
Warmonderdam- 
en Alkemaderpolder

Samen werken aan droge voeten
In de afgelopen jaren heeft Nederland verschil-

lende malen wateroverlast meegemaakt. Als gevolg 

van klimaatverandering wordt in de toekomst vaker 

extreem nat en droog weer verwacht. Daarom heb-

ben overheden in het Nationaal Bestuursakkoord 

Water (NBW) afspraken gemaakt over het voorko-

men van wateroverlast. Dit houdt in dat het regi-

onale watersysteem moet voldoen aan landelijke 

normen voor wateroverlast. Wateroverlast betekent 

in dit geval dat het peil in de sloot zodanig stijgt dat 

het maaiveld (gedeeltelijk) onder water loopt. 

Er gelden verschillende normen gerelateerd aan het 

type grondgebruik. Dit zijn grasland, akkerbouw, 

hoogwaardige teelten, glastuinbouw en bebouwd 

gebied. De normen geven aan hoe groot de kans 

op wateroverlast maximaal mag zijn. Hoe groter 

de mogelijke economische schade, hoe hoger de 

norm. Grasland mag bijvoorbeeld eens in de tien 

jaar deels onder water staan. Daarentegen geldt 

voor stedelijk gebied een hogere norm van één 

keer in de honderd jaar. In de Warmonderdam- en 

Alkemaderpolder voldoet één peilvak niet aan deze 

normen. Verder functioneert het watersysteem ook 

op andere punten niet optimaal. Dit blijkt uit een 

aantal knelpunten die in de polder zijn geconsta-

teerd. Er zijn verschillende mogelijkheden om deze 

knelpunten op te lossen en het watersysteem in de 

polder te verbeteren.

Graag betrekt Rijnland de ingelanden van de pol-

der bij het bepalen van deze oplossingsrichtingen. 

Aanvullende wensen, ideeën en plannen worden 

meegenomen in de verdere uitwerking van het 

inrichtingsplan.

Het gebied
De Warmonderdam- en Alkemaderpolder is verdeeld in vier peilvakken. Elk peilvak 

voert water af via een eigen poldergemaal naar de boezem. De polder heeft een totale 

oppervlakte van circa 100 ha. De twee peilvakken ten noorden van de autosnelweg 

A44 bestaan vooral uit stedelijk gebied. In de twee peilvakken ten zuiden van de 

autosnelweg A44 komen hoofdzakelijk grasland en bollenteelt als grondgebruik voor.

De resultaten
Uit de watersysteemanalyse van de Warmonderdam- en Alkemaderpolder zijn 

verschillende knelpunten naar voren gekomen (zie ook de kaart op de achterkant). 

Samengevat zijn dit de volgende:

• Eén peilvak voldoet niet aan de NBW norm. Dit betekent dat er hier sprake is van

 een bergingstekort. In dit peilvak is het wateroppervlak verder afgenomen door 

 achterstallig onderhoud en ruimtelijke ontwikkelingen;

• Op twee locaties is de hoofdwatergang te smal en te ondiep. Hierdoor treedt bij

 extreme regenval opstuwing op in deze watergangen en is de aanvoer naar het 

 poldergemaal niet optimaal;

• Het oppervlak van één peilvak is na een ruimtelijke ontwikkeling te klein om als 

 bemalingseenheid in stand te houden;

• Het verschil tussen zomer- en winterpeil is in alle peilvakken onnodig groot.

Droge voeten, schoon water



Op het kaartje ziet u een overzicht van 

het gebied met daarop aangegeven waar 

de knelpunten liggen.
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