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Waterschap Zuiderzeeland wil haar waterbeheer optimaliseren. Met de SEBAL remote sensing-tech-

itologie is tot op perceelsniveau in de Noordoostpolder nagegaan waar de hydrologische knelpunten 

liggen. De resultaten zijn op studieavonden van de land- en tuinbouworganisatie NLTO aan de 

ingelanden voorgelegd. Destudiegee/taan dat remote sensing meerwaarde heeft voor het vlak-

dekkend beschrijven van het agro-hydrologische systeem zoudergebruikvan complexe numerieke 

simulatiemodellen) en het begrijpelijk en tastbaar maken van knelpunten, waardoor ingelanden en 

de waterbeheerder samen aan oplossingen kunnen werken. 

• voorleggen van de resultaten aan de inge

landen en hun reactie inventariseren. 

In deze studie is de verdamping bepaald 

met het Surface Energy Balance Algorithm for 

Land (SEBAL): een methode om verdamping 

vanuit de energiefluxen aan het aardoppervlak 

af te leiden, waarmee ingewikkelde berekenin

gen van de stromingen van het bodemvocht en 

waterontrekking door wortels kunnen worden 

vermeden. Gewassen hebben een lage tempera

tuur als ze zijn gekoeld door verdamping. Het 

duidt aan dat de wortelzone voldoende vocht 

krijgt. Gewassen met een hoge temperatuur 

hebben een tekort aan vocht. Satellieten meten 

de oppervlaktetemperatuur. Deze meting 

vormt de invoer in het SEBAL-model1''2'). 

Afbeelding 2 geeft dejaarlijkse totale actuele 

verdamping van de Noordoostpolder voor 15195 

weer. De hoogste verdamping vindt plaats in 

de bossen (ongeveer 600 millimeter per jaar), 

gevolgd door grasland (520 millimeter) en 

akkerbouwgebieden (450 millimeter). De 

gemiddelde jaarlijkse verdamping voor de 

gehele Noordoostpoldcr in 1995 bedraagt 

487 millimeter, voor de periode 1995 t/m 2003 

473 millimeter. 

De gemiddelde jaarlijkse neerslag m het 

gebied komt uit op 877 millimeter. De verde

ling hiervan over de Noordoostpolder is echter 

Bij de drooglegging van de Noordoostpol

der in 1942 zijn drainagecriteria opgesteld, die 

erop gericht zijn om water zo snel mogelijk af 

te voeren. Afbeelding 1 geeft de drooglegging 

weer op basis van de huidige zomerpeilen en 

het digitale actuele hoogtebestand Nederland 

(AHN). De meeste gebieden hebben een 

drooglegging van 1,5 tot 1,8 m. -mv., maar in 

gebieden met wateraanvoer heerst soms een 

drooglegging van 0,7 m. of minder5'. De droog

legging is dus verre van uniform. In het kader 

van dit onderzoek is bestudeerd of deze variatie 

acceptabel is. Om dit op een onafhankelijke 

manier vast te stellen, heeft het bureau Water

Watch met behulp van satellietbeelden een 

analyse van de werkelijke gewas verdamping, 

bodemvochttoestand en gewasgroei voor de 

periode 1995 t/m 2003 gemaakt. De studie 

maakt deel uit van het Europese Interreg-pro-

gramma FLOWS. 

Waterbalansmethode en resultaten 
De studie bestond uit drie verschillende 

onderdelen: 

• schatten van de diverse watetbalanster-

men om te begrijpen wat de omvang van 

de huidige waterstromingen is, 

• afleiden van knelpunten (te nat en te 

droog) voot elk individueel perceel op basis 

van de bodemvochttoestand en de gewas-

producties, en het 

Ajb. Drooglegging (a/stand tussen maaiveld en open waterstree/peil tijdens de zomer) in de Noordoostpolder. 
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Afo. 2: Toralcjaarwaarden van actuele verdamping in 19515. 

Afo. 3: Totale jaarwaarden van neerslag, gemiddeld over de periode 2001 t/m 2003. 

Knelpunten 
Een gebied is te nat voor landbouwkundige 

doeleinden als over een langere periode 

nauwelijks verdampingstekorten optreden 

(potentiële - actuele verdamping minder 

dan 25 millimeter per jaar) en de relatieve 

drogestofproductie lager is dan 60 procent. 

Een gebied is te droog voor landbouw

kundige doeleinden als over een langere 

periode een aanzienlijk verdampingstekort 

aanwezig is (potentiële - actuele verdam

ping meer dan 150 millimeter per jaar) en 

de relatieve drogestofproductie lager is dan 

60 procent. 

niet uniform. Op basis van gekalibreerde 

regenradarbeelden blijkt namelijk dat in de 

jaren 200t t/m 2003 aan de westzijde van de 

polder jaarlijks 200 millimeter meer neerslag 

viel dan aan de oostzijde (zie afbeelding 3). 

Nu de neerslag en actuele verdamping op 

onafhankelijke wijze zijn vastgesteld, kan de 

totale waterbalans worden opgesteld. Hietvoor 

zijn ook debietmetingcn van de drie gemalen 

en elf inlaatpunten gebruikt. Gemiddeld geno

men wordt over de gehele polder jaarlijks 130 

millimeter ingelaten en 880 millimeter uitge-

malen. Het tekort in de waterbalans kan 

worden toegeschreven aan kwel, wat neerkomt 

op ongeveer 340 millimeter per jaar. De infor

matie over kwel - en de variatie daarvan per 

jaar - is belangrijk voor het aanwijzen van 

gebieden met wateroverlast. Tijdens de studie 

is een kwel/wegzijgingskaart vervaardigd die 

aangeeft hoe de 340 millimeter over de Noord

oostpolder is verdeeld (zie afbeelding 4). 

Drogestofproductie 
Het SEBAL-model schat de drogestofpro

ductie van alle gewassen volgens de principes 

van geabsorbeerde fotosynthetische straling en 

de kooldioxideflux die via de huidmondjes 

wordt opgenomen. Afbeelding 5 geeft de varia

tie in drogestofproductie over de Noordoost

polder weer. Het blijkt dat vooral de oostkant 

van de polder een hogere drogestofproductie 

kent. Deze verschillen ontstaan dooi differen

tiatie in gewastype, grondsoort, bedrijfsbeheer 

en waterbeheer. 

Om de effecten van het gewastypc op de 

drogestofproductie te elimineren, is deze voor 

elke eenheid van het LGN-bestand (LandGe-

bruik Nederland) verder bestudeerd. De maxi

male waarde binnen elke LGN-klasse voor de 

Noordoostpolder is vastgesteld, waardoor ver

volgens de drogestofproductie als een relatieve 

maat binnen de Noordoostpolder kan worden 

uitgedrukt. Omdat de conversie van drogestof

productie naar oogstbarc delen (graankorrels, 

knollen, bollen) binnen elke LGN-klasse gelijk 
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is, valt de kaart van relatieve drogestofproduc-

tie als een goede weergave van de relatieve 

landbouwkundige producties te beschouwen. 

Deze methode maakt het mogelijk gebieden 

met verminderde productie aan te wijzen zon

der tussenkomst van ingewikkelde numerieke 

groeisimulatiemodcllcn. 

De agrarische productie voor vrijwel alle 

agrarische LGN-klassen blijkt tussen de 50 en 

roo procent te liggen; er is dus een aanzienlijke 

spreiding in de landbouwkundige producties 

binnen de grenzen van de Noordoostpolder. 

De variatie kan gedeeltelijk aan de hand van de 

bodemkaart worden verklaard, maar blijkt 

nauwelijks een verband met drooglegging te 

hebben. De belangrijkste conclusie is dan ook 

dat de landbouwkundige producties in de 

Noordoostpolder vooral door het bedrijfs

beheer worden bepaald. 

Hydrologische knelpunten 
In deze studie is gebruik gemaakt van een 

innovatieve methode om 'te nat' en 'te droog' 

te classificeren. Voor elke pixel van 30 bij 30 

meter wordt nagegaan of de criteria voor knel

punten van toepassing is (zie kader). 

Uit afbeelding 6 is op te maken dat in de 

driehoek tussen Creil, Espel en Emmeloord 

natschade optreedt. Dit gebied ligt laag, kent 

bovengemiddelde neerslag (veroorzaakt door 

convectieve neerslag) en er treedt veel kwel op, 

omdat het hier om goed doorlatende zavel-

gronden gaat. Ook zijn enkele natte enclaves te 

ontdekken tussen Nagele en Tollebeek, langs 

het Ketelmeer nabij Schokland en rond Luttel

geest. Waterschap Zuiderzeeland kan deze 

resultaten direct gebruiken voor het nieuw op 

te stellen omgevingsplan en voor discussies 

met belanghebbenden. 

Afbeelding 7 geeft droogteschade binnen 

de Noordoostpolder weer. De meest opvallende 

conclusie is dat droogteschade veel minder 

voorkomt dan natschade. Bovendien komt 

droogteschade verspreid over de gehele Noord

oostpolder voor en zijn daar nauwelijks con

centratiegebieden te vinden. Voorts blijkt dat 

de wateraanvoer naar de hogergelegcn zand

gronden in de oostrand van de Noordoostpol

der voldoende is (eventueel zelfs te veel), omdat 

deze gebieden geen symptomen van verdro

ging tonen. 

Conclusies 
Deze studie heeft aangetoond dat met 

behulp van remote sensing het agro-hydro-

logische systeem kwantitatief beschreven kan 

worden. De meerwaarde zit vooral in de vlak-

dekkende waardes met een detailniveau van 

30 meter. Traditionele methodes zijn geba

seerd op puntmetmgen of op ingewikkelde 

Aft). 4: Totalejacmvaardcii van kwel. 

> 1500 

ton/ha 
O 

Aft). 5: Totakjaanvaarden van drogestqfproductie in 1995. 

simulatiemodellen met onzekerheid in de 

ruimtelijk verdeelde invoergegevens. Het 

blijkt dat de Noordoostpolder meer natschade 

dan droogschade kent. Deze natschade zal in 

de toekomst als gevolg van meer intensieve 

neerslag en bodemdaling naar verwachting 

verder toenemen. Verder blijkt dat een geringe 

drooglegging op specifieke combinaties van 
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symptonen van natschade 

systematische natschade 

A/b. 6: Plaatsen in de Noordoostpolder die gemiddeld over de periode 1595 t /m 2003 te nat waren. 

sterke validatie van de gebruikte methode 
inhoudt. Vanwege het enthousiasme waarmee 
de resultaten van de Noordoostpolder zijn ont
vangen, heeft Waterschap Zuiderzeeland 
inmiddels het gehele beheergebied op dezelfde 
wijze in beeld gebracht. 

Waterschap Zuiderzeeland heeft voor alle 
geïnteresseerden de gegevens en resultaten van 
deze studie in kaartbeeldcn op haar internet
pagina (www.zuiderzeeland.nl) geplaatst. 
Hiermee worden de resultaten tot in de huis
kamer toegelaten, wat het begrijpen van 
wateroverlast en watertekort - en de oplos
singen daarvan - alleen maar zal bevorderen. 
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Afb. 7. Plaatsen in de Noordoostpolder die,gemiddeld over de periode 1995 t /m 2003 te droocj waren. 

bodemsoort, drainage en gewastype niet nade
lig hoeft te zijn. 

Remote sensing en GIS-kaarten van neer
slag, verdamping, kwel en knelpunten zijn op 

twee discussieavonden van de Noordelijke 
Land- en Tuinbouw Organisatie aan de agra
riërs voorgelegd. De resultaten blijken met de 
ervaringen van hen overeen te komen, wat een 
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