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I N U N D A T I E VAN LANDBOUWGROND E N N A T U U R G E B I E D

Proevenmet
waterbergingin
Frieslandsuccesvol
InundatieproeveninFrieslandzijndermatesuccesvolgeweestdareenvervolgreedsisopgestart. De
resultatenvandeeersteserieproevenmethetonderwaterlatenlopenvanlandbouwgrondennatuurgebied hebbenhiervoorvoldoendeguustigcresultatenopgeleverd.
Friesland krijgt volgensrecenteschattingenvanhetKNMI,opbasisvanhetzogehetenmiddenscenario,in2030temakenmet
eentoenamevandeneerslagintensiteitvan
zesprocenteneenzeespiegelstijging van
15centimeter.Deneerslagintensiteit zaltot
2100naarschattingmet20procent toenemen
endezeespiegeldekomendeeeuw60centimeter stijgen.
Dezeophandenzijnde klimaatsverandering,dezeespiegelstijging endeverdergaandebodemdaling(doorzout-engaswinning,
maarookdoorveenoxidatie)zullennaarverwachtingdewaterhuishouding inFriesland
behoorlijk beïnvloeden.Zozalhetmoeilijker
wordenomhetboezemwater ondervrijvervalaftevoerennaarzeeenzaldeverziltingsbestrijding doormiddelvandoorspoelingop
denduur wellichtgeheelonmogelijk worden.Omdeontwikkelingen hethoofd tebiedenzaldeFriesewaterhuishoudingaangepastmoeten worden.
DeProvinsjeFryslânheeft zichzowelin
het tweedewaterhuishoudingsplan(dat
geldttot2008)alsinhetbesluit 'Hoofdkeuzenenrandvoorwaarden afvoer enbergingvanwaterinFryslân'uitgesproken voor
deontwikkelingvan"eenrobuustenveerkrachtigwatersysteem."Ditmoet worden
bereiktdoorhetherstellen vanoeversen
kadenéndoorvergrotingvandeboezem,
uitbreiding vandegemaalcapaciteit, aanwijzingeninrichting (opvrijwillige basis)
vanbergingspolders innatuur- oflandbouwgebiedenmogelijkeafkoppeling van
gebiedenvandeFrieseboezem.Bijdirallesis
hetvasthouden, bergenendanpas afvoeren
vanwatereenleidendprincipe.
Eind2000isopbasisvandeprovinciale
besluitvormingenhetIntegraalWater42 I H 2 0
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beheerplan FrieseWaterschappen gestart
metdevoorbereidingvantweeinundatieproevenomdeconsequentiesvanhetkortstondigonder waterzettenvannatuur-en
landbouwgebieden teonderzoeken.
DeProvinsje Fryslân,Staatsbosbeheer,de
AnimalSciencesGroupvandeuniversiteit
vanWageningenendevoormaligegezamenlijkeFriesewaterschappen -nuWetterskip
Fryslân-participeerden inhetproject.
Deinundatieproeven werden respectievelijkuitgevoerd opPraktijkcentrumNij
BosmaZathenabij Leeuwardenvande
AnimalSciencesGroup,optweemelkveebedrijven indebuurt vanBoornzwaagen
Offrngawier enindepolder 'Kopfan
'eBloksleat'tussenJoureenSneek.Delaatste
locatieisinbeheereneigendomvanStaatsbosbeheer.Hetecologisch onderzoeksbureau
AltenburgenWymengaverrichtteindeze
polderhetonderzoek.

Nij Bosnia Zathe (landbouw)
Vandediverse proefveldinundaties
(najaar 2001,winter 2001/2002,voorjaar2002,
verschillende inundatieduren) zijn deeffectenonderzocht opopbrengstenvoederwaardeeniseeninschattinggemaaktvanhet
economischeffect voorgraslandpercelenop
kleienveen,zowelintensiefalsextensief
beheerd.
Deinundatieproeven oponder andere
Nij BosmaZathelatenziendatinundatiein
dewinter nietleidttotveranderingvan
opbrengstenvoederwaarde,datinundatiein
hetnajaar envoorjaar welleidttotverminderdeopbrengsten, waarbij bijintensiefen
extensiefbeheerverschillende effecten wordenwaargenomen,endatdegrondsoort
geenverschilinopbrengsten oplevert.

Kopfan'eBloksleatpolder (natuur
met agrarisch medegebruik)
Rondom dedrieproefmundaties inde
polder (februari 2001,okrober2002,februari
2003)zijn devolgendeaspecten onderzocht:
depraktische uitvoering,deinvloedop
waterkwaliteit en-huishouding, deecologischewaarden,beheertechnischezakenende
landbouwkundige gebruiksmogelijkheden.
DeproefindeKopfan'eBloksleatpolder
laarziendatinundatievaneenreservaatsgebiedpraktischgoeduirvoerbaar is,datde
invloedopwater-enbodemkwaliteit enook
waterhuishouding indirgebiedgeringisen
darrekeninggehouden moet wordenmet
eensterkeafname vanbiomassaindebodem
(regenwormen),dienadeligkanzijn voorde
weidevogelsenmogelijk dusdenatuurdoelstelling.Deafname vanbodemfauna blijkt
natweekorteinundaties indezelfde winter
veelernstigerdannaééninundatieperwinterseizoen.Onduidelijk isverder hoesnelde
regenwormpopulatie zichherstelt. Ondanks
devergoedingdieaandepachterswerd uitgekeerdomhunmedewerking re verkrijgen,
hebbendepachrers aangegeven darzijeen
sterkevoorkeur hebben voor"geenwaterop
hun land."Uitraadplegingvandiversedeskundigen isgeblekendat hoogstwaarschijnlijkgeengevaarbestaatvoorleverbotof
fusarium.

Vervolgonderzoeken
Ookiseeninschattinggemaakt vanhet
economischeffect vaninundatie vanintensiefenextensiefbeheerdgrasland opbasis
van(niet-significante) opbrengstverschillen
tussenniet inundereneninundatieinhet
voorjaar. Hieruit komt naarvorendatzowel
bijintensiefalsextensiefbeheerd grasland
inheteerstejaarnainundatie economische
schadeontstaat.Dezeschadewordtvoor
intensiefgrasland hettweedejaar door
meeropbrengsten ongeveer gecompenseerd,
terwijl deschadeopextensiefgrasland inhet
tweedejaargroteris.
Geblekenisdatopeenaantal onderdelen
aanvullend onderzoekgewenst is.Zoiseen
naderonderzoeknaardeeffecten van inundatieophetbodemleveninmei/juni 2004
uitgevoerd.Deresultatenzullen binnenkort
bekend worden.
Deinundarieproeven zijnuitgevoerdop
proeflocaries.Metanderewoorden,locaties
diezichnietexplicietlenenvoordeopvang
vanwarer.BijdeproefindeKopfan'eBloksleatpolder ginghetomeenproefoppolder-

DeBloksleatpoldertijdensdeinundatie.

niveau(84ha).Dewaterhoeveelheid (een
schijfwatertotcirca20cmbovenmaaiveld)
tenbehoevevandeinundatiewerd middels
eenpomp opgebracht.
DeproefbijNij BosmaZathewaseen
onderzoek opproefveldjes vantweebij acht
meter meteenopgebrachtegeplandewaterschijfvan 10tot 15centimeter.Het bleek
echter moeilijkbinnen deafscheiding vande
proefveldjes hetwaterniveau te handhaven.
Hierdoor bedroeghetgemiddelde niveau
slechtszevencentimeter.Vandaardatvooraf
doorWetterskipFryslânalwasbeslotenom
vervolgonderzoek optestarten opbasisvan
praktijksituaties met 'gunstige'(lees:effectiefinterichtenentebenutten) retentiepolders.Ditvervolgonderzoek werdmede nodig
geachtomdeinrichtingsvoorwaarden van
retentiepolders naderteconctetiserenende
effecten vaninundaties nogbeter inbeeldte
krijgen.
Deproeven hebbendenodige informatie
opgeleverd.Debelanghebbende organisaties
denken nu positiefmeeoverhoedevraag
naarextrawaterberging isteconcretiseren.
Staatsbosbeheerenandere natuurorganisa-

tieshebbenalseigenaar van natuurgronden
toegezegdconstructiefmeetewillen denken
omdeinFriesland opbasisvan natuurdoelstellingen geschiktegronden,3.000tot4.000
ha,vooreventuele inundatie beschikbaar te
willenstellen.Degeschiktheid vandeze
gebiedenvoorwaterberging isdan nog
afhankelijk vande inrichtingsmaatregelen,
dematevanagrarischmedegebruik ende
lokalevraagnaarextra waterberging.
Maarookdelandbouworganisatie in
Frieslandheeft dehelpendehand toegestoken.DeNLTOheeft laten wetenmeetewil-

lenwerken aanéénofmeerdere praktijkproeven,ditookomnaderekennisopte
doenoverdeeventuelerisico'svan waterberginginagrarischgebied inrelatietotde
voedselveiligheid. Ookwilmen ervaring
opdoen methetopstellenvaneenontwerpregelingvoorcertificering indevoedselketen.
DeProvinsjeFryslânen Wetterskip
Fryslânzullenuiterlijk inhet komende
voorjaar meteennieuw projectvoorstel
komendatpast inhetkadervandestudie
naarwaterbergingindezeprovincie, f

Platform
Platform-artikelen wordeninderegel,alsderedactiezeaccepteert,naongeveereenmaand
geplaatst.
Opderedactieligteenhandleidingdieingaatopdeopbouwvandezeartikelenendewijze
waaropzeingeleverdmoetenwotden.
Demaximalelengtebedraagtdriepagina's(2000woorden),waarbijopiederepaginaéénillustratiegeplaatstkanwotden.
Weeskritischmethetgebruikvantabellenengrafieken.Dezenemenvaakveelruimtein,zijn
nietaltijdverhelderendenzorgenvoorsaaiepagina'sdienietgoedopgemaaktkunnenworden.
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