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Watergebiedsplan Schiermonnikoog

1.

Inleiding
1.1.

Aanleiding en achtergronden

In het Waterhuishoudingsplan en Waterbeheerplan 2010-2015 hebben Provinsje Fryslân en
Wetterskip Fryslân afspraken gemaakt over de voorbereiding en vaststelling van het gewenste
peilbeheer en overige wateropgaven (Bijlage 1: WHP en WBP teksten). In de AB-vergadering van 15
december 2009 heeft het Algemeen Bestuur van het Wetterskip daartoe een plan van aanpak
vastgesteld. Voor het totale beheergebied van het Wetterskip worden in de periode van 2010 tot en
met 2015 Watergebiedsplannen (WGP’en) opgesteld. De WGP’en bevatten een onderbouwing voor
het gewenste peilbeheer met bijbehorende maatregelen (in de rest van Nederland GGOR genoemd,
het gewenste grond- en oppervlaktewater regime). Daarnaast zijn in dit WGP alle maatregelen
opgenomen en geïntegreerd die voortvloeien uit de overige wateropgaven zoals: 1) de toetsing
Normering Regionale Wateroverlast (bij extreme neerslag), 2) de Kader Richtlijn Water (waterkwaliteit
en ecologie), 3) extreme droogte, 4) knelpunten beheer en onderhoud. Deze plannen hebben
betrekking op het landelijke gebied inclusief de verspreide bebouwing.
Het beleidsmatige kader voor het watergebiedsplan wordt gevormd door het WHP en WBP 20102015, die gebaseerd zijn op het landelijke beleid. Daarnaast is gebruik gemaakt van de kaderstellende
notitie “Aanpak van GGOR in Fryslân-2005”, van de provincie.

1.2.

Doel- en vraagstelling

Met het watergebiedsplan wordt beoogd een integratiekader te scheppen waarin de verschillende
wateropgaven en maatregelen in samenhang worden uitgewerkt. In dit document staat hoe dat tot
stand is gekomen en welke afwegingen daarbij zijn gemaakt. Het document vormt de (technische)
onderbouwing van het planvormingsproces en de inhoud van het plan. In de plantekst is de relatie
naar het WBP 2010-2015 gelegd door de drie thema’s Voldoende Water, Schoon Water en Veiligheid
op te nemen.
Met het oog op klimaatverandering en beheerskosten wordt ook gekeken naar de gewenste inrichting
van het watersysteem op lange termijn. Ook is beoordeeld of de peilvak indeling geoptimaliseerd kan
worden.

1.3.

Status van het Watergebiedsplan en de uitvoering van maatregelen

Het Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân besluit in het bijzonder over twee kaarten, te weten de
kaart met het gewenste peilbeheer en de gebiedsnormenkaart. Eerstgenoemde kaart bestaat uit een
peilvakkenkaart en vormt het kader voor de later op te stellen peilbesluiten. Met de gebiedsnormen
kaart besluit het bestuur over het overlastniveau door per afwateringseenheid de norm voor regionale
wateroverlast aan te geven waaraan het afwateringssysteem moet voldoen. Het watergebiedsplan
geeft voor deze twee besluiten de onderbouwing.
Na inspraak en vaststelling van het WGP wordt het plan ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten
aangeboden omdat het plan een gedeeltelijke herziening betreft van het in 2009 vastgestelde
Waterbeheerplan. Na goedkeuring vormt het gewenste peilbeheer het kader voor een nieuw
peilbesluit en daarmee het kader voor het waterhuishoudkundige voorzieningenniveau. De uitvoering
van de maatregelen op perceelsniveau vindt plaats in nauwe samenwerking met de
belanghebbenden. Tegelijkertijd wordt dan het peilbesluit voorbereid; hierop is weer inspraak mogelijk.

1.4.

Samenhang met andere plannen

1.4.1.
Nationaal Park en Natura 2000
Het watergebiedsplan heeft te maken met nog twee andere plannen die tegelijkertijd worden
opgesteld nl: het Beheer- en Inrichtingsplan (BIP) van het Nationale Park Schiermonnikoog en het
Beheerplan Natura-2000 Schiermonnikoog. Het gehele eiland, behalve het dorp en de polder, is
aangewezen als Nationaal Park (NP) en als Natura 2000 gebied (N2000). In Figuur 1-1 en Figuur 1-2 zijn
de grenzen van het Nationaal Park en de grenzen Natura 2000 aangegeven. De grens van het
beheergebied van het Wetterskip, en daarmee van het Watergebiedsplan staat in Figuur 1-3.
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Figuur 1-1 Begrenzing nationaal Park Schiermonnikoog (bron: www.nationaalpark.nl/Schiermonnikoog)

Figuur 1-2 Begrenzing Natura 2000 op en rondom Schiermonnikoog (bron: www.nationaalpark.nl/Schiermonnikoog)

Figuur 1-3 Begrenzing beheergebied Wetterskip Fryslân
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Vanwege de verschillende (wettelijke) status en inhoud van het Watergebiedsplan, het Beheerplan
Natura 2000 en het BIP, is er voor gekozen om het WGP en Beheerplan Natura 2000 separaat van
het BIP, maar wel in onderlinge afhankelijkheid, te ontwikkelen.
Omdat het Beheerplan Natura 2000 vertraging heeft opgelopen, stelt het Wetterskip vooruitlopend
daarop het Watergebiedsplan vast, zodat uitvoeringstrajecten ter hand kunnen worden genomen.
Beheerplan Natura 2000
Voor een groot deel van het eiland wordt een Beheerplan Natura-2000 ontwikkeld. Dat plan geeft
invulling aan natuurdoelen die op Schiermonnikoog of in de kustzone eromheen gerealiseerd moeten
worden. Deze doelen komen uit de 3 aanwijzingsbesluiten voor de Duinen van Schiermonnikoog, de
Noordzeekustzone en de Waddenzee. De Provinsje Fryslân en DLG (als onderdeel van het Ministerie
van EL&I) zijn de verantwoordelijke instanties voor de totstandkoming van dit beheerplan.
BIP, N2000 en WGP
Daarnaast wordt, zoals voor elk Nationaal Park, ook voor Schiermonnikoog een Beheer- en
Inrichtingsplan (BIP) opgesteld. Vanwege de grote overlap en de noodzaak tot eenduidige doelen en
maatregelen zijn BIP en Natura 2000 samengevoegd tot BIP+. Het Watergebiedsplan is sterk
gebonden aan het Beheerplan Natura 2000 omdat met de in het gebiedsplan beschreven
watermaatregelen de natuurdoelen van het Natura 2000 gebied worden bediend. Feitelijk vormen de
watermaatregelen een onderdeel van het Beheerplan Natura 2000. Vanwege deze dubbele
verbondenheid heeft het waterschap vanuit het watergebiedsplan input geleverd voor het BIP+.
De onderlinge relaties tussen deze planvormen zijn gevisualiseerd in Figuur 1-4.
Het BIP+ bevat een aantal opgaven en maatregelen die direct of indirect gevolgen hebben voor het
waterbeheer. Hieronder staan de wateropgaven uit beide planteksten opgesomd. In de hoofdstukken
4, 5 en 6 van het watergebiedsplan zijn de opgaven uitgewerkt. Daar waar integratie met andere
wateropgaven mogelijk is, zijn deze in hoofdstuk 7 verwerkt. Opgaven zijn vanuit het NP of N2000, die
geen directe relatie hebben met het waterbeheer, staan alleen in het uitvoeringsprogramma van het
BIP+ en het Beheerplan natura 2000.
"Wateropgaven" vanuit het Nationaal Park:
• Zelfvoorzienend zijn in 2020 op het gebied van drinkwater en energie;
• Verruimen duikers in de Binnenkwelder, tussen de Reddingsweg en de Bernhardweg;
• Verminderen waterafvoer vanuit de binnenduinrand, vooral ter hoogte van de Groenglop. Voor
deze actie verwijst BIP naar de uitkomsten van de Watersysteemanalyse en Gewenst Peilbeheer.
"Wateropgaven" vanuit N2000:
• Onderzoek naar mogelijkheden voor een natuurlijke oever langs polderdijk;
• Onderzoek naar gewenste ontwikkelingen Westerplas: óf gebied met zoetzout overgang en
invloed vanuit de Waddenzee óf zoetwater plas met hoge natuurwaarde;
• Vermindering verdroging van meerdere droogtegevoelige habitattypen verspreid over
Schiermonnikoog, waarvoor voor een aantal geldt dat ze een sense of urgency status hebben.
Watersysteemanalyse
De "Hydrologische systeemanalyse Waddeneilanden, deel Schiermonnikoog" - vanaf nu
Watersysteemanalyse – is onder andere ten behoeve van het Beheerplan Natura 2000 en het
Watergebiedsplan opgesteld.
In dit watergebiedsplan staan vele verwijzingen naar de watersysteemanalyse, met name als het gaat
om gebieds- en systeembeschrijvingen en knelpunten die de functies op Schiermonnikoog
ondervinden als gevolg van het huidig (grond)watersysteem.
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BIP Schiermonnikoog (LNV / GS)

+

+

Beheerplan Natura 2000 (LNV / GS)
Samenvatting
N2000
Toetsing huidig
gebruik Waterwinning

Watersysteemanalyse
(Vitens, WF, PF)

Watergebiedsplan (WF)
samenvatting
Watergebiedsplan

Figuur 1-4 Samenhang Nationaal Park, Natura 2000 en Watergebiedsplan op Schiermonnikoog

1.4.2.
Gemeentelijk waterplan
Uit het oogpunt van planoptimalisatie maken Wetterskip Fryslân en gemeente Schiermonnikoog geen
afzonderlijk gemeentelijk Waterplan,. De specifieke onderwerpen uit een gemeentelijk waterplan zijn in
het Watergebiedsplan van Schiermonnikoog opgenomen en uitgewerkt. Het gaat dan met name om
de onderwerpen die te maken hebben met de waterketen. Aspecten als recreatie, communicatie en
samenwerking zijn opgepakt in het kader van het BIP.
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2.

Werkwijze
2.1.

Algemeen

Gewenst peilbeheer (=GGOR)
Met het gewenst peilbeheer beoogt het waterschap het gewenste grond- en oppervlakte waterregiem
te realiseren. Op Schiermonnikoog is daarom de systematiek van het GGOR ingezet. Het Waternoodinstumentarium is daar niet voor gebruikt: Voor de Banckspolder is een inschatting van de
doelrealisatie gemaakt aan de hand van een droogleggingsanalyse en geverifieerd in de gesprekken
met de landbouwers. In deze gesprekken zijn de mogelijkheden voor hogere peilen (t.b.v.
weidevogelbeheer) aan de orde geweest. Voor het overige deel van Schiermonnikoog geeft de
Watersysteemanalyse aan in welke mate het huidige grond- en oppervlaktewaterregime de functies op
het eiland bedient.
Wateropgaven
Het integrale karakter van het Watergebiedsplan blijkt uit de wateropgaven die in samenhang
gerealiseerd moeten worden. Dat betekent concreet dat waar maatregelen uitgevoerd moeten worden
voor de ene wateropgave onderzocht moet worden in hoeverre tegelijk ook een andere wateropgave
(deels) gerealiseerd kan worden. De volgende wateropgaven worden behandeld:
• Knelpunten beheer en onderhoud: bestaat uit een lijst van knelpunten in het waterbeheer.
Het zijn knelpunten die naar aard en omvang het reguliere onderhoudsbudget te boven gaan.
Dit is uitgewerkt in paragraaf 4.2.
• Verdrogingbestrijding natuurgebieden: In de ILG-periode (t/m 2013) is geld beschikbaar
voor verdrogingbestrijding van natuurgebieden met name voor de droogtegevoelige
habitattypen met de status sense of urgency. De haalbare en betaalbare maatregelen worden
bepaald in het gewenst peilbeheer-proces.
• Extreem natte situatie: voor deze situaties is het watersysteem getoetst aan de Normering
Regionale Wateroverlast (2006). De geconstateerde knelpunten uit deze toetsing moeten
uiterlijk in 2015 zijn opgelost. Het Nationaal Bestuursakkoord Water (2008) verplicht het
waterschap de toetsing in 2012 opnieuw uit te voeren op basis van nieuwe klimaat-scenario’s.
WF toetst het watersysteem per deelgebied opnieuw in 2010 en 2011, behalve de
waddeneilanden. Daarvoor volstaat de toetsing uit 2006. De resultaten daarvan staan in
paragraaf 4.3.
• Extreem droge situatie: voor deze situaties wordt onderzocht of en zo ja welke maatregelen
genomen moeten worden om de eerste 2 categorieën van de verdringingsreeks van water te
kunnen voorzien: paragraaf 4.4.
• Implementatie maatregelen Kaderrichtlijn Water: De reeds vastgestelde KRW maatregelen worden in de Watergebiedsplannen nader gelokaliseerd en uitgewerkt. Zie
Hoofdstuk 5.
• Veiligheid: met het WF-programma voor Primaire Waterkeringen moet worden afgestemd in
hoeverre de KRW-maatregel Natuurvriendelijke oevers kan worden geïntegreerd. Zie
Hoofdstuk 6.

2.2.

Planontwikkeling WGP Schiermonnikoog

Hieronder staan de verschillende werkstappen.
Startbijeenkomst
Op 6 juli 2010 heeft een startbijeenkomst plaatsgevonden, met medewerkers van het Wetterskip die
kennis hebben van alle waterbeheersingaspecten op Schiermonnikoog. Deze bijeenkomst heeft geleid
tot een totaal overzicht van de verschillende wateropgaven en de werkstappen om deze te vertalen
naar maatregelen.
Gewenst peilbeheer
In opdracht van Vitens, Wetterskip Fryslân en de Provincie Fryslân is in de zomer van 2010 een
Watersysteemanalyse van het eiland gemaakt. Deze kennisbron van het watersysteem vormt de basis
het Watergebiedsplan. Het analyseert tevens knelpunten in het huidig (grond)waterregime in relatie tot
het grondgebruik. Aanvullende modellering van de hydrologie bleek niet nodig.
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Kaderrichtlijn Water
In 2009 is de beslisnota KRW vastgesteld. Daarin staat onder andere de KRW opgave voor
Schiermonnikoog, dat in 2007 samen met de gebiedsgroep voor de Waddeneilanden tot stand is
gekomen. In het Watergebiedsplan is de KRW opgave, gecombineerd met andere thema's, vertaald
naar integrale maatregelen.
Extreem natte perioden
In 2006 zijn in opdracht van Wetterskip Fryslân waterrisicokaarten gemaakt van Schiermonnikoog.
Daaruit bleek dat met het huidige afwateringssysteem op enkele plekken overlast ontstaat in extreem
natte situaties. De verwachting is dat de kans op overlast in de toekomst groter wordt. In dit
Watergebiedsplan zijn de noodzakelijke oplossingen, in combinatie met andere thema's, vertaald naar
integrale maatregelen.
Knelpunten in het waterbeheer
Onder normale weersomstandigheden is Wetterskip Fryslan in staat is om de vastgestelde
waterpeilen te handhaven, al levert de specifieke eilandsituatie - zonder aanvoermogelijkheden beperkingen op in de stuurbaarheid van de waterpeilen. In dit Watergebiedsplan staat dit verder
uitgewerkt.
Verdroging
Naast de kennis over verdroging dat de Watersysteemanalyse oplevert is gebruik gemaakt van de
kennis die opgedaan is tijdens de Verdrogingsdag op 20 mei 2010. Tijdens deze brainstormsessie
hebben vertegenwoordigers van het Wetterskip, Provincie Fryslân en natuurterreinbeheerders alle
bekende verdrogingsproblemen, met mogelijke oplossingen, op een rij gezet. Ook hebben nog
aanvullende veldbezoeken plaatsgevonden.
Vertaling in een integratieplan
De opgaven uit de verschillende thema's blijken goed te combineren tot integrale maatregelen. Dat
levert voordelen op in de uitvoering (beperkte grondbehoefte door combinatie bijvoorbeeld), maar ook
in de kosten.
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3.

Beschrijving van het gebied
3.1.

Beheergrenzen en taakafbakening Wetterskip Fryslân

In het onderstaande volgt een beschrijving van het eiland, de beheertaken van het Wetterskip en een
beknopte beschrijving van het grond- en oppervlaktewatersysteem, de hoogteligging en
bodemopbouw en enkele relevante ruimtelijke aspecten.
Op Figuur 3-1 en Figuur 3-2 staat het eiland weergegeven.

Figuur 3-1 Topografische kaart Schiermonnikoog

Figuur 3-2 ingezoomde topografische kaart Schiermonnikoog
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Taken en beheer Wetterskip Fryslân
Het gehele eiland valt binnen het beheergebied van Wetterskip Fryslân (Figuur 1-3). Dat houdt niet in
dat het Wetterskip op het gehele eiland actief beheer voert. Het actief beheer beperkt zich tot:
• Primaire waterkering: de zeedijk aan de zuidzijde van het eiland en de zandige kust aan de
noordzijde. De betreffende dijkring staat aangegeven in Figuur 3-3;
• Waterkwantiteitsbeheer in de polder van het eiland. Een watersysteem van hoofd-, schouw- en
overige sloten vangt het overtollige grond- en regenwater op en voert dit onder vrij verval af naar
de Waddenzee, via een duiker onder de Waddenzeedijk. In de polder houdt het Wetterskip het
water op peil met een aantal vaste en regelbare stuwen. Buiten de Primaire kering heeft het
Wetterskip een actieve waterbeheertaak als meerdere, verschillende, belangen afhankelijk zijn
van een goede ont- en afwateringssituatie. Als slechts één belang in het geding is, dan heeft het
Wetterskip daar geen actieve beheertaak;
• Waterkwaliteitsbeheer in de polder, de Westerplas en de Berkenplas;
• Zuiveringsbeheer.
Daarnaast voert het Wetterskip het beheer over het totale eiland dat bestaat uit vergunningverlening
en handhaving op het gebied van waterkwaliteit, -kwantiteit en freatisch grondwater.

Figuur 3-3 Dijkring en Basiskustlijn op Schiermonnikoog (bron: www.nationaalpark.nl/Schiermonnikoog)

3.2.

Hoogteligging en bodem

Schiermonnikoog is een relatief klein eiland, dat qua hoofdvormen overeenkomt met de theoretische
hoofdvormen van een modeleiland: eilandkop, duinboogcomplex, washovercomplex, eilandstaart en
strand en vooroever. In het Beheerplan Natura 2000 en de watersysteemanalyse staat meer
informatie daarover. Ter toelichting is Figuur 3-4 toegevoegd.
In Figuur 3-5 staat de hoogtekaart afgebeeld. De hogere duinkoppen bereiken een hoogte van 15 tot 20
meter boven NAP. Aan de noord- en westzijde daarvan is het duingebied begrensd door brede
stranden. Aan de oostzijde loopt het duincomplex uit in slenken en het kweldergebied. Aan de
zuidzijde, in de binnenduinrand, is het dorp gebouwd. Zuidelijk daarvan ligt de van zee afgesloten
Westerkwelder, tegenwoordig de Westerplas. De oostelijk daarvan gelegen voormalige kwelder, aan
de zuidzijde van het eiland, is bedijkt en ingepolderd. Deze Banckspolder heeft hoofdzakelijk de
functie landbouw. De hoogteligging in de polder is rond het dorp ongeveer 2 meter boven NAP en
loopt naar het zuidoosten af naar ongeveer een meter boven NAP.
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Figuur 3-4 Modeleiland, geprojecteerd op Schiermonnikoog (bron: concept BIP+)
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Figuur 3-5 Hoogtekaart (bron: Watersysteemanalyse)

Doordat een groot deel van het eiland een relatief recente ontstaansgeschiedenis heeft, komen over
een grote oppervlakte kalkhoudende gronden voor. Met name de oude duincomplexen bestaan uit
kalkloze oude duinen en droge duinvaaggronden. De Banckspolder bestaat hoofdzakelijk uit vochtige
kalkloze vlakvaaggronden. De Watersysteemanalyse gaat dieper in op de bodemgesteldheid van
Schiermonnikoog.

3.3.

Ruimtelijke inrichting (functies en grondgebruik)

In de watersysteemanalyse staat de ontstaansgeschiedenis en de geologische opbouw van het eiland
Schiermonnikoog uitgebreid beschreven. De ruimtelijke ordening van het eiland is het gevolg van de
mogelijkheden en beperkingen die bijvoorbeeld hoogteligging en ondergrond met zich meebrengen. In
Figuur 3-6 en Figuur 3-7 staan de functies en het landgebruik weergegeven.
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Figuur 3-6: Functiekaart Schiermonnikoog

Figuur 3-7: Landgebruik Schiermonnikoog

Een groot deel van het eiland heeft de functie natuur en heeft hoge natuurwaarden. In Figuur 3-8 is te
zien dat het grootste deel van Schiermonnikoog een natuurfunctie heeft binnen de Provinciale
Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Ditzelfde gebied is aangewezen als N2000 gebied. De polder is
beheergebied (primair landbouwgebied, maar met belangrijke natuurwaarden). Alleen het dorp en het
bungalowpark vallen buiten de begrenzing van de EHS.
Toch is de natuurfunctie duidelijk niet de enige functie die op dit eiland van belang is. Cultuurhistorie,
landschap, recreatie, landbouw en wonen bepalen eveneens in belangrijke mate hoe het eiland
ingericht is en beheerd moet worden. De natuur z’n gang te laten gaan is daarom slechts op delen van
het eiland mogelijk, actief beheer is veelal noodzakelijk.

Figuur 3-8: Ecologische hoofdstructuur op Schiermonnikoog
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In het BIP+ is Schiermonnikoog in 4 delen verdeeld met eigen ambities, doelstellingen en daaruit
volgende maatregelen:
1. Nagenoeg natuurlijk kustlandschap: alle delen buiten de waterkering;
2. Half-natuurlijk duinlandschap: grootste deel van de duinen binnen de waterkering;
3. Natuurlijk cultuurlandschap: zone rond het dorp en aan de binnenduinrand;
4. Economisch cultuurlandschap: polder en dorp.
De belangrijkste wateropgaven spelen in de deelgebieden waar keuzes moeten worden gemaakt
tussen functies, ontwikkeldoelstellingen en belangen. Enkele voorbeelden:
• Verdrogingsproblematiek binnenduinrand, heeft te maken met het waterbeheer in de
polder;
• Verdrogingsbestrijding duingebied aan de noordzijde van het dorp (Kapenglop)
beïnvloedt de ontwateringsdiepte van de camping, ijsbaan en sportvelden;
• Ontwikkeldoelstellingen Westerplas: zoet of zout;
• Mogelijkheden washover complex;
• De mate van acceptatie van wateroverlast in de polder bepaalt de mate van de te
creëren berging en de mogelijkheden van afstemming van het peilbeheer op
weidevogelbeheer.
In paragraaf 3.5 en de hoofdstukken 4, 5 en 6 staan deze en andere wateropgaven meer uitgewerkt.

3.4.

Waterhuishoudkundige inrichting (AGOR)

Het watersysteem op Schiermonnikoog is uitgebreid beschreven in de Watersysteemanalyse. Dat is
feitelijk het Actuele Grond- en Oppervlaktewater Regime (AGOR). Het onderstaande bevat de
hoofdlijnen van de analyse, aangevuld met een drooglegginganalyse voor de polder en enkele
veldverkenningen.
3.4.1.
Grondwater
ondiep grondwater
Op de kaart in Figuur 3-9 staat de peilenkaart en waterhuishoudkundige infrastructuur van
Schiermonnikoog weergegeven. Op deze afbeeldingen staan eveneens de grondwateronttrekkingen.

Figuur 3-9 Oppervlaktewatersysteem Schiermonnikoog, met grondwateronttrekkingen

Grondwaterhydrologie op een waddeneiland
Schiermonnikoog heeft een specifieke eilandhydrologie, die wordt veroorzaakt door de grote
hoogteverschillen en de opbouw van de ondergrond. Schematisch is dat weergegeven in Figuur 3-10.
Dit is niet de precieze situatie van Schiermonnikoog, maar wel staan alle relevante hydrologische
aspecten die ook op Schiermonnikoog spelen op deze tekening.
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Met name in het duincomplex zijgt het zoet neerslagwater in de bodem, en drukt het zoute grondwater
naar beneden. Daardoor bevindt zich in de ondergrond een grote zoetwaterbel. Door de gevarieerde
hoogteligging in de duinen, bestaan allerlei lokale grondwatersystemen. Zandverstuivingen wisselen
zich daarbij af met bijvoorbeeld natte duinvalleien. Deze diversiteit in hoogte en droogte vertaalt zich in
een enorme diversiteit aan habitattypen.

Figuur 3-10 Schematische weergave hydrologische situatie waddeneiland (bron: Vitens)

Menselijke ingrepen hebben de natuurlijke hydrologie behoorlijk beïnvloed. Ook dat is terug te zien in
Figuur 3-9 en Figuur 3-10. Een opsomming van beïnvloedende situaties:
• Peilbeheer en ontwatering in de polder: Freatisch grondwater zijgt in de duinen naar de
ondergrond. In de natuurlijke situatie kwelt dit grondwater deels in de binnenduinrand, deels in de
polder naar de oppervlakte. Door de landbouwkundige ontwatering zijgt ook een groter deel van
het grondwater in de binnenduinrand naar de polder;
• Grondwateronttrekking voor drinkwaterwinning. De locaties staan op Figuur 3-9;
• Verdamping door de aangeplante naaldbossen;
• Beperkte infiltratie onder het dorp: onder het grootste deel van het dorp ligt een gemengd
rioleringsysteem, dat zowel vuilwater als hemelwater afvoert;
• Ontwatering camping, ijsbaan en sportvelden, aan de noordzijde van het dorp.
Regionale watersystemen op Schiermonnikoog
Op Schiermonnikoog is een aantal regionale watersystemen te onderscheiden. De
watersysteemanalyse maakt onderscheid in een viertal fysisch-geografisch deelgebieden:
• Centraal duingebied (duinkern tot aan Reddingsweg);
• Oostelijk duin- en kweldergebied, inclusief Kooiduinen, Binnenkwelder en Kobbeduinen;
• Banckspolder;
• Westerplasgebied.
Daarbinnen maakt de Watersysteemanalyse onderscheid in een vijftal watersystemen:
• Duininfiltratiegebied (droog);
• Natte duinvalleien, ingedeeld in twee subcategorieën; ingesloten infiltratievalleien met lokale
grondwatersystemen (Vb. Kapenglop en Hertenbosvallei) en Flank-doorstroomvalleien met
afstroming oppervlakkig of via oppervlaktewater (Vb. Groenglop, slenken tussen Kobbeduinen en
Kooiduinen);
• Zoet oppervlaktewater;
• Strandvlaktes met kwel;
• Poldergebied met sloten.
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Voor het watergebiedsplan zijn met name de deelgebieden en watersystemen interessant, die direct
wateropgaven met zich meebrengen voor het waterschap. Ofwel, daar waar een
oppervlaktewatersysteem zodanig invloed heeft op grondwaterstanden, dat één of meerdere functies
onvoldoende bediend wordt (te hoge of te lage grondwaterstanden en de grondwaterkwaliteit). Dat is
vooral van toepassing in het poldergebied, de Westerplas, de Berkenplas en een randzone van het
duingebied ten noorden van het dorp en de polder. Hoofdstuk 4 beschrijft in hoeverre momenteel het
(grond)watersysteem momenteel de functies op Schiermonnikoog bedient.
Grondwaterregime op Schiermonnikoog
In de Watersysteemanalyse wordt de grondwatersituatie uitgebreid belicht. Deze is gebaseerd op de
Gt-kaarten (STIBOKA, 1986. Bodemkaart van Nederland 1:50.000) en de GD-kartering die Wetterskip
Fryslân heeft aangeleverd. Van het relatief geringe aantal peilbuizen op Schiermonnikoog zijn de
meetreeksen eveneens meegenomen in de Watersysteemanalyse.
De hoogste grondwaterstanden - de bult in de zoetwaterbel - bevindt zich aan de noordzijde van het
dorp, direct ten oosten van de Badweg. Ten opzichte van het centrum van de zoetwaterbel is deze
verschoven naar het noorden, vermoedelijk als gevolg van voornoemde aspecten. De hoogste
grondwaterstanden (op "de bult") variëren van NAP + 2,70 m tot NAP + 3,70 m.
Lokaal is door hoogteverschillen en kleilagen in de ondergrond veel variatie in de grondwaterstanden
en grondwaterstromingen (kwel- en wegzijging). Enkele kenmerkende en opvallende kenmerken van
het grondwatersysteem op Schiermonnikoog zijn:
• Hoge grondwaterstanden langs de Noordzeekust, onder andere leidend tot kwel op het groene
strand;
• Relatief hoge en stabiele grondwaterstanden tussen de Prins Bernhardweg en de Reddingsweg;
• Ontbrekende gegevens over grondwaterstanden in het oostelijke duingebied, bestaande uit een
afwisseling van slenken en ruggen;
• De hoogste grondwaterstanden komen voor ten oosten van de Kapenglop, slenken nabij de
Reddingsweg, Hertenbosvallei (ondanks drinkwaterwinning) en het Groenglop ten noorden van de
Kooiweg;
• De grondwaterstanden zakken in droge zomers diep weg bij de Kapenglop;
• De grondwatersituatie in de Groenglop staat niet goed weergegeven op de GD-kartering.
Peilbuizen en de Gt-kaart (Gt II) laten zien dat de grondwaterstanden onder de Groenglop lager
zijn dan gewenst, in de zomer gemiddeld een meter onder maaiveld;
• De Banckspolder heeft ’s winters hoge grondwaterstanden. Langs de dijk en in het zuidoostelijke
deel tot 10 - 20 cm beneden maaiveld. In de zomer zakt het grondwater diep weg, vooral in het
noordwestelijke deel van de polder en rondom het dorp (Gt IV);
• Relatief hoge grondwaterstanden in het dorp, in de winter. Er zijn situaties bekend waar dit leidt tot
incidenteel water in de kelder of kruipruimte, maar dat is niet zo problematisch dat de
grondwatersituatie in het dorp verbeterd zou moeten worden (bron: gemeente Schiermonnikoog).
Kwaliteit ondiepe grondwater
Het grondwater op Schiermonnikoog bestaat uit geïnfiltreerde neerslag. In de duinvalleien, slenken,
binnenduinrand en in de polder komt dit grondwater in de vorm van kwel naar de bovengrond. Twee
kwaliteitsaspecten zijn daarbij interessant: zout- en kalkgehalte.
Kalkhoudendheid
Op het eiland is een grote verscheidenheid aan kalkhoudendheid, veelal samenhangend met de
oudheid van de ondergrond. De oude duincomplexen en de polder hebben een kalkarme ondergrond.
De nieuwe duincomplexen zijn erg kalkrijk. Het grondwater in vochtige duinvalleien is kalkhoudend
door óf de kalkhoudendheid van de ondergrond, óf aangeleverd door kalkrijk grondwater (kwelwater).
Een aantal habitattypen waarvoor op Schiermonnikoog instandhoudings- of verbeterdoelstellingen
gelden is afhankelijk van een kalkrijke bodem en grondwater. In het BIP+ is nader uiteengezet welke
habitattypen in welke deelgebieden moeten worden behouden en / of versterkt. Kalkrijke habitattypen
zijn Grijze duinen (Natura 2000-code H2130-A) en Vochtige duinvalleien (H2190-B).
Zoetzout verdeling
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Op Figuur 3-11 is het zoetzout grensvlak in de ondergrond van Schiermonnikoog te zien. Daaruit zijn de
volgende conclusies af te leiden:
• De zoetwaterbel gaat tot NAP – 80 meter;
• In hoeverre de zoetwaterbel ook gevormd is onder de relatief jong Kobbeduinen en Kooiduinen is
onbekend;
• Langs de rand van de zoetwaterbel bevinden zich brakwater zones;
• In de Banckspolder is het freatisch grondwater en het oppervlaktewater licht brak. Enerzijds omdat
vooral aan de oostzijde van het eiland de zoetwaterbel ontbreekt. Anderzijds omdat door de
invloed van de zee inversie optreedt (grijze vlak): zout water boven zoet water, in volgorde
derhalve zout-zoet-zout;
• Ook onder de Westerplas is de zoetwaterbel uiterst dun. Toch heeft de Westerplas zich volledig
tot een zoetwaterplas ontwikkeld.

Figuur 3-11 ligging zoet-zout grensvlak, met in grijd brakwaterzones (bron: watersysteemanalyse)

3.4.2.
Oppervlaktewater
Waterkwantiteit
In Figuur 3-9 is het watersysteem weergegeven. Op deze figuur staan alleen het watersysteem van de
Banckspolder en de Westerplas, omdat daar het peilbeheer is vastgelegd in een peilbesluit,
vastgesteld door GS eind 2004. Het dorp, het duingebied, de kwelders en slenken vallen buiten dit
peilbesluit.
Banckspolder
Het watersysteem in de Banckspolder bestaat uit een aantal sloten met meerdere vaste en
bedienbare stuwen en inlaatconstructies waarmee het Wetterskip het waterpeil stuurt. In situaties met
wateroverschot stroomt het water onder vrij verval, via een spuiduiker ten oosten van de veerdam,
naar de Waddenzee.
Aanvoer van water is niet mogelijk. Het water in de sloten is deels hemelwater en deels kwelwater
vanuit de duinen. Door de hoogteligging van de polder is er nauwelijks een kwelstroom onder de
polderdijk, vanuit de Waddenzee naar de polder.
In Figuur 3-12 staat de drooglegging in de Banckspolder weergegeven bij zomer- en winterpeil. Daarop
zijn grote verschillen in drooglegging te zien, als gevolg van de geaccidenteerdheid van het maaiveld.
Bovenal geldt dat de drooglegging in de zomer niet vaak zo is als op kaart staat aangegeven. Door de
beperkte stuurbaarheid van kunstwerken is het nauwelijks mogelijk om het waterpeil in het voorjaar en
de zomer op te stuwen. Het Wetterskip is afhankelijk van de neerslag. In de gemiddelde zomerperiode
zakt het waterpeil onder streefpeil door het ontbreken van aanvoermogelijkheden. De drooglegging is
in die perioden hoger dan op Figuur 3-12 is aangegeven.
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Drooglegging
bij winterpeil

Drooglegging
bij zomerpeil

Figuur 3-12 droogleggingskaarten Schiermonnikoog

Oppervlaktewater binnen de bebouwde kom
In het dorp lagen in het verleden sloten, onder andere langs wegen. In de loop van de tijd zijn deze
verdwenen. In het nieuwbouwplan Oosterreeweg zijn nieuwe sloten en een gescheiden
rioleringsstelsel aangelegd. In het overige deel van het dorp infiltreert het hemelwater via tuinen en
openbaar groen, en wordt water via het gemengde rioleringsstelsel naar de rioolwaterzuivering
afgevoerd. Dit gemengde stelsel heeft ter hoogte van de dijksloot een overstortlocatie in het
poldersysteem.
Westerplas
Het waterpeil van de Westerplas wordt op dit moment niet actief beheerd. Sinds enkele jaren vindt
geen aanvoer meer plaats van oppervlaktewater vanuit de Banckspolder. Sindsdien is de plas
hemelwater- en grondwatergestuurd.
Overig “peilbeheer”
Het overige waterkwantiteitsbeheer dat op Schiermonnikoog plaatsvindt, bestaat uit:
• De ontwatering van de camping, de ijsbaan en de sportvelden, aan de noordzijde van het dorp. De
drainagebuizen van de sportvelden zijn aangesloten op een pompput. De ijsbaan wordt op peil
gehouden met een overstort, die eveneens is aangesloten op deze pompput. Als het water te
hoog komt, pompt een gemaaltje het overtollige water via een circa 900 meter lange buis langs het
Karrepad direct naar de polder. Door de onderlinge hoogteverschillen ontwatert de camping, door
grondwaterstroming, deels naar de ijsbaan en deels naar een randsloot, aangesloten op de
“klimaatsloot” of “muggensloot”. Sinds 2007 is deze sloot watervoerend, omdat een afsluiter nabij
de Reddingsweg en de Berkenplas het water tegenhoudt en de sloot is uitgediept. Uitsluitend in
tijden van dreigende water- of muggenoverlast, kan deze sloot water afvoeren naar de polder;
• Slenken tussen de Kooiduinen en Kobbeduinen wateren onder andere via duikers onder de wegen
door af naar de Waddenzee. Actief peilbeheer vindt hier niet plaats.
Waterkwaliteit
Banckspolder
De biologische waterkwaliteit in de Banckspolder is matig. De aanwezigheid van algen, waterplanten
en macrofauna scoort matig. Vismigratie van en naar de Waddenzee is niet mogelijk. Het Wetterskip
gaat er daarom vanuit dat ook de visstand in de polderwateren matig is. Het onderhoud en de
inrichting van de poldersloten is niet op de functie natuur afgestemd en zou "natuurlijker" moeten zijn
om aan de KRW doelstellingen te voldoen.
De chemische waterkwaliteit is eveneens niet optimaal in de poldersloten. Het zuurstofgehalte is er te
laag. Daarnaast is vanuit KRW oogpunt het zoutgehalte te laag (beneden de 300 mg/l), waardoor het
niet voldoet aan de doelstellingen van “zwak brak water”. De doelstelling “brak water” komt uit de
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zogenaamde KRW meetlatten. Dat het zoutgehalte op Schiermonnikoog lager is dan de norm en ook
lager dan op de andere eilanden komt door het hogere waterpeil dan op de andere eilanden (minder
zoute kwel). Dit hogere waterpeil houdt weer verband met de hogere ligging van de polder. Het
waterschap zal, omdat het een natuurlijke oorzaak heeft, in het kader van het watergebiedsplan, niet
actief gaan verzilten. Voor de landbouwfunctie is het iets zoetere water gunstig.
Westerplas
Deze plas is een ingedijkte kwelder, die van oorsprong onder invloed stond van de Waddenzee. In
1962 is deze plas volledig van de zee afgesloten. In 1993 werd in een onderzoek geconcludeerd dat
volledige verzoeting van de plas was opgetreden. De Westerplas had destijds nog een goede
waterkwaliteit met hoge natuurwaarden.
De huidige chemische en biologische waterkwaliteit is ronduit slecht te noemen. Dat uit zich in
extreem hoge nutriëntengehalten, een behoorlijke laag bagger, een slecht doorzicht en de
afwezigheid van gewenste waterplanten. Ook de oevervegetatie in de vorm van brede rietkragen is
vrijwel geheel verdwenen, de gewenste macrofauna komt weinig voor en de vispopulatie wijst op een
van de zee geïsoleerde vispopulatie.
Voor de Westerplas zijn in het kader van de Kaderrichtlijn Water geen specifieke doelstellingen
genoemd. De plas valt binnen de begrenzing van de Waddenzee. Rijkswaterstaat heeft voor de
Waddenzee alleen algemene doelstellingen vastgesteld, gericht op onder andere toename van
zoetzout gradiënten en vismigratiemogelijkheden. In hoeverre in de Westerplas een deel van de KRW
doelstellingen voor deze rijkswateren gerealiseerd kunnen worden, hangt af van de
ontwikkeldoelstellingen voor de Westerplas. Daarvoor moet nog een keuze gemaakt worden. Het
initiatief daarvoor ligt bij het Overleg Orgaan van het Nationaal Park.
In het BIP van het Nationaal Park staat de doelstelling om voor eind 2011 een quick scan uit te voeren
naar de mogelijkheden en consequenties van twee ontwikkelrichtingen:
• Gebied met zoetzout overgang en invloed vanuit de Waddenzee;
• Zoetwater plas en moeras met hoge natuurwaarden.
De maatregelen die genomen moeten worden om de kwaliteit te verbeteren hangen af van de
ontwikkelingsrichting waarvoor gekozen wordt.
Berkenplas
De Berkenplas is een door de Provincie aangewezen zwemwaterplek. De waterkwaliteit moet om die
reden voldoen aan de normen die gesteld zijn in de Europese Zwemwaterrichtlijn.
De Berkenplas is een volledig door grondwater en hemelwater gevoede plas, en is geheel zoet. De
waterkwaliteit is goed, onder andere vanwege een erg laag nutriëntengehalte. Enkele jaren geleden is
de plas opgeschoond en zijn bomen rondom de plas verwijderd.
Desondanks treden jaarlijks problemen op met blauwalg, vooral in de zomer van 2010. Om die reden
zijn verbetermaatregelen noodzakelijk, onder andere om te voldoen aan de zwemwaternormen.

3.5.

Autonome en nieuwe ontwikkelingen

Met name vanuit de doelstellingen van het Nationaal Park en Natura 2000 zijn de komende jaren
enkele projecten of nadere onderzoeken gepland. In deze paragraaf volgt een opsomming van
ontwikkelingen die een raakvlak hebben met waterbeheer. Gezien de beperkte invloeden die deze
ontwikkelingen hebben op de taken en verantwoordelijkheden van het waterschap, zijn deze in het
Watergebiedsplan niet nader uitgewerkt. In de Watersysteemanalyse, het BIP en / of het Beheerplan
Natura 2000 staan deze nader uitgewerkt.
Herstel Washover complex
In het BIP van het Nationaal Park staat de doelstelling om uiterlijk in 2012 een onderzoeksrapport op
te leveren, waarin is uitgezocht of het realistisch is om (een deel van) de stuifdijk af te graven en
daarmee het washover complex te herstellen. Door deze ingreep overspoelt in extreme situaties een
deel van het eiland, ten oosten van de waterkering. Het onderzoek bekijkt grondig welke ingrepen er
gedaan moeten worden en welke consequenties dat heeft voor dit deel van het eiland.
Drinkwaterwinning
Momenteel wint Vitens drinkwater vanuit pompputten onder de Westerplas (4 putten) en onder de
Hertenbosvallei (10 putten). Vitens wint minder water dan volgens de huidige winvergunning is
toegestaan. Toch is Vitens voortdurend op zoek naar (meer) duurzame waterwinningsmogelijkheden
en een verminderde groei van het watergebruik. Reden daarvoor is dat het waterverbruik op
Schiermonnikoog blijft groeien en Vitens een leveringsplicht heeft. Daarnaast veroorzaakt de huidige
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waterwinning een verlaging van grondwaterstanden, onder andere voor gebieden waarvoor
instandhoudingsdoelen gelden vanuit Natura 2000.
Zoals in Figuur 1-4 is aangegeven, is deze ontwikkeling een belangrijk item in Beheerplan Natura 2000
van Schiermonnikoog.
Cradle to cradle
Vitens, Provincie Fryslân, gemeente Schiermonnikoog en enkele andere gemeenten hebben zich
aangesloten bij het project Cradle to Cradle-Islands (C2C). Dit project heeft de doelstelling dat een
aantal waddeneilanden uiterlijk in 2020 zelfvoorzienend zijn op het gebied van water (drinkwater en
waterketen) en energie. Op Schiermonnikoog zijn er vooral kansen op het gebied van biovergisting bij
de landbouw, zonne-energie, een duurzame inrichting van nieuwbouwplannen en het hergebruik van
het effluent van de rioolwaterzuiveringsinstallatie.
Duingebied tussen de Reddingsweg en de Prins Bernhardweg
Het duingebied tussen de Reddingsweg en Prins Bernhardweg, weergegeven in Figuur 3-13, valt
binnen het beheergebied van Natuurmonumenten. In de duingebieden liggen hier en daar oude
ontwateringspatronen, maar deze zijn veelal dichtgegroeid en duikers zijn dichtgestoven. In de Prins
Bernhardweg en Reddingsweg zijn, in het kader van het Integraal waterbeheerproject, enkele duikers
aangelegd en verbeterd om de afvoerpatronen daar te herstellen. In het algemeen is het gebiedseigen
water vasthouden voor de natuur positief, maar soms kan het ook negatief uitvallen zoals in dit gebied
het geval is. Hier leidt het lokaal tot stagnatie van zuur regenwater. Een ondiep, oppervlakkig
afvoerstelsel zou daar juist welkom zijn om verzuring te voorkomen. De terreinbeheerder
Natuurmonumenten werkt passende oplossingen uit. In dit watergebiedsplan zitten derhalve geen
aanvullende maatregelen.

Figuur 3-13 Duingebied tussen Reddingsweg en Prins Bernhardweg
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4.

Voldoende water
4.1.

Duurzaam peilbeheer

4.1.1.
Optimale situatie en doelrealisatie voor landbouw en natuur
In hoofdstuk 2 is beschreven op welke wijze op Schiermonnikoog het gewenst peilbeheer is bepaald.
In de Watersysteemanalyse is beschreven hoe het watersysteem functioneert en waar het
watersysteem de huidige functies en bijbehorende doelstellingen wel of niet voldoende bedient.
Daarin wordt met name de verdrogingproblematiek belicht van enkele deelgebieden, waar met
oppervlaktewaterbeheer verbeteringen zijn aan te brengen. In dit Watergebiedsplan is deze analyse
aangevuld met een (drooglegging)analyse voor de Banckspolder (landbouwgebied).
Voor de natuur is in de Watersysteemanalyse geen aanvullende modellering gedaan, ten behoeve
van een analyse met Waternood. Aan de hand van GxG-kaarten en expert judgement is in de
Watersysteemanalyse onderzocht of de lokale hydrologie de juiste randvoorwaarden levert voor de
door de Provincie vastgestelde natuurdoeltypen en de in het Beheerplan Natura 2000 aangewezen
habitattypen. Voor dat onderzoek is geen aanvullende modellering gedaan en geen
(waternood)analyse aan de hand van hydrologische randvoorwaarden. Beschrijvenderwijs is
aangegeven waar zich mogelijk knelpunten en verbeteringsmogelijkheden bevinden. Om die reden is
in het Watergebiedsplan niet precies aangegeven wat noodzakelijk is voor het bedienen van de
habitattypen. Wel zijn maatregelen geformuleerd die zeker verbetering opleveren, en die noodzakelijk
zijn voor het tegengaan van verdroging. Vanuit de waterhuishouding neemt het Wetterskip daarmee
zijn verantwoordelijkheid en zijn de randvoorwaarden vanuit oppervlaktewaterbeheer voldoende
ingevuld.
Optimaal voor natuur (OGOR)
In de Watersysteemanalyse staat beschreven welke natuurdoeltypen nagestreefd worden op
Schiermonnikoog en welke hydrologische randvoorwaarden daarbij horen, zowel qua
(grond)waterkwantiteit, als -kwaliteit. Daarbij wordt op Schiermonnikoog onderscheid gemaakt in 3
typen natuur:
a. Natura 2000: binnen het begrensde gebied (Figuur 1-2) is een aantal instandhoudingdoelen in
de vorm van habitattypen aangewezen. Bij deze doelen horen hydrologische
randvoorwaarden. In de Watersysteemanalyse is aangegeven welke habitattypen nagestreefd
en eventueel verbeterd moeten worden. Vervolgens is beschreven, mede aan de hand van
grondwatergegevens, waar zich (mogelijk) knelpunten bevinden;
b. Overige natuur: Naast de N2000 instandhoudingdoelen heeft de Provincie Fryslân
natuurdoeltypen vastgesteld voor de gebieden met de functie "Natuur". Net als voor de
habitattypen zijn ook daarvoor hydrologische randvoorwaarden bekend;
c. Beheergebied: De Banckspolder heeft de hoofdfunctie landbouw en nevenfunctie natuur.
Daarvoor gelden geen natuurdoeltypen met hydrologische randvoorwaarden.
De belangrijkste gebieden waar een duidelijke relatie ligt met grond- en oppervlaktewaterbeheer en
verdroging, oftewel het actieve kwantiteitsbeheer van het waterschap, zijn het Kapenglop en het
Groenglop. In de paragrafen 4.1.2 en 4.1.3 is voor deze natuurgebieden aangegeven waar
instandhoudingsdoelen liggen, welke dat zijn en welke opgave er ligt. Tevens is benoemd of er voor
de doelstellingen een sense of urgency geldt.
Optimaal voor landbouw (OGOR)
Het optimale (grond)waterregiem voor landbouw is de situatie met 100% doelrealisatie. Dat is de
situatie dat de gemiddeld hoogste grondwaterstand in een "gemiddeld" hydrologisch jaar niet te hoog
wordt voor het gewas en de draagkracht van een landbouwperceel. De gemiddeld laagste
grondwaterstand zakt in een "gemiddeld" hydrologisch jaar niet zover uit dat de gewassen gaan
verdrogen.
Per grondsoort en gewas is een optimaal grondwaterregiem bekend, weergegeven in de Helptabellen,
opgenomen in Waternood.
Acceptabele doelrealisatie, lager dan 100%
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Een doelrealisatie van 100% is meestal niet haalbaar, daarvoor wisselen de omstandigheden te veel.
Een 80% doelrealisatie is al goed te noemen. Bij een doelrealisatie van minder dan 70% onderzoekt
het waterschap waterhuishoudkundige maatregelen die de doelrealisatie kunnen verhogen.
In dit Watergebiedsplan is alleen een drooglegginganalyse gemaakt. Als 90% van het peilvak voldoet
aan de gewenste drooglegging, dan is het waterpeil op een gewenst niveau.
De Banckspolder heeft een ondergrond van leemarm en zwak lemig fijn zand. Over het algemeen
hanteert het Wetterskip voor grasland op zandgronden een drooglegging van ongeveer 60 tot 80 cm
beneden maaiveld, bij zomerpeil. Deze norm heeft het Wetterskip afgeleid van de Helptabellen uit
Waternood.
Voor situaties waar verdroginggevoelige natuur grenst aan een landbouwgebied, zoals bij de
Banckspolder, hebben Wetterskip en Provincie in het Waterhuishoudingsplan en Waterbeheerplan
aanvullend beleid geformuleerd. Dat beleid komt erop neer dat als het voor het natuurgebied van
groot belang is om grondwaterstanden te verhogen (op Schiermonnikoog mogelijk alleen van
toepassing ten zuiden van het Groenglop, zie paragraaf 4.1.3), het waterpeil in het landbouwgebied
zodanig omhoog kan, tot grondwatertrap II*, zodat nog “goed geboerd” kan worden.
Dat de Banckspolder beheersgebied is, met een nevenfunctie “natuur”, kan een reden zijn voor het
Wetterskip en de Provincie om te besluiten niet aan de droogleggingnormen te voldoen, als dat
noodzakelijk is om EHS- en natura 2000 doelstellingen te halen. In de polder kunnen, als het vanwege
weidevogelbeheer nodig is, op vrijwillige basis peilen worden verhoogd daarbij uiteraard rekening
houdend met andere belangen (bebouwing, recreatie).
Optimaal Overige functies (OGOR)
Bebouwing en wegen
Voor bebouwde percelen en infrastructuur in het landelijke gebied is niet onderzocht of de waterpeilen
aansluiten bij de functie-eisen; de actuele situatie wordt in beginsel gelijk gesteld aan de gewenste
situatie (= het gewenste peilbeheer). Op Schiermonnikoog zijn geen situaties die reden geven om van
deze werkwijze af te wijken.
4.1.2.
Knelpuntenanalyse en maatregelen Kapenglop
geeft de geografische ligging aan van het Kapenglop.

Figuur 4-1

Habitattypen Natura 2000
In het Beheerplan Natura 2000 is een aantal habitattypen aangewezen, waarvoor in het Kapenglop
specifieke instandhoudings- en verbeterdoelstellingen zijn geformuleerd. Een deel daarvan heeft de
extra stempel “sense of urgency” meegekregen. Dat houdt in dat binnen enkele jaren maatregelen
noodzakelijk zijn, omdat daarna mogelijk deze habitattypen onherstelbaar verdwenen zijn.
Van belang voor het Kapenglop:
• Grijze duinen (Habitattype H2130). De heischrale variant heeft de status van sense of urgency.
Voor dit type duinen ligt een flinke verbeterdoelstelling op Schiermonnikoog, onder andere ook in
het Kapenglop. Dat is vooral te bereiken door terugdringen van de oorzaken van verruiging en
vergrassing: terugdringen van depositie van stikstof, begrazing, maaien, stimuleren van
verstuiving. Kwaliteitsverbetering is niet te relateren aan waterhuishoudkundige maatregelen;
• Vochtige duinvalleien (habitattype H2190), eveneens status sense of urgency. Met name voor het
subtype "kalkrijk" liggen in het Kapenglop verbeterdoelstellingen. Waterhuishoudkundig zijn met
name hoge grondwaterstanden (GvG < 40 cm - mv) van essentieel belang. Hoewel GD kartering
dat niet laat zien, zijn de grondwaterstanden vermoedelijk te laag. Andere oorzaken van
achteruitgang van dit habitattype zijn verruiging, bosopslag, ontkalking en verzuring.
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Figuur 4-1 Overzichtskaart Kapenglop e.o.

Knelpuntenanalyse Kapenglop
Volgens mondelinge mededelingen (Natuurmonumenten) tijdens een veldinventarisatie in juni 2010
(verslag opgenomen in de Watersysteemanalyse), en zoals aangegeven in de Watersysteemanalyse,
is het Kapenglop momenteel minder nat dan vroeger het geval was. Bijzondere, kalkminnende
plantensoorten nemen in bedekking af. Dat heeft mogelijk meerdere oorzaken. In de
Watersysteemanalyse is aangegeven dat er meerdere hydrologische onderzoeken uitgevoerd zijn,
onder andere door IWACO in de jaren '90. Die onderzoeken geven geen nadere verklaring van het
huidig hydrologisch functioneren van het Kapenglop.
Feit is dat hier lagere grondwaterstanden optreden door toegenomen ontwatering of verdamping door
verruiging en bosopslag. Veel typische duinplanten zijn juist aangewezen op het aanwezig zijn van
kalkrijke kwel.
Een andere mogelijkheid van afname van kalkminnende duinplanten kan ook veroudering van deze
duinvallei zijn. Oude duinen verliezen op den duur de kalk in de bodem.
De verminderde kwel en vermoedelijk verlaagde grondwaterstanden worden mede veroorzaakt door
ontwatering ten behoeve van de Badweg, camping, sportvelden en de ijsbaan. Deze ontwatering heeft
een lange historie, die begint bij de aanleg van de Badweg:
• Tot die tijd stond het Kapenglop in de natte perioden van het jaar onder een laag water. Ten
behoeve van de ontwatering van de weg zijn straatkolken aangelegd en aangesloten op het
rioleringsstelsel;
• Een sloot, en later een lange buisleiding, langs het Karrepad, voerde het water af van de ijsbaan
en van de daarop afwaterende sportvelden;
• Vervolgens is de afwatering van de ijsbaan enige tijd aangesloten geweest op de riolering,
evenals de inmiddels gedraineerde sportvelden;
• In de huidige situatie bemaalt een pomp de ijsbaan en de sportvelden, via de oude buisleiding
langs het Karrepad;
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•

In de jaren '60 is de "klimaatsloot" gegraven, ter afwatering van de camping tussen het Kapenglop
en de sportvelden. Ten zuiden van de Berkenplas is deze met een afsluitbare duiker verbonden
met het watersysteem van de polder. Wellicht dat ook deze sloot enige verdrogende invloed heeft
op het Kapenglop en het duingebied dat hij doorkruist. De afsluiter staat alleen open in tijden van
wateroverlast in het zomerseizoen.

Samengevat komt het erop neer dat de huidige ontwatering en afwatering van de Badweg, camping,
ijsbaan en sportvelden mogelijk een verdrogend effect hebben op het Kapenglop. Dat geldt met name
voor het habitattype "vochtige kalkrijke duinvalleien". Het zoveel mogelijk beperken van de verlaging
van de grondwaterstanden zal daarom altijd goed zijn voor dit habitattype, al is dat geen garantie voor
het in zijn totaliteit verbeteren van deze duinvalleien. In dit watergebiedsplan staan om die reden de
maatregelen die vanuit de waterhuishouding mogelijk zijn om de ontwatering van het Kapenglop te
beperken.
Waterkwaliteit Berkenplas
Het uitvoeringsproject dat beschreven wordt in deze paragraaf houdt onder andere in dat water vanaf
de ijsbaan en de sportvelden wordt aangevoerd naar de Berkenplas. Vanuit kwantiteitsoogpunt levert
dat voordelen op. Het mag echter geen problemen voor de kwaliteit van de Berkenplas opleveren.
Vanwege de status van zwemwater en de aanwezigheid van blauwalgen moet de kwaliteit zelfs
verbeteren. Vandaar dat in deze alinea de waterkwaliteitsaspecten belicht worden.
De Berkenplas heeft momenteel een goede waterkwaliteit. De kwaliteit van het water van de ijsbaan is
eveneens van goede kwaliteit. Het Wetterskip heeft meerdere jaren de waterkwaliteit gemeten: in de
ijsbaan in 2002 en 2007, in de Berkenplas in de periode 1991 tot en met 2010. De geanalyseerde
kwaliteitsparameters zijn niet elk jaar hetzelfde geweest voor beide plassen. Daarom beschikt het
Wetterskip niet over meetgegevens van beide plassen in dezelfde jaren.
Conclusies op basis van de meetgegevens die er zijn:
• Het fosfaatgehalte is in beide plassen zeer laag;
• Het zomergemiddelde van het stikstofgehalte in de Berkenplas is zeer laag (0,91 mg/l). In de
ijsbaan is dat gehalte 1.35 mg/l. Ook dat is nog altijd ver beneden de toelaatbare norm uit de 4e
Nota Waterhuishouding (2,2 mg/l). Vergeleken met de referentiewaarden voor natuurlijke wateren
in de Kaderrichtlijn Water zitten beide plassen in de categorie “goed”;
• Het doorzicht in de Berkenplas is goed, soms zelfs meer dan een meter. De ijsbaan is maximaal
50 cm diep, waardoor het doorzicht niet goed te meten is;
• Het zuurstofgehalte in de Berkenplas is goed. In de ijsbaan meestal ook, maar daar zijn ook lagere
gehaltes gemeten;
• Het gehalte aan Chloride is in beide wateren laag;
• Voorzuivering (helofytenfilter ter plaatse van de Berkenplas) van het water van de ijsbaan op de
Berkenplas verlaagt het stikstofgehalte (nog meer).
Omdat bovenstaande conclusies zijn getrokken uit analysegegevens van verschillende jaren, is het
noodzakelijk om op de ijsbaan en in de Berkenplas gedurende een jaar op dezelfde tijdstippen en
dezelfde parameters te gaan meten. Pas daarna is met meer zekerheid in te schatten in hoeverre het
water, dat afkomstig is van de ijsbaan, de kwaliteit in de Berkenplas beïnvloedt. Het waterschap zal
door monitoring de ontwikkelingen in de waterkwaliteit van de Berkenplas zowel voor, tijdens en na de
uitvoering van de maatregelen nauwlettend in de gaten zal houden.
Blauwalgen in de Berkenplas
Gloeotrichia echinulata is de soort blauwalg die voorkomt in de Berkenplas. Deze alg is in staat om in
een bepaalde levensvorm (alkineet) jarenlang te overleven in de waterbodem. De alg neemt fosfaat uit
de bodem op en gebruikt de voedingsstof om te groeien. De meeste algen gebruiken opgelost fosfaat
om te groeien en zich te vermenigvuldigen. Daarnaast is deze alg in staat om stikstof uit de lucht te
fixeren en deze te gebruiken voor de groei. Andere algen hebben opgeloste stikstof bronnen nodig om
te groeien.
Deze algensoort is gevoelig voor menging van water. Dat pleit ervoor om een circulatiesysteem aan te
leggen en het water door het helofytenfilter te laten stromen.
Al deze aspecten verklaren dat deze alg aanwezig is in de voedselarme Berkenplas, terwijl ander
algensoorten niet of in kleinere aantallen kunnen overleven (geen “groene soep”).
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Maatregelen Kapenglop
Het is mogelijk een tweetal nadelige en niet duurzame situaties op dit deel van Schiermonnikoog op te
lossen met een aantal maatregelen:
• Verdrogingmaatregel: deze maatregel beperkt de grondwaterstandverlaging aan de zuidzijde van
de Kapenglop, veroorzaakt door de huidige ontwateringsituatie van de camping, sportvelden en de
ijsbaan. De na te streven grondwaterstand onder de sportvelden is 30 cm beneden maaiveld;
• Beheermaatregel: deze maatregel maakt de pomp en een lange duiker onder het Karrepad
overbodig.
Zoals al genoemd is dit niet de (enige) oplossing voor de achteruitgang van de natuurwaarden in de
Kapenglop. Andere oorzaken zijn verruiging, verbossing (meer verdamping) en ontkalking door
uitspoeling.
Nevenvoordeel:
• Hiermee wordt jaarlijks ruim 1.000 m3 water van een goede kwaliteit (ijsbaan) vastgehouden op
het eiland, in het gebied rond de Berkenplas. Het waterpeil in de Berkenplas wordt daarmee
opgezet, waardoor de grondwaterstanden in de nabije omgeving van de plas in droge tijden
minder ver uitzakken;
• Het aanleggen van een helofytenfilter, met een circulatiesysteem, lost het probleem van
blauwalgen op in de Berkenplas en verlaagt het nutriëntengehalte in het water van de Berkenplas.
Uitvoeringsproject
In Figuur 4-2 staat een mogelijke oplossing voor het afvoeren van water naar de Berkenplas, als
alternatief van het huidige gemaal met zijn lange afvoer langs het Karrepad.
3 duikers op NAP + 3,90, vanuit camping,
ijsbaan en sportvelden, aansluiten op
verzamelput. Eerste deel klimaatsloot
dempen, aanleg nieuwe duiker. Over
gehele lengte voldoende inspectieputten.

Kwaliteitsgestuurde stuwput, met 2
afvoermogelijkheden: plas (zolang kwaliteit
goed is) en polder. Peil NAP +3,30 / 3,60.
Tevens aanleg van afsluiter om sloot geheel
leeg te kunnen laten lopen.

duiker rond 400
mm, b.o.b. NAP +
3,30 m

Circulatiesysteem en
helofytenfilter

klimaatsloot omvormen tot brede
ondiepe bedding, bodemhoogte
aflopend van +3,40 naar 3,00

Huidige buisleiding voldoet, voert alleen af bij onvoldoende kwaliteit
Figuur 4-2 Variant: sloten vervangen door lange buisleiding, vanuit verzamelput

Hierin voeren duikers zoveel mogelijk het water af. Een deel van de klimaatsloot/muggensloot wordt
ondieper gemaakt om het gebiedseigen grondwater op de hogere delen beter vast te kunnen houden.
Ter hoogte van de speeltoestellen blijft sloot zoals hij nu is.
Het leggen van een buisleiding is een kostbare oplossing, maar gaat niet ten koste van bosareaal
(geen sloten graven) en veroorzaakt minder ontwatering van omliggend duingebied dan een open
sloot.
Een goedkopere oplossing is het opwaarderen van de gehele klimaatsloot en daarop de afvoer van de
ijsbaan en sportvelden aansluiten. Nadelen zijn de drainerende werking van de sloot en het feit dat
een brede strook bos langs het Jacobspad en langs de huidige klimaatsloot (verbreding) moet worden
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gekapt. Met name de drainerende werking van de sloot is van zodanig nadelig effect op de
habitattypen in het Kapenglop, dat gekozen wordt voor de duurdere oplossing, de lange duiker.
In maart 2010 zijn hoogtemetingen gedaan naar de klimaatsloot. De bevindingen daarvan zijn
opgenomen in bijlage 2. Hoofdconclusie is dat er voldoende verhang (hoogteverschil) in het maaiveld
zit om een afvoerende buis van de camping naar de Berkenplas te laten lopen. In de besteksfase
worden de definitieve peilen en inrichting in nauwe samenspraak met de gemeente Schiermonnikoog
en Natuurmonumenten bepaald.
Aandachtspunt: Muggenoverlast
Met de huidige afsluiter kan de gemeente de klimaatsloot in tijden van (dreigende) muggenoverlast
volledig leeg lopen. Deze mogelijkheid moet in de toekomst blijven bestaan. De nieuwe stuwput nabij
de Berkenplas zal om die reden voorzien worden van een afsluiter met dezelfde functionaliteiten als
de huidige voorziening.
Daarnaast wordt de nieuwe verbrede ondiepere slootbedding in schouwbare toestand gebracht en
onderhouden gehouden. Dat heeft tot gevolg dat de sloot beter en sneller leeg kan lopen, mocht dat in
tijden van (dreigende) muggenoverlast wenselijk zijn. De maatregelen in het gebied tussen de ijsbaan
en Berkenplas zijn gericht op het zoveel mogelijk vasthouden van gebiedseigen schoon water maar er
blijft sprake van een goede waterafvoer voor situaties waarin dat nodig is; bijvoorbeeld bij hoge
neerslag. De grondwaterstand blijft ook in de nieuwe situatie in het toeristenseizoen normaal
gesproken beneden maaiveld. Bij veel neerslag in korte tijd heeft het watersysteem voldoende
veerkracht om dat op te vangen. De te treffen maatregelen zullen niet leiden tot een toename van de
muggenoverlast. Door periodiek onderhoud van de watergang in de richting van de Berkenplas,
voorkoming van stagnatie van de waterafvoer door de aanleg van buisleidingen voor waterafvoer en
vervanging van de huidige afsluiter nabij de Berkenplas door een stuw ontstaat een goed beheersbaar
watersysteem.
Monitoring
Een belangrijk aspect bij dit project is monitoring. Het waterschap zal de effecten van de maatregelen
monitoren. Zowel het volgen van de grondwaterstanden in de nabije omgeving, als de waterkwaliteit
moet gemeten worden. Het afstemmen daarvan op monitoringsprogramma’s van Natuurmonumenten
en gemeente is daarbij van groot belang. Daarom is een monitoringsplan noodzakelijk.
Onder andere is het noodzakelijk om voortdurend de kwaliteit te controleren van het water dat geloosd
wordt op de Berkenplas. De waterkwaliteit wordt gemeten ter plaatse van de stuwput. Deze stuwput
kan het water zowel naar de Berkenplas, als naar de polder afvoeren. Mocht structureel of gedurende
een bepaalde periode in het jaar de waterkwaliteit onvoldoende blijken te zijn, dan kan het water
afgevoerd worden naar de polder.

4.1.3.
Knelpuntenanalyse en maatregelen Groenglop
In Figuur 4-3 is aangegeven waar het Groenglop is gelegen.
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Figuur 4-3 overzichtskaart Groenglop e.o.

hHabitattypen Natura 2000
Habitattypen Natura 2000
In het Beheerplan Natura 2000 is vooral een instandhoudings- en ontwikkeldoelstelling geformuleerd
voor "vochtige ontkalkte duinvalleien". Dit habitattype heeft de extra stempel “sense of urgency”
meegekregen. Dat houdt in dat binnen enkele jaren maatregelen noodzakelijk zijn, omdat daarna
mogelijk deze habitattypen onherstelbaar verdwenen zijn.
Omdat de duinen in dit gebied oud en ontkalkt zijn, nemen kalkminnende duinvalleivegetaties af. In
het Groenglop liggen met name kansen om kalkarme vegetaties te bedienen. Bij dit habitattype
passen hoge grondwaterstanden, hoger dan momenteel het geval. Naast ontbossing, tegengaan van
verruiging, plaggen en het dempen / verontdiepen van de watergang in het gebied, moet de
grondwaterstroming naar de Banckspolder sterk verminderd worden. In dit Watergebiedsplan staan
maatregelen om daar invulling aan te geven.
Knelpuntenanalyse Groenglop
In de Watersysteemanalyse staat dat grondwaterstandsmetingen in peilbuizen een ander beeld laten
zien dan de GD-kartering. De voorjaarsgrondwaterstand is te laag voor de habitattypen die in dit
gebied worden nagestreefd. Aan de zuidoostzijde, vlakbij Kooipad en Johannes de Jongpad zakt de
grondwaterstand in het voorjaar al enigszins weg. In een droge zomer kan de grondwaterstand tot een
meter onder maaiveld zakken.
Het streefpeil in de sloot die het Groenglop inloopt bedraagt +1,81 m NAP en wordt bereikt door een
stuwend gelegde duiker onder de Kooiweg door. De watergang die aan de westkant het Groenglop
inloopt (op de grens met het weerstation) is circa 1 tot 1,20 meter diep en werkt lokaal verdrogend. De
bermsloot aan de noordkant van de Kooiweg is slechts 50 cm diep en staat regelmatig droog.
Het peilverschil met de polder ten zuiden van de Kooiweg is behoorlijk groot, circa 80 tot 120 cm (bij
winterpeil in de polder). De belangrijkste reden daarvoor is dat het maaiveld in de polder lager ligt, zie
Figuur 3-5, en landbouw voldoende drooglegging vereist. Voor het Groenglop heeft dat als nadeel dat
grondwater naar de polder wegzijgt. Daar komt bij dat in de huidige situatie kwalitatief goed water
vanaf de Arnicaweide rechtstreeks de polder inloopt.
Het Groenglop is gelegen in het oude duingebied, met een ontkalkte bodem. In het Beheerplan Natura
2000 wordt daarom op de lange termijn ingezet op behoud en ontwikkeling van kalkarme
duinvegetaties.
In de Watersysteemanalyse is aangegeven dat vermoedelijk de grondwaterstanden lager zijn en er
minder kwel is dan in "vroegere" tijden, voordat de huidige - lagere - waterpeilen in de Banckspolder
zijn ingesteld. Daarnaast is een deel van het Groenglop verruigd en bebost (meer verdamping).
Maatregelen Groenglop
Om hogere grondwaterstanden en meer kwel in het Groenglop te verkrijgen, is een pakket van
maatregelen nodig dat gericht is op het efficiënter benutten van gebiedseigen water en het
verminderen van de waterverliezen naar de omgeving (polder) toe. Aanvankelijk werd daarbij gedacht
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aan een grondwaterscherm (kwelscherm) op de grens van landbouw en natuur maar in overleg met
de aangrenzende landbouwers is deze optie vervangen door onderstaande maatregelen.
• Binnen het natuurgebied het Groenglop, en door de terreinbeheerder uit te voeren:
1. Het afplaggen van verruigde percelen;
2. Het beperken van de ontwatering van het Groenglop, door het dempen van het kleine aantal
sloten in het Groenglop, of het waterpeil daarin opzetten.
• Maatregelen om de grondwatersituatie in het Groenglop te verbeteren:
3. Op vrijwillige basis het verhogen van het waterpeil in het landbouwgebied tussen de Herdersdam
en het Kooipad. De Banckspolder is aangewezen als beheergebied (hoofdfunctie landbouw,
nevenfunctie natuur). Mocht blijken dat het zinvol is om de polderpeilen te verhogen, ter verhoging
van de grondwaterstanden in het naastgelegen - verdroogde - natuurgebied, dan worden beide
functies zo goed mogelijk bediend met een grondwatertrap II*;
4. Het surplus aan kwelwater vanaf de Arnicaweide wordt via de laag gelegen delen in het
Groenglop in oostelijke richting geleid en loopt dus minder snel de polder in. Lokaal zal wat
aanpassing van het maaiveld plaats moeten vinden om het water de goede kant op te leiden. Bij
de uitmonding van de het Groenglop (ten westen van de Kooiplaats) zou dan een knijpstuw
kunnen worden geplaatst om de berging te benutten en piekafvoeren af te vlakken. Dit levert in
natte perioden ook voordelen voor de polder op (minder snelle afvoer). Als Natuurmonumenten
het, op basis van hoogtemetingen en veldgegevens wenselijk acht, wordt in de besteksfase het
benutten van het wateroverschot van het gebied rond de Arnicaweide richting het Groenglop
geschrapt.
De watersysteemanalyse geeft aan dat er meer kennis over de werking van het grondwatersysteem
vereist is om precies te benoemen welke concrete maatregelen genomen moeten worden om aan te
kunnen geven welke maatregelen precies nodig zijn om de instandhoudingdoelen van Natura 2000
voldoende in stand te houden en te verbeteren. Monitoring en fijnafstemming in de inrichting zijn dan
ook noodzakelijk.
4.1.4.
Knelpuntenanalyse en maatregelen landbouwgebied Banckspolder
Het vigerende peilbesluit, door GS goedgekeurd eind 2004, heeft de tot dan toe gehanteerde
waterpeilen vastgelegd. In het kader van dit watergebiedsplan is een analyse gedaan naar
drooglegging in de polder. De vergelijking tussen bodemsoort en de functie landbouw met aanwezige
drooglegging, is feitelijk een praktische benadering van de doelrealisatie. De droogleggingsnorm die
voor Schiermonnikoog wordt gehanteerd is 60 tot 80 cm beneden maaiveld, bij zomerpeil.
Drooglegginganalyse
In paragraaf 3.4.2 zijn droogleggingskaarten opgenomen. Daarin is af te lezen dat er veel verschillen
in drooglegging bestaan, zelfs binnen peilvakken. In het grootste peilvak aan de zuidkant van de
polder, waar de dijksloot binnen valt (Figuur 3-9), zitten bijvoorbeeld percelen met een drooglegging van
ongeveer 50 cm in de winter en nog minder in de zomer (langs de dijksloot). Maar in hetzelfde peilvak,
ten zuiden van de Heereweg en bij het dorp, is de drooglegging rond de 1 meter. De overige –
kleinere – peilvakken (<60 ha) laten dezelfde variatie zien.
Gesteld kan worden dat de huidige situatie een compromis is tussen grote en kleine drooglegging. De
gemiddelde drooglegging valt binnen de norm van 60 - 80 cm beneden maaiveld. Een verbetering op
perceelsniveau, door waterpeilen omhoog of omlaag bij te stellen met extra peilvakken, is beperkt
mogelijk. Omdat de landbouw het waterbeheer in de hele polder meer wil afstemmen op
weidevogelbeheer zijn peilverhogingen nodig. Deze peilverhogingen (10 tot 40 cm) worden
gerealiseerd door hier en daar vaste stuwen, afsluiters of stuwend liggende duikers te vervangen door
regelbare stuwtjes. De peilverhogingen dragen bij aan het zuinig omgaan met gebiedseigen water en
het tegengaan van verdroging. Dat het aantal peilvakken hierdoor iets toeneemt is gezien het grote
waterhuishoudkundige belang acceptabel. Bovendien verbetert de beheersbaarheid van de
waterhuishouding en staan de stuwende kunstwerken op logische plaatsen.
Drooglegging in de praktijk
Op Schiermonnikoog wordt het water in de huidige situatie op peil gehouden door vaste, niet
beweegbare, stuwen. Het is daarom maar beperkt mogelijk om in droge tijden extra water vast te
houden, om het uitzakken van (grond)waterstanden in droge tijden zoveel mogelijk te beperken.
blad 28 van 44

Watergebiedsplan Schiermonnikoog

Gevolg voor deze situatie is dat zonder noemenswaardige wateraanvoer in droge tijden de
waterpeilen uitzakken. De drooglegging is in droge tijden daarom groter dan de droogleggingkaarten
suggereren. Knelpunten in het operationele waterbeheer zijn beschreven in paragraaf 4.2.
Grondgebruik en teeltkeuze
Een resultaat van deze natuurlijke beperkingen in het waterbeheer is te zien in de locatiekeuze voor
maïs. Maïs wordt op Schiermonnikoog bewust geteeld op de lagere delen van het eiland. Op de
hogere gronden zakt de grondwaterstand in de zomer doorgaans te ver weg.
Knelpunten en maatregelen
Het voorgaande resumerend komt het erop neer dat er in de huidige situatie, gemiddeld genomen,
genoeg drooglegging is voor de functie landbouw.
Op deze conclusie geldt een drietal uitzonderingen:
• Voor de situatie Oosterreeweg moet het peilbesluit geactualiseerd worden: Het peilgebied aan de
oostzijde van de Oosterreeweg heeft grotendeels een drooglegging van meer dan 1,50 m. Deze
sloten stonden vooral in de zomer droog. In de laatste jaren is op deze locatie bebouwing
gerealiseerd, met extra waterpartijen ter compensatie van de extra verharding. Een tweetal
brievenbusstuwen houden het waterpeil hoger dan het polderpeil, en vertragen de waterafvoer;
• Te lage waterpeilen nabij het Groenglop: De twee peilvakken ten zuiden van de Groenglop
hebben theoretisch een behoorlijk grote drooglegging. De percelen direct ten zuiden van de
Kooiweg hebben een drooglegging van 1,25 m of meer, vooral in de winter. Deze
landbouwpercelen zijn aan de droge kant en ontwateren het natuurgebied het Groenglop,
waardoor verdroging optreedt (paragraaf 4.1.2). Op deze percelen is een kleinere drooglegging
gewenst. Toch is dat niet mogelijk, omdat in hetzelfde peilvak, de percelen tegen de Heereweg
aan, relatief weinig drooglegging hebben (ca. 75 cm in de winter, 50 cm in de zomer) en gevoelig
zijn voor wateroverlast (zie paragraaf 4.3). Het opsplitsen in meerdere peilvakken is niet mogelijk.
De landbouw kan voortbestaan met de "beperkingen" op deze locatie. Voor het Groenglop is dat
niet het geval. Daarvoor zijn maatregelen noodzakelijk. Deze zijn uitgewerkt in paragraaf 4.1.3;
• Geen aanvoermogelijkheden: Het gebrek aan wateraanvoer leidt ertoe dat in droge tijden
watertekorten ontstaan en waterpeilen wegzakken. De drooglegging en ontwateringsdiepte nemen
dan fors toe. Om het uitzakken van (grond)water te beperken zijn meerdere maatregelen mogelijk:
o waterconservering door hergebruik effluent van de Rioolwaterzuivering (paragraaf
5.2), onder andere voor infiltratie;
o Verhogen en vasthouden van water in de hogere delen van de polder (door het
regelbaar maken van stuwen) en de duinen (Vb. afvoer van drainagewater naar de
Berkenplas, paragraaf 4.1.2).
4.1.5.

Verzilting
In Figuur 3-11 is de ligging van het zoet-zout grensvlak in het grondwater te zien (bron: DGV-TNO, 1985
/ Watersysteemanalyse). In de grijze zone bevinden zich de brakwatergebieden. Een deel van de
polder heeft nu brak water. Ten opzichte van de KRW doelen (zwak brakke polderwateren op de
eilanden) is het slootwater nog niet zout genoeg. In hoofdstuk 5 is aangegeven dat geen maatregelen
gepland zijn om dit KRW doel actief na te streven, omdat naar verwachting op termijn het
watersysteem door zeespiegelstijging vanzelf brakker wordt.
Door de relatief hoge ligging van de polder ten opzichte van de Waddenzee is het water van een
relatief zwak brak niveau. Het is de verwachting dat het nog vele jaren duurt voordat het grond- en
oppervlaktewater zo brak wordt dat het problematisch wordt voor veedrenking en gewassen.

4.2.

Knelpunten in het operationele waterbeheer

In het dagelijks waterbeheer ondervindt het waterschap, naast de natuurlijke beperkingen als het
ontbreken van wateraanvoermogelijkheden, weinig knelpunten. De vastgestelde waterpeilen zijn met
het huidige watersysteem goed te handhaven, tenzij door het uitblijven van neerslag de waterpeilen
uitzakken. Wateroverlast ontstaat alleen in extreme omstandigheden. De paragrafen 4.3 en 4.4 gaan
hier verder op in.
Een paar kanttekeningen zijn te plaatsen:
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•

In plaats van met stuwen worden veel waterpeilen geregeld met afsluiters voor duikers. Hiermee
zijn waterpeilen minder nauwkeurig te sturen. Maar door de geringe afwaterende oppervlaktes
leidt dat niet tot ongewenste pieksituaties in de afvoer;
De relatief oude kunstwerken komen qua uitvoering niet overeen met de standaard zoals het
waterschap die nu hanteert en de ARBO dat voorschrijft (materiaal damwand, leuningen,
looproosters etc.). Ook dat veroorzaakt geen acuut probleem, vanwege de beperkte
beheerintensiteit die de (veelal vaste) stuwen hebben;
Op Schiermonnikoog zijn geen peilschalen;
De westelijke stuw bij de afsluiter onder de Waddenzeedijk door lekt enigszins.

Onderstaande verbeterpunten zijn nodig (zie ook uitvoeringsprogramma van hoofdstuk 7):
• Plaatsen van peilschalen;
• Lokaal vervangen van afsluiters door stuwen;
• Vervangen van de stuwen bij de spuiduiker naar het Wad door regelbare en geautomatiseerde
stuwen.
• Bij vervangen van afgeschreven kunstwerken deze conform de standaard van het waterschap
uitvoeren.

4.3.

Extreem natte situaties

Begin 2006 is in opdracht van Wetterskip Fryslân onderzoek gedaan naar wateroverlast op de
eilanden Schiermonnikoog en Ameland. De poldersystemen zijn getoetst aan de werknormen uit het
Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW), voor de huidige situatie en de verwachte
klimaatomstandigheden in 2030 en 2100. De uitkomsten zijn gepresenteerd in de vorm van
waterrisicokaarten. Tevens is de orde van grootte aangegeven van maatregelen die nu wateroverlast
oplossen en in de toekomst wateroverlast voorkomen.
In deze paragraaf staat beschreven hoe te werk is gegaan en welke knelpunten geconstateerd zijn en
welke maatregelen nodig zijn.
4.3.1.

Beleid toetsing regionaal watersysteem

Provinciaal waterbeleid
In het Provinciale Waterhuishoudingsplan (WHP) staat voor dit onderwerp het volgende beleid:
“De normen zijn afgeleid van de landelijke werknormen. Voor akkerbouw hanteren Provinciale Staten
een hogere norm. Specifiek voor maïs hebben Provinciale Staten toegevoegd dat afwijking van de
norm mogelijk is als op basis van maatschappelijk aanvaardbare kosten de norm van 1/25 jaar niet
gehaald kan worden. Maatwerk moet mogelijk blijven".
En verder:
“De aanpak van regionale wateroverlast met normen per landgebruik brengt met zich mee dat bij
verandering van grondgebruik, waarbij hogere eisen aan de waterhuishouding gesteld worden, de
waterbeheerder niet aan die hogere eisen hoeft te voldoen. De verandering komt dan voor risico van
de gebruiker. Dit geldt niet alleen voor grondgebruik in de landbouw, maar ook voor bebouwing. Dit
laatste past goed bij de huidige praktijk van ontwikkeling van nieuw stedelijk gebied".
Werknormen uit het Nationaal Bestuursakkoord Water
Grondgebruik
Toelaatbare overschrijdingskans
Grasland
1:10 jaar
1:25 jaar (1:50 jaar)
Akkerbouw
Maïs
1:25 jaar
Hoogwaardige land- en tuinbouw 1:50 jaar
Glastuinbouw
Bebouwd gebied
Natuur: nvt

1:50 jaar
1:100 jaar
Geen norm

Figuur 4-4: landelijke en provinciale (vet) referentienormen Regionale Wateroverlast
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Maaiveldcriterium
5%
1%
5%
1%
1%
0%
Geen criterium

*) Maaiveldcriterium: Bij agrarische functies mag een klein percentage van percelen regelmatig inunderen zonder dat sprake is
van overschrijding van de referentienorm. Bijvoorbeeld bij grasland mag maximaal 5% van de oppervlakte van het maaiveld
regelmatig inunderen.

In het WHP staat het volgende over het hanteren van de bovenstaande werknormen:
“Aan de uitwerking en het opstellen van de maatregelen, ten behoeve van de Normering Regionale
Wateroverlast, stellen wij de volgende randvoorwaarden: Een minimum omvang voor een gebied met
één norm. In grote delen van Fryslân is dit één peilvak. In Noord-Fryslân is dit minder dan een peilvak.
Bij meerdere functies kiest de beheerder welke functie de normering regionale wateroverlast bepaalt.
Indien voor een gebied een norm niet gehaald kan worden, dan adviseert de waterbeheerder hoe
hiermee om te gaan. Bij het bepalen en uitvoeren van maatregelen wordt aandacht besteedt aan de
gevolgen van klimaatverandering, met het zichtjaar 2050.”
Beleid waterschap
Het Wetterskip heeft, onder andere in het WBP, aanvullend beleid geformuleerd:
• Het huidige beschermingsniveau mag niet verslechteren (geen normopvulling);
• De gebieden, die niet voldoen aan de normering voor de regionale wateroverlast, zijn uiterlijk in
2015 op orde gebracht. De wateropgave voor het landelijk gebied is onderdeel van het planproces
voor het Gewenste Peilbeheer.
Wateropgave en gebiedsnormenkaart
Bij het vaststellen van de gebiedsnormen is het actuele landgebruik, zoals dat is vastgelegd op de
LGN-6 kaart, het vertrekpunt. Per peilvak (of gebied) is op basis van het overwegend grondgebruik de
werknorm bepaald waaraan het watersysteem getoetst gaat worden; dit is de zogenaamde
gebiedsnorm.
Bij de toetsing in 2006 heeft WF voor de Banckspolder, met gebruikmaking van een hydrologisch
model, de bruto wateropgave en het daarbij behorende maatregelenpakket bepaald. Daarbij is gebruik
gemaakt van het grondgebruik op dat moment. Het grondgebruik anno 2010 is hetzelfde als in 2006.
Aanvullend daarop is een kosten-batenanalyse gemaakt en heeft het Wetterskip een
beheerdersoordeel gegeven. Immers de kosten van de maatregelen moeten opwegen tegen de baten
van het voorkomen van schade aan gewasopbrengst. Tevens kan en mag het waterschap
onrealistisch hoge wateropgaven voorkomen door na te gaan of:
• de normtoekenning wel terecht is (bijvoorbeeld in geval van EHS / beheersgebied);
• het inundatiebeeld maatgevend is (bijvoorbeeld perceelsranden of aaneengesloten percelen);
• de knelpunten wel door de rayonbeheerders worden herkend;
• het maatgevend grondgebruik aanpassing behoeft.
Het resultaat is een realistische wateropgave uitgedrukt in te bergen kubieke meter water per peilvak
en een kaart met gehanteerde gebiedsnormen.
4.3.2.
Water (overlast) opgave
In het huidige watersysteem treedt lokaal vaker wateroverlast op dan volgens de werknormen zou
mogen. Dat is vooral het geval op de laaggelegen graslanden langs een deel van de Waddenzeedijk
en aan de noordzijde van de Heereweg, aan de oostzijde van de polder. Dit is gevisualiseerd in Figuur
4-5. Deze overlast treedt nagenoeg alleen op in de winter, wanneer de grondwaterstanden hoog zijn,
verdamping beperkt is en het grasland over het algemeen niet in gebruik is.
Akkerbouw is er niet op Schiermonnikoog en de beperkte bebouwing in de polder ondervindt geen
overlast.
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Figuur 4-5 Gebieden die niet aan de werknormen voor grasland voldoen

Door klimaatveranderingen kunnen deze knelpunten in de toekomst groter worden. Dat is vooral het
gevolg van meer neerslag. Ondanks zeespiegelstijging en vermoedelijk (niet nader onderzocht) ook
ondanks stijging van de zeebodem van de Waddenzee aan de zuidzijde van het eiland, is spuien
onder vrij verval ook in de toekomst goed mogelijk. Afhankelijk van eventueel wijzigende prognoses
van zeespiegelstijging of de stijging van de bodem van de Waddenzee, kan het mogelijk zijn dat in de
(verre) toekomst een gemaal noodzakelijk is om te zorgen voor voldoende afvoercapaciteit, maar de
huidige prognoses vereisen dat niet.
De periode dat het zeewater laag genoeg staat om onder vrij verval te kunnen spuien wordt wel korter,
zodat op het eiland meer water vastgehouden moet worden. Momenteel is de extra bergingsbehoefte
2500 m3 water. In 2030 is dat ongeveer 7.500 m3.
Maar ook de waterhuishouding in de polder zelf veroorzaakt in extreme situaties wateroverlast:
• Met de huidige kunstwerken is het niet mogelijk water in de hoge delen van de polder langer vast
te houden. Daardoor stroomt het water – in tijden van wateroverlast – versneld naar de laagste
delen van de polder;
• De overlast bij de Heereweg wordt met name veroorzaakt door de duiker (waarop een afsluiter
zit) onder de Heereweg en de hoofdwatergang richting de dijk. Deze volstaan onder normale
omstandigheden, maar blijken in extreme situaties te beperkt van afmetingen te zijn. Daarnaast
wordt de afsluiter bij de Heereweg in natte perioden regelmatig dichtgezet om het waterbezwaar
in de Banckspolder te verdelen. De waterafvoer stagneert daardoor, waar anders het
wateroverschot zich meer had kunnen verspreiden over het totale peilvak aan de zuidoostzijde
van de Banckspolder. Daar zou in dat geval nog meer wateroverlast ontstaan.
Wateropgave: extra waterberging
De wateroverlast kan opgelost worden door de vergroting van de mogelijkheden om water vast te
houden of te bergen. Een aantal regelbare stuwen op de hogere delen van de polder kan hiervoor
worden gebruikt. Gezien de beperkte grootte van de Banckspolder biedt "vasthouden" alleen te weinig
mogelijkheden, zodat ook bergingsmogelijkheden gezocht moeten worden. Dat is voor het
watersysteem het meest zinvol op de laagste plekken, daar waar momenteel overlast is (Figuur 4-5),
gecombineerd met afvoerverbetering (hoofdwatergangen naar de dijksloot toe en vervangen en
automatiseren van de stuwen bij de spuiduiker). Uit kostenoverweging kunnen andere afwegingen
gemaakt worden, bijvoorbeeld slootverbreding langs eigendommen van een terreinbeheerder, in
plaats van landbouwgrond.
Uitgaand van een gemiddelde drooglegging in de wintersituatie van 70 cm (Figuur 3-12) is in de
planperiode (bergingsopgave 2.500 m3) ruim 3500 m2 extra waterberging vereist.
In hoofdstuk 7 en bijlage 4 staan mogelijke zoeklocaties, gecombineerd met de KRW opgave
(hoofdstuk 5). Er is een uitsplitsing gemaakt in locaties waarvoor niet veel agrarische gronden hoeven
te worden aangekocht en / of ingericht (planperiode tot 2015) en in locaties waarvoor dat wel het geval
is (langs de dijksloot - periode 2018 - 2027)
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4.3.3.
Gebiedsnormenkaart
In 2006 is niet getoetst aan de aanvullende provinciale normen: maïs is niet afzonderlijk beoordeeld
met een zwaardere werknorm. Voor de Banckspolder zijn inundatiekansenkaarten gemaakt voor de
situaties 1:10, 1:25 en 1:100, in de huidige situatie, 2030 en 2100. Bij de toetsing aan het
grondgebruik is gesteld dat er geen akkerbouw is op Schiermonnikoog en een deel bebouwd (dorp en
bungalowpark). Het overgrote deel van de Banckspolder is grasland.
De Banckspolder is aangewezen als Beheersgebied binnen de EHS. Naast de hoofdfunctie landbouw
heeft de polder een belangrijke nevenfunctie natuur, met bijvoorbeeld minder drooglegging ten
behoeve van weidevogels en natuur, hogere grondwaterstanden en eventueel lagere gebiedsnormen
vanuit de waterhuishouding. Het is daarom verantwoord om voor de landbouwgronden in de polder
een gebiedsnorm van 1/10 jaar (grasland) vast te stellen. De verwachting is dat, ondanks de
peilverhogingen voor weidevogelbeheer (waardoor verlies aan waterberging in bodem en
watergangen) de beheersbaarheid van de waterhuishouding in de polder niet zal verslechteren maar
juist verbetert door de bredere hoofdwatergangen, regelbare stuwen, betere duikers, automatische
stuwen bij de spuiduiker en het efficiënter kunnen vasthouden en bergen van water in natuurgebied
(rond de Berkenplas en in het Groenglop) en op hogere landbouwgronden in de polder.

4.4.

Extreem droge situaties

In extreem droge situaties ontstaan ook op Schiermonnikoog problematische watertekorten. De
grondwaterstanden zakken dan nog verder weg dan in "normale" zomers. Zowel de landbouw als de
natuur ondervinden op dat moment problemen.
Op de vaste wal zijn voor extreme droogtesituaties landelijke en regionale verdringingsreeksen
uitgewerkt. Dat is zinvol omdat ook in die omstandigheden beperkte wateraanvoer gestuurd kan
worden naar prioritaire situaties en locaties. Op Schiermonnikoog is geen wateraanvoer mogelijk.
Daarom is dit item in dit Watergebiedsplan niet verder uitgewerkt.

4.5.

Optimalisatie peilvakken

In dit plan is expliciet onderzocht of er mogelijkheden zijn voor peilvakreductie. Daarmee wordt
bedoeld een vermindering van het aantal peilvakken met het oog op een goedkoper waterbeheer. Bij
samenvoeging van twee of meer peilvakken is onderzocht wat dat betekent voor de verandering in
doelrealisatie en de afname in de beheerkosten.
Deze exercitie heeft geleid tot de conclusie dat slechts aan de westzijde twee peilvakken samen te
voegen zijn. Dat heeft twee oorzaken:
1. De huidige verdeling in peilvakken is een logisch gevolg van de geaccidenteerdheid van de
Banckspolder. Samenvoeging van peilvakken leidt ertoe dat lage percelen te nat worden en / of
hoge percelen te droog:
Het grootste peilvak (dat tevens het laagste peilvak is), dat de gehele dijksloot bevat vanaf de
spuiduiker tot aan het dorp omvat, is slechts 94 ha groot. De percelen langs de dijksloot hebben
een drooglegging van ongeveer 50 cm in de winter en nog minder in de zomer. In hetzelfde
peilvak, ten zuiden van de Heereweg en bij het dorp, is de drooglegging rond de 1 meter. De
andere 13 peilvakken zijn kleiner (van groot naar klein: 57, 53, 47, 30, 22, 18, 8, 6, 4, 2, 2, 1 en 1
ha). Voor verreweg de meeste peilvakken geldt dat er zowel percelen met een te geringe als met
een te grote drooglegging voorkomen. Een verbetering (droger of natter) op perceelsniveau is niet
mogelijk, omdat dat nog verdere versnippering zou betekenen.
2. De financiële voordelen van samenvoeging van peilvakken zijn gering. Het huidige peilbeheer
wordt veelal gevoerd met stuwen, die weinig tot geen beheerinspanning vragen. Daarnaast zijn ze
relatief goedkoop in de vervanging.
Uiteindelijk neemt het aantal peilvakken toe vanwege een betere registratie van de werkelijk
gehanteerde peilen. Twee voorbeelden hiervan zijn het Groenglop, de eendenkooi, de klimaatsloot
richting Berkenplas en de hogere delen van de polder. In dit plan worden deze peilvakken wel
onderscheiden en geregistreerd.
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4.6.

Peilenkaart

Resultaat van dit Watergebiedsplan is een nieuwe peilenkaart, als voorbode van het peilbesluit. Naar
aanleiding van overleg met de grondeigenaren in de polder worden voor de hele polder
peilverhogingen voorgesteld ten behoeve van weidevogelbeheer. Met name op de hogere delen wordt
straks meer water vastgehouden en nemen de mogelijkheden van sturing van het water ook toe.
De nieuwe peilenkaart is gecombineerd met de maatregelen en staat in Bijlage 3:
Peilenkaart.
Ten opzichte van de huidige peilenkaart zijn de volgende wijzigingen en toevoegingen aangebracht:
1. Veranderde waterpeilen als gevolg van de inrichting van het nieuwbouwplan aan de
Oosterreeweg;
2. Waterpeil in de Klimaatsloot, gestuurd door een nieuwe stuw nabij de Berkenplas;
3. Waterpeil in het Groenglop en Arnicaweide, gestuurd door een knijpstuw nabij de eendenkooi;
4. Waterpeilen in de polder zijn 10 tot 30 cm verhoogd ten behoeve van weidevogelbeheer.

5.

Schoon water
5.1.

Wateropgave (KRW)

Op Schiermonnikoog is alleen de dijksloot aangewezen als waterlichaam, met de kwalificatie "Polder
eilanden - zwak brakke wateren". Nagenoeg de gehele lengte is aangewezen, in totaal 4,2 km lang. In
Figuur 5-1 is het waterlichaam aangegeven.

Figuur 5-1: KRW waterlichaam op Schiermonnikoog

Chemische en ecologische toestand
Zoals in paragraaf 3.4.2 is beschreven is de biologische waterkwaliteit in de Banckspolder matig.
Verder is vismigratie van en naar de Waddenzee niet mogelijk en is de inrichting en het onderhoud
van watergangen niet natuurvriendelijk.
De chemische waterkwaliteit is eveneens niet optimaal in de poldersloten. Het zuurstofgehalte is er te
laag. Daarnaast is vanuit KRW oogpunt het zoutgehalte te laag (beneden de 300 mg/l), waardoor het
niet voldoet aan de doelstellingen van “zwak brak water”. Voor de landbouwfunctie is dit weer gunstig.
KRW opgave
Om te voldoen aan de KRW doelen is het nodig om inrichtingsmaatregelen te treffen. Brongerichte
maatregelen hebben beperkt effect, omdat er slechts enkele diffuse bronnen zijn. Beheer- en
onderhoudsmaatregelen (peilbeheer en slootonderhoud) zijn met de huidige dimensionering van de
sloten en de beperkingen van een eiland (ontbreken van aanvoermogelijkheden) nauwelijks te
veranderen. Om die reden zijn inrichtingsmaatregelen vereist.
De KRW-opgave op Schiermonnikoog is onderdeel van de totale wateropgave op de waddeneilanden
Schiermonnikoog, Ameland en Terschelling. De opgave aan natuurvriendelijke oevers voor het
waterlichaam (de dijksloten op de 3 eilanden) is in totaal 2 hectare, waarvan voor 2016 1,3 hectare
moet zijn gerealiseerd. Aanvullend daarop is een opgave vastgesteld in combinatie met uitbreiding
van waterberging in de polders. Deze is voor de 3 eilanden in totaal 10 hectare, waarvan voor 2016 5
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hectare gerealiseerd moet zijn. In dit watergebiedsplan zijn alleen de maatregelen meegenomen die
het Wetterskip voor 2016 moet treffen. Op het ene waddeneiland is meer noodzaak voor uitbreiding
van waterberging. De KRW opgave is naar rato verdeeld tussen de 3 eilandpolders.
Het waterschap streeft er naar om de combinatie van waterberging met natuurvriendelijke oevers
zoveel mogelijk in de vorm van ondiep-water-zones van maximaal 0,5 meter diep aan te leggen, om
het beperkte doorzicht in de sloten te verbeteren. De extra waterberging moet langs de dijksloot, of
binnen een afstand van een kilometer daarvan, worden aangelegd, om conform de KRW opgave
relevante verbeteringen voor het watersysteem op te leveren.
KRW maatregelen op Schiermonnikoog
De noodzakelijke KRW-maatregelen op Schiermonnikoog zijn:
• Aanleg van natuurvriendelijke oevers, in de vorm van een flauw talud en ondiep-water-zones tot
0,5 meter diepte. Voor 2016 streeft het waterschap er naar om in totaal 1,5 hectare aan
natuurvriendelijke oevers aan te leggen. Dat kan langs de op de dijksloot aansluitende
hoofdwatergangen (circa 0,5 hectare en circa 0,3 hectare op het terrein van de Herdershut
(oostkant van de polder). Op de maatregelenkaart (bijlage 4) is in overleg met de landbouw 2300
meter hoofdwatergang als te verbreden aangegeven. Deze opgave is ook goed te combineren met
de wateropgave voor wateroverlast, beschreven in paragraaf 4.3.2. In hoofdstuk 7 staat dit nader
uitgewerkt. De resterende KRW opgave voor natuurvriendelijke oevers moeten worden uitgevoerd
in de periode tot 2027;
• Het vispasseerbaar maken van de uitwateringsduiker, en de twee binnendijkse vaste stuwen bij
deze duiker. Deze maatregel moet voor 2027 worden uitgevoerd en is daarom nu niet als
maatregel opgenomen in dit Watergebiedsplan. Het Wetterskip heeft in deze planperiode geen
geld gereserveerd voor deze vispassage..

5.2.

Waterketen

Op Schiermonnikoog staat een Rioolwater Zuiverings Installatie (RWZI) van het waterschap. Deze
RWZI krijgt al het huishoudelijke afvalwater van het eiland via persleidingen aangeleverd. Het
gezuiverde water wordt rechtstreeks op de Waddenzee afgevoerd.
Onder het dorp ligt grotendeels een gemengd rioleringsstelsel. Dat houdt in dat ook een groot deel
van het dakwater en het water dat valt op verharde terreinen afgevoerd wordt naar de RWZI. Dat heeft
twee nadelen:
• In natte perioden gaat het zuiveringsrendement omlaag door de relatief grote hoeveelheid
"schoon" regenwater dat in de RWZI terechtkomt;
• Als er meer neerslag valt dan het rioleringsstelsel kan verwerken, dan stort een deel van het
rioolwater ongezuiverd over op de dijksloot, ter hoogte van het dorp.
Maatregelen kunnen zijn:
• Afkoppeling van het regenwater in het dorp van de riolering, levert een verminderde toevoer van
regenwater, en een beperking van het overstorten op de poldersloten. Ook kan meer regenwater
infiltreren in de ondergrond en dat beperkt enigszins de verdroging. Overigens heeft de gemeente
al 130 woningen afgekoppeld (30 woningen bij de Oosterreeweg en 100 in “De Monnik”);
• Hergebruik van effluentwater op het eiland om ook in droge tijden een extra wateraanvoer te
creëren. Dit water kan ingezet worden als anti-verdrogingsmaatregel in de duinen en de polder, en
kan dienen als lokstroom voor vis bij de spuiduiker. Door de locatie van de zuiveringsinstallatie, en
het lozingspunt van het effluent, is op dit eiland het hergebruik minder gunstig (kostbaarder) dan
op Terschelling en Ameland. Daarnaast moet een extra biologische nazuivering worden
aangelegd, bijvoorbeeld in de vorm van een helofytenfilter. Daar is ruimte voor nodig.
Optimalisatie en Actualisatie Studie Schiermonnikoog
Voor alle zuiveringskringen wil het Wetterskip samen met Vitens en gemeenten een Optimalisatie- en
Actualisatie Studie uitvoeren in de jaren 2009, 2010 en 2011. Dat is een afspraak uit het Fries
Bestuursakkoord Water, begin 2010 afgesloten.
Uiterlijk in 2011 voeren Wetterskip, Vitens en gemeente deze studie uit voor Schiermonnikoog. Het zal
een Optimalisatiestudie "nieuwe stijl" worden, met als drie onderdelen: Doelmatigheid,
Milieurendement en Duurzaamheid.
Een belangrijk onderdeel van de Optimalisatiestudie is het onderzoeken van de technische
mogelijkheden om het zuiveringsrendement te verbeteren en de financiële consequenties die dat met
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zich meebrengt. Afkoppeling van hemelwater, zoals voornoemd, zal één van de te onderzoeken
varianten zijn. Of uiteindelijk gekozen wordt om een afkoppeltraject op Schiermonnikoog op te starten,
zal afhangen van de technische mogelijkheden (ruimte en infiltratiecapaciteit van de bodem) en de
kosten die dat met zich meebrengt.
De afspraken uit de Optimalisatiestudie leggen gemeente en Wetterskip vast in een
afvalwaterakkoord. Naast het uitvoeren van de afgesproken maatregelen, maken gemeente en
Wetterskip een gezamenlijk beheer- en onderhoudsplan voor de zuiveringskring.

5.3.

Overige waterkwaliteitsopgaven

De belangrijkste kwaliteitsopgaven gelden op Schiermonnikoog voor de Berkenplas en de Westerplas.
De Westerplas is nader beschreven in paragraaf 3.4.2. De verbeterkansen voor de Berkenplas staan
in paragraaf 4.1.2.

6.

Veiligheid

Het Wetterskip beheert en onderhoudt de Primaire Waterkering rondom Schiermonnikoog. Sinds
enkele jaren is deze taak overgenomen van Rijkswaterstaat. Aan de zuidzijde van de Banckspolder
bestaat de kering uit een dijk. Het overige deel bestaat uit een zandige kering: een aaneengesloten
duinenrij van voldoende hoogte, breedte en begroeiing.
Kwelderontwikkelingen langs de dijk, tussen de oude en nieuwe veerdam
Voor de kustveiligheid zijn op Schiermonnikoog op dit moment weinig maatregelen nodig, naast het
gewone dijkonderhoud. Wel zijn er wensen vanuit het Nationaal Park om de huidige, onnatuurlijk
ingerichte, buitendijkse oever (stortsteen ter versterking van de dijkteen) te voorzien van een
kwelderstrook. In het BIP van het Nationaal Park is aangegeven dat in 2011 de mogelijkheden worden
verkend om de dijkteen te voorzien van een kwelderachtige strook, aangelegd met bagger en zand
afkomstig uit bijvoorbeeld de jachthaven.
Voor deze verkenning kan gebruik worden gemaakt van de opgedane kennis en ervaring uit het
onderzoek naar verkwelderingsmogelijkheden langs de teen van de dijk langs Terschelling. Dat
onderzoek wordt gedaan in opdracht van onder andere Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân en
gemeente Terschelling. Begin 2011 zijn de eerste resultaten bekend.
Mogelijk dat bovenstaande verkenning leidt het besluit om een "verkwelderings"project op te starten.
Op dat moment kan het Wetterskip besluiten om aan te haken bij deze buitendijkse ingrepen en in te
zetten op een versterking van de dijk.
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7.

Uitwerking in gewenst peilbeheer en wateropgaven
7.1.

Uitwerking wateropgaven in maatregelen

In onderstaande tabel staan de maatregelen uit het Watergebiedsplan opgesomd. Deze maatregelen
zijn visueel gemaakt en genummerd op de kaart van bijlage 5. Binnen de deelgebieden zijn de
maatregelen op elkaar afgestemd en vormen deze een samenhangend geheel. Het totale pakket
maatregelen voor een deelgebied vormt een bijdrage aan de verschillende wateropgaven. Vanwege
die integraliteit is het moeilijk de bijdrage van de maatregelen aan de afzonderlijke wateropgaven
exact weer te geven.
Deelgebied

Projecten

Trekker

Groenglop

Plaatsen stuwen en benutting kwelwater voor Groenglop.
(par. 4.1.3). Zie nrs 14 en 12 op de maatregelenkaart

Wetterskip

Kapenglop

Waterafvoer ijsbaan en sportvelden verplaatsen naar
Berkenplas en Banckspolder (par. 4.1.2). Zie nrs 2, 9 en
10 op de maatregelenkaart

Wetterskip

Berkenplas

Helofytenfilter en circulatiesysteem voor verbetering
zwemwaterkwaliteit (par. 4.1.2). Zie nrs 3 en 11 op de
maatregelenkaart

Wetterskip

Nieuwbouw Oosterreeweg

Actualiseren peilenkaart Oosterreeweg (par. 4.2). Zie nr
15 op de peilenkaart

Wetterskip

Banckspolder

Circa 1,5 hectare natuurvriendelijke oevers (KRW),
grotendeels in combinatie met 2.500 m3 extra
waterberging (WB21), in planperiode tot 2015 (par. 4.3.2
en 5.1)

Wetterskip

Peilbeheer (hele eiland)

Plaatsing stuwen en peilschalen (par. 4.2). Zie nr 6 op de
maatregelenkaart
Vervanging afsluiters door stuwen (par. 4.2). Zie nr 7 op
de maatregelenkaart

Wetterskip

Grondwaterstanden Groenglop e.o. (par. 4.1.3)
Waterkwaliteit Berkenplas en ijsbaan (par. 4.1.2)
Grondwaterstanden omgeving klimaatsloot (par. 4.1.2)

Wetterskip
Wetterskip
Wetterskip

Monitoringsonderzoeken

7.2.

Wetterskip

Planning, kostenraming en kostendekking

In onderstaande tabel wordt per deelgebied waar een set maatregelen wordt genomen een indacatie
gegeven van de termijn van uitvoering, de totale kosten en de financiering door de verschillende
betrokken partijen. De kosten zijn op basis van kentallen berekend. De totale kosten bedragen circa €
1.700.000,- incl. BTW.
Werkzaamheden

Termijn

Deelgebied

Groenglop
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•
•

voorbereiding;
uitvoering

2011
2012
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Kosten
in € (incl.
btw)

Kostendekking

550.000

•
•

50% Verdrogingsgeld/ILG;
20% Provincie Fryslân;

Werkzaamheden

Termijn

Deelgebied

Berkenplas en
Kapenglop

•
•

Nieuwbouw
Oosterreeweg
Banckspolder
KRW/WB21

Peilbeheer
hele eiland

•
•
•
•

•

•
•
Monitoring

Kosten
in € (incl.
btw)

Kostendekking

monitoring en
voorbereiding;
uitvoering

2011

tegelijk met het
peilbesluit
voorbereiding;
1,5 ha /2500 m3
resterende KRW
opgave, locatie
afhankelijk van
grondaankopen /
beheerregelingen
Plaatsing stuwen in
Banckspolder (deels
automatisch)
Vervangen afsluiters
door stuwen
Plaatsing peilschalen

2011

Nihil

• 15% Wetterskip;
• 15% Natuurmonumenten *
• 50% Verdrogingsgeld/ILG;
• 20% Provincie Fryslân;
• 15% Wetterskip KRW zwemw.;
• 15% Natuurmonumenten *
nvt.

2011
2012-13
2018-27

400.000

•

450.000

2012

•

50% KRW-budget Wetterskip,
vanuit de combinatie berging –
oevers
ILG 50%

2011-12

300.000

•

Budget cluster Beheer
Wetterskip

2012

18.000

•

Budget cluster Beheer
Wetterskip

*: Natuurmonumenten zal op basis van uitgewerkte voorstellen per maatregel/gebied besluiten over
een bijdrage.
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Bijlagen

blad 39 van 44

Watergebiedsplan Schiermonnikoog

Bijlage 1:

WHP en WBP teksten

Waterhuishoudingsplan 2010-2015
In het Waterhuishoudingsplan van de Provinsje Fryslân staat:
"De waterbeheerder bereidt het gewenste peilbeheer voor. Dit gewenste peilbeheer
wordt daarna vastgelegd in een gedeeltelijke herziening van het waterbeheerplan en
ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten voorgelegd. Na goedkeuring vormt het
gewenste peilbeheer het kader voor nieuwe peilbesluiten binnen het betreffende
gebied".
En:
"De waterbeheerders zorgen ervoor dat de streefpeilen zijn vastgelegd in
peilbesluiten die voor iedereen raadpleegbaar zijn".
Bij de ontwikkeling van het Waterbeheerplan en het Waterhuishoudingsplan is met de
Provinsje Fryslân afgesproken om in het gebiedsproces van Gewenst Peilbeheer tevens de
wateropgaven vanuit de Kaderrichtlijn Water en Nationaal Bestuursakkoord Water integraal
in de planvorming te betrekken.
Waterbeheerplan 2010-2015
Het Waterhuishoudingsplan is als volgt vertaald in het Waterbeheerplan:
"In de planperiode voert het Wetterskip Fryslân in het hele beheergebied het
gewenste peilbeheer in. In het planproces wordt voor gebieden met
waterhuishoudkundig knelpunten een uitgebreide hydrologische analyse uitgevoerd.
Het uitwerken van alternatieven voor het peilbeheer en de waterhuishoudkundige
inrichting maakt onderdeel uit van het planproces. Met het oog op de bodemdaling,
klimaatverandering en beheerskosten worden bij alle gebieden gekeken naar de
gewenste inrichting van het watersysteem op lange termijn. In de planvorming wordt
bepaald welke maatregelen nodig zijn om extreem natte en droge perioden op te
vangen en welke maatregelen nodig zijn om de waterkwaliteit te verbeteren. Bij het
planproces voor het gewenste peilbeheer worden de gebruikers en bewoners van het
gebied betrokken. Na vaststelling van het gewenste peilbeheer en de maatregelen
volgt zo snel mogelijk de aanpassing van het watersysteem".
Deze uitbreiding van het Gewenst Peilbeheer met Kaderrichtlijn Water, Nationaal
Bestuursakkoord Water, droogtebestrijding en knelpunten in het waterbeheer wordt tegelijk
en integraal voor de onderscheiden deelgebieden uitgewerkt in een zogenaamd
Watergebiedsplan.

blad 40 van 44

Watergebiedsplan Schiermonnikoog

Bijlage 2:

Gebiedsnormenkaart
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Bijlage 3:

Peilenkaart huidige situatie
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Bijlage 4:

Maatregelen en gewenst peilbeheer
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