
POP3 Project Waterhouderij Walcheren 
 

Serooskerke, 13 januari 2021 

Waterhouderij Walcheren 
Dit project is mede mogelijk gemaakt door  
een subsidie van ZLTO, Waterschap Scheldestromen  
en de Provincie Zeeland 

Kennisbijeenkomst  
 

Voortgang pilot Waterhouderij Walcheren 



Agenda  

• Stand van zaken 

• Werking watersysteem en meetresultaten 2020 

• Resultaten pilot Waterhouderij 2020 

• Doorkijk 2021 

• Nog vragen? 



Walcheren: Zoet – zout grondwater 

 



Oppervlakte ≠ Grondwater  

• Afvoer in de winter: Grondwater hoger dan oppervlaktewater 

• Geen afvoer in zomer: Grondwater ≈ oppervlakte water 

 

• Hoger grondwaterstand  tegendruk zoute kwel 

• Lagere grondwaterstand  meer kans op zoute kwel 



Peilbesluit 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 



Neerslag- verdamping 
Oppervlakte- en grondwater 

 



Watersysteem en weersomstandigheden 
2020 
• 2020 weer een droogjaar (minder dan 18/19) 

• Vanaf juni/juli neerslag 

• Erg droog voorjaar! 



Stuwbeheer 2020 

Neerslag Vrouwenpolder 



Afgelopen jaren peilbeheer 

• Door de hogere oppervlaktewaterpeilen zakken de 
grondwaterstanden minder uit tov de omgeving! 

• Het weer is hierin bepalend! 

 

 



Monitoring  

• Monitoring van kwantiteit en kwaliteit van 
grondwater en oppervlaktewater 

• Algemeen doel: beter begrip van het 
grondwater- en oppervlaktewatersysteem 
om zoetwaterbeheer te optimaliseren 

• Maar ook: kansrijkheid en effecten van 
maatregelen (bijv. stuwopzet, 
peilgestuurde drainage) in te schatten 



Meetnet 2020 

• Peilbuizen 
• Grondwater 

• Oppervlaktewater  

 

 



Monitoring 

• 2019: Groot deel van monitoringsplan 
vormgegeven 

• 2020: Uitvoering aanleg peilbuizen 
(grondwaterstanden) 
oppervlaktemeetpunten (peil en 
zoutgehalte)  telemetrische systemen, 
online toegang tot data 

• Zoutmetingen watergangen 

• Metingen van biodiversiteit en invloed 
drainage op waterkwaliteit (nutrienten). 

 



Monitoring 

• Resultaat 
telemetrische data 

• Problemen met 
dataverbinding  nu 
grotendeels opgelost 

• Doel: deze data 
samen te voegen met 
data van Waterschap 
en online publiekelijk 
beschikbaar te maken 
(in uitvoering)  



Invloed onttrekking 

• Geen specifiek doel 
monitoring 

• Vanuit de buurt 
(Lepelstraat) 
behoefte aan inzicht 
/ uitleg 

• Onttrekkingen 
Lepelstraat en 
Oostkapelseweg 

 

 



Invloed onttrekking, Lepelstraat 

 

 

01: Ter Mee, Rijnsburgseweg referentiepunt 
10: Lepelstraat perceel gebr. Maljaars 
21: Boomgaard Tim achter bassin referentiepunt 
22: Barry Staal 
23: Perceel Andre de Visser naast oprijlaan Martin Martha en Gerard 
29: Lepelstraat perceel Abco Maljaars bij Nieuwenhuis 
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01: Ter Mee, Rijnsburgseweg referentiepunt 
10: Lepelstraat perceel gebr. Maljaars 
21: Boomgaard Tim achter bassin referentiepunt 
22: Barry Staal 
23: Perceel Andre de Visser naast oprijlaan Martin Martha en Gerard 
29: Lepelstraat perceel Abco Maljaars bij Nieuwenhuis 
 

• Grondwaterstanden late voorjaar-najaar 2020 
• Late voorjaar – zomer begint een dalende trend 
• Algemene patronen zijn vergelijkbaar 
• Nadere analyse nodig om invloed van afzonderlijke factoren te bepalen 
• Meetpunten 22 en 23 geen relaties met pompregime (aan- en uitslaan van de 

pomp). Dat is anders bij de Oostkapelseweg (zie volgende sheet) 
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Lepelstraat 



• Invloed pompen (blauwe lijn, 20) duidelijk zichtbaar. 
• Nog invloed bij eind van de drain (19), Invloed op meetpunt 12 (350 m) nihil 
• Invloed gewas Punt 12 te zien: +/- eind juli  tarwe geoogst.  
• Invloed van infiltratie in de winter 
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1: referentiepunt Ter Mee, Rijnsburgseweg 
12: referentiepunt achter boerderij Sanderse (afstand tot onttrekking afstand tot diepdrain 350 meter 
18: afstand tot diepdrain +/- 60 meter, staat op rand van kreekrug 
19: aan einde diepdrain, dus ruim 100 meter afstand tot pomp 
20: begin diepdrain, dus ter plaatse van pompaansluiting 

Oostkapelseweg 



Vragen over (tussen)resultaten en 
toelichting? 

 



Metingen 2020 (2) 

• Zoet-zout stroming oppervlakte water (maandelijkse metingen) 

 



Overige Resultaten 2020 Waterhouderij 
Walcheren 
• Waterkwaliteit 

• Bodemkwaliteit 

• Biodiversiteit 

• Optimalisatie waterbeheer en sturing  (modelstudie) 

• Kennisdeling (beantwoording vragen en bijeenkomsten)  



Resultaten 2020 Waterhouderij Walcheren (2) 

• Monitoring 
• Geïnstalleerd 

• Problemen met doorzenden van meetgegevens (overgang 5G netwerk) 

• Waterkwaliteit (uit en afspoeling nutriënten) 
• Proef begonnen en metingen (droogte speelt parten) 

• Bodemkwaliteit 
• Bodembeoordeling (structuur, biologie, chemie) 

• Kennisbijeenkomst 



Resultaten 2020 Waterhouderij Walcheren 

• Biodiversiteit 
• Mengsel in rijpaden (insecten en vlinders) 

• Optimalisatie waterbeheer en sturing   
• Modelstudie 

• Kennisdeling  
• Beantwoording vragen  

• Bijeenkomsten (waaronder Minister van V&W (van Nieuwenhuizen))  



Vooruitblik 2021 

• Voortgang metingen en onderzoek 
• Metingen online 
• Proeven bodem, biodiversiteit, waterkwaliteit 
• Metingen met mogelijke optimalisatie locaties (waterkwaliteit)  
• Onderzoek naar mogelijkheden Lepelstraat (nog geen uitvoering) 

 

• Uitvoering van de maatregelen  
• Plaatsing stuwen 

 

• Kennisdeling (ontvangst verschillende groepen) 

 
 
 



Voortgang 2021 (2) 

• Synthese en Eindrapportage pilot eind 21 

• Eindbijeenkomst (wrs 2022) 

 

• Budgettair  
• Op schema 

• Budget is volledig gealloceerd 



Uw vragen? 

 

POP3 Project Waterhouderij Walcheren 
 


