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Watcrsystcemanalysc
Terschellinggeeftrichtingaan
oplossingknelpunten
T. CLAASSEN, WETTERSKIP FRYSLAN

Het Friese waddeneiland Terschelling zal bij velen bekend zijn van vakanties dan welvan hetjaarlijkse Oerol/estival.Na deboottocht vanaf Harltugcn overdezoute Waddenzee komt men aait
van de"parch van deNederlandse natuur". Dan ziet dewereld erveelal zonnig en droog uit, althans
dat hoopt men. Binten devakanties om bestaan erechter ookzorgen, vooral overde waterhuishouding opdit eiland. Dewaddeneilanden zijn immers omsloten door dezeeende waterhuishouding
wordt vnjwelgeheelgestuurd door neerslag, verdamping enajvoervan water:een fragiel systeem dat
- anthropocciitnsch bezien- opsommige plaatsen en zoajen toe. maai steedsvaker, int evenwicht
dreigt te raken: te nat of tedroog. In opdracht van Wetterskip Fryslan en onder het toeziend oog van
eenbreed samengestelde begeleidingscommissie onderzocht Royal Haskouing de waterhuishouding
van het eiland.
Terschelling iscirca30kilometer lang en
tweetotvier kilometer breeden heeft daarmee
een oppervlakte van zo'n9000hectare. Het
grootste deelvan het eiland bestaat uit strand,
zandplaten, kwelders en duinen. De duinen
(3500hectare) zijn als natuurgebied in beheer
bij Staatsbosbeheet. Hier bevinden zich onder
meer drie (aangelegde) boscomplexen (600hec-

A/b. v.

tare,waarvan 80procent naaldhout), heidevelden en diverse-deels droogvallende - duinmeertjes en valleien.In het duingebied ligt van
west naar oost deprimaire waterkering voorde
Noordzee.Het beheer daarvan door Rijkswaterstaat vindt plaats volgens het principe
van dynamisch kustbeheer. Het terreinbeheer
van deduinen isgericht op herstel en behoud

GeografischoverzichtvanTerschellingmetingeelengroenhetduingebiedende bosseneninpaarsdetwee
poldergebieden,a/waterendviadeNieuweSluisendeLiessluis.
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van natuurwaarden. Door verdroging, verzuring,eutrofiëring, verruiging en verstarring
worden dienatuurwaarden aangetast.
Depolder aandezuidkant van het eiland
beslaatzo'n 1500hectare.Hetgebied is hoofdzakelijk landbouwkundig in gebruik voor
rundvee en schapen.Depolder is in 1981aangewezen als beheersgebied in het kader van de
Relatienota.Vooreen beperkt deel van depolder zijn beheersovereenkomsten afgesloten.
Vanwegedit deels extensieve beheer ende relatiefhogegrondwaterstand isde open poldet
een belangrijk weidevogelgebied.De onlangs
opdeltahoogte gebtachte Waddenzeedijk
vormt dezeeketing aan dezuidkant van het
eiland.
Daartussen liggen,aan de binnenduinrand opdeovergang vanduingebied naar
polder dedorpen vanTerschelling (zie afbeelding 1).Het inwoneraantal ligt op iets minder
dan 5000en blijft de laatste decennia vrij constant. Door het toerisme neemt echter in de
zomer het aantal bewoners van het eiland (en
daatmee ookhet waterverbruik) toemet ongeveereen factor ro.Recreatieen toetisme zijn
sterk toegenomen, ondet meer met campings
en huisjesterreinen in debinnenduinrand en
met woningcomplexen. Eenaantal van die
voorzieningen ligt in laaggelegen duingedeelten.

Waterhuishouding
Dewaterhuishouding valt haast opeen
natuutlijke wijze uiteen in dievan het duingebieden van depoldet (zieafbeelding 2).Vande
Ftiesewaddeneilanden kentTerschelling de
laagstgelegen polder;in het westelijk deel ligt
een kwart (circa 140hectare) lagerdan +0.5m
NAP,voor het oostelijke deel isdat zelfs 37procent(circa360hectare).Het duingebied isoverwegend een infiltratiegebied van neerslagwater. Gedurende eeuwen heeft zich daardoor een
zoetwaterbel onder het eiland gevormd die in
het westen tot ongeveet 100meter diepte reikt;
naar het oosten neemt dedikte ervan aftot circa50metet. Het totale volume zoet grondwater wordt geschat op romiljard kubieke
meter. Dejaarlijkse infiltratie van regenwater,
circa 11 maal 10miljoen kubieke metet,
bedraagt ongeveer één procent daarvan.De
publieke winning van grondwater op het
eiland startte in 1956,nam gestaag toetot in
1978(400.000kubieke meter perjaar), maar is
sinds 1979beperkt tot citca 184.000 kubieke
meter perjaar.Aanvoer vanafhet vasteland
completeett de behoefte aandrinkwatet.Alhet
gezuiverde afvalwater wordt viaderwzi bij
West-Terschellingrechtstreeks geloosdop de
Waddenzee.Het gaat om bijna 900.000 kubieke
meter perjaar, vier tot vijfmaal de hoeveelheid
opgepompt grondwatet ten noorden vanWestTetschelling.
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Dehoogtevanhetmaaiveldinmetertenopzichte vanhetNAP.

Dat alles heeft geleid tot de hiervoor genoemde
problemen van verdroging en de gevolgen
daarvan,vooral indeduinvalleien. Ookin de
polder isde ondiepegrondwaterstand de afgelopen eeuw gedaald (zieafbeelding 3).Dat kan
'szomers leiden tot droogteschade, vooral in de
hogere poldergedeelten. In het westelijk en
oostelijk deel ligt45ptocent (250hectate) en40
procent (400hectare) hoger dan +1.0m NAP.
Daarnaast echter worden de knelpunten voor
de landbouw in de lagere delen van de polder
vooral bepaald door structurele en -de laatste
jaren -door incidentele wateroverlast. Op30
oktober 2000,toen binnen 24uur 80à90 mm
neerslagviel,stond het lage deelvan de polder
blank. Dat herhaalde zich in iets mindere mate
op 22februari 2002.Het grootste deelvan de
polder kent derelatiefondiepe grondwatertrap
II.Vanwege de overwegend kleine sloten en het
geringe openwateroppervlak isde bergingscapaciteit beperkt. Incidentele wateroverlast doet
zich vooral voor bij hevige neerslag en aanhoudende hogezeewaterstanden (waardoor niet of
nauwelijks gespuid kan worden).Vanwege toename van woningbouw, ookop lagere plekken
ofopplaatsen met relatiefveel bodemweerstand, komt ook in bebouwd gebied wateroverlast voor,met name inMidsland aanZee en
aan de noordoostkant van West-Terschelling.

Watersysteemanalyse
A/b. 3:

Deberekendeverlagingvandegrondwaterstand(in meters)sinds 1900.

Dewaterbalans van het duingebied (zie
tabel 1)wordt voor wat de 'in'-post betreft
geheel bepaald door de neerslag. De 'uit'-posten zijn verdamping, infiltratie (grondwateraanvulling), oppervlakkige afvoer en winning.
Dewaterbalans voor depolder (zietabel 1)
wordt voor de'in'-posten bepaald door neerslag,kwel en oppervlakkige wateraanvoer uit

Tabel1.

Waterbalansposten(aandeelin%'jvoorde
dumenen depoldervanTerschelling,gemiddeldopjaarbasis voordehuidigesituatie.

duingebied
in
neerslag100

polder
in
neerslag74
kwel24
aanvoeruit duinen2

deduinen, en voorde 'uit'-posten door verdamping en afvoer naar deWaddenzee. Deze
afwatering van overtollig water vindt onder
vrij vervalplaats viatweesluizen bij Kinnum
en Liesvoor respectievelijk de westelijke en
oostelijke polder, 'sWinters isdeafvoer verhoudingsgewijs groter en deverdamping kleiner dan aangegeven in tabel 1.Indewinter liggen destreefpeilen voor beide sluizen op
respectievelijk -0.20m en-0.30m NAP. Dat
betekent dat alleen bij laagwatet geloosd kan
worden. Dezomerstreefpeilen zijn resp.+0.1m
(Kinnum) en -0.1m NAP(Lies).

Knelpunten
uit
verdamping57
infiltratie351
oppervlakkigeafvoer3
waterwinning1

uit
verdamping53
afvoer naarzee47

Naast enkele lokale knelpunten op het
gebied van waterkwaliteit (rioolwateroverstorten en verzilting langs de Waddenzeedijk)
spitsende waterhuishoudkundige knelpunten
zich hoofdzakelijk toe opde waterkwantiteit.
Door debetere ontwatering van het duingebied, bosaanplant, toename van begroeiing en
grondwaterwinning isdefreatische grondwaterstand indeduinen deafgelopen eeuw30
tot 50cm (enplaatselijk tot meet dan één
meter) gedaald (zieafbeelding 3).De verdamping nam iets toe,de infiltratie nam iets af De
waterstand in het duingebied isvervlakt door
met sloten onderling verbonden duinvalleien.

Met behulp van eengrondwatermodel en
een balansstudie van depolder (ten behoeve
van deincidentele wateroverlastproblematiek)
isnagegaan met welke maatregelen de knelpunten kunnen worden opgelosts!.Bijallescenarioberekeningen isuitgegaan van een veronderstelde situatie in 2050met een
zeespiegelstijging van 25cm en drie procent
meer neerslag.
Voorde functie (water voor) natuur in de
duinen iseen scenario doorgerekend met
omvorming van de helft van het naaldbos naar
loofbos, omvorming van tien procent vergraste
duinvegetatie in kaalzand en met het verhogen vandeontwateringsbasis van sloten en
greppels indeduinen met40cm.Door deze
maatregelen en de verwachte autonome klimatologische ontwikkelingen ontstaan in de
duinvalleien zeer natte omstandigheden. In
hetgrootse deelvan het duingebied stijgt de
grondwaterstand 10tot 40cm,op enkele plaatsenzelfs meer dan 40cm. Keerzijde van de
medaille isdat de watetovetlast voor de vakantiewoningcomplexen en infrastructuur (zoals
fietspaden) zal toenemen.
Voorde functie landbouw in depolder kan
dedroogteschade worden beperkt door lokale
peilverhoging middels kleinere peilvakken en
zomogelijk aanwending van nagezuiverd
effluent van de rwzi (zoalsdat opTexel
H2O
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•

betrekken van deze analyse bij de herziening van het Beheersplan Rijksgronden
(doorStaatsbosbeheer en Rijkswaterstaat),
inclusiefdemogelijkheid tot verhoging
van deontwateringsbasis in de duinen,

•

concrete voorstellen uitwerken voor vermindering overlastsituaties bij Midsland
aanZeeen West-Terschelling
en voor het heleeiland eengewenst gronden oppervlaktewaterregime vaststellen en
daatbij mogelijkheden voor functieveranderingen niet uitsluiten. Daarmee wordt,
na afweging van allebelangen en afgestemd opde functies van het watersysteem,de beleidsmatige basis gelegd
voorvorenstaande mogelijke maatregelen.

•
<-40cm(verlaging)
-40tot-30cm
-30tot-20cm
-20tot-10 cm
-10tot -5cm
-5tot 5cm
5tot 10cm
10tot 20cm
20tot 30cm
30tot40cm
>40cm(vwtioging)

Ajb.4:

Berekendeveranderingvandejamgemiddelde grondwaterstand(incm)byhetvoorkeursscenanotenopzichte
vandeautonomeontwikkeling.
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gebeurt).Datzoete water kan ten goede komen
aan dewestelijke polder en zobijdragen aan
bijvoorbeeld beperking van droogteschade en
verziltingsbestrijding van dedijkssloot. Structurele natschade daarentegen zou kunnen
worden beperkt door (lokale)peilverlaging en
betere interne ontwatering (drainage).Dit
knelpunt isechter lastigaan te pakken;
genoemde maatregelen stuiten namelijk ook
opbezwaren. Peilverlagingin relatienotagebieden mag in principe niet en deverzilting en de
kans opdroogteschade zullen toenemen.
Bovendien zalbij peilverlaging bemaling van
overtolligwater naar deWaddenzee nodig zijn.
Voor het oplossen vande incidentele
wateroverlast in de polder zijn enkele
mogelijkheden bekeken:tijdelijk stoppen van
waterafvoer uit deduinen, vergroting van de
bergingscapaciteit in de polder en gemaalcapaciteit bij ofin plaats van de suatiesluizen.
Waterconservering draagt nauwelijks bij aan
het oplossenvandeincidentele wateroverlast
in depolder. Uit de balansstudie bleek al dat
die hoeveelheid duinwater slechts enkele procenten bedraagt. Voorhet creëren van voldoendebergingscapaciteit iszoveel ruimtebeslag
nodigdat dit niet alshaalbaar wordt gezien.
Blijft over het aanbrengen van gemaalcapaciteit.Uitgaande van devoorlopige normering
voor regionale wateroverlast van landbouwgebied bleekdat een capaciteit van ongeveer12
mm perdag voldoende isom (in 2050)aan die
normering te kunnen voldoen.
Dit allesleiddetot een voorkeursscenario
met daarin devolgende maatregelen:
• bosomvorming (dehelft van naaldhout in
loofhout),
• verstuiving (10ptocent van vergrast duingebied),
• waterconservering in deduinen middels
verhoging van deontwateringsbasis met
30

H20
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40 cm,
drainage van laaggelegen huizen in Midsland aanZeeen bij West-Terschelling,
realiseren vangemaalcapaciteit van 12mm
per dagbij deNieuwe Sluisen deLiessluis.
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Het berekende resultaat isweergeven in
afbeelding 4.Hieruit blijkt dat vernatting van
het duingebied nauwelijks leidt tot hogere
grondwaterstanden inde polder.
Conclusies
Dewaterproblematiek op Terschelling
spitst zich vooral toe opde kwantitatieve
watethuishouding. Knelpunten komen voor in
de natuur (indeduinen), landbouw (indepolder)en in bebouwd gebied (inde binnenduinrandzone en in deduinen).Oplossingen zijn
mogelijk, maar zekunnen gemakkelijk leiden
tot vergroting van andere knelpunten. Dat vereist een subtiele,samenhangende aanpak. Die
komt in hoofdlijnen neer op lokale bosomvorming, versruiving en waterconserveringsmaatregelen in deduinen én op termijn realiseren
vangemaalcapaciteit voor depolder. Uitgangspunt daarbij isoverigensgeen peilverlaging in
de polder. Dezehoofdlijnen zijn ook verwoord
indeonlangs opgestelde provinciale deelstroomgebiedsvisie.
Vervolg
Nu de hoofdlijnen voor het oplossen van
dewaterhuishoudkundige knelpunten zich
aftekenen, kunnen devolgende acties in gang
gezet worden:
• verzorgen van voorlichting overen discussiemet deditect betrokkenen,
• een verkenning starten vooreen nadere
onderbouwing en realisatie van gemaalcapaciteit,
• specificeren en vervolgens toepassen van
denormering voor regionale wateroverlast
(in het relatienotagebied),

