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Wat komt voorbij?

• Gebiedskenmerken Walcheren

• Stichting en project De Waterhouderij Walcheren

• Inzichten 

– Neerslag en klimaat

– Variatie in gebied

– Watersysteem

– Waterbeheer

– Waterkwaliteit

• Take home: inzichten en leerpunten



• 1)  Duinsystemen met zoetwaterbel, kwelzone en vertraagde afvoer (10-100 m zoet)

• 2)  Ondergrondse kreekruggen en strandwallen (10-30 m zoet)

• 3)  Zoetwaterlenzen tussen sloten in percelen (< 5 m zoet)

• a - Sloten deels zoet, deels brak/zout   b - lagere poldersloten brak/zoute kwel

Zeeuws watersysteem
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Ligging Waterhouderij

Bron: https://kaarten.zeeland.nl/map/freshem



Bron: www.knmi.nl/klimaat-viewer

Jaarlijkse neerslag: Jaarlijkse verdamping:

Neerslag op Walcheren



Toekomstig weerpatroon:
• meer neerslag (vooral winter)
• meer verdamping (vooral zomer)
• droger voorjaar, start eerder
• grillige zomer

Neerslag op Walcheren

60/40%



Zout water: Diverse permanente zoute bronnen en sloten die zout worden gedurende 
groeiseizoen
• Dynamiek hiervan beter inzichtelijk maken
• Zoet en zout scheiden, zout isoleren. Zoet sturen en benutten

Neerslag: geen aanvoer van ander zoet water
- Neerslagoverschot winter bufferen in ondergrond en vertraagd afvoeren
- Meerjarig denken, samenwerken en handelen vereist

Bufferen zoet:
• Duinsysteem is grote natuurlijk buffer, maar buiten ‘de grip’ van de waterhouderij;

→ Duinsysteem zorgt voor vertraagde afvoer en kweldruk
(hoelang, waar en beter te benutten, sluit het waterbeheer hierop aan?)

• Bufferen in sloten en grondwatersysteem:
• Regelbare peilgestuurde drainage
• conserveringsstuwen
• Infiltratie in kreekrug(gen)

Gebiedskenmerken



Project en monitoring

Doel stichting Waterhouderij Walcheren:

Waterbeschikbaarheid versterken voor een duurzame landbouw en omgeving. 
Agrariërs samen met waterschap, provincie en de omgeving.

Projectplan:

Het inrichten en beheren van een watersysteem dat:

• Innovatief

• Klimaat adaptief

• Duurzaam is.

Tot doel de verbetering van de zoetwaterbeschikbaarheid en waterkwaliteit ten 
behoeve van de functies landbouw, natuur, wonen en recreatie.



Maatregelen op kaart

Fysieke maatregelen:
Plaatsing van circa 15 conserveringsstuwen (foto’s?) in secundaire sloten
•5 regelbare (geautomatiseerde) stuwen in beheer van het waterschap 
•Kreekruginfiltratie systeem, enkele diepdrains en peilgestuurde drainage



Maatregelen en monitoring



Meetnet en portal



Maatregelen

Laagdrempelig en gezamenlijk beginnen:



Automatische stuwen:
Stuw Lijdijkweg (KST524)
Stuw Lepelstraat (KST218)
Stuw Boshoekweg (KST215)
Stuw Molenweg (KST214)

Handbediende stuwen
KST228 Stuw Dunoweg, Zuid
KST346 Stuw Dunoweg, Noord
KST213 Stuw kleine putweg

Peilbesluit en -beheer



2020 2021

Na-ijl droge jaren 2018-2019 (weinig 

kwel en buffer)

Koud, nat voorjaar

Droog voorjaar en zomer 2020 September zeer droog

Enkele piekbuien zomer Regelmatig en aanhoudende buien in 

groeiseizoen

Weinig buffer en opslag mogelijkheden 

groeiseizoen 

Regelmatige buffer aanvulling, 

periodes met overschot

Hoge jaarsom door abrupt natte 

nazomer/najaar

Gemiddelde jaarsom neerslag

Neerslag op Walcheren



Peilbeheer Waterschap 2020

• Geen buffer door droogte 
2018 en 2019

• Niet ieder jaar is hetzelfde



Peilbeheer waterschap 2021



36 mm in 2 dagen

Peilen in het oppervlaktewater dalen snel na 
een afvoerpiek (1-3 dagen, max 7 dagen)

Peilbeheer waterschap



Met afstand van duinsysteem neemt de fluctuatie in 
het grondwater toe;

60 cm 55 cm

160 cm
130 cm

Fluctuatie grondwater



Fluctuatie grondwater



Grondwater - langjarig

2021

2018, 2019

2020, 2021



Watersturing (modellering)

• Modellering naar sturingsregels van stuwen, o.a.:

– verhang binnen een peilgebied en verloop van de waterstand (∆H/∆t)

Uitgevoerd door RoyalHaskoningDHV;

• Actief peilbeheer (sturen naar omstandigheden) verminderd kans op overlast

• Peilopzet in stappen, pieken kortstondig afvoeren om vervolgens peil op te zetten

• Huidig actief peilbeheer al behoorlijk optimaal (t.o.v. norm), verwachtte vermindering 
piekafvoer enkele procenten.

• Integreren interactie grondwaterstanden en bodemvocht kansrijk voor 
vervolgonderzoek

– Maatregelen en beheer op perceelsniveau inzichtelijk

• Nader onderzoek en/of pilots zijn gewenst



Afvoer en benutten zoet

2021:

2020:

Sub optimaal



Waterkwaliteit

EC-routing

Sept’20

April ’20



Waterkwaliteit

EC-routing

Sept’20



Inzichten waterkwaliteit

Monitoring gericht op zout en zoete bronnen:

• Geleidbaarheid (EC) varieert in het gebied van:

– 0,35 mS/cm → zeer zoet water

– 10 mS/cm → brak/zout water

• Binnen een jaar kan op één locatie het zout gehalte sterk variëren;

• Moeilijk om peilbeheer hier op aan te passen

• Maatregelen zoals een schot, dam of klep kunnen zout water isoleren

• EC-routing aangevuld met continue EC-metingen is een waardevolle monitoringscombinatie:

– EC-Routings: ruimtelijk beeld

– Vaste meetlocaties: doorlopend beeld

• Leerpunt: tussentijds evalueren en vaste punten verplaatsen

• EC-routings zijn een arbeidsintensief proces: dank aan studenten van Hogeschool Zeeland!



Inzichten Waterhouderij

Peilbeheer en oppervlaktewater

• Peilen in het oppervlaktewater dalen snel na een afvoerpiek (1-3 dagen, max 7 dagen)

• Vasthouden van water begint al tegen de duinrand aan. Dit vereist een gezamenlijke aanpak 
waarvan ook benedenstroomse peilgebieden profijt hebben; 

• Het peilbeheer en grondwaterstanden zijn bovenstrooms in het systeem al beter-en-beter te 
sturen (door inzicht interactie grond-oppervlaktewater)

– Peil en functie zijn beter op elkaar afgestemd;

– Systeem reageert snel (dagen) en zakt minder ver uit dan voorheen;

– De maatregelen op perceelsniveau dragen hieraan bij (peilgestuurde drainage en 
conserveringsstuwen)

• Peilbeheer valt te optimaliseren door aanvullende sturingsregels;

• De winst bij piekafvoeren lijkt slechts enkele procenten van de jaarsom aan afvoer 
(modellering);

• De waterhouderij geeft belangrijke inzichten en vormt een bron van waardevolle data



Inzichten Waterhouderij

Peilbeheer en oppervlaktewater

Peilbeheer richting de toekomst:

• Wensbeeld is om peilbeheer verder te optimaliseren door het (actuele) inzicht in de 
relatie grondwater en bodemvocht in peilbeheer te betrekken

• Ook de geleidbaarheid (waterkwaliteit) zou een toekomstige sturingsregel kunnen 
vormen (nader onderzoeken nodig)

• Kansen worden gezien in het goed beheren (integraal) van peilgestuurde drainage in 
relatie tot het peilbeheer



Inzichten Waterhouderij

Grondwater

• Met afstand van duinsysteem neemt de fluctuatie in de grondwaterstanden toe;

• Vanaf duin tot aan de lijn Lijdijkweg-Lepelstraat blijft grondwatersysteem op peil;

– Door combinatie peilbeheer en maatregelen;

• Peilgestuurde drainage, waterconserveringstuwen

• Zuidelijk van deze lijn zakt grondwater dieper uit ten tijde van droogte: 

– Sterkere maaiveld variatie, grotere peilgebieden, afname/geen kwel

– kleinste drooglegging in watersysteem blijft bepalend

– Biedt ruimte voor berging in bodem en ondergrond

– Maatregelen zijn hier maatwerk op perceelsniveau



Inzichten Waterhouderij

Samen leren, samen beheren en de rol van monitoring  - 1/2

• Veel handelen in de praktijk gaat op gevoel/ervaring

– Monitoring geeft (nieuw) inzicht en of bevestiging

• Zowel waterbeheer als het bufferen van zoetwater is een gezamenlijke aanpak

– Meer dan de som der delen: wanneer slechts één iets doet heeft het amper effect

• Meerjarige samenwerking en gezamenlijk doel: ieder jaar is anders en brengt andere en 
nieuwe inzichten. 

• Zowel agrariërs als waterschap leren scherper op de grens te zitten tussen nat en droog

– Gezamenlijk vasthouden van water begint bij de bron (de duinrand)



Inzichten Waterhouderij

Samen leren, samen beheren en de rol van monitoring  - 2/2

• Beheer van het waterschap kent wel grenzen: 

– Norm blijft (peilbesluit als richtlijn)

– risico verandert door veranderend waterbeheer en maatregelen

– Bewustzijn t.o.v. het risico verandert ook (door inzicht, kennisopbouw en 
samenwerking)

• Gezamenlijk aanpakken stimuleert ook individuele mogelijkheden op perceelsniveau

Aandachtspunten:

• Betere benutting van het grondwatersysteem vraagt om afgestemd beheer en 
transparantie van handelingen ook op perceelsniveau



Inzichten Waterhouderij

Monitoring - waardevolle hoeksteen in project   - 1/2

• Praktisch doorlopend inzicht en geheugen

• Feitelijk inzicht in situatie, maatregelen en effecten 

• Door de waterhouderij zelf gekozen locaties

• Versterkt onderlinge samenwerking en gezamenlijk kennisniveau door dit feitelijke 
inzicht;

• Helpt bij afspraken en gesprek met omgeving

• Langjarige monitoring: goed bruikbaar voor modelstudies

• Brug tussen generieke/landelijke datasets en gebiedsspecifiek data.



Inzichten Waterhouderij

Monitoring - waardevolle hoeksteen in project   - 2/2

Leerpunten en tips!
• Nulmetingen →Waar mogelijk vóór maatregelen-uitvoering;

• Bepaal mét het gebied meetlocaties en doel: → Schaalniveau, representatieve locatie, doel

→ type monitoring en welke vragen zijn te beantwoorden?

• Tussentijds evalueren en aanpassen: →Meten we op de juiste plekken?

→Weten we genoeg op een plek?

• Participatief monitoren: → Goede aanvulling op meetnet

→ Geeft interactie en gevoel voor getallen

• Regelmatig om tafel over data: → legt kennishiaten of -verschillen bloot



In de toekomst

Voortzetten delen van de monitoring met tot doel:

• Aanvullend bufferen van zoetwater in de ondergrond en verbinden van voorraden

• Inzichtelijk maken effect op zoet-zout grens ondergrond, verder integreren kennis en 
metingen zoet en zout water in het gebied

• Het peilbeheer verder te optimaliseren door het (actuele) inzicht in de relatie 
grondwater en bodemvocht (evt waterkwaliteit) in peilbeheer te betrekken



Bedankt voor uw aandacht!


