het westelijke deel van de Westenschouwse inlaag. Het natuurgebied is in 
beheer bij Natuurmonumenten en kent verschillende natuurdoeltypen; Zilt- en 
overstromingsgrasland, Kruiden- en faunarijk grasland, Duinbos en vochtige duinvallei. Het streefpeil 
is -0,5 mNAP jaarrond, en wordt doormiddel van schotbalkstuw Westerseweg (KST1392) 
gereguleerd. 

De gewenste drooglegging en daarbij horende peilen van het natuurgebied zijn afgestemd met 
terreinbeheerder Natuurmonumenten. Het huidige peil voldoet aan de wensen. 
 

De PWO geeft hier geen aanleiding om het peilbeheer te wijzigen. De huidige peilen worden 
vastgesteld.  
 

Voorgestelde maatregelen      (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 

  



  
 

Waterkwaliteit en ecologie (KRW) 

In dit peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. Het peilgebied voldoet onder normale 
omstandigheden aan de wens van een maximaal peilverschil van 20 cm. 

 

Waterbeheer onder extreem natte omstandigheden (WB21) 

Functie Oppervlak Herhalings-

tijd 

Inundatie 

(WL2050) 

Oordeel 

Bebouwing 0.0 ha T=100 0.00% Geen bebouwing 

Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw 

Hoogwaardige land- en 
tuinbouw (incl. roulerend) 

0.0 ha T=50 0.0% Geen hoogwaardige land- 
en tuinbouw 

Overige landbouw  
en grasland 

12.0 ha T=25 0.1% Voldoet 

Natuur 21.1 ha T=50 6.8% Niet getoetst 
 

Afweging extreme omstandigheden 

Tijdelijke inundatie bij extreme neerslag wordt in natuurgebieden toegestaan. 
Met de terreinbeheerder is afgesproken dat bij calamiteiten met hevige regenval de stuw in overleg 
handmatig kan worden opgezet om water vast te houden en daarmee het poldersysteem te 
ontlasten (in de broedperiode in principe niet vasthouden, alleen onder zeer extreme 
omstandigheden). 
 

Voorgestelde maatregelen   (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 
 

Berekende inundatie extreme afvoersituatie   (WL2050) 

 
 

Signalen uit de streek 

Vanuit de enquête en streekinzage zijn geen reacties ontvangen voor dit peilgebied  

 
  



  
 

Voorgestelde maatregelen (paars) en onderzoeken (geel) 

 
 

Toetsing drooglegging, afvoersituatie winter,  huidige situatie 

 

Toetsing drooglegging, rustsituatie zomer,  huidige situatie 



  
 

Peilgebied GPG1283 Overzichtskaart 

Oppervlakte 78.96 ha 

 

Peilregulerend 
kunstwerk 

KST1193, stuw Oostweg, 
Burgh Haamstede 

Afvoergebied GAF1: Schouwen 

KRW-lichaam Geen 

GJP-code GJP1233 

 

 

Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR) 

 Huidige situatie Voorstel 

Streefpeilen bij kunstwerk 

Streefpeil in winter (m NAP) -1.45 -1.45 

Ondergrens winterpeil (m NAP) Nvt Nvt 

Streefpeil in zomer (m NAP) -1.45 -1.45 

   

Toetsing drooglegging       (zie afbeeldingen laatste pagina) 

Oppervlak te nat bij normale wintersituatie (< optimaal) 3,1 %  

Oppervlak te nat bij afvoersituatie in winter (< optimaal) 3,3 %  

Oppervlakte te nat bij zomersituatie (< optimaal) 2,5 %  

Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 20 cm t.o.v. optimaal) 63,7 %  
 

Afweging peilbesluit 

Dit peilgebied bevat het oostelijke deel van natuurgebied Hoge/Lage Zoom in beheer bij 
Staatsbosbeheer. De natuurdoeltypen voor dit gebied zijn vochtig schraalland en kruiden- en 
faunarijk grasland. Door de aanleg van dit natuurgebied is de afvoer vanuit het duingebied vertraagd 
en beter reguleerbaar. Het streefpeil is jaarrond -1,45 m NAP en wordt gereguleerd door de 
automatische stuw Oostweg, Burgh Haamstede (KST1193). Het peil in het gebied loopt geleidelijk op 
door gronddammen.   
 

De gewenste drooglegging en daarbij horende peilen van het natuurgebied zijn afgestemd met 
terreinbeheerder Staatsbosbeheer. Het huidige peil voldoet aan de wensen. Het peil volgt het 
neerslagoverschot en zakt in droge zomers van nature uit, tot circa NAP -2,0 m.  
In de omgeving zijn compenserende maatregelen uitgevoerd, zoals aanleg van kwelsloten en 
drainage om eventuele negatieve effecten van de peilopzet in het natuurgebied op de omgeving te 
voorkomen. 
 

De PWO geeft hier geen aanleiding om het peilbeheer te wijzigen. De huidige peilen worden 
vastgesteld. 
 

Voorgestelde maatregelen      (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 

  



  
 

Waterkwaliteit en ecologie (KRW) 

In dit peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. Het peilgebied voldoet onder normale 
omstandigheden aan de wens van een maximaal peilverschil van 20 cm. 

 

Waterbeheer onder extreem natte omstandigheden (WB21) 

Functie Oppervlak Herhalings-

tijd 

Inundatie 

(WL2050) 

Oordeel 

Bebouwing 0.2 ha T=100 0.00% Voldoet 

Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw 

Hoogwaardige land- en 
tuinbouw (incl. roulerend) 

0.0 ha T=50 0.0% Geen hoogwaardige land- 
en tuinbouw 

Overige landbouw  
en grasland 

1.2 ha T=25 0.0% Voldoet 

Natuur 62.8 ha T=50 19.1% Niet getoetst 
 

Afweging extreme omstandigheden 

Tijdelijke inundatie bij extreme neerslag wordt in natuurgebieden toegestaan en heeft dikwijls juist 
een positief effect op de ecologie. Met de terreinbeheerder is afgesproken dat bij hevige regenval 
de stuw kan worden opgezet om water vast te houden 
De geautomatiseerde stuw heeft een bufferfunctie en in onderstaande tabel staat de maximale 
peilopzet per periode.    
 

15 maart - 31 juli (broedseizoen, in overleg) max 10 cm 

1 aug – 30 sept max 20 cm 

1 oktober – 15 maart max 35 cm 
 

 
 

Voorgestelde maatregelen   (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 
 

Berekende inundatie extreme afvoersituatie   (WL2050) 

 
 

Signalen uit de streek 

Vanuit de streekinzage is door belanghebbende 12 aangegeven dat voldoende onderhoud een 
aandachtspunt vormt in het natuurgebied.   

  



  
 

Voorgestelde maatregelen (paars) en onderzoeken (geel) 

 
 

Toetsing drooglegging, afvoersituatie winter,  huidige situatie 

 

Toetsing drooglegging, rustsituatie zomer,  huidige situatie 



  
 

Peilgebied GPG1286 Overzichtskaart 

Oppervlakte 35.72 ha 

 

Peilregulerend 
kunstwerk 

KST1215, stuw Duinzoom, 
Burgh Haamstede, zuid 

Afvoergebied GAF1: Schouwen 

KRW-lichaam Geen 

GJP-code GJP1230 

 

 

Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR) 

 Huidige situatie Voorstel 

Streefpeilen bij kunstwerk 

Streefpeil in winter (m NAP) -0.90 -0.90 

Ondergrens winterpeil (m NAP) Nvt Nvt 

Streefpeil in zomer (m NAP) -0.90 -0.90 

   

Toetsing drooglegging       (zie afbeeldingen laatste pagina) 

Oppervlak te nat bij normale wintersituatie (< optimaal) 7,8 %  

Oppervlak te nat bij afvoersituatie in winter (< optimaal) 8,5 %  

Oppervlakte te nat bij zomersituatie (< optimaal) 6,5 %  

Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 20 cm t.o.v. optimaal) 72,4 %  
 

Afweging peilbesluit 

Dit peilgebied bevat het westelijke deel van natuurgebied Hoge/Lage Zoom in beheer bij 
Staatsbosbeheer. De natuurdoeltypen voor dit gebied zijn vochtig schraalland en kruiden- en 
faunarijk grasland. Het streefpeil in dit gebied is jaarrond -0,90 mNAP en wordt gereguleerd door 
twee handbediende schotbalkstuwen Duinzoom, Burgh Haamstede noord en zuid (KST1216 en 
KST1215). Het peil in het gebied loopt geleidelijk op door gronddammen.   
 

De gewenste drooglegging en daarbij horende peilen van het natuurgebied zijn afgestemd met 
terreinbeheerder Natuurmonumenten. Het huidige peil voldoet aan de wensen.  Het peil volgt het 
neerslagoverschot en zakt in droge zomers van nature uit, tot circa NAP -1,3 m. 
 

De PWO geeft hier geen aanleiding om het peilbeheer te wijzigen. De huidige peilen worden 
vastgesteld. 
 

Voorgestelde maatregelen      (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 

  



  
 

Waterkwaliteit en ecologie (KRW) 

In dit peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. Het peilgebied voldoet onder normale 
omstandigheden aan de wens van een maximaal peilverschil van 20 cm. 

 

Waterbeheer onder extreem natte omstandigheden (WB21) 

Functie Oppervlak Herhalings-

tijd 

Inundatie 

(WL2050) 

Oordeel 

Bebouwing 0.6 ha T=100 0.00% Voldoet 

Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw 

Hoogwaardige land- en 
tuinbouw (incl. roulerend) 

0.8 ha T=50 0.0% Voldoet 

Overige landbouw  
en grasland 

4.7 ha T=25 0.0% Voldoet 

Natuur 20.8 ha T=50 4.9% Niet getoetst 
 

Afweging extreme omstandigheden 

Tijdelijke inundatie bij extreme neerslag wordt in natuurgebieden toegestaan. 
Met de terreinbeheerder is afgesproken dat bij calamiteiten met hevige regenval de stuw in overleg 
handmatig kan worden opgezet om water vast te houden en daarmee het poldersysteem te 
ontlasten (in de broedperiode in principe niet vasthouden, alleen onder zeer extreme 
omstandigheden). 
 

Voorgestelde maatregelen   (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 
 

Berekende inundatie extreme afvoersituatie   (WL2050) 

 
 

Signalen uit de streek 

Vanuit de enquête en streekinzage zijn geen reacties ontvangen voor dit peilgebied  

 
  



  
 

Voorgestelde maatregelen (paars) en onderzoeken (geel) 

 
 

Toetsing drooglegging, afvoersituatie winter,  huidige situatie 

 

Toetsing drooglegging, rustsituatie zomer,  huidige situatie 



  
 

Peilgebied GPG1265 Overzichtskaart 

Oppervlakte 19.00 ha 

 

Peilregulerend 
kunstwerk 

KST454, stuw Rampweg 

Afvoergebied GAF1: Schouwen 

KRW-lichaam Geen 

GJP-code GJP1235 

 

 

Peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR) 

 Huidige situatie Voorstel 

Streefpeilen bij kunstwerk 

Streefpeil in winter (m NAP) +1.00 +1.00 

Ondergrens winterpeil (m NAP) Nvt Nvt 

Streefpeil in zomer (m NAP) +1.00 +1.00 

   

Toetsing drooglegging       (zie afbeeldingen laatste pagina) 

Oppervlak te nat bij normale wintersituatie (< optimaal) 3,3 %  

Oppervlak te nat bij afvoersituatie in winter (< optimaal) 3,3 %  

Oppervlakte te nat bij zomersituatie (< optimaal) 3,3 %  

Oppervlakte te droog bij zomersituatie (> 20 cm t.o.v. optimaal) 79,2 %  
 

Afweging peilbesluit 

Dit peilgebied bestaat uit natuurgebied Zoeten en zouten haard, in beheer bij Staatsbosbeheer, met 
natuurdoeltypen vochtig schraalland, zilt- en overstromingsgrasland en moeras. Het heeft een vast 
streefpeil dat gereguleerd wordt door schotbalkstuw Rampweg (KST454). 

De gewenste drooglegging en daarbij horende peilen van het natuurgebied zijn afgestemd met 
terreinbeheerder Natuurmonumenten. Het huidige peil voldoet aan de wensen. 
 

De PWO geeft hier geen aanleiding om het peilbeheer te wijzigen. De huidige peilen worden vastgesteld. 
 

Voorgestelde maatregelen      (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 

  



  
 

Waterkwaliteit en ecologie (KRW) 

In dit peilgebied ligt geen KRW-waterlichaam. Het peilgebied voldoet onder normale omstandigheden 
aan de wens van een maximaal peilverschil van 20 cm. 

 

Waterbeheer onder extreem natte omstandigheden (WB21) 

Functie Oppervlak Herhalings-

tijd 

Inundatie 

(WL2050) 

Oordeel 

Bebouwing 0.0 ha T=100 0.00% Voldoet 

Glastuinbouw 0.0 ha T=50 0.0% Geen glastuinbouw 

Hoogwaardige land- en 
tuinbouw (incl. roulerend) 

0.0 ha T=50 0.0% Geen hoogwaardige land- en 
tuinbouw 

Overige landbouw  
en grasland 

0.6 ha T=25 0.0% Voldoet 

Natuur 15.3 ha T=50 8.0% Niet getoetst 
 

Afweging extreme omstandigheden 

Tijdelijke inundatie bij extreme neerslag wordt in natuurgebieden toegestaan. 
Met de terreinbeheerder is afgesproken dat bij calamiteiten met hevige regenval de stuw in overleg 
handmatig kan worden opgezet om water vast te houden en daarmee het poldersysteem te ontlasten 
(in de broedperiode in principe niet vasthouden, alleen onder zeer extreme omstandigheden). 
 

Voorgestelde maatregelen   (zie afbeelding laatste pagina) 

Geen 
 

Berekende inundatie extreme afvoersituatie   (WL2050) 

 
 
 

Signalen uit de streek 

Vanuit de enquête en streekinzage zijn geen reacties ontvangen voor dit peilgebied  

 
 
  



  
 

Voorgestelde maatregelen (paars) en onderzoeken (geel) 

 
 

Toetsing drooglegging, afvoersituatie winter,  huidige situatie 

 
 

Toetsing drooglegging, rustsituatie zomer,  huidige situatie 

 



  
 

 


