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hypettrofe boezemwaterdejarenlangeinspanningvannatuurbeheerders ineenklaptenietdoet.Deuitgevoerdestudie2)door Oranjewoud
diendeondermeetduidelijk temakenofde
gesteldenatuutdoelen gehaald kunnen
wordenalseengebiedwordtingetichten
gebruiktalsbergingsgebied.

Deeffectenvanwaterberging
opnatuurenlandbouw
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DeStuurgroepWarer2000+* heeft naaraanleidingvandewateroverlastvan195)8onderzoek(aten
uitvoerennaardewaterhuishouding inGroningenennoord-Drenthe'.Hieruit blijkt datliocjcwaterstandenveelvakervoorkomendaneerderberekendwas(kans±1:50inplaatsvan1:100!. Omlietsysteemveiligertemaken15onderanderedeinrichtingvan bergingsgebicdcuvoorgesteld inzowel
natuur- alslandbouwgebieden.Omdeeffecten hiervan m beeldtebrengenzijn tweeonderzoekenverricht.Debelangrijkstenegatieveeffecten opdevegetatieworden veroorzaakt doordeeutrofiëring vanuitlietslibendejysiekeslibafzetting. Heteffect opdefauna isdatecudeelverdrinkt.Opbasisvande
kwetsbaarheid enhetoppervlakvande(langetermijn) natuurdoelen kandcgcsclukthctdvoordeverschillendebergiugsgebiedenvastgesteldworden. Berging ijgoed tecombineren metvoedsclrijkestandplaatsenwaarregelmatige inundatie mogelijk ts.Voordelandbouw kanschadeoptreden inde vorm
vaneen lagcregewasproductie.hetverdwijnen van meststojjenendoordat herstelwerkzaamheden
nodigzijn.Afhankelijk vanhettijdstipenhetbouwplan/bodemtype treedtdezeschadeinmeero/
minderemateop.Waterberging levertoverhetalgemeengeen laiigdurigcgcvolgenvoordelandbouw
opalsjoutmanagement enbodemstructuurdegradatie wordenvoorkomen.Ketenschadcisafhankelijk
vanhoeinundatieswordeiigekenmerkrmdeverschillendeketensystemeu.Opbasisvanbeschikbare
gegevenszouecuinundatie 111 eenketensvsteemnietalscalamiteitmogenwordenopgenomen.
DoordeStuurgroepWater2000+zijn
gebiedendiegeschikt kunnenzijn voorcalamiteitenberginggevondenindeprovincies
GroningenenDrenthe.Tenwestenvan
Hoogezand-Sappemeerzijndit voornamelijk
terreinenmeteennatuutfunctie langsderand
vanhetkeileemplateau.Oostelijk vandeze
plaatsenbijWinsumbetreft hetterreinenmet
vooraleenlandbouwkundige functie.
Voorbeideonderzoekenzijnenkeleuitgangspuntengeformuleerd.Voorzoverde
gegevensbijdestartnietbekendwaren,zijn
aannamesgedaan.Ditleiddetothetvolgende:
deinzetvanbetgingsgebiedenkanplaatsvindenvanoktober totapril.Inongeveer48uur
tijdzalhetgebiedvolstromenendatgebied
blijft tussendedriedagenendrieàvierweken
eenhalvetot2,5meteronderwaterstaan
(tabel1).
Defrequentie waarmeeeenbergingsgebiedwordtingezet,vatieerttusseneenspet30
toteensper 1000jaar.Deinundatiefrequentie
isdusdaniglaagdatdezenietvanbelangis
voorheteffect vanbergenvanwater.Om
inundatiemogelijk temakenwordthetbetgingsgebiedvoorzienvane'énofmeet inlaten
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enwordenwerkenuitgevoerd omhetbeheersbaartemaken.Hetwaterstroomtbinnenvanuitdenaastdeterreinengelegenkanalen(de
boezem).
Ecologisch onderzoek
Denattenatuur inNederland verdroogt
enwaterbetgingkanbijdragen omdeze
natuurwaarden teheistellen.Ditargumentis
weleensaangevoerdomaantegevendat
natuurontwikkeling enwatetbergingsamen
gaan.Daartegenover staatdeopvattingdathet

Methode
Opbasisvanliteratuuronderzoek enopgedanekenniszijndeprocessen geïnventariseerd
diekunnenoptreden bijinundatiemetoppervlaktewater.Vervolgensiseen inschatting
gemaaktwelkeprocessenhetmeestbepalend
zijn vooreventueleeffecten opdenatuurwaardenenontwikkelingsmogelijkheden. Hierbij
isondermeergebruikgemaaktvanwatetkwaliteitsgegevensuitdeperiode1998-2001eneen
eenvoudigemodelleringmetFLOWNET.De
natuurwaarden dievoorkomenofworden
nagestreefd indebetreffende natuurgebieden
zijngekaraktctiscerdopbasisvandemilieuenstandplaatseisendienodigzijn vooteen
goedeontwikkeling.Opbasisvandebelangrijkste effecten opdenatuurdoelen voorde
korteenlangetermijn isdekwetsbaarheid
afgeleid enzijndeafzonderlijke gebieden
geclassificeerd.
Analyse van effecten
Hetinkortetijd ondetwatetzettenvan
(natuut)gebieden heeft eenverscheidenheid
aaneffecten totgevolg.Demeestvootdehand
liggendeisdatnietmobielefauna,eitjes,larvenenpoppenvaninsectenendierenmeteen
winterslaapverdrinken.Eenindirect effect
hierbij opweidevogelsalsgevolgvanverminderdvoedselaanbod lijkt nietaandeordealsde
inundatieperiode körtetisdanvierwekenen
ophoudtvoothalfmaart.
Voordevegetatiezijneffecten opdestandplaatsvanbelang.Deeffecten dieoptreden zijn
vernattingendaarmeegepaard verminderde
zuurstofbeschikbaarheid, eutrofiëring viavelschillendeptocessen,sulfidetoxiciteit,erosie
vandebovengrondenslibdepositie.Deincidenteleentelatiefkortdutende inundatie heeft
vrijwelgeeneffect ophet grondwaterregime

Tabel 1

inundatieproces

Noorderzijlvest
peil(m.NAP) tijd (dagen)

Hunze enAa's.
peil (m.NAP) tijd (dagen)

inlaten
betgen
vrijuitstromen inboezem
leegpompen

toto
o(im*)

1-2

tot 1.5

2

3-21

1.5 (2.5 m*)

3-21

0 t o t -0.8

3-5

1.5 t o t 0.6

2

-0.8 t o t

5-10

0.6 t o t

3-10

polderpeil
*inundatiedieptebijaangegevenpeilt.o.v.NAP

polderpeil
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van deoverwegend vochtminnende (doel)vegetaties.Vernatting alszodanig heeft dan ook
geen noemenswaardig effect. Eutrofiëring kan
op verschillende wijzen plaatsvinden:in de
eersteplaats doordat opgeloste nutriënten uit
het boezemwater in het bodemvocht terechtkomen. Een indicatie vandestikstoflast als
gevolg vandezedirecte wijze van eutrofiëring
isverkregen uit de waterkwaliteitsgegevens
(nitraat en ammonium) en de gemodelleerde
infiltratiesnelheid in het gebied DeDijken. In
dewinterperiode bedraagt destikstoflast circa
1,6kiloper hectare na 30dagen berging. Dit
komt overeen met slechts circa één procent van
detotalejaarlijkse stikstoflast in de normale
situatie.Ookdehoeveelheid fosfaat diezo in
het water terechtkomt, isteverwaarlozen. Ten
tweede kan eutrofiëring, zeker in de (deels
voormalige) kwelgebieden,optreden alsgevolg
van interne eutrofiëring, waarbij aan ijzer en
aluminium gebonden fosfaat in oplossing
gaat.Dit isvoornamelijk een microbiologisch
proces (sulfaatreductie met alsgevolg vorming
van sulfide) en daarmee temperatuuraftiankelijk. Detemperatuur van het boezemwater
blijkt alleen van april t/m oktober boven de
noodzakelijke io°Ctestijgen, waarmee het
probleem van interne eutrofiëring bij water-

A/b.1:

negatieveeffecten zullen hebben opde standplaats van devegetatie.

berging beperkt lijkt tot oktober.
Dederdewijze vaneutrofiëring vindt
plaatsviahet afgezette slibdoor uitwisseling
en mineralisatie.Eeneenduidige uitspraak over
dematewaarin en desnelheid waarmee dit
gebeurt ismoeilijk tegeven.Indien al het
gebonden stikstofvrijzou komen, betekent dat
voorDeDijken eenstikstoflast van circa 26kilo
per hectare,ofwel 20procentvandejaarlijkse
totalestikstoflast. Ook fosfor zalopdeze wijze
in het systeem komen.Onderzoek in het rivierengebied toont aandat eengrootdeelvan fosfor in rivierwater isgebonden aan lutumdeeltjes. Bijde inlaat van water zullen hoge
stroomsnelheden optreden,zowel bijde inlaatwerken alsbij duikers in het terrein, waardoor
debovengrond zalverspoelen.Slibwordt elders
in het terrein afgezet. Tijdens de noodberging
in deTusschenklapperpolder in Groningen in
1998isplaatselijk0,5tot t5cmslib afgezet met
uitschieters naar 30cm.Hier wasechter geen
inlaatconstructie aanwezigwaardoor een groot
deelvandekanaaldijk wegspoelde.In uiterwaarden blijkt dat depositie vooral plaatsvindt
in plassenen poelen,gevolgd door rietmoerassenen structuurrijke graslanden. Deconclusie
uit deanalyseisdat vooraleutrofiëring vanuit
het sliben defysieke slibafzetting degrootste

Standplaatsv ereisten en kwetsbaarheid van de
natuurdoelen
Voor rerrestrische systemen worden
natuurdoelen veelalgeformuleerd in termen
van vegetatietypen. Inafbeelding 3isde voedselnjkdom en mundatietolcrantie van waardevolleofin oppervlakte belangrijke natuurdoelen weergegeven dievoorde onderzochte
natuurterreinen zijn opgesteld. In het zwarte
deel kan een doeltype zichoptimaal ontwikkelen,in het grijze deel komt het suboprimaal
voor.In de laatste kolom isweergegeven hoe
kwetsbaar de vegetatieszijn voor eutrofiëring
alsgevolgvan berging.Demate en tijdsduur
waarin vooralde(zeer)kwetsbare vegetaties
zichzullen herstellen na een incidentele eutrofiëring isniet zonder meer aan tegeven.De
laagproductieve vegetaties zijn veelal fosfaatgelimiteerd, waardoor deenige 'uitstoot' van
voedingsstoffen plaatsvindt viamaaien en
afvoeren. Door hun lageproductie isdeze
afvoer beperkt. Daarnaast verloopt eensuccessieniet lineair,waardoor het niet altijd mogelijk zalzijn de uitgangssituatie altijd te herstellen.
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Geschiktheid berejingsgebieden vanuit
natuurdoelstelling
Om degeschiktheid vande verschillende
bergingsgebieden tegenover elkaat te kunnen
zetten,zijn criteria opgesteld opbasisvan de
kwetsbaarheid en het oppervlak van de (korte
ofmiddellange termijn) natuurdoelen dievoor
de verschillende natuurgebieden zijn vastgelegd.Dezecritetia leiden tot de volgende
beoordeling:
•

Berging in DeOude Rieten Peizer-en Eeldermadcn-Zuid isecologischgezien ongewenst, omdat over eengroot oppervlak
zeer kwetsbare vegetaties ontwikkeld kunnen worden ofdeels alaanwezig zijn;

•

Peizer-en Eeldermaden-Noord, MatslootRoderwolde,DeDriePoldersen Lappenvoortzijn minder geschikt als bergingsgebied,omdat lokaalzeer kwetsbate
natuurdoelen kunnen worden gerealiseerd;

•

•

DeDijken, Onnerpolder en Oostpolder
zijn matiggeschikt voor berging, aangezien hier alleen matig kwetsbare
natuutdoelen kunnen worden gerealiseerd. Binnen de laatste tweeiseen btede
zoneoverigens welgoed te combineren
met berging;
Terreinen waar uitsluitend een weidevogeldoelstelling geldt ofwaar voedselrijke
rietmoerassen en overstrommgsgraslanden worden beoogd, zijn geschikt voor
betging. Het betreft Leutingewolde en
Tusschenwater, Westerbroekstermadepolder ende Kropswolderbuitenpolder.

Overige conclusies
•

•

Bijeen alternatieve begrenzing dan wel
compartimentering vandebergingsgebieden Polder Matsloot-Roderwolde, Peizeten Eeldermaden-Noord en DeDrie Polders
zullen grote delen volgens de gebruikte
systematiek alsgeschikt worden gekarakteriseerd;
Bergingen natuurontwikkeling zijn in het

Afb.3:

Voedscinjkdom,inundarietolerantieenkwetsbaarhi

Productie (ton/ha/jr)

Natuurdoelen
Riet-gemeenschap
Scherpe zegge gemeenschap
Noordse zegge gemeenschap
Overstromingsgrasland
Kamgrasweide
Dotterbloemhooiland (mesotrofe vorm)
Dotterbloemhooiland (overstromingsvorm)
Blauwgrasland
Veldrusschraalland
Trilveen
Draadzegge gemeenschap
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Impact inundatie op bedrijfsniveau
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Impact inundatie op bedrijfsrendement
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Schemabepalingschadeposten.

studiegebied goed tecombineren als wordt
gestreefd naat doeltypen van voedselrijke
standplaatsen waat regelmatige inundatie
mogelijk is.

Landbouwkundig onderzoek
Met betrekking tot deeffecten van waterberging opde landbouw waren de nodige kennisleemten aanwezigen er waseen vertaling
naat deregiogewenst. Destudie hiernaar door
DLVAdviesgroepï!had totdoelom pet gebied
ofgebiedstypeen per tijdstip van inundatie
duidelijk tekrijgen watde effecten zijn en wat
de mogelijke schade(-posten) op korte en lange
termijn inhouden. Tevens isbeoordeeld wat de
mogelijke maattegelen zijn om dezeschade te
beperken ofbezwaren te verminderen. Devra-

gen hierbij zijn ofdeeffecten verschillen per
gebied ofzitten eralleen velschillen tussen de
diversesootten grondgebruik, bodemtypen en
inundatietijdstip. Zijn eralleen op korte termijn effecten teverwachten ofbestaan deze
ook op langere tetmijn? Kan het landbouwkundig gebruik direct nadat de inundatie
voorbij isworden voortgezet ofzijn dan maatregelen nodig?Wat voormaatregelen zijn dat
en watzijn dekosten daarvan?
Stroomschema
Om eengoede invulling tegevenaan het
onderzoek isgestart met een brede literatuurstudie, die isomgebogen naar een stroomschema voor bepaling van schadealsgevolg van
waterberging. Hierbij isgeconcludeerd dat
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schadevoordelandbouwopkantredenopvier
verschillendecomponenten:geringeregewasproductie,verdwijnen vanmeststoffen, ketenschadeenherstelwerkzaamheden. Hettot
standgekomenstroomschema ismet bijbehorendefactoren weergegevenin afbeelding2.
Methode
Indeperiodewaarinwaterbergingmogelijkwordtgeacht,zijn verschillendelandbouwkundigeomstandigheden tebedenken.
Geziendeinvloedvanhettijdstip vaninundatieopdeverschillendesleutelfactoren, is
ervoorgekozenommetdriescenario'stewerken:eeninundatieinoktobet,januarien
maart.Descenario'sgeveneenbeeldvanalle
mogelijkeomstandigheden diezichkunnen
voordoen.Descenario'szijn doorgerekend
meteenagrohydrologischmodel.Ditmodel
rekentdegrondwaterstand endedrukhoogte
uitindetijd nainundatie.Hiermeeisdebasis
voordeschadeberekeningen ontstaan.Verder
isbekekenwaarmogelijk nogietsextra'skan
gebeuren inzeerbijzondere omstandigheden
dienietverwachtworden.Ditisbeschrevenin
eenworst-casescenariodatbovenophetscenariovoormaartisgezet.Hieriniseenstructuurdegradatieopgenomen,waardoordedoorlatendheidenpotositeitzijnafgenomen. Ditis
alleenuitgevoerdvoorveen-enkleigronden.
Opzandgronden isditnietvantoepassing.
Analysevaneffecten
Deanalyseisvoordedriescenario's
beschrevenaandehand vandegrondwaterstandendedaaraangetelateerdedrukhoogte
indebouwvoor.Dezelaatstehersteltietslangzamer,dandegrondwaterstand.
Bijhetonderwaterlatenlopeninoktober
zaldedrukhoogteongeveertiendagennahet
beëindigenvandeinundatieweerophetzelfde
niveauuitkomen.Deoogstdienogophetland
staat,moetalsverlorenwordenbeschouwd.
Dezemoetlateralsnogvanhetlandworden
gehaaldomvolgendjaarzoweinigmogelijk
negatievegevolgentekrijgen,zoalsopslag.
Zoweldooruitspoelingalsdenitrificatieals
ookhetnietofnietvolledigoogstenontstaat
een(MINAS-)verliespost.Hetoogstenvande

voorkomen.Indienbodemsrructuurdegradatie,dootexplosievan structuurelementenofextraslibtoevoetoptreedt,zullen
effecten voordelandbouw wellanger
merkbaarzijn.Natweejaateneengoed
managementzullendenadeligegevolgen
hoogstwaatschijnlijk verdwenen zijn;
Bodemtype,tijdstip vaninundatieen
bouwplanzijndedriebepalende factoren
omlandbouwkundige schadealsgevolg
vaninundatieteberekenen;
Kleigrondenenveengronden metkleiof
zaveldekzijn hermeestrisicovolomte
inunderen,omdat hier structuurdegradatiekanoptreden,waardoor langjarige
effecten kunnen ontstaan;
Welkegevolgeneeninundatieheeft voot
deafzetvanproducten,isnogsterk afhankelijk vanhoeinundaries wordengekenmerktindevelschillende ketensystemen.
Opbasisvandehuidigebeschikbaregegevensveranderendefysische parameters tijdelijk endechemische(kwaliteit)parametersgering.Opbasishiervanzoueen
inundatieineenketensysteem nietals
calamiteitmogenworden opgenomen.
Effecten vaninundaties hebbendanalleen
eennadeligeffecr ophettijdens inundatie
aanwezigegewas;

gewassengebeurtonderslechtereomstandigheden,waardoordekostenstijgen.Deextra
beweidingofsnedegrasisnietmeerhaalbaar.
Hetgraslandzalmoetenwordenbewerkten
doorgezaaid.
Wanneerdeinundatieindeeerste helft
vanjanuari plaatsvindt,zalvanafhalffebruari
desituatieoveralnormaalzijn.Deeffecten
blijven beperkt totdewintertarweenhetgraszaad(oogstverloren).Welmoetenallebewerkingenvandegronddiereedsgedaanwaren
weerwordenherhaald.Daarnaastishetgoed
omgrasland tebewetkenendoortezaaien.
Voordeoverigegewassenwordthetgroeiseizoennietbeperkt.
Bijinundatieinmaaitzalhetbeginvan
hetgroeiseizoengemiddeld drieweken
opschuiven.Dezesituatieleidttotdegrootste
effecten, omdatvoordemeestegewassenop
allegrondsoorten hetgroeiseizoen korrer
wordt.Deoogstvandewintertarwegaatverloren.Ditheeft gevolgenvoorzowelde
opbrengstalsvoorMINAS. Eengedeelteisook
reedsbemest.Ditmoetopnieuwwordenuitgevoerd.Verderisdoordeinundatiedeachtergeblevenmineralestikstofuitdebodemverdwenen.Naastdegewonebemestingmoetdit
ookwordenaangevuld.Aldezepostenwerken
doorinMINAS.Allebewerkingendiereeds
gedaanwaren,moetenwordenherhaald,zoals
structuurherstellende maatregelen (bijvoorbeeldploegen).Hetgraslandzalmoeten
wordenbewerktendoorgezaaid.
Bijdeberekeningvandelandbouwkundigeschadeisrekeninggehouden metdehierbovengemaakteanalysevanschadepostenper
bodemtype.Hetgrondgebruik ishieraanzeer
sterkgerelateerd.Deonderstaandetabelgeeft
degemiddeldeschadeperclusterperhectare.
Alseenwordtworst-casescenatiooptreedt bij
veen-enkleigronden,zaldeschadeongeveer
1900euroextrabedragen.

Inundaties inmaartresulteren gemiddeld
indegrootsteschade,omdatdanalveel
werkzaamhedenzijnuitgevoetdenhierdoorhetgroeiseizoenvoordemeeste
gewassenwordt beperkt;
Inundaties inoktoberleverenookvaakeen
behoorlijke kosrenpostop,omdatgewassenalsmaïs,aardappelenenbietennog
deelsophetlandkunnenstaan;
Inundatiesinjanuarizijn relatiefhetgunstigst,doordargeenofweinigakkerbouwgewassenophetveldstaanenhetgroeiseizoenvoorgrasland nognietisgestart. *
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cluster

gemiddelde schadeperinundatie perhectare(ineuro's)
oktober
januari
maart
NOTEN

zandgronden
moerigegronden
veengronden
zwarekleigronden
knip-kleigronden

599

182

660

204

530
1.633
626

816

48Ä

1.828

448

185

529

1.114

395

In deStuurgroep Water 2000+zitten vertegenwoordigers
van deProvincie Groningen, Provincie Drenthe, water-

regio Noord, LNV Noord, Rijkswaterstaat directie Noord-

schap Hunze enAas, waterschap Noorderzijlvest, VROM

Nederland, Vereniging van Drentse Gemeentenen deVereniging van Groningse Gemeenten.
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