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Abstract
Cascadering wordt veel toegepast buiten het domein van de ruimtelijke ordening. Binnen de
ruimtelijke ordening krijgt het principe echter steeds meer aandacht, met name het
cascaderen van energie. Voor de cascade van water is minder aandacht, vooral voor de
cascade van water in het landelijke gebied. Dit is precies waar dit onderzoek zich op richt,
het ontwikkelen van een ‘watercascade’ voor het landelijke gebied en de rol van de
ruimtelijke inrichting. De ruimtelijke organisatie van het landelijke gebied is bepalend voor
de ontwikkeling van de watercascade, maar er zijn mogelijkheden om de cascade te
optimaliseren door de ruimtelijke inrichting te veranderen.
Kernwoorden: Cascaderen, watercascade, sinks en sources, Walcheren, ruimtelijke
organisatie.
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Voorwoord
Cascaderen, een begrip waarbij de link met ruimtelijke ordening niet snel wordt gelegd. Ook
niet door mij toen ik begon aan dit onderzoek naar de rol van cascadering in de ruimtelijke
ordening. Gaandeweg het onderzoek begreep ik dat cascaderen wel degelijk een term is die
wordt gelinkt aan de ruimtelijk ordening.
Adviesbureau Aequator werd enthousiast van het denken in cascades en stelde de vraag
welke aanleiding was voor deze scriptie;
Wat zijn de mogelijkheden tot het cascaderen van het ruimtegebruik?
In de eerste instantie ging de vraag over het cascaderen van landgebruikfuncties zelf,
kunnen landgebruikfuncties in een soort cascade worden gezet. Met als uiteindelijke het
doel om een soort waardevrije tool te ontwikkelen waarmee gezocht kan worden naar de
meest optimale ruimtelijke kwaliteit, en de verdeling van het ruimtegebruik in een gebied.
Om dit idee handen en voeten te geven wordt er de link gelegd met cascadering in
landgebruik, dit wil zeggen bestaande cascades die in het landgebruik voorkomen.
Uiteindelijk is er in het onderzoek een watercascade voor het landelijke gebied ontwikkeld.
Ik wil via deze weg mijn beide begeleiders, Peter en Gerrit-Jan, en de ‘collega’s’ bij Aequator
Groen & Ruimte hartelijk bedanken voor alle hulp bij het tot stand komen van het
onderzoek. Zowel voor de inhoudelijke bijdrage als voor het faciliteren van onderzoek.
Waarbij ik hoop dat dit onderzoek aanzet tot het opleven van de discussie over de nut en
noodzaak van cascaderen in de ruimtelijk ordening.
Wageningen, 20 september 2011

Jens Olde Loohuis
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Samenvatting
Aanleiding en doel
Het maatschappelijke probleem dat ten grondslag ligt aan dit onderzoek is het inefficiënte
watergebruik. Water wordt in Nederland gebruikt voor allerlei doeleinden, vaak wordt
hiervoor de beste kwaliteit drinkwater gebruikt. Dit is echter niet in alle gevallen
noodzakelijk, zoals voor het irrigeren van gewassen of voor het schoonmaken en spoelen
van producten of machines. Door het denken in het efficiënter gebruiken van water wordt
de oplossing gezocht in het cascaderen van water. Cascaderen is het stapsgewijs benutten
van de kwaliteiten van een product. Dus in plaats van drinkwater voor één doel te gebruiken
om het vervolgens te lozen in het riool kan het water beter voor verschillende doeleinden
worden gebruikt.
Het wetenschappelijke probleem dat ten grondslag ligt aan deze studie is het gebrek
aan inzicht in cascadering, met name in de watercascade en wat de gevolgen zijn voor de
ruimtelijke organisatie van het landschap wanneer er een cascade wordt ontwikkeld. De
huidige cascades van energie en water zijn vooral gericht op het stedelijke gebied en niet op
het landelijke gebied.
Het doel van dit onderzoek is daarom ook inzicht krijgen in de factoren die belangrijk
zijn voor het ruimtelijk implementeren en optimaliseren van de watercascade en wat
daarvan de consequenties zijn voor de ruimtelijke organisatie van het landschap.
De hoofdvraag van het onderzoek luidt
Wat zijn de gevolgen voor de ruimtelijke organisatie van het landschap bij het
implementeren en optimaliseren van een watercascade?
Deze worden beantwoordt met de volgende deelvragen
1
2
3
4

Wat zijn de verschillende sinks en sources van de watercascade?
Welke landgebruikfuncties zijn gerelateerd aan deze sinks en sources?
Wat zijn de ruimtelijke randvoorwaarden bij het optimaliseren van de watercascade?
Wat zijn de problemen en kansen die ontstaan bij de ruimtelijke inrichting van de
landgebruikfuncties ten behoeve van het implementeren en optimaliseren van de
watercascade?

Methode
De eerste stap in het onderzoek is het samenstellen van het theoretisch kader. Dit kader
bestaat uit de theorie over de cascades van water en energie. De energiecascade is
betrokken in het onderzoek vanwege het feit dat deze cascade uitgebreider is onderzocht
dan de watercascade. Aan de hand van theorie is er een analysekader opgesteld voor het
analyseren van een cascade, met name het analyseren van de watergebruikers (sinks) en
waterproducenten (sources). Daarna is de theorie over invloed van de cascade op de
ruimtelijke organisatie van het landschap geanalyseerd. Hierbij is de lagenbenadering
geïntroduceerd om de ruimtelijke organisatie te analyseren.
Vervolgens is er een casus gekozen waarna de sinks en sources geanalyseerd zijn. Aan
de hand van verschillende criteria en om praktische redenen is als studiegebied een deel van
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Walcheren (Zeeland) gekozen. De aanwezige sinks en sources zijn geanalyseerd aan de hand
van de vier aspecten tijd, locatie, kwaliteit en kwantiteit. De sinks en sources zijn gekoppeld
aan de landgebruikfuncties aanwezig in Walcheren. Aan de hand van die analyse is er een
cascade ontwikkeld die in Walcheren geïmplementeerd kan worden.
De cascade zoals ontwikkeld is geprojecteerd op het studiegebied in Walcheren.
Hierdoor komen de ruimtelijk randvoorwaarden die het gebied stelt aan de watercascade
naar boven. De ruimtelijke analyse is uitgevoerd aan de hand van de lagenbenadering. Om
de watercascade te optimaliseren zou er met landgebruikfuncties geschoven kunnen
worden. Met de combinatie van de optimale cascade en de randvoorwaarden aan de
ruimtelijke organisatie is er een watercascade gecreëerd voor Walcheren.
Bij het creëren van de watercascade in de praktijk komen er kansen en problemen
naar voren. Deze kansen en problemen zijn belangrijk voor de ontwikkeling van de theorie
over de watercascade in het landelijke gebied. Daarnaast geven ze een indicatie wat
belangrijke punten zijn bij een vervolgonderzoek.
Conclusie
Uiteindelijk is er geconcludeerd dat de watercascade voor Walcheren zinvol is bij het
efficiënter omgaan met het watergebruik. Het is ook een mogelijke oplossing om verzilting
en droogteschade tegen te gaan.
De gevolgen voor de ruimtelijke organisatie hangen vooral af van de ruimtelijke organisatie
van het gebied zelf. In Walcheren is er de mogelijkheid om met landgebruikfuncties te
schuiven, dus het is gunstig en mogelijk om de ruimtelijke organisatie te veranderen om de
watercascade te optimaliseren.
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Hoofdstuk 1 Introductie
1.1 Cascadering en ruimtelijk ordening
Introductie
Het onderwerp van deze scriptie, het gebruiken van een cascade voor de ruimtelijke
inrichting, is afgeleid van het ‘principe van cascadering’. De aanleiding om met dit
onderwerp aan de gang te gaan was het cascade denken in het gebruik van energie 1. Een
cascade wordt aangeduid als een kleine waterval2. In deze scriptie wordt een cascade gezien
als stapsgewijs optimaal gebruik maken van de kwaliteit van een product. Bijvoorbeeld bij de
cascadering van aardgas worden er eerst zoveel mogelijk bruikbare stoffen uit het aardgas
onttrokken voordat het verbrand wordt voor verwarming (Derksen et al, 2008). Hierbij
speelt kwaliteit een belangrijke rol, de kwaliteit neemt namelijk af als het product wordt
gebruikt. Het doel van een cascade is dus maximaal gebruik maken van de kwaliteit van een
product. Adviesbureau Aequator stelde de vraag welke aanleiding was voor deze scriptie;
Kan de inrichting van landgebruikfuncties worden geoptimaliseerd met behulp van
cascadering.
In de eerste instantie ging de vraag over het cascaderen van landgebruikfuncties zelf, dus
kunnen landgebruikfuncties in een soort cascade worden gezet. Het voordeel hiervan zou
zijn dat er per gebied gekeken zou kunnen worden welke landgebruikfuncties geschikt zijn
voor een zo optimaal mogelijke ruimtelijk organisatie. Te beginnen met de functies bovenin
de cascade, dus met de meeste kwaliteit om vervolgens af te dalen naar functies met een
mindere kwaliteit. Uiteindelijk zou er dan een hiërarchie ontstaan in landgebruikfuncties
waar een (GIS)tool van gemaakt zou kunnen worden. Om dit idee handen en voeten te
geven wordt er de link gelegd met cascadering in landgebruik, dit wil zeggen bestaande
cascades die in het landgebruik voorkomen.
De cascades in het landgebruik waar momenteel de meeste aandacht naar gaat zijn die van
energie (warmte) en water. Deze cascades worden onderzocht als cascade op zich maar ook
de relatie met het landgebruik. Voornamelijk energie en warmte worden vaak in relatie met
het landgebruik gebracht (Kann, 2009). Bijvoorbeeld met het SREX programma waaraan
Senternovem en enkele universiteiten meewerken. Dit onderzoeksprogramma is opgezet om
de relatie van energiecascadering en de ruimtelijke planning te onderzoeken. Een voorbeeld
van een energie en warmtecascade is te zien in figuur 1.

1 Gepresenteerd door Co van Liere tijdens de Aequator-relatiedag 2008
2 Cascade, Prisma woordenboek 1994
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Figuur 1 Cascadering warmte distributie en opslag in Emmen (Dobbelsteen et al, 2007, p. 4)

In dit voorbeeld wordt warmte die vrijkomt bij het opwekken van energie bij een
Warmtekrachtkoppeling (WKK) doorgeleid naar verschillende soorten woningen, kassen en
bedrijven Waarbij de afname in temperatuur afgestemd op de warmtebehoefte van de
gebruikers. Zoals in het voorbeeld wordt de cascade begonnen met de gebruikers die de
meeste warmte nodig heeft, zodat de restwarmte kan worden doorgeleid naar de volgende
gebruiker. Warmte is hierbij een kwaliteit van het opwekken van energie die als cascade
wordt ingezet. De energie cascade uit figuur 1 komt voort uit het opwekken van energie uit
verschillende afvalstromen (Dobbelsteen et al, 2007).
De cascade van water is minder uitvoerig onderzocht in relatie met de ruimte. Op zeer lokale
schaal, één of meerder huishoudens, krijgt de cascade van water meer aandacht (Jong et al,
2007). Een schematisch weergave van een watercascade kan er als volgt uit zien

Figuur 2 Cascade benadering water (Beerda, 2008, p.11)

In dit schema neemt de kwaliteit van water af maar wordt het eerst (her)gebruikt voor het
wordt geloosd in het riool.
Er vindt onderzoek plaats naar de effecten van duurzaam energie en watergebruik. Echter
worden deze effecten nog vooral vanuit het oogpunt van de cascade bestudeerd en niet
vanuit het oogpunt van de impact van deze cascades op het landschap. Dat wil zeggen dat

10

het huidige onderzoek vooral uitgaat van het optimaliseren van de cascade in het huidige
landgebruik, waar dit onderzoek de ruimtelijke organisatie van het landgebruik als
uitgangspunt neemt.
De interessante vraag duikt op wat er gebeurt als een gebied ingericht moet worden voor
het optimaliseren van de cascades, energie en water. Het is voor de hand liggend dat er
bepaalde landgebruikfuncties en factoren van de cascades met elkaar botsen of juist kansen
bieden voor het combineren van functies. Bijvoorbeeld het strategisch plaatsen van een
warmtekrachtkoppeling installatie zodat de aanvoer en afvoer optimaal kan worden
gedistribueerd. Juist hier ligt het aandachtspunt van deze scriptie.

Probleemstelling
Het probleem dat ten grondslag ligt aan deze scriptie is dat er weinig bekend is over de
veranderingen in de ruimtelijke organisatie van het landschap wanneer er een cascade
wordt ontwikkeld.
Het maatschappelijke belang van dit onderwerp is groot, het huidige beleid vraagt om
duurzame en energiezuinige ontwikkelingen waarbij geven en aanvragen van vergunningen
op lokale schaal eenvoudiger moet worden (Regeerakkoord VVD CDA, 2010). Dit roept
nieuwe vraagstukken op voor de ruimtelijke ordening. Strategisch omgaan met ruimte,
energie en water is een actueel onderwerp omdat er behoefte is aan duurzaamheid op het
gebied van water en energie (Hoorn et al, 2010). Energie omdat de fossiele brandstoffen
schaarser worden en belastend zijn voor het milieu3. En water omdat dit een product is waar
op dit moment niet duurzaam mee om wordt gegaan, schoon drinkwater wordt voor (te)
veel andere doeleinden ingezet (Walsum et al, 2003).
Het huidige beleid ten aanzien van duurzame energie is vooral gericht op stimulering. De
Europese unie heeft voornamelijk een stimulerende rol met betrekking op het gebied van
energie-efficiënte, energiebesparing en ontwikkeling van nieuwe en duurzame energie
(Kenniscentrum Europa Decentraal, 2010). Maar ook in Nederland zijn er
stimuleringsregelingen voor bedrijven en particulieren. Bijvoorbeeld de stimulering
duurzame energieproductie (SDE) deze kan aangevraagd worden voor Biomassa,
Warmtekrachtkoppeling (WKK), Waterkracht, Wind en Zon-PV (zonnepanelen)4.
Het probleem is dus dat er wel de mogelijkheden gecreëerd worden om de cascades te
ontwikkelen maar dat er nog geen concrete ruimtelijk richtlijnen voor zijn. Er is de behoefte
om dit probleem op te lossen, zoals geconstateerd bij een project van Senternovem;
“Duurzame energie is gebaat bij ruimtelijke inbedding” (Hoorn et al, 2010 p.19) en: “Het
werken aan een duurzame energievoorziening heeft gevolgen voor de ruimtelijke inrichting”
(Hoorn et al, 2010, p.11). Leduc en Kann (2008) laten zien dat energiecascadering als lokaal
inrichtingsprincipe kan worden gebruikt in de ruimtelijke planning. Het voornaamste
probleem dat bij recent onderzoek naar boven komt is dat er wel mogelijkheden zijn maar
dat meer onderzoek nodig is. Zo ook volgens Leduc (2009); “The use of a common approach
3 http://www.energy.eu/#depletion bezocht op 13-12-2010
4 Agentschap NL, www.agentschapnl.nl/programmes-regelingen/stimulering-duurzame-energieprodicie-sde,
25-07-2011
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to deal with urban energy and water flows within the urban planning practice is feasible.
However, further research is needed to study the real applicability of this concept and its
translation into real planning practice” (p.7). Of zoals te lezen is in de conclusie van een
studie naar energie en planning door van Kann (2009); “In heel andere woorden, er is een
vorm van strategische planning nodig om tot breed gedragen regionaal afgestemde
energielandschappen te komen” (p.8).
Bij het huidige onderzoek naar de relatie tussen de energiecascade en de ruimtelijke
ordening wordt er vooral aandacht besteed aan hoe de cascade in het huidige landschap
zouden passen zonder de landgebruikfuncties te veranderen. Bijvoorbeeld hoe energie op
regionaal niveau het meest efficiënt en duurzaam ingezet kan worden (Alma, g.d. 5).
Deze scriptie gaat in op de eisen die de watercascade stelt aan de ruimtelijke ordening. Voor
deze scriptie wordt de relatie tussen de watercascade en de ruimtelijke organisatie bekeken.
Het probleem dat vervolgens naar boven komt is dat het niet bekend is of en hoe
landgebruikfuncties aan de hand van de watercascades ruimtelijk geordend kunnen worden.

1.2 Het onderzoek
Doelstelling en onderzoeksvragen
Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in de factoren die belangrijk zijn voor het
ontwikkelen van de watercascade en hoe de ruimtelijke organisatie van het landschap wordt
veranderd door het implementeren van de watercascade.
Om de watercascade te ontwikkelen is er inzicht nodig in de verschillende cascades
afzonderlijk, in dit onderzoek wordt er voornamelijk gekeken naar de ‘sinks’ en ‘sources’.
Sinks en sources zijn vaktermen als het over cascades (of kringlopen) gaat, letterlijk vertaald
betekenen ze putten en bronnen. Dus waar komt er energie of water vrij (source) en waar
wordt energie of water verbruikt (sink). De sinks en sources kunnen de relatie tussen aan de
ene kant de watercascade en aan de andere kant de landgebruikfuncties weergeven. Het
lokaliseren van de sinks en sources heeft dus niet slechts als doel het optimaliseren van de
cascade maar vooral het verbinden van de cascade en landgebruikfuncties.
Vervolgens richt het onderzoek zich op de ruimtelijk randvoorwaarden van een cascade. Het
uitgangspunt is niet om een cascade in te passen in een gebied maar om inzicht te krijgen in
de mogelijkheden om een gebied optimaal in te richten voor een cascade. Daarvoor is er ten
eerste inzicht nodig in het ontwikkelen van een watercascade voor het landelijke gebied en
ten tweede is er inzicht nodig in de ruimtelijke organisatie van het gebied. Dit leidt tot de
volgende centrale vraag met de bijbehorende deelvragen;
Wat zijn de gevolgen voor de ruimtelijke organisatie van het landschap bij het
implementeren en optimaliseren van een watercascade?
1. Wat zijn de verschillende sinks en sources van de watercascade?
2. Welke landgebruikfuncties zijn gerelateerd aan deze sinks en sources?
5 Alma, C. SREX; Fundamenteel onderzoek naar relaties tussen energie en ruimte. Geraadpleegd op 09-12-2010
via http://www.noorderbreedte.nl/onder.php3?Artikel=2797
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3. Wat zijn de ruimtelijke randvoorwaarden bij het optimaliseren van de
watercascade?
4. Wat zijn de problemen en kansen die ontstaan bij de ruimtelijke inrichting van de
landgebruikfuncties ten behoeve van het implementeren en optimaliseren van de
watercascade?

Methode
De eerste stap in het onderzoek is het uitwerken van de twee cascades, energie en water.
Dit wordt het theoretisch kader wat zal bestaan uit het uiteenzetten van het principe van
cascadering en een kader voor de ruimtelijke analyse. Energie en water worden hierbij apart
behandeld omdat er over de cascade van energie meer bekend is. In deze fase worden
begrippen en termen gerelateerd aan de energie en watercascade gedefinieerd. Bij het
uiteenzetten van de twee cascades is vooral literatuur belangrijk. Literatuur kan gevonden
worden via databases, ook is er contact opgenomen met onderzoekers voor nog niet
gepubliceerde onderzoeken aangezien onderzoek naar cascadering nog steeds plaatsvindt.
Voor het analyseren van de ruimtelijke organisatie wordt er gebruik gemaakt van het
lagenmodel. Deze analyse is gebaseerd op zowel het verzamelen van informatie via
gepubliceerde informatie als via mensen met gebiedskennis zoals medewerkers van
provincie of gemeenten.
Na het theoretisch kader is er een gebied geselecteerd dat voldoet aan de criteria om de
watercascade te ontwikkelen. Het selecteren van een casus is nodig om vragen te kunnen
beatwoorden die niet met de literatuur beantwoord kunnen worden. Bij het selecteren van
een gebied is er gebruik gemaakt van de kennis aanwezig bij Aequator. Er is een afweging
gemaakt tussen verschillende gebieden aan de hand van een aantal criteria waaruit een
projectgebied uit Walcheren (Zeeland) is gekozen.
Aan de hand van de casus kunnen de sinks en sources worden geanalyseerd. De sinks en
sources zullen de link tussen de cascade en de landgebruikfuncties duidelijk maken. De sinks
en sources die aanwezig zijn in de ruimte zijn afhankelijk van bepaalde landgebruikfuncties.
Om te analyseren welke landgebruikfuncties belangrijk zijn is opnieuw literatuuronderzoek
nodig. Hieruit moet blijken welke landgebruikfuncties invloed hebben op of deel uitmaken
van sinks en sources. Ook is er ervaring vanuit de praktijk nodig om de landgebruikfuncties
te kunnen linken aan de cascades, hiervoor zijn projecten van Aequator belangrijk.
Het is ook van belang hierbij niet alleen het gebied als uitgangspunt te nemen.
Experts kunnen bijvoorbeeld aangeven dat er andere belangrijke sinks en sources zijn die
niet in het gebied aanwezig zijn. Deze sinks en sources kunnen wel van belang zijn als deze
worden geïntroduceerd in het gebied. Daarom is kennis uit de praktijk van experts belangrijk
om de mogelijkheden voor het optimaliseren van het landgebruik te onderzoeken.
Als de sinks en sources (afzonderlijk) zijn geanalyseerd is de volgende stap het bepalen van
de randvoorwaarden. Bij een ruimtelijk randvoorwaarde van de cascade kan bijvoorbeeld
gedacht worden aan de transportafstand van warmte of water. Bij een ruimtelijke
randvoorwaarde van het gebied kan bijvoorbeeld gedacht worden aan
(grond)waterstromen. Deze randvoorwaarden zullen bepalend zijn voor het ordenen van
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landgebruikfuncties en sinks en sources. een combinatie van het lagenmodel en literatuur en
kennis van experts zal hier voornamelijk worden gebruikt om de randvoorwaarden van de
ruimtelijke organisatie op te stellen. Om de randvoorwaarden van het gebied in beeld te
brengen moet het gebied zelf worden geanalyseerd.
Vervolgens kan deelvraag vier worden beantwoord. Als de cascade in het landschap
ontwikkeld wordt zullen zich problemen en kansen voordoen, gerelateerd aan de sinks en
sources en de ruimtelijke randvoorwaarden. De (gebied specifieke) problemen en kansen
kunnen alleen naar boven komen door in de praktijk een cascade te analyseren, hierbij
wordt de casus dus gebruikt.

1.3 Leeswijzer
Hoofdstuk twee is het theoretisch kader. Hierin wordt de theorie over de energie en
watercascade beschreven en daarnaast wordt er de relatie van de cascades met de
ruimtelijke organisatie uitgewerkt. Dit theoretisch kader wordt gebruikt bij het ontwikkelen
van de watercascade en bij het implementeren van de cascade in een gebied. Dankzij het
kader wordt er duidelijk welke theorie en wetenschappelijke kennis er ontbreekt met
betrekking tot de watercascade en het ordenen van landgebruikfuncties.
In hoofdstuk drie wordt er een case gebied gekozen waarna de sinks en sources
geanalyseerd kunnen worden. Deze sinks en sources zijn gekoppeld aan landgebruikfuncties.
Aan de hand van de sinks en sources wordt er gekeken naar de mogelijkheden om een
cascade te ontwikkelen.
In hoofdstuk vier wordt de relatie tussen de watercascade en de ruimtelijke
organisatie van het landschap geanalyseerd. Hierbij wordt de analyse van hoofdstuk drie
gecombineerd met een landschappelijke analyse. Vervolgens wordt op basis van die twee
analyses een watercascade ontwikkeld voor het studiegebied in Walcheren.
In hoofdstuk vijf worden de problemen en kansen gepresenteerd die bij het
ontwikkelen van de watercascade duidelijk werden. Dit is nodig om te bekijken waar het in
de huidige literatuur aan kennis ontbreekt.
In hoofdstuk zes wordt gereflecteerd op de centrale doelstelling van het onderzoek.
naast de conclusies worden hier ook gereflecteerd op de toevoeging aan de
wetenschappelijke literatuur en er wordt afgesloten met aanbevelingen voor verder
onderzoek.
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Hoofdstuk 2 Theoretisch kader
2.1 Inleiding
Volgens de thermodynamica gaat energie nooit verloren, de kwaliteit neemt alleen af. Als de
waterkringloop op globaal niveau wordt bekeken verdwijnt er ook geen water, het wordt
slecht getransformeerd (Leduc, 2009). Deze principes staan aan de basis van dit hoofdstuk.
Het doel van dit hoofdstuk is inzicht krijgen in de verschillende begrippen en theorieën over
cascadering. In deze scriptie wordt de cascade van water behandeld, de watercascade is een
concept dat nog niet volledig is uitgewerkt, daarom wordt de energiecascade gebruikt als
basis. Naar de energiecascade wordt reeds onderzoek gedaan (Leduc, 2009) (Kann, 2009)
(Alma, g.d) (Broersma 2010) (Spoelman, 2010). Het bestaande onderzoek is vooral gericht op
de stedelijke omgeving, in dit onderzoek zal de nadruk komen te liggen op het landelijke
gebied. Het theoretisch kader moet de juiste basis leggen voor het onderzoek. Omdat dit
onderzoek vooral zal gaan over cascadering zal eerst dit begrip worden behandeld vanuit de
context van deze scriptie. Daarna wordt de watercascade behandeld, de energiecascade en
andere modellen zijn belangrijk voor het samenstellen van een theoretisch kader over de
watercascade.
Naast de cascades is ook het domein van de ruimtelijke ordening belangrijk, vooral de
ruimtelijke organisatie van verschillende functies in het landschap. Voor het ordenen van
functies in de ruimte bestaan meerdere theorieën. In het kader van het plaatsen van een
watercascade in de ruimte spelen deze ordeningsprincipes een rol. Deze principes zullen
worden behandeld in het theoretisch kader om vervolgens te gebruiken bij de analyse.

2.2 Wat is cascadering?
Cascaderen of cascadering is geen algemeen gebruikt werkwoord in de ruimtelijke planning.
Sterker nog in de Nederlandse taal wordt het woord cascade slechts gebruikt kleine
waterval. Cascaderen of cascadering komen beide niet voor als werkwoorden in de
Nederlandse taal, toch worden in deze scriptie de woorden gebruikt om het proces van het
in werking stellen van de cascade weer te geven.
De manier waarop het begrip cascaderen in deze thesis wordt gebruikt is als volgt; het
benutten van de kwaliteiten van een product in verschillende stadia. In de volgende figuur
wordt weergegeven hoe de kwaliteit van een product afneemt wanneer het in verschillende
stadia wordt gebruikt.
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Figuur 3 Het principe van de cascade (Leduc et al, 2009, p5)

In het figuur wordt duidelijk dat een product een bepaalde kwaliteit heeft, voordat het
product gebruikt wordt bezit het nog alle kwaliteit. Het kan voorkomen dat wanneer het
product gebruikt is er nog steeds een bepaalde hoeveelheid kwaliteit behoudt. In het figuur
is te zien dat na ‘Use 1’ de kwaliteit afneemt, maar blijkbaar is er nog genoeg over voor een
‘Use 2’. Het is deze kwaliteit die interessant is voor het cascaderen van producten. Het komt
er op neer dat er per stap, per gebruik, een deel van de kwaliteit van het product wordt
gebruikt, zoals in het voorbeeld van Derksen et al (paragraaf 1.1); in plaats van aardgas
meteen te gebruiken voor verwarming (waarbij het wordt verbrand en er niets overblijft)
kunnen er eerst andere waardevolle elementen aan worden onttrokken. Deze elementen,
kwaliteiten, kunnen weer gebruikt worden voor andere doeleinden.
Figuur 3 is een abstracte weergave van het cascade principe, dit is toepasbaar op
bijvoorbeeld warmte. Bij het opwekken van elektriciteit ontstaat veel restwarmte waar in
principe niets mee wordt gedaan . In plaats van deze restwarmte te laten verdwijnen in de
lucht kan deze worden gebruikt voor andere doeleinden, bijvoorbeeld het verwarmen van
huizen. Zodoende wordt de kwaliteit warmte beter benut. Dit kan ook in verschillende stadia
gebeuren door bijvoorbeeld de warmte van goed geïsoleerde huizen naar slechter
geïsoleerde huizen te laten stromen (Dobbelsteen et al. 2010).

16

Figuur 4 Voorbeeld van een energie en watercascade (Leduc et al, 2009, p.5)

Zoals gezegd is het principe van cascaderen dat in deze scriptie wordt gebruikt is; het
benutten van de kwaliteiten van een product in verschillende stadia.
Het begrip stadia is hierin belangrijk omdat dit betekent dat het product op
verschillende momenten kan worden gebruikt. Hierbij is het van belang dat de kwaliteiten
van een product worden benut in een strategische volgorde. Die volgorde bepaalt of de
cascade optimaal is ingericht.
Dit stapsgewijs benutten van de kwaliteiten van een product is precies wat er
gebeurt in het huidige onderzoek naar de cascades van water. Er wordt naar mogelijkheden
gezocht om de kwaliteiten van water ten volle te benutten (Kann, 2009). In het volgende
deel wordt de watercascade behandeld.

2.3 De watercascade
Inleiding
Dit hoofdstuk beschrijft de basisprincipes van de cascade van water.
De watercascade is een concept dat nog niet volledig is uitgewerkt. Om de watercascade
vorm te geven en om een theoretisch kader te vormen over de watercascade wordt er
gebruikt gemaakt van bestaande theorieën, modellen en voorbeelden. De energiecascade
dient als voorbeeld voor het ontwikkelen van de watercascade. De informatie uit dit
voorbeeld wordt vervolgens gekoppeld aan relevante theorie over watergebruik. Deze
theorie bestaat uit projecten, concepten en modellen die gelijkenissen vertonen met
cascadering, maar niet onder deze naam zijn ontwikkeld. Het resultaat van het combineren
van de energiecascade en de water gerelateerde theorie vormt een theoretisch kader over
de watercascade.
Waarom water?
Het (optimaliseren van het) watergebruik wordt in toenemende mate belangrijker, met
name in de landbouw en natuur is er veel aandacht voor bijvoorbeeld verdroging en
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vernatting. De laatste jaren is het weer in Nederland grilliger geworden, er zijn vaker
perioden met te veel en juist te weinig neerslag. Dit heeft er toe geleid dat er meer aandacht
voor de waterproblematiek is (Dolman et al, 2000). Een voorbeeld is het project ruimte voor
de rivier, in het leven geroepen om (neerslag)pieken beter op te kunnen vangen. Of het
verhogen van de grondwaterstand ten behoeve van natte natuur.
Naast de perioden van neerslag zijn er ook langere perioden van droogte. In een recent
onderzoek van Wageningen UR Glastuinbouw wordt geconcludeerd dat er “In droge jaren te
weinig regen valt om alle glastuinbouwbedrijven in het westen van Nederland van
voldoende gietwater te voorzien. Dat probleem is groter dan de verwachte effecten van de
klimatologische veranderingen” (Voogt et al, 2010 6). Saeijs et al (1998) tonen aan dat in
Europa minder water beschikbaar is, niet alleen door droge periodes maar doordat het
gebruik (bevolking) is toegenomen, zie tabel 1.
Tabel 1 Hoeveelheid zoet water beschikbaar per hoofd van de bevolking (Saeijs et al, 1998, p. 349)

Er is een verandering in het watergebruik nodig, het is verstandig om op een
verantwoordelijke manier met (drink)water om te gaan (Advies commissie waterbeheer 21e
eeuw 2000). In Nederland wordt hier aandacht aan besteed door onder andere het integraal
waterbeheer van Rijkswaterstaat waarin waterbeheer wordt gecombineerd met andere
doelstellingen zoals het versterken van de economie en de leefbaarheid. Daarnaast is er
door de Nederlandse overheid ook het “Maatschappelijke Innovatie Agenda Water”
opgesteld waar onder andere innovatie op snijvlakken met andere sectoren zoals veiligheid,
landbouw en energie gestimuleerd wordt 7. Er zijn ook andere, bijvoorbeeld financiële,
redenen om zuiniger met water om te gaan. Het inzetten van een watercascade is een
voorbeeld van zuiniger omgaan met water (Kann, 2009). Met behulp van een watercascade
kan het water op een slimme manier gebruikt worden zodat er in periodes van droogte
genoeg water is en in periodes van een wateroverschot het water veilig opgeslagen en
afgevoerd wordt.
De huidige kleinschalige watersystemen bieden echter niet de mogelijkheden om
effectief en efficiënt met water om te gaan. Veel van deze systemen zijn ingericht om water
zo snel mogelijk af te voeren om wateroverlast op locatie te voorkomen 8. Tegenwoordig zijn
verschillende doelstellingen van belang, namelijk de veranderingen door de
klimaatverandering (veiligheid), de waterkwaliteit, duurzaam waterbeheer en water en
natuur, waarbij het vasthouden en bergen van water minstens zo belangrijk zijn als het

6 Voogt,W. G.d. Wageningen UR Glastuinbouw,
http://www.groeneruimte.nl/nieuws/artikel.html?Id=123834&b=gr110216 bezocht op 15/02/11
7 Nederland Ondernemend Innovatieland, Factsheet, maart 2009
8 Waterschap peel en maas http://www.wpm.nl/?ActItmIdt=21472 bezocht op 07-07-2011
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afvoeren9. Landbouw heeft bijvoorbeeld baat bij een diepe ontwatering terwijl dit negatieve
gevolgen kan hebben voor nabij gelegen natuurgebieden. Gezien de toegenomen
waardering van natuur (zeker in vergelijking met landbouw) in Nederland is het goed
mogelijk dat het watersysteem niet meer effectief is (Reinhard et al, 2004). Wat betreft de
efficiëntie stellen Reinhard et al dat; “Grote hoeveelheden water worden nog steeds gebruikt
voor laagwaardige doeleinden. Zo wordt water van hoge kwaliteit gebruikt voor beregening
in de landbouw, terwijl de toename van de netto toegevoegde waarde door beregening
minder kan zijn dan de waarde die anderen eraan zouden kunnen ontlenen” (p. 15). Deze
gedachte geeft in feite de essentie van cascadering weer, hoge kwaliteit gebruiken voor
hoogwaardige doeleinden en mindere kwaliteit gebruiken voor laagwaardiger doeleinden.
De waterproblematiek biedt kansen voor de ruimtelijke planning (Kann, 2009)
(Dolman et al, 2000). Om watersystemen aan te passen aan de toekomstige wensen zijn
namelijk ruimtelijke ingrepen nodig. De cascadebenadering kan een mogelijke kans zijn voor
het integreren van water en ruimtelijke planning (Kann, 2009).

2.3.1 De watercascade ontwikkelen
Waar bestaat de energiecascade uit?
De energiecascade bestaat uit verschillende componenten, de voornaamste component in
de energiecascade is warmte. Bij het SREX onderzoek, een samenwerking tussen vier
universiteiten en Senternovem op het gebied van energie en ruimtelijke ordening, wordt
veel aandacht besteed aan warmte (Broersma et al 2010, Dobbelsteen et al 2010). De
andere componenten van de energiecascade zijn afval en elektriciteit. In figuur 5 worden de
drie componenten weergegeven in een cascadering.

Figuur 5 Energiecascade (Kann, F., van, n.d.)

9 http://www.nederlandleeftmetwater.nl/nederland_leeft_met_water/nationaal_beleid, bezocht op 20-012011
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Warmte ontstaat bij het opwekken van elektriciteit of bij het verbruiken van
elektriciteit. Elektriciteit en warmte worden daarom niet als gescheiden cascades
beschouwd, maar beiden als kwaliteit van energie. Het opwekken van elektriciteit staat vaak
aan het begin van de energie cascade omdat hier zowel energie als warmte bij ontstaan..
Sinks en sources
Een bron waarbij energie vrijkomt wordt ook wel een source genoemd. Een source levert
een product, in dit geval elektriciteit en warmte aan verbruikers, ook wel sinks genoemd.
Sinks en sources zijn belangrijk bij het bepalen van de vorm van de cascade. Welke sinks en
sources zijn er en hoe kunnen deze geschakeld worden zodat er een efficiënte cascade
ontstaat?
Het SREX-project met Zuid-Limburg (omgeving Maastricht) als studiegebied illustreert
het opwekken van energie vaak aan het begin van een cascade staat. Dit voorbeeld is puur
ter indicatie van de mogelijkheden en de afhankelijkheid van de context.
Soorten energie (sources) naar aanleiding van onderzoek in Zuid-Limburg (Broersma et al.
2009);
- Conventionele bronnen energie; in Limburg waren de kolenmijnen een bron van
energie maar tegenwoordig zijn ze in onbruik. In de nabije toekomst worden ze ook
niet gebruikt.
- Energiecentrale: er zijn twee energiecentrales in het gebied, beiden werken op gas.
Ze produceren elektriciteit en warmte
- Duurzame energie: onder het nationaal gemiddelde
- Biomassa: bio-ethanol centrale, biomassacentrale, RWZI (elektriciteit uit methaan),
(varkens) vet verbranding
- Zonne-energie en warmte: kleine particuliere installaties, warmte voor verwarmen
zwembad
- Windenergie: drie windmolens aanwezig
- Hydro-energie: aantal watermolens die energie opwekken
- Warmtekoude opslag: mogelijkheden aanwezig, vooral oude mijnen hebben
potentie.
- Geothermische energie: mogelijkheden in (oude) mijnen
Dit zijn voorbeelden van sources van energie, deze sources zijn belangrijk voor de
cascadering omdat ze het begin kunnen vormen of belangrijk ‘stappen’ zijn in de cascade.
Warmtekoude opslag is zo’n stap, er wordt geen warmte geproduceerd maar het opslaan
kan wel belangrijk zijn in een cascade, als er meer aanbod van warmte is dan vraag kan de
warmte tijdelijk worden opgeslagen. Naast deze sources zijn er ook verbruikers, sinks van
energie. Uit het voorbeeld zijn een aantal sinks te onderscheiden.
Uit het onderzoek van Broersma et al (2009) zijn de volgende bedrijven de belangrijkste
sinks;
- Zware industrie
- Business park en winkelcentra
- RWZI
- Ziekenhuizen
- Vliegveld
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‘Snowworld’ attractiepark
Bierbrouwerijen

Zoals te zien is in het voorbeeld bestaan de sources uit installaties die op verschillende
manieren energie op wekken of leveren (mijnen). Hierbij ontstaat elektriciteit en warmte die
de sinks kunnen gebruiken. Om een cascade uit te werken moet er een link worden gelegd
tussen de sinks en sources (Broersma et al. 2009).
Ook in de watercascade zullen er verschillende sinks en sources zijn, deze zijn wel
zoals ook gebleken is uit de energiecascade erg gebiedsafhankelijk. Er kunnen dus nog geen
algemene uitspraken worden gedaan over de sinks en sources in de watercascade, er zal
eerst een studiegebied worden aangesteld.

Ruimtelijke aspecten
De ruimtelijke indeling van het landschap is van invloed op de cascade. Sinks en sources
moeten verbonden worden om tot een cascade te kunnen komen. Om de energiecascade in
het landschap te passen of het landschap aan te passen aan de cascade is er inzicht nodig in
de ruimtelijke effecten van de energie cascade.
Als eerste nemen de sinks en sources zelf ruimte in, sinks en sources zijn bijvoorbeeld
bedrijven die een bepaalde locatie hebben, deze locatie staat vast in de ruimte. Naast deze
directe ruimteclaim zijn er nog andere aspecten van belang die ofwel invloed hebben op de
omgeving van de locatie of die de geschiktheid locatie zelf bepalen. Bij onderzoek naar
energie transitie in zuidoost Drenthe zijn er een aantal belangrijke ruimtelijke aspecten per
source (zonne-energie, windenergie, waterkracht, biomassa, warmtekoude opslag,
geothermische energie) uitgewerkt (Dobbelsteen et al, 2010). Als voorbeeld wordt de source
‘biomassa’ gekozen ter verduidelijking, biomassa wordt op verschillende punten
geproduceerd bijvoorbeeld bij:
- RWZI
- Voedselindustrie
- Agribusiness
- Dierentuinen
- Woonwijken
Vervolgens wordt deze biomassa getransporteerd naar een vergassingsinstallatie om de
biomassa om te zetten in energie, daarvoor zijn de volgende aspecten belangrijk:
- Infrastructuur (wegen, havens, waterwegen en ‘ondergrondse infrastructuur’ zoals
riolering, elektriciteitsnet)
- Hoeveel biomassa wordt er geproduceerd per punt en wat is de kwaliteit van deze
biomassa.
De ruimtelijke aspecten zoals de woningdichtheid, afstand tussen sinks en sources of de
mogelijkheid tot transport zijn van belang voor het uitwerken van de cascade. De sources
zijn specifiek gekozen voor zuidoost Drenthe op andere locaties zijn andere aspecten
belangrijk.
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Nu de energiecascade voldoende geanalyseerd is kan worden geconcludeerd dat de
energiecascade vooral bestaat uit de sinks en sources, de locaties van de sinks en sources en
de ruimtelijke aspecten die invloed hebben op het verbinden van de sinks en sources. Dit zijn
de belangrijkste aspecten van de energiecascade die eigenlijk het cascadeprincipe
weergeven. Vervolgens gaat er gekeken worden naar hoe water in dit principe past.
Het element water toevoegen aan de cascade
Als de energiecascade als voorbeeld wordt gebruikt voor de watercascade valt op dat er bij
het gebruik van water, anders dan bij het ruimte begrip energie, sprake is van één
component, water. Hier zit een verschil tussen de watercascade en de energiecascade. Waar
de energie cascade gebruikt maakt van het ‘restproduct’ warmte bij het opwekken van
elektriciteit staat drinkwater bovenaan de cascade bij het watergebruik.
Drinkwaterproductie is geen bijproduct van een ander proces. Wel kan drinkwater op
verschillende manieren verkregen worden, net zoals in de energiecascade. Naast de
verschillen tussen de producten zitten er ook verschillen in de ruimtelijke aspecten van de
cascades.
Voor energie gelden andere ruimtelijke randvoorwaarden dan voor water, bijvoorbeeld het
transport van elektriciteit of warmte is heel anders dan het transport van schoon of vuil
water. Daarom wordt er specifiek naar water gekeken en de relatie tussen water en de
ruimtelijke ordening. Daarnaast zijn er ook ontwikkelingen in de ruimtelijk ordening met
betrekking tot watersystemen, deze sluiten aan bij de cascade gedachte hoewel ze niet
onder deze noemer zijn ontwikkeld.
Een voorbeeld van een onderzoek naar waterbeheer dat aansluit bij de cascade
gedachte is; “Intergrated Urban Water Management” (IUWM). Mitchell (2007) noemt IUWM
een nieuw paradigma, met als belangrijkste eigenschappen vraag en aanbod management,
gebruik van onconventionele waterbronnen en decentralisatie met het fit-for-purpose
concept. De auteur onderscheid vijf principes van IUWM die aansluiten bij de watercascade;
1; Alle segmenten van een water kringloop moeten in beschouwing worden genomen,
natuurlijk en antropogeen, oppervlakte en onder de oppervlakte moeten als een
geïntegreerd systeem worden gezien.
2; Alle eisen die water stelt in beschouwing nemen, zowel ecologisch als antropogeen.
3; Neem de locale context met sociale, culture, en economische aspecten in beschouwing.
4; Betrek alle belanghebbenden in de planning en het proces
5; Duurzaamheid is het streven, de balans vinden op milieu, sociaal en economisch vlak op
de korte en lange termijn.
Deze aspecten sluiten goed aan bij de watercascade en het watergebruik in de algemene zin.
Ze geven ook goed de huidige kijk op het waterbeheer weer, of zoals Mitchell het noemt, het
nieuwe paradigma van IUWM.
Er is echter een essentieel punt bij de cascade benadering dat nog niet is vermeld in
de vijf aspecten van Mitchell, het gebruiken van de verschillende kwaliteiten van water in
verschillende stadia. Zoals boven beschreven gaat het bij cascaderen om het benutten van
kwaliteiten in een strategische volgorde. Ook hier zijn initiatieven van te vinden. Het
volgende voorbeeld komt van een project van Senternovem (tegenwoordig onderdeel van
Agentschap NL) en gaat over duurzame waterhuishouding.
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“In het project duurzame waterhuishouding wordt een integraal systeem ontwikkeld
voor duurzaam watergebruik in huishoudens. Het watersysteem berust op een
cascadeontwerp met buffer- en opslagvoorzieningen. Uitgangspunt is verschillend gebruik
voor de trapsgewijs afnemende waterkwaliteit (fit for use). 'Onderaan' de cascade wordt
afvalwater in gescheiden stromen afgevoerd en optimaal verwerkt”10
Het vorige project is een goed voorbeeld van een watercascade, ondanks dat het per
huishouden toepasbaar is. De watercascade die voor dit onderzoek wordt ontwikkeld is
vooral gericht op het landelijke gebied, een grotere schaal dus waarin andere sink en sources
voorkomen. In het volgende figuur is te zien hoe cascadering van water wordt toegepast in
een huishouden binnen een woonomgeving.

Figuur 6 Schematisch weergave van een integraal waterbeheer systeem (Wavin Duurzame
waterhuishouding, 2004, p. 10)

In bovenstaande figuur is goed te zien dat er onderscheid wordt gemaakt tussen sinks en
sources. Bovenaan de cascade staan de sources collectieve drinkwaterbereiding en lokale
regenwateropvang. Daarna wordt het cascadeprincipe toegepast, het water wordt voor
verschillende doeleinden gebruikt binnen het huishouden, de kwaliteit van het water neemt
daarmee steeds verder af en eindigt uiteindelijk in de collectieve afvalwaterbehandeling.
Dit project is gebaseerd op de stedelijke omgeving, om de cascade benadering te
vertalen naar het landelijke gebied is dit onderzoek bruikbaar. Zo blijft de planning en het
organiseren van de cascade belangrijk in het landelijke gebied, er zijn alleen andere sinks en
sources aanwezig. Bij die planning zijn er een viertal belangrijke aspecten gedefinieerd,
10 Project; Duurzame waterhuishouding, ontwikkeling van een integraal systeem voor duurzaam watergebruik
in huishoudens. Projectpartners; Wavin, Sphinks, Kiwa, Wageningen Universiteit, KIEM. Juli 2004
http://www.senternovem.nl/eet/projecten/duurzame_waterhuishouding.asp

23

plaats, kwaliteit, kwantiteit en tijd (Timmeren et al 2002). Waarbij kwaliteit en kwantiteit
benaderd kunnen worden met de cascade benadering en de locatie en tijd aspecten met een
gedegen planning. Met deze vier aspecten kan ook verder worden gewerkt in dit onderzoek.
Watercascade in het landelijke gebied
Steden zijn afhankelijk van de omgeving wat betreft aan en afvoer van water (Agudelo,
2009). Dit heeft ook gevolgen voor de directe omgeving van de stad (Rombaut, 2007). Op
het platteland zijn andere water gerelateerde problemen dan in de stad, vooral op het
gebied van nat- en droogteschade voor boeren en natuur. De nat- en droogteschade wordt
veroorzaakt door een tekort of een overschot aan water en juist hier kan cascadering van
toegevoegde waarde zijn.
Om een watercascade voor het landelijke gebied uit te werken worden de
energiecascade en de watercascade voor het stedelijke gebied als voorbeeld gebruikt. Om
het watergebruik in relatie met het landelijke gebied beter te analyseren wordt er
vervolgens gebruik gemaakt van verschillende onderzoeken. Deze onderzoeken gebruiken
het woord cascadering niet hoewel ze wel vanuit het principe van cascadering werken. Ook
deze onderzoeken zijn bruikbaar voor het vormen van een theoretisch kader voor het
uitwerken van cascaderen van water op het platteland.
Om te beginnen is er in het huidige beleid plaats voor een cascade benadering. Water
vasthouden, bergen en afvoeren zijn de pijlers van de Advies commissie waterbeheer 21e
eeuw (2000) en vijfde nota over de ruimtelijke ordening (miniserie van VROM, 2001):
1. Vasthouden – Bergen – Afvoeren (kwantiteitstrits)
Water vasthouden en bergen is belangrijk in de watercascade omdat dit er voor zorgt dat er
voldoende sources zijn, er moet dus genoeg wateraanvoer zijn. Deze trits kan verschillende
ruimtelijke gevolgen hebben. Zo zijn er voor het vasthouden en het berging van water
verschillende technieken die elke een bepaalde invloed hebben op de ruimte. Het volgende
overzicht is overgenomen uit een onderzoek van Novioconsult (2004).
Intensiveren: Tijdelijk opzetten peil watergang, opzetten peil in de bodem, bergen, infiltratie
in de bodem (ipv afvoer via riool), drijvend gebouw.
Verweven: Afkoppelen hemelwater, afkoppelen deel van afwateringsgebied, nieuwe
watergebruikfuncties in afwateringsgebied
Stapelen: Ondergrondse wateropslag (gebouw en grond), wateropslag op dak, drijvende
infrastructuur, gebouw op palen
In tijd schakelen: Overloop/inundatie, inundatie van lage gebieden, bekade/drijvende
infrastructuur, gebouw op een terp
Transformeren: Verbreding watergang, nieuwe watergang graven, verlengen watergang
Dit zijn verschillende ruimtelijke strategieën met elk verschillende technieken. Bij het
realiseren van een watercascade in het landelijke gebied moet er gekeken worden welke
technieken te gebruiken. Aan de hand hiervan kan bepaald worden welke ruimtelijke
gevolgen dit zal hebben.
Naast de kwantiteitstrits is er ook een kwaliteitstrits opgesteld;
2. Schoon houden – Scheiden – Zuiveren (kwaliteitstrits)
De kwaliteitstrits is ook van belang voor de watercascade, schoon water kan gebruikt
worden aan het begin van de cascade. Het zuiveren past beter bij een kringloop benadering
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maar is zeker ook interessant voor de cascadering omdat het een extra source voor schoon
water oplevert.
Een benadering die zeer goed aansluit bij het cascaderen van water in het landelijke
gebied is het gidsmodel van Tjallingii (2004). Gidsmodellen volgens de definitie van Deltares
(2009): “gidsmodellen zijn geabstraheerde, aansprekende voorbeelden van ruimtelijke
situaties waarin een bepaalde mix van (klimaatadaptatie-)maatregelen succesvol is
toegepast. Bij die abstracties kan het gaan om gefingeerde schematische plattegronden ofperspectieftekeningen, vergezeld van enkele regels toelichtende tekst” (Deltares, 2009, p. 2).
Tjallingii, de ontwikkelaar van de gidsmodellen, geeft de volgende omschrijving;
“verkenningen van de mogelijkheden voor een doelmatige samenhang tussen maatregelen
op verschillende schaalniveaus”(Deltares, 2009, p. 2). De essentie van de gidsmodellen is het
weergeven van ruimtelijke samenhangende maatregelen.
Het schakelmodel (Figuur 7) is gebaseerd op het laten stromen van water van schoon
naar vuil (Tjallingii, 2004). Daarbij kan de waterstroom serie of parallel geschakeld worden.
Het afstemmen van het watersysteem en het landgebruik is een belangrijk aspect. Zo vragen
natuur- en recreatiegebieden om de beste waterkwaliteit (Tjallingii, 2004). Deze gebieden
zullen dus voor landbouw en industrie gelokaliseerd moeten worden in het watersysteem.
Het ordenen van de sinks is een belangrijke stap in de cascade benadering, vandaar dat het
schakelmodel aansluit bij het principe van cascaderen.

Figuur 7 Schakelmodel Serie en parallel (Deltares, 2009, p. C-2)

Het verschil met het niveau per huishouden en het schakelmodel is dat het schakelmodel
gebruik maakt van landgebruikfuncties als sinks. In het voorbeeld worden
landgebruikfuncties als natuur, recreatie, landbouw en wonen benoemd. Ook hier kan weer
onderscheid binnen de functies worden gemaakt. Daarnaast wordt er op het niveau
huishouden gebruik gemaakt van het zuiveren van water. In het schakelmodel wordt er
alleen van nazuivering gebruik gemaakt, er wordt geen water gezuiverd tussen de
landgebruikfuncties. De grootste verschillen die hier naar voren komen zijn dus de
verschillen in sinks en sources. Verder blijft het principe van cascaderen gehandhaafd.
Ruimtelijke aspecten van water en de watercascade
Naast de onderzoeken en modellen die overeenkomsten vertonen met de cascade
benadering zijn er ook onderzoeken en modellen die uitgaan van water als ordenend
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principe. Ongeacht of water als cascade wordt ingezet richten deze onderzoeken zich op de
structuur die water aanbrengt in het landgebruik en het landschap. Deze onderzoeken zijn
van belang voor het in beeld brengen van de randvoorwaarden die water stelt aan het
landelijke gebied, en dus voor de (natuurlijke) ordening van de cascade. Deze onderzoeken
kunnen gebruikt worden bij de ruimtelijke analyse en bij het onderzoeken van de effecten
van de watercascade op de ruimtelijke organisatie van het landschap.
Het onderzoek ‘Landschapsplanning en watersystemen in de zandgebieden van
Nederland’ is een dergelijk onderzoek dat uitgaat van zichtbare ruimtelijke patronen
gecreëerd door waterstromen (Buuren, 1997). Buuren gebruikt het begrip hydrologische
landschapsstructuur om aan te duiden dat de hydrologie invloed heeft op de ruimtelijke
structuur. Om dit te analyseren wordt er gebruik gemaakt van regionale hydrologische
systeemanalyse, een methode om watersystemen te onderscheiden naar soort, schaal,
onderlinge samenhang, ruimtelijke verbreiding en gedrag in de tijd. Buuren stelt ook dat;
“De hiërarchische organisatie van de stromingsstelsels weerspiegelt zich in de organisatie
van de patronen” (1997, p.30). Daarbij wordt er onderscheid gemaakt in de zichtbare
geologische en vegetatie patronen. Er wordt geconcludeerd dat de stromingsprocessen van
grond- en oppervlaktewater van fundamentele betekenis zijn als landschapsvormende factor
en dat de hydrologische systeemanalyse een bruikbare methode is voor de analyse daarvan
(Buuren, 1997).
Enkele ingrepen die invloed hebben op de ruimtelijke inrichting worden
onderverdeeld in drie categorieën, herordenen van het landgebruik, aanpassen van het
landgebruik en het manipuleren van de hydrologische landschapsstructuur. Dit soort
ingrepen kunnen nodig zijn om de optimale inrichting te realiseren.
Een ander model/onderzoek genaamd “Waterwijs” is ontwikkeld door DLO en
Wageningen UR. De doelstelling van dit onderzoek is; “het helpen onderbouwen en mede
vormgeven van gebiedsvisies waaraan water als ordenend principe ten grondslag ligt”
(Walsum, 2002, p.13). Dit wordt bereikt door verschillende modellen te koppelen tot één
model, namelijk Waterwijs. Dit model wordt ingezet om gebiedsdoelstellingen te vertalen in
de optimale ruimtelijke indeling met waterbeheersmaatregelen. Simpel uitgelegd werkt het
model door simulatie, waarmee bepaalde vragen kunnen worden beantwoord die
betrekking hebben op veranderingen in de waterhuishouding, bijvoorbeeld het ophogen van
het grondwaterpeil. De resultaten worden vergeleken en waar nodig wordt de simulatie
opnieuw uitgevoerd tot het gewenste resultaat (optimale ruimtelijk inrichtingsplan) bereikt
is (Walsum, 2002).
Het belangrijkste dat dit onderzoek aantoont voor deze scriptie is dat er een relatie
bestaat tussen het watergebruik en de ruimtelijke inrichting. Dit is zoals eerder al vermeld
belangrijk voor het realiseren van een watercascade in het landelijke gebied, de
waterhuishouding is van invloed op de ruimtelijke inrichting.
Van der Vlist (1997) beschrijft nog drie groepen functies van watersystemen,
gebiedsfuncties, grondwatergebruiksfuncties en oppervlaktewatergebruiksfuncties.
Gebiedsfuncties omschrijft van der Vlist als; “functies die kunnen worden toegeschreven aan
freatisch grondwater (en oppervlaktewater) wanneer dit water een conditionerende rol voor
het grondgebruik vervult” (1997, p.141). De grondwatergebruiksfuncties en
oppervlaktegebruiksfuncties zijn functies die worden toegekend aan en gebruik maken van
respectievelijk grondwater en oppervlaktewater. Om vervolgens de kenmerken van een
watersysteem in kaart te brengen noemt van der Vlist (1997) de balansmethode. De
waterbalans is een type balans waarin input (sources) met output (sinks) wordt vergeleken.
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De waterbalans is vooral van belang voor gevoelige gebieden met een kleine
boezemcapaciteit. Bij een gebied waar weinig droogte of wateroverlast is, is de waterbalans
goed (gereguleerd). Een voor de watercascade belangrijk aspect aangezien de watercascade
ook in balans zou moeten zijn in een optimale situatie.
Deze drie voorbeelden van onderzoeken/modellen geven weer dat er wel degelijk
rekening wordt gehouden bij de ruimtelijke inrichting met het waterbeheer. Andersom
geven deze onderzoeken ook aan dat het water de ruimtelijke inrichting beïnvloed. Deze
onderzoeken stellen dus in ieder geval dat water invloed heeft op de inrichting van het
landgebruik, of er ook daadwerkelijk een hiërarchie in aan te brengen is moet verder
onderzoek uitwijzen.
Om de fysiek ruimtelijke invloed van de watercascade op de ruimte te analyseren wordt er
gebruik gemaakt van het lagenmodel. Dit model heeft als voordeel dat de ruimte
geanalyseerd kan worden op verschillende lagen, waar water een grote invloed op heeft. De
lagenbenadering bestaat uit drie lagen, de ondergrond, de netwerklaag en de occupatielaag.
De ondergrond bestaat uit levende systeem van water en bodem en verschillende processen
die deel uit maken van kringlopen. In de ondergrond verlopen de processen traag in
vergelijking met de andere lagen.
De netwerklaag bestaat uit de infrastructuur waarin onderscheid wordt gemaakt tussen
fysieke infrastructuur (voor verkeer en vervoer) en onzichtbare infrastructuur (ICT en VaarVliegroutes).
De occupatielaag bestaat uit de bovengrond, de zichtbare patronen in de ruimte die
voortkomen uit de ondergrond en netwerklaag. De ruimtelijke inrichting, bestaande uit de
locatie en vorm van het grondgebruik, is afhankelijk van de bodem en de netwerken die in
verbinding met elkaar en met het grondgebruik staan (VROM, 2005).
Doordat de lagenbenadering een analysemodel is voor het analyseren van de ruimtelijke
inrichting waarin ook water een plaats heeft kan dit model gebruikt worden bij het
analyseren van de rol van water op de ruimtelijke inrichting. En uiteindelijk de rol van de
watercascade op de ruimtelijke inrichting van het grondgebruik.

2.4 Conclusie
Het is duidelijk dat er in de bestaande theorie aandacht is voor cascadering. Het principe
wordt echter nog niet toegepast voor het cascaderen van water in het landelijke gebied
Terwijl de waterproblematiek juist hiervoor kansen biedt. In het voorgaande theoretisch
onderzoek is de theorie verzameld die het ontwikkelen van een watercascade voor het
landelijke gebied mogelijk maakt, daarbij is er vooral aandacht besteed aan het samenstellen
van een analytisch raamwerk.
Sinks en sources zijn belangrijk binnen de cascade. Deze bepalen hoe en of de
cascade georganiseerd kan worden. Op welke manier de sinks en sources in de cascade
geordend kunnen worden is afhankelijk van vier aspecten die Timmeren et al (2002)
noemen: tijd, locatie, kwantiteit en kwaliteit. Deze vier aspecten zijn belangrijk bij het
analyseren van de sinks en sources. Aan de hand van het volgende figuur wordt de relatie
tussen de vier aspecten en sinks en sources binnen de cascade duidelijk gemaakt. Dit figuur
vormt het kader voor het analyseren van de cascade.
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Figuur 8 Analyse van sinks en sources

Het aspect tijd heeft betrekking op wanneer er water beschikbaar is en wanneer er water
gevraagd wordt. Dit is belangrijk voor het verbinden van de sinks en sources, deze moeten
zo in de tijd geschakeld worden dat er water beschikbaar is wanneer dat nodig is.
Met name de opslag van water is belangrijk om de vraag en productie op elkaar af te
stemmen. De ruimtelijke strategieën van Novioconsult (Intensiveren, Verweven, Stapelen, In
tijd schakelen, Transformeren) kunnen bijdragen aan het analyseren van de mogelijkheden
tot het opslaan en vasthouden van water.
Het aspect locatie heeft betrekking op de ruimtelijke organisatie, waar liggen de sinks en
sources, wat is de onderlinge afstand en hoe kunnen ze verbonden worden. Ook specifieke
ruimtelijke eigenschappen van het studiegebied vallen onder het aspect locatie. Om het
aspect locatie te analyseren wordt er gebruik gemaakt van het principe van het
schakelmodel van Tjallingii, het water moet stromen van schoon naar vuil. Door dit schakel
model wordt duidelijk hoe de sinks en sources verbonden moeten worden en wat de invloed
van de omgeving daarop is. Dit model wordt aangevuld met de analyse van watersystemen
van van der Vlist om de ruimtelijke elementen die invloed hebben op het watersysteem te
analyseren.
De Kwantiteit van de sinks en sources geeft aan hoeveel water de sinks verbruiken en
hoeveel water de sources produceren. De kwaliteit heeft daardoor ook invloed op de
volgorde van het verbinden van de sinks en sources. Om dit te berekenen volstaan vrij
eenvoudige vergelijkingen, de waterbalans van van der Vlist zou bij voldoende gegevens ook
ingevuld kunnen worden. Met een waterbalans kan bekeken worden hoeveel water er een
gebied in komt en hoeveel water er weer uitgaat.
Het aspect kwaliteit geeft aan dat er verschillende gradaties zijn in de waterkwaliteit. Ook dit
aspect heeft invloed op de volgorde van het verbinden van sinks en sources. Bij de kwaliteit
wordt er onderscheid gemaakt tussen drinkwater, grondwater, oppervlaktewater,
regenwater en afvalwater. De kwaliteit van deze categorieën kan wel verschillen per locatie
dus deze worden geanalyseerd als het studiegebied bekend is.
Het is inmiddels duidelijk dat het verbinden van sinks en sources niet op één aspect
gebaseerd kan zijn, alle aspecten zijn belangrijk om vast te stellen hoe de cascade uitgewerkt
kan worden.
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Ook de relatie met de omgeving is belangrijk, veel aspecten zijn afhankelijk van de
ruimtelijke organisatie. De ruimtelijke organisatie wordt geanalyseerd door middel van de
lagenbenadering. De cascade die wordt uitgewerkt moet ook een plek krijgen in de ruimte,
daarvoor wordt er gebruik gemaakt van de drie opties van Buuren;
 Het herordenen van het landgebruik,
 Het aanpassen van het landgebruik of
 Het manipuleren van de hydrologische landschapsstructuur.
Dit zijn drie verschillende ingrepen die invloed hebben op de ruimtelijke indeling van het
landschap.
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Hoofdstuk 3 Sinks en Sources
3.1 Inleiding
Om tot een gestructureerde analyse van de sinks en sources te komen wordt er gebruik
gemaakt van het analysekader in hoofdstuk twee, figuur 8. Er wordt per landgebruiktype
gekeken naar de bijbehorende de sinks en sources. Dit wordt per landgebruikfunctie gedaan
zodat de ruimtelijke relatie met het gebied duidelijk wordt. Ook is deze link van sinks en
sources met de landgebruikfuncties van belang wanneer er uiteindelijk gekeken gaat worden
naar het ordenen van sinks en sources in het landschap om de watercascade te
optimaliseren. Eerst volgt er een inleiding met betrekking op het studiegebied en de
aanwezige landgebruikfuncties, vervolgens worden daarvan de sinks en sources
geanalyseerd.

3.2 Walcheren
Als studiegebied is er gekozen voor een deel van Walcheren, een gebied in Zeeland. Deze
keuze is gebaseerd op een aantal criteria waarop verschillende locaties zijn beoordeeld. Op
basis van deze criteria en op basis van praktische redenen is er gekozen voor een gebied in
Walcheren.

3.2.1 Algemene gebiedsbeschrijving
Walcheren is een regio in de provincie Zeeland. Het grenst aan de regio’s Zuid en NoordBeveland. Het gebied wordt begrensd door de Noordzee in het westen, het Veerse meer in
het noordoosten en de Westerschelde in het zuiden.
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Figuur 9 Locatie Walcheren binnen Zeeland11

Volgens Provincie Zeeland12 kenmerkt Walcheren zich als een groen en afwisselend
landschap met veel historische elementen zoals nostalgische boerderijen en pittoreske
dorpjes. Walcheren maakt mede daarom deel uit van het nationaal landschap Zuidwest
Zeeland. Dit heeft consequenties voor de ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied. Volgens
het Nationale Landschappen (g.d.) heeft Walcheren zich ontwikkeld na de tweede
wereldoorlog; “Bij het herstellen van de schade die door de inundaties was ontstaan, is het
kleinschalige verkavelingspatroon niet teruggekeerd. Ook de meidoornhagen langs de
perceelgrenzen zijn niet herplant en de wegen verloren deels hun bochtig verloop. Wel bleef
het verschil tussen de lagere, open poelgronden in het hart van Walcheren en de hogere,
beslotener kreekruggronden aan de binnenduinrand bestaan. Het is zelfs versterkt door de
aanplant van bossen. Dit alles maakt van Walcheren een goed voorbeeld van een naoorlogse
ruilverkaveling die is uitgevoerd aan de hand van een landschapsplan”(g.d.)13.Naast het
landelijke karakter is er ook sterk stedelijk gebied met de grote steden Middelburg en
Vlissingen. Door deze combinatie, evenals door de aanwezigheid van het strand, is er
intensieve recreatie in Walcheren (Provincie Zeeland, 2006). Ook is er een haven in het
gebied aanwezig waar zowel nationale als internationale bedrijven gevestigd zijn.
Waterbeheer

11

Provincie Zeeland, http://zldags.zeeland.nl/geoweb31/viewer/Viewer.aspx?Site=topografiezeeland, bezocht
op 16-03-2011
12
Website provincie Zeeland; http://www.zeeland.nl/ruimte_wonen/regio/walcheren, bezocht op 08-03-2011
13
Nationale Landschappen, http://www.nationalelandschappen.nl/landschap.php?Id=20,
Bezocht op 08-03-2011
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Sinds 1 januari 2011 heeft de provincie Zeeland één waterschap, Scheldestromen. Dit is een
samenvoeging van waterschap Zeeuwse eilanden, dat zeggenschap had over alles ten
noorden van de Westerschelde en waterschap Zeeuws-Vlaanderen, dat zeggenschap had
over de gelijknamige regio. De vier kerntaken van waterschap Scheldestromen zijn het
beheren van buitenwegen, zorgen voor schoon water in sloten en kreken, zorgen voor
voldoende water in sloten en kreken en zorgen voor de veiligheid van dijken en duinen.
Enkele voorbeelden van projecten op het gebied van waterbeheer zijn: Waterberging
Domburgse watergang voor 22 ha extra waterberging, Membraan Bio Reactor voor zuiveren
afvalwater, Uitbreiding Rioolwaterzuivering Waarde voor extra capaciteit,
Waterconservering om zelf grond- en oppervlakte waterniveau te regelen en een
opknapbeurt voor Veerse Kreek en Vesten. Dit zijn projecten die zijn uitgevoerd in heel
Zeeland, dus niet specifiek voor Walcheren. De Domburgse watergang ligt wel in Walcheren,
alleen niet in de driehoek Oostkapelle, Serooskerke en Vrouwenpolder. In dit gebied lopen
momenteel geen projecten van het waterschap, wel is het waterschap bezig om oplossingen
te zoeken voor de verzilting, verdroging en wateroverlast (Waterhouderij Walcheren en
Schouwen-Duiveland, 201014).
De grootste problemen in het gebied zijn op dit moment gerelateerd aan droogte. Er
is een tekort aan zoetwater, voornamelijk in de zomer, waardoor er droogte- en zoutschade
optreedt zowel in de landbouw als in de natuur in de duinen (Waterhouderij Walcheren en
Schouwen-Duiveland, 2010). In de winter is er wateroverlast voor de landbouw waarvoor er
extra waterberging nodig is. Volgens berekeningen van het waterschap Zeeuwse Eilanden is
er in totaal 270 hectare waterberging nodig waarvan in 2009 al 200 hectare is gerealiseerd.
Er is dus nog 70 hectare waterberging nodig ten noorden van de Westerschelde (Waterschap
Zeeuwse Eilanden, 2009).

3.2.2 Het studiegebied
De regio Walcheren bestaat uit drie gemeenten, Middelburg, Vlissingen en Veere. Het
gebied dat voor dit onderzoek interessant is, ligt in het noorden van de gemeente Veere. In
het noorden van de gemeente Veere ligt de driehoek Oostkapelle, Vrouwenpolder en
Serooskerke

14

Waterhouderij Walcheren en Schouwen-Duiveland (2010)
http://www.innoverenmetwater.nl/upload/documents/Waterhouderij%20Walcheren%20en%20SchouwenDuiveland%20(notitie).pdf Bezocht op 09-03-2011
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Figuur 10 Driehoek Oostkapelle, Serooskerke en Vrouwenpolder in Walcheren15

Afbakening gebied
De Noordzee is de noordelijke grens van het gebied. De west-, oost- en zuidgrens worden
vastgesteld op basis van het landschap. Duidelijke grenzen zijn van belang omdat het voor
het ontwikkelen van de watercascade belangrijk is welke sinks en sources er in het gebied
aanwezig zijn. De grenzen zijn afhankelijk van de beschikbare informatie over het gebied.
Het project ‘Waterhouderij’ is hierbij mede bepalend omdat daar veel informatie vandaan
komt. Het gebied dat gebruikt wordt in deze studie valt daarom binnen de grenzen van het
project de Waterhouderij. Op onderstaande figuur is de uitsnede te zien van het gebied dat
geanalyseerd wordt.

15

Provincie Zeeland, http://zldags.zeeland.nl/geoweb31/viewer/Viewer.aspx?Site=topografiezeeland, bezocht
op 16-03-2011
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Figuur 11 Studiegebied casestudie Walcheren

De noordgrens is de Noordzee, de duinen vallen dus binnen het studiegebied. Als oostgrens
is gekozen voor de N57, deze loopt van Vrouwenpolder tot aan Serooskerke (in het
studiegebied). Vanaf Serooskerke loopt de N287 tot aan Oostkapelle, dit is de westgrens van
het studiegebied. Als grenzen van het studiegebied zijn de N57 en de N287 gekozen omdat
deze een grote waterkerende invloed hebben op het oppervlaktewater. De grens loopt
verder via Oostkapelle en park Reygersberg tot aan de Noordzee. Park Reygersberg boven
Oostkapelle wordt ook meegenomen in het studiegebied omdat dit park wateroverlast
ondervindt (Aequator, 2010). De drie kernen Oostkapelle, Vrouwenpolder en Serooskerke
vallen wel binnen deze gebiedsgrenzen maar krijgen waarschijnlijk geen functie binnen de
watercascade omdat deze voor het landelijke gebied gerealiseerd wordt. De kernen zouden
wel belangrijke sinks of sources kunnen zijn maar in stedelijke gebieden spelen andere
waterproblemen met betrekking tot wateroverlast, waterbesparing en vervuiling. Daarbij
wordt al het water uit Oostkapelle afgevoerd aan de westkant en Serooskerke ligt op het
laagste punt in het gebied dus water het gebied in laten stromen kan niet onder natuurlijk
verval. Vrouwenpolder zou op basis van de geografische ligging wel invloed kunnen hebben
op de watercascade als sink of source. Deze kern wordt nog niet direct meegenomen in het
onderzoek, maar er wordt wel aandacht aan besteed. Met het uitsluiten van de kernen
wordt er een duidelijke grens getrokken tussen het landelijke en het stedelijke gebied.
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Binnen de grenzen ligt verder een divers landschap met verschillende vormen van landbouw,
natuur, duinen, bebouwing en recreatie. Het gebied beslaat ongeveer 2000 hectare.

3.3 Gebiedsanalyse
Opzet
Eerst volgt er een analyse van het huidige beleid en de ruimtelijke ontwikkelingen die
aangestuurd worden vanuit de gemeente Veere. Hoewel de nadruk niet komt te liggen op
beleid is het wel belangrijk om te bepalen wat er wel en niet mogelijk is in het studiegebied
op het gebied van ruimtelijke ordening. Daarna wordt er een analyse gemaakt van de
waterwegen, oppervlaktewater, grondwater en neerslag.
Vervolgens wordt er aan de hand van het analyse kader zoals in figuur 8 de sinks en sources
per landgebruikfunctie geanalyseerd. Daarvoor worden de aanwezige landgebruikfuncties in
Walcheren afzonderlijk geanalyseerd op de aspecten tijd, locatie, kwantiteit en kwaliteit.
Ook de sinks en sources die niet gebonden zijn aan landgebruikfuncties worden
geanalyseerd met behulp van het analysekader voor sinks en sources. Daarnaast worden ook
de mogelijkheden bekeken voor het creëren van extra sources.

3.3.1 Beleid en ruimtelijke ontwikkelingen
Het beleid van de gemeente Veere is van toepassing op het studiegebied. Voor specifieke
ruimtelijke ontwikkelingen wordt ingezoomd op het studiegebied. Beleidsmatig wordt er
gekeken naar de landschapsvisie en de landbouwnota. Hierin staan de speerpunten van de
gemeente die van invloed zijn op de ruimtelijke ontwikkelingen. Daardoor zijn ze ook van
belang voor het ontwikkelen van de watercascade, er dient rekening gehouden te worden
met de doelstelling van de gemeente.
Landschapsvisie
In de landschapsvisie wordt als doel gesteld om de diversiteit van het landschap in stand te
houden. Er zijn een aantal kernkwaliteiten opgesteld die bepalend zijn voor het karakter van
het landschap in de gemeente Veere (zie bijlage 1). In de tabellen is te zien welke
kernkwaliteiten benoemd zijn en welke ontwikkelingen wel en niet wenselijk zijn. In het
algemeen kan worden gesteld dat aantasting van het landschap en de ecologische waarden
als niet wenselijk worden beschouwd. Ook uitbreiding van rode functies is met name in de
kustzone niet wenselijk. Het agrarische karakter dient behouden te blijven, zowel het
kleinschalige en het open karakter (BTL Advies, 2009). Bij het ontwikkelen van de
watercascade zal dus rekening gehouden worden met veel landschappelijke aspecten, wat
overigens niet meteen nadelig hoeft te zijn. De vele kernkwaliteiten kunnen gezien worden
als randvoorwaarden wat betreft het toevoegen of weglaten van bepaalde
landgebruikfuncties voor het ontwikkelen van de watercascade. Dit betekent dat er
landschappelijk gezien al een duidelijke afbakening van functies is, bijvoorbeeld het niet
toestaan van glastuinbouw.
Landbouwnota
In de landbouwnota wordt er gekeken naar huidige situatie van de agrarische sector en de
mogelijkheden voor de toekomst. In het landbouwbeleid is een aantal doelstellingen
opgenomen die de ontwikkelingen in de landbouw vorm geven.
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Het bevorderen en stimuleren van grondgebonden landbouw van duurzame of
biologische aard, die economisch perspectiefrijk is en die in harmonie en met respect
voor het waardevolle kleinschalige landschap plaatsvindt;
Het bieden van ruime ontwikkelingsmogelijkheden voor de grondgebonden
landbouw waarbinnen ondernemers in grote vrijheid (teelten) hun exploitatie
kunnen inrichten;
Het creëren van of meewerken aan een goede agrarische structuur waarbinnen de
ondernemers tot bedrijfsoptimalisatie kunnen komen;
Het bieden van de nodige ruimtelijke en praktische randvoorwaarden waarbinnen
ondernemers hun bedrijfsvoering kunnen vergroten, verbreden, specialiseren of
intensiveren;
Het inzetten op een voortgezet agrarisch grondgebruik van het buitengebied (boeren
zijn de beste onderhouders/vormgevers van het landschap) en de ontwikkelingen
hierin volgen;
Het stimuleren en bevorderen van duurzame landbouw en de groei van de
biologische productie binnen het gebied (Gemeente Veere, 2009, p. 19).

Verder benadrukt de gemeente in het landbouwbeleid dat er voldoende ruimte is voor de
ontwikkeling van biologische, multifunctionele agrarische bedrijven en voor intensieve en
alternatieve gewasteelten in het beleid. Daarnaast stimuleert de gemeente ook projecten op
het gebied van innovatie, verbreding, toegevoegde waarde, kortere afzetketens en nieuwe
afzetstructuren (Gemeente Veere, 2009). Met dit beleid is er ruimte om de watercascade te
ontwikkelen in het agrarische gebied. Maar als de watercascade negatieve invloed heeft op
de grondgebonden landbouw is er volgens het huidige beleid geen plaats voor de
watercascade in dit gebied.
Ruimtelijke ontwikkelingen
Er zijn geen grote ruimtelijke ontwikkelingen in het studiegebied die van invloed zijn op de
ontwikkeling van de watercascade. Wel is er een rondweg gepland aan de noordkant van
Serooskerke. Dit kan van invloed zijn op de waterhuishouding in de directe omgeving van de
rondweg. Ruimtelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de watercascade zoals een
herinrichting, ruilverkaveling of de aanleg van een waterbekken staan niet op de agenda in
het studiegebied.

3.3.2 Waterwegen, oppervlakte- en grondwater en neerslag
Op het gebied van de aan- en afvoer van water wordt er door de provincie onderscheid
gemaakt tussen watersystemen en waterketens. Een watersysteem bestaat uit het water, de
oevers, de waterbodem en de aanwezige planten en dieren (Waterschap Zeeuwse Eilanden,
2009). De waterketen wordt gezien als de keten van waterwinning, waterlevering,
afvalwaterverzameling, afvalwatertransport en afvalwaterzuivering. Waarbij de
drinkwaterbedrijven verantwoordelijk zijn voor de winning en levering, de gemeenten voor
de afvalwaterinzameling en het waterschap voor het afvalwatertransport en zuivering
(Waterschap Zeeuwse Eilanden, 2009). De waterketen heeft invloed op watersystemen door
bijvoorbeeld het onttrekken van grond- en oppervlaktewater of via overstorten vanuit
rioolstelsels. Om de watersystemen te beoordelen wordt er onderscheid gemaakt tussen
acht verschillende watersysteemtypen (tabel 2).
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Tabel 2 Watersysteemtypen (Waterschap Zeeuwse eilanden, 2009, p 17)

In deze tabel zijn de acht verschillende watersysteemtypen te zien, de verdeling is gebaseerd
op aanvoerend en afvoerend karakter, de functie van het systeem en het ecologische
ambitieniveau. Zoals te zien is wordt het overgrote deel gerepresenteerd door de
doorvoerende waterlopen ten behoeve van de landbouw. In het studiegebied zijn de
waterlopen voornamelijk doorvoerend. Er zijn een drietal waterlichamen aanwezig, op het
landgoed Ipenoord, op het natuurgebied Oranjebosch, en op het landgoed Overduin
(Zeeduin). Deze waterlichamen hebben een natuurlijke functie.
De waterketen is belangrijk voor de ontwikkeling van de watercascade omdat de
sinks en sources in deze keten verwerkt zitten, de waterwinning als source en de gebruikers
als sink. Bij het in kaart brengen van deze sinks en sources wordt duidelijk hoe de
waterketen er uit ziet en waar de watercascade bij kan dragen aan een efficiëntere
waterketen.
Waterwegen en oppervlaktewater
Op onderstaande figuur zijn de belangrijkste waterwegen en de waterstroomrichting te zien.
In combinatie met de maaiveldhoogte geeft dit een duidelijk beeld van hoe het water
stroomt. Dit is van belang als de waterwegen als transportmiddel voor oppervlaktewater
gebruikt worden in de watercascade.

37

Figuur 12 Waterhouderij Walcheren (Aequator intern)

In bovenstaande figuur wordt onderscheid gemaakt in primaire, secundaire en tertiaire afen aanvoervlakken. Dit geeft de hiërarchie in de waterlopen weer. De rode waterlopen zijn
de primaire waterlopen, deze voeren het water af uit het studiegebied. Het meeste water
wordt afgevoerd via de primaire waterloop ten noordoosten van Serooskerke. Deze primaire
waterloop staat op de agenda als locatie voor extra waterberging door het realiseren van
natuurvriendelijke oevers (Provincie Zeeland, 2009).

Figuur 13 Natuurlijke oevers en waterberging16

16 Provincie Zeeland,
http://zldags.zeeland.nl/geoweb31/Viewer/Viewer.aspx?Site=Omgevingsplan_Illustratief#. Bezocht op 16-032011
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In figuur 13 is te zien waar de natuurlijke oevers gerealiseerd worden. Dit wordt ook
aangegeven als extra waterberging of het vasthouden van water in het gebied.
Oppervlaktewater is naast het water in de waterwegen alleen aanwezig op de landgoederen.
Bij het analyseren van de sinks en sources verder in dit hoofdstuk worden deze
landgoederen geanalyseerd.
Grondwater
Het grondwater in de gemeente Veere en in het studiegebied staat constant onder druk van
zoute kwel. Dit betekent dat er niet teveel grondwater opgepompt kan en mag worden
omdat er anders zout water naar de oppervlakte komt. Momenteel drijft het zoete water als
een bel op het zoute water (Grontmij, 2008). Daarnaast bevatten de kreekruggen ook vaak
een zoetwatervoorraad. In figuur 14 is een doorsnede van de complexe situatie voor het
Scheldestroomgebied te zien.

Figuur 14 Schematische dwarsdoorsnede van grondwaterlichamen in het Scheldestroomgebied (Grontmij,
2008, p 9)

Deze doorsnede is geen exacte weergave het studiegebied, maar geeft een goed beeld van
de situatie van het grondwater in de bodem. In het studiegebied zijn ook kreekruggen en
duinen aanwezig, het is een vergelijkbare situatie met uitzondering van de vaargeul
(grijskleurig). Het figuur schetst misschien ten onrechte het beeld dat de kreekruggen vol
zoet water zitten, dit is echter niet zo. Vanwege het hoge zandgehalte zit het grondwater in
de kreekruggen vaak dieper doordat zand een mindere capillaire werking heeft dan kleiige
grond daardoor is een kreekrug vaak droger bij een lage grondwaterstand. Wel is het zand in
de kreekruggen overwegend zoet doordat regen en oppervlaktewater in het zand wordt
opgeslagen (RBOI, 2009; Grontmij, 2008). Wateroverlast komt op de kreekruggen weinig
voor doordat ze hoger liggen in het landschap en doordat het zand het water sneller afvoert
(RBOI, 2009). De kreekruggen kunnen niet gezien worden als een gesloten systeem, het is
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onderdeel van meerdere systemen gescheiden door sloten. Dit betekent dat er geen
mogelijkheid is om (grootschalig) water te winnen uit kreekruggen. Wel is er ruimte voor
horizontale onttrekking van het grondwater doordat het zoet-zout grensvlak op ongeveer 25
meter beneden maaiveld ligt (Grontmij, 2008).
Op onderstaande figuur zijn gebieden te zien waar zoet grondwater belangrijk is. De
donkergroene kleur geeft kwetsbare natuur en landbouwgebieden aan, door de
kwetsbaarheid is het van belang dat de grondwaterstand op een geschikt peil blijft. Daarvoor
zijn er ook buffers rond deze gebieden aangewezen, deze zijn aangegeven met de
lichtgroene kleur. Het grote lichtblauwe vak is het grondwaterbeschermingsgebied. In dit
gebied zijn strenge regels wat betreft het oppompen van grondwater opgesteld, het
oppompen van water gebeurde op de met donkerblauw aangegeven plekken. Dit was de
drinkwateronttrekking Oranjezon, deze is gestopt met het oppompen van drinkwater in
1995. Oranjezon is tegenwoordig een reservewingebied (Grontmij, 2008). Verder vinden er
nog twee (horizontale) onttrekkingen plaats in het gebied, deze zijn aangegeven met de rode
stippen. Deze onttrekkingen zijn horizontaal zodat er geen zout water opgepompt kan
worden. Er gelden strenge regels voor deze onttrekkingen. Zo mag er maximaal 80 mm
water per hectare per jaar worden opgepompt, aangegeven door de provincie Zeeland
(Provincie Zeeland, 2006).

Figuur 15 Grondwater beschermingsgebieden17

Dat deze gebieden kwetsbaar zijn, geeft ook de volgende kaart weer. Dit is een overzicht van
verdroogde gebieden in 2006.
17

Provincie Zeeland, http://zldags.zeeland.nl/geoweb31/Viewer/Viewer.aspx?Site=Grondwaterbeheersplan#,
bezocht op 16-03-2011

40

Figuur 16 Verdroging april 200618

In de figuur zijn de verdroogde gebieden te zien. De groene gebieden zijn volledig hersteld of
waren niet verdroogd, de donkerblauwe gebieden zijn voor meer dan 50% hersteld, de
lichtblauwe gebieden zijn voor minder dan 50% hersteld en de rode gebieden vertonen geen
herstel. Er is dus wel behoefte aan extra (grond)water in het gebied.
Het overige gebied met voornamelijk land- en akkerbouw ondervind ook nat- en
droogteschade. Dit is afhankelijk van het bodemprofiel en de grondwaterstand van het
perceel. Ook is het van belang of er natuurgebieden grenzen aan het perceel. Over het
algemeen is het in de winter te nat en in de zomer te droog (figuur 17) (Aequator intern).

18 Provincie Zeeland,
http://zldags.zeeland.nl/geoweb31/Viewer/Viewer.aspx?Site=Omgevingsplan_Kwaliteit#, bezocht op 16-032011
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Figuur 17 Waterkalender natuur binnenrand duin, natuur in de duinen en landbouw ( zowel vroege als
late gewassen). Rood = wateronderlast, donkerblauw = wateroverlast, lichtblauw = wateroverschot maar
geen overlast (Aequator intern).

Dit is niet alleen afhankelijk van de grondwaterstand, maar door het grondwater beter te
controleren kunnen vooral droge periodes opgevangen worden. Wateroverlast kan ook
veroorzaakt worden door kwel en neerslag. In het studiegebied kan de wateroverlast door
kwel worden veroorzaakt, de grond is dan te nat voor een optimale groei van het gewas.
Ook neerslag, hevige buien in de zomer en lage rustige buien in de winter, kunnen zorgen
voor wateroverlast. Enkele oorzaken van wateroverlast door regenval zijn een slecht
werkend drainagesysteem, slecht doorlatende lagen in het bodemprofiel, verdichting van de
bovengrond, verslemping van de toplaag en ingesloten laagten19.
Regenwater
Regenwater wordt in het gebied (nog) niet opgevangen door gebruikers en ingezet voor
bijvoorbeeld irrigatie. Het regenwater wordt wel indirect gebruikt als water voor gewassen
en het is een belangrijke aanvulling van het oppervlakte en grondwater. In onderstaande
grafiek is te zien hoeveel regen er gemiddeld per maand in 2010 is gevallen. De groene lijn
geeft het normale gemiddelde weer. Hier is te zien dat er normaal gemiddeld 800 mm valt
per jaar. Van september tot januari valt er de meeste neerslag, de droogste maanden zijn
van februari tot juni.

19 Adviesburea Agrowa, www.agrowa.nl bezocht op 20-04-2011

42

Figuur 18 Neerslag Nederland (KNMI, 2010 p.1)

Het regenwater wordt zoals gezegd grotendeels opgenomen door de planten en gewassen
die dit vervolgens verdampen. Het teveel aan neerslag, het neerslagoverschot, komt terecht
in het oppervlaktewater, grondwater of het verdampt. Voor bijvoorbeeld grasland geldt dat
de gemiddelde gewasverdamping 550 mm/jaar is, voor gras geldt dus een neerslagoverschot
van 250 mm/jaar. Door vochttekorten wordt er meestal minder verdampt dan potentieel
mogelijk is en wordt er soms gebruik gemaakt van beregening, de grondwateraanvulling bij
gras wordt daarom geschat op 300 mm/jaar 20. Dit verschilt echter per jaar dus er kan niet
worden gerekend met 300 mm/jaar grondwateraanvulling, daarvoor is het te wisselvallig.

20 Grondwaterformules,
http://www.grondwaterformules.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=10, bezocht op 29-052011
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3.4 Landgebruikfuncties en sinks en sources
Aan de hand van de aspecten tijd, locatie, kwantiteit en kwaliteit worden de
landgebruikfuncties geanalyseerd. Per landgebruikfunctie worden deze aspecten
geanalyseerd en op basis daarvan beoordeeld of ze wel of niet deel uit kunnen maken van
de watercascade.

3.4.1 Wonen
De categorie wonen krijgt wel aandacht binnen deze studie hoewel dit in beperkte mate is.
Dit is voornamelijk omdat er in stedelijke gebieden andere waterproblematiek speelt dan in
het landelijke gebied. In stedelijke gebieden is vooral de aanvoer van drinkwater en de
afvoer van afvalwater en neerslag belangrijk. In het landelijke gebied is oppervlakte en
grondwater belangrijker en is er meer aandacht voor opslaan, bergen en afvoeren. De
kernen worden vooral gezien als mogelijke source voor de watercascade voor het landelijke
gebied.
Er zijn drie kernen in het gebied aanwezig, Serooskerke, Oostkapelle en
Vrouwenpolder (figuur 10). Oostkapelle is de grootste van de drie met 2480 inwoners en een
oppervlakte van ongeveer 55 hectare. Daarna volgt Serooskerke met 1810 inwoners en
ongeveer 34 hectare en de kleinste is Vrouwenpolder met 440 huishoudens, 1130 inwoners
en ongeveer 18 hectare. Oostkapelle ligt zuidelijk van park Reygersberg en ondervindt net
als park Reygersberg wateroverlast. Serooskerke en Vrouwenpolder ondervinden geen
wateroverlast.
Source: Regenwateropvang via woonkernen
De woonkernen zijn potentiële sources in het gebied, het regenwater kan worden
opgevangen en afgekoppeld van het riool om vervolgens te gebruiken. Het kan bijvoorbeeld
worden gebruikt voor beregening in de landbouw.
Tijd
De dorpen worden als source gezien omdat er regenwater opgevangen kan worden via de
daken en het verharde oppervlak. Omdat het om regenwater gaat, is er niet exact te zeggen
wanneer er water verzameld kan worden. Wel is er in het algemeen te verwachten dat er
van september tot januari de meeste neerslag valt en van februari tot juni de minste (KNMI,
2010). Wel is het zo dat wanneer er behoefte is aan extra beregening in de landbouw er een
droge periode is, op dat moment kan er dus ook geen water verzameld worden via de
dorpen. Het opslaan van water zou hier een oplossing kunnen zijn, bassins die water
vasthouden wanneer er een neerslagoverschot is.
Kwaliteit
De kwaliteit van regenwater is goed genoeg om te gebruiken voor beregening in de
landbouw. Wanneer dit water verzameld wordt via daken zal de kwaliteit niet veel afnemen
maar wanneer het water ook via het verharde oppervlakte wordt verzameld (straten,
stoepen, parkeerplaatsen) kan er verontreiniging optreden. Olie- of benzineresten kunnen
bijvoorbeeld via het wegdek in het water terecht komen. Een extra zuivering van het water
voordat het gebruikt gaat worden in de landbouw is dus aan te bevelen.
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Er zou in de dorpen ook nog onderscheid gemaakt kunnen worden in grijs- en zwart
water. Grijs water is al het water dat in een huishouden wordt gebruikt met uitzondering van
het toiletwater, dit is zwart water. Grijs water kan hergebruikt worden voor het spoelen van
het toilet (waarna het zwart water wordt) of het kan gebruikt worden voor beregening,
nadat het gezuiverd is. Om het grijs water en het zwart water gescheiden te houden moet er
een gescheiden rioolstelsel aanwezig zijn. Dit is in geen van de dorpen het geval en het
aanleggen daarvan is kostbaar in de bebouwde kom aangezien de rioolstelsels zich onder het
wegdek bevinden. Daardoor wordt het gebruik van grijs water uit de dorpen niet beschouwd
als een extra source, omgekeerd hoeft daardoor het leidingwater niet als sink te worden
beschouwd.
Locatie
De locatie is voor de drie dorpen uiteraard verschillend. Oostkapelle voert het regenwater af
naar het westen, hierdoor komt het water dus niet in het studiegebied terecht. Om deze
reden wordt Oostkapelle niet meegenomen in het onderzoek. Ook Serooskerke wordt niet
opgenomen in het onderzoek. Deze kern ligt in het uiterste zuiden van het studiegebied, het
laagste punt in het gebied, zodat het water in het gebied richting Serooskerke stroomt.
Economisch gezien is het niet interessant om water vanuit Serooskerke te verplaatsen door
het studiegebied, dit kan alleen gerealiseerd worden door het water ‘omhoog’ te pompen.
Alleen Vrouwenpolder blijft over als mogelijke source in de watercascade, dit dorp ligt
relatief hoog in het landschap, het water kan dus onder natuurlijk verval door het gebied
worden getransporteerd.
Kwantiteit
Om het hemelwater op te vangen kan er gebruik worden gemaakt van de daken en het
verharde oppervlakte in het dorp. Het water dat hier op valt moet verzameld worden dus er
moeten extra leidingen worden aangelegd om het water naar het bassin te leiden. Als er
puur naar de oppervlakte van Vrouwenpolder gekeken wordt, kan er berekend worden
hoeveel water er in het bassin opgeslagen kan worden. De oppervlakte van Vrouwenpolder
is ongeveer 18 hectare met 440 huishoudens. Als al het regenwater van de daken wordt
afgevangen en opgeslagen komt er gemiddeld 14.000 m3 water vrij. Dit is berekend op basis
van de 440 huishoudens met een dakoppervlakte van gemiddeld 100m2 en een neerslag van
800 mm. Van het water dat opgevangen wordt op het dak komt ongeveer 60% in het bassin,
een totaal van 14.000 m3. Daarnaast zou er ook nog water van ander verhard oppervlak
zoals de stoep, straat, industrieterrein etc. opgevangen kunnen worden maar de kans op
verontreiniging van bijvoorbeeld olie of brandstof is hierbij groter. Met een gescheiden
rioolsysteem wordt het huishoudelijke water en het hemelwater apart afgevoerd, dit is een
optie voor Vrouwenpolder. Al het hemelwater wat normaal gesproken in het riool verdwijnt
wordt apart verzameld en meestal op het oppervlaktewater geloosd. In de cascade zou dit
water opgeslagen kunnen worden in een bassin. Bij een neerslag van 800 mm/jaar stroom er
ongeveer 600 mm af, oftewel 6000 m3/ha/jaar (Zuurman et al, 2008). Vrouwenpolder heeft
een oppervlakte van 18 hectare, waarvan ongeveer 9 hectare verhard. Dit betekent dat er
54.000 m3 water opgevangen kan worden.

45

3.4.2 Recreatie
Walcheren staat bekend als recreatief gebied. De dagrecreatie zal niet bepalend zijn voor de
watercascade vanwege het geringe watergebruik. Als er gekeken wordt naar campings en
parken kan de verblijfrecreatie wel van grote invloed zijn op de watercascade.
Volgens een inventarisatie van Vereijken et al (2000) telt Walcheren 50 campings, 20
bungalowparken, en 170 minicampings met totaal meer dan 30.000 standplaatsen.
Daarnaast wordt er door Vereijken et al (2000) op gewezen dat er kansen zijn voor de
recreatie in het studiegebied. Er is wel een ‘lichte herstructurering’ van de recreatie en
agrarische productie nodig om de recreatie te stimuleren. Het combineren van functies zou
hier een uitkomst kunnen bieden (Vereijken et al. 2000). Vanuit het oogpunt van het
ontwikkelen van de watercascade is dit gunstig, als er behoefte is om landgebruikfuncties te
herordenen of veranderen kan daarbij meteen gekeken worden naar de effecten op de
recreatie.
De accommodaties die belangrijk zijn voor de watercascade zijn de grotere accommodaties
die veel water gebruiken en waar er mogelijkheden zijn om water te bergen. In het gebied is
een aantal van deze locaties aanwezig. Op onderstaande afbeelding zijn de vijf grootste
accommodaties voor verblijfsrecreatie in het landelijke gebied te zien. Het gaat hierbij om
(van links naar rechts); (1) Park Reygersberg (met camping Dennenbos, bungalowpark hoge
weide en bungalowverhuur/verkoop), (2) Camping Oranjezon, (3) Camping De Zandput, (4)
landgoed Twistvliet (lager gelegen) en (5) vakantiepark Breezand.

Figuur 19 De vijf grootste verblijfsaccommodaties in Walcheren
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Tijd
Het seizoen voor campings duurt van 1 maart tot en met 15 november (Gemeente Veere,
2008). Op de grotere campings/parken staan huisjes, deze kunnen het gehele jaar bewoond
worden. Anders dan de opvang van regenwater komt het grootste deel van het
campingwater ter beschikking in de droge warme periodes. Dit is gunstig voor bijvoorbeeld
de landbouwsector die juist tijdens deze droge periodes behoefte heeft aan beregening.
Locatie
De campings liggen op de overgang van de duinen (natuur) naar het open landbouwgebied.
De duinen liggen op > 3m boven NAP, de campings tussen de 1,5 en 3 m boven NAP, ze
liggen dus hoog in het landschap, naar het zuiden toe neemt de maaiveldhoogte af tot -0.75
m NAP. Dit is gunstig als de campings als source gaan dienen, het water kan dan onder
natuurlijk verval door het gebied getransporteerd worden.
De campings in het gebied worden gezien als sink en als source. Als sink omdat er
leidingwater wordt gebruikt en als source omdat dit gebruikte leidingwater (grijs water)
hergebruikt kan worden in de landbouw. Om het watergebruik te bereken zijn het aantal
plaatsen per camping belangrijk, deze zijn als volgt:
Twistvliet: 60 ruime kampeerplaatsen en 13 hectare natuurgebied met weilanden en
wandelpaden.
Dennenbos: 119 plaatsen
Breezand: 250 huisjes waarvan enkele in particulier bezit en 76 appartementen
Oranjezon: 316 kampeerplaatsen en 71 caravanplaatsen
De Zandput: 30 camperplaatsen, 238 kampeerplaatsen en 276 stacaravans, totaal 538
plaatsen.
Het totaal aantal plaatsen van alle accommodaties komt daarmee op 1430.
Sink: Leidingwater
Kwantiteit
De verwachting is dat het waterverbruik per gezin op campings ongeveer 40% lager ligt dan
het gebruik in een huishouden (schatting op basis van de gegevens van camping Oranjezon).
Er is bekend dat in een normaal huishouden in 2007 gemiddeld 127,5 liter water per persoon
per dag wordt gebruikt (Vewin, 2010). De verwachting is dan dat er op de campings
ongeveer 80 liter per persoon per dag wordt verbruikt. Het kampeerseizoen start op 1 maart
en duurt tot en met 15 november (Gemeente Veere, 2008). In totaal zijn dit 259 dagen
waarop de campings geopend zijn. Logischerwijs zijn de eerste en de laatste dagen minder
druk, in het hoogseizoen zijn de campings over het algemeen vol. In onderstaande tabel is de
campingbezetting te zien voor de provincie Zeeland in 2004 (DTZ Zadelhoff Taxaties, 2004).
De vijf grote campings vallen onder seizoen plaatsen, jaarplaatsen en bungalows. De
categorie toeristische plaatsen is meer van toepassing op de minicampings. De gemiddelde
bezetting komt daarmee op 71,67%.
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Tabel 3 Bezettingsgraad naar type terrein en type plaats, gecorrigeerd naar regio (DTZ Zadelhoff
Taxaties, 2004, p. Bijlage)

Het gemiddeld aantal personen per plaats is ongeveer drie (Oranjewoud, 2006). Met behulp
van deze gegevens kan er berekend worden hoeveel water op de campings door de
toeristen wordt verbruikt; 63.000 m3/jaar 21.
Slechts één camping heeft respons gegeven op de vraag wat het waterverbruik op de
camping is, camping Oranjezon. Deze gaf aan gemiddeld tussen de 8.000 en 10.000 m3
water per jaar te gebruiken. Volgens de schatting zou camping Oranjezon 80 liter maal 3
personen maal 387 plaatsen maal 259 dagen maal 71,67% is 17.079 m3 water verbruiken.
De camping gaf aan dat het zwembadwater wordt gebruikt om de toiletten te spoelen. Het
percentage water dat doorgaans wordt gebruikt voor het spoelen van toiletten is 29%
(Vewin, 2010). Uiteindelijk zou er dan dus 17079 maal 71% is 12.000 m3 overblijven. Dit
komt redelijk in de buurt van de 10.000 m3 opgegeven door de eigenaar van Oranjezon. Met
de eerder schatting wordt verder gewerkt in het onderzoek.
Kwaliteit
De kwaliteit van de sink campings is leidingwater, dit is drinkwaterkwaliteit dat gebruikt
wordt voor huishoudelijke taken.
Source: ‘Grijs water’
Kwantiteit
Met de juiste (natuurlijke) filters kan 99% van het afvalwater, zelfs zwart water, hergebruikt
worden. Het totaal verbruik van leidingwater van de vijf campings was 63.000 m3 water. Als
hier het zwart water afgaat, volgens de drinkwaterstatistieken van Vewin (2010) is dat 29%,
blijft er 45.000 m3 water over dat potentieel hergebruikt kan worden.

21 Berekening: 80 liter maal 3 personen maal 1430 plaatsen maal 259 dagen maal 71,67% is 63.111 m3/jaar.
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Kwaliteit
De waterkwaliteit van het water afkomstig van de campings is grijs water, niet geschikt om
te gebruiken voor beregening in de landbouw. Dit water moet dus gezuiverd worden
voordat het hergebruikt kan worden. Dit kan gedaan worden met verschillende technieken,
de meest duurzame techniek is zuiveren door riet, oftewel helofyten. Dit is duurzaam omdat
het een natuurlijke manier van zuiveren is, er is geen energie nodig om het water te
zuiveren, dit gebeurd door het riet. De kwaliteit van het water na de zuivering moet goed
genoeg zijn om landbouwgewassen te beregenen, de zuiveringstechniek moet daar dus op
afgestemd worden. Bijvoorbeeld verticale helofytenfilters zouden hiervoor geschikt zijn,
deze systemen zijn in combinatie met voorzuivering al in gebruik voor het zuiveren van grijs
water (Verstappen-Boerekamp et al, 1998). Per vervuiling eenheid (v.e.) Is 3 m2 verticaal
helofytenfilter nodig waarin het water enkele dagen verblijft, dit zou betekenen dat er voor
de buffers een halve hectare helofytenfilter nodig is. Dit kan dus ruimschoots gerealiseerd
worden, de buffers hebben immers een oppervlakte van 17 hectare. Deze optie lijkt vanuit
een economisch en ecologisch perspectief de beste oplossing en kan gebruikt worden bij de
uitwerking van de watercascade.

3.4.3 Landbouw
In Walcheren is de landbouw de belangrijkste grondgebruiker. Ruim 60% van het
landgebruik in Walcheren is toebedeeld aan de landbouw, met daarbij akkerbouw en
veeteelt als belangrijkste agrarische activiteiten (Vereijken et al, 2000). Om het begrip
landbouw hanteerbaar te maken heeft de gemeente Veere onderscheid gemaakt tussen
verschillende bedrijfstypen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de agrarische bedrijven
zonder verbreding, de agrarische bedrijven met verbreding, de grondgebonden veeteelt en
de intensieve veehouderij. Volgens het Centraal Bureau Statistiek (CBS) waren er op 29
november 2010, 350 agrarische bedrijven in de gemeente Veere22.
Aequator heeft een inventarisatie gemaakt voor een deel van het gebied. Het overgebleven
gebied kan op basis van eigenaren niet in kaart worden gebracht omdat deze gegevens niet
openbaar toegankelijk zijn. Op basis van de inventarisatie van Aequator in een deel van het
gebied kan er een beeld geschetst worden van de verdeling van de kavels in het hele gebied.

22 CBS, http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=80781ned&D1=0,2-3,5-6,12-13,19,2526,32,37-38,43-44,48-49,53-54,57-58,60,70-73,81-82,86,93,100,112,120-121,123,125,135136,138,140&D2=625&D3=0,9-10&VW=T bezocht op 21-03-2011
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Figuur 20 Agrarische eigendomssituatie (Aequator intern, 2010)

Wat ook belangrijk is voor de ontwikkeling van de watercascade is welke vormen van
landbouw zich in het gebied bevinden. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen
akkerbouw, veeteelt en fruitteelt. Omdat de akkerbouw gewassen verschillen per jaar is er
voor gekozen om akkerbouw niet verder te onderscheiden in deelgewassen. Wel wordt er
verder in het onderzoek rekening gehouden met de waterbehoefte van verschillende
gewassen. Op onderstaande figuur is de samenstelling van de landbouw te zien, lichtgroen is
gras, paars is fruitteelt en bruin is akkerbouw.

Figuur 21 LGN4-Kaart Walcheren (Arcmap, 2011)
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Uit de LGN4 kaart van de GIS database bij Aequator is berekend dat landbouw een aandeel
heeft van 1020 hectare in het studiegebied (totaal 2000 hectare). Waarvan 171,1 hectare
gras (veeteelt), 39,9 hectare fruitteelt en 810,0 hectare akkerbouw. Op basis van de
ondernemerskaart van Aequator wordt het totaal aantal ondernemers in het gebied geschat
op 25, waarvan 5 bedrijven met graasdieren, 4 bedrijven met fruitteelt en 16
akkerbouwbedrijven. Dit resulteert in een gemiddelde van 10 hectare per fruitteler en
ongeveer 45 hectare per akkerbouwer/veeteler. De verdeling van de landbouw lijkt vooral te
zijn gebaseerd op de ondergrond. De fruitteelt wordt vooral aangetroffen op de hoger
gelegen zandige gronden (kreekruggen). De locatiekeuze voor graslanden en akkerbouw lijkt
meer willekeurig en is moeilijk te verklaren.
Sink: landbouw
De landbouw kan als één sink worden behandeld, maar er zijn verschillen in de vorm van
landbouw en ook in het watergebruik. Voor deze locatie is akkerbouw en grasteelt de meest
voorkomende vorm van landbouw. Binnen de akkerbouw zijn er verschillende gewassen en
daarmee ook verschillen in de waterbehoefte. Bij het aspect kwantiteit zal daarom aandacht
worden besteed aan de verschillen in waterbehoefte tussen gewassen.
Tijd
Voor het aspect tijd zijn de groeiseizoenen van de gewassen belangrijk omdat deze van
invloed zijn op wanneer de gewassen water nodig hebben om te verdampen. De meeste
gewassen worden gezaaid in februari, maart, april, mei en geoogst in juli, augustus en
september (bijlage 3, tabel groeiseizoen). Het is belangrijk dat er tijdens de groei, voor de
meeste gewassen dus tussen maart en juli, voldoende water beschikbaar is.
Locatie
In het hele studiegebied vindt landbouw plaats, met name akkerbouw en grasteelt. De
locaties voor akkerbouw en grasteelt zijn te zien in figuur 21, de locatiekeuze is moeilijk te
verklaren. De locatie van fruitteelt is beter te verklaren, deze bevinden zich namelijk vooral
op de kreekruggen. De hoger gelegen kreekruggen bestaan uit zandige grond, goede
omstandigheden voor fruitbomen omdat er weinig risico is op langdurige wateroverlast en
de kreekruggen kunnen zoetwater vasthouden. Op de hoogtekaart (Figuur 22) zijn de
kreekruggen te zien als blauwe lijnen, ze liggen hoger in het landschap. Wanneer de
hoogtekaart wordt vergeleken met de LGN-kaart van figuur 21 is te zien dat de fruitteelt
voorkomt op deze blauwe stroken. De akkerbouw en grasteelt lijken niet gebonden aan de
maaiveldhoogte, alleen ten oosten van Serooskerke is wel meer gras te zien (laag gebied).
Dit is mogelijk te verklaren door het feit dat gras beter bestand is tegen natte
omstandigheden, de opbrengstderving is minder dan bij bijvoorbeeld knolgewassen, deze
zouden gaan rotten.
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Figuur 22 Hoogtekaart (Aequator intern, 2010)

Kwantiteit
De hoeveelheid water die momenteel wordt gebruikt in Walcheren is niet interessant omdat
dit te weinig is, er is in ieder geval niet genoeg zoet water om te beregenen, want uit
berekeningen van Aequator blijkt dat er droogte schade plaatsvindt. Daarom is er gekeken
naar de hoeveelheid water die nodig is om 80% van de droogteschade te compenseren. Er
blijkt dat er gemiddeld 748 m3 per hectare nodig om 80% van de droogteschade te
compenseren (gebaseerd op gegevens van acht ondernemers). Als dit vermenigvuldigd
wordt het de 1020 hectare in het gebied blijkt dat hiervoor totaal 0,76 miljoen m3 per jaar
voor nodig is (Aequator intern, project Waterhouderij. 2011). Momenteel kan er door de
boeren weinig beregend doordat er weinig zoet water beschikbaar is (Aequator intern,
2010). Door het uitwerken van de watercascade is het mogelijk nieuwe bronnen te
gebruiken zodat er meer water beschikbaar komt om aan de vraag van 0,76 miljoen m3
water te voldoen.
In totaal is er voor de landbouw dus 0,76 miljoen m3 water nodig om de
droogteschade te beperken. Er zit echter veel verschil in de waterbehoefte per gewas, het is
daarom nuttig om te kijken naar deze verschillen, het verbouwen van gewassen kan dan
afgestemd worden op de waterbeschikbaarheid. Wel moet hierbij de kanttekening gemaakt
worden dat gewasroulatie nodig is voor het voorkomen van ziekten. Er is dus gemiddeld 748
m3 beregening per hectare nodig om droogteschade te beperken met 80%. Vooral bij de
akkerbouw kan het watergebruik per bedrijf verschillen om het waterverbruik afhankelijk is
van het soort gewas dat verbouwd wordt. Er is dus de mogelijkheid om het gewas te
selecteren op basis van de beschikbaarheid van water. In onderstaande tabel is
weergegeven wat het waterverbruik per gewas is. In het onderzoek wordt wel aangegeven
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dat het lastig te bepalen is hoeveel water de gewassen gebruiken in de open lucht. De tabel
is samengesteld op basis van gevonden literatuur en expert kennis (d’Hooghe et al, 2007).
Tabel 4 Waterverbruik per gewas (d’Hooge et al, 2007, p.28)

Uit de tabel valt op te maken dat maïs, gras, en de boomkwekerij de minste hoeveelheid
irrigatiewater nodig hebben. De groentes en fruit vragen het meeste water. Voor het
waterverbruik en de beschikbare hoeveelheid water zou het dus gunstiger zijn om in het
gebied vooral gras, maïs en aardappelen en industriegroenten te verbouwen. Ook appels
vragen in vergelijking relatief weinig water, de fruittelers in het gebied verbouwen ook
vooral appel. Voor een akkerbouwer is het lastig om over te stappen op fruit, en afgezien
van de grond op de kreekruggen is de bodem niet geschikt voor fruitteelt. Dus op basis van
waterverbruik blijven maïs, gras en aardappelen/industriegroenten als gunstigste
alternatieven over. Vergeleken met de invloed van zout (Figuur Relatie chlorideconcentratie
en opbrengstderving, Bijlage 2) en de productiewaarde per gewas (tabel 5) blijven de
gewassen maïs gras en aardappelen/industriegroenten de meest gunstige gewassen om te
verbouwen. Aardappelen/industriegroeten hebben wel een hogere productiewaarde. Daar
staat tegenover dat de aardappelen/industriegroenten gevoeliger zijn voor een natte herfst
waardoor een complete oogst kan mislukken. Bij granen en gras (voor melkvee) is dit niet
het geval, bij maïs in mindere mate.
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Tabel 5 Productiewaarde landbouwgewassen (Klopstra et al, 2005, pp.54)

In de tabel is ook te zien dat boomteelt verreweg de hoogste productiewaarde heeft, dit is
echter wel een specialisatie die niet zomaar door akkerbouwer overgenomen kan worden.
Daarnaast is het de vraag of boomteelt gewenst is in een nationaal landschap. Er zijn ook
nog andere gewassen die minder droogtegevoelig zijn zoals zonnebloemen. Maar ook hier is
het de vraag of alternatieve gewassen gewenst zijn in een nationaal landschap. Om deze
discussie te vermijden wordt er in de cascade uitsluitend gewerkt met de huidige aanwezige
gewassen. Dit heeft tevens als voordeel dat de huidige boeren de ervaring en expertise
hebben om deze gewassen te verbouwen.
Er kan dus, met inachtneming van de gewasroulatie, water worden bespaard door
gewassen te verbouwen die weinig water verbruiken.
Kwaliteit
De kwaliteit van het irrigatiewater in de landbouw hoeft niet van de beste kwaliteit
(drinkwaterkwaliteit) te zijn. Regenwaterkwaliteit is goed, oppervlaktewater kan ook
gebruikt worden. Wanneer oppervlaktewater wordt gebruikt is het vooral van belang bij
gewassen dat er geen schadelijke ziektes voor de planten in het water zitten. Bij grasteelt is
het vooral belangrijk dat er geen schadelijke ziektes voor dieren (koeien) in het water zitten.
Daarom is het verstandig geen zwart water te gebruiken en het grijs water moet goed
gezuiverd worden. Daarnaast moet het water niet te zout zijn, dit is ook de reden waarom er
geen grondwater kan worden onttrokken (met uitzondering van de kreekruggen).

3.4.4 Industrie
In de gemeente Veere zijn twee grote bedrijventerreinen aangewezen. Karreveld te
Koudekerke en De Zompe te Serooskerke. Er liggen twee kleine bedrijventerreinen in het
studiegebied. Op onderstaande kaart zijn de als bedrijventerrein bestemde locaties te zien.
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Figuur 23 Bedrijventerreinen Walcheren23

Het grote blauwe vlak in de figuur is het bedrijventerrein De Zompe. De Zompe te
Serooskerke ligt net buiten het studiegebied en daarnaast zijn de aanwezige bedrijven ook
geen grootwater-verbruikende industrieën (tegelzetbedrijf, mediabedrijf,
tweewielerspecialist, geschenkenhandel, motorgarage en rioolspecialist). Het kleine blauwe
vlak ten noorden van Serooskerke is een Autosloopbedrijf (HC Stouten B.V.). Het terrein ten
zuiden van Vrouwenpolder herbergt een autoschede herstelbedrijf (Roland Poppe) en een
onroerend goed kantoor (Veersendam ontroerend goed B.V.).
Sinks en sources
De aanwezige industrie in het gebied verbruikt geen grote hoeveelheden water zoals
elektriciteitscentrales. Daardoor is de industrie niet als sinks of source aanwezig in de
watercascade. Daarom zullen deze bedrijventerreinen verder buiten beschouwing worden
gelaten bij het uitwerken van de watercascade.

23 Provincie Zeeland, http://zldags.zeeland.nl/Geoweb31/Viewer/Viewer.aspx?Site=Bedrijventerrein#, bezocht
op 17-03-2011
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3.4.5 Natuur
In Walcheren zijn de duinen het belangrijkste natuurgebied. Deze vallen dan ook binnen de
grenzen van de EHS. Voor dit onderzoek wordt alleen de natuur bestempeld als EHS en
Natura 2000 gezien als landgebruikfunctie natuur. Op onderstaande figuur is te zien wat als
natuurgebied in het studiegebied is aangewezen.

Figuur 24 EHS 201024

In de figuur is te zien dat er naast de bestaande natuur ook plannen zijn om natuur te
ontwikkelen. Deze nieuwe natuurgebieden sluiten aan bij de huidige natuurgebieden en
versterken de EHS (Provincie Zeeland, 2009). De natuurgebieden bieden ook een oplossing
voor wateroverlast doordat ze veel water vast kunnen houden. Door nieuwe natuur aan te
leggen op laag gelegen landbouwgrond is waterretentie mogelijk. Kanttekening hierbij is dat
door het vasthouden van water het grondwaterpeil rondom het gebied hoger wordt wat
weer kan leiden tot wateroverlast. De natuurgebieden in de EHS en Natura 2000 gebieden
zijn beschermd. Dit betekent dat in deze gebieden natuur wordt beheerd en verbeterd waar
nodig. Omdat deze natuur vrij kwetsbaar is, is er een bufferzone ingesteld waarbinnen
restricties gelden voor agrarische bedrijven.

24 Provincie Zeeland, http://zldags.zeeland.nl/geoweb31/Viewer/Viewer.aspx?Site=natuurenlandschap#,
bezocht op 17-03-2011
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Figuur 25 Kwetsbare natuurgebieden met 250 meter bufferzone 25

In figuur 25 is te zien waar kwetsbare natuurgebieden liggen. In het studiegebied zijn dat de
duinen. Omdat deze gebieden zo kwetsbaar zijn geldt er een buffer van 250 meter om die
gebieden waar beperkingen gelden voor uitbreiding en vestiging van intensieve veehouderij.
De huidige invulling van deze buffer voldoet aan de eisen die aan de buffer worden gesteld,
er vindt akkerbouw, recreatie en veeteelt plaats. Om deze buffer te versterken staat er
realisatie van nieuwe natuur op de agenda, zoals is weergegeven in figuur 24 (Provincie
Zeeland, 2009).
Naast de grote natuurgebieden zijn er ook natuurlijke landschapselementen aanwezig,
hierbij valt te denken aan knotbomen, poelen heggen en boomsingels die veelal worden
onderhouden door agrariërs (Provincie Zeeland, 2009). Deze elementen liggen verspreid
over het hele landschap en zijn niet in kaart gebracht.
Het studiegebied is ook benoemd tot nationaal landschap. Ook dit houdt in dat het
landschap inclusief natuur behouden moet blijven. Dit biedt kansen voor het behouden en
ontwikkelen van natuur. Andere ontwikkeling zoals grootschalige verstedelijking, uitbreiding
van glastuinbouw en bedrijventerreinen zijn niet toegestaan. Ontwikkelingen zijn alleen
toegestaan mits ze kleinschalig zijn en het karakter van het landschap niet aantasten.
Woningbouw en het vestigen van een bedrijf zijn niet onmogelijk maar er gelden wel
restricties. Voor natuur gelden er minder beperkingen omdat natuur goed in het landschap
ingepast kan worden en het landschapselementen kan versterken, bijvoorbeeld door het
25 Provincie Zeeland, http://zldags.zeeland.nl/geoweb31/Viewer/Viewer.aspx?Site=Begrenzing_Wav#, bezocht
op 17-03-2011
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realiseren van landgoederen (BTL Advies, 2009). De aanwezigheid van natuur en natuurlijke
elementen is bepalend voor het landschap en de realisatie en ontwikkeling van andere
landgebruikfuncties.
Sinks en sources
Natuur is lastig als sink of source op te nemen in de watercascade omdat er weinig bekend is
over de hoeveelheid verdamping van boomsoorten. Daarbij wordt natuur niet door
menselijke ingrepen voorzien van water zoals in de landbouw, de natuur in het gebied
gebruikt grondwater en neerslag. Daarnaast gebruikt de natuur geen water bestemd voor
andere sinks zoals de landbouw of recreatie, de natuur komt voor in de duinen waar het zoet
grondwater kan onttrekken. Om deze redenen wordt natuur niet als sink of source
opgenomen in de watercascade.

3.4.6 Landgoederen
Er is een aantal landgoederen in het studiegebied aanwezig, deze landgoederen hebben
invloed op het gebied. Niet alleen vanwege het visuele en ecologische aspect maar ook
vanwege de invloed op de grond- en oppervlaktewaterstand. Er zijn vier landgoederen in het
gebied aanwezig,
 Landgoed Twistvliet ligt ten westen van Vrouwenpolder. Het landgoed is 13
hectare waar nieuwe natuur is gerealiseerd. Er zijn 60 ruime
kampeerplaatsen, lodges, cottages en een recreatieboerderij.
 Landgoed Ipenoord ligt ten zuiden van Oostkapelle en bestaat uit een
hotel/restaurant Green White omringt door bos en zoet water. Ten behoeve
van de vijver hanteert dit landgoed een hoger grondwaterpeil dan de
omliggende landbouwgebieden. Dit heeft effect op de grondwaterstand van
de landbouwgebieden ten noorden van het landgoed. Het stuk land dat in de
luwte van het landgoed ligt ondervind daardoor wateroverlast.
 Landgoed Oranjebosch ligt ten noordoosten van Oostkapelle, ten westen van
camping Oranjezon. Het is een natuurgebied van 31 hectare ontwikkeld voor
ecologische en recreatieve doeleinden. Er zijn twee vijvers op het landgoed
aanwezig met zoet water en een stabiele waterstand.
 Landgoed Zeeduin wordt aangeduid met buitenplaats Overduin, van oudsher
was dit landgoed Zeeduin en het is gelegen aan de rand van landgoed
Oranjebosch. Van dit landgoed is bekend dat het peil van de vijver snel lijkt te
dalen bij droogte (Aequator). Er zijn verder geen commerciële activiteiten op
dit landgoed.

Sinks en sources
Met uitzondering van landgoed Twistvliet (behandeld bij de recreatie) worden de
landgoederen niet gezien als sink of source. De activiteiten op de landgoederen verbruiken
en leveren geen grote hoeveelheden water. Wel is de mogelijkheid tot het opslaan van
water op de landgoederen interessant, hierdoor kan een landgoed dienen als extra buffer bij
een overschot aan zoetwater.

58

3.4.7 Sources die niet gebonden zijn aan een landgebruikfunctie
Er zijn ook enkele sources die niet specifiek gebonden zijn aan een landgebruikfunctie en
daarom niet direct bepalend zijn in een watercascade. Ze zijn echter wel locatie specifiek,
met name het grondwater, daarom worden deze sources nog even apart behandeld. De
landbouwbedrijven en campings maken gebruik van verschillende sources. Zo maken
campings gebruik van leidingwater. Landbouwbedrijven van grondwater, oppervlaktewater
en leidingwater. Regenwater wordt opgenomen door gewassen, beland daarna in het
oppervlakte water en vult het grondwater aan. Het wordt niet door gebruikers
vastgehouden en opgeslagen om vervolgens te gebruiken voor andere doeleinden.
Regenwater wordt daarom niet gezien als huidige source die direct door gebruikers ingezet
wordt. Omdat het regenwater in een gebied belangrijk is, wordt deze wel kort behandeld.
De sources die in deze cascade worden gebruikt zijn;
- (Regenwater)
- Leidingwater
- Grondwater
- Oppervlaktewater
Oppervlaktewater en grondwater beïnvloeden elkaar, maar worden wel als aparte sources
beschouwd. Dit komt mede doordat grondwater gewonnen kan worden waar geen
oppervlaktewater aanwezig is, ze zijn dus niet afhankelijk van elkaar.
Regenwater
Tijd
Gemiddeld gezien valt er van september tot januari de meeste neerslag, de droogste
maanden zijn van februari tot juni (figuur 18).
Locatie
Regenwater is niet locatiegebonden, het kan overal vallen binnen het gebied.
Kwantiteit
In figuur 18 is te zien hoeveel regen er gemiddeld per maand in 2010 is gevallen. De groene
lijn geeft het normale gemiddelde weer. Hier is te zien dat er normaal gesproken gemiddeld
800 mm valt per jaar.
Kwaliteit
De kwaliteit van regenwater is doorgaans goed genoeg om te gebruiken voor irrigatie of het
drenken van vee. Daarnaast kan het opgevangen worden om vervolgens te gebruiken voor
huishoudelijke doeleinden zoals het doorspoelen van het toilet of voor het schoonspuiten
van machines.
Leidingwater
Tijd
Leidingwater moet in principe altijd beschikbaar zijn.
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Locatie
Drinkwater is in principe beschikbaar op elke locatie. Waar niet aanwezig kan het worden
aangelegd. Het aspect locatie is dus niet van toepassing op leidingwater in het studiegebied.
Kwantiteit
De kwantiteit van het leidingwater die in het studiegebied gebruikt wordt is niet bekend.
Theoretisch is er genoeg leidingwater voor de sinks om te gebruiken maar aangezien
leidingwater een relatief dure source is, wordt dit niet gedaan. In zowel 2008 als 2009 was
de prijs voor 1 m3 drinkwater bij Evides 1,52 euro (Vewin, 2010). Het is bijvoorbeeld voor
boeren dus ongunstig om relatief duur drinkwater van de beste kwaliteit te gebruiken om
bijvoorbeeld werktuigen schoon te spuiten of om het land te irrigeren.
Kwaliteit
De kwaliteit van leidingwater is drinkwaterkwaliteit, er zitten geen risico’s aan leidingwater,
het kan door alle sources in het gebied gebruikt worden. Voor het schoonspoelen van
bijvoorbeeld melkapparatuur is drinkwaterkwaliteit noodzakelijk, bij andere sources is de
kwaliteit te onbetrouwbaar in verband met de voedselveiligheid. Voor de campings is het
gebruik van drinkwater ook noodzakelijk als kraanwater. Voor het doorspoelen van wc’s zou
een mindere kwaliteit water ook voldoende zijn.
Grondwater
Tijd
De voorraad grondwater is tijdgebonden, het grondwater wordt aangevuld door oppervlakte
en regenwater. Vooral in de wintermaanden is de grondwaterstand hoog, in de zomer is de
grondwaterstand over het algemeen laag. Het onttrekken van grondwater is daarom lastig in
de zomer, juist wanneer het water nodig is voor bijvoorbeeld irrigatie. Voor landgoederen
zoals Ipenoord wordt de grondwaterstand in de zomer door kunstmatige ingrepen (stuwen)
hoog gehouden.
Locatie
Het grondwater is in het gebied in beperkte mate beschikbaar. In de duinen is zoet water dat
onttrokken kan worden maar hier is de grondwateronttrekking Oranjezon in 1995 mee
gestopt, tegenwoordig is het een reservewingebied (Grontmij, 2008). In het gebied zijn
verder twee horizontale grondwateronttrekkingen aanwezig, deze onttrekken slechts
grondwater uit de bovenste zoete water laag zodat er geen zout water opgepompt wordt. Er
gelden voor deze onttrekkingen strenge regels. Zo zijn nieuwe permanente onttrekkingen
verboden in gebieden met grondwater gerelateerde natuurwaarden met een buffer van 300
meter. Ook stelt de provincie dat activiteiten die de voorraad zoet grondwater verkleinen
zoveel mogelijk moeten worden vermeden.
Kwantiteit
Onttrekkingen met een vergunning, zoals de twee aanwezig in het studiegebied, zijn alleen
toegestaan in gebieden waar de zoetwaterbel dieper dan 15 meter zit en de onttrekking mag
niet groter zijn dan 80 mm per hectare per jaar (Provincie Zeeland, 2006). In de praktijk is
een 15 meter diepe zoetwaterbel in het gebied alleen te vinden in de duinen, de duinrand en
in kreekruggen.
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Kwaliteit
Normaal gesproken is de kwaliteit van grondwater goed, vaak wordt het ook gebruikt als
drinkwater. In het studiegebied is er echter sprake van verzilting waardoor grondwater in
principe niet gebruikt kan worden. Enkel als er een zoetwaterbel of lens aanwezig is, kan
hieruit met mate zoetwater worden onttrokken. Deze kwaliteit is goed genoeg voor
bijvoorbeeld irrigatie in de landbouw.
Oppervlaktewater
Tijd
Het afvoeren van water gebeurt vooral in het najaar en de winter, in de zomer staan enkele
sloten droog. Het water in de sloten kan gebruikt worden om het grondwaterpeil te
reguleren, om het land te irrigeren en om het vee te drenken. Hier zitten echter veel risico’s
aan zoals vervuiling, algen, leverbot en vorming van giftige bindingen die dierziekten
veroorzaken (Verstappen-Boerekamp et al. 1998). Leidingwater wordt aanbevolen om te
gebruiken voor het drenken van vee.
Locatie
Het oppervlaktewater in het studiegebied wordt vooral terug gevonden in sloten en vijvers
op landgoederen en tussen landbouwpercelen. Sloten worden in het gebied alleen gebruikt
voor ontwatering en afwatering, er wordt geen water het gebied in getransporteerd.
Kwantiteit
De kwantiteit van het oppervlaktewater is niet bekend. Er wordt geen water het gebied
ingevoerd dus er is geen constante input. Verder zijn er geen gegevens bekend over de
output, hoeveel oppervlaktewater het gebied verlaat via de watergangen.
Kwaliteit
Bij de source oppervlaktewater moet opgemerkt worden dat het oppervlaktewater zout kan
bevatten. Dit kan een negatief effect hebben op landbouwgewassen en natuur.
De vijvers op de landgoederen lijken redelijk stabiel met uitzondering van de vijver op
landgoed Zeeduin, in deze vijver daalt het waterpeil bij droogte. Alle vijvers bevatten zoet
water dus deze voeden de sloten niet met zout water. Momenteel wordt het zoutgehalte in
de sloten door verschillende ondernemers in het gebied gemeten.
In dit onderzoek wordt er verder geen aandacht besteed aan het zoutgehalte in het
oppervlaktewater omdat hier geen gegevens van zijn en er nog teveel onduidelijkheid over
is. In bijlage twee worden de gegevens over het zoutgehalte in het gebied en de
consequenties voor de landbouw en de natuur weergegeven.

3.4.8 Extra sources creëren
Naast de huidige sources kunnen er sources gecreëerd worden wanneer de
cascadebenadering wordt toegepast. Dit zal resulteren in het creëren van extra sources door
‘vuil’ water opnieuw gebruiken in plaats van afvoeren.
Dit onderzoek gaat niet uitvoerig in op nieuwe technieken en innovaties die er zijn
voor het hergebruiken van water maar om een compleet beeld te hebben worden er
mogelijkheden geschetst die in het studiegebied te realiseren zijn. Dit heeft natuurlijk
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consequenties voor de ontwikkeling van de watercascade. Er zijn een aantal mogelijkheden
tot het creëren van extra sources door het principe van cascadering toe te passen. Zo kan
gebruikt water worden ingezet voor bepaalde doeleinden in plaats van het af te voeren,
(regen)water kan opgevangen en opgeslagen worden en vervuild water kan gezuiverd
worden om daarna weer te gebruiken. Het belangrijkste aspect is dat het water wordt
vastgehouden in een buffer zodat het gebruikt kan worden wanneer nodig (in droge
periodes).
Kleinschalig regenwater opvangen en opslaan behoort tot de mogelijkheden om een extra
watervoorraad te creëren. Om hemelwater op te slaan moet het eerst verzameld worden.
Een groot oppervlak van bijvoorbeeld daken kan worden gebruikt om water op te vangen en
te leiden naar een verzamelpunt. Een voorbeeld hiervan is de hemelwateropvang op Aver
Heino, waar al in 1995 een waterbassin van 120 m3 is aangelegd. Het water wordt
opgevangen op de daken van de bedrijfsgebouwen, goed voor een oppervlakte van 2700
m2. Van alle opgevangen neerslag komt 60% in het bassin terecht. Het dakoppervlak is ruw
en begroeid waardoor er bij korte regen veel water verdampt en weinig in het bassin komt.
Bij hevige neerslag kunnen de goten overstromen en wordt er water via de overstort in de
sloot geloosd. Met een jaargemiddelde van 700 mm neerslag kan er 1100 m3 water
opvangen worden (tegenwoordig valt er gemiddeld 800 mm/jaar dus er kan meer
opgevangen worden). Dit water kan gebruikt worden als drinkwater voor vee, hoewel het
water niet altijd de kwaliteit van geschikt veedrinkwater heeft, wordt de norm voor
ongeschikt veedrinkwater zelden overschreden. Om te beregenen is de kwaliteit goed
genoeg maar de kwantiteit niet. In droge perioden is er behoefte aan beregening maar dan
is de voorraad in het bassin meestal te weinig (Verstappen-Boerekamp et al, 1998). Op
individueel bedrijfsniveau zou dit wel een interessante optie zijn om leidingwater te
besparen. Op gebiedsniveau is het nu nog niet haalbaar omdat er niet genoeg water
opgevangen en naar het bassin geleid kan worden om een voldoende voorraad te hebben
voor droge periodes.
Een optie die ook al is uitgelicht door Aequator in het project De Waterhouderij is het
bergen van kwel en regenwater in de gebieden tussen de grote campings.
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Figuur 26 Mogelijke locaties waterberging (Aequator intern, 2010)

In figuur 26 is te zien waar de locaties voor het bergen van water zich bevinden. Dit zijn
natuurgebieden waar mogelijk zoet water opgeslagen kan worden. 20 Centimeter water op
17 hectare betekent een totaal van 34.000 m3 water, 30 centimeter betekent een totaal van
51.000 m3. Dit zou gebruikt kunnen worden om sloten te spoelen en zo ook de
grondwaterstand in het landbouwgebied aan te vullen.
Het voordeel van deze plekken is niet alleen dat ze bij de drain van camping De
Zandput liggen, ze liggen tevens hoog in het landschap waardoor het water vanuit deze
buffers door het hele gebied kan worden geleid met het bestaande netwerk aan
watergangen. Extra sluizen om het peil beter te reguleren en het water te sturen zijn dan
waarschijnlijk wel noodzakelijk omdat de watergangen oorspronkelijk zijn bedoeld om water
af te voeren en niet om het te distribueren en vast te houden. Het nadeel van deze berging
is dat de polder vooral in het najaar en de winter gevoed wordt, in de droge periodes kan
ook deze buffer opraken.
In combinatie met peilgestuurde drainage zou deze oplossing wel een deel van de
droogte gerelateerde problemen verhelpen. Peilgestuurde drainage wordt al in de praktijk
toegepast met positieve resultaten (LTO, 2010). Peilgestuurde drainage houdt in dat het
(grond)water per perceel gereguleerd kan worden zodat er een optimale waterstand
gecreëerd kan worden ten opzichte van het polderpeil. Voorwaarde is hier wel dat er
voldoende oppervlaktewater is om het peil hoog genoeg te zetten, dus als er een droge
periode in de zomer is dan is het effect van de peilgestuurde drainage niet genoeg om de
grondwaterstand op een optimaal niveau te houden (LTO, 2010). Daarvoor dient er een
grote hoeveelheid water opgeslagen te zijn die kan worden vrijgelaten wanneer nodig.
Om extra water op te slaan zonder ruimte te gebruiken wordt er onderzocht of er
water geborgen kan worden in kreekruggen (LTO, 2010). De kreekruggen bestaan uit zandige
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grond waar zoetwater in ‘geïnjecteerd’ kan worden in een natte periode om weer op te
pompen in droge tijden. Het zoete water kan de kreekruggen in worden gepompt omdat het
daar niet gemengd wordt met brak water. Dit is een interessante bergingsmogelijkheid
aangezien er ook kreekruggen in het studiegebied aanwezig zijn. Het bergen van zoet water
in kreekruggen is nog niet op grote schaal uitgevoerd.
Er zijn dus verschillende alternatieven om extra sources te creëren, zoals gezegd is met
name het opslaan van water belangrijk, zodat er een voorraad is wanneer er een periode van
droogte komt.

3.5 Conclusie
Het studiegebied is een divers gebied waar vanwege de waterproblematiek kansen liggen
voor het ontwikkelen een watercascade. Ook bieden de huidige landgebruikfuncties en de
sinks en sources aanknooppunten voor het ontwikkelen van de watercascade. Vooral de
landbouw kampt met zowel wateroverlast als een watertekort, de nadruk zal dus komen te
liggen op de landbouw. Hier valt waarschijnlijk ook te meeste winst te halen met betrekking
tot de efficiëntie van het watergebruik, berging en opslag. Recreatie en stedelijk gebied zijn
andere functies die in andere vorm bij kunnen dragen aan het bergen en opslaan van water.
In de volgende tabel wordt een opsomming gegeven van de belangrijkste punten per
geanalyseerd aspect in het gebied. De punten uit deze tabel worden gebruikt in het
volgende hoofdstuk waarin de mogelijkheden tot het ontwikkelen van een watercascade
voor het landelijke gebied worden uitgewerkt.
Tabel 6 Sources

Source
Wonen

Tijd
Er is te verwachten
op basis van
gemiddelde
neerslag in
Nederland dat er
van september tot
januari de meeste
neerslag valt en
van februari tot
juni de minste
(KNMI, 2010)

Locatie
Alleen
Vrouwenpolder
blijft over als
mogelijke source in
de watercascade,
dit dorp ligt relatief
hoog in het
landschap, het
water kan dus
onder natuurlijk
verval door het
gebied worden
getransporteerd.

Kwantiteit
Als het regenwater
van de daken
opgevangen wordt
levert dit
potentieel 14.000
m3 water op. Als
hier het verharde
oppervlak ook
wordt bij opgeteld
wordt het totaal
54.000 m3 water
per jaar.

Kwaliteit
De kwaliteit van het
opgevangen
regenwater is van
regenwaterkwaliteit
en kan verontreinigd
raken (door verhard
oppervlak mee te
nemen) hierdoor is
er extra zuivering
nodig. Het water kan
gebruikt worden
voor bijvoorbeeld
beregening.

Recreatie

Het
kampeerseizoen
duurt van 1 maart
tot en met 15
november.

De campings liggen
op de overgang
van de duinen
(natuur) naar het
open

De vijf campings
zijn potentieel
goed voor 45.000
m3 water per
kampeerseizoen.

De waterkwaliteit
van het water
afkomstig van de
campings is grijs
water, niet geschikt
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Gedurende deze
periode kan er dus
water van de
campings gebruikt
worden. Het
meeste water
wordt verbruikt in
het hoogseizoen.

landbouwgebied.
De duinen liggen
op > 3m boven
NAP, de campings
tussen de 1,5 en 3
m boven NAP, ze
liggen dus hoog in
het landschap,
naar het zuiden toe
neemt de
maaiveldhoogte af
tot -0.75 m NAP.
Het water kan
onder natuurlijk
verval door het
gebied
getransporteerd
worden.

om te gebruiken
voor beregening in
de landbouw. Extra
zuivering, mogelijk
met helofytenfilter.
Waarna het (een
klein deel) gebruikt
zou kunnen worden
in de landbouw of
op de camping zelf
voor het
doorspoelen van
toiletten of
beregening.

Leiding
water

Leidingwater moet
in principe altijd bij
elke woning
aangesloten en
beschikbaar zijn.

Drinkwater is in
principe
beschikbaar op
elke locatie, waar
niet aanwezig kan
het worden
aangelegd. Het
aspect locatie is
dus niet van
toepassing op
leidingwater in het
studiegebied.

De kwantiteit van
het leidingwater
dat in het
studiegebied
gebruikt wordt, is
niet bekend.
Theoretisch is er
genoeg
leidingwater voor
de sinks om te
gebruiken maar
het is een relatief
dure source.

De kwaliteit van
leidingwater is
drinkwaterkwaliteit,
er zitten geen
risico’s aan
leidingwater, het
kan door alle
sources in het
gebied gebruikt
worden.

Regen
water

Gemiddeld gezien
valt er van
september tot
januari valt er de
meeste neerslag,
de droogste
maanden zijn van
februari tot juni
(figuur 18).

Regenwater is niet
locatie gebonden,
het kan overal
vallen binnen het
gebied.

In figuur 18 is te
zien hoeveel regen
er gemiddeld per
maand in 2010 is
gevallen. De
groene lijn geeft
het normale
gemiddelde weer.
Hier is te zien dat
er normaal
gemiddeld 800 mm
valt per jaar.

De kwaliteit van
regenwater is
doorgaans goed
genoeg om te
gebruiken voor
irrigatie of het
drenken van vee.
Daarnaast kan het
opgevangen worden
om vervolgens te
gebruiken voor
huishoudelijke
doeleinden zoals het
doorspoelen van het
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toilet of voor het
schoonspuiten van
machines.
Opper
Vlakte
water

Het afvoeren van
water gebeurt
vooral in het najaar
en de winter, in de
zomer staan enkele
sloten droog. Het
water in de sloten
kan gebruikt
worden om het
grondwaterpeil te
reguleren, om het
land te irrigeren en
om het vee te
drenken.

Het
oppervlaktewater
in het studiegebied
wordt vooral terug
gevonden in sloten
en vijvers op
landgoederen en
tussen
landbouwpercelen.
Sloten worden in
het gebied alleen
gebruikt voor
ontwatering en
afwatering, er
wordt geen water
het gebied in
getransporteerd.

De kwantiteit van
het
oppervlaktewater
is niet bekend. Er
wordt geen water
het gebied
ingevoerd dus er is
geen constante
input. Verder zijn
er geen gegevens
bekend over de
output, hoeveel
oppervlaktewater
het gebied verlaat
via de
watergangen.

Het
oppervlaktewater
kan zout bevatten,
dit kan een negatief
effect hebben op
landbouwgewassen
en natuur.
Voor het drenken
van vee gelden
risico’s zoals
vervuiling, algen,
leverbot en vorming
van giftige bindingen
die dierziekten
veroorzaken
(VerstappenBoerekamp et al.
1998)

Grond
water

De voorraad
grondwater is
tijdgebonden, het
grondwater wordt
aangevuld door
oppervlakte en
regenwater. Vooral
in de
wintermaanden is
de
grondwaterstand
hoog, in de zomer
is de
grondwaterstand
over het algemeen
laag. Op
landgoederen zoals
Ipenoord wordt de
grondwaterstand
in de zomer door
kunstmatige
ingrepen (stuwen)
hoog gehouden.

In de duinen is zoet
water te vinden,
tegenwoordig is
het een
reservewingebied
(Grontmij, 2008).
In het gebied zijn
verder twee
horizontale
grondwateronttrek
kingen aanwezig,
deze onttrekken
slechts grondwater
uit de bovenste
zoete water laag
zodat er geen zout
water opgepompt
wordt. Nieuwe
permanente
onttrekkingen zijn
verboden in
gebieden met
grondwater
gerelateerde

Onttrekkingen met
een vergunning,
zoals de twee
aanwezig in het
studiegebied, zijn
alleen toegestaan
in gebieden waar
de zoetwaterbel
dieper dan 15
meter zit en de
onttrekking mag
niet groter zijn dan
80 mm per hectare
per jaar (Provincie
Zeeland, 2006). In
de praktijk is een
15 meter diepe
zoetwaterbel in het
gebied alleen te
vinden in de
duinen, de
duinrand en in
kreekruggen.

Normaal gesproken
is de kwaliteit van
grondwater goed,
vaak wordt het ook
gebruikt als
drinkwater. In het
studiegebied is er
echter sprake van
verzilting waardoor
grondwater in
principe niet
gebruikt kan
worden. Enkel als er
een zoetwaterbel
aanwezig is kan
hieruit met mate
zoetwater worden
onttrokken. Deze
kwaliteit is goed
genoeg voor
bijvoorbeeld irrigatie
in de landbouw.
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natuurwaarden
met een buffer van
300 meter.

Tabel 7 Sinks

Sinks
Recreatie

Tijd
Zie source
recreatie

Locatie
Zie source
recreatie

Kwantiteit
De vijf camping
verbruiken
gezamenlijk 63.000
m3 leidingwater
per
kampeerseizoen.

Kwaliteit
Het water dat de
campings gebruiken
is leidingwater.

Landbouw

Het is belangrijk
dat er tijdens de
groei, voor de
meeste gewassen
dus tussen maart
en juli (Bijlage 3,
tabel
groeiseizoen),
voldoende water
beschikbaar is.

In het hele
studiegebied vindt
landbouw plaats,
met name
akkerbouw en
grasteelt. Fruitteelt
bevindt zich
namelijk vooral op
de kreekruggen.

De landbouw kan
potentieel 0,76
miljoen m3 water
per jaar verbruiken
om de
droogteschade te
beperken.

In de landbouw is
leidingwater
noodzakelijk voor
het schoonspuiten
van apparatuur dat
in aanraking komt
met voedsel. Voor
het irrigeren van het
land, schoonspuiten
van machines en het
drenken van vee is
een mindere
kwaliteit voldoende.

Over het gebruik van de aspecten om de sinks en sources te analyseren zijn nog enkele
algemene conclusies te trekken met betrekking tot de locaties in Walcheren.
Tijd
Bij het aspect tijd wordt er gerefereerd naar het project van Novioconsult en met name naar
de ruimtelijke strategieën voor waterbeheer, intensiveren, verweven, stapelen, in tijd
schakelen en transformeren. Bij het analyseren van de sinks en sources werd vooral duidelijk
dat het water opslaan belangrijk is. Daarbij is het aspect ‘in tijd schakelen’ belangrijk, water
beschikbaar hebben wanneer het nodig is. Daarnaast is ook het aspect ‘transformeren’
belangrijk, afvalwater wordt getransformeerd tot bruikbaar water.
Locatie
De hoogte ten opzichte van het N.A.P. is een belangrijk aspect bij de locatie. Volgens het
schakelmodel van Tjallingii, stroomt het water van schoon naar vuil. Ook volgens het
cascadeprincipe is dit belangrijk, de grondstof vaker gebruiken. Zonder het hoogteverschil
kunnen de grote hoeveelheden water veel minder makkelijk verplaats worden.
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Kwantiteit
De kwantiteit van de sinks en sources is grotendeels bekend. Helaas is het niet mogelijk
gebleken om een waterbalans in te vullen in verband met ontbrekende gegevens zoals de
hoeveelheid water die het studie gebied verlaat. Ondanks dat er niet met een gesloten
balans kan worden gewerkt, is er voldoende bekend over het watergebruik om de sinks en
sources te verbinden middels de watercascade.
Kwaliteit
Over de kwaliteit kan in het algemeen gezegd worden dat deze van belang is voor de
volgorde waarin de sinks en sources het water gebruiken. De kwaliteit moet per sink of
source bepaald worden. Het zuiveren van water zodat de kwaliteit omhoog gaat is mogelijk
zodat het water beter geschikt is voor hergebruik. Het zuiveren van water is echter geen
uitgangspunt bij het realiseren van een watercascade, het is efficiënter en goedkoper om
water voor meerdere sinks te gebruiken zonder dat er gezuiverd hoeft te worden.
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Hoofdstuk 4 Ruimtelijke organisatie van de watercascade
In dit hoofdstuk wordt de ruimtelijke organisatie van het landgebruik in Walcheren
geanalyseerd. Daarbij wordt er ook meteen de link gelegd tussen het implementeren van de
watercascade in het gebied en welke gevolgen dit heeft voor de ruimtelijke organisatie ofwel
de indeling van de landgebruikfuncties in het landschap. Daarbij wordt er gebruik gemaakt
van de lagenbenadering als analysemodel. Dit wordt gecombineerd met de drie ingrepen
van Buuren (herordenen van het landgebruik, aanpassen van het landgebruik of het
manipuleren van de hydrologische landschapsstructuur om tot een ruimtelijke indeling te
komen van het landschap ter optimalisatie van de watercascade.
Er is echter wel een verschil tussen de lagenbenadering en de watercascade. De
lagenbenadering is gebaseerd op het feit dat de ondergrond en de netwerken bepalend zijn
voor de ruimtelijke structuur van de bovengrond, de occupatielaag. Bij de watercascade zal
juist het element water, weliswaar aanwezig in de ondergrond en als netwerk, bepalend zijn
voor de ruimtelijke organisatie.

4.1 De lagenbenadering
De lagenbenadering bestaat uit de occupatielaag, de netwerklaag en de ondergrond 26. In
deze drie lagen speelt water een belangrijke rol. Met name in de ondergrond en in de
netwerklaag is water fysiek aanwezig, in de occupatielaag zijn enkele sinks en sources terug
te vinden.
Ondergrond
Aan de ondergrond in Walcheren is af te leiden hoe de ruimtelijke organisatie van de
landgebruikfuncties is ontstaan. Bebouwing, recreatie, natuur en de landbouw zijn
landgebruikfuncties die deel uitmaken van de watercascade, via de ondergrond is af te
leiden waarom voor bepaalde locaties is gekozen om deze functies te ontwikkelen.
Bebouwing
Recreatie
De verblijfsrecreatie is vooral terug te vinden aan de duinrand. Dit is te verklaren door het
feit dat zee en natuur dichtbij deze locatie vinden zijn, dit zijn aantrekkelijke aspecten voor
de recreanten. Daarnaast is er op deze locaties relatief weinig bebouwing, het is een
overgangsgebied van de beschermde natuur in de duinen naar het open landbouwgebied.
Natuur
Natuur komt in Walcheren niet veel voor, met uitzondering van de duinen en de duinrand.
Deze natuur bestaat vooral uit loofbos, welke een beschermde status hebben. Door de
Provincie Zeeland wordt het volgende streefbeeld omschreven als het gaat om de
natuurontwikkeling aan de duinrand; “... Het gebied leent zich voor de ontwikkeling van een
overgangssituatie van bos naar open polderlandschap. Aan de randen van het gebied
ontstaat een mantel- en zoomvegetatie. De rest van het gebied ontwikkelt zich tot reliëfrijk
26 www.ruimtexmilieu.nl, Ministerie van VROM. Handreiking voor gebiedsontwikkeling, bezocht op 01-082011
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grasland en plaatselijk open water...”27. In het gebied zelf zijn enkele bosperceeltjes,
bomenrijen en landgoederen.. De ondergrond is hier deels van belang maar niet bepalend,
de duinrand zou bijvoorbeeld ook geschikt kunnen zijn voor landbouw of recreatie.
Landbouw
Walcheren is een landbouwgebied, er vindt veel landbouw plaats. Er wordt in dit onderzoek
onderscheid gemaakt tussen akkerbouw, grasteelt en fruitteelt, dit heeft ook deels te maken
met de ondergrond. Fruitteelt is terug te vinden op de kreekruggen vanwege de gunstige
grondsoort en waterhuishouding. Op de lager gelegen gebieden is akkerbouw en grasteelt
terug te vinden.
De rol van de ondergrond voor water
De ondergrond is ook belangrijk wat betreft de waterhuishouding. In Walcheren is dit
belangrijk omdat er veel invloed is van zoutwater, schadelijk voor natuur en gewassen. In
Walcheren kan er nauwelijks grondwater worden gebruikt vanwege verzilting. In de duinen
en kreekruggen is wel zoetwater te vinden vanwege de hogere ligging en de zandige
structuur in de bodem. Dit wordt beschermd en mag niet worden onttrokken zonder
vergunning.
Het hoogteverschil is in Walcheren van belang voor de afwatering. Grof gezien neemt de
hoogte af vanaf de duinen in het noorden richting Serooskerke, het zuiden. Het
oppervlaktewater stroomt dus ook van noord naar zuid.
Voor de watercascade betekent dit dat de bodem vooral voorwaarden stelt voor het
transporteren en vasthouden van water. Dit is vooral belangrijk om in droge periodes
voldoende water op voorraad te hebben en om in natte periodes water vast te houden
zodat er geen wateroverlast ontstaat.
Netwerken
De netwerklaag uit de lagenbenadering bestaat volgens de Nota Ruimte uit wegen,
spoorwegen, waterwegen, havens, luchthavens, overslag- en overstappunten en
ondergrondse buizen en leidingen (VROM, 2005). Voor deze casestudie zijn niet vormen van
infrastructuur van belang. Met name de waterwegen zijn belangrijk voor het implementeren
van de watercascade. De overige infrastructuur in het gebied heeft weinig invloed op de
watercascade. Wel zijn de hoofdwegen van belang geweest, deze zijn gebruikt voor de
afbakening van het gebied omdat deze een waterkerende werking hebben.
De rol van netwerken voor water
Water wordt in de netwerklaag vooral gerepresenteerd door de waterwegen. De
waterwegen in het gebied dienen alleen voor afwatering, er loopt geen waterweg die water
het gebied invoert. Bij de netwerken is vooral het transport van water belangrijk, hieronder
valt ook de opslag van water.
Het transport van water stelt als randvoorwaarde dat de wateropslag aan de rand van de
duin gesitueerd moet worden, dit is het hoogste punt waardoor het water door het hele
gebied gedistribueerd kan worden. Daarnaast is op deze locatie het campingwater ook
beschikbaar. Omdat de kreekruggen ook hoog in het landschap liggen zou hier ook water
opgeslagen kunnen worden om het vervolgens de rest van het gebied in te laten stromen.
27 Provincie Zeeland, http://nieuwenatuur.nl/index.php?id=1025&action=show_details&locaties_id=78,
bezocht op 01-08-2011
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In deze studie zijn de riolering en leidingen voor het drinkwater ook belangrijk
hoewel deze weinig invloed hebben op de ruimtelijk inrichting. De drinkwaterleiding heeft
de minste invloed, deze leidingen kunnen in principe overal aangelegd worden waar nodig.
De riolering op zich heeft ook weinig invloed op de watercascade, een gescheiden
rioolsysteem waar afvalwater en hemelwater apart opgevangen wordt zou wel een
potentiële source kunnen zijn. Een dergelijk gescheiden systeem is echter niet in het
studiegebied aanwezig waardoor het opgevangen hemelwater in het riool verdwijnt.
Occupatie
De occupatielaag is belangrijk omdat er veel sinks en sources aanwezig zijn, water komt niet
voor in de occupatielaag, alleen in de vorm van sinks en sources. Daarnaast is de
occupatielaag een weerspiegeling van de ondergrond en de netwerken. Door de inpassing
van de watercascade zou deze ruimtelijke organisatie enigszins aangepast moeten worden.
De sinks en sources aanwezig in de occupatielaag zijn de landbouw, bebouwing, recreatie en
oppervlaktewater. Deze vormen de basis van de watercascade in Walcheren en zijn
grotendeels verantwoordelijk voor de huidige ruimtelijk organisatie. Aangezien de
ondergrond en de netwerken bepalend zijn voor de ruimtelijke organisatie van de
landgebruikfuncties kunnen deze beperkt veranderd worden ten behoeve van de
watercascade.

4.2 Ruimtelijke randvoorwaarden
Uit de analyse van de sinks en sources en de analyse met de lagenbenadering zijn een aantal
randvoorwaarden gekomen waaraan de watercascade moet voldoen. Deze ruimtelijke
randvoorwaarde zijn eisen die gesteld worden aan de ruimtelijke inpassing van de
watercascade in het landschap van Walcheren. Ze hebben betrekking op hoe de
watercascade efficiënt kan worden ingezet en hoe deze rekening moet houden met de
huidige ruimtelijke organisatie van het landschap.
Wateropslag is een belangrijk functie waar de watercascade niet zonder kan. Wateropslag is
nodig om perioden met droogte te overbruggen. Daarnaast kan er water geborgen worden
bij hevige regenval. In het geval van de sources recreatie en regenwateropvang in
Vrouwenpolder kan het overschot aan water ook worden ondergebracht in deze buffers.
De ruimtelijke randvoorwaarden die verbonden zijn aan wateropslag en berging zijn
gerelateerd aan de ondergrond, de netwerken en de occupatie, elke laag stelt
randvoorwaarden.
Ondergrond
De ondergrond stelt als randvoorwaarde dat de bodem water kan dragen. In de buffers
wordt water verzameld, dit mag niet meteen de grond inzijgen. De buffers moeten dus bij
voorkeur op een plek liggen waar de ondergrond slecht waterdoorlatend is, klei is hier
geschikt voor. Eventueel zou deze randvoorwaarde weggenomen kunnen worden door klei
aan te brengen of door andere technische maatregelen zoals het aanbrengen van
ondoorlatende lagen in de bodem, maar dit brengt extra kosten met zich mee. Verder is er
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ook nog de mogelijkheid om water te bergen in de bodem, in de kreekruggen. In het gebied
zijn kreekruggen aanwezig waar dit mogelijk zou zijn, dit is alleen nog niet op grote schaal
onderzocht maar er zijn pilots van waterberging in kreekruggen op kleinere schaal die
succesvol zijn (LTO, 2010).
Netwerken
Ook de netwerken zijn belangrijk voor de wateropslag en berging, het water moet namelijk
in de bassins kunnen komen en het moet vanuit de bassins het gebied weer in worden
getransporteerd. Om dit zo efficiënt mogelijk te laten verlopen is het gunstig om de bassins
dicht bij de sources te plaatsen en zo hoog mogelijk in het gebied. Op die manier wordt de
transportafstand van vuilwater zo klein mogelijk gehouden en kan het schone water onder
natuurlijk verval door de watergangen zich in het gebied verspreiden.
Occupatie
Als laatste is de occupatielaag ook van belang doordat de bassins direct ruimte claimen, er is
ruimte nodig om het water te bergen. Aequator heeft hiervoor al een aantal plekken
aangewezen als potentieel gebied voor wateropslag en berging. Deze zoekgebieden liggen
hoog in het landschap, zijn geschikt om water te bergen en liggen dicht bij de potentiële
sources.
Naast randvoorwaarden voor de opslag, berging en transport van water gelden er ook
randvoorwaarden voor de landgebruikfuncties. Deze randvoorwaarden gelden voor de
occupatie zoals deze is geanalyseerd met de lagenbenadering. Daardoor zijn deze
randvoorwaarden vooral van toepassing op de ruimtelijke organisatie conform de
lagenbenadering.
Bebouwing;
De kernen liggen hoog in het landschap, op de kreekruggen en aan de duinrand.
Recreatie;
De verblijfsrecreatie is vooral terug te vinden aan de duinrand.
Natuur;
Natuur komt in Walcheren voor duinen en de duinrand.
Landbouw;
Fruitteelt is terug te vinden op de kreekruggen, op de lager gelegen gebieden is akkerbouw
en grasteelt terug te vinden.
Deze randvoorwaarden gelden ook voor de watercascade dus er kan weinig met
landgebruikfuncties worden geschoven. Met name in de landbouw zijn mogelijkheden om te
schuiven met functies of om de functie te veranderen.

4.3 Mogelijkheden tot het brengen van een ruimtelijke organisatie in
sinks en sources
Op basis van de analyse van de sinks en sources, de ruimtelijke organisatie en
randvoorwaarden kan er verder gewerkt worden aan het optimaliseren van de cascade.
Er wordt nu verder gewerkt aan het optimaliseren van de watercascade door te schuiven
met sinks en sources in de ruimte. De hiërarchie van sinks en sources wordt nu vertaald naar
de ruimtelijk invulling van de cascade. Onder andere door het verkleinen van de
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transportafstand van water en door de hiërarchie van de sinks te afstemmen op het
wateraanbod. Hierbij zijn de drie opties van Buuren te gebruiken, volgens Buuren zijn er drie
verschillende ingrepen mogelijk die invloed hebben op de ruimtelijke indeling van het
landschap, namelijk;
 Het herordenen van het landgebruik,
 Het aanpassen van het landgebruik of
 Het manipuleren van de hydrologische landschapsstructuur.
In dit geval zijn alle drie de opties toe te passen om de watercascade te optimaliseren,
waarbij het herordenen van het landgebruik aan de basis van de watercascade staat. Het
aanpassen van het landgebruik is mogelijk voor de landbouw om het waterverbruik te
verminderen en het manipuleren van de hydrologische landschapsstructuur is nodig voor
het transport van het water.
De sinks die in hoofdstuk drie zijn behandeld zijn de campings, de akkerbouw,
fruitteelt en veeteelt. Als sources zijn leidingwater, oppervlaktewater, grondwater en
regenwater gekozen, waarbij de source regenwater bestaat uit het opgevangen regenwater
van de daken en het verharde oppervlak in Vrouwenpolder.
Het ‘verplaatsen’ van leidingwater en grondwater, voor zover dat mogelijk is, heeft
geen ruimtelijke consequenties. Leidingwater is in principe overal aan te leggen voor zover
het nog niet aanwezig is en grondwater wordt niet of nauwelijks gebruikt in het gebied en
kan vooral beïnvloed worden met technische maatregelen, vandaar dat deze twee sources
niet mee worden genomen in de ordening van sinks en sources.
De sinks en sources die dus in aanmerking komen voor ordening zijn akkerbouw,
veeteelt, fruitteelt, de campings, oppervlaktewater en regenwater. Met het
oppervlaktewater wordt het water bedoeld dat voor de cascade wordt gebruikt, dus de
bassins en de waterwegen die het water van de bassins naar de sinks transporteren.
Per source of sink wordt gekeken hoe deze invloed heeft op de ruimte en of deze sink
of source verplaatst kan worden. Dit hangt af van de ruimtelijk randvoorwaarden, deze
worden ook per sink en source weergegeven. De vier aspecten tijd, locatie, kwaliteit en
kwantiteit worden hier achtereenvolgens gebruikt om het ordenen van water, landbouw en
de verblijfsrecreatie te structureren.

4.3.1 Ordenen water
Locatie bassins
Met de huidige situatie van de waterhuishouding wordt de waterhuishouding van de
watercascade bedoeld, dus inclusief de bassins. Bij het ordenen van water wordt er gekeken
naar de opslag en het transport van water.
De belangrijkste voorwaarde voor de bassins is dat ze dicht bij de sources liggen en dat het
water vanuit de bassins makkelijk naar de sinks kan worden getransporteerd. De bassins zijn
dus gekoppeld aan de locaties van de sources, de campings en het regenwater uit
Vrouwenpolder. Een grote afstand tussen bassin en source betekent in het geval van de
campings dat er grijs water over een grotere afstand getransporteerd moet worden.
Daarnaast is het gunstig dat de bassins hoger in het gebied liggen, zo kan het schone water
onder natuurlijk verval door het gebied getransporteerd worden.
Kwaliteit bassins
Grijs water kan vanwege gezondheidsrisico’s niet via de oppervlakte getransporteerd
worden, schoon water wel. Het is goedkoper om schoon water over langere afstand te
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transporteren dan vuil water, het aanleggen van riool kost ongeveer 480 euro per meter en
het graven van een watergang kost ongeveer 13 euro per m3 (Stichting RIONED 2009,
Hordijk et al, 2008). Dit betekent dat de bassins zo dicht mogelijk bij de sources met grijs
water (campings) moeten worden geplaatst vanuit het oogpunt van efficiëntie, zoals
aangegeven bij de locatie van de bassins.
Het regenwater dat opgevangen wordt in Vrouwenpolder kan vanwege de kwaliteit wel via
oppervlaktewater getransporteerd worden naar de bassins. Deze bassins kunnen verder van
de source af worden geplaatst. Omdat Vrouwenpolder op een kreekrug is gebouwd is het
beter de bassins zo dicht mogelijk bij Vrouwenpolder te plaatsen zodat het water uit de
bassins onder natuurlijk verval naar de sinks kan stromen.
Kwantiteit bassins
De bassins moeten ook de juiste grootte hebben om het water van de sources te kunnen
herbergen, in totaal maximaal 54.000 m3 afkomstig uit Vrouwenpolder en maximaal 45.000
m3 van de campings. Bij een bassin met een waterhoogte van 30 centimeter betekent dat er
3000 m3 per hectare kan worden geborgen. Bij Vrouwenpolder is er dus maximaal 18
hectare nodig en voor het water afkomstig van de campings 15 hectare. De huidige situatie
van de bassins ziet er als volgt uit:

Figuur 27 Waterberging (bassins) op de verschillende locaties
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Op het plaatje zijn de bassins te zien. Bij camping Dennenbos (de meest westelijke camping)
is de mogelijkheid om gebruik te maken van de vijvers op het landgoed Oranjebosch. Deze
vijvers kunnen eventueel vergroot worden afhankelijk van de hoeveelheid water afkomstig
van camping Dennenbos (maximaal 3700 m3).
Watertransport
Naast de bassins is ook het transport van het water belangrijk. In figuur 22 is te zien hoe het
huidige watergangensysteem er uit ziet. Ook is de stroomrichting van het water te zien, in
combinatie met de maaiveldhoogte is ook na te gaan hoe het water stroomt.
Bij het verdelen van het water over het hele gebied is het belangrijk dat er in het gehele
gebied water beschikbaar komt, omdat de landbouw (sink) verspreid is over het hele gebied.
Bij het ordenen van de sink landbouw wordt hier meer aandacht aan besteed. In
bovenstaande figuur is te zien dat dit met het huidige systeem niet mogelijk, vooral het
gebied tussen Oostkapelle en Serooskerke wordt niet doorkruist met primaire watergangen,
om water naar dit gebied toe transporteren zijn aanpassingen nodig. Een mogelijke
aanpassing is om stuwen aan te brengen zodat het water langer vast gehouden wordt en
mogelijk het water te keren. Daarnaast kan er ook nog een bassin worden aangelegd van
waaruit het water via de nieuwe aangelegde watergangen kan worden getransporteerd. Een
dergelijke situatie zou er zo uit kunnen zien

Figuur 28 Extra waterberging en extra watergangen

Het reliëf in het gebied blijft wel grotendeels bepalend voor de distributie. De ondernemers
zijn afhankelijk van de natuurlijke stroomrichting, er is in het onderzoek geen rekening
gehouden met het (grootschalig) pompen van water aangezien dit veel extra kosten en
energie met zich meebrengt.
Op basis van de aanwezige primaire watergangen plus de extra watergangen uit
bovenstaande figuur kan de waterdistributie van de watercascade in Walcheren er
uiteindelijk zo uitzien.
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Figuur 29 Waterberging en distributie

De verwachting is dat hoe verder het water getransporteerd wordt, hoe meer het volume
afneemt door wegzijging en verdamping. Hoeveel het volume afneemt is niet bekend voor
dit gebied, dit verschilt per watergang door de samenstelling van de grond, de
grondwaterstand en de verdamping. De afname van het volume water ziet er als volgt uit.
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Figuur 30 Waterdistributie

In bovenstaand figuur is te zien hoe deze distributie van water er ongeveer uit ziet. Bij de
bassins is 100% van het water dat uit het bassin komt beschikbaar, er is nog niks verdampt of
weggezijgd. Naarmate het water verder stroomt zal het afnemen tot 0%, wanneer dit
nulpunt wordt bereikt is niet bekend. Dit figuur is vooral ter verduidelijking dat het
percentage water afneemt naarmate het langer onderweg is, de waarden hoeven niet exact
te kloppen met de werkelijkheid. Het afnemen van het volume in water naarmate het langer
onderweg is heeft vooral consequenties voor het ordenen van de sink landbouw, hierover
meer in de volgende paragraaf.

4.3.2 Ordenen van Akkerbouw, veeteelt en fruitteelt
Locatie
In de huidige situatie komt binnen de landbouw veel akkerbouw voor. De overige vormen
van landbouw, veeteelt en fruitteelt, komen minder vaak in het gebied voor. De huidige
verdeling in het landschap is op het eerste gezicht verspreid (figuur 21).
Uit nader onderzoek blijkt dat de fruitteelt vooral op de kreekruggen plaatsvindt vanwege de
gunstige ondergrond en waterhuishouding voor fruitbomen. Dit betekent ook dat de
fruitteelt op de kreekruggen aanwezig zal blijven, in de rest van het gebied is de bodem en
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waterhuishouding ongunstig. Kavels met akkerbouw en veeteelt (grasland) liggen verspreid
in het gebied, de locatie is niet goed te verklaren op basis van de ondergrond.
Op basis van de beschikbaarheid van extra water door de cascade en de waterbehoefte van
bepaalde gewassen kan er een ruimtelijke indeling gemaakt worden. Het water uit de source
campings en Vrouwenpolder is opgeslagen in de bassins, welke extra sources zijn voor de
landbouw. Het water stroomt vanuit de bassins het gebied in waarna het via het
oppervlaktewater gebruikt kan worden voor irrigatie of het op peil houden van het
grondwaterpeil. Zoals ook duidelijk gemaakt in de vorige paragraaf neemt het volume water
af naarmate de afstand naar de bassins toeneemt door wegzijging en verdamping.
Kwaliteit
De kwaliteit van het water afkomstig uit de bassins is oppervlaktewaterkwaliteit en kan
gebruikt worden in de landbouw voor irrigatie. Voor zowel irrigatie van gras,
akkerbouwgewassen als fruitbomen is het water geschikt. Het kan zelfs geschikt worden
gemaakt als drinkwater voor vee, dit is afhankelijk van de zuiveringsmethode die wordt
gebruikt bij het zuiveren van het water voor het in de bassins komt.
Kwantiteit
In de landbouw is in totaal 0,76 miljoen m3 water per jaar nodig om de droogteschade met
80% te beperken (Aequator, 2010). Niet elk gewas verdampt echter evenveel water, hier ligt
de kans om akkerbouw en veeteelt te ordenen naar watergebruik. De combinatie van de
afnemende waterbeschikbaarheid bij toenemende afstand van de bassins en het verschil in
waterbehoefte van verschillende gewassen kan gecombineerd worden om tot een ruimtelijk
indeling te komen.
Er zijn twee opties om gewassen af te stemmen op de waterbeschikbaarheid in Walcheren.
- Een bedrijf kan de huidige bedrijfsvoering doorzetten met dezelfde gewassen en
verplaatst worden afhankelijk van de waterbeschikbaarheid.
- Een ondernemer kan overschakelen op een ander gewas, afhankelijk van de
beschikbare hoeveelheid water, zodat het bedrijf niet verplaatst hoeft te worden.
Hier moet wel een kanttekening bij geplaatst worden aldus Bleumink et al: “De
locatiekeuze voor gewassen afstemmen op de waterbehoefte van het gewas is maar
beperkt mogelijk omdat rotatie noodzakelijk is (vanwege ziektedruk)” (Bleumink et al,
1996 p. 52)
In onderstaande figuur is de waterdistributie weergeven. Er is rekening gehouden met de
afname van het volume water door transport en er is rekening gehouden met de
kreekruggen. Op de kreekruggen is de grondwaterstand lager door de zandige ondergrond,
met als gevolg dat ondernemers op kreekruggen eerder te maken krijgen met een
watergebrek door droogte dan de lager gelegen gebieden.

78

Figuur 31 Waterbeschikbaarheid

In bovenstaande figuur is te zien hoe het water zich via de watergangen door het gebied
verspreid en waar de ‘natte’ en droge locaties zijn. De percentages zijn een schatting op
basis van de combinatie van de hoogte, aanwezigheid van watergangen en de afstand tot de
bassins. De percentages van 0 tot 100 zijn indicatief om aan te geven hoe het water zich
verspreid in het gebied. Het blauwe gebied heeft de kortste afstand tot de bassins, hier
kunnen de bassins water leveren zonder veel verlies. Op deze locatie kunnen gewassen
verbouwd worden die het meest droogtegevoelig zijn zoals gras en aardappelen. Deze
gewassen lijden als eerste productieverlies bij droogte. De groene gebieden komen na het
blauwe gebied op basis van waterbeschikbaarheid. Dit zijn de laagste punten in het gebied,
het water zal hier naartoe stromen. De minder droogtegevoelige gewassen kunnen hier
verbouwd worden zoals granen en maïs. De gele, oranje en rode vlakken liggen op de
kreekruggen, waar de grondwaterstand sneller zal dalen en er dus minder lang water
beschikbaar is. De gele gebieden komen in aanmerking voor niet droogtegevoelige gewassen
zoals suikerbieten. Op de oranje gebieden kunnen fruitboomgaarden gerealiseerd worden,
de grondsoort en de waterhuishouding is hiervoor geschikt. De rode gebieden komen in
aanmerking voor de droogtetolerante gewassen zoals druiven, zonnebloemen of gerst.
Tijd
Met in acht neming van de noodzaak om te roteren met gewassen kan de gewaskeuze ook
aangepast worden op basis van het groeiseizoen van het gewas. Pootaardappelen hebben
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bijvoorbeeld een groeiseizoen van 150 dagen terwijl suikerbieten een groeiseizoen hebben
van 240 dagen. Daarnaast zijn er ook verschillende zaai- en oogsttijden van gewassen. Zo
wordt maïs in eind april/begin mei gezaaid en begin september geoogst, terwijl zomergerst
in eind februari/begin maart wordt gezaaid en in augustus geoogst (Huylenbroeck et al,
2005). Afhankelijk van de mogelijkheden van de ondernemer kunnen deze gewassen dus ook
aangepast worden op de beschikbaarheid van water. Zo kan er voor gekozen worden om de
groeiperiode te verschuiven naar winter en vroege voorjaar omdat er dan nog geen neerslag
tekort is en om te kiezen voor gewassen die minder water verdampen.

4.3.4 Ordenen van de verblijfsrecreatie
Locaties
De ligging van de grote accommodaties, camping de Zandput, camping Dennenbos (in park
Reygersberg), camping Oranjezon, vakantiepark Breezand en landgoed Twistvliet is gunstig
voor de ontwikkeling van de watercascade. Deze accommodaties liggen tegen de duinrand
aan, het hoogste punt in het gebied. Dit is ook een gunstige locatie voor de waterbassins
omdat het water vanaf dit punt door het gebied kan worden geleid door het hoogteverschil.
Het water dat van de campings beschikbaar komt kan direct in de bassins worden geloosd
vanwege de kleine afstand. In figuur 27 is deze situatie te zien.
De meest westelijk gelegen camping, camping Dennenbos ligt wel op grote afstand van de
bassins. Het water kan vanaf de camping naar de bassins getransporteerd worden Maar het
is ook mogelijk om de vijvers op landgoed Oranjebosch te gebruiken. Eventueel kunnen deze
vijvers als bassin worden ingericht als de camping (en park Reygersberg) een te grote
hoeveelheid water leveren om in de vijvers op te vangen.
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Figuur 32 Situatie camping Dennenbos

Voor het ordenen van de campings zijn de mogelijkheden beperkt, op enkele campings zoals
Breezand, Dennenbos en Oranjezon staan ook bungalows in particulier bezit. Daarbij is het
niet nodig om de locaties van de campings te veranderen, ze liggen gunstig gezien vanuit de
watercascade. Mocht er een ondernemer zijn die een nieuwe camping wil opzetten in het
gebied dan kan er wel voor gekozen worden om die camping dicht bij de bassins te plaatsen.
Kwaliteit
De waterkwaliteit die de camping gebruiken is drinkwaterkwaliteit, aangevoerd via
waterleidingen. Dit water verdwijnt na gebruik in het riool. Met de watercascade wordt er
naar een manier gezocht om dit water te gebruiken voor andere doeleinden. Door het
zuiveren van grijs water kan dit water gebruikt worden in de landbouw.
Kwantiteit
De campings gebruiken gezamenlijk 63.000 m3 leidingwater per jaar. Het aandeel water dat
voor toiletspoeling wordt gebruikt kan niet worden gezuiverd, het overige water (grijs water)
wel. Het aandeel grijs water is ongeveer 45.000 m3 per jaar, dit kan getransporteerd worden
naar de bassins voor zuivering.
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4.4 Eindresultaat ruimtelijke organisatie watercascade
Uiteindelijk kan er een ruimtelijke indeling gemaakt worden voor het studiegebied in
Walcheren, op basis van de watercascade. De sinks en sources zijn geanalyseerd op basis van
de aspecten tijd, locatie kwaliteit en kwantiteit. De ruimtelijke organisatie is geanalyseerd op
basis van de lagenbenadering. Op basis van de combinatie van deze analyses zou een
mogelijke uitkomst van de watercascade en de ordening van sinks en sources er als volgt uit
kunnen zien.

Figuur 33 Eindresultaat watercascade Walcheren

De cascade start bij de camping waar kraanwater wordt verbruikt. Na gebruik gaat het als
grijs water naar de bassins waar het water wordt opgevangen en gezuiverd door
helofytenfilters. Deze natuurlijke filter moet onderhouden en gemaaid worden, het maaisel
wordt gebruikt als biomassa voor het produceren van energie om de watercascade rendabel
en winstgevend te maken. De andere source is het regenwater dat opgevangen wordt op de
daken in Vrouwenpolder. Ook dit water wordt afgevoerd naar de bassins waar
helofytenfilters aanwezig zijn. Er kan ook voor worden gekozen om de bassins samen met
natte natuur te ontwikkelen om zo een natuurlijke omgeving te creëren, een overgang van
de duinen naar het landbouwgebied en een natuurlijke buffer tussen het dorp
Vrouwenpolder en de campings.
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De volgende stap is het gebruikte en opgevangen water transporteren naar het
landbouwgebied waar het gebruikt wordt in de landbouw. In de kaart is te zien waar de
hoofdwaterwegen liggen (primaire waterwegen) waarlangs het water getransporteerd
wordt. De indeling van de verschillende vormen van landbouw is gebaseerd op de
waterbehoefte en geschikte grondsoort (voor fruit) van deze bedrijven. Akker met grasteelt
voor de veehouderijen verbruiken het meeste water. Vandaar dat deze naast de bassins zijn
geplaatst, daar is de meeste water beschikbaar. De bedrijven met fruitteelt zijn op de
kreekruggen gelokaliseerd, daar is de grondsoort en waterhuishouding gunstig voor de
fruitbomen.
De akkerbouw is onderverdeeld in droogte gevoelige akkerbouw, huidige akkerbouw
en droogte bestendige akkerbouw. Met huidige akkerbouw wordt akkerbouw bedoeld die
het onder de huidige omstandigheden normaal groeit. Droogte gevoelige akkerbouw zijn
bijvoorbeeld verschillende groenten, voorbeelden van droogtebestendige akkerbouw zijn
bijvoorbeeld zonnebloem of gerst (Boot et al, 2007).
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Hoofdstuk 5 Kansen en problemen
In dit hoofdstuk wordt er gereflecteerd op het implementeren van de watercascade in het
landelijke gebied. Deze reflectie zal bestaan uit de kansen en problemen die voorkomen uit
het implementeren van de watercascade in Walcheren. Omdat er in het onderzoek met een
casegebied is gewerkt zal deze reflectie vooral gebaseerd zijn op locatie specifieke kansen en
problemen.
Het doel van deze reflectie is duidelijk maken wat belangrijke aspecten zijn bij het
ontwikkelen van een watercascade. Er wordt begonnen met een overzicht, met daarna een
beschrijving van de afzonderlijke problemen en kansen. Hierbij wordt weer gebruik gemaakt
van de aspecten tijd, locatie, kwantiteit en kwaliteit. Daarnaast is er nog een categorie
‘overig’ toegevoegd waar kansen en problemen worden weergegeven welke niet direct
gelinkt kunnen worden aan de overige vier aspecten.

5.1 Kansen en problemen bij de watercascade in Walcheren
De problemen en kansen zijn op verschillende gebieden naar voren gekomen bij de analyse.
Zo waren er problemen en kansen die gerelateerd waren aan het cascadeprincipe,
bijvoorbeeld bij het definiëren van sinks en sources. Er kwamen problemen en kansen naar
boven die gerelateerd zijn aan de ruimtelijke indeling van Walcheren, zoals de aanwezigheid
en de ligging van sinks en sources. En er kwamen kansen en problemen naar boven die
gerelateerd zijn aan ontbrekende en onbekende innovatie.
Deze problemen en kansen zijn vervolgens ingedeeld in verschillende aspecten die belangrijk
zijn bij het ontwikkelen van de watercascade.
In onderstaande tabel zijn de kansen en problemen samengevat, de laatste kolom
geeft de relatie met de ruimtelijke inrichting weer.
Tabel 9 Problemen en kansen bij het realiseren van de watercascade in Walcheren

Aspect
Tijd

Probleem
-Het verschil in de
waterbehoefte
tussen verschillende
functies
-Het verschil tussen
beschikbaarheid en
de behoefte

Kans
- Campings leveren
water wanneer er
gemiddeld minder
neerslag is
- Klimaatverandering

Ruimtelijke inrichting
Het aspect tijd is niet
direct te verbinden aan de
ruimtelijke inrichting. Wel
is er opslag van water
nodig om droge perioden
te overbruggen, daarvoor
dienen er bassins
aangelegd te worden.
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Kwaliteit

-Weinig bekend over
het zuiveren van
afvalwater met
helofyten of op een
andere manier zodat
de kwaliteit goed
genoeg is voor
irrigatie
-Ingewikkeld om al
het water te
monitoren, geen
standaardwaardes
voor irrigatiewater

-Betere
zuiveringstechnieken
beschikbaar in de
toekomst

Het aspect tijd kan als
bepalend zijn voor de
zuivering van water. Als er
gebruik wordt gemaakt
van helofyten zal dit een
verandering van het type
landschap betekenen.

Kwantiteit

-Er kan in dit
onderzoek niet met
een gesloten balans
gewerkt worden

-Hergebruiken van
water afkomstig van
een sink en het
combineren van
waterzuivering en
groene energie uit
biomassa (helofyten)

Ook kwantiteit heeft niet
direct een ruimtelijke
impact, wel moeten er
bassins aangelegd worden
om voldoende water
voorradig te hebben.

Locatie

-Bepalen welke sinks
en sources belangrijk
zijn
-Het schaalniveau
bepalen, bedrijven
samen als sink
beschouwen
-Het verspreiden van
water door het hele
gebied
-Het verdelen van het
water over
verschillende
gebruikers

-Innovaties om
nieuwe sources te
creëren
-Hoogteverschil in
Walcheren
-Opslag aan de rand
van de duinen of in
kreekruggen
-Veel landbouwgrond
in het gebied
waardoor
veranderingen
mogelijk zijn
-Veel
verblijfsrecreatie in
het gebied

Locatie is uiteraard wel
van belang voor de
ruimtelijk organisatie. Bij
de problemen en kansen is
vooral terug te vinden dat
opslag en transport
belangrijke elementen zijn
in de watercascade.
Daarnaast is de occupatie
(landgebruikfuncties)
bepalend voor de sinks en
sources en de mogelijke
cascade.
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Overig

-Bepalen wie
verantwoordelijk
wordt voor de source
(aanleg, onderhoud
kosten etc.) Bij het
creëren van een
nieuwe source
-Beperkingen vanuit
het beleid
-Variatie in
landgebruikfuncties
-De hoeveelheden
water die
beschikbaar en nodig
zijn, zijn schattingen
-Risico’s met vervuild
water niet bekend
-Financiële aspecten
niet onderzocht

-Maatregelen op
bedrijfsniveau
-Innovaties welke
extra sources creëren
of het waterverbruik
bij sinks verminderen

De overige kansen en
problemen hebben weinig
invloed op de ruimtelijke
organisatie van het
landschap.

Wat vooral opvalt is dat de problemen en kansen sterk gerelateerd zijn aan het gebied. Deze
zullen dan ook verschillen per gebied, afhankelijk van de aanwezige sinks en sources. Een
belangrijke kans in Walcheren ligt in het omzetten van sink naar een source, het afvalwater
van de campings inzetten als oppervlakte water in het gebied.
Daarnaast is de ruimtelijke indeling van Walcheren gunstig voor het implementeren van de
bassins en het transport in verband met het hoogteverschil. Wel zou er efficiënter gewerkt
kunnen worden als de afstand tussen de sinks en sources klein wordt gehouden. Hoe kleiner
de transportafstand hoe goedkoper en hoe minder water er verloren gaat door verdamping
of wegzijging. Dit geldt ook voor het opslaan van water, de bassins dicht bij de sources
plaatsen verkleint de transportafstand van vuil water . In Walcheren is dit al het geval met
uitzondering van het opslaan van water in de kreekruggen, er ligt geen source dicht bij de
kreekruggen.

5.1.1 Problemen
Tijd
Het verschil in de waterbehoefte tussen verschillende functies
Een probleem bij het beschikbaar stellen van water is de behoefte van water in de tijd. Er
zijn verschillen in het tijdstip van de waterbehoefte tussen verschillende functies. De
recreatie heeft vooral een waterbehoefte tijdens mooi weer en in de (vakantie)periode van
maart tot november. Bij de landbouw is dit afhankelijk van de soort onderneming,
akkerbouw, veeteelt of fruitteelt en ook per gewas zijn er verschillen. Maar over het
algemeen is er in de landbouw een waterbehoefte tijdens het groeiseizoen (m.u.v. de
wintergewassen) van maart tot oktober (Huylenbroeck et al, 2005).
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Het verschil tussen beschikbaarheid en de behoefte
De waterbehoefte en de waterbeschikbaarheid hangen nauw samen met het weer. Als er
geen droge perioden zijn en er is voldoende water zal er geen behoefte zijn aan een
watercascade. Gedurende een jaar valt alle neerslag echter niet evenwichtig verspreid. In de
winter is er over het algemeen veel water beschikbaar en in de zomer is er over het
algemeen weinig water beschikbaar. Het probleem is dus dat er over het hele jaar gezien wel
genoeg water is, het is alleen niet goed verdeeld. Er is dus een behoefte aan tijdelijk opslag
van water.
Kwaliteit
Weinig bekend over het zuiveren van afvalwater met helofyten of op een andere manier
zodat de kwaliteit goed genoeg is voor irrigatie
Dat de helofyten een sterke zuiverende werking hebben en met name organische
verbindingen uit het water filteren is wel vastgesteld (Broeksteeg, 2009). Er is in de huidige
literatuur echter geen eenduidig proces te vinden over het gebruik van helofytenfilters. Er
zijn vooral verschillen te vinden in de tijd dat vuil water door helofyten moet stromen, hoe
snel de stroomsnelheid van het water moet zijn, wat de kwaliteit is van het water nadat het
helofytenfilter gepasseerd is en welke stoffen de helofytenfilters verwijderen. Dit komt
mede doordat de helofytenfilters op verschillende manieren worden gebruikt en er wordt
gebruik gemaakt van verschillende soorten helofyten.
Ingewikkeld om al het water te monitoren, geen standaardwaardes voor irrigatiewater
Voor irrigatie van gewassen in de openlucht gelden geen standaard waarden waar het water
aan moet voldoen. Vaak wordt er gebruik gemaakt van natuurlijke bronnen zoals
grondwater, regenwater of oppervlaktewater. Als er gebruik wordt gemaakt van gezuiverd
afvalwater zullen er controles uitgevoerd moeten worden om zeker te zijn dat er geen
schadelijke en ziekteverwekkende stoffen in het water zijn achtergebleven. Het water moet
dus onderzocht worden op bepaalde schadelijke stoffen die beslist niet in irrigatiewater
aanwezig mogen zijn omdat ze schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Er gelden wel
kwaliteitseisen voor het water bij het hergebruiken van effluent, maar niet specifiek voor
irrigatiewater, de eisen voor hergebruik effluent zijn opgenomen in de “wetgeving inzake de
Regeling milieukwaliteitseisen gevaarlijke stoffen oppervlaktewateren” (Grontmij, 2008).
Daarnaast moet er ook bepaald worden waar en wanneer die controles plaatsvinden
aangezien er dagelijks afvalwater in het bassin kan komen.
Kwantiteit
Er kan in dit onderzoek niet met een gesloten balans gewerkt worden
Als sinks in het gebied zijn de landbouw en de recreatie aangewezen. Deze maken
(meetbaar) gebruik van drinkwater en grond- en oppervlaktewater. Verdamping, wegzijging
en afvoer van water kunnen ook beschouwd worden als sink omdat er sprake is van het
‘verdwijnen’ van water. Deze vormen van waterverbruik zijn echter niet bekend voor het
specifieke gebied en dus niet geschikt om mee te nemen in het onderzoek. Een waterbalans
zoals van der Vlist (1997) beschrijft met als input neerslag, kwel, inlaat en AWZI en als output
verdamping, wegzijging, uitlaat en berging kan dus niet opgemaakt worden voor dit gebied.
Dit betekent dat er niet exact bekend is hoeveel water het gebied binnenkomt en hoeveel er
verdwijnt. Dit is op zich niet noodzakelijk voor het doel van dit onderzoek, maar vanuit het
oogpunt van efficiëntie kan dit wel voor problemen kan zorgen. Bijvoorbeeld bij het
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berekenen van de beschikbare hoeveelheid water in een bassin waar wegzijging of kwel
optreedt en bij het verdelen van water waarbij er sprake kan zijn van te veel of te weinig
irrigatie zonder dat het meteen opgemerkt wordt.
Om exacte uitspraken te kunnen doen over de waterbeschikbaarheid en gebruik zullen deze
gegevens wel noodzakelijk zijn. Dit kan betekenen dat er veel extra onderzoek moet worden
gedaan naar bijvoorbeeld wegzijging en kwel.
Locatie
Bepalen welke sinks en sources belangrijk zijn
Bij het aanwijzen van sinks is er vanuit gegaan dat het waterverbruik meetbaar moet zijn en
van significant belang in het gebied. Uiteindelijk zijn de landbouw en de recreatie als sink
aangewezen omdat deze functies veel water verbruiken (0,823 miljoen m3/jaar). Hierbij zijn
de individuele huishoudens en minicampings achterwege gelaten die in het totale
waterverbruik van de regio minder grote invloed hebben (ongeveer 45m3 per persoon per
jaar). Op gebiedsniveau is het belangrijk om te bepalen welke sinks worden meegenomen in
de watercascade. Een duidelijke afbakening voorkomt ook problemen zoals het niet
betrekken van een sink in de berekening omdat deze wordt aangeduid als source.
Als sources is in het gebied gekozen voor leiding-, oppervlakte- en grondwater en
gedeeltelijk ook regenwater. Dit zijn vier sources die beschikbaar zijn in het hele gebied. Als
oppervlakte- en grondwater wordt verbruikt eindigt dit meestal ook weer in het gebied als
oppervlaktewater, grondwater of het verdampt. Leidingwater keert in het gebied niet terug
als leidingwater maar wordt ook oppervlaktewater (na de RWZI). Er is dus geen kringloop
van water in het gebied, ook dit maakt het lastig te werken met getallen. Daarbij kan er
meer water het gebied ingaan dan uitgaan of andersom en dit verandert door het jaar heen.
Leidingwater en grondwater zijn redelijk goed te meten als source omdat deze via leidingen
worden gebruikt en er dus kan worden gemeten hoeveel water de leidingen passeert. Ook
wordt er door de provincie bijgehouden waar er grondwateronttrekkingen zijn en hoeveel
hier wordt onttrokken. Het gebruik van oppervlaktewater kan minder goed worden gemeten
omdat dit niet bij wordt gehouden. Toch is oppervlaktewater als source opgenomen omdat
het te beïnvloeden is en het wordt gebruikt door landbouw, recreatie en natuur. Dit
probleem speelt ook bij regenwater. Regenwater is gedeeltelijk als source meegeteld, het
aandeel regenwater dat opgevangen en gebruikt wordt door de gebruikers. Regenwater valt
niet overal in dezelfde hoeveelheid, het is dus lastig te bepalen omdat het niet direct ingezet
wordt door de ‘gebruikers’. Als het regenwater echter opgevangen en verzameld wordt kan
het wel als extra source worden ingezet daarbij kan er worden gemeten hoeveel regenwater
er opgevangen wordt. Vandaar de keuze om (opgevangen) regenwater als source te
beschouwen. Bij het bepalen van de sources moet dus goed worden nagedacht over welke
sources wel of niet mee te nemen in de watercascade, dit is gebied- en situatieafhankelijk en
kan niet in algemene zin worden bepaald.
Het schaalniveau bepalen, bedrijven samen als sink beschouwen
Het schaal niveau is ook belangrijk bij het bepalen van de sinks en sources. Zo zijn kleinere
potentiële sources zoals huishoudens en minicampings niet meegenomen in dit onderzoek
terwijl deze op kleine schaal wel belangrijk kunnen zijn. Deze sources zijn bijvoorbeeld
interessant om op huishoudelijk niveau drinkwater te besparen door het toilet te spoelen
met grijs- en of regenwater. Op gebiedsniveau dragen deze sources niet genoeg bij om aan
de vraag te voldoen, ter vergelijking een melkveehouderij gebruikt in een gift ongeveer 250
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tot 350 m3 water per hectare, dit is ongeveer gelijk aan wat een gezin met 6 personen in een
jaar verbruikt (Verstappen-Boerekamp, 1998).
Het schaalniveau heeft ook invloed op het transport, hoe kleiner het schaalniveau
hoe kleiner de transportafstand. Een groter schaalniveau zal dus meer transport
gerelateerde problemen met zich meebrengen door hoogteverschillen, wegzijging en
vervuiling.
Het verspreiden van water door het hele gebied
Bij het verspreiden van water komen er in het gebied twee problemen naar voren. Ten
eerste is het niet duidelijk of het verspreiden van water via de sloten natuurlijk geregeld kan
worden of dat er met sluizen gewerkt zal moeten worden. Gezien de hoogtekaart en de
stroomrichting van de watergangen zou het water zonder al te veel ingrepen verdeeld
kunnen worden via natuurlijk verval.
Daarnaast is het niet duidelijk hoeveel water er wegzijgt in de sloten en hoeveel
water er dus nodig is om een bepaalde hoeveelheid water te garanderen op een bepaalde
locatie. Deze aspecten kunnen effect hebben op de totale hoeveelheid water die
beschikbaar is voor irrigatie.
Het verdelen van het water over verschillende gebruikers
Het verdelen van water zou ook een probleem kunnen worden. Er zijn verschillen in
waterbehoeften bij de boeren, ook afhankelijk van het soort bedrijf. Dit zou kunnen
betekenen dat een boer stroomafwaarts te weinig water overhoudt doordat er teveel water
wordt opgenomen door boeren stroomopwaarts. Om dit in goede banen te leiden zijn er
onderlinge afspraken nodig en wellicht een herstructurering in landbouwgronden.
Overige problemen
Bepalen wie verantwoordelijk wordt voor de source (aanleg, onderhoud kosten etc.) bij het
creëren van een nieuwe source
Bij het ontwikkelen van nieuwe sources is het lastig om op papier onderscheid te maken
tussen sink en source wanneer een sink water gebruikt en weer door kan geven als source.
Dat neemt niet weg dat een potentiële source, zoals de grote campings of de kernen
in het gebied, belangrijk kunnen zijn. Hierbij ontstaan echter nog wel problemen. Ten eerste
kan vervuild water niet direct weer hergebruikt worden, het moet eerst gezuiverd worden.
De kosten vormen hier vaak een probleem, zuiveren van water is kostbaar als het moet
voldoen aan een bepaalde kwaliteit. Deze kwaliteit moet gewaarborgd worden en dat vergt
een investering in een veilig systeem met een kwaliteitscontrole. Hierbij moeten de kosten
lager blijven dan de winst die behaaldt wordt uit de meeropbrengst van het gewas anders
heeft het financieel gezien geen nut om het water apart te zuiveren. Hierbij kunnen veel
vragen ontstaan zoals de kosten van het zuiveren van water en wie het betaalt, wie gaat het
gebruiken, de kwaliteit van het water (Kaderrichtlijn Water), wie is verantwoordelijk voor de
kwaliteit, het transport van het vuile en het schone water. Al met al belangrijke vragen die
bij het zuiveren en hergebruiken van water naar boven komen.
Beperkingen vanuit het beleid
In het studiegebied gelden nog al wat beperkingen omdat het deel uitmaakt van een
Nationaal landschap en er is een EHS en Natura2000 gebied aanwezig. Dit zorgt er voor dat
er beperkingen gelden met betrekking tot landgebruikfuncties. Zo mogen er bijvoorbeeld
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geen kassen of industriegebieden gerealiseerd worden, deze functies zouden kansen kunnen
bieden in een watercascade.
Variatie in landgebruikfuncties
Er is in het gebied weinig variatie in landgebruikfuncties welke zijn opgenomen in de
watercascade. Voor het ontwikkelen van de watercascade zou het interessant zijn geweest
als er meer variatie in landgebruikfuncties was geweest bijvoorbeeld met de aanwezigheid
van kassen, bomenteelt of industrie. Hierdoor zouden er andere sinks en sources zijn
geweest wat weer voor een eventuele extra stap in de cascade had kunnen zorgen. Kassen
zijn bijvoorbeeld goed te combineren met het opslaan van water. De gewassen in kassen
verbruiken zelf ook veel water, daarvoor moeten er bassins aangelegd worden, dit kan
eventueel gecombineerd worden met de bassins van de watercascade. Daarnaast zijn kassen
gebaat bij de nutriënten afkomstig uit grijs en zelfs zwartwater. Het water dat in kassen
verdampt door gewasverdamping kan opgevangen worden, kwalitatief gezien is dit water
van drinkwaterkwaliteit (Wortmann et al, 2005). De geringe variatie in landgebruikfuncties is
geen probleem of een kans maar het is wel belangrijk te beseffen dat er met andere
landgebruikfuncties een andere cascade ontstaat.
De hoeveelheden water die beschikbaar en nodig zijn, zijn schattingen
Over de hoeveelheden water zijn nog onzekerheden, vooral omdat er niet per bedrijf het
waterverbruik is onderzocht, maar het waterverbruik van een gemiddelde akkerbouwer,
fruitteler of veeteler als uitgangspunt is genomen. Hier kunnen dus verschillen in
voorkomen. Daarnaast is het onduidelijk hoeveel water er verloren gaat bij opslag en
hoeveel water er met transport via waterwegen verloren gaat. Ook is er niet specifiek
gekeken naar hoeveel water er per dag beschikbaar komt van de campings. Er is gekeken
naar de totale hoeveelheid water per kampeerseizoen. Als er wel per dag gekeken wordt
naar de beschikbare hoeveelheid water kan het irrigatiebeleid daar op worden aangepast.
Risico’s met vervuild water niet bekend
Bij het hergebruiken van water kunnen er schadelijk organismen in het water voorkomen
zoals algen, leverbot en giftige bindingen, deze kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid,
de gewassen en het vee. Daarom gelden er kwaliteitseisen voor het water bij het
hergebruiken van effluent, deze eisen zijn opgenomen in de “wetgeving inzake de Regeling
milieukwaliteitseisen gevaarlijke stoffen oppervlaktewateren” (Grontmij, 2008). De
waterkwaliteit van het water afkomstig uit de bassins moet daarom in kaart worden
gebracht. Als er bijvoorbeeld wordt gekozen voor een natuurlijk helofytenfilter kunnen niet
alle schadelijk stoffen (chemische verontreiniging) uit het water worden verwijderd. Het
controleren van de waterkwaliteit wordt daarom belangrijker, en de risico’s moeten bekend
zijn om een bepaalde vorm van zuiveren te kunnen kiezen.
Financiële aspecten niet onderzocht
De financiële aspecten zijn bewust niet onderzocht. Er is wel rekening met de financiële
aspecten gehouden in die zin dat er met efficiënte oplossingen is gewerkt, bijvoorbeeld het
gebruiken van helofytenfilters en het gebruiken van de aanwezige mogelijkheden voor
wateropslag en distributie. Er zijn financiële aspecten die niet uitgewerkt zijn, vooral met
betrekking tot het verdelen, zuiveren, gebruiken en het beschikbaar stellen van water. Voor
het zuiveren en het verdelen van water zijn enkele ingrepen nodig die betaald moeten
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worden. Logischerwijs worden deze kosten betaald door de gebruikers, de boeren. Als de
boeren dit moeten betalen wordt het een kwestie van het afwegen van de
opbrengstvermeerdering bij het gebruiken van water. Dit bepaalt of het rendabel is te
investeren in het gebruiken van extra water. En dan rijst de vraag, aan wie moeten de
boeren dit betalen. Het water zal gezuiverd moeten worden, dit kan bijvoorbeeld in handen
worden geplaatst van het lokale drinkwaterbedrijf (Vewin) of in handen van het waterschap.
Het is ook nog mogelijk dat de boeren zelf de waterzuivering willen controleren, hier zijn dus
verschillende mogelijkheden. Daarnaast is er het aspect van het beschikbaar stellen van
water door de campings. Het is mogelijk dat ze dit water gratis ter beschikking stellen maar
het zou ook zo kunnen zijn dat ze er een vergoeding voor willen hebben, dit kan in een
vervolgonderzoek beter bekeken worden.

5.1.2 Kansen
Tijd
Campings leveren water wanneer er gemiddeld op jaarbasis minder neerslag is
De tijd is een belangrijk aspect in de watercascade, over het algemeen is er in Nederland
namelijk een watergebrek in de zomer en een wateroverschot in de winter. Dit is ook het
geval in het studiegebied, in de winter wordt er vooral water afgevoerd en in de zomer is er
water te weinig. Een logisch gevolg is dat er gekeken moet worden naar het beschikbaar
krijgen van water in de zomer. Dit kan door het opslaan van het overtollige water dat in de
winter (of tijdens regenbuien) valt. Een ander manier is het op zoek gaan naar andere
bronnen die in de zomer actief zijn, zoals de campings. De campings zijn vooral drukbezocht
tijdens mooi weer, dan wordt er meer water verbruikt, in totaal ongeveer 45.000 m3. Dit is
gunstig voor de landbouw, op het moment dat er een watertekort is kan er water
beschikbaar komen door het hergebruiken van het water dat afkomstig is van de campings.
In de winter wanneer er sprake is van een neerslagoverschot zijn de campings gesloten dus
er komt ook geen extra druk op de waterafvoer en opslag vanaf de campings. Zo dragen de
campings bij aan het (langer) op peil houden van de bassins.
Als er gekozen wordt voor het zuiveren van het water met helofytenfilters is er ook het
bijkomende voordeel dat de helofyten vooral actief zijn in de warme maanden, wanneer de
campings veel water afvoeren. In de wintermaanden is het filterrendement lager door vorst,
in dit geval minder belangrijk omdat de campings in de wintermaanden gesloten zijn
(Broeksteeg, 2009). De bassins kunnen dan gebruikt worden om de neerslag van de winter
op te slaan zodat dit gebruikt kan worden in het voorjaar wanneer de campings niet genoeg
water leveren.
Klimaatverandering
In het onderzoek is weinig aandacht besteed aan de klimaatverandering. Toch wordt het hier
onder de aandacht gebracht omdat de klimaatverandering een stimulans kan betekenen
voor de ontwikkeling van de watercascade. Ondanks veel discussie over de gevolgen van de
klimaatverandering is de te verwachten trend langere perioden van droogte en minder
neerslagdagen maar met hevigere regenbuien (in de zomer)28. Dit houdt in dat het opslaan
en vasthouden van water in de toekomst belangrijker wordt. Dit maakt de kans op slagen
van de watercascade groter, efficiënter omgaan met water, het creëren van extra sources en

28 KNMI, http://www.knmi.nl/klimaatscenarios/knmi06/samenvatting/index.html, bezocht op 31-05-2011
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water opslaan passen binnen de verwachting van de klimaatverandering. Het aspect tijd,
ofwel wanneer is er een water tekort of overschot, wordt belangrijker in de toekomst.
Kwaliteit
Betere zuiveringstechnieken beschikbaar in de toekomst
Betere en goedkopere zuiveringstechnieken bieden kansen voor het beschikbaar maken van
extra sources. Vooral voor de landbouw geldt dat de waterprijs van invloed is op de omzet
omdat er veel water nodig is. Met meer water kan het gewas meer verdampen en dus
groeien, afhankelijk van de extra groei bij het gebruik van extra water kan berekend worden
of het rendabel is om te irrigeren. De opbrengstvermeerdering moet opwegen tegen de
extra waterkosten. Aequator rekent momenteel aan de meeropbrengst en
beregeningskosten, onderstaande tabel is een voorbeeld van een bedrijf waar beregening
wel rendabel is als er een watervoorraad beschikbaar is van 6600 m3.
Tabel 10 Voorbeeld meerwaarde beregening (Aequator intern, 2011)
Deel

Bodem Gewas

Opbrengst Aandeel

Opv Meeropbrengst

€/ha

Ha

€

Pit/steenvruchten

30000

0,36

14,0
5,0

14.400

Pit/steenvruchten

30000

0,64

9,0

4.320

0 Mn12A
1 Mn12A

Totaal

2 Mn12A

Totale
meeropbrengst
Bassinvolume
Bassinkosten
Kosten beregening
pivot
Gem aantal
beregeningsbeurten
Kosten per kuub

0
18.720 €
6.600 M3
8.200 €

Kan
uit

2.900
10
1,24 €/m3

Dit is echter nog zonder de kosten voor het zuiveren van afvalwater. Kosten van
zuiveringstechnieken zijn dus ook belangrijk in de keuze van de zuiveringstechniek.
Kwantiteit
Hergebruiken van water afkomstig van een sink en het combineren van waterzuivering en
groene energie uit biomassa (helofyten)
Het hergebruiken van het afvalwater afkomstig van de campings wordt gezien als een kans
om een extra source te creëren in het gebied. Momenteel wordt dit water namelijk
afgevoerd via het riool en verdwijnt het zonder gebruikt te worden uit het gebied. Om het
water te zuiveren zijn er verschillende mogelijkheden, waaronder zuiveren met een
zuiveringsinstallatie of op een natuurlijke manier. Bij het zuiveren met een
zuiveringsinstallatie kan er op verschillende manieren water gezuiverd worden. Een
populaire techniek is bijvoorbeeld zuivering met een membraanbioreactor. Het nadeel van
deze techniek is dat deze veel energie en warmte verbruikt (Novaforum Business Media BV,
2010). In onderstaande figuur staat een overzicht van verschillende zuiveringstechnieken.
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Figuur 34 Waterzuiveringssystemen voor grijs water (BIM, 2008, pp7)

Zonder conclusies te trekken over welke zuiveringstechniek het meest geschikt is, dit is
vooral afhankelijk van de locatie, het budget en de kwaliteit van het te zuiveren water, is het
duidelijk dat er verschillende mogelijkheden zijn.
Met het zuiveren op een natuurlijke manier wordt zuiveren door middel van
helofyten bedoeld. Helofyten zijn waterplanten die een sterk zuiverende werking hebben.
Helofytenfilters worden in de praktijk toegepast voor het zuiveren van grijs afvalwater
(douche-, keuken- en (af)wasmachinewater) en voor het zuiveren van oppervlaktewater. Het
zuiveren met helofytenfilters is goedkoper dan het zuiveren met een zuiveringsinstallatie.
Onderstaande tabel laat zien dat het zuiveren met helofyten aanzienlijk goedkoper is dan
met bijvoorbeeld de Membraamtechnologie.
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Tabel 11 Kosten zuivering water (aequator intern, 2010)

Kosten zuivering water in euro/m3
Met helofyten
Met Memstill modules
Met Membraamtechnologie

0,02
0,4
0,5 tot 1

Daarnaast zou het zuiveren met helofytenfilters gecombineerd kunnen worden met
biomassa energie. Het riet kan gebruikt worden voor het opwekken van energie, dit wordt
momenteel in de praktijk gebracht op landgoed het Lankheet. Landgoed het Lankheet heeft
als functie het zuiveren en bergen van water en het produceren van energie uit non-food
gewassen29. Met deze economische voordelen wordt geprobeerd het zuiveren economisch
rendabel te maken.
Bij het zuiveren van het campingwater in Walcheren moeten verschillende aspecten
bekeken worden om te beslissen welke van de beschikbare zuiveringstechnieken (of een
combinatie) het meest geschikt is. Belangrijke aspecten zijn bijvoorbeeld de kosten (aanleg,
onderhoud), de kwaliteit van het gezuiverde water, hoeveelheid water die een installatie kan
verwerken en de betrouwbaarheid van de installatie. Helofyten lijken vooralsnog de beste
oplossing vanwege de lage kosten, eventuele opbrengsten uit biomassa en de natuurlijk
inpassing in het landschap.
Locatie
Innovaties om nieuwe sources te creëren
Innovaties kunnen kansen bieden op het gebied van sinks en sources. Zo kunnen er nieuwe
sources worden gecreëerd door bijvoorbeeld het ontzilten van brak of zout water. Het
toepassen van peilgestuurde drainage waarbij het waterpeil wordt gecontroleerd zodat er
efficiënter met het beschikbare water wordt omgegaan. In dit onderzoek is hier weinig
aandacht aan besteed omdat deze technieken nog in ontwikkeling zijn. Ze hebben nog geen
vaste toegevoegde waarde voor de watercascade vanwege de onzekerheid of de technieken
toepasbaar zijn in het gebied. Daarbij kunnen deze innovaties niet nodig zijn als de
watercascade succesvol blijkt te zijn en er genoeg water beschikbaar komt om aan de vraag
te voldoen.
Hoogteverschil in Walcheren
In Walcheren biedt het hoogteverschil kansen voor de distributie van water. Het water hoeft
niet rondgepompt te worden omdat de watergangen vrijwel het hele gebied doorkruisen, als
de opslag op strategische locaties wordt gerealiseerd kan het water onder natuurlijk verloop
gedistribueerd worden. In Walcheren is dit heel goed mogelijk omdat de opslag aan de
duinrand gelokaliseerd is, hier komt het water beschikbaar (kwel uit de duinen en afvalwater
van campings) en omdat dit ook het hoogste punt in het gebied is kan het water het gebied
in worden gelaten. Op de hoogtekaart in figuur 22 is deze situatie te zien.
Opslag aan de rand van de duinen of in kreekruggen
Voor de bovengrondse opslag liggen de kansen in het studiegebied aan de rand van de
duinen. Daar is een natte situatie door de kwel uit de duinen. Daarnaast is het een overgang
van natuur naar landbouwgebied waar nog steeds natuur wordt ontwikkeld. Dit biedt
29 Landgoed Lankheet, http://www.waterparkhetlankheet.nl/Missie_en_visie_1.html, bezocht op 31-05-2011
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mogelijkheden om natuur en waterberging te combineren, op deze manier kost de extra
waterberging geen landbouwgrond.
Daarnaast is er ook nog waterberging in de kreekruggen en in de grond mogelijk. Het bergen
in de grond is mogelijk door een hoger grondwaterpeil aan te houden in de winter en het
voorjaar. Het bergen in kreekruggen kan door water te injecteren in de kreekruggen, hier
loopt momenteel nog onderzoek naar (Voorde et al, 2009)
Veel landbouwgrond in het gebied waardoor veranderingen mogelijk zijn
De kansen bij de landgebruikfuncties liggen vooral op het gebied van de landbouw,
verantwoordelijk voor de grootste oppervlakte in het gebied. De landbouw biedt ruimte
voor veranderingen en aanpassingen in de waterhuishouding en in afwisseling van
gewassen. Ook kunnen de landbouwgronden anders worden ingedeeld in de ruimte.
Landbouwgronden zijn bij een herinrichting ook meest mobiel, dat wil zeggen er kan mee
gehandeld en onderhandeld worden. Bij de natuurgebieden in de duinen is dit minder
gemakkelijk vanwege de beschermde status, daar kunnen bijvoorbeeld geen soorten
vervangen of verplaatst worden. Daarnaast is de economische drijfveer het grootst in de
landbouw vanwege de mogelijke gewasschade bij droogte wat resulteert in een lagere
opbrengst.
Veel verblijfsrecreatie in het gebied
Er is in het gebied relatief veel verblijfsrecreatie in vergelijking met de rest van Nederland.
Dit biedt de mogelijkheid tot het creëren van een extra source. Daarbij komt ook nog het
voordeel dat de campings op de hoogste plek in het gebied liggen, het water kan daar
opgevangen worden om het vervolgens na de zuiveren het gebied in te laten stromen.
Overige kansen
Maatregelen op bedrijfsniveau
In dit onderzoek is geen aandacht besteed aan maatregen op bedrijfsniveau, maatregelen
die ondernemers zelf kunnen nemen om water te besparen. In de eerste instantie zijn deze
maatregelen niet meegenomen in dit onderzoek omdat het onderzoek gaat over
maatregelen op gebiedsniveau, in dit geval een gebied van ruim 2000 hectare. Maatregelen
per bedrijf zijn te kleinschalig om op gebiedsniveau iets te betekenen. Wanneer er meerdere
bedrijven maatregelen nemen kan de invloed in het gebied wel groter worden. Daarnaast is
de watercascade bedoeld om meer water beschikbaar te stellen, het efficiënter met water
omgaan is misschien wel belangrijk, maar niet het doel van de watercascade.
De onzekerheid die hier belangrijk is, is dat de bedrijven gezamenlijk wel invloed op de
waterhuishouding van het gebied kunnen hebben als er meerdere maatregelen genomen
worden. Enkele voorbeelden van maatregelen ten behoeve van beregening zijn: op
strategische tijden beregenen, het afstellen van beregeningsinstallaties, het aankopen van
ruwvoer (geen eigen productie), het aanleggen van windsingels, aangepast materieel voor
landbewerking of het aanbrengen van waterkerend mulch of folie (Bleumink et al, 1996). Per
bedrijf zullen deze maatregelen wel effect hebben, op de waterhuishouding in het gebied
weinig. Als echter alle bedrijven in het gebied steeds meer maatregelen gaan nemen om
efficiënter om te gaan met water zal dit ook gevolgen hebben voor de waterhuishouding in
het gebied, bijvoorbeeld een hoger grondwaterpeil.
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Innovaties welke extra sources creëren of het waterverbruik bij sinks verminderen
Er zijn ook nog onzekerheden omtrent innovaties op het gebied van water. Zo is er
onderzoek naar ontzilting, het is mogelijk dat het ontzilten van zout water makkelijker en
goedkoper wordt. Dit zou kunnen betekenen dat er eventueel brak water opgepompt kan
worden om te gebruiken voor irrigatie. Ook voor de opslag van water in kreekruggen zijn
mogelijkheden die momenteel onderzocht worden door Deltares. Als dit rendabel en
succesvol blijkt zou dit kunnen betekenen dat het wateroverschot in de winter kan worden
opgeslagen waardoor er in het voorjaar langer water beschikbaar is.
Dan zijn er ook nog innovaties op het gebied van de landbouw. Zo wordt er al veel
geëxperimenteerd met druppelirrigatie, dit blijkt echter nog te kostbaar 30. Naast innovaties
op het gebied van irrigatie zijn er ook ontwikkelingen bij het kweken van gewassen. Zo wordt
er naar de mogelijkheden gekeken om zoutminnende gewassen te kweken zoals zeekraal31.
Op Texel wordt met het project ‘Tested on Texel’ onderzoek gedaan naar de teelt van meer
gangbare gewassen, zoals aardappels, onder verzilte omstandigheden. Als deze
ontwikkelingen succesvol blijken te zijn zou dat invloed kunnen hebben bij de gewaskeuze.
Dit zou ook weer kunnen resulteren in een lager waterverbruik of het gebruiken van brak
water.

5.2 Conclusie
De kansen en problemen lijken vooral voort te komen uit het beschikbaar stellen van water,
hetzij in tijd, plaats of hoeveelheid. Er kunnen in het gebied aanpassingen aan het
landgebruik worden gemaakt om de cascade te realiseren. Er is in ieder geval ruimte nodig
voor waterberging, bassins en het water moet getransporteerd kunnen worden van en naar
de bassins. Het is duidelijk dat het ontwikkelen van een watercascade invloed heeft op het
gebied. De transport en landgebruikfuncties gerelateerde problemen die voort komen uit
het ontwikkelen van de watercascade in Walcheren hebben ook betrekking op de ruimtelijke
indeling van landgebruikfuncties. Wanneer de cascade wordt ontwikkeld, kan er met
landgebruikfuncties worden geschoven om zo de cascade te optimaliseren. Daarbij zijn de
voornaamste veranderingen het opslaan en distribueren van water.
De kansen doen zich vooral voor op het gebied van wateropslag en het creëren van extra
sources zodat er water beschikbaar is wanneer nodig. Het creëren van extra sources is in
Walcheren vooral nuttig in combinatie met het opslaan van water zodat er een voorraad
water is in droge tijden. Er moet naar de specifieke situatie gekeken worden maar in de
meeste gevallen zal het creëren van nieuwe sources, het opslaan en het distribueren van
water kansrijk moeten zijn wil de watercascade invloed hebben in een gebied.
Er zijn ook kansen met betrekking tot het efficiënter omgaan met water hoewel deze kansen
niet direct gestimuleerd worden door een watercascade kunnen ze wel invloed hebben op
de watercascade door sources te ontlasten.

30 Vakblad Boerderij, http://www.boerderij.nl/Akkerbouw/Aardappelen/Beregenen.htm, bezocht op 13-052011
31 Innovatienetwerk, http://www.innovatienetwerk.org/nl/concepten/view/116/Zilteteeltenonderndak.html ,
bezocht op 23-05-2011
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De rol van de ruimtelijke organisatie van het landschap bij de problemen en kansen
Bij de kansen en problemen keert vaak de rol van de ruimtelijke organisatie van het
landschap terug. Daarom wordt er nog eens extra aandacht besteed aan de interactie tussen
de ruimtelijke organisatie van het landschap en de watercascade met de problemen en
kansen uit de ‘praktijk’, de case Walcheren.
Ondergrond
De ondergrond is belangrijk als drager van de verschillende landgebruikfuncties, met name
de landbouw in Walcheren is sterk afhankelijk van de ondergrond. Wonen in mindere mate
en de recreatie is naast de ondergrond vooral afhankelijk van de locatie in het landschap.
Daarnaast houdt de ondergrond grondwater vast, waar in Walcheren sprake is van verzilting.
In het geval van de verzilting is de ondergrond dus vooral een beperkende factor voor de
landbouw.
Naast de beperkende factor bied de ondergrond ook een kans, namelijk opslag van
zoetwater in kreekruggen. Dit water moet getransporteerd worden van de sources naar de
sinks, de ondergrond speelt daar in Walcheren een belangrijke rol, het hoogteverschil is
gunstig voor het transporteren van water door het gebied.
De ondergrond is dus een bepalende factor bij selecteren van de sinks en sources en bij het
opslaan en transporteren van water.
Netwerken
Netwerken gelden als belangrijkste transportmiddel van water, water kan in Walcheren via
de watergangen getransporteerd worden door het hele gebied. Wel moet het water van de
sources naar de sinks kunnen komen, de netwerken kunnen dus ook een bepalende factor
zijn bij het selecteren van de sinks en sources als er geen mogelijkheden zijn om extra
watergangen te realiseren.
Occupatie
De occupatie is vooral van belang voor het selecteren van sinks en sources, deze komen
afgezien van grondwater, oppervlaktewater en regen vooral voor als landgebruikfuncties.
Binnen de containerbegrippen van landgebruikfuncties zoals landbouw, natuur, industrie
etc. kan weer onderscheid worden gemaakt in de specifieke sinks en sources.
De occupatie in Walcheren is vooral bepalend voor het aantal sinks en sources. In de functies
landbouw, wonen en recreatie waren sinks en sources te vinden.
De drie lagen zijn niet geheel afzonderlijk te beschouwen maar dragen alle drie bij aan de
uiteindelijke ruimtelijke indeling van het landschap. De relaties tussen de lagen zijn ook goed
te zien bij het benoemen van de problemen en kansen, deze hebben effect op alle drie de
lagen. Of andersom, alle drie de lagen zijn bepalend voor de organisatie van de
watercascade.
Is de watercascade van toegevoegde waarde voor Walcheren?
Als de problemen en kansen vergeleken worden is het duidelijk dat de cascade nog niet
ontwikkeld kan worden in Walcheren, er is nog meer onderzoek nodig. Op de vraag of de
watercascade wel of niet nuttig is in Walcheren is het antwoord dan ook niet eenduidig. Wel
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kan er geconcludeerd worden dat de watercascade in positieve zin bij kan dragen aan de
waterhuishouding in Walcheren, er komt meer water beschikbaar voor de landbouw.
Het voordeel van het toepassen van de cascadetheorie is dat er is gekeken naar sinks en
sources en hoe deze te verbinden zijn. Er wordt rekening gehouden met het gebruiken van
gebruikt water, de kwaliteitseisen voor de sinks en de kwaliteit van de sources. Op deze
manier wordt duidelijk waar het water vandaan komt en waar het naar toe gaat, ook worden
zo kansen voor extra sources zichtbaar.
Om de cascade te optimaliseren is het gunstig om de ruimtelijke organisatie aan te passen
aan de watercascade. Dit kan in beperkte mate als er rekening wordt gehouden met de
ondergrond, netwerken en de occupatielaag, er kan niet veel met functies worden
geschoven aangezien deze vooral gebonden zijn aan de ondergrond in Walcheren.
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Hoofdstuk 6 Conclusie
In dit hoofdstuk worden de conclusie, de discussie en de aanbevelingen gepresenteerd. De
conclusie geeft antwoord op de hoofdvraag, de discussie behandelt de verschillen tussen de
bevindingen van het praktijkonderzoek en de bestaande theorie. In de laatste paragraaf
worden de aanbevelingen voor vervolgonderzoek gegeven.

6.1 Conclusie
Het onderzoek is opgezet met het doel om de mogelijkheden tot het ordenen van
landgebruikfuncties te bekijken. Daarbij is er voor gekozen om het effect van cascadering op
de ruimtelijke ordening van landgebruikfuncties te analyseren. Cascadering wordt gezien als
een manier om een grondstof efficiënter te gebruiken. Er is gekozen om water als grondstof
te nemen en zodoende een watercascade te ontwikkelen voor het landelijke gebied. Met het
implementeren van deze watercascade in een gebied is er naar de mogelijkheden gekeken
om de ruimtelijke organisatie te veranderen ten behoeve van de watercascade. De
hoofdvraag die centraal staat in het onderzoek is;
Wat zijn de gevolgen voor de ruimtelijke organisatie van het landschap bij het
implementeren en optimaliseren van een watercascade?
Uit de analyse en ontwikkeling van de watercascade is gebleken dat het nuttig is voor de
optimalisatie van de watercascade om landgebruikfuncties aan te passen aan de
watercascade. Een strategische ordening van landgebruikfuncties is nodig om de sinks en
sources in het gebied optimaal te verbinden. Deze conclusies worden verder uitgewerkt aan
de hand van de gevonden conclusies per deelvraag.
Sinks en sources
Om de sinks en source grondig te analyseren zijn er vier belangrijke aspecten benoemd die
geanalyseerd zijn. Deze vier aspecten zijn plaats, tijd, kwantiteit en kwaliteit.
Deze vier aspecten zijn samengesteld om de sinks en sources afzonderlijk te analyseren en
om de mogelijkheden tot het verbinden van de sinks en sources te bekijken.
Deze vier aspecten zijn niet zo eenduidig als ze op het eerste gezicht lijken. Zo zijn er
bijvoorbeeld bij locatie verschillende aspecten belangrijk gebleken. De onderlinge afstand
tussen de sinks en sources, de locatie van de sinks en sources in de ruimte en andere
ruimtelijke aspecten bepalen of een landgebruikfunctie wel of niet functioneert. Ook het
beleid is afhankelijk van de locatie, gemeentes hanteren een eigen beleid en een gebied kan
bijvoorbeeld deel uit maken van een nationaal landschap zoals in Walcheren.
Daarnaast is ook de schaal van belang bij het selecteren van sinks en sources, bij een grotere
schaal kunnen kleinere sinks en sources weggelaten worden vanwege geringe invloed. De
schaal bepaald dus ook deels welke sinks en sources belangrijk zijn.
De vier aspecten zijn dus wel omvattend voor het analyseren van de sinks en sources maar
ze zijn niet specifiek. Dit zorgt niet voor problemen maar de analyse kan vrij omvangrijk
worden, met name voor het aspect locatie.
Landgebruikfuncties
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Bij het analyseren van de sinks en sources wordt duidelijk welke landgebruikfuncties
belangrijk zijn omdat deze overeen komen. In Walcheren zijn niet alle landgebruikfuncties
meegenomen in de cascade (zoals industrie of natuur) omdat deze te weinig invloed hebben
in de cascade.
De landgebruikfuncties in de cascade zijn dus bepaald op basis van de sinks en sources en of
ze significante invloed hebben in de cascade. De landgebruikfuncties leggen de verbinding
tussen de ruimtelijke organisatie en de sinks en sources en zijn daarom belangrijk om te
betrekken in het onderzoek. De landgebruikfuncties zijn niet algemeen te behandelen, de
waarden voor de vier aspecten zullen per gebied anders zijn.
Ruimtelijke randvoorwaarden
De ruimtelijke randvoorwaarden zijn specifiek voor het gebied in Walcheren, deze zijn
gebaseerd op de aspecten tijd, plaats, kwantiteit en kwaliteit. Hieronder volgt een overzicht
met conclusies over de watercascade zoals deze gevonden zijn bij elk aspect. Deze hebben
direct of indirect invloed op de ruimtelijke organisatie.
Tijd;
Bij het aspect tijd is het vooral belangrijk wanneer er water vrijkomt bij de sources en
wanneer de sinks water nodig hebben. Deze vraag en aanbod moeten op elkaar afgestemd
worden om een efficiënte watercascade te creëren waarbij de mogelijkheid tot het opslaan
van water belangrijk is gebleken. Ook kan er geconcludeerd worden dat vraag en aanbod
veel verschillen tussen jaren vanwege het feit dat veel sinks regenwater gebruiken als
source, deze source kan veel verschillen van jaar tot jaar. Daarnaast kan er ook
geconcludeerd worden dat het temporele aspect invloed heeft op de ruimtelijk organisatie
in de vorm van het opslaan van water.
Locatie;
Het aspect locatie is van belang om het ruimtelijk plan van de cascade te vormen, een
blauwdruk van de sinks, sources en het transport. Het aspect locatie is vanzelfsprekend erg
afhankelijk van het gebied waarin de cascade ontwikkeld wordt. De ruimtelijke
randvoorwaarden zijn dus ook vooral gebaseerd op aspecten die specifiek voor de locatie
Walcheren gelden.
In het algemeen kan geconcludeerd worden dat het watertransport en -opslag afhankelijk is
van hoogteverschillen in het landschap. Zonder technische ingrepen kan het water alleen
verplaatst worden van hoog naar laag.
Daarnaast gelden de randvoorwaarden bij het aspect locatie vooral voor de sinks en sources,
deze kunnen niet overal in het landschap geplaatst worden, ze zijn afhankelijk van de
ondergrond en netwerken zoals duidelijk is geworden bij de analyse met de
lagenbenadering.
Kwantiteit;
De kwantiteit is belangrijk voor het bepalen van de volgorde waarin sinks en sources met
elkaar verbonden kunnen worden en om na te gaan of een cascade zinvol is. Bij een
overschot aan sources is het wellicht overbodig om efficiënter met de grondstof om te gaan,
in het geval van Walcheren is het wel nuttig gebleken om de watercascade te ontwikkelen.
De kwantiteit is in het geval van de watercascade ook belangrijk gebleken voor het bepalen
of en waar er bassins gerealiseerd moeten worden.
Kwaliteit;
De kwaliteit is net zoals de kwantiteit bepalend voor de volgorde waarin de sinks en sources
met elkaar verbonden zijn. De kwantiteit en de kwaliteit staan aan de basis van het principe
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van cascadering. De kwaliteit van de grondstof neemt af, maar kan nog steeds door andere
sources gebruikt worden. De volgorde van gebruik hangt af van de resterende kwaliteit van
het product na gebruik.
Naast het verbinden van de sinks en sources op het land is ook de kwaliteit van het
grondwater belangrijk voor de landgebruikfuncties, met name in de landbouw. Het
grondwater heeft invloed op de gewassoort en dus de locatie van verschillende bedrijven.
Deze vier aspecten zijn belangrijk gebleken voor de ruimtelijke inrichting van de
watercascade. In combinatie met de huidige ruimtelijke organisatie van het landschap is er
een watercascade ontwikkeld die in het landschap past en efficiënt is.
Problemen en kansen
De problemen en kansen zijn geanalyseerd met het oog op het ontwikkelen van de
watercascade in de praktijk. Er is voor zover bekend nog geen watercascade voor het
landelijke gebied ontwikkeld. Het analyseren van de problemen en kansen is een manier om
het ontwikkelen van de watercascade beter inzichtelijk te maken. Daarnaast wordt de
theorie vergeleken met de praktijksituatie en of de huidige theorie volstaat om een
watercascade te ontwikkelen, in de discussie wordt hier verder over uitgeweid.
De problemen en kansen zijn vooral gebied specifiek, een logische conclusie als de
ruimtelijke randvoorwaarden worden bekeken.
Conclusie
De hoofdvraag waarop antwoord duidelijk is geworden in de loop van het onderzoek is
Wat zijn de gevolgen voor de ruimtelijke organisatie van het landschap bij het
implementeren en optimaliseren van een watercascade?

De gevolgen voor de ruimtelijke organisatie wanneer er een watercascade wordt ontwikkeld
zijn volgens dit onderzoek vooral terug te vinden bij de sinks en sources aanwezig in het
landschap. Omdat er voor een efficiënte cascade de volgorde van sinks en sources belangrijk
is, is het soms efficiënter als er met sinks en sources (en dus landgebruikfuncties) geschoven
kan worden.
Er kan echter niet achteloos met landgebruikfuncties worden geschoven, daarvoor is de
ruimtelijke analyse van de huidige situatie uitgewerkt. Met de randvoorwaarden die het
gebied stelt aan de ruimtelijke organisatie kan een cascade ingepast worden.
De gevolgen voor de ruimtelijke organisatie liggen dus deels bij de huidige ruimtelijke
organisatie van het landschap. Als deze ruimtelijk organisatie gebonden is aan veel
randvoorwaarden zal er weinig verschuiving mogelijk zijn waardoor er weinig zal kunnen
veranderen in het landschap. Wanneer er echter weinig randvoorwaarden zijn of
randvoorwaarden kunnen worden opgeheven, dan is het mogelijk dat op basis van een
optimale cascade er veel kan veranderen in een landschap.
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6.2 Discussie
Cascaderen
Tijdens het schrijven van het theoretisch kader werd duidelijk dat er veel belangstelling is
voor het werken met cascades in een gebied. Met name de mogelijkheden voor het
ontwikkelen van energiecascades zijn al op diverse locaties onderzocht met het SREX
programma. Tijdens dit onderzoeksprogramma staat de relatie tussen planning en energie
centraal. (Leduc et al. 2009). Voor het onderwerp energie is dit bijvoorbeeld bekeken in
Limburg, waar de sinks en sources zijn geanalyseerd en verbonden (Broersma et al. 2009).
Dit onderzoek vond plaats in Zuid-Limburg, met name in en rond Maastricht, in het stedelijke
gebied.
Ook aan het cascaderen van water is aandacht besteed, echter werd dit niet gedaan
onder de noemer ‘cascaderen’ maar werd beschreven met begrippen als duurzaam
watergebruik, intergrated urban watermanagement en het ‘waarderen van water’ (Reinhard
et al, 2004). Vooral op kleine schaal, bijvoorbeeld per huishouden, is er aandacht besteed
aan de watercascade met het hergebruiken van grijs water en het opvangen en gebruiken
van regenwater. Vanwege de ontwikkelingen in de energiecascade is er wel geprobeerd de
link tussen water en energie te leggen door bijvoorbeeld Leduc et al:
“…this shows that energy and water have both unused fractions that can be applied for other
purposes. Using grey water for toilet flushing shows the idea of using a remaining lower
quality for a lower quality demand, a better quality match”. (Leduc et al, 2009, p.7)
Op deze verkenning na is er op grote schaal in het landelijke gebied geen aandacht geweest
voor het ontwikkelen van een watercascade.
Extra onderzoek op het gebied van de water in het landelijke gebied wordt echter steeds
noodzakelijker vanwege de klimaatverandering. In het voorjaar van 2011 werd een record
gehaald met de droogte, in de zomer van 2011 een record met de wateroverlast 32. De
watercascade kan deze extremen niet voorkomen maar met behulp van een efficiënte
cascade kunnen vooral de perioden van droogte beter overbrugd worden.
De watercascade in het landelijke gebied
De watercascade is nog niet op grote schaal onderzocht, energie wel. De theorie over de
energiecascade is bruikbaar gebleken voor het ontwikkelen van de watercascade
(Dobbelsteen 2007, Herder 2009). De aanpak is grotendeels op dezelfde principes
gebaseerd, het analyseren van de sinks en sources en vervolgens deze verbinden zodat er
een cascade ontstaat, in dit geval met water. De sinks en sources van de energiecascade zijn
anders dan die bij de watercascade maar de sinks en sources zijn te herleiden uit het
watergebruik in een gebied. Daarvoor is het schema ontwikkeld zoals in hoofdstuk 2 (figuur
8), gebaseerd op de aspecten tijd, locatie, kwaliteit en kwantiteit (Timmeren et al 2002).
Deze aspecten zijn gebruikt als analysekader bij het analyseren van de sinks en sources en
om te bepalen hoe de watercascade ontwikkeld kan worden.
De ruimtelijke aspecten bij het implementeren van de watercascade
Het voornaamste verschil tussen de energiecascade en de watercascade is dat de
energiecascade met name onderzocht is in het stedelijke gebied. Bij het SREX programma is
er ook aandacht besteed aan de relatie tussen de energiecascade en de ruimtelijke planning
32 KNMI, www.knmi.nl/cms/content/100859/zomer_niet_eerder_zo_nat bezocht op 07-08-2011
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(Dobbelsteen et al, 2007). Er is gekeken naar hoe de energiecascade ingepast kan worden in
de huidige situatie. Bij het ontwikkelen van de watercascade lag de nadruk juist op het
landelijke gebied. In het landelijke gebied zijn meer mogelijkheden om de ruimtelijke
indeling te veranderen. Om de ruimtelijke organisatie te analyseren is er gebruik gemaakt
van de lagenbenadering. Vervolgens is er gekeken naar de aanwezige sinks en sources en de
bijbehorende landgebruikfuncties om een watercascade te ontwerpen voor het landelijke
gebied. Bij het ontwerpen van de watercascade zijn principes gebruikt van het schakelmodel
van Tjallingii (2004), het water stroom van schoon naar vuil en de waterstroom kan serie of
parallel geschakeld worden.
Enkele andere modellen toonden al aan dat er een relatie is tussen het watersysteem en de
ruimtelijke organisatie zoals model Waterwijs (2002) en functies van watersystemen
beschreven door van de Vlis (1997). Dat de relatie bestaat is met het uitwerken van de
watercascade duidelijk geworden, zoals ook van Buuren concludeerde dat de
stromingsprocessen van grond- en oppervlaktewater van fundamentele betekenis zijn als
landschapsvormende factor (Buuren, 1997). Dit kan aangevuld worden met
stromingsprocessen van de watercascade die tevens bepalend kunnen zijn voor de
ruimtelijke organisatie van het landschap.
De combinatie van de lagenbenadering als analysemodel voor de ruimtelijke organisatie en
het analysemodel voor de sinks en sources is nuttig gebleken voor het ontwikkelen van een
watercascade in het landelijke gebied. Vooral de combinatie van deze twee modellen heeft
er voor gezorgd dat de watercascade niet alleen efficiënt is vanuit het oogpunt van
watergebruik maar ook op een zo efficiënt mogelijke manier in het landschap is verwerkt.

6.3 Aanbevelingen
De aanbevelingen zijn opgedeeld in aanbevelingen over de cascade en in aanbevelingen over
de onzekerheden voor verder onderzoek.
Aanbevelingen over de cascade
De watercascade implementeren
De watercascade is nuttig gebleken voor het landelijke gebied in Walcheren. Er komt extra
water beschikbaar voor de landbouw waardoor verzilting en droogteschade wordt
tegengegaan. Het is ook aan te bevelen om de watercascade te ontwikkelen voor een gebied
waar een watertekort of droogteschade voorkomt. Voor gebieden met wateroverlast biedt
de watercascade weinig mogelijkheden hoewel een gebied met wateroverlast een source
kan zijn voor een gebied met droogte. De vier aspecten gebruikt bij de analyse van de sinks
en sources zijn een uitstekende leidraad om te gebruiken bij het ontwikkelen van een
watercascade.
De kwantiteit is bepalend of de cascade zinvol is of niet, daarom is het belangrijk dat er
voldoende sinks en sources aanwezig zijn om een cascade op te stellen, er moeten stappen
genomen kunnen worden binnen de cascade, van schoon naar vuil water. Een grote source
aan het begin van de cascade is daarbij praktisch, zodoende is er genoeg water om de
cascade mee te beginnen. In Walcheren is er geen grote source aanwezig zoals een
energiecentrale voor de energiecascade in Limburg (Broersma 2009), daardoor kan er niet
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aan de vraag van de sinks worden voldaan. Het selecteren van sinks en sources is dus ook
belangrijk met betrekking tot de kwantiteit, er moet genoeg grondstof zijn om een zinvolle
cascade op te zetten.
De kwaliteit is ook van belang voor het aantal stappen dat in de cascade genomen kan
worden. Hoe meer stappen hoe waarschijnlijker dat er efficiënter met water om wordt
gegaan, het water wordt immers vaker hergebruikt. Het is daarom aan te bevelen om te
zorgen voor een grote source welke de beste kwaliteit water gebruikt of door kan geven,
zodoende is er genoeg water van voldoende kwaliteit om de cascade mee te starten.
De tijd is bepalend voor de opslag van de grondstof, in dit geval water. Wanneer de sinks en
sources de vraag en aanbod op elkaar afstemmen is er wellicht geen opslag nodig. Bij de
grondstof water zijn er echter verschillende sources, bijvoorbeeld regenwater, die
onvoorspelbaar zijn. Daarom is het verstandig om te bepalen of er rekening gehouden moet
worden met het temporele aspect. Daarnaast zijn sommige grondstoffen ook lastig op te
slaan zoals warmte.
Met het oog op de locatie is het aan te bevelen om een gebied te selecteren waar de hoogte
gunstig is voor de distributie van water. Tevens is het efficiënt om, als er opslag nodig blijkt
te zijn, dit dicht bij de sources te lokaliseren om de transportafstand zo klein mogelijk te
houden. Daarnaast wordt de locatie natuurlijk ook bepaald door de aanwezige sinks en
sources. De agrarische omgeving in Walcheren is ook een voordeel als het gaat om
veranderen van landgebruikfuncties, dit is lastiger in bijvoorbeeld een stedelijke omgeving.
De locatie is dus ook van invloed op de ruimtelijke organisatie van de watercascade.
Ordenen van landgebruikfuncties
Om de watercascade te implementeren hoeven er nog geen landgebruikfuncties geordend
te worden. Er is alleen behoefte aan waterberging, bassins, daarvoor moet er natuur of
landbouwgrond aangepast worden. Na de implementatie van de watercascade en
afhankelijk van het succes kan er besloten worden om de cascade nog verder te
optimaliseren door de landgebruikfuncties in het gebied te ordenen zoals in hoofdstuk vier is
voorgesteld.
Voor het ordenen van de landgebruikfuncties is meer gebieds specifieke informatie nodig.
Kadastrale gegevens en de mening van de ondernemers zijn hierbij ook belangrijk, hier is nog
geen aandacht aan besteed. Daarnaast moeten de mogelijkheden voor het kweken van
andere gewassen beter worden onderzocht, vooral de mogelijkheden met betrekking tot de
droogtegevoeligheid met verschillende gewassoorten. Ook de grondsoort, bodemstructuur
en waterhuishouding zijn hierbij belangrijk om beter te onderzoeken.
Aanbevelingen op basis van onzekerheden
Bij het ontwikkelen van de watercascade zijn er enkele onzekerheden naar voren gekomen.
Ondanks deze onzekerheden is er wel verder gewerkt omdat het niet mogelijk was deze
onzekerheden binnen dit onderzoek weg te nemen. Bij verder onderzoek naar de
ontwikkeling van de watercascade zullen deze onzekerheden weer naar boven komen deze
kunnen dan uitgebreid onderzocht worden. De onzekerheden bestaan vooral uit gebrek aan
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specifieke gegevens uit het studiegebied, de invloed van bepaalde maatregelen op de
waterhuishouding en de invloed van innovaties.
Tabel 12 Onzekerheden

Onzekerheid
Watergebruik per ondernemer

De bodemsoorten en de bodemstructuur

Onderzoek naar waterkwaliteit

Hoeveel water kan er opgeslagen worden in
de bassins

Welke actoren zijn belangrijk

Innovaties

Financiële aspecten

Oplossing
Meer onderzoek naar elke ondernemer in
het gebied. Omdat deze gegeven zullen
verschillen per jaar kan dit meerder jaren
duren om het gemiddelde te berekenen.
Bodemonderzoek in het gebied uitvoeren.
Dit is belangrijk om bijvoorbeeld te
onderzoeken hoeveel water er weg kan
zijgen uit de bassins en de sloten.
De waterkwaliteit van het grijze water
afkomstig van de campings is niet bekend.
Om de juiste zuiveringstechnieken te
bepalen moet deze kwaliteit wel bekend
zijn.
Ook de kosten en baten en de risico’s van
het gebruik van effluent moeten beter
worden onderzocht.
Onderzoek op de specifieke locaties van de
bassins naar de grondsoort, en de
waterhuishouding (kwel of wegzijging).
Daarnaast moet worden bekeken hoeveel
water er precies geborgen kan worden en
hoe dit er uit komt te zien (samen met
natuur of juist niet)
De actoren zijn niet meegenomen in het
onderzoek. Het is bijvoorbeeld niet bekend
wie er eventueel verantwoordelijk is voor de
bassins en wie de waterzuivering controleert
en onderhoud. Ook moeten er bijvoorbeeld
afspraken worden gemaakt over de
financiering van de watercascade.
Er is nog veel onduidelijkheid over
innovaties, bijvoorbeeld waterberging in
kreekruggen, maatregelen op bedrijfsniveau
(efficiënter irrigeren, andere gewassen),
toekomst van zoute teelt of het ontzilten
van brak water.
Er is geen aandacht besteed aan de
financiële aspecten van het implementeren
van de watercascade. Er kan onderzoek
gedaan worden naar de kosten voor de
bassins, zuivering, transport en verplaatsing
van landgebruikfuncties.
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Ook kan er dan een kosten baten analyse
worden opgesteld van de totale
watercascade en de meeropbrengst bij de
sinks en sources.
In het algemeen kan aangeraden vooral de sinks en de sources het gebied beter te
analyseren bij het ontwikkelen van de watercascade in Walcheren. Ook de mogelijkheden
voor het opslaan van water kunnen uitgebreid worden onderzocht. Het opslaan van water is
belangrijk gebleken in de watercascade omdat het hebben van een voorraad water betekent
dat droge periodes opgevangen kunnen worden, dit is belangrijk voor de landbouw.
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Bijlagen
Bijlage 1 Kernkwaliteiten in de gemeente Veere
Per landschapstype is uitgewerkt welke kernkwaliteiten er aanwezig zijn. De tabel van
oudland is bewust weggelaten aangezien er in het studiegebied geen oudland aanwezig is.

Kaart Kernkwaliteiten (BTL Advies Bv, 2009, pp. 31)
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Tabel Kernkwaliteiten kustzone (BTL Advies Bv, 2009, pp. 33)

Tabel Kernkwaliteiten kustzone (BTL Advies Bv, 2009, pp. 34)
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Tabel Kernkwaliteiten Nieuwland (BTL Advies Bv, 2009, pp. 41)

Tabel Kernkwaliteiten Kleiplaatgronden (BTL Advies Bv, 2009, pp. 43)
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Tabel Kernkwaliteiten Kleiplaatgronden (BTL Advies Bv, 2009, pp. 44)
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Bijlage 2 Zoutgehalte en consequenties voor landbouw en natuur.
Het zoutgehalte in het gebied is gemeten op verschillende punten. Medewerkers van
Aequator hebben aangegeven dat deze gegevens niet betrouwbaar genoeg zijn om
conclusies te kunnen trekken over het zoutgehalte in de watergangen.
Deltares heeft enkele metingen uitgevoerd met betrekking tot de
chloridenconcentratie in de sloten (zoutgehalte). In onderstaande afbeelding zijn de
metingen terug te vinden, uitgedrukt in EC concentratie.

Figuur Ec metingen per type waterloop (Deltares intern, 2010)
Uit de analyse van Deltares blijkt dat het binnenland niet heel erg zout is, maar wel droog, er
is geen of weinig kwel en deze verdampt. De sloten in het noorden van het gebied zijn zoet
tot brak, deze sloten zouden gebruikt kunnen worden om zoet water vanuit de duinen te
transporteren. In de zomer is er echter te weinig water om een watergang voor transport
van water te gebruiken (Aequator intern, 2010).
Voor het omrekenen van EC naar mg Cl/l kan voor deze sloten grofweg de volgende tabel
gebruikt worden
Tabel EC en Chloridewaardes (Deltares intern, 2010)
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Opvallend is dat de hoogste zoutconcentratie zich bevindt aan de binnenrand van de duin
waar normaalgesproken zoete kwel uit de duinen naar boven komt. Het zout kan op
verschillende manieren daar terecht komen, bijvoorbeeld door zoutspray. Dit is het inwaaien
van zout en treedt vooral op bij de buiten en middenduinen en de concentratie zout neemt
niet veel toe, er ontstaat hoogstens een licht brakke situatie (Paulissen et al, 2007). Een
andere manier waarop zout zich kan verplaatsen is door middel van brakke of zoute kwel.
Dit kan door grondwater dat uit de zee afkomstig is en door neerslag dat door inzijging een
zouthoudende laag gepasseerd (Paulissen et al, 2007). Waarom het precies op die plek in de
binnenrand van de duin naar boven komt is niet helemaal duidelijk.
Als dit oppervlaktewater als source zou worden gebruikt moet er met enkele consequenties
rekening worden gehouden. Zo kan dit brakke slootwater een negatief effect hebben op
natuur en landbouwgewassen. Brak water heeft een concentratie van 1000 tot 5000 mg
chloride per liter, dat zijn EC waardes van 3,8 tot 12 en komt dus voor in het gebied .
Tabel Indeling in zoutklassen in het gegevensbestand ‘Abiotische randvoorwaarden
natuurdoeltypen’ (Paulissen et al. 2007 pp. 17)

Doordat het oppervlaktewater brak is kan het niet worden gebruik voor het drenken van
vee, het irrigeren van landbouwgewassen en is het schadelijk voor natuur. Er is veel
onderzoek gedaan naar het effect van zout op landbouwgewassen. Een hogere concentratie
aan zout lijdt tot een lagere opbrengst en bij hogere concentraties zelfs tot geen opbrengst.
In onderstaande tabel is te zien welke concentraties nog toelaatbaar zijn voor bepaalde
gewassen.
Tabel Maximaal toelaatbare concentratie chloride bij beregening (Fiselier et al. 2003 pp. 9).
Gewas

Toelaatbare concentratie mg Cl-/l

Glastuinbouw, substraatteelt

0-200
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Aardappelen, sla, stambonen, uien, bloemkool 300-600
Peen, prei, bloembollen

600-900

Graan, bieten, witlof, gras

900-1200

Niet geschikt voor beregening

>1200

Graan, bieten, witlof en gras lijken het meest resistent tegen zout. Over bieten wordt zelfs
gemeld dat ze, vanwege de hoge osmotische waarde, groter worden doordat ze meer vocht
opnemen (boot et al, 2007). Brak water met een chlorideconcentratie van 1000-5000 is dus
niet geschikt voor irrigatie. Een andere grafiek, afkomstig van Alterra, geeft specifiek de
opbrengstderving weer afgezet tegen de chloridegehaltes.

Figuur Relatie chlorideconcentratie en opbrengstderving (Klopstra et al, 2005 pp. 54)
Uit deze figuur valt op te maken dat de meeste gewassen voor een chlorideconcentratie van
1000 mg/L een lagere opbrengst hebben. Alleen gras, granen en suikerbieten ondervinden
weinig opbrengstderving van hoge concentraties, alleen zijn daar de concentraties lager.
Over de zouttolerantie van natuur is minder literatuur beschikbaar, er is minder onderzoek
naar gedaan. Een verkenning van Paulissen et al (2007) naar de kennislacunes op het gebied
van zouttolerantie van zoetwaterafhankelijke natuurdoeltypen kwam onder meer naar
voren dat; “het effect van verzilting niet op elk natuurdoeltype even groot is en dat dit
afhankelijk is van de lokale hydrologie en de zouttolerantie van de aanwezige soorten. Met
het oog op de toenemende invloed van verzilting in Laag Nederland is het van belang kennis
te verkrijgen over effecten op individuele natuurdoeltypen en bijzondere soorten daarbinnen”
(Paulissen et al, 2007. Pp 14). Vervolgens wordt er in het onderzoek geconcludeerd dat; “De
contrasterende resultaten voor chloriderange en gevoeligheid voor verzilting zoals gevonden
voor aquatische en bosnatuurdoeltypen moeten deels worden toegeschreven aan
kennislacunes op het terrein van gevoeligheden voor verzilting” (Paulissen et al, 2007. Pp.34).
Er is dus veel onduidelijkheid over het effect van zout op (zoete) natuurdoeltypen in laag
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Nederland. Er kwamen echter wel wat conclusies uit het onderzoek naar voren die van
belang kunnen zijn bij het inrichten van het landschap voor het uitwerken van de
watercascade. Een conclusie die van belang kan zijn is dat de optimale chlorideconcentratie
voor alle onderzochte natuurdoeltypen in het zeer zoete bereik ligt (< 150 mg/L). De
chloridenorm ligt in de studie van Paulissen et al (2007) in het zoete tot licht brakke bereik (<
1000 mg/L). Zolang de chlorideconcentratie dus onder de 1000 mg/L ligt kunnen de
natuurdoeltypen blijven bestaan. Over de bosdoeltypen is minder duidelijkheid, in de
gevonden literatuur worden grote verschillen in zouttolerantie tussen boomsoorten
beschreven (Paulissen et al, 2007).
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Bijlage 3 Tabel groeiseizoenen
1
01-Jan
maïs
wintertarwe
groeien
wintergerst
groeien
zomertarwe
zomergerst
triticale
groeien
suikerbiet
aardappelen (vroeg)
aardappel rest
voederbieten

13
01-Jul
maïs
groeien
wintertarwe
groeien
wintergerst
oogsten
zomertarwe
groeien
zomergerst
groeien
triticale
groeien
suikerbiet
groeien
aardappelen (vroeg) oogsten
aardappel rest
groeien
voederbieten
groeien

2
15-Jan

3
01-Feb

groeien
groeien

groeien
groeien
zaaien

groeien

groeien

14 15
15-Jul
01-Aug
groeien
groeien
groeien
groeien
groeien
groeien
oogsten
groeien
groeien

groeien
oogsten
groeien
groeien
groeien
groeien
oogsten
oogsten
groeien

4
15-Feb

5
01-Mar

groeien
groeien
zaaien
zaaien
groeien

groeien
groeien
zaaien
zaaien
groeien

zaaien

zaaien

16
15-Aug
groeien
oogsten
oogsten
oogsten
oogsten
groeien
oogsten
oogsten
groeien

17
01-Sep
oogsten

6
15-Mar

groeien
groeien
zaaien
groeien
groeien
zaaien
zaaien

18
15-Sep

7
01-Apr

groeien
groeien
groeien
groeien
groeien
zaaien
zaaien
zaaien
zaaien

19
01-Oct

8
9
10
11
12
15-Apr 01-May 15-May 01-Jun
15-Jun
zaaien
groeien
groeien
groeien
groeien
groeien
groeien
groeien
zaaien
groeien

zaaien
groeien
groeien
groeien
groeien
groeien
groeien
groeien
zaaien
groeien

groeien
groeien
groeien
groeien
groeien
groeien
groeien
groeien
groeien
groeien

groeien
groeien
groeien
groeien
groeien
groeien
groeien
groeien
groeien
groeien

groeien
groeien
groeien
groeien
groeien
groeien
groeien
oogsten
groeien
groeien

20
21
22
23
24
15-Oct 01-Nov
15-Nov
01-Dec
15-Dec

oogsten
zaaien

zaaien
zaaien

zaaien
groeien

zaaien
groeien

zaaien
groeien

zaaien
groeien

groeien
groeien

zaaien
oogsten

groeien
oogsten

groeien
oogsten

groeien

oogsten

zaaien
oogsten

groeien

groeien
oogsten
groeien

oogsten
groeien

oogsten
oogsten

oogsten
oogsten

Overzicht verloop groeiseizoen voor verschillende teelten. ( Multifunctionaliteit van overstromingsgebieden: Wetenschappelijke bepaling van de
impact van waterberging op natuur, bos en landbouw. Tussentijds rapport: Landbouw. Prof. Guido. Van Huylenbroeck, Kathleen Bervoets, UG)
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