VERSLAG

W O R K S H O P OVER ' O M G A A N M E T VERNATTING'

Landbouwbedrijf
centraalbijaanpakvan
verdroging
HetWaterschapRijnenIJsselbegonm19517hetonderzoek'Omgaan metvernatting'indeGelderse
Achterhoek.Deresultatenzijn beschreveninH,0 nr. 10van19mei.Omhetproject oftesluiten,
verzorgdehetwaterschapop25meieenworkshopmetalsdoeldeopgedanekennisteverspreidenen
overderesultatenvanhetonderzoektediscussiëren.Aanwezig warenvertegenwoordigersvanwaterschappen, provincies.DienstLandelijk Gebied,landbouworganisaties endiverseonderzoeksbureaus.
HetCentrumvoorLandbouw enMilieu,éénvandeonderzoekspartnersinhetprojectenorganisator
vandeworkshop,doetverslagvandediscussiesendevoornaamsteconclusies.
Dedagvoorzitter ErnstDingemans,directeurWaterbeheer vanhetWaterschapRijnen
IJsselentevensvoorzittervandestuurgroep
'Omgaan metvernatting'schetstehet
ontstaanvanhetproject:"Ineenlandschap
metverwevenfuncties losjedeverdroging
nietopdooralleenmaatregelen binnen
natuurgebieden tenemen.Ookhetomringendeagrarischegebiedzalzijn steentje
moetenbijdragen.Toenhetwaterschapinde
gaten kreegdatookdelandbouwmetdroogteschadetekampen heeft, werdhet project
geboren.Wezijn hetproject ingestapt om
samenmetdeboeren,opeenpositieve
manier, tezoekennaar mogelijkheden om
metvernattingomtegaan".
JoopKroesvanAlterragafeen presentatie
overdehydrologieenwaterkwaliteit."De
water-enstikstofbalansen opdrogeen natte
percelenverschillenvanelkaar.Bijhet natte
perceelisdeslootafvoer eengrotepost.De
nitraatconcentratie inhetgrondwater iser
relatieflaagdoornatuurlijke afbraak. Bijhet
drogeperceelverdwijnt meerwaternaarhet
grondwater enwordenhogere concentraties
nitraat inhetgrondwatergevonden.Voor
fosfaat zijndegegevenstegengesteld aandie
vanstikstof hoenatter hetperceel,hoemeer
er uitspoelt".
TheunVellingavanhetProefstation voor
deVeehouderij gafinzicht indeinpasbaarheidvanvernattingindebedrijfsvoering. "De
boermerkteffecten vanpeilverhoginginde
productievanhetgrasland:debotanische
samenstellingverschuift endeproductieen
voederwaardedaleninlichtemate.Ookinhet
gebruikvandepercelenervaarthij vernat36
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ting:dedraagkracht wordtminder.Inhet
voorjaar kanhij daardoorlaterhet landop
omtebemesten,eninhetheleseizoenervaart
hij beperkingen tenaanzien vandebeweiding.Erzijn technischeoplossingen diede
inpasbaarheidverbeteren,bijvoorbeeldinde
mestaanwending(metslangen)ofperceelsaanpassingen (greppelsenwadi's).Deze
vergenbehoorlijke flexibiliteit vandeboer.
Deplaatselijke omstandigheden bepalende
grenzenvandeinpasbaarheid".
DickBolandvanhetCLMbeschreef
tenslottehoedecommunicatiemetdestreek
isaangepakt."Centraalinhetprojecr stond
eenstudiegroepvanboeren,waterschapsbestuurders,GLTO'ers,proefboerderij De

LandgoedDeWimeindeGelderseAchterhoek.

Marke,SPAenexternedeskundigen.Zij toetstenderesultatenaaneigenervaringen,
zettendeonderzoekers metbeidebeneninde
praktijk enleverdennieuweinformatie en
droegcreatieveoplossingen aan".

Discussie
Indediscussiekwamalsnelnaarboven
dat hetmoeilijk isomdemilieuvoordelenen
-nadelenvanvernattingtegenelkaarafte
wegen.Opvallend ishet tegengesteldegedrag
vanstikstofenfosfaat: vernattingisgunstig
voordenitraatbelastingvanhetgrondwater,
maarongunstigvoorfosfaat. Erzijn meer
voorbeelden vanonvergelijkbaarheid. Vernattingkandangunstigzijn voornitraar inhet
grondwater,maardestikstofemissie naarher
oppervlaktewater neemttoe.Bovendien
verdwijnr doordenitrificatie meernaarde
luchtalsN 2 0, eenongewenstbroeikasgas.De
conclusieis:kijk nietalleennaar nitraatin
hetgrondwater,maarbeoordeeldemilieueffecten inonderlingesamenhang.
Dewaterschappen gevenaandater
gebrekaankennisisvandeonverzadigde
zone,derelatietussensloorpeilengrondwatersrandendegevolgenvanvernattingvoor
debedrijfsvoering. Inhetonderzoekiseen
begingemaaktmethetinbeeldbrengenvan
demogelijkheden voordemelkveehouderij.
Belangrijkerdandevragenvantechnische
aardzijn demogelijkheden om maatregelen
indepraktijk tebrengen.Deuitwisselingvan
kennisenideeëntussenwaterschapenboeren
isdaarvooronmisbaar.Omgaanmet vernattingvergteenbenaderingdierechrdoetaan
dediversiteitvandeondernemersen hun
bedrijven.

Alsintroductie totdediscussiegafChris
Griffioen eenpresentatieoverhetWaternoodprogramma:"Eennieuwontwerpvanwaterlopenbiedt perspectiefomdeverdrogingaan
tepakken.Doordewaterlopen teverbreden
meteenterrastalud wordtdedrainerende
werkingverminderd.Bovendienontstaat
meerruimtevoorwaterbergingenookde
natuurvaarterwelbij.Meteennieuw
onrwerpvandewaterlopen kan80procent
vanhetverdrogingsprobleem kanworden
opgelost,onderdevoorwaardedathet
onrwerp tot inallehaarvatenvanhetsysteem
wordtdoorgevoerd.Herkostwat landbouwgrond,maarhoeft nietpersegevolgente
hebbenvoorhetpeilbeheer".

metvernatting'en'Waternood' moetendus
samengaan."Erbestaatbehoefte aantoepassingindepraktijk".

tijkgroepen eensbijelkaartebrengen.In
diversehoekenvanherlandwordt immers
aanvernartinggewerkt(Achterhoek,Brabant,
Limburg,Texel).

Conclusie
Omdeverdroging werkelijk aante
pakken,moeten maatregelen genomen
worden totophetbedrijfsniveau. Vernatting
kanergeffectiefzijn,maardanmoetende
boerengeholpen wordenomhetin hun
bedrijfsvoering inpasbaar temaken.Het
waterschapmoerdaarvoor actiefmetde
landbouw ingesprek.Deboerenkunnen een
grotererolspeleninhet waterbeheer,
bijvoorbeeld inherbeheer vankleinestuwen,
maardatmoetnietleidentot onbeheersbare
situaties.Hetwaterschap kandeboerduidelijkmakendatwater netzobelangrijk isals
anderebedrijfsbeslissingen. Delandbouw
heeft immersookbelangbij het instellen van
eenoptimaalgrond-en oppervlakrewaterregime.
Inhetverlengdehiervanligteenandere
conclusie:hetonderzoekzouzichmeer
moeren focussen opdegebiedsgerichte effectenvanmaatregelenopbedrijfsniveau. Eris
onvoldoendekennisvanhet kwantitatieve
effect vanvernattingopgebiedsniveau.Het
verdientaanbevelingomdaarvoordeprak-

Delandbouwgeeft aandatdieextra
ruimte bijdehuidigegronddrukeenknelpunt is.Zekeralsallewateren worden
verbreed,kanhetruimtebeslagflink oplopen.
Hetrendemenr vanher Waternood-onrwerp
(devermeende80procent]werdindeworkshopwisselend beoordeeld.Hetnieuwe
ontwerpeneenhogerpeilkunnen elkaarwel
versterkenalshetgaatomdeverdrogingsaanpak:"Vernattingleidttothogere piekafvoeren.Omdatoptevangen,isaanpassingvan
dewaterlopennodig.Deprojecten 'Omgaan

Hetonderzoekheeft indeGelderse
Achterhoekeen belangrijke rolgespeeld inde
discussiesindestreekovergrondwater,
verdrogingenpeilbeheer.Heronderzoek
heeft aangetoond datvernattingop bedrijfsniveau totopzekerniveauinpasbaar is,zij
hetmetdenodigeaanpassingen voorde
bedrijven.Delandbouw kandaarmeeeen
belangrijke bijdrage leverenaandeterugdringingvanverdroging.Desleurelrorsuccesis
degezamenlijkeaanpakdoorwarerschapen
boeren.HetwaterschapRijnenIJsselzet
inmiddelsactievestappen ompeilbeheer
samen metdeboerenvorm tegeven.Voorbeeldendaarvanzijn 'peilcommissies'eneen
cursus'Waterbeheer voorboerenenwaterschappers', f
RobHoekstraen Dick Boland
Heteindrapport'Omgaanmetvernatting'is
verknj^baarbijhetCentrumvoorLandbouwen
Milieu,eensamenvattingendenieuwsbrievenbij
hetwaterschapRijnenIJsselenhetCLM.
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