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SAMENVATTING, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
Het project Ruimte voor de Rivier (RvR) IJsseldelta bestaat uit twee maatregelen, die ten doel hebben de
maatgevende hoogwaterstanden te verlagen en daarmee de hoogwaterveiligheid te vergroten. De
maatregelen zijn de projectonderdelen Zomerbedverlaging Beneden-IJssel (ZBIJ) en het Reevediep. Voor
het project ZBIJ wordt de IJssel bij Kampen over een lengte van circa 7 km verdiept en worden er tussen
Kampen en Zwolle in de uiterwaarden maatregelen genomen om de ruimtelijke kwaliteit van het gebied te
verbeteren. Het Reevediep is een hoogwatergeul ten zuiden van Kampen tussen de IJssel en de
Randmeren. Gezamenlijk verlagen deze maatregelen de maatgevende hoogwaterstand bij Zwolle met
circa 35 cm.
Voor de beoordeling van de effecten op de (geo)hydrologie is het van belang een goed en gezamenlijk
beeld te hebben van de nulsituatie voor grondwater. Dit beeld moet duidelijk zijn voordat met de
uitvoeringswerkzaamheden wordt gestart. Tijdens de planstudie SNIP3 zijn voor de monitoring diverse
onderzoeksvragen geformuleerd in het monitoringsplan [DHV, 2013c]. Dit rapport beantwoordt de
onderzoeksvragen met betrekking tot de nulsituatie van het grondwaterregime in het projectgebied ZBIJ.
De nulsituatie in het projectgebied Reevediep wordt in een later stadium in een ander document
vastgelegd.
Doelstelling
Dit rapport heeft drie doelen. Het eerste doel is het vastleggen van het huidige grondwaterregime
(nulsituatie) in het gebied waar Zomerbedverlaging Beneden-IJssel mogelijk effecten zal hebben op het
grondwater. Die nulsituatie kan tijdens en na realisatie van ZBIJ worden gebruikt als referentie. Het tweede
doel van dit rapport is het vastleggen van de nulsituatie van het grondwater in de gemeente Kampen. Dat
kan eveneens worden gebruikt als referentie voor ZBIJ. Het kan ook worden gebruikt als beschrijving van
het huidige grondwaterregime ten behoeve van de gemeentelijke grondwaterzorgplicht, zoals bedoeld in
het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) van de gemeente Kampen. Het derde doel van het
project is vast te stellen of de nieuwe metingen aanleiding geven om de eerder gemaakte voorspelling van
effecten ten tijde van de planstudie SNIP3 bij te stellen.
De conclusies en aanbevelingen worden hieronder per doel genoemd.
Huidige grondwaterregime (nulsituatie) in het gebied waar Zomerbedverlaging Beneden-IJssel
mogelijk effecten heeft op het grondwater.
Om in de toekomst uit metingen te kunnen vaststellen in welke mate het grondwaterregime wordt
beïnvloed door het project wordt in dit rapport de nulsituatie vastgelegd van de volgende aspecten in
gebied 1 (de IJssel en aangrenzende gebieden bij Kampen) en gebied 2 (de IJssel en aangrenzende
gebieden tussen Kampen en Zwolle):
Gebied 1: verschil tussen het IJsselpeil en de stijghoogte (Bijlage 5.2);
In het hele traject is het gemiddeld IJsselpeil hoger dan de gemiddelde stijghoogte. Netto infiltreert er
gedurende een jaar water uit de IJssel naar het watervoerende pakket. Het verschil verloopt van circa
-0.05 tot -0.2 m aan de zuidzijde van Kampen (ZBY047 langs de IJsseldijk), tot maximaal -0.5 m ter hoogte
van de Eilandbrug.
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Gebied 1: relatie tussen dynamiek van het IJsselpeil en dynamiek van de stijghoogte (Bijlage 5.3);
De bijdrage van de dynamiek van de IJssel in de dynamiek van de stijghoogte direct langs de IJssel is
1
groot (> 0.7 ) en neemt af met toenemende afstand tot de IJssel. Dit komt overeen met de hydrologische
verwachtingen. Er zijn geen grote verschillen in de langs richting van de IJssel.
Gebied 1: indien mogelijk overdrachtsfactor tussen stijghoogte en grondwaterstand;
Het is voor het stedelijk bebouwde gebied niet mogelijk om op basis van gemeten tijdreeksen van
grondwaterstand en stijghoogte de overdrachtsfactor tussen stijghoogte en grondwaterstand betrouwbaar
vast te stellen. Dit komt o.a. doordat de onzekerheid over de hoeveelheid verharding in een gebied veel
invloed heeft op het resultaat van het deterministische model.
Gebied 2: relatie tussen dynamiek van het IJsselpeil en dynamiek van de stijghoogte (Bijlage 6.3);
De bijdrage van het IJsselpeil aan de stijghoogte ligt buitendijks tussen Kampen en Zwolle tussen 0.6 en
0.8. Dit betekent dat, als het IJsselpeil met 10 cm daalt, de stijghoogte dan met 6 tot 8 cm daalt. Bij
peilbuis B21D0107 (Zalkerbosch) is de bijdrage meer dan 0.9. Binnendijks is de bijdrage van het IJsselpeil
minder dan 0.4. De bijdrage van het IJsselpeil aan de grondwaterstand is kleiner of gelijk aan het effect op
de stijghoogte.
Gebied 2: grondwaterstanden en plasdras-omstandigheden in uiterwaarden (Paragraaf 5.5).
Bentickswelle: In de winter van 2014 stond in perioden met een IJsselpeil nabij of boven maaiveld, de
grondwaterstand aan maaiveld. Dit geldt in ieder geval voor de lage standplaatsen met een
maaiveldhoogte tot circa +0.7 m NAP. Vanaf maart 2014 dalen de IJsselpeilen en zakken de
grondwaterstanden uit. Het areaal met gunstig plas-drasomstandigheden voor vogels in de
fourageerperiode nam daardoor af.
Bij een aantal peilbuizen zijn er niet opgeloste vragen over de hoogte van meetpunten en de betrouwbaarheid van handpeilingen, waardoor de nulsituatie in de uiterwaarden Scherenwelle, Zalkerbosch en
2
Koppelerwaard niet volledig kan worden beschreven ;
Huidige grondwaterregime (nulsituatie) in de gemeente Kampen.
Om in de toekomst uit metingen te kunnen vaststellen in welke mate het grondwaterregime wordt
beïnvloed door het project en ten behoeve van de gemeentelijke grondwaterzorgplicht wordt in dit rapport
de nulsituatie vastgelegd van de volgende aspecten:
Grondwaterstanden in buurten Kampen (zie paragraaf 6.1 en Bijlage 7);
Op basis van de gemeten grondwaterstanden over de afgelopen jaren wordt geconcludeerd dat in 5 wijken
van Kampen (Binnenstad Kampen, Bovenbroek, Hagenbroek, Industrieterrein Kampen – Industrieweg en
Haatland) en 3 wijken van IJsselmuiden (Stationsplein, Centrum IJsselmuiden en Industrieterrein
IJsselmuiden) in significante delen van de wijk de GHG waarschijnlijk ondieper is dan 70 cm-mv. In
2 wijken (Brunnepe en Cellesbroek – Wederiklaan) treedt er mogelijk zeer lokaal een GHG op die ondieper
is dan 70 cm-mv.
Grondwaterstanden bijzondere objecten Kampen (zie paragraaf 6.2);
Uit de metingen blijkt dat er grote verschillen zijn tussen de verschillende monumenten. Bij de Bovenkerk
is de grondwaterstand relatief ondiep, bij de Koornmarktpoort en de Cellebroederspoort is de
grondwaterstand relatief diep.
Verhang grondwaterverontreinigingen (zie paragraaf 6.3).
Het verhang over de vijf locaties in de gemeente Kampen ligt tussen de 0.3 en 0.6 m per kilometer.

1

e

Dit betekent dat als de IJssel met 1 m stijgt, de stijghoogte in het 1 watervoerende pakket met meer dan
0.7 m toeneemt.
2
De detaillering van de uitvoeringsmaatregelen en monitoring natuureffecten wordt voor de uiterwaarden
Scherenwelle, Bentickswelle, Koppelerwaard en Zalkerbosch beschreven in de rapportages van Arcadis
[Arcadis, 2015a t/m d].
28 april 2015, versie Definitief
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Geven de nieuwe metingen aanleiding om de eerder gemaakte voorspelling van effecten bij te
stellen
Op basis van vergelijking van het model met de metingen en de tijdreeksmodellen, mede met het oog op
de in het model ingevoerde weerstand tussen IJssel en watervoerend pakket trekken we de volgende
conclusies (zie Bijlage 8):
–
in het gebied tussen Molenbrug en zuidzijde van de Binnenstad Kampen voorspelt het model
ongeveer de juiste stijghoogten en ook de juiste dynamiek. In dit gebied geeft de goede
overeenkomst tussen berekende en gemeten grondwaterstanden vertrouwen in de door het model
voorspelde effecten;
–
in het gebied grenzend aan de Binnenstad Kampen en Brunnepe zijn de gemiddelde stijghoogten
in het model lager dan gemeten, en is de respons van de stijghoogten op dynamiek van het
IJsselpeil in het model te klein. Dat duidt op een te hoge intredeweerstand in het model. Dat
betekent dat vergraving van de bodem mogelijk een kleiner effect heeft op de stijghoogten dan het
model heeft voorspeld.
–
in het gebied grenzend aan het Industrieterrein Kampen, en het tegenoverliggende Kampereiland
zijn de gemiddelde stijghoogten in het model hoger dan gemeten, en is het verschil tussen het
IJsselpeil en de stijghoogte in het model kleiner. De bijdrage van de IJssel aan de dynamiek van de
stijghoogte wordt door het model waarschijnlijk overschat. Dat duidt erop dat de intredeweerstand
waarschijnlijk hoger is dan gemeten. Dat betekent dat door de vergraving er meer weerstand zal
worden weggenomen dan verwacht, waardoor de effecten groter zullen zijn dan verwacht.
–
in het gebied tussen Kampen en Zwolle geven de metingen geen aanleiding tot het aanpassen van
de verwachting en bijstelling van de risico’s. Bij de uiterwaard Scherenwelle maken de nu
beschikbare metingen het mogelijk om een betere voorspelling te doen van de mogelijke effecten
binnendijks.
De afspraken uit het monitoringsplan zijn grotendeels goed uitgevoerd. Ondanks het ontbreken van enkele
meetreeksen of delen van meetreeksen was het mogelijk de nulsituatie van het grondwater goed vast te
stellen. Wij adviseren wel het referentieniveau van verschillende peilbuizen opnieuw in te meten. Verder
adviseren wij de werkprocessen met betrekking tot gegevensbeheer bij Programmabureau IJsseldelta te
verbeteren, om filterverwisseling, zowel in het veld als bij het gegevensbeheer, te voorkomen. De stappen
in het werkproces moeten beter worden gedocumenteerd, zodat bij niet-plausibele resultaten kan worden
achterhaald wat er is gebeurd en fouten eenvoudiger kunnen worden gecorrigeerd dan nu het geval is.
Door meer aandacht te geven aan het databeheer kan de benodigde inspanning in validatie en correctie
van meetreeksen worden beperkt.
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1

INLEIDING EN DOELSTELLING
De projecten Zomerbedverlaging Beneden-IJssel en Reevediep
Het project Ruimte voor de Rivier (RvR) IJsseldelta bestaat uit twee maatregelen, die ten doel hebben de
3
maatgevende hoogwaterstanden (bij afvoer van 16.000 m /s bij Lobith) te verlagen en daarmee de
hoogwaterveiligheid te vergroten. De maatregelen zijn het project Zomerbedverlaging Beneden-IJssel en
het Reevediep. Voor het project Zomerbedverlaging Beneden-IJssel (ZBIJ) wordt de IJssel bij Kampen
over een lengte van circa 7 km verdiept en worden er tussen Kampen en Zwolle in de uiterwaarden
maatregelen genomen om de ruimtelijke kwaliteit van het gebied te verbeteren. Het Reevediep is een
hoogwatergeul ten zuiden van Kampen tussen de IJssel en de Randmeren. Beide maatregelen zorgen
gezamenlijk voor een verlaging van de maatgevende hoogwaterstanden op de IJssel. De maatregel ZBIJ
zorgt voor een structurele verlaging van de IJsselpeilen in het traject Kampen tot circa Zwolle onder alle
afvoersituaties.
De locaties van de maatregelen in het kader van het project Zomerbedverlaging Beneden-IJssel en het
Reevediep worden gegeven in Afbeelding 1. De blauwe pijl geeft het traject aan waar het zomerbed wordt
vergraven. Als gevolg van deze vergraving treden er verlagingen van de IJsselpeilen op in gebied 1 en
gebied 2. Gebied 1 en 2 samen zijn het projectgebied Zomerbedverlaging Beneden-IJssel. In groen zijn de
uiterwaarden weergegeven waar in het kader van ZBIJ maatregelen worden genomen ter verbetering van
de ruimtelijke kwaliteit. Het gele gebied omkadert de hoogwatergeul, het Reevediep, inclusief dijken en de
herinrichting van uiterwaard Onderdijks langs de IJssel.

Afbeelding 1 Projectgebied Zomerbedverlaging Beneden-IJssel en het Reevediep (in de afbeelding
aangeduid met ‘IJsseldelta-Zuid’)
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Doelstelling van dit rapport
Voor de beoordeling van de effecten op de (geo)hydrologie is het van belang een goed en gezamenlijk
beeld te hebben van de nulsituatie van het grondwater. Dit beeld moet duidelijk zijn voordat met de
uitvoeringswerkzaamheden wordt gestart. Dit rapport beschrijft de nulsituatie van het grondwaterregime in
het projectgebied Zomerbedverlaging Beneden-IJssel. De nulsituatie in het projectgebied Reevediep wordt
later vastgelegd.
Dit rapport heeft drie doelen. Het eerste doel is het vastleggen van het huidige grondwaterregime
(nulsituatie) in het gebied waar Zomerbedverlaging Beneden-IJssel mogelijk effecten heeft op het
grondwater. Die nulsituatie kan tijdens en na realisatie van ZBIJ worden gebruikt als referentie. Nieuwe
metingen kunnen ermee worden vergeleken, zodat kan worden vastgesteld of er een effect is opgetreden.
Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen het gebied waar de IJssel wordt verdiept (gebied 1, in
hoofdstuk 4) en het gebied bovenstrooms daarvan, tussen Kampen en Zwolle (gebied 2, in hoofdstuk 5).
Het tweede doel van dit rapport is het vastleggen van de nulsituatie van het grondwater in de gemeente
Kampen. Dat kan eveneens worden gebruikt als referentie voor ZBIJ. Het kan ook worden gebruikt als
beschrijving van het huidige grondwaterregime ten behoeve van de gemeentelijke grondwaterzorgplicht,
zoals bedoeld in het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) van de gemeente Kampen [Gemeente
Kampen, ?]. Het stedelijk bebouwde deel van Kampen wordt beschreven in hoofdstuk 6.
Het derde doel van het project is vast te stellen of de nieuwe metingen aanleiding geven om de eerder
gemaakte voorspelling van effecten bij te stellen. De effectvoorspelling is opgenomen in de Planstudie
SNIP3 Zomerbedverlaging Beneden-IJssel, Deelrapport 3, grondwater [DHV, 2013a]. In hoofdstuk 8 wordt
voor de gebieden 1 en 2 beoordeeld of de nieuwe metingen aanleiding geven de effectvoorspelling bij te
stellen.
Dit rapport is geschreven voor het programmabureau Ruimte voor de Rivier om gezamenlijk met de
projectgroep IJsseldelta de nulsituatie vast te stellen. In de projectgroep IJsseldelta zijn naast het
programmabureau Ruimte voor de Rivier, de gemeente Kampen, waterschap Groot Salland, waterschap
Zuiderzeeland, waterschap Vallei en Veluwe, de provincie Overijssel en de provincie Gelderland
vertegenwoordigd. Daarnaast is dit rapport van specifiek belang voor de gemeente Kampen.
Leeswijzer
Om nulsituatie en effecten te kunnen vaststellen zijn een monitoringstrategie en een meetplan opgesteld
(Monitoringsplan grondwater [DHV, 2013c]). Het meetnet is ingericht en heeft vanaf november 2012 een
groot aantal metingen opgeleverd. In dit rapport worden die metingen geanalyseerd. De methoden die zijn
gebruikt voor het analyseren van de metingen worden beschreven in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 wordt
getoetst of de afspraken uit het monitoringsplan goed zijn nagekomen en of de kwaliteit van de
meetreeksen goed is.
In dit rapport wordt onderscheid gemaakt tussen drie gebieden. De onderbouwing van deze
onderverdeling wordt gegeven in paragraaf 2.1. Het betreft de volgende gebieden:
1.
Gebied 1: de IJssel en aangrenzende gebieden bij Kampen (hoofdstuk 4). Dit is het gebied waar de
bodem van de IJssel wordt vergraven. Het betreft mogelijke verhogingen van stijghoogten en
grondwaterstanden;
2.
Gebied 2: de IJssel en aangrenzende gebieden tussen Kampen en Zwolle (hoofdstuk 5). Ook hier
kunnen effecten van het project optreden, maar gaat het om mogelijke verlagingen van stijghoogten
en grondwaterstanden als gevolg van verlaging van IJsselpeilen. Daarnaast kunnen effecten optreden
als gevolg van de uiterwaardmaatregelen;
28 april 2015, versie Definitief
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3.

Het bebouwde gebied van de gemeente Kampen (hoofdstuk 6). Dit gebied wordt apart beschreven,
zodat het ook als document in het kader van de gemeentelijke grondwaterzorgplicht kan worden
gebruikt.

In hoofdstuk 7 wordt het functioneren van het meetnet geëvalueerd en worden aanbevelingen gedaan
voor verbeteringen.
De voorspelling van effecten op het grondwater is beschreven in de Planstudie SNIP3, Zomerbedverlaging
Beneden-IJssel, Deelrapport 3, grondwater [DHV, 2013a]. In hoofdstuk 8 wordt beschreven of de nu
beschikbare metingen aanleiding geven de eerder gemaakte effectvoorspelling bij te stellen.
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2

MONITORINGSTRATEGIE, MEETNET, METHODEN EN NORMEN
2.1

Monitoringstrategie

De monitoringstrategie (zie Monitoringplan grondwater ZBIJ [DHV, 2013c]) is erop gericht om de
belangrijkste factoren die van invloed zijn op de relatie tussen de ingreep (verlaging zomerbed) en effecten
(verandering van stijghoogten en grondwaterstanden), uit metingen te bepalen. Door voor, tijdens en na
realisatie van ZBIJ te volgen of die factoren veranderen, moet kunnen worden vastgesteld of er effecten
optreden en hoe groot die zijn. In het monitoringsplan [DHV, 2013c] is onderscheid gemaakt tussen twee
gebieden, namelijk het gebied waar de IJsselbodem wordt vergraven (gebied 1) en het gebied
bovenstrooms daarvan (gebied 2).

Afbeelding 2 Projectgebied Zomerbedverlaging Beneden-IJssel en de opdeling in gebieden
Monitoringstrategie in Gebied 1, langs IJssel in gebied met vergraving
Dit is het gebied waar de bodem van de IJssel wordt vergraven. Het wordt begrensd door de Eilandbrug in
het noordwesten, en de Molenbrug in het zuidoosten. De effecten en de strategie om deze uit metingen te
kunnen vaststellen, worden beschreven aan de hand van ingreep-effect-relaties:
–
Ingreep: verlaging van de intredeweerstand van de IJsselbodem. Doordat de stijghoogte in het
watervoerende pakket hier overal lager is dan de waterstand in de IJssel zal daardoor de infiltratie
van IJsselwater naar het watervoerende pakket toenemen. Daardoor treden de volgende effecten
in het grondwater op:
●
verhoging van de stijghoogte in het watervoerende pakket. Dit kan het best worden
vastgesteld uit de afname van het verschil tussen het IJsselpeil en de stijghoogte. Het
verschil tussen IJsselpeil en stijghoogte wordt bepaald door per peilbuis de over een langere
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periode gemiddelde stijghoogte te vergelijken met het gemiddelde IJsselpeil in dezelfde
periode. De nulsituatie wordt vastgesteld uit de nu beschikbare metingen in paragraaf 4.2;
●
toename van de mate waarin de stijghoogte reageert op een peilfluctuatie in de IJssel. De
relatie tussen dynamiek van het IJsselpeil en dynamiek van de stijghoogte kan het
beste uit metingen worden vastgesteld door middel van tijdreeksanalyse. De methode van
tijdreeksanalyse wordt beschreven in paragraaf 2.4. Daar wordt ook uitgelegd waarom
tijdreeksanalyse de beste methode is om dit te bepalen. De nulsituatie wordt vastgesteld uit
de nu beschikbare metingen. Resultaten van de tijdreeksanalyse staan in paragraaf 4.4;
●
door de verhoging van de stijghoogte in het watervoerende pakket kunnen vervolgens
grondwaterstanden worden verhoogd. De mate waarin dit gebeurt wordt bepaald door de
overdrachtsfactor tussen stijghoogte en grondwaterstand. Die overdrachtsfactor wordt niet
beïnvloed door het project. In Bijlage 10 wordt op basis van metingen bij enkele locaties in
Kampen de bandbreedte van de overdrachtsfactor onderzocht;
–
Ingreep: verruiming van het doorstroomprofiel van de IJssel. Daardoor wordt de waterstand in de
IJssel verlaagd, hetgeen het doel is van het project. De mate waarin dit gebeurt wordt niet met
grondwatermonitoring vastgesteld, maar met hydraulische modelberekeningen en monitoring van
oppervlaktewaterstanden, buiten het kader van dit rapport. Een verlaging van het IJsselpeil
veroorzaakt de volgende effecten in het grondwater:
●
verlaging van de stijghoogte. Van de mate waarin stijghoogten worden verlaagd, kan in de
toekomst een indicatie worden gekregen als de peilverlaging in de IJssel bekend is, in
combinatie met de toekomstige relatie (na vergraving) tussen de dynamiek van het
IJsselpeil en de dynamiek van de stijghoogte (tijdreeksanalyse, zie paragraaf 4.4). Een
andere methode is modelberekening;
●
door de verlaging van de stijghoogte kunnen grondwaterstanden worden verlaagd. De mate
waarin dit gebeurt wordt bepaald door de overdrachtsfactor. Die overdrachtsfactor wordt niet
beïnvloed door het project. In Bijlage 10 wordt op basis van metingen bij enkele locaties in
Kampen de bandbreedte van de overdrachtsfactor onderzocht.
De verwachting is dat de verhogingen van de stijghoogten door de vergraving groter zullen zijn dan de
effecten van de verlaging van de waterstanden, en dat er dus netto verhogingen van stijghoogten en
mogelijk ook van grondwaterstanden zullen optreden.
Monitoringstrategie in Gebied 2, tussen Kampen en Zwolle
Het project Zomerbedverlaging Beneden-IJssel zorgt voor lagere IJsselpeilen in het gebied tussen
Kampen en Zwolle. Bij hoge afvoeren van de IJssel wordt het IJsselpeil door de ingreep meer verlaagd
dan bij lage afvoeren. De mate waarin dit gebeurt wordt, zoals hiervoor al aangegeven op een andere
manier vastgesteld, buiten het kader van dit rapport.
Een verlaging van het IJsselpeil veroorzaakt de volgende effecten in het grondwater:
–
verlaging van de stijghoogte. De mate waarin stijghoogten worden verlaagd kan worden afgeleid uit
modelberekeningen. Een indicatie van het effect kan uit metingen worden geschat op basis van de
huidige relatie tussen de dynamiek van het IJsselpeil en de dynamiek van de stijghoogte. Die
relatie wordt bepaald met tijdreeksanalyse, volgens de methode beschreven in paragraaf 2.4. De
nulsituatie wordt vastgesteld uit de nu beschikbare metingen. Resultaten staan in paragraaf 5.4. De
relatie tussen grondwaterstanden en stijghoogten zal in dit gebied niet veranderen als gevolg van
het project. Hoofdstuk 8 gaat in op de vraag of de nu verzamelde metingen aanleiding zijn om de
met modelberekeningen gemaakte effectvoorspelling op dit punt bij te stellen;
–
door de verlaging van de stijghoogte kunnen grondwaterstanden worden verlaagd. De mate waarin
dit optreedt wordt bepaald door de overdrachtsfactor. Die overdrachtsfactor wordt niet beïnvloed
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door het project. In Bijlage 10 wordt op basis van metingen bij enkele locaties in Kampen de
bandbreedte van de overdrachtsfactor onderzocht.
Om in de toekomst uit metingen te kunnen vaststellen in welke mate het grondwaterregime wordt
beïnvloed door het project wordt in dit rapport de nulsituatie vastgelegd van de volgende aspecten:
–
gebied 1: verschil tussen het IJsselpeil en de stijghoogte;
–
gebied 1: relatie tussen dynamiek van het IJsselpeil en dynamiek van de stijghoogte;
–
gebied 1: indien mogelijk overdrachtsfactor tussen stijghoogte en grondwaterstand;
–
gebied 2: relatie tussen dynamiek van het IJsselpeil en dynamiek van de stijghoogte;
–
grondwaterstanden en plas-drasomstandigheden in uiterwaarden
En in het bebouwde gebied van Kampen:
–
grondwaterstanden in buurten Kampen;
–
grondwaterstanden bijzondere objecten Kampen;
–
grondwaterverhang grondwaterverontreinigingen.

2.2

Meetnet

Het meetnet omvat peilbuizen die voor dit project zijn geplaatst door het Programmabureau IJsseldelta, en
al bestaande peilbuizen van de provincie Overijssel, Vitens, Waterschap Groot-Salland en
Staatsbosbeheer. De locaties zijn op kaarten weergegeven in Bijlage 1. Stamgegevens staan in Bijlage 2.

2.3

Gehanteerde methoden voor verzamelen en valideren van metingen

Allereerst zijn alle meetreeksen verzameld bij Programmabureau IJsseldelta, Vitens, waterschap Groot
Salland, provincie Overijssel en Staatsbosbeheer. Vervolgens zijn de meetreeksen gevalideerd en
geanalyseerd.
Validatie van gegevens
In vrijwel alle peilbuizen worden grondwaterstanden automatisch gemeten met behulp van drukopnemers.
Deze meten de waterdruk (in Pa) ten opzichte van het niveau waarop de drukopnemer in de peilbuis is
afgesteld. Deze waterdruk is door de dataleveranciers gecorrigeerd voor luchtdrukvariaties en
omgerekend naar een grondwaterstand ten opzichte van NAP. Drukopnemers kunnen in de loop van de
tijd gaan verlopen (drift), en ook de omrekening is gevoelig voor het maken van fouten. Om fouten te
kunnen vaststellen worden de omgerekende en gecorrigeerde meetreeksen vergeleken met handpeilingen
(met een peillood ten opzichte van de bovenkant van de peilbuis)indien handpeilingen beschikbaar waren.
Bij de validatie zijn de volgende stappen doorlopen:
1.
Alle aangeleverde grondwaterstanden en handpeilingen zijn gevisualiseerd en gevalideerd in
Dawaco. De meetreeksen zijn geanalyseerd op uitbijters, sprongen, handpeilingen (indien
beschikbaar), compleetheid, filterwisselingen en hydrologische plausibiliteit. Uitbijters hebben de
waarde ‘geen meting’ gekregen in de database.
2.
Voor elke peilbuis is een tijdreeks aangemaakt van het IJsselpeil nabij de peilbuis. Dat is gedaan
door middel van interpolatie tussen meetstations van het IJsselpeil. De methode van interpolatie wordt
beschreven in Bijlage 3.2.

Rijkswaterstaat/Ruimte voor de Rivier IJsseldelta
RDCHW_BD4203_R0001_NL52146_c2.0
Alleen voor intern gebruik

28 april 2015, versie Definitief
- 13 -

HaskoningDHV Nederland B.V.

3.

Ten behoeve van de controle op hydrologische plausibiliteit zijn de meetreeksen per peilbuis
samen met het geïnterpoleerde IJsselpeil en de neerslag gevisualiseerd. Alle grafieken staan in
Bijlage 4.1. Een voorbeeld staat in Afbeelding 3.

Afbeelding 3 Meetreeks van de provincie Overijssel inclusief geïnterpoleerd IJsselpeil en neerslag.
Boven: Gemeten stijghoogte in m NAP in 4 filters en geïnterpoleerd IJsselpeil in m NAP (dikke
groene lijn). Onder: Dagelijkse neerslag in mm/dag (licht blauwe lijn).
De controle op hydrologische plausibiliteit leverde vragen op over meetreeksen. Een voorbeeld daarvan is
weergegeven in Afbeelding 4 (ZBY041, aan de linkeroever van de IJssel, noordzijde Binnenstad Kampen).
De sprong van de stijghoogte in filter 1 begin 2013 was aanleiding een vraag te stellen. Dergelijke vragen
zijn gesteld aan het Programmabureau IJsseldelta, Vitens en waterschap Groot Salland. Vragen en
antwoorden zijn vastgelegd en worden digitaal opgeleverd aan het programmabureau IJsseldelta. De
meetreeksen van de provincie Overijssel en Staatsbosbeheer leverden geen vragen op.
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Afbeelding 4 Voorbeeld van een meetreeks met niet plausibele data. Hierover zijn vragen gesteld.
e
Boven: Gemeten grondwaterstand in m NAP in filter 1 (blauwe lijn), gemeten stijghoogte in het 1
WVP in m NAP in filter 2 (rode lijn) en geïnterpoleerd IJsselpeil in m NAP (roze lijn). Onder:
Dagelijkse neerslag in mm/dag (licht blauwe lijn).
4.
5.

Reeksen of delen van reeksen met sprongen o.a. door bemalingen zijn als verdacht aangemerkt. In
de database is in de kolom “opgeschoond voor TRA” aangegeven om welke gegevens het gaat.
Hydrologisch niet plausibele meetreeksen (of delen van meetreeksen) zijn uit de database
verwijderd. Een voorbeeld van verwijderde delen van een meetreeks is weergegeven in Afbeelding 5.
De diver in peilbuis ZBY057 bleek in mei 2013 kapot te zijn gegaan. De meetreeks is vanaf mei 2013
uit de database verwijderd.
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Afbeelding 5 Voorbeeld van meetreeksen met hydrologisch niet plausibele data. Vanaf mei 2013
zijn de metingen verwijderd. Boven: Gemeten grondwaterstand in m NAP in filter 1 (blauwe lijn) en
geïnterpoleerd IJsselpeil (roze lijn). Onder: Dagelijkse neerslag in mm/dag (licht blauwe lijn).
6.

2.4

In de laatste fase van de analyse zijn meetreeksen per wijk of per regio in samenhang beoordeeld.
Dat was reden om verschillende (delen van) meetreeksen alsnog als hydrologisch niet plausibel aan
te merken. Deze opmerkingen worden digitaal opgeleverd aan het programmabureau IJsseldelta
Deze meetreeksen zijn in de database niet aangepast noch verwijderd. Daarnaast kwam de
filterstelling van enkele peilbuizen niet overeen met de in het monitoringsplan beoogde filterstelling. In
de database en in Bijlage 4.2 zijn deze peilbuizen aangemerkt met * (filter in veen- of kleilaag)) of **
(filter in watervoerend pakket (WVP) in plaats van deklaag (DKL), zoals beoogt in monitoringsplan).
Deze meetreeksen zijn in de database niet aangepast noch verwijderd.

Gehanteerde methoden voor analyseren van tijdreeksen

Keuze van de methode in relatie tot doel van dit project
In dit project is het noodzakelijk vast te stellen in welke mate de IJssel in de huidige situatie het grondwater
beïnvloedt (nulsituatie) en in welke mate dat verandert als gevolg van de zomerbedverlaging. Bij het
vaststellen van de invloed van de IJssel op de stijghoogten kan daarom onderscheid worden gemaakt
tussen:
–
het verschil tussen het gemiddelde IJsselpeil en de gemiddelde stijghoogte;
–
de mate waarin de stijghoogte reageert op fluctuaties van het IJsselpeil.
Om de invloed van fluctuaties van het rivierpeil op de stijghoogten uit metingen te kunnen vaststellen zijn
er in principe 4 methoden denkbaar:
–
analyse van de voortplanting van periodieke rivierpeilfluctuaties in het grondwater, waarbij
amplitude en faseverschuiving van golven in grondwater worden gerelateerd aan golven in het
rivierpeil. Deze methode is vooral geschikt bij rivieren met getijfluctuaties, maar is in het verleden
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–
–

–

ook wel gebruikt bij afvoergolven met perioden van weken tot maanden [Van der Kamp, 1973].
Daarbij zou gebruik kunnen worden gemaakt van Fourieranalyse (frequentieanalyse) [Stroet, 1986];
lineaire regressieanalyse;
tijdreeksanalyse waarbij meer factoren worden meegenomen die invloed hebben op de stijghoogte
dan alleen het IJsselpeil, zoals met het programma Menyanthes [Von Asmuth, 2012] en [KWR,
2010];
kalibratie van een niet stationair grondwatermodel.

Bij beschouwing van het verloop van het IJsselpeil (zie Afbeelding 6) blijkt dat deze veel te weinig een
periodiek karakter heeft om de eerste methode te kunnen toepassen. Alleen bij golven zoals in december
2012 tot en met maart 2013 zou het bruikbaar zijn. Er zou dan veel informatie verloren gaan.

Afbeelding 6 Gemeten peilen in Ketelmeer (meetpunt Rampspolbrug) en de IJssel (meetpunt
Kampen Rondeel en Nutricia).
Voor situaties met een geringe intredeweerstand en op korte afstanden van de IJssel zou
regressieanalyse voldoende zijn. Maar op iets grotere afstand van de IJssel, zeker in combinatie met
hogere intredeweerstanden worden de stijghoogten niet alleen beïnvloed door het IJsselpeil, maar ook
door neerslag, verdamping, peilen van ander oppervlaktewater en andere ingrepen zoals
grondwateronttrekkingen.
Kalibratie van een grondwatermodel is zeer bewerkelijk en levert geen direct meetresultaat. Daarom is
gekozen voor tijdreeksanalyse met Menyanthes. Impliciet kiezen we er daarmee voor om de bijdrage van
het IJsselpeil uit de tijdreeksmodellen als maat te hanteren om later, als het project is uitgevoerd, vast te
stellen of er een verandering is opgetreden (zie pagina 19 voor toelichting op de term bijdrage). Uit
steekproeven hebben we vastgesteld dat voor peilbuizen pal langs de IJssel deze bijdrage vrijwel
hetzelfde is als de relatie die wordt gevonden bij lineaire regressieanalyse. Dat geeft vertrouwen in het
toepassen van tijdreeksanalyse met Menyanthes.
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Correlatie tussen verklarende reeksen
Het peil in de IJssel wordt bepaald door de afvoer uit bovenstroomse gebieden (IJssel bovenstrooms van
Zwolle en het hele stroomgebied van de Rijn). Die afvoer wordt bepaald door neerslag en verdamping in
het stroomgebied, die uiteraard gecorreleerd is aan neerslag en verdamping in het onderzoeksgebied. Het
risico bestaat dus dat een fluctuatie als gevolg van neerslag en verdamping ten onrechte wordt aangezien
voor een gevolg van fluctuaties in het IJsselpeil, of omgekeerd.
Uit de metingen blijkt dat op korte afstand van de IJssel de overeenkomst tussen IJsselpeil en stijghoogte
zeer groot is. Een voorbeeld daarvan staat in Afbeelding 8. Op grotere afstand van de IJssel bestaat een
risico dat de bijdrage van IJsselpeilen aan de stijghoogten met tijdreeksanalyse verkeerd wordt bepaald.
Daarmee moet bij het trekken van conclusies rekening worden gehouden.
Beïnvloeding van stijghoogten door andere factoren waaraan het IJsselpeil is gecorreleerd
Een andere complicatie is het feit dat het IJsselpeil in het onderzoeksgebied wordt beïnvloed door het peil
in het Ketelmeer, met name in het gebied stroomafwaarts van de binnenstad. Het Ketelmeer staat in
verbinding met het Vossemeer, het Zwartemeer en het Ganzendiep. Die wateren hebben ook effect op de
stijghoogten. Binnen de gebieden die in Afbeelding 7 met rood zijn aangegeven worden stijghoogten niet
alleen beïnvloed door het IJsselpeil binnen het projectgebied (lichtblauw), maar ook door het
Ketelmeerpeil en IJsselpeil buiten het projectgebied (donkerblauw). Omdat die peilen sterk aan elkaar zijn
gecorreleerd wordt in die gebieden bijdrage van de IJssel aan stijghoogtefluctuaties overschat. Dit is
onafhankelijk van de onderzoeksmethode, ook bij lineaire regressieanalyse treedt dit op. Met dit fenomeen
moet bij het trekken van conclusies rekening worden gehouden.

Afbeelding 7 Gebieden in het invloedsgebied van Zomerbedverlaging, waar stijghoogten mede
worden beïnvloed door waterstandsfluctuaties op het Ketelmeer en de IJssel benedenstrooms van
het projectgebied.
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Beschrijving van de methode van tijdreeksanalyse
De tijdreeksanalyse is uitgevoerd met behulp van het software programma Menyanthes [KWR, 2010]. De
theoretische achtergrond wordt nader toegelicht in het proefschrift van de maker van het programma [Von
Asmuth, 2012]. Bij tijdreeksanalyse wordt een gemeten grondwaterstandsreeks met een tijdreeksmodel
verklaard uit zogenaamde verklarende reeksen. Dat gebeurt op basis van fysisch realistische dosiseffectrelaties, die worden verondersteld lineair te zijn.
Bij de tijdreeksanalyse zijn de volgende stappen uitgevoerd:
1.
Ten behoeve van de tijdreeksanalyse zijn alle meetreeksen van grondwaterstanden en stijghoogten
gebruikt, behalve meetreeksen of delen van meetreeksen die een opmerking rond “opgeschoond voor
tijdreeksanalyse (TRA)” hebben gekregen (bijvoorbeeld tijdelijke bronbemalingen). Voor de
tijdreeksanalyse zijn de meetreeksen herschaald naar een frequentie van 1 meting per dag, dagelijks
om 12:00. Als er niet exact op dat tijdstip een meting is, wordt geïnterpoleerd tussen de voorafgaande
en de eerstvolgende meting.
2.
Bij de tijdreeksanalyse zijn de verklarende reeksen neerslag, verdamping en IJsselpeil
meegenomen. Voor de neerslag is gebruik gemaakt van dagreeksen van de KNMI stations Dronten,
IJsselmuiden, Wapenveld en Zwolle. Voor de verdamping is gebruik gemaakt van dagreeksen van de
referentieverdamping volgens Makkink bij de KNMI stations Heino, Lelystad en Marknesse. Per
peilbuis is de meetreeks van het dichtst bij gelegen neerslagstation respectievelijk verdampingsstation
gebruikt. Voor de IJsselpeilen is gebruik gemaakt van de meetlocaties Ramspolbrug, Kampen
Bovenhaven en Katerveer van Rijkswaterstaat en de meetlocaties Adsum, Nutricia Kampen, Rondeel
Kampen en Stadsbrug Kampen van waterschap Groot Salland. De meetreeksen zijn herschaald naar
1 maal per dag (zoals bij peilbuizen). Per peilbuis is een tijdreeks van het IJsselpeil bepaald door
middel van ruimtelijke interpolatie tussen de meetpunten (zie Bijlage 3.2). De gemeten IJsselpeilen
vanaf 2006, de cumulatieve verdamping vanaf 2005 en de cumulatieve neerslag vanaf 2005 worden
in grafieken weergegeven in Bijlage 3.1. In Bijlage 4.1 is de neerslag ook bij elke
stijghoogtemeetreeks weergegeven. Bij extreme neerslaggebeurtenissen zijn de gemeten
neerslagreeksen bij peilbuizen op grotere afstand mogelijk minder betrouwbaar. Bij tijdreeksanalyse
wordt de hele neerslagreeks meegewogen, zodat die fout beperkt blijft.
3.
De tijdreeksanalyse is uitgevoerd met behulp van het software programma Menyanthes. De
gebruikte methode wordt nader toegelicht in de Handleiding Menyanthes [KWR, 2010]. Alle
tijdreeksmodellen zijn als menyanthes-file opgeleverd aan het Programmabureau IJsseldelta. De
tijdreeksanalyse levert per tijdreeks onder andere de volgende resultaten op:
a. Een tijdreeksmodel
b. Verklaarde variantie (EVP), ofwel hoe goed de afhankelijke variabele (grondwaterstand) op basis
van de verklarende variabele (IJsselpeil, neerslag en verdamping) kan worden voorspeld;
c. Gain (M0), ofwel de bijdrage van een verklarende reeks aan de gemeten stijghoogte;
d. Standaarddeviatie (SDEV), ofwel de standaardafwijking van deze invloed;
Op basis van de verklaarde variantie, de standaarddeviaties en enkele andere criteria wordt de
kwaliteit van elk tijdreeksmodel beoordeeld. Deze criteria staan in Bijlage 3.3. Alleen resultaten van
tijdreeksmodellen die voldoen aan de criteria worden gebruikt;
4.
Het belangrijkste resultaat van de tijdreeksanalyse is de bijdrage (Gain) van het IJsselpeil (M0
RIVER) aan de stijghoogte. Waarom dit belangrijk is, is uitgelegd in paragraaf 2.1. De stijghoogte in
peilbuis ZBY005 (op circa 50 m afstand van de IJssel, zuidzijde Binnenstad) vertoont een zeer sterke
relatie met het IJsselpeil (zie Afbeelding 8). De resultaten van het tijdreeksmodel voor deze peilbuis
worden gegeven in Afbeelding 9. In ZBY005_2 is de bijdrage van het IJsselpeil (M0 RIVER) aan de
e
stijghoogte 0.91. Dit betekent dat als de IJssel met 1 m stijgt, de stijghoogte in het 1 watervoerende
pakket met 0.91 m toeneemt. Dit is een zeer sterke relatie. Het tijdreeksmodel vertoont een grote
overeenkomst met de metingen (zie bovenste grafiek in Afbeelding 9). De verklaarde variantie (EVP)
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is 94%. De bijdrage voor alle peilbuizen is op kaarten weergegeven in de Bijlagen 5.3 en 6.3. Deze
resultaten worden toegelicht in de hoofdstukken 4 en 5.

Afbeelding 8 Boven: Gemeten grondwaterstand in m NAP in filter 1 (blauwe lijn), gemeten
e
stijghoogte in het 1 WVP in m NAP in filter 2 (rode lijn) en geïnterpoleerd IJsselpeil in m NAP (roze
lijn). Onder: Dagelijkse neerslag in mm/dag (licht blauwe lijn).

Afbeelding 9 Resultaat tijdreeksanalyse. Voorbeeld van een meetreeks van een stijghoogte (rode
punten) en een tijdreeksmodel (groene lijnen). Uit het tijdreeksmodel volgt een hoge bijdrage van
het IJsselpeil (M0 RIVER = 0.91), en een lage standaardafwijking van die bijdrage (M0 RIVER
SDEV = 0.01).
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2.5

Gehanteerde methoden voor karakterisering grondwaterregime

Bepalen huidige grondwaterregime ten opzichte van NAP
Het grondwaterregime bij elke peilbuis is gekarakteriseerd met de volgende grootheden:
a.
Gemiddelde grondwaterstand (GG);
b.
Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG). Dit is het gemiddelde van de hoogste drie (HG3)
de
ste
metingen op de 14 en 28 van de maand voor de jaren waarvoor er metingen beschikbaar zijn;
c.
Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG). Dit is het gemiddelde van de laagste drie (LG3)
de
ste
metingen op de 14 en 28 van de maand voor de jaren waarvoor er metingen beschikbaar zijn;
Van de meeste meetreeksen zijn de GG, GHG en GLG direct uit de metingen volgens de daarvoor
gebruikelijke methoden bepaald met Menyanthes. Ten behoeve van het bepalen van het huidige
grondwaterregime hebben de sprongen als gevolg van tijdelijke bronbemalingen de waarde ‘geen meting’
gekregen.
Correctie van korte meetreeksen
De meetreeksen van het Programmabureau IJsseldelta zijn relatief kort (maximaal 2 jaar). Indien de
meetreeksen niet lang genoeg zijn (korter dan 1,5 jaar) is het huidige grondwaterregime bepaald door voor
de GLG, GG en GHG respectievelijk het 12, 50 en 88 percentiel van de beschikbare meetreeks te nemen.
Dit is een andere schatter voor het bepalen van de GXG. Om te controleren of het allemaal vergelijkbaar
is, is de volgende controle uitgevoerd.
1.
Voor lange meetreeksen (langer dan circa 8 jaar) is het grondwaterregime (GG, GHG en GLG)
bepaald volgens de hiervoor beschreven standaard methode;
2.
Voor dezelfde meetreeksen is het grondwaterregime (GG, GHG en GLG) bepaald over de korte
periode (1 januari 2012 tot 1 oktober 2014).
3.
Het verschil tussen de GG, GHG en GLG over de lange en de korte periode bleek beperkt te zijn,
Dit blijkt uit Bijlage 4.3. Daaruit kan worden vastgesteld dat het verschil gemiddeld 1 cm is, met
maximale afwijkingen van +10 en -10 cm (Behalve peilbuis 21DR106C).
4.
Verschillen zijn onafhankelijk van de locatie van de peilbuis. Er blijkt geen structureel verschil te
bestaan tussen niet-peilbeheerste wijken (Binnenstad Kampen en Kampen-Zuid) en peilbeheerste
gebieden (alle overige gebieden). Deze conclusie geldt zowel voor grondwaterstanden als voor
stijghoogten. Zie hiervoor Bijlage 4.3.
De meetreeksen van het Programmabureau IJsseldelta met nummers lager dan 100 hebben een
meetreeks vanaf ca. 1 oktober 2012 tot 1 oktober 2014. De meetreeksen van het Programmabureau
IJsseldelta met nummers hoger dan 100 hebben een meetreeks vanaf ca. 1 oktober 2013 tot 1 oktober
2014. Voor die periode is eveneens de hiervoor beschreven vergelijking tussen de 12, 50 en 88
percentielwaarden en de GxG’s uitgevoerd. Ook daaruit volgde dat de verschillen kleiner waren dan +10
tot -10 cm.
Op basis van het bovenstaande is geconcludeerd dat 12, 50 en 88 percentielwaarden van de korte
meetreeksen van Programmabureau IJsseldelta een representatief beeld geven van het huidige langjarig
gemiddelde grondwaterregime (GLG, GG en GHG), met een betrouwbaarheid van -10 tot +10 cm.
Bepalen huidige grondwaterregime ten opzichte van maaiveld
Voor het grondgebruik is de diepte van de grondwaterspiegel ten opzichte van maaiveld van belang. Met
name voor stedelijke functies kan een te ondiepe grondwaterstand belemmeringen opleveren.
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De gemeente Kampen hanteert in het kader van de gemeentelijke grondwaterzorgplicht de volgende
definitie voor structurele grondwateroverlast [Gemeente Kampen, ?]:

Dit is een niet verder gekwantificeerde norm. Het VGRP bevat wel ontwateringseisen voor stedelijk gebied
(Tabel 1), die van toepassing zijn op nieuw te ontwikkelen gebieden (mondelinge mededeling J. v.d. Berg,
gemeente Kampen [DHV, 2013a]). Voor het bepalen van het huidige grondwaterregime ten opzichte van
de gewenste ontwateringsdiepte is om praktische redenen één ontwateringsdiepte als criterium
gehanteerd voor het beoordelen van de nulsituatie. Dat is 70 cm beneden maaiveld, het criterium voor
fietspaden, parkeerterreinen, parken en plantsoenen. De gewenste ontwateringsdiepte voor wegen is
groter (100 cm-mv). In de praktijk wordt de ontwateringsdiepte voor wegen gehaald, doordat wegen zijn
opgehoogd en/of doordat er ontwateringssloten langs liggen. De gewenste ontwateringsdiepte voor
particuliere tuinen, sportterreinen en volkstuinen is kleiner (50 cm-mv). Indien in gebieden met deze functie
niet aan de ontwateringsdiepte van 70 cm-mv wordt voldaan, is hier niet direct sprake van een te kleine
ontwateringsdiepte. Een toelichting op de termen uit het VGRP wordt gegeven in Afbeelding 10.
Tabel 1 Ontwateringdiepte op basis van GHG voor stedelijk gebied in de gemeente Kampen
[Gemeente Kampen, ?].

Afbeelding 10 geeft een schematisch beeld van grondwater in stedelijke gebieden. De hoogte van de
grondwaterspiegel ten opzichte van de waterstand in watergangen wordt opbolling genoemd. De
ontwateringsdiepte is de diepte van de grondwaterspiegel ten opzichte van maaiveld.

Afbeelding 10 Toelichting op termen uit het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan [Gemeente
Groningen, 2013].
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Ter plaatse van een peilbuis is de hoogteligging van het maaiveld bekend. De maaiveldhoogte is echter
variabel, en daarom is een in een peilbuis gemeten grondwaterstand ten opzichte van maaiveld mogelijk
niet representatief voor de directe omgeving. Daarom is de toetsing van het huidige grondwaterregime
gedaan door de gemeten opbolling ten opzichte van het polderpeil te vergelijken met de toelaatbare
opbolling ten opzichte van het polderpeil.
Beoordeling van het grondwaterregime is gedaan in de bebouwde kom van Kampen en IJsselmuiden.
Voor dat gebied is bepaald wat de maximale toelaatbare opbolling is. De maximale toelaatbare opbolling is
het verschil tussen het winterpeil en de maaiveldhoogte, minus de gewenste ontwateringsdiepte
(70 cm-mv). Als er geen polderpeil wordt gehandhaafd, is de opbolling bepaald ten opzichte van het peil
-0.4 m NAP. Er is gekozen voor een peil van -0.4 m NAP, omdat dit peil ook wordt gehanteerd in de wijken
Kampen Zuid en het Groene hart.
In Bijlage 7 wordt vlakdekkend per wijk de maximale toelaatbare opbolling en per peilbuis de gemeten
opbolling (GHG) ten opzichte van het winterpeil gegeven. Door het ruimtelijk vergelijken van de maximale
toelaatbare opbolling met de per peilbuis gemeten opbolling (GHG) is een expert inschatting gemaakt van
het wel of niet voldoen aan de ontwateringsdiepte. De resultaten worden per wijk beschreven in
Hoofdstuk 6.
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3

VOLLEDIGHEID VAN DE BESCHIKBARE GEGEVENS
Beschikbaarheid meetreeksen
Het monitoringsplan grondwater voor het project Zomerbedverlaging voorziet in de meting van een groot
aantal peilbuizen. De peilbuizen worden beheerd door verschillende partijen. Een overzicht van het aantal
verzamelde meetreeksen per beheerder wordt gegeven in Tabel 2. De locaties van de peilbuizen staan in
Bijlage 1.1 tot 1.3. De stamgegevens van de peilbuizen staan in Bijlage 2. In alle peilbuizen is een
meetreeks beschikbaar.
Tabel 2 Aantal putten en filters per beheerder.
Putten

Filters

Betrouwbare
meetreeksen [%]

Waterschap Groot Salland

45

45

97%

Provincie Overijssel

6

13

100%

Programmabureau IJsseldelta

90

138

95%

Staatsbosbeheer

2

2

100%

Vitens

9

24

100%

152

233

98%

Percentage betrouwbare hydrologisch plausibele meetreeksen
Na verificatie en validatie van de meetreeksen zijn meetreeksen geheel of gedeeltelijk vervallen. De
vervallen meetreeksen zijn verwijderd en aangemerkt in de kolom “opgeschoond” in de database. Het
aantal beschikbare peilbuizen is 152 putten en 233 filters. Het percentage betrouwbare meetreeksen in
deze putten is 98%. De aantallen per beheerder staan in Tabel 2. Hierbij moet worden opgemerkt dat de
peilbuizen van het Programmabureau IJsseldelta met een nummer hoger dan 100 een meetreeks vanaf
circa 1 oktober 2013 hebben. In de laatste fase van de analyse zijn meetreeksen per wijk of per regio in
samenhang beoordeeld. Dat was reden om verschillende meetreeksen alsnog als hydrologisch niet
plausibel aan te merken. Deze (delen van) meetreeksen zijn niet meegenomen in de statistieken van
Tabel 2. In de database is bij circa 20% van de meetreeksen een opmerking geplaatst maar aanleiding
van de validatie. Dit zijn zowel opmerkingen over hoe de meetreeksen tijdens de validatie zijn gecorrigeerd
als opmerkingen bij meetreeksen die na beschouwing in samenhang met andere peilbuizen hydrologisch
niet plausibel bleken.
Verder blijkt de filterstelling van 33 filters niet overeen te komen met de in het monitoringsplan beoogde
filterstelling. Een aantal filters is te diep geplaatst om de grondwaterstand te kunnen vaststellen. In
Bijlage 4.2 zijn deze peilbuizen aangemerkt met * (filter in veen- of kleilaag)) of ** (filter in watervoerend
pakket (WVP) in plaats van deklaag (DKL), zoals beoogd in monitoringsplan).
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Beschikbaarheid handpeilingen
Handpeilingen waren voor de validatie beperkt beschikbaar. Een overzicht per beheerder staat in Tabel 3.
Meetfrequentie
De meetfrequenties staan in Tabel 3. De meetfrequenties variëren. De laagste meetfrequentie is 1 keer
per dag.
Tabel 3 Meetfrequentie grondwaterstanden per beheerder.
Beheerder

Handpeilingen beschikbaar

Meetfrequentie

Waterschap Groot Salland

Nee

1 keer per 4 uur

Provincie Overijssel

1 keer per dag

Staatsbosbeheer

Ja, maar enkel als jpg. Handpeilingen zijn alleen gebruikt bij
verdachte meetreeksen
Ja.
Bij circa 10 peilbuizen is twijfel over de betrouwbaarheid van
de handpeilingen, omdat deze hebben geleid tot hydrologisch
niet plausibele reeksen. Deze reeksen zijn niet uit de database
verwijderd.
Nee

Vitens

Ja

1 keer per dag of
1 keer per 4 uur

Programmabureau
IJsseldelta
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4

NULSITUATIE GRONDWATER IN GEBIED 1
4.1

Inleiding

De vergraving van het zomerbed van de IJssel veroorzaakt veranderingen van de diepte van de rivier bij
Kampen. Dit leidt tot verlagingen van de waterstanden van de IJssel in alle afvoeromstandigheden, maar
in de benedenloop van de IJssel wordt de oppervlaktewaterstand in een groot deel van het jaar bepaald
door het IJsselmeerpeil, (dat niet verandert). Verlaging van de oppervlaktewaterstand leidt in zijn
algemeenheid tot verlaging van stijghoogten en grondwaterstanden in de omgeving van de IJssel.
Vergraving van het zomerbed vermindert bij Kampen de weerstand tussen de rivier en de stijghoogte in
e
het 1 watervoerende pakket (WVP). In het hele traject is het gemiddeld IJsselpeil hoger dan de
gemiddelde stijghoogte. Omdat de IJssel hier netto infiltreert, leidt de zomerbedverlaging in dit deel tot
e
verhoging van stijghoogten van het 1 WVP. Dat leidt vervolgens mogelijk tot verhoging van de
grondwaterstand.
Conform de monitoringstrategie worden over de nulsituatie de volgende zaken vastgesteld:
1.
verschil tussen het IJsselpeil en de stijghoogte. De volgende vragen worden beantwoord: Wat
is de stijghoogte in het watervoerende pakket direct langs de IJssel, en hoe groot is het verschil
tussen IJsselpeil en stijghoogte? Hoe varieert dat in de tijd bij variërende IJsselpeilen? Hoe varieert
dat langs de IJssel in het gebied met vergraving? Het verschil tussen IJsselpeil en stijghoogte is een
belangrijke grootheid, omdat verandering daarvan tijdens en na het baggerwerk de belangrijkste
indicatie zal zijn voor effecten op het grondwatersysteem. (Paragraaf 4.2);
2.
de overdrachtsfactor tussen stijghoogte en grondwaterstand. (Paragraaf 4.3)
3.
relatie tussen dynamiek van het IJsselpeil en dynamiek van de stijghoogte. Hoe sterk is de
relatie tussen de dynamiek van het IJsselpeil en de dynamiek van de stijghoogte in het watervoerende
pakket? (Paragraaf 4.4)

4.2

Gemeten stijghoogten en verschillen tussen IJsselpeil en stijghoogte

De op basis van de metingen bepaalde gemiddelde stijghoogte in het watervoerende pakket is
weergegeven in Bijlage 5.1. Direct langs de IJssel verloopt de gemiddelde stijghoogte in gebied 1 van
-0.1 m NAP aan de zuidzijde van Kampen (ZBY047 langs de IJsseldijk), tot -0.6 m NAP bij de Eilandbrug.
Het verschil tussen het IJsselpeil en de stijghoogte is voor dit project van belang. Het afgraven van enkele
meters grond onder het zomerbed zou kunnen leiden tot een verlaging van de intredeweerstand van de
IJssel. Bij een groot stijghoogteverschil kan dat een groter effect veroorzaken dan bij een klein
stijghoogteverschil. Het huidige verschil tussen het gemiddelde IJsselpeil en de gemiddelde stijghoogte
wordt op kaart weergegeven in Bijlage 5.2. In het hele traject is het gemiddelde IJsselpeil hoger dan de
gemiddelde stijghoogte en is er dus onder gemiddelde omstandigheden sprake van infiltratie. Het verschil
verloopt van circa -0.05 tot -0.2 m aan de zuidzijde van Kampen (ZBY047 langs de IJsseldijk), tot
maximaal -0.5 m ter hoogte van de Eilandbrug.
Het verschil tussen de stijghoogte en het IJsselpeil varieert in de tijd. Bij ZBY005 (zuidzijde Binnenstad, op
circa 50 m afstand van de IJssel, Afbeelding 11) is het stijghoogteverschil over het algemeen minder dan
0.1 m. Bij hoge waterstanden op de IJssel, bij perioden met hoge afvoer die enkele weken aanhouden
(december 2012, januari en februari 2013) neemt het stijghoogteverschil toe naar circa 0.2 m, en volgt de
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stijghoogte het IJsselpeil vrijwel volledig. De reactietijd van de stijghoogte is dus veel korter dan de duur
van de afvoergolf.
Bij snel veranderende waterstanden in de IJssel zijn er kortstondige pieken in het verschil tussen IJsselpeil
en stijghoogte. Als het IJsselpeil door opwaaiing in enkele uren snel stijgt of door afwaaiing snel daalt,
reageert de stijghoogte daar vertraagd op. Dat is bijvoorbeeld het geval in najaar 2012 (stijghoogteverschil
meer dan -30 cm infiltratie), of zomer 2014 (stijghoogteverschil meer dan 20 cm drainage). De reactietijd
van de stijghoogte is enkele uren. Doordat de hier gepresenteerde reeksen opgeschaald zijn naar 1 maal
per 24 uur zijn niet al deze pieken zichtbaar.

ZBY005

Afbeelding 11 Verschil tussen de stijghoogte en het IJsselpeil bij ZBY005 (zuidzijde Binnenstad).
Boven: Gemeten stijghoogte in m NAP (rode lijn) en geïnterpoleerd IJsselpeil in m NAP (roze lijn).
Onder: Verschil tussen de stijghoogte en het IJsselpeil in m (rode lijn).
In de zomer van 2014 slaat bij ZBY005 de infiltratie langdurig om naar drainage door de IJssel, met een
stijghoogteverschil van circa 5 cm. Bij peilbuizen noordelijk van de Binnenstad treedt dat niet op, daar is
permanent sprake van infiltratie. Dit blijkt uit de metingen bij Brunnepe. Bij ZBY014 (Brunnepe, op circa
70 m afstand van de IJssel, Afbeelding 12) is het stijghoogteverschil over het algemeen -10 tot -20 cm. Het
stijghoogteverschil is lineair met de hoeveelheid water die er infiltreert. Bij hoge waterstanden op de IJssel
neemt de infiltratie toe en daardoor neemt het stijghoogteverschil toe naar circa -40 cm (januari 2013,
blauwe cirkel in Afbeelding 12). Dit stijghoogteverschil wordt veroorzaakt door de weerstand die het
grondwater ondervindt tussen de IJssel en de peilbuis. Ook bij deze peilbuis treden pieken op in het
stijghoogteverschil bij snelle veranderingen van het IJsselpeil.
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ZBY014

Afbeelding 12 Verschil tussen de stijghoogte en het IJsselpeil bij ZBY014 (Brunnepe). Boven:
Gemeten stijghoogte in m NAP (rode lijn) en geïnterpoleerd IJsselpeil in m NAP (roze lijn). Onder:
Verschil tussen de stijghoogte en het IJsselpeil in m (rode lijn).
Bij ZBY022 (Eilandbrug, op circa 140 m afstand van de IJssel, Afbeelding 13) is het stijghoogteverschil
over het algemeen -40 tot -50 cm. Bij hoge waterstanden op de IJssel neemt het stijghoogteverschil toe
naar circa -75 cm (januari 2013, blauwe cirkel in Afbeelding 13).

ZBY022

Afbeelding 13 Verschil tussen de stijghoogte en het IJsselpeil bij ZBY022 (Eilandbrug). Boven:
Gemeten stijghoogte in m NAP (rode lijn) en geïnterpoleerd IJsselpeil in m NAP (roze lijn). Onder:
Verschil tussen de stijghoogte en het IJsselpeil in m (rode lijn).
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4.3

Grondwaterstanden

De op basis van de metingen bepaalde gemiddelde freatische grondwaterstand is weergegeven in
Bijlage 5.4. De grondwaterstand heeft een minder overduidelijk ruimtelijk patroon in relatie tot de
gemiddelde stijghoogte (zie Bijlage 5.1). De gemeten gemiddelde grondwaterstanden variëren in gebied 1,
langs IJssel in gebied met vergraving tussen -1 en 2.5 m NAP. In de wijken Brunnepe, Binnenstad
Kampen en Kampen Zuid is de gemeten gemiddelde grondwaterstand relatief hoog ten opzichte van de
gemeten grondwaterstanden in de rest van gebied 1. Op de nulsituatie van de grondwaterstanden in
gebied 1 wordt uitgebreider ingegaan in hoofdstuk 6.
In Bijlage 10 wordt op basis van metingen bij enkele locaties in Kampen de bandbreedte van de
overdrachtsfactor onderzocht. Het is voor het stedelijk bebouwde gebied niet mogelijk om op basis van
gemeten tijdreeksen van grondwaterstand en stijghoogte de overdrachtsfactor betrouwbaar vast te stellen.

4.4

Relatie tussen dynamiek IJsselpeil en dynamiek stijghoogte

De sterkte van de relatie tussen de dynamiek van het IJsselpeil en de dynamiek van de stijghoogte in het
e
1 watervoerend pakket is bepaald met behulp van tijdreeksanalyse. De methode is beschreven in
e
paragraaf 2.4. De tijdreeksanalyse is uitgevoerd voor alle meetreeksen in het 1 watervoerend pakket,
voor de gehele periode waarin metingen beschikbaar zijn.
Als de bijdrage van het IJsselpeil (M0 RIVER) aan de stijghoogte groot is (waarden van 0.7 tot 1) reageert
de stijghoogte relatief sterk op een tijdelijke verhoging van het IJsselpeil. Dit betekent dat als de IJssel met
e
1 m stijgt, de stijghoogte in het 1 WVP met 0.7 tot 1 m stijgt. In Bijlage 5.3 worden alle uit tijdreeksanalyse
bepaalde bijdragen van het IJsselpeil (M0 RIVER) aan de dynamiek van de stijghoogte op kaart
weergegeven. Peilbuizen waarbij geen betrouwbaar tijdreeksmodel kon worden gemaakt, of waarbij de
bijdrage van de IJssel niet statistisch significant was zijn niet op de kaart weergegeven. Alle resultaten van
de tijdreeksanalyse zijn in tabelvorm opgenomen in Bijlage 4.2.
De overeenkomst tussen de tijdreeksmodellen en de gemeten stijghoogten is bij de peilbuizen die op de
kaart zijn weergegeven groot. De verklaarde variantie is overal groter dan 70% (behalve ZBY134) en de
standaardafwijking is overal kleiner dan 0.05 (behalve ZBY058).
De kaart laat zien dat de bijdrage van de dynamiek van de IJssel in de dynamiek van de stijghoogte direct
langs de IJssel groot is (> 0.7) en dat die bijdrage met toenemende afstand tot de IJssel kleiner wordt. Dit
komt overeen met de hydrologische verwachtingen. Verder laat de kaart zien dat er geen grote verschillen
zijn in de langs richting van de IJssel. Zowel in de binnenstad van Kampen, IJsselmuiden, en langs het
bedrijventerrein tot aan de Eilandbrug is de bijdrage van de IJssel aan de stijghoogte overal groter dan
0.7.

28 april 2015, versie Definitief
- 30 -

Rijkswaterstaat/Ruimte voor de Rivier IJsseldelta
RDCHW_BD4203_R0001_NL52146_c2.0
Alleen voor intern gebruik

HaskoningDHV Nederland B.V.

Afwijkend beeld bij de rechteroever van de IJssel ter hoogte van Kampereiland
Bij de volgende peilbuizen is de uit metingen vastgestelde bijdrage lager dan elders (zie Afbeelding 14):
–
ZBY058: bijdrage=0.50;
–
ZBY132: bijdrage=0.54;
–
ZBY134 wordt de meetreeks niet significant verklaard door IJsselpeil, neerslag en verdamping.
De metingen in ZBY132 filter 2 zijn bij nadere beschouwing hydrologisch niet plausibel, waarschijnlijk als
gevolg van een fout in de handpeilingen, waardoor de reeks verkeerd is gecorrigeerd. De metingen bij
ZBY058 zijn hydrologisch niet plausibel, waarschijnlijk als gevolg van verwisseling van filters in de
gegevensverwerking. Voor ZBY134 is geen verklaring.

ZBY134

Afbeelding 14 Locaties peilbuizen met afwijkende bijdrage van de IJssel aan de stijghoogte.
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5

NULSITUATIE GRONDWATER IN GEBIED 2
5.1

Inleiding

Gebied 2 betreft het gebied langs de IJssel tussen de Molenbrug bij Kampen en de IJsselbrug bij Zwolle.
Het gebied bevat het bovenstroomse invloedsgebied van het project Zomerbedverlaging en vijf
uiterwaarden. Het project Zomerbedverlaging Beneden-IJssel zorgt voor lagere IJsselpeilen in dit gebied.
Bij hoge afvoeren van de IJssel wordt het IJsselpeil door de ingreep meer verlaagd dan bij lage afvoeren.
Afbeelding 15 geeft de verwachte verandering van het IJsselpeil bij verschillende afvoeren. Deze
voorspelling is gebaseerd op hydraulische modelberekeningen [DHV, 20120]. Bij gemiddelde afvoer is de
verlaging van het IJsselpeil 8 cm bij de Molenbrug (km 993,3) en 5 cm bij Zwolle (km 980). Bij lagere
afvoeren dan gemiddeld is de verlaging 3 cm bij de Molenbrug en dempt verder stroomopwaarts uit.
De verlagingen van het IJsselpeil werken op de eerste plaats door op de stijghoogten in het
watervoerende pakket. En vervolgens op de aan de stijghoogte gerelateerde freatische grondwaterstand.
Verder heeft de peilverandering gevolgen voor inundatiefrequentie van uiterwaarden, en voor het
voorkomen van plas-dras omstandigheden in de uiterwaarden.

Afbeelding 15 Berekend effect op het gemiddelde, laag- en hoogwater peil van de IJssel [m] langs
de as van de IJssel bij een IJsselmeerpeil gelijk aan zomerpeil (-0.2 m NAP) [DHV, 2012].
In dit hoofdstuk worden de volgende vragen beantwoord:
1.
Wat is de stijghoogte in het watervoerende pakket direct langs de IJssel, en hoe groot is het
verschil tussen IJsselpeil en stijghoogte? (Paragraaf 5.2)
2.
Hoe sterk is de relatie tussen de dynamiek van het IJsselpeil en de dynamiek van de stijghoogte in
het watervoerende pakket? (Paragraaf 5.4)
3.
Wat is de huidige situatie in de 5 uiterwaarden? (Paragraaf 5.5)
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5.2

Gemeten stijghoogten en verschillen tussen IJsselpeil en stijghoogte

De gemiddelde stijghoogten in het watervoerende pakket zijn bepaald op basis van de methoden
beschreven in Paragraaf 2.5. De resultaten zijn op kaart weergegeven in Bijlage 6.1. De stijghoogten
lopen geleidelijk op van -0.2 m NAP bij de Molenbrug bij Kampen, tot +0.4 m NAP bij Bentinckswelle.
Het verschil tussen het gemiddelde IJsselpeil en de stijghoogte is op kaart weergegeven in Bijlage 6.2. Per
peilbuis is het IJsselpeil genomen ter plaatse van de projectie van de peilbuis op de rivieras. Uit deze kaart
blijkt dat de stijghoogten op de meeste locaties gemiddeld 10 tot 20 cm lager zijn dan het IJsselpeil. Onder
gemiddelde omstandigheden infiltreert er dus water vanuit de IJssel naar het watervoerend pakket.
Bijlagen 6.1 en 6.2 leveren vragen op over de juistheid van de metingen in enkele peilbuizen. Wij
adviseren het referentieniveau van deze peilbuizen opnieuw in te meten. Het gaat om de in Afbeelding 16
rood omcirkelde peilbuizen ZBY103, ZBY127, ZBY126 en ZBY121.

Afbeelding 16 Stijghoogtemetingen (m NAP) die afwijken van het regionale beeld (rood omcirkeld).
Deze afbeelding is een uitsnede uit Bijlage 6.1. Zie voor de legenda in Bijlage 6.1.

5.3

Grondwaterstanden

De ondergrond in gebied 2 bestaat uit een deklaag van klei of leem met een dikte van 1 tot 3 m, en
daaronder het watervoerende pakket. In verschillende filters van het Programmabureau IJsseldelta wordt
daardoor niet de (werkelijke) freatische grondwaterstand gemeten, maar de waterstand in een veen- of
kleilaag of de stijghoogte (zie Afbeelding 17). De peilbuizen waarvoor dit het geval is, zijn in Bijlage 4.2
aangemerkt als * (filter in veen- of kleilaag) of ** (filter in watervoerend pakket (WVP) in plaats van deklaag
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(DKL), zoals beoogt in het monitoringsplan). De filters waarin waterschap Groot Salland de freatische
grondwaterstand monitort staan over het algemeen tussen -1.5 en -4 m NAP. Op basis van de
beschikbare boringen blijkt dat enkele van deze filters in een veen- of kleilaag staan. De peilbuizen
waarvoor dit het geval is, zijn in Bijlage 4.2 aangemerkt als * (filter in veen- of kleilaag). De resultaten van
de metingen in de filters die zijn aangemerkt als ** zijn meegenomen in de Bijlagen 5.1 tot 5.3 en 6.1 tot
6.3.
Voor de filters waarin de grondwaterstand wordt gemeten, staan de resultaten in Bijlage 6.4. De gemeten
gemiddelde grondwaterstanden variëren in gebied 2, IJssel tussen Kampen en Zwolle tussen -1 en
1 m NAP. Op grond van de beschikbare gegevens kan geen betrouwbaar vlakdekkend beeld van de
freatische grondwaterstand worden gegeven.

Afbeelding 17 Boorbeschrijving en afwerking ZBY128 (Scherenwelle, binnendijks), ZBY125
(Bentinckswelle, binnendijks) en ZBY111 (Koppelerwaard, binnendijks).

5.4

Relatie tussen IJsselpeil en dynamiek stijghoogte

De relatie tussen het IJsselpeil en de dynamiek van de stijghoogte is bepaald met tijdreeksanalyse. De
resultaten van de tijdreeksanalyse staan in een tabel in Bijlage 4.2. De bijdrage van de IJssel aan de
dynamiek van de stijghoogte is op kaart weergegeven in Bijlage 6.3. Deze bijdrage is voor alle
e
meetreeksen in het 1 watervoerend pakket bepaald over de periode waarvoor gegevens beschikbaar zijn.
De tijdreeksmodellen laten zien dat de bijdrage van het IJsselpeil op de stijghoogte buitendijks tussen
Kampen en Zwolle tussen 0.6 en 0.8 ligt, met uitzondering van peilbuis B21D0107. Dit betekent dat, als
het IJsselpeil met 5 cm daalt, de stijghoogte dan met 3 tot 4 cm daalt. Bij peilbuis B21D0107 (Zalkerbosch)
is de bijdrage meer dan 0.9.
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Binnendijks is de bijdrage van het IJsselpeil minder van 0.4. Het is hydrologisch plausibel dat de bijdrage
van de IJssel aan de dynamiek van de stijghoogte binnendijks lager is dan buitendijks, omdat de bijdrage
kleiner wordt op een grotere afstand.
De overeenkomst tussen de tijdreeksmodellen en de gemeten stijghoogten is over het algemeen groot. De
tijdreeksmodellen voldoen vrijwel allemaal aan de gestelde criteria (zie Bijlage 3.3):
–
Het percentage van de totale variatie van de stijghoogte dat verklaard kan worden met het
tijdreeksmodel met de verklarende reeksen IJsselpeil, neerslag en verdamping (de verklaarde
variantie (EVP)) is bij alle peilbuizen groter dan 70%, behalve bij ZBY109 en B21D0105).
–
de bijdrage van het IJsselpeil (M0 RIVER) op de stijghoogte is statistisch significant, ofwel de
bijdrage (M0 RIVER) is groter dan twee maal de standaardafwijking (M0 RIVER SDEV).

5.5

Uiterwaarden

De vergraving van het zomerbed verandert de rivierdynamiek in de Beneden-IJssel. Een lager waterpeil
zorgt voor een verandering van erosie- en sedimentatiepatronen en reductie van de frequentie en duur
van overstromingen van de uiterwaarden. Om te voldoen aan de ruimtelijke kwaliteitsdoelstelling zijn
uiterwaardmaatregelen ontworpen. Om de effecten op de frequentie en duur van overstromingen te
kwantificeren zijn de uiterwaarden opgenomen in het monitoringsprogramma. Indien noodzakelijk worden
stijghoogte, grondwaterstand en plas-drassituatie in de uiterwaarden gemonitord. In deze rapportage
wordt de nulsituatie per uiterwaard gegeven. In de uiterwaard Vreugderijkerwaard zijn de maatregelen al
uitgevoerd. In de volgende paragrafen wordt per uiterwaard aangegeven wat het huidige
grondwaterregime is.
Omdat de metingen in een aantal peilbuizen in Scherenwelle, Zalkerbosch en Koppelerwaard hydrologisch
niet plausibel zijn, kan voor die uiterwaarden geen volledige nulsituatie worden beschreven. Het gaat
daarbij waarschijnlijk onder anderen om foute inmeting van de hoogte van de peilbuizen, fouten in
handpeilingen of in de verwerking daarvan. Verificatie is nog niet uitgevoerd. Daarom zijn deze paragrafen
onvolledig.

5.5.1

Scherenwelle
De uiterwaard Scherenwelle is gelegen ten zuiden van Kampen op de rechteroever van de IJssel,
tegenover de geplande aantakking van het Reevediep. De doelstelling van de uiterwaardmaatregelen in
Scherenwelle is om het areaal met Kievitsbloemen te behouden en uit te breiden. De ligging van
Scherenwelle is weergegeven in Bijlage 1.2. Scherenwelle bestaat uit een aantal zomerpolders omgeven
door een zomerkade en natuurlijke stroomruggen. Het laagste punt van de huidige zomerkade van de
polder, waar de kievietsbloemen staan, is +0.68 m NAP. De hoogteligging, bodemopbouw,
waterhuishouding, inundatie en grondwaterstanden zoals bekend in 2012 wordt beschreven in
Deelrapport 3 grondwater [DHV, 2013a].
In het kader van het project Zomerbedverlaging worden de volgende maatregelen genomen:
1.
Verlaging zomerkade rond gebied 1 en 2 met 20 cm (van +0.68 m NAP naar +0.48 m NAP);
2.
Aanleg KRW-geul;
3.
Aanpassen van het beheer.
Deze maatregelen zijn nader beschreven en vastgelegd in het rapport over de detaillering van de
uitvoeringsmaatregelen en monitoring van de natuureffecten [Arcadis, 2015a].
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Afbeelding 18 geeft de locatie van de peilbuizen in en in de directe omgeving van Scherrenwelle.
Afbeelding 19 geeft de gemeten grondwaterstanden en IJsselpeil in Scherenwelle. Het referentieniveau
van ZBY103 lijkt niet juist. De grondwaterstand is hoger dan het IJsselpeil, dat is hydrologisch niet
plausibel voor een gemeten stijghoogte op ca. 100 m vanaf de IJssel. De overige metingen lijken juist.

Afbeelding 18 Locatie van de peilbuizen in en in de directe omgeving van Scherrenwelle.

Niveau
zomerkade

Afbeelding 19 IJsselpeil (roze lijn) en gemeten grondwaterstanden in Scherenwelle ten opzichte
van het niveau van de huidige en verlaagde zomerkade.
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Het watersysteem in Scherenwelle bestaat uit twee onderdelen, namelijk een zomerpolder die wordt
bemalen met een gemaal met streefpeil NAP-0,3 m, en een daarvan gescheiden gebied dat afwatert via
de Hank, die door middel van een klepduiker kan afwateren op de IJssel, als de IJsselpeilen lager zijn dan
de waterstand in de Hank. De klepduiker kan ook worden afgesloten door middel van een schuif. Dit wordt
door personeel van het waterschap bediend.
Het verloop van grondwaterstanden in de zomerpolder kan niet betrouwbaar worden beschreven als
gevolg van niet plausibele metingen in ZBY103 en ZBY104.
Tijdens de planstudie SNIP3 [DHV, 2013b] is vastgesteld dat het huidige grond- en
oppervlaktewaterregime in de Hank niet bekend is. Peilbuis ZBY107 (grondwater meetpunt) en ZBY123
(oppervlaktewater meetpunt) zijn geplaatst om ter plekke van de Hank de huidige situatie te monitoren.
Afbeelding 20 geeft de gemeten oppervlaktewaterstand in ZBY123 ten opzichte van het IJsselpeil. De
zomerpolder is in de meetperiode niet geïnundeerd door de IJssel. In de meetperiode is het IJsselpeil drie
keer (blauwe cirkels) lager geweest dan het oppervlaktewaterpeil in de Hank. Onder deze omstandigheden
kan de Hank onder vrij verval afwateren op de IJssel. Gedurende de rest van de meetperiode heeft de
Hank niet afgewaterd naar de IJssel. In de zomer van 2014 is het oppervlaktewaterpeil uitgezakt tot
NAP-0,4 m. Er heeft dus geen inlaat van IJsselwater plaatsgevonden. Waarschijnlijk zakken zowel
grondwaterstanden als oppervlaktewaterpeil in het gebied van de Hank uit naar het niveau van het water
in de zomerpolder (zie Afbeelding 19).

Afbeelding 20 IJsselpeil en gemeten oppervlaktewaterstand in de Hank in Scherenwelle.
Afbeelding 21 geeft de gemeten grondwaterstand in ZBY107 tezamen met het IJsselpeil. Gedurende het
voorjaar van 2013 is de grondwaterstand (GVG) hoger dan het IJsselpeil. Van juni tot februari is het
IJsselpeil lager dan de grondwaterstand.
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Afbeelding 21 IJsselpeil en gemeten grondwaterstanden ter plekke van de Hank in Scherenwelle.
De maatregelen die in het kader van de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in Scherenwelle zullen
worden getroffen zijn: (1) het maken van een permanent open verbinding tussen de Hank en de IJssel, en
(2) het verlagen van de kade rond de zomerpolder. Met name de eerste maatregel zal een significant
effect veroorzaken. De waterstand in de Hank zal daardoor flink worden verhoogd (zie Afbeelding 20). Bij
hoge waterstanden in de IJssel zal het peil in de Hank meestijgen. In de zomer zal de waterstand niet
meer uitzakken. Deze ingreep is mogelijk groter, dan waarmee bij de effectvoorspelling rekening is
gehouden, omdat het oppervlaktewaterpeil in de huidige situatie in de Hank lager is dan het IJsselpeil.
De nu beschikbare metingen maken het mogelijk om de huidige situatie zoals die is opgenomen in het
grondwatermodel MIPWA te verifiëren. Daarbij moet met name worden gekeken naar de waterstand in de
Hank in de huidige situatie.

5.5.2

Bentickswelle
De uiterwaard Bentickswelle is gelegen ten oosten van Zalk op de linkeroever van de IJssel, tegenover de
Vreugderijkerwaard. De doelstelling van de uiterwaardmaatregelen in Bentickswelle is om het areaal plasdras in het voorjaar (gunstig foerageergebied voor weidevogels) uit te breiden. De ligging van
Bentickswelle is weergegeven in Bijlage 1.2. Bentickswelle wordt omringd door een zomerkade. Het
laagste punt van de huidige zomerkade is +1.1 m NAP. De oppervlaktewaterstand in de zomerpolder
Bentinckswelle wordt met een gemaal op een niveau van -0,1 m NAP gehouden. De hoogteligging,
bodemopbouw, waterhuishouding, inundatie en grondwaterstanden zoals bekend in 2012 wordt
beschreven in Deelrapport 3: grondwater [DHV, 2013a].
Afbeelding 22 geeft de gemeten grondwaterstanden en IJsselpeil in Bentickswelle. Gedurende de
beschikbare meetperiode was het IJsselpeil ter hoogte van Bentickswelle gedurende ca. 10 dagen hoger
dan de zomerkade (+1.1 m NAP). Na de inundatie is de grondwaterstand nog ca. 20 dagen hoger dan het
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IJsselpeil. Het gemaal heeft dus ca. 20 dagen nodig gehad om de grondwaterstand in de polder weer te
verlagen.
In de winter van 2014 stond in perioden met een IJsselpeil nabij of boven maaiveld, de grondwaterstand
aan maaiveld. Dit geldt in ieder geval voor de lage standplaatsen met een maaiveldhoogte tot circa
+0.7 m NAP. Vanaf maart 2014 dalen de IJsselpeilen en zakken de grondwaterstanden uit. Het areaal met
gunstig plas-drasomstandigheden voor vogels in de fourageerperiode nam daardoor af. Na april 2014 zijn
de metingen in ZBY115 hydrologisch niet meer plausibel. Aan het verloop in de tijd in ZBY117 (ondiepe
plas-draspeilbuis) en ZBY118 (hogere standplaats) kan worden gezien dat na april 2014 de
grondwaterstand meezakt met het IJsselpeil. Als het IJsselpeil daarna in mei en juli kortstondig stijgt
worden de grondwaterstanden wel hoger, maar minder hoog dan het IJsselpeil. Dit is waarschijnlijk het
gevolg van de bemaling van de zomerpolder.

Niveau huidige zomerkade

Afbeelding 22 IJsselpeil en gemeten grondwaterstanden in Bentickswelle ten opzichte van de
huidige zomerkade
In het kader van het project Zomerbedverlaging worden de volgende maatregelen genomen:
1.
Doorsteken zomerkade en verwijderen gemaal;
2.
Aanleg KRW-geul van circa 1,5 km.
Deze maatregelen zijn nader beschreven en vastgelegd in het rapport over de detaillering van de
uitvoeringsmaatregelen en monitoring van de natuureffecten [Arcadis, 2015b].
Door waterschap Vallei en Veluwe is in oktober 2014, in opdracht van Rijkswaterstaat, een nieuwe
nevengeul aangelegd van ongeveer 1.5 kilometer lang [RvR IJsseldelta, 2014]. Het uitvoeren van deze
werkzaamheden heeft waarschijnlijk geen invloed gehad op de tot 1 oktober 2014 gemeten
grondwaterstanden.
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Op basis van de metingen in ZBY117 en ZBY118 kan een kwalitatieve inschatting worden gemaakt van de
effecten van het doorsteken van de zomerkade en het uitschakelen van het gemaal. Dat zal ertoe leiden
dat het oppervlaktewaterpeil in Bentinckswelle gaat meebewegen met de IJssel. Dat leidt in voorjaar en
zomer tot hogere grondwaterstanden dan nu het geval is, met name in perioden met tijdelijk hogere
IJsselpeilen. Daardoor komen plas-drasomstandigheden vaker voor dan nu het geval is, hetgeen in
overeenstemming is met de doelen van de uiterwaardmaatregelen in Bentinckswelle.

5.5.3

Koppelerwaard
De uiterwaard Koppelerwaard is gelegen ten zuiden van Wilsum op de rechteroever van de IJssel. De
doelstelling van de uiterwaardmaatregelen in Koppelerwaard is om het areaal plas-dras in het voorjaar
(gunstig foerageergebied voor weidevogels o.a. steltlopers) uit te breiden. De ligging van Koppelerwaard is
weergegeven in Bijlage 1.2. Koppelerwaard wordt omringd door een zomerkade. Het laagste punt van de
huidige zomerkade is +0.7 m NAP. In de polder ligt een watergang. Deze watergang staat met de IJssel in
verbinding via een duiker met schuif. De duiker wordt alleen gesloten als in het broedseizoen inundatie
van de polder dreigt op te treden. De hoogteligging, bodemopbouw, waterhuishouding, inundatie en
grondwaterstanden zoals bekend in 2012 wordt beschreven in Deelrapport 3: grondwater [DHV, 2013a].

Afbeelding 23 IJsselpeil en gemeten grondwaterstanden in de Koppelerwaard.
Vanaf april 2014 zijn de metingen in ZBY108 hydrologisch niet plausibel. Deze peilbuis moet nog worden
gecontroleerd. Opvallend is de verhoging van de waterstanden in april 2014, en de toename van de
dynamiek, die zelfs groter wordt dan die in de IJssel. Dit is hydrologisch niet plausibel.
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Afbeelding 23 geeft de gemeten grondwaterstanden en IJsselpeil in de Koppelerwaard. De filterstelling
van de peilbuizen in de Koppelerwaard maakt het meten van de juiste waterstanden lastig. ZBY108 is
geplaatst om de plas-dras situatie te monitoren. Van juli 2013 tot 1 april 2014 is de gemeten waterstand in
de plas-dras peilbuis (ZBY108) nagenoeg gelijk aan de stijghoogte in ZBY110. Dit betekent dat de
interactie tussen de grondwaterstand en stijghoogte vrij groot is. Een verlaging van de stijghoogte zorgt op
deze locatie ook voor een verlaging van de grondwaterstand. Onder gemiddelde omstandigheden daalt de
stijghoogte hier naar verwachting 4 cm.
ZBY110 staat in de zomerkade die ligt tussen de kleine uiterwaard die hier wordt beschouwd, en de
achterliggende landbouwpolder. De standplaats van de peilbuis is daardoor 2,4 m hoger dan die van
ZBY108. Doel van de peilbuis is om vast te stellen of de maatregelen in de kleine uiterwaard effecten
hebben op het achterliggende landbouwgebied. ZBY110_1 staat in het materiaal van de zomerkade. De
gemeten reeks is moeilijk verklaarbaar en de peilbuis levert niet de gewenste informatie over de nulsituatie
grondwater in het landbouwgebied achter de zomerkade.
e

ZBY110_2 meet de stijghoogte in het 1 watervoerend pakket. De stijghoogte volgt het IJsselpeil. Uit het
tijdreeksmodel blijkt dat de bijdrage van het IJsselpeil aan de dynamiek op deze locatie 0.6 is. Dit betekent
dat een verlaging van het IJsselpeil met 10 cm voor een verlaging van de stijghoogte met 6 cm zorgt.
In het kader van het project Zomerbedverlaging worden de volgende maatregelen genomen:
1.
Plaatsen stuw;
2.
Plaatsen molengemaal om water uit de IJssel de zomerpolder in te pompen teneinde de plasdrasomstandigheden te verbeteren.
Deze maatregelen zijn nader beschreven en vastgelegd in het rapport over de detaillering van de
uitvoeringsmaatregelen en monitoring van de natuureffecten [2015c].

5.5.4

Zalkerbosch
De uiterwaard Zalkerbosch is gelegen ten noorden van Zalk op de linkeroever van de IJssel. De
doelstelling van de uiterwaardmaatregelen in Zalkerbosch is om de stromingsweerstand tijdens hoogwater
te verlagen en het areaal plas-dras in het voorjaar (gunstig foerageergebied voor weidevogels o.a.
steltlopers) uit te breiden. De ligging van Zalkerbosch is weergegeven in Bijlage 1.2. Zalkerbosch wordt
omringd door een zomerkade. Het laagste punt van de huidige zomerkade is +0.9 m NAP. De
hoogteligging, bodemopbouw, waterhuishouding, inundatie en grondwaterstanden zoals bekend in 2012
wordt beschreven in Deelrapport 3: grondwater [DHV, 2013a].
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Afbeelding 24 IJsselpeil en gemeten grondwaterstanden in het Zalkerbosch.
Afbeelding 24 geeft de gemeten grondwaterstanden en IJsselpeil in het Zalkerbosch. ZBY114 staat vlak
langs de IJssel, op een relatief hoge standplaats (pad, dat aansluit op de zomerkade). Doel van deze
peilbuis was de grondwaterstand in het westelijk ervan gelegen gebied vast te stellen. In dat gebied zal het
maaiveld worden verlaagd. Filter 1 staat in een kleilaag. De gemeten waterstand stijgt als gevolg van het
IJsselpeil. Vervolgens zakt de waterstand langzamer dan het IJsselpeil uit. Deze peilbuis is waarschijnlijk
niet representatief voor het westelijk ervan gelegen gebied.
De gemeten waterstand in B21D0107 reageert sterk op het IJsselpeil. De bijdrage van het IJsselpeil aan
de dynamiek van de stijghoogte is 0.96. Dit betekent dat een verlaging van het IJsselpeil met 10 cm voor
een verlaging van de stijghoogte met 9.6 cm zorgt. Het verschil tussen het IJsselpeil en de waterstand is
gemiddeld 20 cm.
ZBY127 staat op de winterdijk (Zalkerdijk). Deze peilbuis heeft geen functie voor het vastleggen van de
nulsituatie in het kader van de uiterwaardmaatregelen. Hier worden geen effecten verwacht omdat de
uiterwaardmaatregelen slechts zeer beperkte effecten zal veroorzaken in het gebied bij ZBY114. Filter 1
staat in een kleilaag, met daaronder nog een veenlaag. Filter 2 staat in het watervoerende pakket. De
meetreeks op deze locatie is hydrologisch niet plausibel. Wij adviseren het referentieniveau van deze
peilbuizen opnieuw in te meten.
In het kader van het project Zomerbedverlaging worden de volgende maatregelen genomen:
1.
Maaiveldverlaging (gemiddeld 30 cm) in een klein areaal aan de noordzijde van Zalkerbosch;
2.
Aanpassen ontwateringssysteem van dat kleine areaal.
Deze maatregelen zijn nader beschreven en vastgelegd in het rapport over de detaillering van de
uitvoeringsmaatregelen en monitoring van de natuureffecten [Arcadis, 2015d]. De maatregel
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maaiveldverlaging heeft ten doel opstuwing van IJsselpeilen te reduceren, en betere plasdrasomstandigheden te creëren. De huidige plas-drasomstandigheden kunnen met ZBY114 niet worden
vastgesteld.

5.5.5

Vreugderijkerwaard
De uiterwaard Vreugderijkerwaard bevat in de huidige situatie veelal rietlanden. De doelstelling van de
uiterwaardmaatregelen in de Vreugderijkerwaard is om het areaal rietlanden uit te breiden ten behoeve
van diverse rietbroedvogels. Het gebied heeft geen afdekkend pakket van klei. Het huidige
grondwaterregime is in dit gebied dan ook gelijk aan het IJsselpeil [DHV, 2013a]. Dit wordt bevestigd door
de meetreeks in ZBY120. Sinds november 2013 wordt de grondwaterstand aan de noordkant van de
Vreugderijkerwaard in peilbuis ZBY120 gemonitord. De gemeten grondwaterstand en het geïnterpoleerde
IJsselpeil zijn nagenoeg gelijk aan elkaar (zie Afbeelding 25). Het IJsselpeil daalt door het project
Zomerbedverlaging ter hoogte van de Vreugderijkerwaard in een gemiddelde situatie ca. 4 cm.

Afbeelding 25 Gemeten grondwaterstand in peilbuis ZBY120 in de Vreugderijkerwaard.
Voor het uitbreiden van het areaal rietlanden zijn door Bagger- en Waterwerken Oosterwolde BV onder
aansturing van ARCADIS in opdracht van de Vereniging Natuurmonumenten in oktober 2014
werkzaamheden in de Vreugderijkerwaard opgeleverd [RvR IJsseldelta, 2014]. Bijna 10 ha rietmoeras is
geschikt gemaakt voor diverse soorten rietvogels. De effecten van deze maatregel op de
grondwatersituatie worden in het kader van het project Zomerbedverlaging Beneden-IJssel niet
gemonitord. De uitgevoerde werkzaamheden hebben naar verwachting geen significant effect op de
binnendijkse grondwaterstanden.
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6

NULSITUATIE GRONDWATER IN KAMPEN
Het huidige grondwaterregime in de gemeente Kampen is op veel locaties niet bekend. Binnen het
projectgebied Zomerbedverlaging Beneden-IJssel is het gewenst om voor het stedelijk gebied van
Kampen en IJsselmuiden meer inzicht te krijgen in het huidige grondwaterregime. Het meetnet
Zomerbedverlaging Beneden-IJssel is in 2012 om twee redenen uitgebreid:
–
Het projectbureau Ruimte voor de Rivier IJsseldelta heeft meer inzicht nodig in het huidige
grondwaterregime, om de voorspelde effecten als gevolg van het project Zomerbedverlaging
Beneden-IJssel (vergraving en peilverandering) en de daarvan afgeleide risico’s voor de aanvang
van de werkzaamheden te toetsen.
–
De gemeente Kampen heeft in het kader van hun verbreed gemeentelijk rioleringsplan (VGRP)
meer inzicht in het huidige grondwaterregime nodig. In het VGRP worden huidige
grondwateroverlast locaties aangegeven.
In dit hoofdstuk worden de volgende vragen beantwoord:
1.
Wat is het huidige grondwaterregime per wijk? En is er nu sprake van grondwateroverlast in deze
wijken? (Paragraaf 6.1)
2.
Wat is het huidige grondwaterregime per monument? (Paragraaf 6.2)
3.
Wat is het verhang per grondwaterverontreiniging? (Paragraaf 6.3)
De aanpak voor het beantwoorden van deze vragen wordt gegeven in paragraaf 2.5. Voor alle
meetreeksen wordt het grondwaterregime gegeven in Bijlage 4.3. In deze bijlage staat ook aangegeven in
welk peilgebied, wijk en/of uiterwaard de peilbuizen staan.

6.1

Stedelijk gebied – Wijken Kampen en IJsselmuiden

In het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (VGRP) worden voor verschillende functies verschillende
ontwateringsdiepten o.b.v. GHG geëist (Zie paragraaf 2.5). Voor het bepalen van het huidige
grondwaterregime ten opzichte van de gewenste ontwateringsdiepte is de ontwateringsdiepte van 70 cm
beneden maaiveld gekozen.
In Bijlage 7 wordt vlakdekkend per wijk de maximaal toelaatbare opbolling en per peilbuis de gemeten
opbolling (GHG) ten opzichte van het winterpeil gegeven. Door het ruimtelijk vergelijken van de maximale
toelaatbare opbolling met de per peilbuis gemeten opbolling (GHG) is een expert inschatting gemaakt of in
de wijk het wel of niet wordt voldaan aan de gewenste ontwateringsdiepte. Daarmee wordt feitelijk geschat
of de GHG in de huidige situatie ondieper is dan 70 cm-mv.
Bijlage 7 geeft per wijk ter plaatse van de peilbuizen de gemeten opbolling ten opzichte van polderpeil en
vlakdekkend de maximaal toelaatbare opbolling ten opzichte van polderpeil. De vlakdekkende gegevens in
Bijlage 7 geven de grens van 70 cm-mv op basis van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2).
In Tabel 4 staat per wijk of de GHG over het algemeen dieper is dan 70 cm-mv, of dat er reden is aan te
nemen dat de GHG in delen van de wijk ondieper is dan 70 cm-mv. Dit is gebaseerd op ca. 3 peilbuizen
per wijk. Op basis van de gemeten grondwaterstanden over de afgelopen jaren wordt geconcludeerd dat
in 5 wijken van Kampen (Binnenstad Kampen, Bovenbroek, Hagenbroek, Industrieterrein Kampen –
Industrieweg en Haatland) en 3 wijken van IJsselmuiden (Stationsplein, Centrum IJsselmuiden en
Industrieterrein IJsselmuiden) in significante delen van de wijk de GHG waarschijnlijk ondieper is dan
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70 cm-mv. In 2 wijken (Brunnepe en Cellesbroek – Wederiklaan) treedt er mogelijk zeer lokaal een GHG
op die ondieper is dan 70 cm-mv. Naast de samenvatting in Tabel 4 wordt per wijk een korte toelichting
gegeven op de resultaten.
Tabel 4 Beoordeling ontwateringsdiepte per wijk.
Bijlage 7.X
Wijk

GHG ondieper dan 70 cm-mv

1

Binnenstad Kampen

ja

2

Bovenbroek

ja

3

Brunnepe

lokaal

4

Cellesbroek - Middenwetering

onbekend

5

Cellesbroek - Wederiklaan

lokaal

6

De Maten

nee

7

De Venen

nee

8

Flevowijk

nee

9

Groene Hart

geen stedelijk gebied

10

Hagenbroek

ja

11

Hanzewijk/Greente

nee

12

Het Onderdijks

nee

13

Industrieterrein Kampen - Eckertstraat

nee

14

Industrieterrein Kampen - Zuiderzeehaven

nee

15

Industrieterrein Kampen - Industrieweg

ja

16

Industrieterrein Kampen - Haatland

ja

17

Industrieterrein Kampen - Montagestraat

geen peilbuis

18

Kampen Zuid

nee

19

Stationsplein

ja

20

Centrum IJsselmuiden

ja

21

Industrieterrein IJsselmuiden

ja

22

Trekvaart

nee

Toelichting bij Tabel 4
–
Binnenstad Kampen: Bij de Broederkerk, Bovenkerk en de omgeving van de gereformeerde kerk is
de GHG ca. 70 cm-mv. Op basis van de beschikbare peilbuizen is de GHG in de overige delen van
de binnenstad dieper dan 70 cm-mv.
–
Bovenbroek: De GHG is in het zuidwesten van deze wijk ca. 70 cm-mv. Langs de
Kamperstraatweg, rond peilbuis 21DR106A, is de GHG ondieper dan 70 cm-mv. In het noorden
van de wijk is, op basis van de gemeten grondwaterstand in de wijk Groene Hart, de GHG dieper
dan 70 cm-mv. Ook in het hoger gelegen gedeelte in het oosten van de wijk is de GHG dieper dan
70 cm-mv.
–
Brunnepe: In deze wijk is de GHG, behalve in een gebied rond peilbuis ZBY013, dieper dan
70 cm-mv.
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–

–
–
–

–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–

Cellesbroek – Middenwetering: Over het huidige grondwaterregime in deze wijk kan geen uitspraak
worden gedaan. De enige aanwezige peilbuis 21CC906A staat bij de sportvelden. Op deze locatie
is de GHG, net als in het park, ondieper dan 70 cm-mv.
Cellesbroek – Wederiklaan: In deze wijk is de GHG, behalve in een gebied rond peilbuis
21DC005A, dieper dan 70 cm-mv.
De Maten: In deze wijk is de GHG, behalve in enkele grondstroken, dieper dan 70 cm-mv.
De Venen: In deze wijk is de GHG in grote delen ondieper dan 70 cm-mv. De GHG ter hoogte van
de aanwezige sportvelden en groenvoorzieningen is ondieper dan 70 cm-mv. De
scholengemeenschap Pieter Zandt ligt hoger en heeft een GHG die dieper is dan 70 cm-mv.
Flevowijk: In deze wijk is de GHG, behalve in het zuidoosten van de wijk, dieper dan 70 cm-mv.
Groene Hart: In deze wijk is nagenoeg geen bebouwing aanwezig.
Hagenbroek: In deze wijk is de GHG, behalve in een gebied rond peilbuis 21CC905A, dieper dan
70 cm-mv. Peilbuis 21CC905A ligt aan de rand van het park bij de Doctor Kolfflaan. De omringende
wegen hebben een GHG van ca. 70 cm-mv.
Hanzewijk / Greente: In deze wijk is de GHG dieper dan 70 cm-mv. De wijk ligt grotendeels hoog.
Ook het lager gelegen deel van de wijk voldoet.
Het Onderdijks: Ca. 25% van deze wijk is stedelijk gebied. In dit deel is de GHG dieper dan
70 cm-mv. Langs de watergangen is de GHG ondieper dan 70 cm-mv.
Industrieterrein Kampen – Eckertstraat: In deze wijk is de GHG, behalve de braakliggende
percelen, dieper dan 70 cm-mv.
Industrieterrein Kampen – Zuiderzeestraat: In deze wijk liggen meerdere havens die in directe
verbinding met de IJssel staan. Om problemen bij hoge IJsselstanden voorkomen, ligt het gebied
hoog. Deze wijk is daardoor niet gevoelig voor grondwateroverlast.
Industrieterrein Kampen – Industrieweg: In deze wijk is de GHG op basis van peilbuis 21CC903A
ca. 70 cm-mv.
Industrieterrein Kampen – Haatland: In deze wijk is de GHG op basis van peilbuis 21CC804A in
grote delen ondieper dan 70 cm-mv.
Industrieterrein Kampen – Montagestraat: In deze wijk is geen peilbuis aanwezig.
Kampen Zuid: In deze wijk is de GHG dieper dan 70 cm-mv. De meetreeks in ZBY002 is niet
compleet en daardoor onbetrouwbaar geworden voor het bepalen van het grondwaterregime.
Stationsplein: in het lager gelegen gebied tussen de dijk langs de IJssel en de Baan en Sportlaan is
de GHG ondieper dan 70 cm-mv.
Centrum IJsselmuiden: In het lager gelegen gebied tussen het stationsplein en de dorpsweg is de
GHG ondieper dan 70 cm-mv. In het hoger gelegen deel van de wijk, dat tevens verder van de
IJssel ligt, is de GHG dieper dan 70 cm-mv.
Industrieterrein IJsselmuiden: In deze wijk is de GHG ondieper dan 70 cm-mv.
Trekvaart: In deze wijk is de GHG in het stedelijk gebied dieper dan 70 cm-mv.

Aanvullende informatie na het uitvoeren van bovenstaande analyse. Op basis van deze informatie
worden de conclusies niet anders. De kaarten in Bijlage 7 zijn hierop niet aangepast.
Jan van den Berg van de gemeente Kampen geeft aan dat in 2008 is het landelijk en stedelijk gebied
gescheiden door de aanleg van een stuw nabij de Flevoweg. Vanaf 2008 is er een vast waterpeil in het
stedelijk gebied. Dit is volgens Jan door het waterschap niet aangepast op hun watergangen legger. De
stuw zorgt ervoor dat regenwater niet rechtstreeks wordt afgevoerd naar het landelijk gebied maar tijdelijk
wordt vastgehouden in het stedelijk gebied. De stuw is tevens een doseerinrichting voor de afvoer.
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6.2

Monumenten

De bebouwing van het centrum van Kampen is voor een belangrijk deel van laat-middeleeuwse ouderdom.
Monumenten zijn gefundeerd op staal, op (korte) houten palen of op horizontale naast elkaar gelegde
boomstammetjes. Monumenten kunnen gevoelig zijn voor verandering van grondwaterstanden:
–
Verhoging van grondwaterstanden kan leiden tot optrekkend vocht in muren, die kunnen bestaan
uit (poreuze) kloostermoppen;
–
Verlaging van grondwaterstanden of stijghoogten kan leiden tot extra zettingen;
–
Verlaging van grondwaterstanden kan leiden tot droogvallen van houten funderingsdelen met
houtrot als gevolg.
In overleg met de gemeente zijn een aantal monumenten gekozen waar het huidige grondwaterregime
moet worden vastgesteld, en waar ten tijden van de uitvoering en daarna de effecten van
Zomerbedverlaging op de grondwaterstand moeten worden bepaald d.m.v. monitoring. In Tabel 5 wordt
het huidige grondwaterregime in de peilbuizen bij de monumenten gegeven op basis van meetreeksen van
ca. 1 oktober 2012 tot 1 oktober 2014. De locatie van de monumenten en peilbuizen wordt gegeven in
Bijlage 1.4.
Tabel 5 Huidige grondwaterregime en stijghoogte bij 8 monumenten in de Oude Binnenstad
Nr

Locatieomschrijving

Peilbuis

Grondwaterstand

Stijghoogte

GG
[m NAP]

GHG
[m NAP]

GLG
[m NAP]

GG
[m NAP]

GHG
[m NAP]

GLG
[m NAP]

19

Bovenkerk

ZBY031

1.85

1.97

1.69

20

Koornmarktpoort

ZBY032

0.53

0.62

0.38

21

Oude Raadhuis

ZBY055

1.33

1.53

1.14

22

Nieuwe Toren

ZBY055

1.33

1.53

1.14

23

Broederkerk

ZBY054

1.44

1.59

1.33

24

Buitenkerk

ZBY030

1.49

1.64

1.31

-0.18

0.21

-0.34

25

Broederpoort

ZBY010

0.13

0.46

-0.16

-0.27

0.06

-0.39

26

Cellebroederpoort

ZBY003

0.06

0.49

-0.32

-0.25

0.07

-0.39

Tabel 6 Huidige grondwaterregime en stijghoogte bij 8 monumenten ten opzichte van maaiveld
(geschat uit AHN2)
Nr

Locatieomschrijving

Peilbuis

GHG tov GHG tov GLG tov GLG tov
Laagste Hoogste
laagste
hoogste laagste
hoogste
maaiveld maaiveld
maaiveld maaiveld maaiveld maaiveld
[m NAP]

[m NAP]

[m-mv]

[m-mv]

[m-mv]

[m-mv]

19

Bovenkerk

ZBY031

2.5

3.1

0.53

1.13

0.81

1.41

20

Koornmarktpoort

ZBY032

2.6

2.9

1.98

2.28

2.22

2.52

21

Oude Raadhuis

ZBY055

2.5

3

0.97

1.47

1.36

1.86

22

Nieuwe Toren

ZBY055

2.8

3

1.27

1.47

1.66

1.86

23

Broederkerk

ZBY054

2.1

2.7

0.51

1.11

0.77

1.37

24

Buitenkerk

ZBY030

2.5

3

0.86

1.36

1.19

1.69

25

Broederpoort

ZBY010

1

1.2

0.54

0.74

1.16

1.36

26

Cellebroederpoort

ZBY003

1.8

2

1.31

1.51

2.12

2.32

28 april 2015, versie Definitief
- 48 -

Rijkswaterstaat/Ruimte voor de Rivier IJsseldelta
RDCHW_BD4203_R0001_NL52146_c2.0
Alleen voor intern gebruik

HaskoningDHV Nederland B.V.

In Tabel 6 staat per monument de maaiveldhoogte op basis van het Actueel Hoogtebestand Nederland
(AHN2) en het huidige grondwaterregime en stijghoogte ten opzichte van maaiveld.
Uit de metingen blijkt dat er grote verschillen zijn tussen de verschillende monumenten. Bij de Bovenkerk
is de grondwaterstand relatief ondiep, bij de Koornmarktpoort en de Cellebroederspoort is de
grondwaterstand relatief diep.

6.3

Grondwaterverontreinigingen

Bij mobiele grondwaterverontreinigingen bestaat het risico dat de verspreiding van de verontreinigingen
vanuit de verontreinigingsbron naar de omgeving toeneemt als gevolg van toename van de
stroomsnelheid van het grondwater, of als gevolg van verandering van de stromingsrichting.
Er is mogelijk een significant effect als de gemiddelde stroomsnelheid meer dan 10% toeneemt, of als de
stromingsrichting met meer dan 45° verandert. Met het grondwatermodel is berekend wat de verwachte
effecten zijn op de grondwaterstroming. Voor vijf locaties bestaat er een reële kans op toename van het
verspreidingsrisico. De stromingsrichting ter plaatse van deze verontreinigingen is haaks op de IJssel.
Rond deze verontreinigingen zijn peilbuizen geplaatst om het verhang over de verontreiniging in de
huidige situatie te bepalen. In Tabel 7 wordt het verhang gegeven in de huidige situatie. Het verhang over
de vijf locaties in de gemeente Kampen ligt tussen de 0.3 en 0.6 m per kilometer.
De nieuwe metingen geven voor de locaties Industrieweg 25 en 37 aanleiding te verwachten dat er
mogelijk andere effecten zullen optreden bij deze verontreinigingen als gevolg van het project
Zomerbedverlaging. Dit wordt nader toegelicht in paragraaf 8.1.
Voor de locatie Blekerijweg 4 (voormalige wasserij) in IJsselmuiden is er geen kans op toename van het
verspreidingsrisico. Voor deze locatie is eind 2015 het saneringsplan gereed. Hierna wordt de sanering
uitgevoerd. Daarom wordt deze locatie niet meegenomen in de monitoring.
Tabel 7 Verhang over vijf locaties met mobiele grondwaterverontreinigingen in Kampen
Nr

Locatieomschrijving

Eigenaar

1

Voormalige gasfabriek Bolwerk
(Noordweg)
Voormalige gasfabriek De La
Sablonierekade
Voormalige Berkterrein
Noordweg 5

Gemeente
Kampen
Gemeente
Kampen
Mateboer
projectontwikkelin
g
Chevron

2
3

4
5

Industrieweg 25 (voormalig
brandstoffendepot van Texaco)
Industrieweg 37

Van Dijk Educatie

Peilbuis
bovenstrooms
ZBY041

Peilbuis
beneden
-strooms
ZBY056

Verhang
[m/km]

Laag

0.36

WVP

ZBY005

ZBY004

0.32

DKL

ZBY014

ZBY013

0.30

WVP

ZBY017

ZBY051

0.56

WVP

ZBY051

ZBY016

0.42

WVP

Actieve grondwatersaneringen
Op basis van de database van meldingen en vergunningen voor grondwateronttrekking (Waterwet,
voorheen Grondwaterwet) en informatie van Gerda Smith van de gemeente Kampen is bekend dat
gedurende
de
looptijd
van
de
monitoring
de
volgende
werkzaamheden
rond
de
grondwaterverontreinigingen plaats vinden:
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1.

2.
3.

4.

5.

Voormalige gasfabriek Bolwerk (Noordweg) [HaskoningDHV, 2013]: In december 2014 heeft de
gemeente Kampen een brief van de Provincie Overijssel ontvangen waarin wordt aangegeven dat de
grondwatermonitoring ter hoogte van de voormalige gasfabriek Bolweg (Noordweg) kan worden
beëindigd. De gemeenteraad van Kampen heeft in december 2014 besloten om ter plaatse van de
voormalig gasfabriek, waar nog een restverontreiniging in grond en in het grondwater aanwezig is,
een parkeerdek te realiseren. Hiervoor moet een deelsanering worden uitgevoerd. Momenteel wordt
voor uitvoer van de werkzaamheden een saneringsplan opgesteld. De planning is dat het parkeerdek
inclusief sanering voor januari 2017 is uitgevoerd.
Voormalige gasfabriek De La Sablonierekade: Begin 2015 beoordeelt de provincie op basis van de
laatste monitoringsronde of de grondwatermonitoring kan worden beëindigd.
Voormalige Berkterrein Noordweg 5: De onttrekkingsfase voor aanpak grondwaterverontreiniging is
2 jaar geleden (in 2012) opgestart door de firma Mateboer Milieutechniek. De verwachting is dat na
circa 3 jaar een stabiele eindsituatie is bereikt.
Industrieweg 25 (voormalig brandstoffendepot van Texaco): Chevron Netherlands B.V. heeft een
deelsaneringsplan inclusief bemaling gemeld voor locatie 4 (Industrieweg 25), voor eind 2014
[Geofox-Lexmond bv, 2014]. De werkzaamheden van deze sanering (binnendijks) zijn inmiddels
afgerond. Begin 2015 wordt het evaluatierapport opgesteld.
Industrieweg 37: Voor deze locatie is geen aanvullende informatie beschikbaar.

Beheersmaatregelen
Bij significante verandering van de stroomsnelheid of de stromingsrichting dient allereerst te worden
vastgesteld of er inderdaad sprake is van een ontoelaatbare toename van stoftransport. Als dat het geval
is dient in overleg met de eigenaar en het bevoegde gezag (provincie) de bestaande of de nog te starten
sanering te worden aangepast (grotere grondwateronttrrekking) [DHV, 2013a].
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7

EVALUATIE MEETNET
Zijn de afspraken uit het monitoringsplan goed uitgevoerd?
De afspraken uit het monitoringsplan zijn grotendeels goed uitgevoerd. Ondanks het ontbreken van enkele
meetreeksen of delen van meetreeksen was het mogelijk de nulsituatie van het grondwater goed vast te
stellen
Knelpunten:
–
bij een aantal peilbuizen zijn de ondiepe filters te diep geplaatst zodat de freatische
grondwaterstand niet kon worden vastgesteld;
–
bij een aantal peilbuizen zijn er niet opgeloste vragen over de hoogte van meetpunten en de
betrouwbaarheid van handpeilingen, waardoor de nulsituatie in de uiterwaarden Scherenwelle,
Zalkerbosch en Koppelerwaard niet of niet volledig kon worden beschreven;
–
peilbuis ZBY114 in Zalkerbosch niet op een geschikte plaats staat om het huidige pals-drasregime
vast te stellen in het gebied waarvan het maaiveld wordt verlaagd.
Verder adviseren wij de werkprocessen met betrekking tot gegevensbeheer bij Programmabureau
IJsseldelta te verbeteren, om filterverwisseling, zowel in het veld als bij het gegevensbeheer, te
voorkomen. De stappen in het werkproces moeten beter worden gedocumenteerd, zodat bij niet-plausibele
resultaten kan worden achterhaald wat er is gebeurd en fouten eenvoudiger kunnen worden gecorrigeerd
dan nu het geval is. Door meer aandacht te geven aan het databeheer kan de benodigde inspanning in
validatie en correctie van meetreeksen worden beperkt.
Vaststellen nulsituatie
Het meetnet Zomerbedverlaging Beneden-IJssel bestaat uit 233 filters. Dit is een groot aantal filters,
waardoor veel informatie over de grondwaterstanden en stijghoogten in het projectgebied beschikbaar is.
Op basis van dit meetnet is de interactie tussen het IJsselpeil en de stijghoogte betrouwbaar bepaald in
gebied 1 (Langs IJssel in gebied met vergraving , Hoofdstuk 4) en in gebied 2 (IJssel tussen Kampen en
Zwolle, Hoofdstuk 5).
Op basis van dit meetnet was het ook mogelijk om in de meeste wijken in het stedelijk gebied van de
gemeente Kampen het huidige grondwaterregime vast te stellen (Hoofdstuk 6). Het betrouwbaar
vlakdekkend vaststellen van de huidige grondwaterstand in gebied 2: IJssel tussen Kampen en Zwolle was
op basis van de beschikbare gegevens niet mogelijk. Verschillende filters staan in een slecht doorlatende
veen- of kleilaag of in het watervoerend pakket in plaats van de deklaag, waardoor in dit gebied minder
meetlocaties van de freatische grondwaterstand beschikbaar zijn, dan was voorzien in het
monitoringsplan.
Evalueren verwachte effecten
Op basis van de vastgestelde nulsituatie is het mogelijk om de verwachte effecten van de
Zomerbedverlaging te beoordelen. Het vlakdekkend vaststellen van het huidige grondwaterstanden in
gebied 2, IJssel tussen Zwolle en Kampen is niet mogelijk. De maximaal te verwachte effecten van de
Zomerbedverlaging op de grondwaterstand in gebied 2, IJssel tussen Zwolle en Kampen, zijn wel te
bepalen op basis van de verwachte effecten van de Zomerbedverlaging op de stijghoogte. De verwachte
effecten op de grondwaterstand zijn kleiner of gelijk aan de verwachte effecten op de stijghoogte.
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Aanbevelingen monitoring grondwaterstanden en stijghoogten
Rond het analyseren van de meetreeksen in de toekomst bevelen wij aan om:
1.
Handpeilingen en ruwe meetgegevens beschikbaar te maken;
2.
Boorbeschrijvingen van alle peilbuizen toe te voegen aan de stamgegevens;
3.
De diepte van enkele filters aan te passen, dat wil zeggen nieuwe peilbuizen boren;
4.
Het referentieniveau van enkele peilbuizen opnieuw in te meten;
5.
Het databeheer beter uit te voeren. De ruwe data van de drukmetingen moeten goed worden
beheerd. De uitgevoerde verwerkingsstappen om te komen tot gemeten stijghoogte t.o.v. NAP
moeten duidelijk worden gearchiveerd. Indien een diver kapot is of een meetreeks om een andere
reden niet betrouwbaar is, dan moet dit worden opgemerkt in een meegeleverde lijst en zo spoedig
mogelijk hersteld.
Beter (data)beheer van de door het Programmabureau IJsseldelta aangeleverde meetreeksen kan de
analyse van de meetreeksen verbeteren. Een voorbeeld wordt gegeven in Afbeelding 26. Op deze locatie
zijn beide filters in het watervoerend pakket geplaatst. Hierdoor wordt op deze locatie alleen de stijghoogte
gemeten in plaats van stijghoogte en grondwaterstand. Daarnaast is het referentieniveau hydrologisch niet
plausibel. Navraag over deze situatie heeft helaas niet tot een verbetering van het referentieniveau geleid.

Afbeelding 26 Gemeten stijghoogte in twee filters in peilbuis ZBY121 in relatie tot het IJsselpeil.
Referentieniveau van de stijghoogte is hydrologisch niet plausibel.
Aanbevelingen rond ontwikkelingen in de omgeving
De meetreeksen worden beïnvloed door ingrepen in het kader van het project Zomerbedverlaging in het
hydrologische systeem in de directe omgeving van de peilbuizen. Het is belangrijk deze ingrepen op te
nemen in een logboek. Dit geldt zowel voor de werkzaamheden op de IJssel als voor de
uiterwaardmaatregelen. Belangrijke gegevens zijn soort ingreep, start en eind datum van de ingreep en
XY-coördinaten van de locatie. Hetzelfde geldt voor bronbemalingen, werkzaamheden in de uiterwaarden
en andere werken in het kader van de aanleg van het Reevediep.
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Aanpassen meetnet
Naar aanleiding van het vaststellen van de nulsituatie zijn er geen redenen om het meetnet groots aan te
passen. Herplaatsing van enkele filters verbetert de zeggingskracht van het meetnet. Dit geldt dan voor de
filters die op dit moment in een kleilaag staan op een plek waar volgens de boorbeschrijving wel een
zandigere laag in de deklaag aanwezig is.
Het is noodzakelijk om in Koppelerwaard en Zalkerbosch peilbuizen te vervangen (andere locatiekeuze)
om effecten van de uiterwaardmaatregelen te kunnen volgen.
Meetfrequentie
De meetfrequenties variëren. De laagste meetfrequentie is 1 keer per dag. De verschillende
meetfrequenties geven geen aanleiding om de meetnetbeheerders te vragen een andere meetfrequentie
in te stellen, omdat een minimale meetfrequentie van 1 keer per dag bij alle meetnetbeheerders
beschikbaar is.
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8

BIJSTELLING EFFECTVOORSPELLING
Op basis van expertkennis wordt in dit hoofdstuk aangegeven of eventuele verschillen tussen model en
metingen aanleiding zijn om de effectvoorspelling bij te stellen. Op basis van de beschikbare gegevens is
het op dit moment niet mogelijk om de effectvoorspelling voor extreme situaties (storm) aan te passen. In
Bijlage 8 wordt het grondwatermodel MIPWA, dat is gebruikt voor de effectvoorspelling in het SNIP3rapport Grondwater [DHV, 2013a] vergeleken met de nu beschikbare metingen.

8.1

Gebied 1: Langs IJssel in gebied met vergraving

Risico op grondwateroverlast in stedelijk gebied Kampen en IJsselmuiden
Op basis van de nieuwe metingen neemt de stijghoogte in het Industrieterrein Kampen – Industrieweg en
Zuiderzeehaven meer toe dan verwacht (zie Bijlage 8). In de overige wijken is de verhoging van de
stijghoogte goed geschat. De interactie tussen de stijghoogte en grondwaterstand lijken in het
industrieterrein Kampen op het oog relatief groot. Het is echter voor het stedelijk bebouwde gebied niet
mogelijk om op basis van gemeten tijdreeksen van grondwaterstand en stijghoogte de overdrachtsfactor
tussen stijghoogte en grondwaterstand betrouwbaar vast te stellen. Hierdoor neemt de grondwaterstand in
deze wijken ook meer toe dan verwacht. De verwachte stijging van de grondwaterstand leidt in de wijk
Industrieterrein Kampen – Industrieweg mogelijk tot een gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG)
ondieper dan 70 cm-mv, omdat de GHG in de huidige situatie al ondieper dan 70 cm-mv is. De verwachte
stijging van de grondwaterstand leidt in de wijk Industrieterrein Kampen – Zuiderzeehaven niet tot een
gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) ondieper dan 70 cm-mv, omdat de GHG in de huidige situatie
dieper zit dan 100 cm-mv.
Risico op grondwateroverlast bij monumenten
Op basis van de nieuwe metingen is de verhoging van de stijghoogte in de Binnenstad van Kampen met
zijn monumentale panden goed geschat (zie Bijlage 8). De met het Grondwatermodel MIPWA berekende
verhoging van de stijghoogte zorgen daardoor beperkt voor een verhoging van de grondwaterstand in de
Binnenstad van Kampen. Deze verhoging van de grondwaterstand leidt alleen bij monumentale panden
waar de grondwaterstand in de huidige situatie al ondiep is tot mogelijk extra overlast.
Over de kwetsbaarheid van de monumenten voor verandering van de grondwaterstand kunnen alleen
conclusies worden getrokken als de aard en het niveau (ten opzichte van NAP) van de fundering daarbij
worden betrokken. Die informatie is niet beschikbaar.
Er treden als gevolg van het project Zomerbedverlaging veranderingen van de stijghoogten in het
watervoerende pakket op. De effecten op stijghoogten in de Binnenstad zijn beschreven in het SNIP3
document grondwater [DHV, 2013a]. De in het SNIP3 grondwater rapport voorspelde effecten op
stijghoogten zijn als volgt:
–
verhoging van de gemiddelde stijghoogte met circa 5 cm;
–
verhoging van de stijghoogte bij extreem lage IJsselpeilen met circa 5 tot 10 cm;
–
effecten bij een T1 afvoergebeurtenis zijn ongeveer 0. Dit is een combinatie van twee effecten,
namelijk een verlaging van het IJsselpeil (verlagend), en een lagere intredeweerstand van de
IJsselbodem (verhogend);
–
effecten bij een T10 storm op het IJsselmeer: een verhoging van de stijghoogte van 15 tot 25 cm.
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De effecten op de grondwaterstand zullen kleiner zijn dan de effecten op de stijghoogte. Uit de analyse
van de overdrachtsfactor tussen stijghoogte en grondwaterstand kon niet betrouwbaar een
overdrachtsfactor worden vastgesteld. Daarom moet er rekening mee worden gehouden dat de
grondwaterstand evenveel zou kunnen veranderen als de stijghoogte. Dat geldt in ieder geval voor de
gemiddelde grondwaterstand en de GLG. De grondwaterstand bij hoge IJsselpeilen, en zeker bij een T10
storm op het IJsselmeer die maximaal circa 36 uur kan aanhouden, zullen minder toenemen dan de
stijghoogte omdat de grondwaterstand sterk vertraagd reageert op een verhoging van de stijghoogte.
Uit evaluatie van de nu beschikbare metingen trekken we de conclusie (zie Bijlage 8) dat effecten op
stijghoogten in de binnenstad kleiner zullen zijn, of maximaal zo groot zullen zijn als voorspeld. Dat
betekent een verhoging van de GLG van maximaal 5 tot 10 cm. Dit heeft geen nadelige effecten voor de
funderingen en leidt dus niet tot zettingen. En een verhoging van de gemiddelde grondwaterstand met
5 cm. Ook dat heeft geen nadelige gevolgen voor de funderingen.
Verspreidingsrisico grondwaterverontreinigingen
Met het grondwatermodel is berekend wat de verwachte effecten zijn op de grondwaterstroming ter
plaatse van de grondwaterverontreinigingen. Op basis van de beschikbare metingen blijken de effecten op
de stijghoogte ter plekke van de grondwaterverontreinigingen aan de Industrieweg 25 en 37 gelijk of groter
te zijn dan verwacht (zie Bijlage 8). Doordat de effecten op de stijghoogte gelijk of groter zijn dan verwacht
kan het verhang van de stijghoogte over de grondwaterverontreiniging groter zijn dan voorspeld.

8.2

Gebied 2: IJssel tussen Kampen en Zwolle

In het gebied tussen Kampen en Zwolle wordt het zomerbed niet vergraven. In dit gebied wordt het
verwachte effect van de Zomerbedverlaging veroorzaakt door de verlaging van het IJsselpeil in combinatie
met de bijdrage van het IJsselpeil aan de dynamiek van de stijghoogte.
Verlagingen van de grondwaterstanden kunnen effecten hebben op bebouwing, landbouw en natuur in het
binnendijkse gebied. Voor die functies zijn verlagingen van de grondwaterstand in de zomer (GLG)
mogelijk nadelig door (toename) van zetting, droogteschade aan landbouwgewassen en verdroging van
natuur. De maatgevende effecten treden op bij de gemiddelde afvoer en bij lage afvoeren (OLA). Effecten
bij hoge afvoeren (T1 en T10) zorgen voor een verlaging van de hoogste grondwaterstanden in de winter
(GHG of nog extremer). Een verlaging van de GHG heeft positieve gevolgen voor landbouw en
bebouwing, en geen gevolgen voor natuur. Daarom worden de grondwatereffecten bij een T1 en T10
hoogwatergolf in gebied 2: IJssel tussen Kampen en Zwolle niet behandeld
Vergelijking tijdreeksmodel met grondwatermodel MIPWA
De verwachte effecten van de vergraving van het Zomerbed zijn in het SNIP3 document
“Zomerbedverlaging Beneden-IJssel, Deelrapport 3 grondwater” [DHV, 2013a] beschreven. Deze effecten
zijn bepaald met een voor het project Zomerbedverlaging aangepaste versie van het regionale
grondwatermodel MIPWA [DHV, 2013a]. De effecten zijn bepaald met een niet stationair grondwatermodel
MIWPA. Voor het gebied bovenstrooms van de vergraving van de IJsselbodem (bovenstrooms van de
Molenbrug) worden de effecten op stijghoogten veroorzaakt doordat het IJsselpeil verandert (daalt). Uit dat
berekende effect kan ook een bijdrage (of M0 RIVER) worden afgeleid, namelijk het quotiënt tussen de
berekende stijghoogteverandering en de opgelegde IJsselpeilverandering.
De resultaten van de tijdreeksmodellen zijn beschreven in paragraaf 5.4 en Bijlage 6.3. De resultaten van
de tijdreeksanalyse in het gebied bovenstrooms van de Molenbrug kunnen worden gebruikt om het
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toekomstige effect van het project Zomerbedverlaging op de stijghoogte te berekenen. Voor alle filters in
dit gebied die in het WVP staan is bepaald wat de verandering van het IJsselpeil ter hoogte van dit filter is.
De verandering van het IJsselpeil maal de bijdrage van het IJsselpeil (M0 RIVER) aan de dynamiek van de
stijghoogte (op basis van het tijdreeksmodel) geeft de verwachte verandering van de stijghoogte ter plekke
van dit filter. De resultaten van deze analyse worden gegeven in Bijlage 9. In deze bijlage is het verwachte
effect op basis van het grondwatermodel MIPWA en op basis van de tijdreeksmodellen weergegeven.
Op basis van de tijdreeksmodellen is de verwachte verandering van de stijghoogte ter plekke van een van
de peilbuizen maximaal 5 cm. Het effect is binnendijks maximaal 3 cm. (zei Bijlage 9) Tijdens de
planstudie SNIP3 is een maximale verlaging van de stijghoogte van 6 cm berekend. Langs de IJssel ter
hoogte van Scherenwelle en de Koppelerwaard is het verwachte effect 5 tot 6 cm. Ter hoogte van Zwolle
wordt pal langs de IJssel over een lengte van ca. 500 m een verhoging van 5 cm voorspeld met het
grondwatermodel MIPWA. De vergelijking laat zien dat de verlaging van de stijghoogten door de verlaging
van het IJsselpeil in het SNIP3 document juist is geschat. De metingen en tijdreeksmodellen geven geen
aanleiding tot aanpassing van de verwachting. De mogelijke risico’s zijn in het SNIP3 document goed
geschat.
Voorspelling effecten uiterwaardmaatregelen in Scherenwelle
De voorspelde effecten op de grondwaterstanden in Scherenwelle zijn naar verwachting juist geschat. De
berekende effecten op de voor natuur relevante grondwaterstanden (GLG en GVG) zijn juist geschat. De
effecten op de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) zijn niet bepaald tijdens de SNIP3-planstudie.
De binnendijkse effecten op onder andere landbouw zijn op basis van de beschikbare metingen niet te
e
beoordelen. Het ondiepe filter van peilbuis ZBY128 staat in het 1 watervoerend pakket in plaats van de
deklaag, zoals beoogt in het monitoringsplan.
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Bijlage 3.1

Verklarende reeksen

Neerslag
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IJsselpeilen
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Bijlage 3.2

Interpolatie IJsselpeilen per meetlocatie

In de tijdreeksanalyse wordt gebruik gemaakt van het IJsselpeil als verklarende variabele. Meetreeksen
van het IJsselpeil zijn beschikbaar van een aantal meetstations in het traject Zwolle-Ketelmeer. Dit zijn
meetstations van Rijkswaterstaat en van Waterschap Groot Salland. In de meetreeksen is te zien dat het
IJsselpeil in het traject onder verhang staat. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het toewijzen
van meetreeksen van het IJsselpeil aan peilbuislocaties in de tijdreeksanalyse. Als een meetstation
bovenstrooms de peilbuislocatie wordt gekozen, wordt de bijdrage van het IJsselpeil op de gemeten
stijghoogte onderschat. Als een meetstation benedenstrooms van de peilbuislocatie wordt gekozen, wordt
de bijdrage van het IJsselpeil overschat. Daarom is gerekend met een over de rivier as geïnterpoleerd
IJsselpeil. Om het gemeten IJsselpeil op het ketelmeer op de juiste manier mee te nemen is de gemeten
waterstand bij Ramspolbrug op rivier km 1005 geplaatst. Afbeelding 27 Interpolatie van het IJsselpeil ten
behoeve van peilbuis ZBY020geeft de interpolatie van het IJsselpeil ter hoogte van peilbuis ZBY020
(Industriegebied Kampen).

Afbeelding 27 Interpolatie van het IJsselpeil ten behoeve van peilbuis ZBY020
Vervolgens is aan elke peilbuis een geïnterpoleerde IJsselpeil toegekend. Afbeelding 28 laat de ligging
van verschillende ZBY peilbuizen ten opzichte van de rivier as zien.
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Afbeelding 28 Projectie van geïnterpoleerde IJsselpeilen naar de peilbuizen

Bijlage 3.3

Criteria beoordeling betrouwbaarheid van een tijdreeksmodel

Bij tijdreeksanalyse met Menyanthes worden op basis van deels fysische en deels statistische formules de
relatie bepaald tussen gemeten grondwaterstanden enerzijds en zogenaamde verklarende variabelen
anderzijds. Per gemeten tijdreeks wordt beoordeeld of er een statistisch significante relatie bestaat tussen
de metingen en de verklarende reeksen.
De uitkomst van een tijdreeksmodel wordt als significant en betrouwbaar beoordeeld indien:
1. De verklaarde variantie groter is dan 70%: EVP > 70%;
2. De invloed van het IJsselpeil op de grondwaterstand of stijghoogte statistisch significant is: M0
RIVER > 2 * RIVER SDEV
Verklaring van de gebruikte termen in het rapport en Bijlage 4.2, 5.3 en 6.3:
EVP

Verklaarde variantie / Explained Variance Percentage

M0:

de stationaire invloed (of bijdrage) van een hydrologische randvoorwaarde op de
grondwaterstand of stijghoogte (gain / bijdrage);

SDEV:

de standaardafwijking van deze invloed;

PREC

Precipitation (Neerslag). Eenheid m/dag

EVAP

Evapotranspiratie (Verdamping). Eenheid: m/dag

RIVER

IJsselpeil op de plaats op zo kort mogelijke afstand tot de peilbuis (projectie van de
peilbuis op de rivieras, zie bijlage 3.2). Eenheid: m tov NAP.

DBASE

Drainagebasis
Eenheid: m tov NAP

M0 PREC

De bijdrage van de neerslag.
Dimensie Tijd, eenheid: Dagen.

M0 PREC SDEV

De standaardafwijking van de bijdrage van de neerslag
Dimensie Tijd, eenheid: Dagen.

EVAP FCTR

Verdampingsfactor

EVAP FCTR SDEV

De standaardafwijking van de verdampingsfactor

M0 RIVER

De bijdrage van het IJsselpeil.
Dimensieloos. Eenheid: %

M0 RIVER SDEV

De standaardafwijking van de bijdrage van het IJsselpeil.
Dimensieloos. Eenheid: %
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BIJLAGE 4

Analyse resultaten per peilbuis

Bijlage 4.1
Bijlage 4.2
Bijlage 4.3

Gemeten grondwaterstand, stijghoogte en IJsselpeil per meetlocatie
Resultaten tijdreeksanalyse per filter
Grondwaterregime per filter
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BIJLAGE 5

Resultaten Gebied 1, Langs IJssel in gebied met vergraving

Bijlage 5.1
Bijlage 5.2
Bijlage 5.3
Bijlage 5.4

Gebied 1, Gemiddelde stijghoogte gemeten [m+NAP]
Gebied 1, Verschil gemiddelde stijghoogte en IJsselpeil [m]
Gebied 1, Bijdrage van het IJsselpeil aan de dynamiek van de stijghoogte [m per m]
Gebied 1, Gemiddelde grondwaterstand gemeten [m+NAP]
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BIJLAGE 6

Resultaten Gebied 2, IJssel tussen Kampen en Zwolle

Bijlage 6.1
Bijlage 6.2
Bijlage 6.3
Bijlage 6.4

Gebied 2, Gemiddelde stijghoogte gemeten [m+NAP]
Gebied 2, Verschil gemiddelde stijghoogte en IJsselpeil [m]
Gebied 2, Bijdrage van het IJsselpeil aan de dynamiek van de stijghoogte [m per m]
Gebied 2, Gemiddelde grondwaterstand gemeten [m+NAP]
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BIJLAGE 7

Resultaten Gemeente Kampen

Bijlage 7.X

Gemeten en maximaal toelaatbare opbolling per wijk

Bijlage 7.X

Wijk

1

Binnenstad Kampen

2

Bovenbroek

3

Brunnepe

4

Cellesbroek - Middenwetering

5

Cellesbroek - Wederiklaan

6

De Maten

7

De Venen

8

Flevowijk

9

Groene Hart

10

Hagenbroek

11

Hanzewijk/Greente

12

Het Onderdijks

13

Industrieterrein Kampen - Eckertstraat

14

Industrieterrein Kampen - Zuiderzeehaven

15

Industrieterrein Kampen - Industrieweg

16

Industrieterrein Kampen - Haatland

17

Industrieterrein Kampen - Montagestraat

18

Kampen Zuid

19

Stationsplein

20

Centrum IJsselmuiden

21

Industrieterrein IJsselmuiden

22

Trekvaart
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BIJLAGE 8

Vergelijking metingen met grondwatermodel MIPWA

De verwachte effecten van de vergraving van het Zomerbed zijn in het SNIP3 document
“Zomerbedverlaging Beneden-IJssel, Deelrapport 3; grondwater” [DHV, 2013a] beschreven. Deze effecten
zijn bepaald met een voor het project Zomerbedverlaging aangepaste versie van het regionale
grondwatermodel MIPWA. Bij de aanpassing van het model is de relatie tussen IJssel en watervoerend
pakket aangepast aan alle op dat moment beschikbare gegevens, waaronder boorbeschrijvingen van de
bodem van de IJssel. Het model kon in het invloedsgebied van de zomerbedverlaging echter moeilijk
worden gekalibreerd omdat er in gebied 1 slechts 2 peilbuizen in het watervoerende pakket beschikbaar
waren.
In deze bijlage worden modelresultaten vergeleken met de nu beschikbare metingen. De verschillen
tussen het niet stationaire grondwatermodel MIPWA, de nieuwe metingen en de tijdreeksmodellen worden
beschreven.
Op basis van expertkennis wordt aangegeven of de verschillen aanleiding zijn om de effectvoorspelling bij
te stellen. Op basis van de beschikbare gegevens is het op dit moment niet mogelijk om de
effectvoorspelling voor extreme situaties (storm) aan te passen.
Het grondwatermodel MIPWA wordt op de volgende punten vergeleken met de nieuwe metingen en
uitkomsten van de tijdreeksmodellen:
–
De gemiddelde stijghoogte in het watervoerende pakket, en het verschil tussen stijghoogte en
IJsselpeil;
–
Het effect van een hoger IJsselpeil op de stijghoogte. Dat is vergelijkbaar met de uit metingen
afgeleide bijdrage (M0 RIVER) van het IJsselpeil. De bijdrage met het model is bepaald met een
stationaire modelberekening voor de gemiddelde situatie, waarbij het IJsselpeil met 20 cm is
verhoogd.
Gemiddelde stijghoogte en gemiddeld verschil tussen stijghoogte en IJsselpeil
Het vergelijken van de gemiddelde stijghoogte gemeten in de meetperiode 2012-2014, met de gemiddelde
stijghoogten berekend met het grondwatermodel MIPWA kan onder de volgende voorwaarden:
–
als de gemiddelde grondwateraanvulling in het niet-stationaire grondwatermodel vergelijkbaar is
met de gemiddelde grondwateraanvulling in de meetperiode. Uit Tabel 8 blijkt dat gemiddelde
neerslag en verdamping in het niet stationaire grondwatermodel MIPWA vergelijkbaar zijn met de
neerslag en verdamping in de periode 2012-2014;
Tabel 8 Vergelijking tussen jaarlijks gemiddelde neerslag en verdamping van de automatische
weerstations Lelystad, Marknesse en Heino van het KNMI over de periode 1994 tot en met 2001 en
2012 tot en met 2014
Periode

Neerslag [mm/jr]

Verdamping [mm/jr]

Model

1994 t/m 2001

811

561

Metingen

2012 t/m 2014

786

582

Verschil [mm/jr]

26

-21

Verschil [%]

-3.1

3.7
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–

als de in het niet stationaire model opgelegde IJsselpeilen vergelijkbaar zijn met de IJsselpeilen in
de meetperiode 2012-2014. Uit Tabel 9 blijkt dat in gebied 1 de IJsselpeilen in het niet stationaire
Grondwatermodel MIPWA 5 tot 8 cm lager zijn dan de IJsselpeilen die in de periode 2012-2014 zijn
opgetreden. In gebied 2 zijn de verschillen groter. Bij Zalkerbosch is het IJsselpeil in het model
23 cm lager dan is opgetreden in 2012-2014, en bij Zwolle 26 cm.

Tabel 9 Vergelijking tussen gemeten IJsselpeilen, gemiddeld over de periode 2012-2014, en de in
het grondwatermodel opgenomen IJsselpeilen
Peilbuis

Ter hoogte van

IJsselpeil
meetperiode [m NAP]

IJsselpeil MIPWA model
[m NAP]

Verschil
[m]

ZBY134

Zuiderzeehaven

-0.11

-0.16

0.05

ZBY006

IJsselbrug

-0.02

-0.09

0.07

ZBY129

Molenbrug

0.02

-0.06

0.08

ZBY103

Scherrenwelle

0.10

-0.01

0.11

B21D0107

Zalkerbosch

0.45

0.22

0.23

ZBY121

Zwolle-IJsselkanaal

0.61

0.35

0.26

Het model kan in gebied 1 dus redelijk goed met de metingen worden vergeleken, als rekening wordt
gehouden met het een 5 tot 8 cm lager IJsselpeil in het model. Het model kan in gebied 2 niet worden
vergeleken met metingen.
Gebied 1, Langs IJssel in gebied met vergraving
Afbeelding 29 toont de gemiddelde stijghoogte uit het niet stationaire grondwatermodel MIPWA en de
afwijking ten opzichte van de gemeten stijghoogte in gebied 1. De afwijking van de stijghoogte vertoont
een duidelijk ruimtelijk patroon. Ten noordwesten van de zwarte lijn zijn de stijghoogten in het model hoger
dan ze in werkelijkheid zijn. Dit verschil is nog enkele centimeters groter als rekening wordt gehouden met
het feit dat de IJsselpeilen in het model 5 tot 8 cm lager zijn dan gemeten. Dat betekent dat het verschil
tussen de stijghoogte en het IJsselpeil daar door het model wordt onderschat. Dat zou erop kunnen wijzen
dat de intredeweerstand van de IJssel daar in werkelijkheid groter is dan in het model wordt verondersteld.
Ook andere modelparameters, zoals het doorlaatvermogen van het watervoerende pakket en de
weerstand van de deklaag in de omgeving hebben invloed op de stijghoogte. De randen van het model
liggen ver genoeg weg en hebben geen invloed op deze vergelijking.
Ten zuiden van de lijn zijn de stijghoogten in het model lager dan ze in werkelijkheid zijn. Dat verschil is
iets kleiner als rekening wordt gehouden met het feit dat de IJsselpeilen in het model 5 tot 8 cm lager zijn.
Desondanks wordt het verschil tussen de stijghoogte en het IJsselpeil door het model overschat. Dat zou
erop kunnen wijzen dat de intredeweerstand van de IJssel daar in werkelijkheid lager is dan in het model
wordt verondersteld. Ook hier geldt dat andere modelparameters vergelijkbare gevolgen kunnen hebben.

Afbeelding 29 Gemiddelde stijghoogte berekend met het grondwatermodel (vlakdekkend
weergegeven) en vergelijking tussen model en metingen, met bollen weergegeven ter plaatse van
de peilbuizen.
Bijdrage (M0 RIVER) van het IJsselpeil aan de dynamiek van de stijghoogte
Om een vergelijking te kunnen maken tussen de reactie van de stijghoogte op een fluctuatie of
verandering van het IJsselpeil en de met tijdreeksmodellen vastgestelde bijdrage (gain, M0 River) zou een
niet stationaire modelberekening moeten worden uitgevoerd. Dat is omwille van de beschikbare tijd niet
gedaan. We hebben volstaan met een stationaire modelberekening. Voor kleine afstanden tot de IJssel is
een vergelijking tussen de bijdrage uit het tijdreeksmodel en de verandering in een stationair model
verantwoord. De reactietijd van de stijghoogte pal langs de IJssel is zo kort dat deze binnen de perioden
met gemeten fluctuaties (weken tot maanden) volledig heeft aangepast. Op grotere afstanden van de
IJssel kan het stationaire model de effecten van een IJsselpeilverandering overschatten.
De op basis van de metingen bepaalde bijdrage van het IJsselpeil aan de stijghoogte is vergeleken met de
met het grondwatermodel MIPWA berekende bijdrage van het IJsselpeil. Het resultaat staat in Afbeelding
30. Deze kaart geeft voor het hele gebied de met het model berekende bijdrage weer. Ter plaatse van de
peilbuizen is de afwijking tussen het model en de metingen aangegeven. Groene Rode bollen betekenen
dat het model de bijdrage van de IJssel aan de stijghoogte onderschat. Blauw betekent dat het model de
bijdrage van de IJssel overschat. Kleine bolletjes geven aan dat het verschil klein is. Grotere bollen duiden
op een groter verschil.
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Afbeelding 30 Bijdrage van het IJsselpeil aan de stijghoogte. Vergelijking tussen de met het model
berekende bijdrage van het IJsselpeil, vlakdekkend weergegeven, en het verschil met de bijdrage
van het IJsselpeil uit de tijdreeksmodellen (M0 RIVER), weergegeven met bollen.
Uit deze vergelijking volgt dat de bijdrage van de IJsselpeilen op de stijghoogte in het grondwatermodel
MIPWA over het algemeen iets kleiner is dan de bijdrage die uit metingen volgt. Er zijn ruimtelijke
verschillen, waarin drie zones zijn te onderscheiden, namelijk:
–
het gebied ten zuiden van de binnenstad van Kampen. Daar is de bijdrage in het model 0 tot 0.1
kleiner dan die in de metingen. Dit is een klein verschil;
–
het gebied ter hoogte van de Binnenstad Kampen, Brunnepe en IJsselmuiden. In dit gebied is de
bijdrage van het IJsselpeil aan de stijghoogte in het model 0.2 tot 0.3 kleiner dan de bijdrage die is
gemeten. Dit is een significant verschil dat er op kan duiden dat de intredeweerstand van de IJssel
in dit gebied in werkelijkheid lager is dan in het model is aangenomen. Ook andere parameters
(doorlaatvermogen en deklaagweerstand) kunnen afwijken;
–
het gebied ten noordwesten van Brunnepe. Hier is de bijdrage in het model 0 tot 0.1 kleiner dan in
de metingen. Dit is een klein verschil. Hierbij dient echter rekening te worden gehouden met het feit
dat de stijghoogten hier niet alleen door de IJssel worden beïnvloed, maar ook door de
waterstanden op het Ketelmeer en het Vossemeer (zie Afbeelding 31). Die waterstanden zijn aan
het IJsselpeil gecorreleerd (Afbeelding 32). Daardoor is de bijdrage van alleen de IJssel in de
metingen kleiner dan 0.7.

Afbeelding 31 Gebieden in het invloedsgebied van Zomerbedverlaging, waar stijghoogten mede
worden beïnvloed door waterstandsfluctuaties op het Ketelmeer en de IJssel benedenstrooms van
het projectgebied.

Afbeelding 32 Gemeten waterstanden in de IJssel bij Kampen, en in het Ketelmeer/Zwartemeer bij
Ramspolbrug.
Conclusies over de effectvoorspelling
Op basis van vergelijking van het model met de metingen en de tijdreeksmodellen, mede met het oog op
de in het model ingevoerde weerstand tussen IJssel en watervoerend pakket trekken we de volgende
conclusies (zie Afbeelding 33):
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–

–

–

in het gebied tussen Molenbrug en zuidzijde van de Binnenstad Kampen voorspelt het model
ongeveer de juiste stijghoogten en ook de juiste dynamiek. In dit gebied geeft de goede
overeenkomst tussen berekende en gemeten grondwaterstanden vertrouwen in de door het model
voorspelde effecten;
in het gebied grenzend aan de Binnenstad en Brunnepe zijn de gemiddelde stijghoogten in het
model lager dan gemeten, en is de respons van de stijghoogten op dynamiek van het IJsselpeil in
het model te klein. Dat duidt op een te hoge intredeweerstand in het model. Dat betekent dat
vergraving van de bodem mogelijk een kleiner effect heeft op de stijghoogten dan het model heeft
voorspeld.
in het gebied grenzend aan het Industrieterrein Kampen, en het tegenoverliggende Kampereiland
zijn de gemiddelde stijghoogten in het model hoger dan gemeten, en is het verschil tussen het
IJsselpeil en de stijghoogte in het model kleiner. De bijdrage van de IJssel aan de dynamiek van de
stijghoogte wordt door het model waarschijnlijk overschat. Dat duidt erop dat de intredeweerstand
waarschijnlijk hoger is dan gemeten. Dat betekent dat door de vergraving er meer weerstand zal
worden weggenomen dan verwacht, waardoor de effecten groter zullen zijn dan verwacht.

Afbeelding 33 Effect van Zomerbedverlaging op de gemiddelde stijghoogte in het watervoerende
pakket, berekend met grondwatermodel MIPWA [DHV, 2013a], en bijstelling van deze
effectvoorspelling op basis van de metingen.

Bovenstaande was aanleiding om de beschikbare gegevens over de waterbodem van de IJssel in het
betreffende gebied en de intredeweerstand in grondwatermodel met elkaar te vergelijken. Onderstaande
afbeeldingen tonen informatie uit milieuboringen die zijn verzameld nadat het grondwatermodel was
opgesteld. In de milieuboringen is geen leem aangetroffen. Daarnaast is een dwarsdoorsnede gemaakt
van beschikbare boringen uit het dinoloket dwars op de IJssel. De locatie van de dwarsdoorsneden wordt
gegeven in De boorbeschrijvingen langs deze doorsneden wordt gegeven in

B’

C’

Afbeelding 34 Weerstand van de IJsselbodem in het grondwatermodel, en in milieuboringen
aangetroffen dikten klei en veen.
De dwarsdoorsnede A-A’ laat zien dat er in de IJsselbodem in het noordelijk deel van gebied 1 veen is
aangetroffen op hetzelfde niveau als in de op 600 m afstand gelegen boring B21C0172 [Dinoloket, 2015].
Mogelijk is dit een aaneengesloten veenlaag, die door consolidatie een hoge weerstand heeft.
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Afbeelding 35 Boringen langs dwarsdoorsnede A-A’.

Afbeelding 36 Boringen langs dwarsdoorsnede B-B’.

Afbeelding 37 Boringen langs dwarsdoorsnede C-C’.

Afbeelding 38 Boringen langs dwarsdoorsnede D-D’.
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Afbeelding 39 Weerstand van de IJsselbodem in het grondwatermodel MIPWA, en in
milieuboringen aangetroffen dikten klei en veen.
Afbeelding 39 geeft de weerstand van de IJsselbodem in het grondwatermodel MIPWA en in de
milieuboringen aangetroffen dikten klei en veen. Ten behoeve van de beschrijvingen van de weerstand
van de IJsselbodem is het traject in 6 zones opgedeeld. In Tabel 10 wordt de dikte en lithologie van het
weerstand bieden materiaal in de milieuboringen per zone beschreven. Daarnaast staat in Tabel 10 ook
de weerstand van de IJsselbodem in het grondwatermodel MIPWA.
Tabel 10 Dikte en lithologie van het weerstand biedend materiaal en in het grondwatermodel
MIPWA ingevoerde weerstand van de IJsselbodem.
Zone Dikte weerstand biedend
Lithologie boringen
Weerstand in model
materiaal in boringen [m]
[veen of klei]
[dagen]
1
0.5 tot 2
Veen en klei
5 – 20
2
0.1 tot 4
Veen en klei
2 – 10
3
0.1 tot 4
Veen en klei
100 – 1000
4
0.1 tot 1 (lokaal 2)
Klei
10 – 100
5
0.1
5 – 20
6
0.1 tot 2 (lokaal 4)
Klei
20 – 200

Uit vergelijking tussen de aangetroffen dikten klei en veen, en de in het model gebruikte weerstand van de
IJsselbodem blijkt:
–
zone 1: meer veen en klei aangetroffen dan in model. Geconsolideerd veen kan een hoge
weerstand hebben;
–
zone 2: meer veen aangetroffen dan in model. Geconsolideerd veen kan een hoge weerstand
hebben;
–
zone 3: weerstand in model lijkt overeen te komen met de milieuboringen. In deze zone ligt een
voormalige zandvang, die is opgevuld met weinig geconsolideerde klei;
–
zone 4: minder veen en klei aangetroffen dan in model;
–
zone 5: weerstand in model lijkt overeen te komen met de milieuboringen;
–
zone 6: minder veen en klei aangetroffen dan in model.
Conclusie
Op basis van de boringen is het zeer wel mogelijk dat de weerstand van de rivierbodem in het noordelijk
deel van gebied 1 groter is dan in het model is aangenomen.
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BIJLAGE 9

Berekend effect op de stijghoogte, vergelijking MIPWA model
met tijdreeksanalyse [m]
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BIJLAGE 10

Bepaling overdrachtsfactor uit deterministische
modelberekeningen

Het verloop van de grondwaterstand op een standplaats wordt bepaald door de volgende factoren:
–
De grondwateraanvulling, die weer wordt bepaald door neerslag en verdamping aan maaiveld en
transport en berging in de onverzadigde zone;
–
wegzijging naar het watervoerende pakket, of kwel vanuit het watervoerende pakket;
–
afstroming naar lokale ontwateringsmiddelen, zoals watergangen, drains en lekke riolen.
Deze processen kunnen worden gesimuleerd met een deterministisch model. Door gemeten en
gemodelleerde verlopen van de grondwaterstand met elkaar te vergelijken (te fitten) kunnen de
parameters W (drainageweerstand) en c (stromingsweerstand) worden geschat.
Dit deterministische model beschrijft grondwaterstroming in een kolom, met als bovenrandvoorwaarde de
grondwateraanvulling (neerslag minus referentiegewasverdamping van gras op een bodem van zwaklemig
fijn zand). De grondwateraanvulling wordt verminderd met het percentage verhard oppervlak. Voor verhard
oppervlak wordt aangenomen dat een deel van de neerslag wel infiltreert. De onderrandvoorwaarde is de
gemeten stijghoogte in het watervoerende pakket. Er vindt stroming plaats vanuit de deklaag naar het
watervoerende pakket, door een stromingsweerstand c. Er vindt stroming plaats vanuit de deklaag naar
een drainagesysteem, met een waterstand gelijk aan polderpeil en een drainageweerstand W.
Resultaten
De resultaten van de deterministische modelberekeningen voor de peilbuizen ZBY015, ZBY056 en
ZBY030 wordt gegeven in deze Bijlage. Per peilbuis wordt een schatting gemaakt van het % verhard
oppervlak en worden de polderpeilen vastgesteld. Per peilbuis zijn voor verschillende combinaties van
schattingen van W (drainageweerstand) en c (stromingsweerstand) bepaald of de gemeten
grondwaterstand hydrologisch plausibel wordt benaderd met een deterministisch model. Op basis van de
gekozen W (drainageweerstand) en c (stromingsweerstand) is W/(c+W) (overdrachtsfactor) bepaald. Per
peilbuis worden de resultaten van enkele gemodelleerde grondwaterstanden ten opzichte van de gemeten
grondwaterstanden in grafieken weergegeven. In deze Bijlage zijn niet alle grafieken opgenomen, omdat
dit veel grafieken zijn.
Conclusie
Voor het bebouwde gebieden is de betrouwbaarheid van deze methode beperkt, omdat de invloed van
verharding groot is en veel invloed heeft op het resultaat. Het is voor het stedelijk bebouwde gebied niet
mogelijk om op basis van gemeten tijdreeksen van grondwaterstand en stijghoogte de overdrachtsfactor
betrouwbaar vast te stellen.
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Peilbuis ZBY015
Standplaats: berm naast sloot, bedrijventerrein met naar schatting
40% verhard oppervlak.
Maaiveldhoogte:
+0,58 m NAP
Polderpeilen: ZP= -0,7 m NAP, WP= -0,85 m NAP. Sloot snijdt in
in de kleilaag, maar niet in het watervoerende
pakket.
Opmerking: Onduidelijk of met het ondiepe filter werkelijk de
grondwaterstand wordt gemeten.

Resultaten ZBY015
Overdrachtsfactor W/(c+W) < 0,5
Opmerking: omdat polderpeil en stijghoogte met elkaar vergelijkbaar zijn is het lastig één eenduidige
parameterset vast te stellen.

c [dagen]
100
200
500
1000
5000
100
200
500
1000

bijlage 10
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W [dagen]W/(c+W)
100
0.50
100
0.33
100
0.17
100
0.09
100
0.02
200
0.67
200
0.50
200
0.29
200
0.17

Niet plausibel
Niet plausibel
Plausibel
Plausibel
Plausibel
Niet plausibel
Plausibel
Niet plausibel
Niet plausibel
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Peilbuis ZBY015, voorbeeld van een plausibel resultaat:

Peilbuis ZBY015, voorbeeld van een niet plausibel resultaat:
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Peilbuis ZBY056
Standplaats: Brunnepe, Frederik Hendrikstraat. Naar schatting
80% verhard oppervlak.
Maaiveldhoogte:
NAP+2,61 m
Ontwatering: Ontwatering is mogelijk via het ondiepe pakket
naar de IJssel. Verder is ontwatering naar
lekke riolering denkbaar. Waarschijnlijk
treedt ontwatering hoofdzakelijk op door
verticale stroming naar het watervoerende
pakket.

Resultaten:
De overdrachtsfactor is niet vast te stellen. Zowel combinaties met ontwatering door lekke riolering
(c=10.000, W=200) als ontwatering door lekkage door de klei/veenlaag naar het watervoerende pakket
leveren plausibele resultaten op. In het eerste geval is de overdrachtsfactor vrijwel 0, in het tweede geval
is de overdrachtsfactor bijna 1.

c [dagen]
10000
10000
5000
5000
5000
2000
2000
2000
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W [dagen]W/(c+W)
200
0.02
500
0.05
200
0.04
500
0.09
1000
0.17
1000
0.33
5000
0.71
10000
0.83

Plausibel
Niet plausibel
Plausibel
Niet plausibel
Niet plausibel
Plausibel
Plausibel
Plausibel
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Plausibel resultaat met ontwatering door (lekke) riolen

Plausibel resultaat met ontwatering door verticale stroming door kleilaag
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Peilbuis ZBY030
Standplaats: Binnenstad,
Bovenkerk.
Naar
schatting
80%
verhard
oppervlak.
Maaiveldhoogte:
NAP+2,8 m
Ontwatering: Ontwatering door lekke riolering is
denkbaar. Horizontale stroming
naar de IJssel en de Burgel is
waarschijnlijk nihil, als gevolg
van de slecht doorlatende
ondergrond,
en
de
aanwezigheid van kademuren.
Waarschijnlijk
treedt
ontwatering hoofdzakelijk op
door verticale stroming naar
het watervoerende pakket.

Resultaten:
De overdrachtsfactor is niet vast te stellen. De gekozen combinaties leveren geen plausibele resultaten op.
De meest plausibele resultaten worden gegeven in de volgende grafiek.

c [dagen]
10000
10000
5000
5000
5000
2000
2000
2000
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W [dagen]W/(c+W)
200
0.02
500
0.05
200
0.04
500
0.09
1000
0.17
1000
0.33
5000
0.71
10000
0.83

Niet plausibel
Niet plausibel
Niet plausibel
Niet plausibel
Niet plausibel
Niet plausibel
Niet plausibel
Niet plausibel
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Peilbuis ZBY030, voorbeeld van het meest plausibele resultaat:
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