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1. Aanleiding
De Knardijk compartimenteert de polders Oostelijk en Zuidelijk
Flevoland. De dijk heeft invloed op het overstromingsverloop in geval
van een dijkdoorbraak van de omliggende primaire keringen langs het
IJsselmeer, Markermeer en de Veluwe Randmeren. In de Verordening
Fysieke Leefomgeving is voor de Knardijk een norm van 1/100
vastgelegd. Op basis van de veiligheidstoetsing is geconstateerd dat de
Knardijk niet aan deze norm voldoet. Om de kering op orde te brengen
is naar verwachting een grote investering nodig.
In de Deltabeslissing Waterveiligheid, zoals gepresenteerd
op Prinsjesdag 2014, is een voorstel gedaan voor nieuwe
waterveiligheidsnormen voor onze primaire waterkeringen. De
grondslag van deze nieuwe normen is de risicobenadering waarbij
de basisveiligheid, voorkomen maatschappelijke ontwrichting en
beschermen kwetsbaar en vitale infrastructuur de pijlers zijn. Omdat
de Knardijk invloed heeft op het overstromingsverloop bij een
eventuele overstroming kan deze kering niet los worden gezien van de
omliggende primaire waterkeringen.
Bij het afleiden van de nieuwe normen voor de primaire waterkeringen
is voor de Knardijk aangenomen dat deze niet zal blijven staan in
geval van falen van een primaire kering. Het is kostenefficiënter om
te investeren in de primaire keringen dan in de Knardijk. Daarom is
besloten om de bescherming van Zuidelijk en Oostelijk Flevoland te
borgen via de primaire keringen.
Provinciale Staten van Flevoland hebben voorafgaand aan de
Deltabeslissing Waterveiligheid in april 2014 besloten de hoogte van de
norm van de Knardijk te heroverwegen in 2018. Dit betekent dat niet
al in 2015 aan de norm van 1/100 voldaan hoeft te worden. Zo kan er
worden ingespeeld op de Deltabeslissing Waterveiligheid en worden
onnodige maatschappelijke kosten voorkomen.
In deze verkenning zijn verschillende scenario’s voor de Knardijk naast
elkaar gezet. Hierbij is gekeken naar zowel de consequenties voor de
waterveiligheid als naar kansen voor andere functies van de Knardijk
zoals ruimtelijke ontwikkeling.
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1.1 Knardijk
Aanleg: 1951 - 1954
Dijklengte: 23 km
Kruinhoogte t.o.v. maaiveld: 7,4 m
Dijktype: compartimenteringsdijk
Waterkerende functie: regionale waterkering
Kunstwerken: Lage Knarsluis en Hoge Knarsluis
Normfrequentie: 1/100 (conditioneel)
Beheerder: Waterschap Zuiderzeeland

Lelystad

Lage Knarsluis

Hoge Knarsluis

Almere

LEGENDA
Knardijk
Primaire kering
stedelijk gebied
natuur
knarsluizen

HISTORIE

Waterschap Zuiderzeeland heeft de dijk sinds
de oprichting van het waterschap in 1986 (als
Heemraadschap Fleverwaard) als waterkering
beheerd. Sinds 1986 wordt het sluiten van de
keersluizen in de Lage en Hoge vaart met het
oog op de kerende functie, maandelijks getest.
Eind jaren ‘90 is de Knardijk aangewezen
als ecologische verbindingszone binnen de
ecologische hoofdstructuur. Sinds 2009 is de
Knardijk (door de provincie) aangewezen als
regionale waterkering en genormeerd.

Aal, Freek (1955) - Nederlands Fotomuseum
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De aanleg van de Knardijk is gestart in 1951 nabij
Harderwijk als onderdeel van de drooglegging
van Oostelijk Flevoland. De dijk ontleent zijn
naam aan de pleistocene zandrug/ondiepte ‘de
Knar’ in de Zuiderzee. De aanleg van de Knardijk
is voltooid in 1954. In de periode tot 1968 heeft
de Knardijk als buitendijk gefunctioneerd, tot
het moment dat de drooglegging van Zuidelijk
Flevoland voltooid was.
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1.2 Leeswijzer
In de voorliggende rapportage is in beeld gebracht
wat de huidige functie van de Knardijk is en
worden mogelijke scenario’s voor de toekomst
verkend.
Hierbij is onderscheid gemaakt tussen
Waterveiligheid en Landschap. Voor beide
aspecten is een algemeen beeld gegeven over hoe
de Knardijk nu functioneert en welke ruimtelijke
functies kunnen worden toegevoegd.
De kansen voor Waterveiligheid en Landschap
zijn vervolgens samengebracht in drie
onderscheidende scenario’s.

Analyse
WATERVEILIGHEID
De nieuwe waterveiligheidsnormen voor de primaire waterkeringen zijn
gebaseerd op de risicobenadering. De nieuwe normen zorgen er voor dat
iedereen in Nederland een minimale basisveiligheid heeft van 1/100.000
per jaar. Dit wil zeggen dat de kans op overlijden als gevolg van een
overstroming kleiner is dan 1/100.000 per jaar. Aanvullend hierop is de
normhoogte afhankelijk van de economische waarde van te beschermen
gebied zodat ook een economisch doelmatige veiligheid wordt geboden.
De Knardijk is van grote invloed op het overstromingsverloop in geval
van overstroming van Zuidelijk of Oostelijk Flevoland. Voor de normering
van de primaire keringen is er vanuit gegaan dat de Knardijk niet
zal blijven staan. Dit leidt er toe dat voor de normering rekening is
gehouden met een groot gevolg met veel economische schade met als
gevolg dat de normen voor de primaire keringen relatief streng zijn.
Vanuit deze risicobenadering heeft de Knardijk geen directe functie
meer in het waterveiligheidssyteem omdat de veiligheid van Zuidelijk
en Oostelijk Flevoland door de strenge norm van de primaire keringen
wordt gegarandeerd.

LANDSCHAP
De landschapsverkenning heeft tot doel inzicht te geven in de ruimtelijke
ontwikkelingskansen van de Knardijk en haar omgeving. De analyse
bestaat uit drie thema’s: natuurontwikkeling, cultuurhistorie en gebruik
(sport, recreatie, bebouwing) op en rondom de Knardijk.
De dijk en haar omgeving zijn verkend, zowel ter plekke als aan de hand
van bestaande data en literatuur. Maar ook de gesprekken die gevoerd
zijn met het Waterschap, de Provincie en de Veiligheidsregio in het kader
van de workshop hebben hier een bijdrage aan geleverd. Daarnaast is
gekeken naar huidige ontwikkelingen en de betekenis daarvan voor de
toekomst van de Knardijk.
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WORKSHOP

De Knardijk heeft een belangrijke rol gespeeld in de historie van Zuidelijk
en Oostelijk Flevoland en ontleent zijn naam aan de pleistocene ondiepte
‘de Knar’ in de vroegere Zuiderzee. De sluizen en de werkhaven zijn
karakteristieke landschappelijke elementen met cultuurhistorische
waarde die de identiteit van het Flevolandse landschap benadrukken.

Bij de bredere analyse naar de Knardijk
zijn tot nu toe afgevaardigden van direct
verantwoordelijke partijen betrokken
geweest, de Provincie, Waterschap en
Veiligheidsregio. Vanuit verschillende
disciplines is gediscussieerd over een
toekomstige visie voor de Knardijk.

Flevoland is een waterrijke provincie met hoge natuurkwaliteit.
De Natura 2000 gebieden vormen samen met de binnendijkse
natuurgebieden het Flevolandse deel van de nationale Ecologische
Hoofdstructuur (EHS). De nattere delen zijn vooral ecologisch zeer
waardevol, de drogere delen bieden ruimte aan allerlei vormen van
recreatie. De Oostvaardersplassen is een waardevol wetland, waar steeds
meer natuurliefhebbers en dagbezoekers de weg naar weten te vinden.

Falen kering langs IJsselmeer,
Oostelijk Flevoland vol met water

Falen kering langs IJsselmeer,
schade Oostelijk Flevoland

Falen kering langs Markermeer,
Zuidelijk Flevoland vol met water

Falen kering langs Markermeer,
schade Zuidelijk Flevoland

Knardijk blijft niet staan
Totaalbeeld Flevoland vol met water
LEGENDA

LEGEN

waterdiepte (m)

econom
per hec

0

0

0 - 0,5

0

0,5 - 1

3

1 - 1,5

1

1,5 - 2

3

2-3

1

>3

3

LEGENDA

LEGENDA

waterdiepte (m)

economische schade
per hectare (euro)

0

0

0 - 0,5

0 - 3.000

0,5 - 1

3.000 - 10000

1 - 1,5

10.000 - 30.000

1,5 - 2

30.000 - 100.000

2-3

100.000 - 300.000

>3

300.000 - 1mil

Falen Knardijk,
totaalbeeld schade Flevoland

Dagbezoekers
12,4 miljoen (2013)

1954

de Knar

Ecologische Hoofdstructuur (EHS)

Natuurrecreactie
kerngebieden natuurrecreatie

natuurnetwerk

1

GEEN WATERKERING

2

IN STAND HOUDEN VOOR EVACUATIE
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Cultuurhistorie

3

KNARDIJK ALS WATERKERING NORMEREN
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Bronnen:
- Economie en Arbeidsmarkt 2013 -2014
- Provincie Flevoland | GEO

Scenario’s

2. Waterveiligheid
2.1 Faalmechanismen

Faalmechanismen

De veiligheid van de Knardijk is afhankelijk van de hoogte en
sterkte van de kering inclusief de veiligheid van de aanwezige
sluiscomplexen.

HOOGTE
Voor het grootste deel van
de Knardijk is de kering
relatief hoog, alleen bij de
Oostvaardersplassen is een
deel van de kering wat lager
(1) en ter hoogte van de
Lage (2) en Hoge Knarsluis
(3). Dit betekent dat de kans
dat hier water over de dijk
slaat het grootst is.
Omdat een krachtige
zuidwestenwind het meest
waarschijnlijk is leidt dit
met name in geval van
overstroming van Zuidelijk
Flevoland tot een grotere
kans op water over de dijk
omdat vanuit deze kant
grotere golven kunnen
ontstaan.

Markermeer
Lelystad

2 en 3
4
3

1
Oostvaardersplassen

Doorsnede profiel Lage en Hoge Knarsluis

2 Lage Knarsluis
4m

Doorsnede profiel: Polder bij Almere vol met water
zuid-westen wind

Almere

3m

Faalmechanismen

Doorsnede profiel: Polder bij Lelystad vol met water

Knarbos
Almere

Oostelijk Flevoland

3 Hoge Knarsluis
Zuidelijk Flevoland

Doorsnede profiel: schematische weergave van piping
Almere

2 en 3
4
LEGENDA
3
knarsluizen

Wolderwijd

hoogteverschil

Doorsnede profiel Lage en Hoge Knarsluis
Doorsnede profiel: Polder bij Almere vol met water

zand

afdekkende laag (klei)

zuid-westen wind

Almere

Lelystad

Doorsnede profiel: Polder bij Lelystad vol met water
noord-oosten wind
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Almere

Lelystad

STERKTE
Faalmechanismen

Indien één van de twee
polders vol met water staat
kan er naast water over de
dijk door golven ook water
met zand onder de dijk door
stromen, piping. Hierdoor
wordt er zand onder de dijk
vandaan gespoeld waardoor
de stabiliteit van de kering
wordt aangetast. Mogelijk
treedt dit fenomeen op
tussen de Lage Knarsluis
en het Wolderwijd. Piping
kan alleen optreden als
er een intredepunt is,
hierover bestaat geen
zekerheid. Daarnaast is
het optreden van piping
afhankelijk van de opbouw
van de ondergrond en het
waterstandsverschil tussen
beide zijden van de kering).

Markermeer
Lelystad

Oostvaardersplassen

2 en 3
4
3

-5,75 m

Doorsnede profiel Lage en Hoge Knarsluis
Doorsnede profiel: Polder bij Almere vol met water

-6,2 m
Knarbos

zuid-westen wind

Oostelijk Flevoland

-5,2 m
Almere

Lelystad

-5,5 m

-5,2 m

Flevoland
Doorsnede profiel: Polder bij Zuidelijk
Lelystad vol
met water

noord-oosten wind

Almere

-5,2 m

LEGENDA
waterpeil (NAP)

Lelystad

Wolderwijd

Bij een overstroming van
één van de polders wordt de
bekleding op het buitentalud
van de Knardijk belast door
golven, uit de toetsing van
de Knardijk is gebleken
dat de bekleding aan beide
zijden deze golfbelasting bij
een eventuele overstroming
niet goed aankan. Hierdoor
kan de bekleding falen en
komt de kering bloot te
liggen met als gevolg dat de
kering kan gaan eroderen
waarna een bres in de
Knardijk kan ontstaan.

knarsluizen
piping gevoelig

Almere

Lelystad

zand

afdekkende laag (klei)
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Doorsnede profiel: schematische weergave van piping
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2.2 Overstroming & Evacuatie

Bij het doorbreken van een primaire kering langs één van de
polders loopt de polder vol met water. Vanwege de omvang en
diepte van de polder duurt het één á twee weken voordat de
waterstand op gelijke hoogte is met het IJsselmeer of Markermeer
(=evenwichtspeil) , afhankelijk van waar de dijk is doorgegaan.
Als bijvoorbeeld de kering langs Oostelijk Flevoland doorbreekt
zijn enkele dagen tijd nodig om Zuidelijk Flevoland te evacueren
en eventueel noodmaatregelen aan de Knardijk te treffen om
de veiligheid van de Knardijk te vergroten. In verschillende
overstromingsgebeurtenissen staat er na 1 dag (24 uur) en 2
dagen nog nauwelijks water tegen de Knardijk en is de kans op
doorbreken van de Knardijk nagenoeg nul. Na 3 dagen begint het
water tegen de Knardijk te stijgen en gaat de doorbraakkans van
de Knardijk toenemen, maar deze is na 3 a 4 dagen nog relatief

24 uur

klein. Voor Zuidelijk Flevoland is de inschatting dat evacuatie
3 dagen kost. Dit betekent dat genoeg tijd is om de polder die
niet overstroomt te evacueren, Daarnaast is er tijd om diverse
noodmaatregelen aan de Knardijk te treffen om één van de
polders droog te houden.

2 dagen

A6

3 dagen

A6
A27

A6
A27

A28

A27
A28

A28

1,0 m

0,5 m

0m

LEGENDA
bres locatie
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waterdiepte

0

0-0,5 0,5-1

1-1,5

1,5-2

evacuatie routes

2-3

3+ m

drukte evacuatie

faalkans Knardijk

A28

WATERSTANDSVERLOOP

Waterstandverloop

polder loopt vol

bres dichten

polder leegpompen

2 weken

2 weken

1 jaar

6 dagen

eindbeeld

ANDERE
DOORBRAAKLOCATIE

2,0 m

4,0 m

Bij het doorbreken van de
primaire kering dichter bij
de Knardijk zal er eerder
water tegen de dijk aanstaan
maar de waterstand zal in
eerste instantie beperkt
blijven omdat de gehele
polder zich eerst moet
vullen voordat het water
verder zal stijgen. Er zal dus
wel eerder een kans van
doorbreken van de Knardijk
ontstaan maar deze kans zal
gedurende een langere tijd
relatief klein blijven omdat
het water nog niet stijgt.
Hetzelfde beeld ontstaat bij
overstroming van Zuidelijk
Flevoland.
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Tijd

Indien de primaire kering
faalt stroomt het water één
van de polders in, het duurt
één á twee weken voordat
er een evenwichtspeil is
ontstaan met het IJsselmeerdan wel Markermeerpeil. Tot
het moment van evenwicht
treden er ter plekke van de
doorbraaklocatie relatief
hoge stroomsnelheden op
ter plaatse van de doorbraak
die het dichten van de
bres moeilijk maken. Pas
na het bereiken van het
evenwichtspeil kan de bres
gedicht worden, afhankelijk
van de bereikbaarheid en de
grootte van de bres kan dit
twee tot vier weken duren.
Vervolgens kan begonnen
worden met het leegpompen
van de polder. Eerste
inzichten laten zien dat het
leegpompen van de polder
tot wel een jaar kan duren,
met het opvoeren van
mobiele pompcapaciteit zou
dit versneld kunnen worden
maar het zal zeker 8 á 10
maanden duren voordat de
polder leeg is gepompt.
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2.3 Maatregelen

HOOGTE
Uit de veiligheidsanalyse is gebleken dat de kering ter hoogte
van de Lage Knarsluis wat lager is dan de gemiddelde hoogte
van de Knardijk. Om de kering op hoogte te versterken kan er
onderscheid gemaakt worden tussen permanente, beheer- en
noodmaatregelen. Onder permanente maatregelen worden
dijkverhogingen verstaan al dan niet lokaal. Voor de Knardijk
kan dit bestaan uit lokale verhoging van de lagere delen of

verflauwen/verruwen van het buitentalud. Bij beheermaatregelen
moet gedacht worden aan een ander graslandbeheer voor het
verbeteren van de grasbekleding op de kruin en het binnentalud,
hierdoor mag er meer water over de dijk slaan zonder dat dit
tot erosie van de dijk leidt. Noodmaatregelen zijn maatregelen
die getroffen worden nadat de primaire kering langs één van
de polders doorbreekt. Voor hoogte zijn dat bijvoorbeeld het
aanbrengen van big bags zand op de lagere delen van de kering.

PERMANENT
integraal

lokaal

Groene buffer
(‘no regret measure’)

BEHEER

NOOD

Zandzakken plaatsen
12

Dijk ophogen

‘Zomerdijk’ +
peil opzetten

STERKTE
De sterkte van de kering speelt met name in het deel Lage
Knarsluis – Wolderwijd. Het versterken van de kering kan op
verschillende manieren, door middel van permanente, beheer- of
noodmaatregelen. Bij permanente maatregelen wordt de dijk
verbreed waardoor de kans op uitstromen van zand onder de
dijk kleiner wordt. Voor beheermaatregelen zou het opzetten van
de polderpeilen een optie kunnen zijn. Door het opzetten van de

Polderpeil beperkt
opzetten

Polderpeil opzetten tot
maaiveld

Kwelsloot afdichten

Sloot verleggen

Alternatief dijkbeheer

Tochten afdammen
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Berm aanleggen

polderpeilen wordt het verval over de kering kleiner, hierdoor
neemt de aandrijvende kracht die het mechanisme in werking zet
kleiner. Bij een noodmaatregel op het gebied van sterkte kan er
voor worden gekozen om de tochten af te dammen door middel
van grond en de waterstand tegen de Knardijk op te zetten. Op
deze wijze wordt ook het verval over de dijk kleiner en neemt de
kans van doorbreken van de Knardijk significant af.
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3. Landschap
3.1 Landschap typologieën

Lelystad

Markermeer

A6
A
B

Hollandse
Hout

Oostvaardersplassen

Lelystad
Airport

Lage Knarsluis

C

D

F
E

A6

Knarbos

Oostelijk Flevoland
Werkhaven

Hoge Knarsluis

Zuidelijk Flevoland

LEGENDA
watersysteem

primaire keringen

natuur gebied

spoorlijn

cultuurhistorische elementen

hoofdwegen
stedelijk gebied

Zeewolde
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Het landschap rondom de Knardijk is een typisch
polderlandschap. De kernkwaliteiten zijn de waterrijke natuur- en
bosgebieden, de Oostvaardersplassen en de cultuurhistorische
elementen. Karakteristiek in de omgeving is de openheid met een
onregelmatig reliëf.
Vanaf grote hoogte is te zien dat de Knardijk een opvallend
continu lint is in het Flevolandse landschap, gelegen tussen het
Markermeer en het Wolderwijd, met de A6, de spoorlijn en de
vaarten als loodrechte lijnen.

Er zijn daarnaast verschillende cultuurhistorische elementen
aanwezig, zoals de werkhaven en de Knarsluizen.
Dit zijn karakteristieke elementen verbonden met de
ontstaansgeschiedenis van Flevoland.

2

BELEEFBAAR LANDSCHAP

Dit deel van de Knardijk is rijk aan natuurwaarden. Zo liggen er
enkele natuurgebieden waarvan Oostvaardersplassen het meest
bekend is. Het beleefbaar landschap is met de huidige functies
gericht op het aantrekken van bezoekers. Met de recreatieve
activiteiten wordt voornamelijk ingespeeld op dagtoerisme
en daarbij bestaat de grootste groep uit ouders met kleine
kinderen, (sportieve) mensen zoals wandelaars, fietsers en
natuurliefhebbers.
De Knardijk is via verschillende verbindingen met Lelystad
verbonden en vormt een belangrijke schakel in het rondje
Oostvaardersplassen. Hierbij is het recent gerenoveerde
natuurbezoekerscentrum een grote trekpleister voor jong en oud.
Op drukke dagen vindt het parkeren van de auto’s voornamelijk
plaats op en langs de dijk.

PRODUCTIEF LANDSCHAP

Het productieve landschap wordt gekenmerkt door
energieproductie en landbouw.
Door de bodem- en waterkwaliteit en de watervoorziening
is Flevoland een zeer vruchtbare provincie, met actieve
boerenbedrijven.
Met de komst van de vele windturbines die langs en rondom
de Knardijk staan opgesteld, is er een nieuw ruimtelijk element
toegevoegd aan het geordende patroon van efficiënte productie.
Dit beeld zal in de toekomst veranderen. Als gevolg van het
Flevolands beleid van saneren en opschalen wat samen met
gemeenten en Rijk wordt uitgevoerd zullen de molens die nu rond
de Knardijk staan op termijn gesaneerd worden, hierdoor ontstaat
ruimte voor minder maar grotere molens.
Met de uitbreiding van Lelystad Airport wordt de ruimtelijke
invulling van een groot gebied rondom de Knardijk beïnvloedt.

A

D

B

E
D

C

F

Knardijk . Nut en Noodzaak

1

De 23 kilometer lange Knardijk is, op basis van identiteit, te
onderscheiden in twee type landschappen die het ruimtelijke
gebruik en de beleving van het landschap er omheen bepalen.
Een “beleefbaar landschap” in het noordelijke deel tussen het
Markemeer en de Lage Knarsluis en een “productief landschap”,
tussen de Lage Knarsluis en het Wolderwijd.
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3.2 Ruimtelijke profielen

Markermeer

Lelystad

A6

1
2

Hollandse
Hout

Lelystad
Airport

3

4

5
Knarbos

Oostelijk Flevoland
6

Zuidelijk Flevoland

7

Langs de Knardijk zijn verschillende ruimtelijke
profielen te maken met verschillende functies. De dijk is
voornamelijk in gebruik in de lengte richting. Er zijn niet
veel mogelijkheden om de taluds van dijk te betreden of
er gebruik van te maken. Opvallend is de wijdsheid in de
meeste gevallen. Behalve tussen profiel 2 en 3 lijkt het
alsof je je in een natuurlijke corridor begeeft.
Zeewolde
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Dijk

Almere

Lelystad

1
water

water

2
natuur (bos)

natte natuur + recreatie

3
natuur (uiterwaarden)

bebouwing (recreatie)

A6

4
landbouw (akker)

landbouw (akker)

landbouw (akker)

landbouw (akker)

natuur (bos)

natuur (bos)

5

7
landbouw (veeteelt) + Energieproductie

Energieproductie + landbouw (veeteelt)
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3.3 Ruimtelijk gebruik

Markermeer

Lelystad

A6

Hollandse
Hout

wandelroute en
vogeluitkijkpunt

Buitencentrum
Oostvaardersplassen

Lelystad
Airport

56 dB(A) Lden

48 dB(A) Lden

Oostelijk Flevoland

A6

48 dB(A) Lden

Zuidelijk Flevoland
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BELEEFBAAR LANDSCHAP

Gebruiksfuncties: toegang tot Oostvaardersplassen vanuit Lelystad
Gebruikers:
fietsers, wielrenners, skeeleraars, hardlopers, wandelaars, vogelkijkers.
Identiteit:
natuur, recreatie
Dit noordelijke deel van de dijk wordt als toegang tot Oostvaardersplassen vanuit
Lelystad gebruikt. De korte afstand vanaf Lelystad, de recreatie voorzieningen zoals het
bezoekerscentrum en de wandelroute naar het vogeluitkijkpunt maakt dit deel van de
dijk aantrekkelijk voor bezoekers ook van buiten de polder. Op een zonnige dag wordt
dit gebied zeer veel door fietsers (familie’s met kleine kinderen) en natuurliefhebbers
bezocht. De verharding van dit traject kenmerkt zich door betonplaten voor het fietspad en
straatklinkers voor de weg. Het toepassen van straatklinkers heeft grote cultuurhistorische
waarde, daarbij verlaagt het de snelheid van het gemotoriseerd verkeer, anderzijds zorgt
dit voor meer geluid.

2

PRODUCTIEF LANDSCHAP

Gebruiksfuncties: fietsen, onderhoudspad
Gebruikers:
fietsers, beheerders
Identiteit:
landbouw, energie productie

Zowel de luchthaven van Lelystad als de windmolens hebben een directe impact op
de gebruiksfuncties en invulling rondom de Knardijk. Dit komt met name door de
aanvliegroutes en het geluid dat door de windmolens wordt veroorzaakt.
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Het meest zuidelijke deel, vanaf de Lage Knarsluis richting het zuiden, kenmerkt zich door
het landelijke karakter: landbouwgronden en windmolens. Dit traject van de dijk is wat
smaller dan de rest van de Knardijk.
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3.4 Kansenkaart Knardijk

Door de waterveiligheidspgave van de Knardijk met een
bredere visie te benaderen biedt dit kansen voor ruimtelijke
mogelijkheden een kans kunnen krijgen in samenhang met
economische gewenste ontwikkelingen. Dit kan bijdragen
aan het streven naar een aantrekkelijke, robuust en
veerkrachtig landschap. Als resultaat van deze analyse fase
zijn deze mogelijkheden in kaart gebracht.
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dijkroute
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4. Scenario’s
In de uitwerking van de scenario’s zullen de
waterveiligheidsaspecten, in de vorm van permanente-, beheer-,
en noodmaatregelen, worden verduidelijkt. Tevens worden de
ruimtelijke ontwikkelkansen in de vorm van permanente en
tijdelijke functies toegelicht.Op basis van de waterveiligheids-,
landschap en natuur analyse zijn er verschillende scenario’s
mogelijk voor de Knardijk. In dit overzicht worden de
denkrichtingen van drie verschillende scenario’s weergegeven
en hoe deze van invloed zijn op de mogelijkheden en

MAATREGELEN VOOR WATERVEILIGHEID
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nood

onmogelijkheden in relatie tot waterveiligheid, landschap en
natuur. Hoe meer eisen er gesteld worden aan de Knardijk hoe
meer er gedaan moet worden aan de Knardijk en hoe minder
ontwikkelingen op het gebied van landschap en natuur er
mogelijk zijn.
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4.1 Geen waterkering
Scenario 1

nieuw profiel
bestaand profiel

Combinatie van maatregelen voor waterveiligheid en kansen voor ruimtelijke ontwikkeling

Bij dit scenario worden er vanuit de
worden door middel van zandzakken. Ook
waterveiligheid geen eisen gesteld aan
kan het waterpeil in de niet overstroomde
de Knardijk. Dit betekent dat hier ook
polder opgezet worden om het onderlinge
niet in wordt geïnvesteerd. De veiligheid
verschil van het waterpeil aan beide zijdes
wordt gegarandeerd via de voordeur, de
van de kering te verkleinen en daarmee
waterveiligheid
op orde
primaire keringen langs het Markermeer,
de sterkte van de Knardijk te vergroten.
natuur
het IJsselmeer en de Veluwe Randmeren.
cultuurhistorie
Dit wil niet zeggen dat er in het gevalgebruik
van(recreatie, sport,
Voor
landschap en ruimte biedt dit
bebouwing)
het doorbreken van de primaire kering
scenario veel mogelijkheden. Er kunnen
investeringskosten
niets meer mogelijk is. Indien er geen
veel initiatieven op en rond de Knardijk
grote gaten door de Knardijk zijn gemaakt
ontwikkeld worden zonder dat er
kan door middel van noodmaatregelen
restricties gesteld worden vanuit de
de kans op het falen van de Knardijk nog
waterveiligheid. Denk hierbij aan het
steeds verkleind worden. Zo kan de dijk
vergroten van de rol in de ecologische
op de lokaal lagere plekken verhoogd
hoofdstructuur (waterrijke natuur
lichte
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uitbreiden), het bouwen van permanente
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(wonen, recreatie) en tijdelijke (mobiele
permanent
foodwagens) functies, harde (trappen,
beheer
steigers) en zachte (talud verflauwen)
nood
maatregelen. Hierbij dient dit in
samenhang met landschappelijkeruimte
en
gebruikersgerichte waarden uitgevoerd
natuur
recreatie
te worden. Een duidelijk gedefinieerde
overige
en uitgesproken duurzaamheidsambitie
helpt hierbij om water, ruimte en gebruik
in samenhang verder te ontwikkelen.
Het waterschap dat nu eigenaar is van
de grond op en rondom de Knardijk kan
nadenken over wat met deze grond verder
te doen.
dijk
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Combinatie van maatregelen voor waterveiligheid en kansen voor ruimtelijke ontwikkeling
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4.2 In stand houden: Evacuatie
Scenario 2

nieuw profiel
bestaand profiel

Combinatie van maatregelen voor waterveiligheid en kansen voor ruimtelijke ontwikkeling

Bij dit scenario kan er onderscheid worden
kan bijvoorbeeld de cultuurhistorie ter
gemaakt tussen het huidige profiel in
plekke van de oude werkhaven worden
stand houden en de huidige veiligheid in
vergroot door deze unieke locatie verder
stand houden. In beide gevallen wordt niet
te ontwikkelen door kleinschalige functies
geïnvesteerd in een hoger veiligheidsniveau
toe
te voegen
en mogelijk een stuk kering
waterveiligheid
op orde +
van de Knardijk maar wordt de Knardijk
in oude
staat herstellen. Herbij zijn kleine
natuur
wel zodanig door het waterschap beheerd
ingrepen
mogelijk zoals het realiseren van
cultuurhistorie
dat evacuatie gewaarborgd blijft. Bij het
debebouwing)
oude bekleding die aanwezig was ten
gebruik (recreatie, sport,
huidige profiel in stand houden wordt
tijde van het ontstaan van de Flevopolder.
investeringskosten
het profiel zoals het er nu ligt bevroren.
Om de huidige veiligheid in stand te
De mogelijkheid bestaat wel binnen de
houden zijn er meer mogelijkheden op en
directe zone rondom de kering om meer
rond de Knardijk omdat niet het huidige
ontwikkelingen plaats te laten vinden.
profiel moet worden behouden, maar
Zo kan er bijvoorbeeld door middel van
de huidige veiligheid die de kering biedt.
natuurontwikkeling op en rond de dijk te
Het profiel kan bijvoorbeeld wel worden
stimuleren extra landschappelijke waarde
aangepast, maar dit moet vervolgens op
gecreëerd worden, ecosysteemdiensten
een andere wijze worden gecompenseerd
(o.a. bestuiving, hout, reinigend vermogen)
om de veiligheid te waarborgen.
worden vergroot en meer gebruikers aan
te trekken. Ook kan het de kans op falen
In het kader van de nieuwe normering
van de Knardijk verkleinen doordat er
en de veiligheid van de Flevopolder heeft
minder golven op kunnen treden. Verder
de Knardijk geen functie. De strengere
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nood
doelmatigheid van belang. De eerste
inzichten zijn dat een beperkte investering
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in de Knardijk, om lokaal de kering te
recreatie
versterken zodat de veiligheid tot het
overige
moment dat de primaire keringen op
orde zijn, economisch doelmatig is.
Daarnaast kunnen in dit scenario ook
noodmaatregelen toegepast worden die de
kans op falen van de Knardijk verkleinen.
Een voordeel is dat de huidige vorm van de
Knardijk blijft bestaan en waarvan gebruik
kan worden gemaakt. Een laatste voordeel
is dat de cyclus van toetsen, afkeuren
en versterken bij dit scenario nietnieuw
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Combinatie van maatregelen voor waterveiligheid en kansen voor ruimtelijke ontwikkeling
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4.3 Knardijk als waterkering normeren
Scenario 3

nieuw profiel
bestaand profiel

Combinatie van maatregelen voor waterveiligheid en kansen voor ruimtelijke ontwikkeling

waterveiligheid

Bij dit scenario wordt de Knardijk
(verflauwen talud met in acht name het
genormeerd. Dit vraagt een investering
behoud van de sterkte) moet in nauw
van tientallen miljoenen en legt restricties
overleg worden uitgevoerd met het
waterveiligheid
op orde ++ *
op aan andere ruimtelijke initiatieven.
waterschap.
natuur
De kering zal periodiek getoetst moeten
Bij het vaststellen van de nieuwe
cultuurhistorie
worden en indien nodig ook versterkt.
normering van de primaire keringen is er
gebruik (recreatie, sport, bebouwing)
Vanuit landschap en ruimte zijn er weinig
van uitgegaan dat de Knardijk geen rol
investeringskosten
mogelijkheden tot ontwikkelingen op en
speelt in het realiseren van de veiligheid
rond de Knardijk. Alleen ontwikkelingen
van de polder. De primaire keringen
en ruimtelijke functies die de veiligheid
hebben daardoor een relatief strenge norm
vergroten, zoals natuurontwikkelingen
gekregen die de veiligheid garanderen.
die de golven op de Knardijk kunnen
Eens per twaalf jaar worden belangrijke
reduceren, zijn mogelijk. Kleinschalige
uitgangspunten tegen het licht gehouden
functies zoals harde constructies
om te bekijken of de normen nog passend
(trappen, steigers) en zachte maatregelen
zijn voor de lokale situatie. Omdat bij het
ophogen
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* risico: aanpassing normen primaire keringen

afleiden van de norm uit is gegaanpermanent
van
een niet standzekere Knardijk kan beheer
het
nood
normeren van de Knardijk invloed hebben
op de norm van de primaire kering.
Het
ruimte
kan er toe leiden dat de norm van natuur
de
recreatie een
primaire kering soepeler wordt omdat
overige
deel van de veiligheid wordt afgedekt
door
de norm voor de Knardijk.
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Combinatie van maatregelen voor waterveiligheid en kansen voor ruimtelijke ontwikkeling
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investeringskosten
* risico: aanpassing normen primaire keringen
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5. Vervolg van deze verkenning

De nieuwe waterveiligheidsnormen voor
de primaire keringen en de mate waarin er
rekening wordt gehouden met de Knardijk
zijn nu al bekend in plaats van in 2017.
Daarom hebben het waterschap en de
Provincie alvast vooronderzoek gedaan
naar nut en noodzaak van de Knardijk.
Er is tevens breder gekeken naar
landschappelijke en andere factoren.
Dit resulteert voorlopig in 3 mogelijke
scenario’s die verdere uitwerking behoeven
in samenwerking met maatschappelijke
partners en lokale stakeholders.
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Voorliggende verkenning vormt de
basis voor het advies van Waterschap
Zuiderzeeland aan de provincie Flevoland
over de toekomstige status van de Knardijk
en de besluitvorming hierover door de
provincie
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