PLATFORM

landseMelkveehouderij Verenigingisdevraag
gesteldinhoeverrewaterbergingzal kunnen
leiden totextra bedrijfsrisico's ofongewenste
productie-omstandighedenvoordemelkveehouderij.Dit wasdeaanleidingvoordeonderhavigestudiedie het karakter heeft vaneen
quickscan.

Mogelijkeschadedoor
waterbergingop
landbouwgrond

Aard van d e w a t e r b e r g i n g
Deberging van water in het regionaalsysteem isdivers van aard.Het tijdelijk 'parkeren'
van water kan opdrie manieren plaatsvinden.
Zehebben verschillende karakteristieken
(tabel 1),effecten en mogelijke risico's:
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De implementatie van 'Waterbeheer21e eeuw' richtzich momenteel vooral optie kwantitatieve
aspecten van waterberging. Waar, wanneer, hoeveel en hoelang kan waterwordengeborgen?Aan de
kwalitatieve ejfectcn hiervan opgewassen, veeenproductie-omstandigheden istot nu toe nogweinig
aandacht besteed, l/anuitde landbouw isaangedrongen oponderzoek naai'de effecten van waterberging. In opdracht van deSTOWA isbinnen liet regionalewatersysteem verkend of waterberging op
korteojlangere termijngrote risico's met zich meebrengt voorde landbouw. Feiten en ficties zijn zo
goed mogelijk 111 beeidgebracht. Destudie isuitgevoerd doorAlterra, Plant Research International
enCentraal Instituut voor DierziekteControle (CIDC)Lelystad. De resultaten zijn door het Instituut
voorMilieuvraagstukkenvande VrijeUniversiteitAmsterdam en hetCentrum voorLandbouwen
Milieu inecu kennistabel bijeengebracht.
Het oporde hebben van het watersysteem
betekent voor dewaterschappen sinds het denkenover het aangepaste waterbeheer ook langzaamaan in praktijk gebracht wordt,ook het
begrenzen vangebieden voor waterberging.
Berging in het regionale systeem issinds de
grootschalige ruilverkavelingen relatiefnieuw.
Anders dan langs degrote rivieren bestaat hier
veelminder draagvlak voorgedoseerde inundatie vangronden. Toch wordt van de noodzaak uitgegaan. Eengroot deel van de waterbergingzalplaatsvinden op landbouwgrond:
driekwart van het potentiële bergingsgebied is
landbouwgrond en iets meet dan de helft hiervan(53%) bestaat uit grasland ofmais 2 ' 4 '.

meestromende bergingzoals langs beken,
waarbij waterlopen buiten deoevers treden (hoogNederland),
stagnante berging oftewel inundatie met
gebiedseigenwater(maalstop,vooral in
laagNederland vanbelang),
overloopberging oftewel instroom van
water van elders opeen landbouwperceel,
bijvoorbeeld vanuit deboezem (in laag
Nederland).

In demeestegevallen zalwaterberging in
dewinterperiode optreden en van korte duur
zijn.Dit loopt uiteen van enkeledagen tot
enkeleweken.Zodra erweer ruimte is,zullen
de bergingsgebicden snelworden drooggemalen.Hierdoor zalwaterberging niet leiden tot
permanent natte gebieden en bodems.

bouwkundige bedrijfsvoering gesteld.Datgeldt
vooralvoordeveehouderij.VanuitdeNeder-

Resultaten
Gegevens overeffecten van waterberging
op de landbouw blijken schaars.Het landbouwkundig onderzoekheeft zichjuist gericht

Vanuit hetoogpunt van voedselveiligheid,
diergezondheid en milieukwaliteit wotden tegelijkertijd steedsstrengereeisenaande land-

Tabel1.

Voornaamstehydrologischekarakteristiekenvandedrietypenwaterberging.

type
meestromende berging
stagnante berging
overloopberging
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herkomst water
extern
lokaal
extern en lokaal

hydrodynamiek
laagtot matig
laag
matig

frequentie

waterdiepte

1x1-10jaar
0-0.5 m
i x 1-10jaar
0-0.5m
i x 10-100jaar 1-2m

slib
gering tot matig
geen totgering
matig veel

rblijftijd
dagen
dagen
dagen/week
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opdeeffecten vanontwateringopdeproductieomstandigheden. Dezekennisisnietdirect
omkeerbaar.Demeestekennisnaar effecten
vanoverstromingoplandbouwgronden is
afkomstig vanonderzoekindeuiterwaarden1'.
Ditheeft zichvooraltoegespitstopdeproblematiekvancontaminanten eninmindermate
opdierziekten.Dezekennisisvanwegede
specifiekeeigenschappen vanhetwatersysteemvandegroterivierennietdirecttoepasbaarophetregionalesysteem.Derisicoinschattingen zijndanooktentatief
Contaminanten
Debelangrijkste contaminanten inlandbouwgebiedenzijnzwaremetalen, nutriënten
enorganischemicro-verontreinigingen.Ze
zijnmeestalgebondenaanslibenbodemdeeltjes.Inbergingsgebieden kunnenzein
hogeconcentratiesvoorkomendoorhistorischebodemvervuiling(compost)endoorjaarlijksebemesting.Waterbergingleidtertoedat
vooralfosfaat enstikstofinoplossingkomen.
Bijbergingkorterdanenkelewekenzullen
dezenutriënten nadroogleggingvooralviahet
oppervlaktewater verdwijnen.Bijaanvoervan
watervanbuitenhetbergingsgebied zullen
contaminanten vooralaanhetmeegevoerde
slibzijngehecht.Inhetregionaalsysteemgaat
hetombelastingendieveellagerliggendanin
deuiterwaarden.Veelvandirslibmetaangehechtestoffen spoeltmetregenbinneneen
paarwekenweervanhetgewas.
Hetlijkteropdatindemeestebergingsgebiedencontaminantengeenrisicovormenvoor
debodemkwalireit.Uitzonderingendaaropzijn
gebiedenwaarwaterwordtaangevoerdmetveel
verontreinigdslib,zoalsindeKempen.Vooral
zinkofcadmiumkandaninhogeconcentraties
aangevoerdwordenendoorveewordengeconsumeerd.Mestenopgeslagenstoffen kunnen

weltijdelijk hetoppervlaktewater belasten,bijvoorbeeldvanuirpuntbronnen ofbijberging
directnahetuitrijden vanmestopgraslanden
enakkers.Bijberginginhetgroeiseizoenkan
incidenteelooksprakezijnvanverspreidingvan
nettoegepastebestrijdingsmiddelen. Verwacht
wordtechterdatdeconcentratiesinhetbergingswaterdoorverdunninglaagblijven.
Plantenziekten en onkruiden
Plantenziekten wordenovergebrachtdoor
eenbreedscalaaanorganismenzoalsvirussen,
aaltjes,bacteriën,schimmelsofinsecten.Deze
komenvooropofindeplantofbevindenzich
indebodem.Bijwaterbergingopgraslandzullendemeesteplantenziektenzich nauwelijks
manifesteren.Ditkomtomdatdemeeste
pathogenenslechtsactiefzijn inhetgroeiseizoenendebergingmeestalvankorteduur

isenbuiten hetgroeiseizoenplaatsvindt.Pas
bijlangdurigebergingofbijberginginhet
groeiseizoen tredennegatieveeffecten opin
grasland.Daarbijisschimmelvorming inhet
grasofkuilvoerdebelangrijkste.
Voorakkerbouwgewassen ligtditanders.
Kortstondigeinundatieinhetgroeiseizoen
kanaltotverrottingvangewassenleiden.Bij
aardappelenengranentreedtsterfte alopna
drietotachtdagen.Vooraardappelengeldt
daarnaastnogdatdeschadelijke bruinrot-bacteriezichbijwaterbergingkanverspreidenvia
hetbergingswarer'lInveelgebiedengeldteen
beregeningsverbod metoppervlaktewaterom
verspreidingvanbruinrot tevoorkomen.Hierdoorisdeteeltvanaardappeleninbergingsgebiedenongewenst.
Deverspreidingenuirbreidingvan
onkruidenspeeltbijwaterbergingnauwelijks.
Ookhiervoorgeldtdatdeperiodevanwaterbergingveelaltekortisomvooronkruiden
gunstigestandplaatscondities tecreëren.Verwachtwordtdatbergingdenormaleverspreidingvanonkruiden nietmerkbaar bevordert
Welkanlangdurigeberging,aanvoervanveel
sedimentenberginginhetgroeiseizoen leiden
toteenopengrasmat.Hierdoorwordengeen
nieuweonkruidenaangevoerdmaarkunnen
vooralaanwezigeonkruidenzichuitbreiden.
Dierziekten
Hierondervallenzowelziektenveroorzaakr
doororganismenalscontaminatiedoorgiftige
stoffen. Contaminatievanhetveemetzware
metalenkaninprincipeoptredenwanneervee
slibmee-eetdatophetgewasofdebodemis
afgezet.Indemeestevoorzieneregionalebergingsgebiedenisdeaanvoervanvervuild
sedimentechtergering,integenstellingtotde
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ongecontroleerdeverspreiding.
• Waterbergingbuitenhetgroeiseizoenis
minder problematischdanbinnenhet
groeiseizoen.
• Graslandenzijnmindergevoeligvoor
waterbergingdan akkerbouwgewassen.
• Kortdurendebergingleidttotminder
effecten opdelandbouwdanlangdutige
berging.
• Frequentebergingleidttotgunstiger
conditiesvoorpathogenenenonkruiden
danweinigfrequente berging.

uiterwaarden.Deopnamevancontaminanten
viadebodeminhetgrasisbeperkt.Dedoorwerkingvancontaminanten naardevoedselketen
viagewasnaarmelkenvleeslijktminimaal.
Anderedierziektenkunnenoptredendoor
hetetenvanbeschimmeldgewas.Ditkanzich
voordoenbijlangduriger berginginhetseizoen.Parasitaireziektenzoalsleverbotzullen
zichwellichtwatverspreiden,maarookhiervoorgeldtdatdekorteinundatieduur niet
leidttotstructureleinfectiehaarden. Tenslotte
kanwaterbergingincombinatiemetandere
factorenzoalslangdurigenatteperiodenwel
leidentoteenverhoogdeinfectiegraad voorhet
vee.Aanvoervanvirusseninpathogèneconcentratieswordennietverwacht.Virussenzijn
gevoeligvoorultravioletlichtenvooruitdrogingenhebbennaafvoer vanhetwatereen
kortelevensduur.

Hulptabel
Deresultatenvandestudiezijnsamengebrachtineeneenvoudige,opdepraktijk
toegesneden,hulptabelwaarmeedeeffecten en
risico'svanverschillendetypen bergingopeen
rijkunnenwordengezet.Degebruikerkiest
meteenaantalkenmerken hettypeberging
uitineeninvulblokje endetabelzoektdaarde
effecten enrisico'sbij.Derabelistevindenop
deinternetpagina vandeSTOWA
(www.stowa.nl,publicatie2003-18'Waterbergingoplandbouwgronden').
Conclusie en aanbevelingen
• Derisico'svanwaterbergingopplant-en
dierziekrenenproductie-omstandigheden
indelandbouwzijn beperkt.
• Historischebodemverontreinigingen
puntbronnen (opslagvanmest/chemicaliën)kunnenweleenrisicovormendoor

Bijwaterbergingzaldoor waterbeheerders
engrondgebruikersextraaandachrmoeten
wordenbesteedaan:
• veiligstellenvanpuntbronnen metverontreinigingzoalsmestopslag,omleidenvan
riooloverstortenenbeschermingvan
opslagvanruwvoer,
• snelleontwateringnawaterbergingeneen
wachttijd voorbegrazingvancircatwee
weken,
• gevoeligeteeltenzoalsaardappelenof
andereakker-entuinbouwteelten.Deze
wordenontraden inbergingsgebieden
vanwegeeengroteregevoeligheidvoor
ziekrenenproductieschade,
• heruitrijden vanmestoppercelenwaar
kortdaarnawaterbergingkanoptreden.
Aanbevolenwordtomopbasisvanpraktijkproeven debelangrijkste effecten teonderzoekenvanwaterbergingopgewasschade,de
infectiegraad enverspreidingvandebelangrijksteplant-endierziektenendebeschikbaarheidenverspreidingvanrelevantecontaminantenennutriënten.Hierdoorkunnen
productieschadeenrisico'sbeterworden
gekwantificeerd endoorwaterbeheerdersen
ondernemersopwaardewordengeschat,f
Foto's:Willem Lucassen
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