ACHTERGROND

WATERBEHEER OP WADDENEILAND HEEFT ZIJN EIGEN REGELS

BoerenwateropTexel
Opdebiologisch-dynamisch zuivelboerderijSt.DormaisopTexelwordtsinds2001gewerktaanten
hem waterbeheer.EdwinvanStratenzoektsamenmetWitteveen+BosenhetCentrumvoorLandbouwenMilieu naareenvormvanwaterbeheerwaarvandeagrarischebedrijfsvoering zoveelmogelijkkanprofiteren. Hetmagniettenatwordenindewinter,maarookweermettedroogindezomermaanden.Na anderhalfjaarexperimenteren,metenenoogstenzijndeeersteresultatenbekend.
Hetwatersysteem opeen waddeneiland
alsTexelisniet tevergelijken metdat van
hetvasteland.Zoetwater isopTexelschaars.
Indeondergrond komt opdemeestelokatiesopgeringediepte brak-zout grondwater
voor.Alleenonderdeduinen enonderde
keileembultDeHoogeBerg(inhetzuidoostenvanheteiland)zijnzoetwaterbellen aanwezig.Deenigeaanvoer vanzoetwater vindt
plaats vianeerslag,datzoweldezegrotere
bellenaanvult alskleine regenwaterlenzen
vormt tussen deperceelsloten inhetagrarischgebied.Daarnaastbeperktookde
inrichtingvanhethuidige watersysteem de
beschikbaarheid vanzoetwater,omdat het
eropisgerichthetwaterzosnelmogelijk af
tevoerenomoverlast tevoorkomen.Dit
magdanmisschien invroegeretijden hebbenvoldaanaandeeisenvanhetgrondgebruik;tegenwoordigervaren boerenopTexel
steedsvakerproblemen door tedroge ofte
zouteomstandigheden indezomer.Ook
natuurgebieden hebben lastvan verdroging.
Dehoeveelheidzoetwateropheteiland nam
indeafgelopen decenniaaf Bij hetzelfde
beleidendeverwachte klimaatsveranderingenzalditprocesdoorgaanenzullendeproblemenvoorlandbouw ennatuur toenemen.

mogelijke oplossingen wildehet HoogheemraadschapHollands Noorderkwartier
(HHNK)toetsenaandepraktijk dooreen
pilotproject optezetten.Het hoofddoel iste
onderzoeken welkemogelijkheden voor
watetconserveringbestaan binnen delandbouwkundige eneconomischegrenzen van
het boerenbedrijf eninhoeverrewaterconserveringdoordelandbouw (opperceelsniveau)kanbijdragen aanverminderingvan
droogteenongewenste verzilting.Succesvollemaatregelen moetenvertaald kunnen
worden naardeandere landbouwbedrijven
opTexel.

'Masterplan Water voor Texel'
Hetpilotproject maakt onderdeel uit
vanhet 'Masterplan WatervoorTexel'vande
ProvincieNoord-Holland, degemeente
Texelenhethoogheemraadschap.Het plan
geeft eenstrategievoorhet realiserenvan
integraalwaterbeheer opTexel.Wensenen
belangen ophetgebiedvanwaterbeheer op
Texelworden tegen elkaarafgewogen en
afstemming vindt plaats met lopendeof
geplandeprojecten.Voordekomendejaren
isvoorcirca2,7miljoen euroaan nieuwe
waterprojecten gepland.Debasisvoorhet
Masterplan vormdehet'GrootGeohydrologischOnderzoekTexel'vanWitteveen+Bos

Pilotproject
Delandbouw opTexelheeft veelgrond
ingebruikenkandaardoor eenoplossing
bieden.Doorwaterconserveringkande
landbouw degrond-enoppervlaktewaterpeilenverhogenenzonaarverwachtingde
verdrogingenverziltingverminderen.De
zout-endroogteschade nemen af maar het
risicoopnatschade kantoenemen.Door
maatwerk metander (flexibel) peilbeheeren
verruiming vanhet waterbergend vermogen
vandesloten kunnen zoweldeboeren alsde
omringende natuur profiteren van het
beschikbare zoetewater.Verruimingvan
hetwaterbergend vermogen doordeaanleg
van natuurvriendelijke oeversvergrootook
denatuurwaarden binnen desloten.Deze
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St.Donatus iseen biologisch-dynamisch
zuivelbedrijf metzowelakkerbouwals
melkveeeneengroot scalaaan nevenactiviteiten.Het bedrijfheeft zo'n60hectateland
ineigendom enhuurt daarnaast nog30hectarevanNatuurmonumenten enStaatsbosbeheeralshooiland.Debodem kan gekarakteriseerd worden alszavelmetsomseenkleiofveenlaag.Eénvandeondernemers,Edwin
vanStraten,doetmeemet dit pilotproject,
omdat hijzelfde problemen vanhetTexelse
watersysteem ervaart.Indezomer heerst
droogte,terwijl indewinter deovertollige
neerslagsnelwordtafgevoerd omoverlast te
voorkomen.Inhet vroegevoorjaar iseen

Witteveen+Bosheeft voorhetgeohydrologischonderzoekopTexeleengecombineerd
grond-en oppervlaktewatermodel
gemaakt,waarbij hetrekeninghoudtmet
dezogehetendichtheidsstroming.Tothet
jaar2100wordtonderanderedeinvloedvan
destijgingvandezeespiegel(inclusief
bodemdaling)endeinvloedvanklimatologischeveranderingenophetwatersysteem
ophetwaddeneilandberekend.Uitdeze
verziltings-en verzoetingsberekeningen
concludeertWitteveen+Bosdatdebemalen
poldersonderzeeniveauzonderwaterhuishoudkundigemaatregelendekomende
eeuwtemakenkrijgenmeteengroeiend
gebrekaanzoetwater,watzichuitinzowel
verdrogingalsverzilting.

aantal locatiestenatomhet land optekunnen,terwijljuist deeerstebemestingvan
essentieelbelangis.Omdat Donatuseenbiologisch-dynamisch bedrijfis, kanEdwinvan
Straten later inhetjaar nietbijmesten met
kunstmest. Eenanderprobleem isdat het
land verslempt alsdewetkzaamhedenonder
tenatte omstandigheden moeten wotden
uitgevoerd.Dit kandegewasgroeiinhet
voorjaar belemmeren.Deeffecten van
droogtezijn ophet bedrijfover dehelekavel
merkbaar. Indezomermaanden komt het
vaakvoordaterteweiniggrasophet land
staatendewitteklaverinhetland letterlijk
verschrompelt dooreen vochtgebrek.
OpDonatus wordt geëxperimenteerd
metwaterconserveringopruim 22hectare
landbouwpercelen (deproefpercelen).De

Eentraploosinstelbarestuw.

overigepercelenzijn gebruikt alshydrologischeenlandbouwkundige referenriepercelen.Omdeeffecten vanwaterconservering te
kunnen monitoren iseenuitgebreid hydrologischmeetnet opgezet.Deveelal automatischemetingen betreffen deneerslag,de
grondwaterstand (opverschillendelocaties),
hetbodemvochtgehalte (opverschillende
locatiesendieptes),het oppervlaktewaterpeil
(voorennadestuw)enhet chloridegehalte
vanhetgrond-enoppervlaktewater. Daarnaast heeft EdwinvanStratengedurendede
tweedehelft van2001 enheelvorigjaar allerleiaspecten vandeagrarische bedrijfsvoeringbijgehouden omopbrengsten tekunnenvergelijken eninzicht tekrijgen inde
veldwerkzaamheden enhun afhankelijkheid
vanhetwaterregime.Opdeproefpercelen is
injuni 200reen traploos instelbare stuw
geplaatst diedemogelijkheid biedtdoor
peilverhoging eenwatervoorraad optebouwenvoordedrogezomermaanden.Tevensis
destuwgebruikt ominzicht tekrijgen inde
relatie tussen het oppetvlaktewaterpeil ende
grondwaterstand. Ineeneerderstadiumis
dehoofdwatergang diedeafwatering vande
proefpercelen verzorgt,verbreed en natuurvriendelijk ingericht.Hiermeeisdeberging
enafvoercapaciteit binnen het proefgebied
gewaarborgd.

Conclusies uit meetresultaten
Deneerslagdieopdeproefpercelen valt,
wordt indeperiodefebruari t/m oktober
vastgehouden door hetstuwpeilzo'n 50centimeter hogerdanhetpolderpeil intestellen.Ditheeft totgevolgdatdegrond-en
oppervlaktewaterstanden opde proefpercelenindezeperiodenenkeledecimeters hoger

Natuurvriendelijkeoevers

liggendanopdereferentiepercelen. Uitde
metingen blijkt datdereactievan het
grondwarersysreem opsnelle veranderingen
inhetoppervlaktewaterpeil traagis.Dereactietijd vanhetgrondwater bedraagt circaéén
tot tweeweken(hetgeenverwacht mag wordenopzavelgronden).Voorzowelgrasals
graanzijn volgensde'Waternood'-principes
doelrealisatiegrafieken opgesteld.Voorhet
grootstedeelvan2002ligtdegrondwaterstand binnen deoptimale range.Indewintermaanden dreigtdesituatiesomstenat te
worden.Voordesituatiezonder opstuwing
inhetjaar 2001 lagdegrondwaterstand voor
eendeelzowelindeproefpercelen alsinde
referentiepercelen nietbinnen deoptimale
range.Indezomermaanden dreigdedesituatietoen tedroogteworden.
Voorhetberekenenvanhereffect van
zoetwaterconservering opde landbouwkundigeopbrengsr iseenSWAP-modelopgesreld.SWAP iseennumeriek onverzadigde
zonemodelenstaatvoorSoilWater
ArmospherePlant.Dit ééndimensionale
modelisgekalibreerd aandehand vande
meetgegevens.De modelresultaten vande
SWAP-berekeningengevenaandatdoor het
verhoogdestuwpeildeopbrengst met zo'n
drieprocent kan toenemen.Dit komt doordatdedroogteschadeofschadedoorverziltingisverminderd.Waterconservering biedt
dusperspectief Opgemerkt wordtdat vanwegedetraagheid vanhetsysteem het
moment vanstuwen vangrootbelangisen
zovroegmogelijk moet plaatsvinden.

Ervaringen
Naastdemeetresultaten enmodelberekeningen,dielatenzieninhoeverrewaterconserveringwaterhuishoudkundig wat
oplevert,zijn ookdeervaringen vande
ondernemer metwaterconservering van
groot belang.Dit bepaaltuiteindelijk inhoeverrewaterconserveringook daadwerkelijk
toepasbaar isophetbedrijf "Het is eigenlijk
eenconflict.Jewilt vroeggenoegwarer kunnenvasthouden omdedroge zomermaandengoeddoor tekomen,maarjewiltook
vroeginhetvoorjaar het land opomde
bemestinggoeduit kunnen voeren",aldus
EdwinvanStraten.
Vorigjaar wasklimatologisch eengoed
jaar voordelandbouw opTexel.Erwas altijd
voldoendewater.Ophetjuiste moment viel
steedseenregenbui,waardoor langdurige
drogeperiodenzichniethebbenvoorgedaan.OpSt.Donatus isdegrasproductie
daardoor bovengemiddeld geweest.Dit
bleekookuit deopbrengstcijfers. Edwinvan
Stratenheeft geenverschilervaren tussende
opbrengst vanhetgestuwdedeelende

opbrengsr vanhet ongestuwdedeel. De
opbrengst vandemaaiweidesopde referentiepercelen lagenvorigjaar bijna rweekeer
zohoogalsin 2001.Heteffect vangoede
weersomstandigheden overschaduwt het
effect vanopstuwing.Het50centimeter
hogerepeilinfebruari 2002heeft geen
watetoverlast totgevolggehad.Denatte
plekken dienormaalvoorkomen opherland,
waren nu welwargroter.Eind februari ging
destuw tijdelijk omlaagenwashet land
binnen eenweekweerbewerkbaar. Dit komt
overeenmetdeverwachringvanuitde
hydrologische resultaten.Zichtbareproblemenvoordraagkracht ofbodemstructuur
zijn nietontstaan,omdatvooralhetbodemvochtgehalte ineersteinstantie afneemt.
Eindmaart 2002isdestuwweeropgezet
metdebedoelingwatervasttehouden voor
derestvanhetgroeiseizoen.Ditwastelaat,
want hetbleeknietmeer mogelijk devolledigewatervoorraad van50centimeter inde
watergangen optebouwen.Hetpeilin het
gestuwde deelkwammaximaal 20centimeter bovenhetpolderpeiluit.Eind augustus
isdestuw definitiefomlaaggegaan alsreactieopeenextreem natte weersvoorspelling.
Gedurendedepeilopzettradgeen wateroverlastop.Dedraagkracht wasaltijd voldoende,
waardoordeveldwerkzaamheden gewoon
optijd konden worden uirgevoerd.

Het vervolg
Anderhalfjaar onderzoekheeft veelkennisopgeleverd.Met fijnregeling vande
waterhuishouding opbedrijfsniveau blijkt
winsttebehalen.Verziltingen verdroging
lijken teverminderen. Hetkomendjaar zal
hetmeetnet opTexelwordenuitgebreid om
hetverloopvanhetzoet-zout grensvlak
beter tekunnen volgen.Ookzalonderzoek
plaatsvinden naar herjuiste moment omte
stuwen.Gebleken isdatheteffect van waterconserveringhiermeestaatofvalt.Daarnaastisdepilot inmiddels uitgebreid naar
vierandereproefbedrijven opherwaddeneiland,iedermethun eigenspecifieke knelpunten indewaterhuishouding. Opdeze
bedrijven wordtweliswaarminder inrensief
gemeten,maar ookhierstaatdeinpasbaarheidvanmaarregelen op bedrijfsniveau
vooreenbeter watersysteem centraal. ^
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