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Doel van het onderzoek

• Hydrologisch onderzoek
– Inzicht bieden in de effecten van Holwerd aan Zee en de 

mogelijke maatregelen die genomen kunnen worden
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Doorsnede door het gebied
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Zoet en zout in perceel



Maken gebruik van modellen

• 3D regionaal model

– Effect op grondwaterstand en kwel/infiltratie

• 2D dwarsdoorsnede model

– Effect op grondwaterstand en kwel/infiltratie

– Effect op zoet-zout verdeling grondwater

• Perceelsmodellenen

– Effect op zoet-zout situatie in het perceel
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Wat is de uitgangssituatie



Getijmeer

Doorsnijding geul tot -3m (diepste)
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Berekende effecten

• Beoogde peil in getijmeer met gemiddeld een peil 
van 0m NAP
– Nog twee varianten steeds meegenomen van -0.52m NAP 

en +1m NAP als verkenning en toetsing effectiviteit van 

maatregelen

Waar toetsen we op:

• Grondwaterstand

• Stijghoogte

• Verzilting
– Directe verzilting

– Neerslaglens



Effect - grondwaterstand

Bij een peil van 0m NAP
-0.52

+1



Effecten- stijghoogte

Bij een peil van 0m NAP
-0.52

+1



Effecten - neerslaglens



Effecten - Neerslaglens



Effecten - Neerslaglens



Effecten – Directe verzilting

-0.52

+1

Bij een peil van 0m NAP



Conclusie

• Bij het beoogde peil van 0m NAP zijn de minst mogelijke 

effecten te verwachten vergeleken hoger of lager peil. 

• Op basis van de berekeningen, met in achtneming van de 

beperkingen van het model, is de verwachting dat effecten 

bij een peil 0m NAP alleen optreden in de directe 

aangrenzende percelen. 



Conclusie

• Het belangrijkste effect is 

– directe indringing van brak tot zout water in aangrenzende 

percelen en 

– een grondwaterstandsdaling in deel direct aangrenzende 

bebouwde gebied van Holwerd.

• Vastgesteld is dat in de beoogde peilvariant maar ook in de 

verkennende varianten het de verwachting is dat er geen 

effecten optreden in de landbouwpercelen ten zuiden van 

de Ternaarderwei en de Ljouwerterdyk.
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Verkenning maatregelen

• Kwelsloot

• Infiltratiesloot

• Verticale drainage

• Damwand

• Peilopzet polder

• Betreft een analyse voor hydrologische effecten.

• Over periode van 50jr 



Kwelsloot



Effect - kwelsloot

Doorgerekend voor meerdere peilen hier meest 

effectieve qua beperken verzilting (-1.5m NAP)

Effect zonder maatregel Met maatregel



Effect - Kwelsloot

Zonder maatregel
Peil -0.3 
mNAP

Peil -0.8 
mNAP

Peil -1.5 
mNAP

Effect op 
grondwaterstand

Effect op 
stijghoogte



Infiltratiesloot



Effect - infiltratiesloot

Doorgerekend voor meerdere peilen hier meest 

effectieve qua beperken verzilting (+1m NAP)

Effect zonder maatregel Met maatregel



Infiltratiesloot

Effect op 
grondwaterstand

Effect op 
stijghoogte

Zonder maatregel Peil sloot +1 mNAP



Voorbeeld vertikale drainage 

of ventielputten



Effect – vertikale drainage

Doorgerekend voor meerdere peilen hier meest 

effectieve qua beperken verzilting (-1.5mNAP)

Effect zonder maatregel Met maatregel



Verticale drainage
Effect op 
grondwaterstand

Effect op 
stijghoogte

Zonder maatregel Drainniveau -0.3 mNAP Drainniveau -0.8 mNAP



Damwand



Effect – damwand

Doorgerekend voor meerdere situaties hier meest 

effectieve qua beperken verzilting (tot 10mdiep)

Effect zonder maatregel Met maatregel



Effect – damwand (na 100jr)

Doorgerekend voor meerdere situaties hier meest 

effectieve qua beperken verzilting (tot 10mdiep)

Effect zonder maatregel Met maatregel



Damwand – irt Holwerd

Effect zonder maatregel Effect met damwand



Polderpeil +30cm

Effect op 
grondwaterstand

Effect op 
stijghoogte

Zonder maatregel Polderpeil +30cm

• Waar peil opp water > 
polderpeil+30cm is het 
peil onveranderd
gebleven



Polderpeil +30cm

Effect op 
grondwaterstand

Effect op 
stijghoogte

Zonder maatregel Polderpeil +30cm

• Waar peil opp water > 
polderpeil+30cm is het 
peil onveranderd
gebleven



Effect – polderpeil

Doorgerekend voor meerdere situaties (+30cm)

Effect zonder maatregel Met maatregel



Effect – polderpeil

Doorgerekend voor meerdere situaties (+30cm) hier met 

getijmeer +1mNAP

Effect zonder maatregel Met maatregel



Conclusie

• Mitigerende maatregelen mogelijk om effecten 

tegen te gaan. 

• Meest effectief (hydrologisch, robuust in de tijd) is 

vertikale drainage en infiltratiesloot

• Om de grondwaterstandverlaging in het dorp 

tegen te gaan, lijkt een damwand aan de 

dorpszijde een goede maatregel



Conclusie

• Er is verkend wat de effectiviteit vanuit 
hydrologisch oogpunt.

• Een afweging op inrichting en kosten moeten later 

in samenhang verder verkend worden.

• Dit geldt ook m.b.t. nadere uitwerking van de 
maatregelen en de combinatie van maatregelen 

bijvoorbeeld antiverziltingsdrainage



Vragen en/of opmerkingen?
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