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Waterpark Het Lankheet: innovatie van waterbeheer en landgebruik

Adrie van der Werf, Jan van Bakel, Stijn Reinhard en Pieter Vereijken

De Kaderrrichtlijn Water zal hoge eisen gaan stellen aan de kwaliteit van het
oppervlaktewater in Europa. Het huidig (agrarisch) landgebruik stelt de
waterbeheerders voor grote problemen, met name overstromingen,
verdroging, vermesting en vervuiling. Klimaatsverandering zal de
problematiek voor de waterbeheerders en de landgebruikers alleen nog
maar vergroten. De oplossingen voor alle waterproblemen tot nu toe
aangedragen zijn vaak mono-functioneel en contra-productief voor andere
functies. Op landgoed Het Lankheet nabij Haaksbergen is een
praktijkexperiment gestart waarin innovaties in waterbeheer en landgebruik
worden uitgetest op effectiviteit en haalbaarheid.

Waterpark Het Lankheet
Het onderzoeksproject in het landgoed Het Lankheet loopt tot en met 2009 en is een
gezamenlijk initiatief van Wageningen UR, Het Lankheet, de Provincie Overijssel, het
Waterschap Rijn en IJssel en de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM)
met medewerking van de gemeente Haaksbergen. In Lankheet wordt onderzocht hoe
waterberging ecologisch en economisch kan worden gecombineerd met
verdrogingsbestrijding en natuurontwikkeling, als het te bergen water eerst wordt
gezuiverd in een aangelegd stelsel van rietmoerassen. De resultaten uit dit onderzoek
worden gebruikt voor een economische verkenning van deze nieuwe vorm van
landgebruik om voedselgewassen als gras en granen op grote schaal te vervangen.
Dit is van belang voor boeren en andere landeigenaren die te kampen hebben met
steeds lagere inkomsten. Het project dient om ervaring op te doen voor een
grootschalige invoering van dit soort systemen in zowel hoog als laag Nederland. Met
100.000 ha rietvelden kan een groot deel van de waterbergingsbehoefte worden
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gedekt. Daarnaast zullen hiermee naar verwachting de KRW-doelstellingen voor
fosfaatconcentraties in het oppervlaktewater in ons land kunnen worden gehaald.

Rietvelden
Op een bruto oppervlakte van 5 ha zijn 3 ha rietvelden aangelegd (zie foto; ca. 9
maanden na het poten van de wortelstokken). Deze 3 ha riet is op jaarbasis potentieel
in staat 150 kg P en 1500 kg N vast te leggen. Doelstelling is om hiermee de
concentratie van P van het ingelaten oppervlaktewater van de Buurserbeek terug te
brengen van 0,2 naar 0,05-0,1 mg/L. Dit correspondeert met een jaarlijkse zuivering
van 1-1.5 miljoen m3 beekwater. Een pompensysteem stelt ons in staat om op
gewenste momenten het systeem aeroob dan wel anaeroob te maken. Hiermee kan
de denitrificatie, afbraak van organisch materiaal en fosfaatadsorptie in het
rietsysteem gereguleerd worden. Behandelingen kunnen in 3-voud uitgevoerd worden.
Het riet wordt jaarlijks geoogst, om enerzijds de opgenomen nutriënten te verwijderen
en anderzijds om de biomassa in de vorm van groene energie economisch te kunnen
benutten.

Verdrogingsbestrijding
In 2005 is een SIMGRO-model van Lankheet en omgeving opgezet dat vooral zal
worden gebruikt om op relatief grote schaal de effecten van de aanleg van rietvelden
op de verdrogingsbestrijding, de piekafvoeren en de landbouw af te schatten. Een
voor de waterschappen belangrijke vraag is wat het effect is van grootschalige aanleg
van rietvelden op het afvoergedrag van de Buurserbeek (zowel piekafvoeren als de
basisafvoer). Daartoe zullen scenario berekeningen van het stroomgebied worden
uitgevoerd waarbij op diverse locaties rietvelden worden gesitueerd die al of niet ook
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geschikt zijn voor piekberging. De hydrologische effecten van de maatregelen langs
de Buurserbeek worden ingeschat met behulp van de detailstudie van het Landgoed
het Lankheet.

Kosten-baten analyse
In 2006 is op basis van de chemische samenstelling van riet door ECN een studie
uitgevoerd naar de energetische verwerkingsmogelijkheden van riet. Diverse
thermische verwerkingstechnieken bieden mogelijkheden, evenals de conversie van
rietbiomassa naar ethanol. Een ruwe berekening laat zien dat 100.000 ha riet een
hoeveelheid bioethanol oplevert waarmee ca. 5% van de totale brandstofconsumptie
in Nederland gedekt kan worden. De komende jaren zullen deze mogelijkheden verder
onderzocht worden, evenals de logistiek omtrent oogst, transport etc.

In samenwerking met het Nationaal Groenfonds zullen de resultaten vanuit deze pilot
geïntegreerd worden in een economische kosten-baten analyse. Een van de vragen
die beantwoord dient te worden is: welke financiële vergoeding is reëel voor berging
en zuivering van een kuub beekwater? Op basis daarvan zullen afspraken met het
waterschap kunnen worden gemaakt over betaling van de gerealiseerde
waterzuivering en waterberging, zodat naast de opbrengst van biomassa ook het
waterbeheer als blauwe dienst een economische drager wordt.
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