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Waterschap Zuiderzeeland wil haar waterbeheer optimaliseren. Met deSEBAL remotesensing-techitologie istot opperceelsniveau in deNoordoostpolder nagegaan waar dehydrologische knelpunten
liggen. De resultatenzijn opstudieavonden van deland- en tuinbouworganisatie NLTO aan de
ingelanden voorgelegd. Destudiegee/taan dat remotesensing meerwaarde heeft voorhetvlakdekkend beschrijven van hetagro-hydrologischesysteem zoudergebruikvan complexe numerieke
simulatiemodellen) en het begrijpelijk en tastbaar maken van knelpunten, waardoor ingelanden en
dewaterbeheerdersamen aan oplossingen kunnen werken.
Bijdedrooglegging van deNoordoostpolder in 1942zijn drainagecriteria opgesteld, die
eropgericht zijn om water zosnel mogelijk af
tevoeren.Afbeelding 1 geeft de drooglegging
weer opbasis van de huidige zomerpeilen en
het digitale actuele hoogtebestand Nederland
(AHN).Demeeste gebieden hebben een
drooglegging van 1,5 tot 1,8m.-mv.,maar in
gebieden met wateraanvoer heerst soms een
drooglegging van 0,7m.ofminder 5 '.Dedroogleggingisdus verre van uniform. In het kader
van dit onderzoek isbestudeerd ofdeze variatie
acceptabel is.Om dit op een onafhankelijke
manier vast testellen, heeft het bureau WaterWatch met behulp van satellietbeelden een
analysevan de werkelijkegewasverdamping,
bodemvochttoestand engewasgroei voor de
periode 1995t/m 2003gemaakt. De studie
maakt deeluit van het Europese Interreg-programmaFLOWS.

Waterbalansmethode en resultaten
Destudie bestond uit drie verschillende
onderdelen:
• schatten van dediverse watetbalanstermen om tebegrijpen watde omvang van
de huidige waterstromingen is,
• afleiden van knelpunten (tenat en te
droog) vootelk individueel perceel op basis
van de bodemvochttoestand en degewasproducties,en het
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voorleggen van de resultaten aan de ingelanden en hun reactie inventariseren.

Indezestudie isdeverdamping bepaald
met het Surface EnergyBalanceAlgorithm for
Land (SEBAL): een methode om verdamping
vanuit deenergiefluxen aan het aardoppervlak
afteleiden, waarmee ingewikkelde berekeningen van destromingen van het bodemvocht en
waterontrekking door wortels kunnen worden
vermeden.Gewassen hebben een lage temperatuur alszezijn gekoeld door verdamping. Het
duidt aan dat dewortelzone voldoende vocht
krijgt. Gewassen met een hoge temperatuur
hebben een tekort aan vocht.Satellieten meten
deoppervlaktetemperatuur.Deze meting
vormt de invoer in hetSEBAL-model1''2').
Afbeelding 2geeft dejaarlijkse totale actuele
verdamping van deNoordoostpolder voor15195
weer.Dehoogste verdamping vindt plaats in
de bossen (ongeveer 600millimeter perjaar),
gevolgd doorgrasland (520millimeter) en
akkerbouwgebieden (450millimeter).De
gemiddeldejaarlijkse verdamping voor de
geheleNoordoostpoldcr in 1995bedraagt
487millimeter, voor deperiode 1995t/m 2003
473 millimeter.
Degemiddeldejaarlijkse neerslag m het
gebied komt uit op 877millimeter. Deverdeling hiervan overde Noordoostpolder isechter

Drooglegging(a/stand tussen maaiveldenopenwaterstree/peil tijdens dezomer)indeNoordoostpolder.
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Eengebied istenat voor landbouwkundige
doeleinden alsovereen langere periode
nauwelijks verdampingstekorten optreden
(potentiële-actuele verdamping minder
dan 25millimeter perjaar)en de relatieve
drogestofproductie lager isdan 60procent.
Eengebied is tedroogvoor landbouwkundige doeleinden alsover een langere
periode een aanzienlijk verdampingstekort
aanwezig is(potentiële-actuele verdamping meer dan 150millimeter perjaar) en
de relatievedrogestofproductie lager is dan
60procent.

niet uniform. Opbasisvan gekalibreerde
regenradarbeelden blijkt namelijk dat in de
jaren 200t t/m 2003aan dewestzijde van de
polderjaarlijks 200millimeter meer neerslag
vieldan aan deoostzijde (zieafbeelding 3).

Afo.2:

Toralcjaarwaarden vanactueleverdamping in19515.

Afo.3:

Totalejaarwaarden van neerslag,gemiddeldoverdeperiode2001t/m 2003.

Nu de neerslagen actuele verdamping op
onafhankelijke wijze zijn vastgesteld, kan de
totalewaterbalans worden opgesteld. Hietvoor
zijn ookdebietmetingcn van dedrie gemalen
en elfinlaatpunten gebruikt. Gemiddeld genomen wordt overdegehelepolderjaarlijks 130
millimeter ingelaten en 880millimeter uitgemalen.Het tekort in de waterbalans kan
worden toegeschreven aan kwel,wat neerkomt
opongeveer 340millimeter perjaar. De informatie over kwel-ende variatiedaarvan per
jaar -isbelangrijk voor het aanwijzen van
gebieden met wateroverlast.Tijdens de studie
iseen kwel/wegzijgingskaart vervaardigd die
aangeeft hoede340millimeter overde Noordoostpolder isverdeeld (zieafbeelding 4).

Drogestofproductie
Het SEBAL-modelschat de drogestofproductie van allegewassen volgens de principes
vangeabsorbeerde fotosynthetische straling en
de kooldioxideflux die viade huidmondjes
wordt opgenomen.Afbeelding 5geeft de variatie in drogestofproductie over de Noordoostpolder weer. Het blijkt dat vooral de oostkant
van depolder een hogere drogestofproductie
kent.Dezeverschillen ontstaan dooi differentiatie ingewastype,grondsoort, bedrijfsbeheer
en waterbeheer.
Om deeffecten van het gewastypc opde
drogestofproductie teelimineren, isdezevoor
elkeeenheid van het LGN-bestand (LandGebruik Nederland) verder bestudeerd. De maximale waarde binnen elkeLGN-klassevoor de
Noordoostpolder isvastgesteld, waardoor vervolgens dedrogestofproductie alseen relatieve
maat binnen deNoordoostpolder kan worden
uitgedrukt. Omdat deconversievan drogestofproductie naar oogstbarcdelen (graankorrels,
knollen, bollen)binnen elke LGN-klasse gelijk
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is, valt dekaart van relatieve drogestofproductiealseengoede weergavevan de relatieve
landbouwkundige producties te beschouwen.
Deze methode maakt het mogelijk gebieden
met verminderde productie aan tewijzen zonder tussenkomst van ingewikkelde numerieke
groeisimulatiemodcllcn.
Deagrarische productie voor vrijwel alle
agrarische LGN-klassen blijkt tussen de 50 en
rooprocent te liggen;er isdus een aanzienlijke
spreiding in de landbouwkundige producties
binnen degrenzen van de Noordoostpolder.
Devariatie kangedeeltelijk aan de hand van de
bodemkaart worden verklaard, maar blijkt
nauwelijks een verband met drooglegging te
hebben.Debelangrijkste conclusie isdan ook
dat delandbouwkundige producties in de
Noordoostpolder vooraldoor het bedrijfsbeheer worden bepaald.

> 1500

Hydrologische knelpunten
Indezestudie isgebruik gemaakt van een
innovatieve methode om 'te nat' en 'te droog'
teclassificeren. Voorelkepixelvan 30bij30
meter wordt nagegaan ofde criteria voor knelpunten van toepassing is(ziekader).
Aft).4:

Totalejacmvaardcii van kwel.

Uit afbeelding 6 isop te maken dat in de
driehoek tussen Creil,Espelen Emmeloord
natschadeoptreedt. Dit gebied ligt laag, kent
bovengemiddelde neerslag(veroorzaakt door
convectieve neerslag)en er treedt veel kwelop,
omdat het hier om goeddoorlatende zavelgronden gaat.Ookzijn enkele natte enclaves te
ontdekken tussen Nagele en Tollebeek, langs
het Ketelmeer nabij Schokland en rond Luttelgeest.Waterschap Zuiderzeeland kan deze
resultaten direct gebruiken voor het nieuw op
testellen omgevingsplan en voor discussies
met belanghebbenden.

ton/ha
O

Afbeelding 7geeft droogteschade binnen
deNoordoostpolder weer.Demeest opvallende
conclusie isdat droogteschade veel minder
voorkomt dan natschade. Bovendien komt
droogteschade verspreid over degehele Noordoostpolder voor en zijn daar nauwelijks concentratiegebieden tevinden.Voorts blijkt dat
dewateraanvoer naar de hogergelegcn zandgronden indeoostrand van deNoordoostpolder voldoende is(eventueel zelfs teveel),omdat
dezegebieden geen symptomen van verdroging tonen.

Conclusies
Dezestudie heeft aangetoond dat met
behulp van remote sensing het agro-hydrologischesysteem kwantitatiefbeschreven kan
worden.Demeerwaarde zit vooral in devlakdekkende waardes met een detailniveau van
30meter. Traditionele methodes zijn gebaseerd op puntmetmgen ofop ingewikkelde
40
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Aft). 5:

Totakjaanvaardenvan drogestqfproductiein 1995.

simulatiemodellen met onzekerheid in de
ruimtelijk verdeelde invoergegevens. Het
blijkt dat deNoordoostpolder meer natschade
dan droogschade kent.Deze natschade zal in

detoekomst alsgevolgvan meer intensieve
neerslagen bodemdaling naar verwachting
verder toenemen.Verder blijkt dat een geringe
drooglegging op specifieke combinaties van
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symptonen van natschade
systematische natschade

sterkevalidatievandegebruikte methode
inhoudt.Vanwegehetenthousiasmewaarmee
deresultatenvandeNoordoostpolder zijn ontvangen,heeft WaterschapZuiderzeeland
inmiddelshetgehelebeheergebiedopdezelfde
wijzeinbeeldgebracht.
WaterschapZuiderzeeland heeft vooralle
geïnteresseerden degegevensenresultatenvan
dezestudieinkaartbeeldcnophaar internetpagina(www.zuiderzeeland.nl) geplaatst.
Hiermeewordenderesultaten totindehuiskamertoegelaten,wathetbegrijpenvan
wateroverlastenwatertekort-endeoplossingendaarvan-alleenmaarzalbevorderen.
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Plaatsen in de Noordoostpolder diegemiddeld over de periode 1595 t/m 2003 te nat waren.
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symptonen van droogteschade
systematische droogteschade

Afb. 7.

Plaatsen in de Noordoostpolder die,gemiddeld overde periode 1995t/m 2003 te droocj waren.

bodemsoort,drainageengewastypenietnadelighoeft tezijn.
RemotesensingenGIS-kaartenvanneerslag,verdamping,kwelenknelpunten zijnop

tweediscussieavonden vandeNoordelijke
Land-enTuinbouw Organisatieaandeagrariërsvoorgelegd.Deresultaten blijken metde
ervaringen vanhenovereentekomen,wateen
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