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1 Inleiding 

In het Bestuursprogramma 2006-2009 is opgenomen dat het gehele beheersgebied in 2015 vol-
doet aan zowel de normering voor wateroverlast (WB 21) als die voor de watersysteemkwaliteit 
(KRW). Naar beide normeringen wordt in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) verwe-
zen. De doelstellingen van het NBW (inclusief de normeringen) zijn ook opgenomen in zowel 
ons ’oude’ als het nieuwe Waterbeheerplan (WBP). Het NBW is in 2008 geactualiseerd en door 
de betrokken partijen getekend. Een van de speerpunten van het WBP is de gebiedsgerichte 
aanpak. Hierbij wordt ons beheersgebied per deelgebied op orde gebracht. Het onderhavige 
plan heeft betrekking op de afvoergebieden De Valle, Adriaan, Willem, Jacoba en sluis Jacoba, 
ofwel Noord-Beveland.  
 
Het watersysteemgedrag van deze gebieden is bestudeerd aan de hand van modellen. Op deze 
wijze is een beeld gevormd van de effecten van ingrepen en combinaties van ingrepen op het 
watersysteem. Via een rekenslag is getoetst in hoeverre met ingrijpen op het huidige watersys-
teem wordt voldaan aan de normen uit het WB 21e  eeuw. Naast de modelmatige aanpak is 
daarnaast onderzoek gedaan naar de relatie tussen het grond- en oppervlaktewaterregime 
(GGOR). Daarnaast is onderzocht welke maatregelen ten behoeve van goede waterkwaliteit 
nodig zijn. Waar mogelijk liften benodigde maatregelen voor de waterkwaliteit mee met die voor 
de waterkwantiteit. Zoals in het Bestuursakkoord water (2007) met de Provincie is afgesproken, 
is tevens een koppeling gezocht met doelstellingen met betrekking tot natte ecologische verbin-
dingszones en het landschap. Bij de totstandkoming van het gebiedsplan is zowel intern als ex-
tern overleg gevoerd. Vooraf hebben agrariërs in deze gebieden via een enquête kunnen aan-
geven wat naar hun mening de knelpunten in het watersysteem zijn. Bovendien zijn alle betrok-
ken organisaties aanwezig geweest bij een tweetal workshops, waarin onder meer de potentiële 
oplossingen besproken zijn. Bij deze workshops zijn vertegenwoordigers geweest van: de pro-
vincie, de ZLTO, de natuurorganisaties,visvereniging en de gemeente.  
 
In hoofdstuk 2 wordt een korte beschrijving gegeven van het gebied en de karakteristieken. In 
het daarop volgende hoofdstuk 3 worden voorgestelde maatregelen beschreven. Tot slot wordt 
in hoofdstuk 4 een overzicht gegeven van de geraamde kosten behorende bij de voorgestelde 
maatregelen.  
 
Met de afronding van deze onderzoeksfase in het gebiedsplan kan gestart worden met de voor-
bereiding van de uitvoering van de werken. Daarnaast wordt er op basis van de GGOR een 
peilbesluit en bijhorende maatregelen voorbereid. Met de verzamelde geometrische gegevens 
wordt een legger opgesteld. 
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2 Gebiedsbeschrijving 

2.1 Huidige situatie 

Het deelgebied Noord-Beveland is een eiland dat aan de noordzijde wordt begrensd door de 
Oosterschelde en aan de zuidzijde door het Veerse Meer.  

 
Figuur 1 afwateringsgebieden Noord Beveland 

De buitendijkse gebieden Banjaard, Schotsman-Ruiterplaat en Goudplaat voeren hun water on-
der vrijverval af op het Veerse meer en vormen als zodanig geen onderdeel van het afwate-
ringsstelsel van Noord-Beveland. Hierdoor vormen ze geen onderdeel van dit plan.  
 
Om het overtollige regenwater af te kunnen voeren is in de loop van de eeuwen een waterlo-
penstelsel ontstaan van primaire en secundaire waterlopen. Het overtollige water wordt op de 
Oosterschelde en het Veerse Meer geloosd. Het gemaal en de sluis De Valle bij Colijnsplaat 
lozen het water op de Oosterschelde. Het overige overtollige water wordt geloosd via: gemaal 
Adriaan, gemaal Willem, gemaal Jacoba en de sluis Jacoba. Door de verbinding tussen gebied 
De Valle en Adriaan wordt een groot deel van het overtollige water uit Adriaan via de Valle ge-
loosd op de Oosterschelde. Er wordt op dit moment gewerkt aan het vergroten van de koppeling 
tussen het afwateringsgebied De Valle en Willem. Het gebied kent twee onderbemalingen te 
weten Onrust en Nooitgedacht in het gebied sluis Jacoba.  
 
Het eiland is relatief dun bevolkt en er is één gemeente: Noord-Beveland. Met name aan de 
randen van het Veerse Meer en nabij de Noordzee is veel bebouwing met een recreatief doel. In 
deze strook bevinden zich enkele campings. De Banjaard, Ruiterplaat, Schotsman en Rancho 
Grande zijn deels permanent bewoond.  
 
De bodem bestaat voor het overgrote deel uit kleigronden. Plaatselijk zijn ook plaatgronden aan 
te treffen. Richting de duinen zit er meer zand in de bodem.  
 
De bodem van het eiland is overwegend in gebruik als landbouwgrond. Tussen de landbouw-
percelen is op een enkele plaats veeteelt en een boomgaard te vinden.  
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rood: gemalen 
bruin: primaire waterlopen 
blauw: secundaire waterlopen 
Figuur 2 afwateringssysteem 
 
 
De hoogteverschillen op Noord-Beveland zijn over het algemeen niet groot. Op de hoogtekaart 
zijn wel de sporen te zien van oude kreken. Het centrale deel van het eiland is iets lager gele-
gen. Nabij de duinen liggen de hoger gelegen gebieden. 

 
Figuur 3 hoogtekaart in stappen van 25 cm 

In de huidige situatie is er op het Veerse Meer een zomer- (-0,10 m NAP) en een winterstreefpeil 
(-0,70 m NAP) ingesteld. Voor een betere ecologie en optimalisering in de recreatievoorzienin-
gen is een hoger winterpeil wenselijk. Rijkswaterstaat heeft hiervoor een peilbesluit opgesteld 
met bijhorende compenserende maatregelen. Deze maatregelen betreffen voor Noord-Beveland 
financiële middelen om gemaalcapaciteitsreductie door peilstijging van het Veerse meer te kun-
nen compenseren.  
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2.2 Knelpunten 

In het dagelijks gebruik van het watersysteem wordt op diverse plaatsen wateroverlast en water 
tekort ervaren. Deze overlast en het tekort komen ook in de GGOR studie naar voren. Concen-
traties van deze problemen zijn te vinden in de gebieden achter de gemalen Nooitgedacht, On-
rust en Adriaan. Wateroverlast is ook bekend in en rond Kamperland. Op de plaatsen met veel 
zand in de bodem blijkt plaatselijk sprake te zijn van watertekort. 
 
In het waterlopenstelsel worden op diverse plaatsen stremmingen waargenomen. Uit de model-
berekeningen blijken veel van deze knelpunten het gevolg te zijn van te krappe duikers of water-
lopen.  
 
De waterkwaliteit in het gebied voldoet niet aan de in de Europese Kader Richtlijn Water (KRW) 
gestelde eisen. Uit inventarisaties blijkt dat de meeste waterlichamen qua morfologie nog niet 
voldoen aan de gestelde eisen. Eveneens zijn in het kader van de KRW de vismigratie-
mogelijkheden nog te beperkt. 
 
Uit de toetsing aan de werknormen blijkt een aantal kleine gebieden niet te voldoen aan de nor-
men. Daarnaast blijkt er een behoorlijk aantal hectares te zijn die, hoewel ze niet falen, maar 
een zeer beperkte drooglegging hebben in extreme situaties. 
 

 
blauw/groen: staan onder water bij hevige neerslag 
rood/oranje: beperkte drooglegging bij hevige neerslag 
 

Figuur 4 resultaten bij toetsing met kans 1 per 25 jaar 
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3 Maatregelen 

3.1 Inleiding 

Mede met behulp van de inventarisatie onder belanghebbenden zijn mogelijke oplossingen voor 
knelpunten in beeld gebracht. Vervolgens zijn deze oplossingen doorgerekend in het watersys-
teemmodel op hun effecten. De resultaten van deze studie, de GGOR studie en onderzoek naar 
waterkwaliteit zijn in openbare informatieavonden getoond. Een ieder heeft een aantal weken de 
gelegenheid gehad om de resultaten binnen de belangengroepen te bespreken. De vertegen-
woordigers van deze belangengroepen hebben op de twee gehouden workshops inhoudelijk de 
oplossingen en kansen besproken. 
 
Vervolgens is er intern een workshop gehouden. Hierin zijn alle beschikbare gegevens op een 
rijtje gezet en heeft een belangenafweging plaatsgevonden. Bij deze interne workshop is de 
keuze er vooral op gericht geweest te bepalen welke varianten technisch en economisch haal-
baar zijn. Hieronder worden de maatregelen beschreven die haalbaar geacht worden.  
 
3.2 Maatregelen  

3.2.1 Opheffen van stremmingen in primaire waterlopen 

Uit de modelstudie en inventarisatie blijkt dat een aantal duikers en waterlopen een stremmend 
effect heeft op de afvoer van overtollig regenwater. Deze kunstwerken in de hoofdwaterlopen 
naar het gemaal zullen worden aangepakt. In de meeste gevallen betekent dit het vervangen 
van bestaande duikers door duikers met een grotere afmeting of hoogteligging. 
 
geraamde kosten van deze maatregel: € 350.000,-- 
 
3.2.2 Aanpassingen van gemaal en sluis Jacoba  

Het gemaal en de sluis Jacoba staan op de lijst om aangepast te worden in het kader van het 
peilbesluit voor het Veerse Meer. In deze lijst staat voor sluis Jacoba een nieuw gemaal van 60 
m³/min en voor gemaal Jacoba een compensatie van 11,9%. In combinatie met deze compensa-
tie is ervoor gekozen om de gemaalcapaciteit nog iets te vergroten zodanig dat er voldoende 
capaciteit is voor de toekomst. Bij de verdere technische uitwerking zal duidelijk moeten worden 
of het financieel aantrekkelijk is de nieuwe pomp voor de sluis en de aangepaste pomp voor 
gemaal Jacoba in één gebouwtje onder te brengen. 
 
geraamde kosten van deze maatregel: € 500.000,--  
 
3.2.3 Aanpassen gemaal Willem 

Naast de op de rol staande compensatie voor de peilverhoging van het Veerse meer kan de 
capaciteit van het gemaal nog worden gemaximaliseerd. De uiteindelijke maximale capaciteit zal 
afhangen van de mogelijkheden die de bestaande behuizing biedt. Ingeschat wordt dat een ca-
paciteitsuitbreiding van ca 20% haalbaar is. 
 
geraamde kosten van deze maatregel: € 1.000.000,--  
 
3.2.4 Aanpassen gemaal Adriaan 

Evenals gemaal Willem kan de capaciteit van het gemaal worden gemaximaliseerd.  
 
geraamde kosten van deze maatregel: € 500.000,-- 
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3.2.5 Aanpassen van de onderbemalingen Onrust en Nooitgedacht 

Uit berekeningen en de inventarisatie blijken de gebieden liggend achter de onderbemalingen 
Onrust en Nooitgedacht kritisch te zijn bij extreme neerslag. Om hierin verbetering te brengen 
wordt voorgesteld de gemalen in capaciteit binnen de bestaande behuizing te maximaliseren. In 
de berekeningen is uitgegaan van een verbetering van ca 15%. Gezien de zomer- en winter-
streefpeilen is het aanbrengen van een bypass een goede optie om in geval van extreme neer-
slag meer water af te kunnen voeren. Het verwijderen van beide gemalen, zoals tijdens de 
workshop is voorgesteld, is gezien de gewenste streefpeilen niet mogelijk. 
 
 geraamde kosten van deze maatregel: € 500.000,-- 
 
3.2.6 Aanpassingen ten behoeve van het GGOR 

Uit de analyse van de GGOR blijkt dat door peilwijzigingen en het aanpassen van duikers winst 
te behalen valt in het realiseren van een optimale drooglegging. Hiermee kunnen de te natte 
delen droger worden en de te droge delen een gunstigere drooglegging krijgen.  
 
geraamde kosten van deze maatregel: € 800.000,-- 
 
3.2.7 Realiseren van berging en herinrichting oevers 

Extra berging wordt gerealiseerd in de toevoerende waterlopen naar de grote gemalen. Door 
geringe berging nabij Willem en Adriaan is hier nabij het gemaal een extra brede berging voor-
zien om enkele zogenaamde boezems te creëren. Een boezem verbetert de werking van het 
gemaal. De berging in de waterlopen wordt gevonden in de 15,5 km KRW-waterlichamen en de 
5 km 
 

 
Figuur 5 locaties van EVZ en KRW-lichamen  

 
Ecologische Verbindings Zones (EVZ). Door de oevers  te herinrichten ontstaat er een robuust 
systeem waarbij zowel berging ontstaat als een sterk verbeterde morfologische inrichting. Ge-
deeltelijk is de aanleg van de EVZ al gerealiseerd bij de uitvoering van de verbetering van de 
koppeling tussen gebied Willem en de Valle. 
 
geraamde kosten van deze maatregel: € 4.500.000,-- 
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3.2.8 Functiewijziging te lage delen 

Uit modelonderzoek blijkt dat er enkele locaties zijn die ook bij uitvoering van alle voorgenomen 
maatregelen niet zullen voldoen aan de NBW normen. Voor dit beperkt aantal hectares zal on-
derzocht worden of het plaatselijk ophogen of functiewijziging mogelijkheden biedt. 
 
geraamde kosten van deze maatregel: € 100.000,-- 
 
3.2.9 Aanleg van vispassages 

Door het passeerbaar maken van twee kunstwerken voor vissen kan via de sluis in de Valle een 
groot deel van Noord-Beveland worden bereikt voor trekvis. 
 
geraamde kosten van deze maatregel: € 100.000,-- 
 
3.3 Effecten van voorgestelde maatregelen 

Het voorgestelde pakket aan maatregelen geeft een duidelijke verbetering op kritische gebieden 
bij hevige neerslag. De falende delen zijn, op het Bokkegat na, vrijwel geheel opgelost en de 
drooglegging bij hevige neerslag is aanzienlijk verminderd. Voor die plaatsen waar er sprake 
was van een situatie van te droog of te nat onder normale omstandigheden wordt een duidelijke 
verbetering verwacht. De maatregelen zullen een dusdanige verbetering geven aan de water-
kwaliteit dat op termijn voldaan kan worden aan de gestelde eisen in de Europese Kaderrichtlijn 
Water. 
 
 

 
 
 
blauw/groen: delen staan onder water bij hevige neerslag 
rood/oranje: beperkte drooglegging bij hevige neerslag 
 

Figuur 6 resultaten bij toetsing na het nemen van maatregelen met kans 1 per 25 jaar (ter 
vergelijking zie figuur 4) 

3.4 Afgevallen alternatieven 

In de onderzoeksfase is nog een aantal andere oplossingsrichtingen onderzocht en besproken. 
Een inrichtingsvariant met het accent op extra berging in het waterlopenstelsel werd niet realis-
tisch geacht gezien de hoge kosten en de verwerving van de daarvoor benodigde gronden. Een 
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ander alternatief dat hoog scoorde was een nieuw gemaal aan de Oosterschelde zijde. Bij de 
nadere uitwerking bleek aan deze oplossing een aantal bezwaren te kleven. Bovendien is ze 
duidelijk duurder. Afhankelijk van de locatie van het nieuwe gemaal worden de extra kosten voor 
de oplossing met een gemaal aan de Oosterschelde geraamd op  € 1.000.000,-- tot € 
1.300.000,--. 
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4 Kosten 

 
Kostenoverzicht van het voorgestelde pakket: 
 
Omschrijving maatregel Geraamde kosten 

Maatregelen knelpunten waterlopenstelsel € 350.000,-- 

Aanpassingen gemaalcapaciteiten Willem, Adriaan, 
Jacoba, Nooitgedacht en Onrust 

€ 2.500.000,-- 

Maatregelen t.b.v GGOR  € 800.000,-- 

Maatregelen vismigratie € 100.000,-- 

Aanleg extra berging in aanvoerroutes naar gemalen € 4.500.000,-- 

Functiewijziging € 100.000,-- 

Functiewijziging en onvoorzien € 150.000,-- 

  

Totaal geraamde bruto kosten € 8.500.000,-- 

Bijdrage peil aanpassing Veerse Meer* € 1.600.000,-- 

Subsidie aanleg EVZ (provincie)* € 250.000,-- 

  

Totaal geraamde netto kosten € 6.650.000.--  

opmerking* : de bijdrage hangt af van de werkelijke kosten 
 
 
 
De totale bruto kosten van het voorgestelde pakket aan maatregelen worden geraamd op 
 € 8.500.000,--.  De netto geraamde kosten na aftrek van de voorziene subsidies zijn 
 € 6.650.000,-. Het bedrag past binnen het in het Waterbeheerplan genoemde bedrag voor de 
gebiedsgerichte aanpak van Noord-Beveland en de daarop gebaseerde meerjarenraming 2009-
2012. Er zal bovendien getracht worden nog andere subsidiebronnen aan te boren.  
 
Het Waterplan Noord-Beveland is een plan op hoofdlijnen. Het is de bedoeling om na goedkeu-
ring van het Waterplan Noord-Beveland te starten met de voorbereiding van de uitvoering van 
de maatregelen. De verschillende maatregelen worden uitgewerkt tot concrete deelplannen met 
aparte begrotingsplannen ten behoeve van het aanvragen van kredieten. Gezien de benodigde 
voorbereidingstijd zullen in 2009 nog geen werken worden uitgevoerd. Er zijn daarom ook geen 
werken opgenomen in het begrotingsprogramma van 2009. De eerste werkzaamheden, be-
staande uit gemaalcapaciteitsuitbreiding en (strategische) grondaankoop, zijn voorzien in 2010. 
Het grootste deel van de kosten is voorzien voor de periode na 2012 met uitloop tot na 2015. 
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