Waterberging op ’t boerenbedrijf

Het Waterschap Groot Salland heeft in samenwerking

Demonstratieproject
Aver Heino

met het Praktijkcentrum voor Biologische Melkveehouderij
in Aver Heino een demonstratieproject ingericht om
te laten zien op welke verschillende manieren met ruimte
voor water kan worden omgegaan. Door klimaatveranderingen is deze ruimte nodig. Samen met agrariërs,
organisaties en particulieren gaat het waterschap de
komende jaren hiernaar op zoek. Dit demonstratieproject
laat zien hoe ruimte voor water gecombineerd kan
worden met landbouw en natuur.

tussen vegetatie vlak bij de watergang en dieper het land in.
Door elk van deze percelen met drie verschillende frequenties
te onderhouden ontstaat inzicht in de effecten op de vegetatie.
Waterbassin

Ruimte voor water
Sinds een paar jaar werkt het Waterschap Groot Salland aan
ruimte voor water. De doelstelling is om de komende decennia
het gehele gebied op deze manier in te richten. Dit levert een
veerkrachtig watersysteem op, dat de effecten van natte en
droge perioden beter kan opvangen en mogelijkheden biedt
voor natuurontwikkeling.
Demonstratieproject
Voor het succesvol herinrichten van West-Overijssel is veel
ruimte nodig. De agrarische sector speelt een belangrijke rol
om gronden en diensten voor waterberging tegen een vergoeding beschikbaar te stellen. Daarom heeft het waterschap in
Aver Heino 2,5 ha demonstratievelden aangelegd. Hier kunt u
met eigen ogen bekijken hoe ruimte voor water er in de praktijk
uitziet. Het Praktijkcentrum voor Biologische Melkveehouderij
dat jaarlijks door circa 3.000 boeren wordt bezocht versterkt
de regionale en landelijke uitstraling van dit project.
Het project levert veel informatie op over de hydrologische en
ecologische effecten. Ook kunnen op deze manier de kansen,
mogelijkheden en onmogelijkheden voor multifunctioneel gebruik
van gebieden voor waterberging systematisch worden onderzocht. Denk hierbij aan extensief landbouwkundig gebruik,
natuurontwikkeling en recreatie. Naar verwachting loopt het
onderzoek rond het demonstratieproject door tot het jaar 2008.
Proefvlakken

In twee proefvlakken combineert het waterschap waterberging
met landbouwkundig medegebruik. De draagkracht en mogelijkheden van hooiland in natte omstandigheden en de groei van
gras wordt hier onderzocht. De percelen liggen respectievelijk
20 en 40 cm boven het normale zomerpeil. In kleine proefvlakken
vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheden voor bemesting.
In twee andere proefvlakken wordt de ontwikkeling van natuur
nagestreefd. Eén perceel loopt flauw hellend op vanaf de waterlijn naar het maaiveld. Hierdoor ontstaat een zonering van
natte naar droge vegetatie. Het andere perceel is verlaagd
en afgevlakt. Naar verwachting zal hier verschil ontstaan

Het grote waterbassin is bedoeld voor onderzoek naar mogelijkheden om water langer vast te houden en de effecten hiervan
vast te stellen. Het water kan er gemakkelijk instromen, maar een
kleine uitlaat beperkt de uitstroomcapaciteit.
Heinose Vloedgraven
De loop van de Heinose Vloedgraven is verlegd. Hierdoor werd
de huiskavel groter en komt de nieuwe loop overeen met de
historische ligging in de van nature lagere delen van het gebied.
Ook zijn twee oude stuwen vervangen. Natuurvriendelijke oevers
zijn aangelegd en waar de berging aan de watergang grenst,
streeft het waterschap een rietzoom na om in- en uitstromend
water te filteren.
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Circa 2,5 ha waterberging aangelegd
Onderzoek naar hoe waterberging kan worden gerealiseerd
door middel van verschillende proefopstellingen
Proefopstellingen met verschillende inrichtingsvormen:
vlak, hellend, diepte en medegebruik voor landbouw of natuur
Waterberging met zoom van riet voor enige zuivering van
het water
Aanleg van waterbekken met een inlaatwerk:
snelle inlaat en trage uitlaat van water
Monitoring van grond- en oppervlaktewaterpeilen,
waterkwaliteit en vegetatie
Mogelijkheden onderzoeken van water als alternatieve bron
van inkomsten
Inpassen van waterberging in de bedrijfsvoering.
Bepalen van de landbouwkundige opbrengsten van de berging
Onderzoek naar en praktijkervaring opdoen met vegetatieontwikkeling en de effecten van onderhoud
Onderzoek naar mogelijkheden voor vrijkomend maaisel
van de watergang en onderhoudspad

Heeft u landbouwgrond beschikbaar?
Een waterberging kan ook een oplossing zijn voor een stuk land
dat te nat is om productief te zijn. Overigens kunnen landbouw
en waterberging op dezelfde grond vaak ook prima samengaan.
Hierbij maakt het waterschap een deel van uw grond geschikt
voor waterberging. Deze grond blijft gewoon beschikbaar als
landbouwgrond. Voor de korte periodes dat de berging onder
water staat, ontvangt u van ons (voor deze blauwe dienst) een
financiële compensatie.

Wilt u meer weten?
Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van waterberging
op uw grond? Neem dan gerust contact op met het
Waterschap Groot Salland. Wij kunnen u vertellen of u voor
zo’n waterberging en bijbehorende vergoeding in aanmerking
komt. Zo ja, dan komen we graag een keer bij u kijken om
de mogelijkheden met u te bespreken. U kunt ons telefonisch
bereiken op nummer (038) 455 72 00.
Wij kunnen u locaties en voorbeelden geven van waterbergingen
in de praktijk, zodat u een beeld krijgt van de mogelijkheden.
Kijk ook op www.wgs.nl/averheino.

www.animalsciencegroup.nl
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Dit perceel van ongeveer 1 hectare is met ongeveer 60 cm verlaagd tot 20 cm
boven het zomerpeil. Als het peil in de wetering stijgt door hoge afvoeren zal
deze vlakke waterberging gelijkmatig vollopen. De berging wordt niet dieper
afgegraven om te voorkomen dat het gaat draineren.
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Vlakke, ondiepe waterberging voor de natuur

De Heinose Vloedgraven is deels verlegd waarbij de oorspronkelijke loop van
deze oude wetering weer is hersteld. De wetering sluit nu goed aan op de van
nature lage percelen die nu voor waterberging zijn ingericht. Ook zijn de huiskavels van de proefboerderij nu aanzienlijk groter en beter toegankelijk geworden.
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Verlegde Heinose Vloedgraven

Aver Heino is het praktijkcentrum voor de biologische melkveehouderij.
Hier werken boeren en onderzoekers samen aan innovaties voor een
vitale melkveehouderij in een prachtig landelijk gebied. Honderd koeien,
zestig stuks jongvee en ruim 80 hectare grond staan ter beschikking
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voor onderzoek, demonstratie en onderwijs. In de stal, die is voorzien
van een loopbrug en een bezoekersgang, hebben gasten alle gelegenheid
om dieren en stalinrichting te bekijken.

Praktijkcentrum
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Zeer flauw oplopende waterberging
voor de natuur

Deze waterberging is heel flauw oplopend aangelegd. Door de overgang van
nat naar droog zal een afwisselende vegetatie ontstaan. Nabij de watergang
zullen de meer aan water gebonden moerasplanten gaan groeien en op
de hogere stukken planten die iets drogere omstandigheden nodig hebben.
In beide natuurbergingen worden drie verschillende onderhoudsfrequenties
toegepast om de effecten op de vegetatie te onderzoeken.
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Waterberging in bassin

In deze rechte ‘waterbak’ zal bij peilstijgingen het water snel vanuit de
wetering in de waterberging stromen. Nadat het waterpeil in de wetering
is gezakt stroomt het water door een kleinere uitlaat langzaam terug
in de Heinose Vloedgraven.
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Waterberging voor de landbouw
op 20 cm boven zomerpeil

Dit landbouwperceel is verlaagd tot ca. 20 cm boven het zomerpeil.
Om dit te bereiken is een pakket zand afgevoerd en daarna de oude teelaarde
teruggeplaatst. Voor de landbouw zal deze waterberging minder opbrengsten
opleveren, omdat het perceel laag en nat is. Bij hoge peilen in de Heinose
Vloedgraven zal het perceel onderlopen en efficiënt water bergen.
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Waterberging voor de landbouw
op 40 cm boven zomerpeil

Dit perceel is op dezelfde manier ingericht als het vorige perceel,
alleen is hier het perceel afgewerkt op 40 cm. boven het zomerpeil.
De landbouwopbrengsten zullen hier hoger zijn, maar het perceel zal
minder vaak en minder water kunnen bergen.

