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Voorwoord 
 

Het spreekwoord “niet weten is erg, niet willen weten is erger” komt uit de taal Wolof. 

Wolof is een taal die gesproken wordt in drie Afrikaanse landen: Mauritania, Gambia en 
Senegal. Dit zijn landen die klimatologisch geconfronteerd worden met grote droogte.de 
inwoners in die landen weten dus wat water voor hen betekent. Het klimaat speelt daar een 
grote rol. Juist dat klimaat zal de komende tig jaren ook een rol spelen in Nederland. 

Water op regionaal dan wel lokaal niveau behoeft dan ook operationeel sterkere aandacht. 
Het vasthouden van water in de bodem en het nut dan wel benutten van schoon kwelwater 
kunnen daarbij een rol spelen. 

De waterafvoer uit het gebied verloopt nog steeds via de oorspronkelijke 
ontwateringsgedachte uit 1965 te weten kavelsloten, vaarten, tochten en kanalen om 
vervolgens te lozen op het IJsselmeer/randmeren. 

In het kader van het leveren van een uitdagende en grensverleggende bijdrage aan de 
kwaliteit en identiteit van het landschap in Flevoland is, in het kader van de vernieuwend 
initiatief prijs Flevoland, het idee ontstaan om in het zuidelijke deel van de kern Zeewolde en 
overgaand in het aangrenzende bosgebied (bijlage 1 plangebied), te komen tot een 
waterpark met als doel natuur en mens centraal te stellen. Dit plangebied omvat de 
volgende begrenzing: 

Spiektocht vanaf Dasselaarweg tot Horsterweg, kavelsloot vanaf spiektocht langs 
Dasselaarweg met het verlengen van deze kavelsloot tot kwelsloot langs de Nulderdijk tot 
gracht achter de Winde/kern Zeewolde om vervolgens over te gaan in de Weteringplas incl. 
de Wetering zelf.      

Plangebied, bijlage 1 

 



Aanleiding 

Toen in 1968 zuidelijk Flevoland droogviel, was bekend dat in en rondom de huidige kern 
Zeewolde de bodem vooral bestond uit zand. Meer in westelijke richting gaat de zandlaag 
over in klei. 

 

 
Het gevolg na die drooglegging was, dat er structureel water aanwezig was tot op het 
maaiveld. Dat water werd vooral aangeleverd via een diepe grondwaterstroming van de 
Veluwe en Utrechtse heuvelrug, te weten het diepe kwelwater, zie bijl.0. 

 

 

  

 



Die diepere kwel ontstaat doordat in het plangebied (bijlage 1) het zand van de Veluwe (het 
pleistocene zand) tot in het maaiveld voorkomt. Flevoland ligt laag ten opzichte van de 
Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. Daardoor is er permanent een diepe waterstroom naar 
de lagergelegen polder. 

De kwaliteit van dat diepe kwelwater is zeer goed te noemen. Bovendien is deze kweldruk 
constant. 

Deze zgn. diepe kweldruk bedraagt tussen de 2,5 en 4/5 mm/dag en is structureel zichtbaar 
in het ontwateringssysteem te weten de sloten en grachten. Dit mooie duurzame water 
wordt vanaf de drooglegging in 1968 nog steeds via het oorspronkelijke watersysteem 
(kavelsloten/tochten) rechtstreeks afgevoerd naar het polderwater (na stuw in de spiektocht 
ter hoogte van Horsterveld overgaand in de Horstertocht als onderdeel van het 
polderwater).In bijlage 2 is aangegeven op welke wijze de kwelstroom in het plangebied 
vanaf de drooglegging in 1968 structureel direct afwatert in de Spiektocht. 

Een ander aspect van het water is, dat water verdampt. In de afgelopen tig jaren zijn grote 
waterplassen aangelegd. De verdamping daarvan is zeer hoog en daarmee leggen juist die 
waterplassen een extra druk op de mogelijke verdrogingsaspecten binnen Flevoland. 

Kortom, hoe geven we innovatief invulling aan het vasthouden van water om droogte voor 
te zijn in tegenstelling tot de oorspronkelijke gedachte om water zo snel mogelijk af te 
voeren en tot drooglegging te komen. 

 

Aanpak 

Het kwelwater uit het plangebied wordt via 4 kavelsloten en de gracht vanuit de 
Weteringplas, rechtstreeks geloosd op de Spiektocht. (bijl.2.) De kavelsloten langs de 
manege en langs de Horsterweg staan nagenoeg droog. 

Uit een eigen inventarisatie komt naar voren dat het kwelwater op meerdere plekken 
vormen aanneemt van een waterval met als grootste verval de eerdergenoemde gracht. 

Water en grondsoort zijn sterk bepalende biotische actoren voor natuurontwikkeling. Hoe 
armer/zanderiger de bodem in combinatie met nat of droog, maakt de kans tot 
soortenrijkdom van plant en dier groter.  
 
Op de volgende pagina ziet u drie video’s met daarin het kwelwater op verschillende pekken 
zoals we dat aantreffen in het plangebied (video’s vragen om een internetverbinding). 



 

 

 

https://www.youtube.com/embed/IGwm_YCTPS0?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/TC2Zhtibu3s?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/YH73Q7x2HVg?feature=oembed


Functies van het gebied 

Naast een deel stedelijk gebied bestaat ruim 80% van het kwelplangebied uit bos. In het bos 
liggen enkele campings, manege, begraafplaats en twee schuren voor IVN en scouting. 

2. Bodem 

Uit de bodemopbouw  komt naar voren dat het zogenaamde pleistocene zand binnen het 
plangebied duidelijk tot in het maaiveld aanwezig is. De doorsnijding van de kavelsloten 
geven dat ook aan . Het zeer schone water in de kavelsloten is daartoe de zichtbare 
aanleiding. 

3. Kwel 

De foto’s hieronder laten de lozing van het kwelwater op het polderwater zien, te weten de 
Spiektocht. Uiteindelijk verdwijnt dit mooie en zuivere kwelwater direct op het polderwater. 

   

 

 

De foto’s op de volgende pagina laten zien hoe helder het kwelwater is. Er zijn geen 
resultaten bekend over de (abiotische) waterkwaliteiten van kavelsloten/gracht. 



  

Linkerfoto is kwelwater aan het begin van de bron. Rechterfoto is water uit de Spiektocht, na 
lozing in de Spiektocht. 

In het verleden zijn enkele kavelsloten vergraven tot een meer natuurlijke aanblik (sloot 
langs RCN en achter de Ruisvoorn), echter de kwelafvoer is niet gewijzigd. 

Het plangebied wordt voor de kwelafvoer in de noord-zuid richting doorsneden door de 
Dasselaarweg. De kruising met een duiker doet zich voor bij de gracht ter hoogte van de 
Rode Schuur/IVN, nabij ingang naar RCN en in de bocht van de Dasselaarweg. Ook ligt er een 
duiker onder de eikenlaan (bij het sportcentrum) 

Uitwerking waterpark 

Uitgangspunt is om het schone kwelwater pas te lozen op het polderwater wanneer dat ook 
echt nodig is en dat kwelwater op te slaan in de bodem. 

Het voorgaande houdt in dat primair de huidige lozingspunten op de spiektocht - binnen het 
plangebied – allen moeten worden afgestopt. 

Het verloop van het kwelwater zal een veel langere weg moeten krijgen. Dat laatste 
betekent dat een uiteindelijke lozing op de spiektocht alsnog zal moeten plaatsvinden dan 
wel een verdere sturing van het kwelwaterverloop mogelijk via een retoursysteem te 
hergebruiken. De mate waarin dat laatste mogelijk is, behoeft dan een nadere uitwerking. 

Het voorgaande betekent dat huidige oost/west verbinding van met name de kavelsloten, 
maar deels ook de gracht, een ander verloop moet krijgen (meer noord/zuid). 

Het traject zal binnen het waterpark tot uiting komen als een beekidee. Het natuurlijke 
verloop van de beek zal zich kunnen uiten in versmallingen, verdiepingen, bruggetjes, 
mogelijk een enkele kleine plasvorming en wellicht ook een stuwing van het kwelwater met 
dan weer een natuurlijk verloop. Open ruimtes met maaiveldverlagingen bieden de 
mogelijkheid zonering in natte milieus aan te brengen. Met o.a. helder water, bijzondere 
plantengroei, steile oevers voor de ijsvogel.De potentie tot bijzondere plantesoorten is door 
het kwelwater en de zandige bodem aanwezig.(orchideeen,bijzondere mossoorten).   De 



permanente kwantiteit van dit kwelwater verdient deze aanpak. Onderstaande beekschets 
geeft een impressie hoe dat er kan uitzien (bijl.3.) 

 

 

Klimaatadaptie lokaal laten zien 

Ten slotte heeft dit idee uitsluitend tot doel om de klimaatadaptie op lokaal niveau meer 
inzichtelijk te maken. 

Kwelpartners/realisatie 

Om dit idee verder handen en voeten te geven zijn de meest betrokken partners in dit 
gebied de eerstverantwoordelijken. Ten einde toch tot een planconcept te komen, lijkt het 
gewenst om aan een extern bureau het kader van het idee als opdracht te verstrekken en 
vooraf gesprekken te voeren met de gebiedspartners in hoeverre dit idee hen aanspreekt. 
Mochten daar principe toezeggingen uit voorkomen, zonder voorwaarden vooraf te stellen, 
dan kan het externe bureau met een schetsontwerp tot een eerste afronding komen. 

Beoordelingscriteria 

Door het behouden van duurzaam kwelwater vanuit de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug 
en juist ook dat behoud zichtbaar te maken en te kunnen beleven in het waterpark 
Zeewolde, laat Flevoland zien hoe zij met water omgaat in de tijd bezien. 



Inpasbaarheid in de tijd met grote ecologische potenties behoren tot de mogelijkheden. De 
keuze van het waterpark maakt is niet compleet, maar biedt juist toekomstgerichte 
mogelijkheden. 

Bijzonder????? Ja, namelijk van denken over waterafvoeren naar denken over 
waterbehouden. Dat vraagt een omslag in het waterproces. Voeg daar dan ook nog eens de 
bodemkwaliteiten in de vorm van zand naar klei met spelen met de waterstanden aan toe, 
dan schep je een biotoop voor vele natuurwaarden. 

Uitvoering van dit waterpark vraagt wel een integrale gebiedsaanpak van met name de 
gebiedsbeheerders. Allen hebben zich gecommitteerd in het vasthouden van onze 
klimaatdoelen. Een kleine inbreng in dat grote geheel is het waterpark Zeewolde. 

Ten slotte 

Het waterpark Zeewolde kan haar uitbreiding krijgen naar het meer zuidelijk gelegen gebied 
rondom het Nulderpad (liggend tussen Nulderdijk/Spiekweg). Ook hier is er kweldruk. Het 
hele watersysteem, gericht waterafvoer van dit gebied, vraagt een innovatieve aanpak 
gericht op waterbehoud respectievelijk water vasthouden. Het is daarbij ook te overwegen 
om de spiektocht anders te dimensioneren. De zeer diepe ligging ervan kan bij een andere 
dimensionering meer water vasthouden. 

De afgelopen twintig jaar zijn zeer grote waterplassen gerealiseerd met als kader 
natuurontwikkeling en stedenbouwkundige aspecten. Die vergraving betekent een verlaging 
van de bodem, terwijl diezelfde bodem veel water kan vasthouden. De grote plassen leveren 
een grote mate van verdamping op. Met de gedachte werkwijze kan er in toenemende mate 
een steeds verder watertekort gaan ontstaan, waarbij opnieuw een beroep moet worden 
gedaan op inlaat vanuit het IJsselmeer/randmeren. Terug naar weerland ???? 

Kortom, ons denken en beheren van water over de landelijke/stedelijke inrichting zal meer 
gericht moeten zijn vanuit de positie van droogte. Van waterschap naar droogteschap: een 
fundamentele wijziging in de aanpak, die in operationele zin een centrale aansturing vraagt. 

Het huidige watersysteem is verouderd en behoeft een innovatieve nieuwe denkwijze 
gericht op behoud van water. Het waterpark Zeewolde kan daartoe de aanzet geven of wel 
een deltaplan “vasthouden van water voor Flevoland” vanuit de jongste woonkern.      
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