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Samenvatting

Door waterhuishoudkundige maatregelen, veranderingen in bodemgebruik,
landbouwkundige ontwikkelingen en vergroting van permanente onttrekkingen zijn
de grondwaterstanden de afgelopen jaren in een groot deel van Nederland gedaald
en is de grondwateraanvulling1 veranderd. In dit onderzoek is geanalyseerd in
hoeverre de grondwateraanvulling is veranderd als het gevolg van ingrepen in de
waterhuishouding van Nederland, die delaatste 40jaar hebben plaatsgevonden. Omdat
het berekenen van deze veranderingen voor geheel Nederland op grote problemen
stuit, is in eerste instantie voor drie voorbeeldgebieden de verandering in
grondwateraanvulling bepaald. In tweede instantie kunnen dezeresultaten gebruikt
worden om de verandering in grondwateraanvulling voor geheel Nederland te
berekenen.
Om een beeld te krijgen van de effecten van iedere afzonderlijke ingreep op de
waterhuishouding, is een aantal scenario's gedefinieerd. Basis hiervoor zijn
veranderingen over dejaren vijftig tot enmet tachtig.Deze scenario's zijn met behulp
van het niet-stationaire hydrologische model SIMGRO (Querner enVan Bakel, 1989)
doorgerekend. Gekozen is voor het model SIMGRO, omdat het een regionaal model
is en de processen in de onverzadigde zone, de verzadigde zone en het
oppervlaktewater geïntegreerd beschrijft.
Voorbeeldgebieden
De gekozen voorbeeldgebieden zijn Poelsbeek en Bolscherbeek (nabij Haaksbergen
in Twente), Kromme Rijn en Westerwolde. Het gebied Poelsbeek en Bolscherbeek
isongeveer 7.600 ha groot en iseen typisch dekzandgebied. Het is beschreven door
Querner (1993).Het modelgebied Kromme Rijn, een overgangsgebied van rivierenlandschap naar stuwwal is gemodelleerd door de Provincie Utrecht (1993a en 1993b)
en is 55.000 ha groot. Het gebied Westerwolde bestaan uit een beekdalen en
veenkoloniaal landschap. Het model van dit gebied is gemaakt door de Landinrichtingsdienst (1991) en bestrijkt 32.500 ha.
Gedefinieerde scenario's
Voor alle gebieden is een referentiesituatie gedefinieerd waarmee alle ingreepscenario's zijn vergeleken. Het referentiescenario komt min of meer overeen met
de situatie rond 1990.In hetreferentiescenario wordt echter geenrekening gehouden
met beregening en wordt gerekend met vijf gemiddelde weerjaren.
Per gebied kunnen de ingrepen sterk verschillen. In de scenario's is daarom met een
beperkt aantal vaste veranderingen gerekend. Voor een eventuele landelijke vertaling
is interpolatie wenselijker dan extrapolatie. Daarom is getracht de meest extreme
ingreep groter te laten zijn dan dewerkelijk opgetreden verandering.De gedefinieerde

1

Grondwateraanvullingisinditonderzoekgedefinieerdalsdehoeveelheidwater(mm-j1)die
vanuitdeonverzadigdezoneaandeverzadigdezonewordttoegevoegd.
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ingreepscenario's hebben betrekking op permanente onttrekkingen, gewasverdamping,
beregening, bodemgebruik, ont- en afwatering, wateraanvoer, weersgesteldheid en
een combinatie van bovengenoemde ingrepen. Daarnaast is een scenario doorgerekend
dat de situatie in de jaren vijftig simuleerde.
Voor permanente onttrekkingen zijn vijf scenario's gedefinieerd. In twee gebieden
is met fictieve onttrekkingen gerekend, omdat in deze gebieden de onttrekkingen
gering of niet aanwezig waren.
De invloed van de veranderde gewasproduktie is in een drietal scenario's
doorgerekend. Uitgangspunt is een verminderde evapotranspiratie voor dejaren vijftig
van 50 en 70 mm per groeiseizoen. Daarnaast is nog een scenario doorgerekend met
een toename van de evapotranspiratie van 40 mm per groeiseizoen.
Voor beregening zijn zeven scenario's gedefinieerd. Uitgegaan is van een beregening
vanuit óf grondwater óf oppervlaktewater óf een combinatie. Maximaal 10-50% van
het landbouwkundig areaal wordt in deze scenario's beregend.
Om de veranderingen in bodemgebruik te simuleren is uitgegaan van een uniform
bodemgebruik in de voorbeeldgebieden. In totaal zijn negen scenario's gedefinieerd.
Het betreft extreme verschuivingen richting grasland, akkerbouw, bos en stedelijk
gebied.
De veranderde ont- en afwatering is gesimuleerd met behulp van vier scenario's.
In drie scenario's is uitgegaan van een verontdieping van de ontwateringsbasis (met
0,15, 0,30 en 0,45 m), een toegenomen drainageweerstand en een afgenomen
afvoercapaciteit. Voor het vierde scenario is juist uitgegaan van een verdiepte
ontwateringsbasis (0,15 m).
Om de invloed van wateraanvoer te bepalen zijn vier scenario's gedefinieerd (0-3
mm-d"1 wateraanvoer).
Om het effect van de weersgesteldheid te kunnen bepalen zijn vier scenario's
gedefinieerd waarin telkens perioden van tien weerjaren (jaren vijftig tot en met jaren
tachtig) zijn doorgerekend.
Naast deze enkelvoudige ingrepen zijn ook nog vier combinatiescenario's doorgerekend, zoals een scenario dat het gecombineerd effect van een veranderde onten afwatering en veranderde gewasverdamping (landbouwkundige ingrepen) beschrijft.
Daarnaast is één scenario gedefinieerd dat de jaren vijftig zo goed als mogelijk
beschrijft.
Resultaten referentiescenario
De berekende resultaten zijn de grondwateraanvullingen per bodemgebruiksvorm
en grondwaterstanden (gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG) en gemiddeld
hoogste grondwaterstand (GHG)). Deze waarden zijn per grondwatertrap (Gt)
geclusterd. Van deze gegevens is ook de variatie in grondwateraanvulling tussen
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de verschillende deelgebieden binnen één grondwatertrap berekend. Daarnaast zijn
alle fluxen van het ondiepe grondwater (fig. 2) weergegeven.
De gepresenteerde resultaten zijn gemiddelde waarden op jaarbasis voor alle
deelgebieden in dezelfde Gt-klasse. De Gt-klasse indeling is gedaan op basis van
simulaties met het referentiescenario. De gevonden verdeling is vergeleken met de
verdeling op deBodemkaart van Nederland. Hierbij valt op dat het areaal met ondiepe
grondwaterstanden (Gt II tot en met Gt V) op de bodemkaart aanmerkelijk groter
is dan het areaal berekend met SIMGRO. Het schaalniveau speelt hier een rol: op
de bodemkaart zijn de vlakken met een zekere grondwatertrap veel kleiner dan de
deelgebieden waarvoor het model SIMGRO de grondwatertrap heeft berekend.
In het algemeen neemt bij diepere grondwaterstanden de grondwateraanvulling toe.
Bij diepere grondwaterstanden neemt de capillaire nalevering af en daardoor ook
de actuele verdamping. Netto betekent dit een toename in de grondwateraanvulling.
Voor deelgebieden met GtIIt/mVII isdeze toename geleidelijk. Deelgebieden met
Gt VIII laten een sterke toename in grondwateraanvulling zien. Ook is er een groot
verschil tussen de grondwateraanvulling voor naald- en loofhout. Dit verschil wordt
veroorzaakt door een verschillend potentieel verdampingsniveau.
Resultaten ingreepscenario's
De resultaten van alle ingreepscenario's zijn gepresenteerd in de aanhangsels 4 t/m
6. Voor deelgebieden in deGt-klasse IVen Vu zijn deresultaten van de afzonderlijke
ingrepen met elkaar vergeleken. Voor deze twee Gt's is gekozen, omdat in alle
voorbeeldgebieden voldoende deelgebieden in deze twee klassen voorkomen.
De invloed van de weersgesteldheid op de grondwateraanvulling over de laatste
veertigjaar is groot geweest. Zo was indejaren zestig de grondwateraanvulling (voor
deelgebieden met Gt IV en VII) ongeveer 90 mm-j"1 hoger dan in dejaren vijftig.
In dejaren zeventig zo'n 30 mm-j minder dan dejaren vijftig.
Door stijging indeproduktie van landbouwkundige gewassen over de laatste 40jaar
isdegewasverdamping toegenomen.Ditheeft tot gevolg dat daardoor degrondwateraanvulling zo'n 25 tot 60 mm-j"1 is afgenomen sinds dejaren vijftig.
De veranderde ont- en afwatering heeft van de ingrepen verreweg het meeste effect
op de veranderde grondwaterstanden (0,17-0,39 m). Dit heeft ook een gering
(secundair) effect opde grondwateraanvulling doordat de verdamping verandert door
andere grondwaterstanden.
De veranderende weersomstandigheden over de laatste veertig jaar hebben een
behoorlijke invloed gehad op de grondwaterstanden. Met name het verschil tussen
dejaren zestig en zeventig heeft tot verschillen geleid in de orde van 0,05 tot 0,15 m.
De grondwaterstanden (GLG en GHG) worden in mindere mate beïnvloed door het
stopzetten van wateraanvoer (0,05-0,15 m),veranderde gewasverdamping (tot0,05 m)
en stopzetten van onttrekkingen (tot 0,10 m op regionale schaal).
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Vergelijking grondwateraanvulling voor de jaren vijftig en tachtig
Door een combinatie van ingrepen in de landbouwwaterhuishouding, de toegenomen
gewasproduktie, de vergroting van permanente onttrekkingen en verschillen in
weersomstandigheden, is de grondwateraanvulling tussen dejaren vijftig en tachtig
toegenomen (van -5 tot 30 mm-j"1; tabel 28). In dejaren tachtig was de grondwateraanvulling, door het verschil in weersgesteldheid met dejaren vijftig (neerslag minus
verdamping), ongeveer 40 mm-j" groter.
Vergelijking van de grondwateraanvulling voor de bodemgebruiksvormen akkerbouw,
grasland, naald- en loofhout voor de drie voorbeeldgebieden laat zien dat de
berekende waarden voor de laatste twee bodemgebruiksvormen voor zowel de jaren
vijftig als tachtig ongeveer gelijk zijn. Voor gras zijn de waarden voor de jaren
tachtig uniform, echter voor de jaren vijftig enigszins wisselend. Voor akkerbouw
worden voor beide perioden minder uniforme waarden gevonden. De verschillende
gewassen verklaren deze verschillen.
Voor gras en akkerbouw is het verschil in de grondwateraanvulling tussen de jaren
vijftig en tachtig voor deelgebieden met Gt IV gering en wisselend, voor deelgebieden
met Gt VII is sprake van een toename van ongeveer 30 mm-j"1. Voor naald- en
loofhout is de grondwateraanvulling voor deelgebieden met Gt IV toegenomen met
40 mm-j"1 en voor deelgebieden met Gt VII met 55 mm-j"1. Ook hier komt een
toename van 40 mm-j" door het verschil in weersgesteldheid.
Conclusie/Aanbeveling
De drie voorbeeldgebieden doorgerekend in deze studie zijn allemaal gesitueerd in
het pleistocene deel van Nederland. Om een volledig beeld te krijgen van de effecten
van ingrepen, op met name de grondwaterstanden, voor geheel Nederland zou er
ook gerekend moeten worden in een gebied met veengronden en (zee)klei.
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1 Inleiding

1.1 Probleemstelling en kader
Inde laatste decennia zijn ten gevolge vaningrepen indelandbouwwaterhuishouding,
detoegenomen gewasproduktie en de vergroting vanpermanente onttrekkingen de
grondwaterstanden in een groot deel van Nederland gedaald. De daling van deze
grondwaterstanden heeft mede geleid tot de verdroging van Nederland. Daarnaast
heeft deze daling ook een verandering in de grondwateraanvulling2 als gevolg.
Overde oorzaken van de verdroging zijn delaatstejaren diversemeningen naar voren
gebracht. Meestal betrof dit een uitspraak over het verdrogingseffect van een ingreep,
beschreven metbehulp vaneen eenvoudig modelconcept. Voor verschillende ingrepen
ishet moeilijk omde effecten opdeze manier te vergelijken, gezien de verschillende
berekeningsmethoden met de daarbij behorende aannamen en nauwkeurigheden.
Kwantificering van de effecten van de verschillende ingrepen is alleen goed mogelijk
meteen fysisch regionaal hydrologisch model,dat deinteractie tussen de belangrijkste
hydrologische componenten op dynamische wijze beschrijft en rekening houdt met
relevante verschillen tussen deelgebieden (Steenvoorden e.a., 1991).Het is hierbij
van groot belang dat de interactie tussen het weer, de gewasontwikkeling, de
vochthuishouding van de onverzadigde zone enhet grondwater en tussen grond- en
oppervlaktewater, in het model beschreven zijn.

1.2 Doel van het onderzoek
In dit onderzoek is geanalyseerd in hoeverre de grondwateraanvulling door ingrepen
in de waterhuishouding vanNederland, diede laatste40jaar hebben plaatsgevonden,
is veranderd. Het gaat daarbij primair om de effecten van waterhuishoudkundige
maatregelen, landbouwkundige ontwikkelingen en vergroting van de onttrekkingen
voordrinkwater. Het berekenen van deze veranderingen (in grondwateraanvulling)
voor geheel Nederland stuit op grote problemen. De oorzaken van deze verandering
in aanvulling verschillen per gebied en de effecten zijn afhankelijk van het type en
de grootte van de ingreep en de geohydrologische situatie. Bovendien zullen
individuele ingrepen elkaar beïnvloeden. In eerste instantie is daarom voor drie
voorbeeldgebieden de verandering in grondwateraanvulling berekend.
Naast het primaire doel omde verandering van de grondwateraanvulling als gevolg
vaningrepen te berekenen kunnen de resultaten in tweede instantie gebruikt worden
om de bijdrage aan de verdroging van verschillende maatregelen voor geheel

2

Grondwateraanvullingisinditonderzoekgedefinieerdalsdehoeveelheidwater(mm-d1)die
vanuitdeonverzadigdezoneaandeverzadigdezonewordttoegevoegd(hetwaterpasseert
hetfreatisch vlak).
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Nederland vast te stellen. Bovendien geeft dit onderzoek aan wat de gevolgen kunnen
zijn van een veranderend beleid. Plannen met betrekking tot anti-verdrogingsmaatregelen ten aanzien van de waterhuishouding, de landbouw en drinkwateronttrekkingen kunnen met de resultaten uit dit onderzoek op hun merites worden
getoetst of afgewogen. Het sluit daarom goed aan bij de onderzoeksbehoefte
geformuleerd door de Voorbereidingscommissie Onderzoekprogramma Verdroging
(1993).
De resultaten (ingreep-effect relaties), gevonden voor de drie voorbeeldgebieden,
zijn bruikbaar voor de planvorming, maar voldoen niet voor het onderbouwen van
daadwerkelijke wijzigingen in de praktijk. Hiervoor zijn de huidige berekeningen
te globaal. Daarnaast zullen specifieke eisen en omstandigheden per gebied een
invloed hebben op de relaties, die daardoor altijd zullen afwijken van de tijdens dit
onderzoek gevonden relaties.

1.3 Opzet van het onderzoek
Om de veranderingen in grondwateraanvulling als het gevolg van ingrepen in de
waterhuishouding te kunnen kwantificeren is een scenario studie opgezet. Per ingreep
is een aantal scenario's gedefinieerd op basis van veranderingen van de ingrepen
in de waterhuishouding over een periode van 40 jaar (jaren vijftig tot en met jaren
tachtig).
Voor het berekenen van de effecten van de verschillende ingrepen is gebruik gemaakt
van het regionaal hydrologisch model SIMGRO (Querner en Van Bakel, 1989). In
een drietal voorbeeldgebieden zijn de gedefinieerde scenario's doorgerekend. Hierbij
ging het vooral om het kwantificeren van de afzonderlijke effecten van maatregelen
op de grondwateraanvulling. Gezien de samenhang tussen de verschillende ingrepen
en de gevolgen op regionale schaal zijn daarnaast ook combinaties van ingrepen
doorgerekend.
Omdat het opzetten van een nieuw modelgebied te veel tijd zou vergen, was een
gecalibreerd model uitgangspunt. Voor de keuze van de drie voorbeeldgebieden
kwamen 15 gebieden in Nederland, die met SIMGRO gemodelleerd zijn, in
aanmerking. In overleg met de begeleidingsgroep is gekozen voor de gebieden:
Poelsbeek en Bolscherbeek, Kromme Rijn en Westerwolde. Het gebied van de
Poelsbeek en Bolscherbeek is beschreven door Querner (1993). Het Kromme
Rijngebied is gemodelleerd door de Provincie Utrecht (Provincie Utrecht, 1993a en
1993b) en Westerwolde door de Landinrichtingsdienst (Landinrichtingsdienst, 1991).
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1.4 Leeswijzer
De uitgangspunten van de modelberekeningen en de manier waarop de resultaten
zijn verwerkt is beschreven in hoofdstuk 2. In paragraaf 2.2 vindt u de beschrijving
van het model SIMGRO en in paragraaf 2.3 de aanpak om deberekeningen diemet
SIMGRO zijn uitgevoerd te presenteren. Het gaat in dit onderzoek met name om
de grondwateraanvulling en de verandering in grondwaterstanden door ingrepen. Een
voorbeeld van deze presentatie is in tabel 12 in paragraaf 5.2.1 gegeven. Door
ingrepen verandert niet alleen de grondwateraanvulling, maar ook andere fluxen van
het ondiepe grondwater (fig. 2).Een voorbeeld van depresentatie van de waterbalans
voor het ondiepe grondwater vindt u in tabel 13 in paragraaf 5.2.1.
In hoofdstuk 3 is een beschrijving van de drie voorbeeldgebieden opgenomen. In
paragraaf 3.1 is dit beschreven voor het stroomgebied van de Poelsbeek en
Bolscherbeek. Het modelgebied Kromme Rijn staat inparagraaf 3.2 beschreven en
het gebied Westerwolde in paragraaf 3.3.
In hoofdstuk 4 zijn de uitgangspunten van de scenario berekeningen beschreven. In
paragraaf 4.1.1 is het referentiescenario beschreven ten opzichte waarvan alle
scenario's zijn vergeleken. Voor de drie gebieden zijn de berekeningen zoveel als
mogelijk gelijk gehouden. In paragraaf 4.1.2 staan deingrepen die zijn doorgerekend.
In paragraaf 4.2 tot en met 4.8 zijn per ingreep alle uitgangspunten van de
scenarioberekeningen opgenomen.
In hoofdstuk 5 zijn voor de drie voorbeeldgebieden de resultaten van de referentiesituatie gepresenteerd. Dezeberekeningen komen min of meer overeen metde situatie
rond hetjaar 1990,behalve dat zonder beregening en met vijf gemiddelde weerjaren
is gerekend. In paragraaf 5.1 is per modelgebied het aantal deelgebieden per
grondwatertrap aangegeven.Voordezeindeling ingrondwatertrappen zijn vervolgens
deresultaten gepresenteerd (par. 5.2 t/m5.4). Voor dereferentiesituatie zijn dit per
gewas de grondwateraanvulling en grondwaterstanden. Bovendien is de spreiding
in dezeresultaten gegeven dieper grondwatertrap voorde verschillende deelgebieden
zijn berekend. Van de doorgerekende ingrepen, beschreven in hoofdstuk 4, is een
samenvatting van de belangrijkste veranderingen in grondwateraanvulling en
grondwaterstanden gegeven.
De resultaten voor de drie voorbeeldgebieden van alle ingrepen die in hoofdstuk 4
zijn beschreven, zijn in de aanhangsels 4 t/m 6 weergegeven. In deze aanhangsels
vindt u allereerst per bodemgebruiksvorm de effecten op de grondwateraanvulling
en per grondwatertrap de effecten op de grondwaterstanden. Daarnaast vindt u in
deze aanhangsels ook de veranderingen in de termen van de waterbalans voor het
ondiepegrondwater. Tot slot isde spreiding inderesultaten voor grondwaterstanden
en grondwateraanvullingen gegeven.
In paragraaf 5.5 zijn de resultaten van de drie voorbeeldgebieden naast elkaar gezet
voor grondwatertrap IV en VII. In paragraaf 5.6 is voor de belangrijkste
bodemgebruiksvormen en per grondwatertrap de huidige grondwateraanvulling
aangegeven en de verandering die sinds dejaren vijftig is opgetreden. Tot slot zijn
in hoofdstuk 6 de conclusies en aanbevelingen opgenomen.
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2 Aanpak

2.1 Algemeen
Het primaire doel van dit onderzoek is de verandering van de grondwateraanvulling
(hoofdstuk 1)als gevolg van ingrepen in waterhuishouding teberekenen. Hiervoor
is gebruik gemaakt van het regionale model SIMGRO. Met behulp van modelexperimenten zijn ingreep-effect relaties berekend voor deregionale waterhuishouding
in een drietal voorbeeldgebieden. De resultaten uit deze voorbeeldgebieden zullen
in een vervolgonderzoek gebruikt worden om vertaal(repro)functies te ontwikkelen
voor toepassing op de rest van Nederland.
In de voorbeeldgebieden is hydrologische situatie van dejaren tachtig, vergeleken
met de situatie uit de jaren vijftig, behoorlijk gewijzigd. De ingrepen en
veranderingen die over deze40jaar hebben plaatsgevonden, zijn in belangrijke mate
toe te schrijven aan:
. toename van de permanente onttrekkingen van grondwater voor drinkwater;
. veranderingen in de verdamping tengevolge van toegenomen produktie;
. toename van de beregening;
. wijzigingen in bodemgebruik;
. verstedelijking;
. veranderingen in de ontwatering, afwatering en wateraanvoer;
. veranderingen in weersgesteldheid.
In aanhangsel 1 zijn de veranderingen op landelijke schaal weergegeven en de
modelmatige aanpak in grote lijnen omzulke ingrepen door terekenen met behulp
van het model SIMGRO.
De ingrepen en veranderingen hebben de waterhuishoudkundige situatie beïnvloed.
Degrondwateraanvulling en grondwaterstanden inNederland zijn daardoor veranderd.
In dit onderzoek is gepoogd omde effecten vande belangrijkste veranderingen en
ingrepen in de waterhuishouding te kwantificeren. Hiervoor zijn scenario's
gedefinieerd waarin de ingrepen afzonderlijk zijn doorgerekend. De scenario's zijn
gebaseerd op de ingrepen in de waterhuishouding doorgevoerd tussen dejaren vijftig
en de jaren tachtig. Per gebied kunnen ingrepen, zoals de ontwatering of onttrekkingen, sterk verschillen. In de scenario's is daarom met eenbeperkt aantal vaste
veranderingen (ingrepen) gerekend. Getracht is omde meestrigoureuzeingreep groter
te laten zijn dan dewerkelijk opgetreden veranderingen. Vooreeneventuele landelijk
vertaling is interpolatie wenselijker dan extrapolatie. Daarom zijn bij er scenario's
doorgerekend met (extreme) ingrepen diedus in het voorbeeldgebied zelf niet hoeven
te zijn opgetreden.
Als referentie voor de berekeningen is de huidige situatie (jaren tachtig) in de drie
voorbeeldgebieden met vijf gemiddelde weerjaren (par. 4.8) en uitschakeling van
beregening (par. 4.4) gekozen. Veranderingen in grondwateraanvulling of grondwaterstanden ten opzichte van de huidige situatie geven een beeld van de veranderingen
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van waterhuishouding sinds dejaren vijftig. Bovendien geven de resultaten aan met
welke ingrepen de verdroging effectief kan worden verminderd.
De resultaten van de rekenexperimenten die in dit rapport gepresenteerd zijn, geven
een beeld van de veranderde grondwateraanvulling, grondwaterstanden, drainage en
kwel/wegzijging. In paragraaf 2.3 is een uitvoeriger beschrijving gegeven van de
manier waarop de resultaten van de rekenexperimenten zijn verwerkt.

2.2 Beschrijving van het model S I M G R O
2.2.1 Schematisatie
Om de effecten van waterhuishoudkundige ingrepen in een gebied te kunnen kwantificeren, is het regionale model SIMGRO ontwikkeld. SIMGRO beschrijft de stroming
in de verzadigde zone, de onverzadigde zone en het oppervlaktewater (Querner &
Van Bakel, 1989). In figuur 1is een schematisch beeld gegeven van het model. Het
niet-stationaire karakter van dit model, waarbij de interactie tussen de hydrologische
processen in grond- en oppervlaktewater van belang zijn, maakt het mogelijk de
variaties binnen het hydrologisch systeem door veranderende randvoorwaarden, zoals
de weersomstandigheden, te beschrijven.

2.2.2 Verzadigde en onverzadigde zone
Voor het beschrijven van de grondwaterbeweging in de verzadigde zone is een
schematisatie toegepast in watervoerende en weerstandbiedende lagen (fig. 1). Het
modelgebied wordt verder opgedeeld in een aantal eindige elementen met
knooppunten. In een watervoerende laag treedt horizontale stroming op en in een
weerstandbiedende laag alleen verticale stroming. Op deze wijze wordt de verzadigde
grondwaterstroming quasi-driedimensionaal beschreven. De berekening van de
onverzadigde grondwaterstroming vindt plaats per bodemgebruiksvorm en per
deelgebied. Elk deelgebied, waarvan de waterhuishouding is weergegeven in figuur
1, is een deelverzameling van knooppunten uit het eindige elementen netwerk.
Voor de berekening van het vochttransport in de onverzadigde zone worden twee
reservoirs beschouwd, één voor de wortelzone en één voor de ondergrond. Hierbij
is de ondergrond gedefinieerd als het profiel tussen wortelzone en freatisch vlak
volgens het schema in figuur 1. De beschouwde wortelzone heeft een vochtbergend
vermogen dat wordt bepaald door de dikte en de vochtkarakteristiek van het
bodemmateriaal; toevoeging aan of onttrekking uit dit systeem zijn neerslag,
beregening, evapotranspiratie, capillaire flux en percolatie. Als de vochtvoorraad in
de wortelzone behorende bij het evenwichtsprofiel wordt overschreden, zal het
overtollige vocht als percolatie naar de ondergrond gaan. Dit is de grondwateraanvulling voor de verzadigde zone. Als er minder vocht dan behorende bij het
evenwichtsprofiel in de wortelzone aanwezig is, kan er een capillaire flux optreden.
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Fig. 1 Waterhuishouding ineendeelgebiedschematisch weergegeven (Querner & Van
Bökel, 1989)
De capillaire flux is afhankelijk van de bodemfysische eenheid, de grondwaterstandsdiepte ende dikte van de wortelzone.De maximale vochtinhoud van de wortelzone
is afhankelijk van dezelfde factoren. Met de percolatie of capillaire flux uit de
onverzadigde zone rekent het model inde bovenste laag van het verzadigde deel een
verandering van degrondwaterstand uit, die afhankelijk isvan defreatische bergingscoëfficiënt. Het vochttransport in de onverzadigde zone wordt op een pseudostationaire wijze benaderd, dat wil zeggen volgens een opeenvolging van stationaire
situaties. Voor het berekenen van de onverzadigde grondwaterstroming wordt per
deelgebied en per bodemgebruiksvorm één model toegepast.

2.2.3 Verdamping en beregening
Invoer voor het model van de onverzadigde zone is aan de bovenkant neerslag en
potentiële verdamping.Deverdamping van gras wordt metbehulp van de Makkink
formule berekend (gras-referentieverdamping). Voor andere gewassen (aanhangsel
2) wordt de potentiële verdamping berekend met behulp van gewasfaktoren
(Hooghardt, 1987en Feddes, 1987).De actuele verdamping (evapotranspiratie) hangt
af van devochtvoorraad in de wortelzone (Querner &Van Bakel, 1989).Buiten het
groeiseizoen van een gewas rekent het model met een bodemverdamping. Deze
verdamping is berekend op basis van het concept van Boesten en Stroosnijder (1986).
De vochttoestand van het bovenste laagje grond bepaalt deze verdamping. Deze
vochttoestand hangt af van de voorafgaande droge periode.
Voor bos is onderscheid gemaakt in naald en loofhout. Voor beide wordt de potentiële
verdamping berekend volgens de procedures opgesteld door de Ad Hoc Groep
Verdamping (1984).Hierbij wordt voorbossen rekening gehouden met de interceptie
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van neerslag op de bladeren en naalden. Dit wordt modelmatig geschematiseerd als
een reservoir waarvan de grootte verschilt in zomer en winter. Dit interceptiewater
verdampt weer en is zodoende onderdeel van de potentiële verdamping voor bossen.
Beregening kan plaatsvinden door gebruik te maken van zowel oppervlaktewater als
grondwater (fig. 1). Een gewas wordt beregend als een vooraf vastgestelde
vochtvoorraad in de wortelzone wordt onderschreden. Als criterium voor beregening
geldt een relatieve vochtvoorraad in de wortelzone. Deze relatieve vochtvoorraad
is gedefinieerd als de actuele vochtvoorraad gedeeld door het evenwichtsvochtvoorraad bij een grondwaterstand van 1,0 m beneden maaiveld (Querner & Van
Bakel, 1989). De beregeningsgift is afhankelijk van het bodemgebruik en wordt
uitgevoerd middels een rotatieschema. Per bodemgebruik is aangenomen dat binnen
de duur van het rotatieschema, bijvoorbeeld 7 dagen, alle percelen worden beregend.
Het model r e k e n t dan ook voor d e z e r o t a t i e p e r i o d e met de g e m i d d e l d e
beregeningsgift.

2.2.4 Oppervlaktewater
Het oppervlaktewater binnen een deelgebied, in werkelijkheid een groot aantal
leidingen, wordt beschouwd als één reservoir. De oppervlaktewateren van de
deelgebieden zijn onderling niet gekoppeld. Van onderlinge beïnvloeding is dus geen
sprake. Er wordt per deelgebied rekening gehouden met aan- of afvoer van
oppervlaktewater, drainage of infiltratie, oppervlakkige afstroming en onttrekking
voor beregening. Voor elk reservoir moet een relatie opgegeven worden tussen
oppervlaktewaterpeilen en de daarbij behorende berging en afvoercapaciteit.
Bovendien is een streefpeil voor de zomer periode nodig.
Voor het berekenen van de interactie tussen grondwater en oppervlaktewater zijn
in het algemeen drie typen ontwateringsmiddelen te onderscheiden, nl. greppels, sloten
(tertiair systeem) en de grotere sloten (secundair systeem). Van deze ontwateringsmiddelen is verondersteld dat ze in het model per eenheid van oppervlak uniform
aanwezig zijn per knooppunt van het elementennetwerk ofwel per deelgebied. Voor
elk van deze systemen wordt de drainage berekend met de formule van Ernst (Ernst,
1978). Voor de grotere waterlopen, die plaatselijk voorkomen, is de schematisatie
betrokken op de lengte van de waterloop (kanalen systeem).
De waterstanden in het oppervlaktewater reageren meestal zeer snel op een
veranderende drainage. De berging ervan is immers zeer gering in vergelijking met
het grondwatersysteem. Een kleine tijdstap is dan ook gewenst, die los staat van de
gekozen tijdstap voor het grondwater. Voor de onverzadigde zone en de verzadigde
zone rekent SIMGRO in het algemeen met tijdstappen van 1dag. Het oppervlaktewatersysteem in het model wordt daarentegen met veel kleinere tijdstappen (0,5-2
uur) doorgerekend. De interactie tussen het grondwater en het oppervlaktewater wordt
voor deze kleinere tijdstap berekend. De grondwaterstand blijft in die periode
constant, maar het waterpeil varieert en de berekende drainage of infiltratie wordt
gesommeerd. Bij de volgende tijdstap voor het grondwater wordt deze gesommeerde
drainageflux gebruikt om een nieuwe grondwaterstand te berekenen.
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2.3 Presentatie berekeningsresultaten
In dit onderzoek gaat het met name om de verandering in de grondwateraanvulling
per bodemgebruik. Bovendien is de verandering in grondwaterstanden, drainage en
kwel/wegzijging (fig. 2) van belang. Alle grootheden die in figuur 2 zijn
weergegeven, worden in elke berekening met SIMGRO naar een bestand
weggeschreven. De resultaten in deze bestanden zijn gemiddelde fluxen waarbij
onderscheid is gemaakt in vierperioden perjaar over de duur van de berekeningen.
Deze vier perioden perjaar zijn: voorjaar (16febr.-15 mei),zomer (16 mei-15aug.),
najaar (16 aug.-15 nov.) en winter (16 nov.-15 febr.). Daarnaast berekent het model
voor elk scenario de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) en de gemiddeld
hoogste (GHG).
J>rinkwater
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Fig.2 Schematische voorstellingvande waterhuishouding vaneengebiedende
grootheden die vanbelangzijn voorde ingreep-effectsimulaties

De fluxen opgenomen in dit rapport, zijn gemiddelden per jaar. Omdat, door de
variatie in weersomstandigheden over hetjaar, de grondwaterstroming kan veranderen,
is het mogelijk om in een later stadium de resultaten voor elk van de hierboven
genoemde vier perioden te presenteren.
Door ingrepen zal de grondwateraanvulling en de waterbalans van het topsysteem
veranderen. Deberekening voorde huidige situatie (jaren tachtig) met vijf gemiddelde
weerjaren (par. 4.8) en uitschakeling van beregening (par. 4.4) is gedefinieerd als
het referentiescenario. Voor dit scenario zijn de absolute waarden gegeven, zoals de
gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG), de gemiddeld hoogste (GHG) en de
gemiddelde grondwateraanvulling (tabel 12in par. 5.2.1). Voor de ingreepscenario's
worden de veranderingen ten opzichte van de referentiesituatie gepresenteerd, dus
de verandering in zowel de GLG, de GHG en degrondwateraanvulling. Daarbij geldt
dat de uitgangssituatie invloed heeft: deelgebieden met ondiepe grondwaterstanden
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reageren anders op veranderingen dan deelgebieden met diepere grondwaterstanden.
Daarom zijn de gegevens per Gt-klasse gepresenteerd.
Om de effecten van ingrepen te kunnen analyseren zijn de berekeningsresultaten voor
de presentatie opgesplitst in:
. Grondwateraanvulling per bodemgebruik;
. Waterbalans van topsysteem per deelgebied.
In paragraaf 2.3.1 en 2.3.2 worden deze onderdelen nader toegelicht.

2.3.1 Verandering grondwateraanvulling
Voor de belangrijkste bodemgebruiksvormen, aanwezig in de voorbeeldgebieden,
is de verandering in grondwateraanvulling berekend. De grondwateraanvulling is het
water dat vanuit de onverzadigde zone naar het verzadigde grondwater stroomt.
Gedurende het jaar verandert de grondwateraanvulling en in de zomerperiode kan
deze negatief worden door het optreden van een capillaire flux. Over langere perioden
(enkele jaren), waarbij de verandering van vocht in de onverzadigde zone wordt
verwaarloosd, is dit gelijk aan de neerslag min de actuele evapotranspiratie.
De berekende grondwateraanvullingen zijn per grondwatertrap geclusterd. Voor de
grondwatertrappen (hoofdindelingsniveau I t/m VIII), die in de voorbeeldgebieden
aanwezig zijn worden de resultaten gepresenteerd. Met toevoegingen aan de Gt's,
zoals * (oude subindeling) of a,b en c (nieuwe subindeling), is geen rekening
gehouden. Een overzicht van de grondwatertrappenindeling is gegeven door De Vries
en Van Wallenburg (1990). Voor de berekeningsperiode van 5 jaar zijn de fluxen
als gemiddelden per jaar weergegeven. De grondwateraanvulling per bodemgebruiksvorm is een gemiddelde waarde van alle deelgebieden met gelijke grondwatertrap
(tabel 12 in par. 5.2.1). Daarnaast wordt de variatie in grondwateraanvulling tussen
de verschillende deelgebieden binnen één grondwatertrap berekend. Voor het
berekenen van deze variatie worden allereerst alle resultaten voor één grondwatertrap
genomen, dit geeft een spreiding gebruikmakend van alle resultaten (100%). Daarnaast
zijn de extreem grotere en kleinere waarden niet meegerekend en is een spreiding
berekend, gebruikmakend van 80% van alle resultaten. Door deze variatie in
grondwateraanvulling te presenteren wordt een beeld gegeven hoe divers deze
aanvulling per deelgebied kan zijn (tabel 14 in par. 5.2.1).

2.3.2 Waterbalans van topsysteem
Door ingrepen in de waterhuishouding zal niet alleen de grondwateraanvulling
veranderen maar ook andere termen van de waterbalans van het topsysteem. Om deze
veranderingen in beeld te brengen zijn alle termen van de waterbalans van het
topsysteem weggeschreven (fig. 2). Dit gebeurt per deelgebied voor de vier hierboven
aangegeven perioden van het jaar. De grondwatertrap is eveneens gebruikt als een
klasse indeling om de resultaten weer te geven. De termen van de waterbalans in
dit rapport zijn gemiddelde fluxen per jaar (tabel 13 in par. 5.2.1).
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3 Beschrijving voorbeeldgebieden

Het opzetten van een SIMGRO-dataset voor een gebied kostrelatief veeltijd. Daarom
is besloten om drie gebieden te selecteren uit de 18 gebieden die al met SIMGRO
gemodelleerd zijn. In tabel 1is een aantal gebieden, met namede grotere, aangegeven
die in aanmerking kwamen voor dit onderzoek. Voor de hogere zandgronden van
Nederland is een ruime keuze aan voorbeeldgebieden voorhanden. Voor laag
Nederland is dit zeer beperkt. Uitgangspunt was de beschikbaarheid van een
gecalibreerde data set voor het model SIMGRO.
In het modelgebied Kromme Rijn ligt in het noordoosten de Utrechtse Heuvelrug
met plaatselijk hoogten van 65 m+NAP.Daartegenaan ligt een overgangsgebied met
dekzandruggen en ten zuiden daarvan het rivierkleigebied. Het Beerze en Reuzel
gebied in Brabant ligt in een gebied met een grote doorlatendheid van de ondergrond
(Centrale Slenk). Dit gebied kenmerkt zich als een gebied met beekdalen. Het
stroomgebied van de Drentsche Aa bevat keileemplateaus en beekdalen. Het
modelgebied Westerwolde omvat verschillende landschappen, zoals:beekdalen, essen
zand(ontginnings)gebieden en veenkoloniale gebieden. Het stroomgebied van de
Poelsbeek en Bolscherbeek in Twente kan gezien worden als een 'snel systeem',
waarin de regionale grondwaterstroming beperkt is.
Tabel 1 De karakteristieken vaneenaantalvoorbeeldgebieden diein aanmerking
kwamenvoordit onderzoek
Gebiedsnaam
Kromme Rijn
Beerze en Reusel
Drentsche Aa
Westerwolde
Poelsb. en Bolscherb.

kD w.v.p

Oppervlakte
(ha)

mV 1

30.000
40.000
30.000
32.500
7.600

2000-8000
2000-5000
500-2500
750-3000
100-700

Landschap
stuwwal en rivierklei
beekdal
beekdal en keileem
beekdal en veenkol.
dekzanden

In overleg met de begeleidingsgroep is een keuze gemaakt voor de drie gebieden,
teweten: Poelsbeek en Bolscherbeek, Kromme Rijn en Westerwolde. In de periode
1988tot heden zijn deze drie gebieden gemodelleerd. Elke modeltoepassing had zijn
eigen specifieke doelstelling. Hierdoor is de detaillering nietuniform. Bijvoorbeeld
dedichtheid van het knooppunten netwerk is in de drie voorbeeldgebieden anders.
Een knooppuntbeschrijft gemiddeld een oppervlak dat varieert tussen de 15en 50ha.
Enerzijds is door het verschil in maaiveld een gewenste detaillering van het netwerk
noodzakelijk. Anderzijds is de mate van detail afhankelijk van de doelstelling en
inspanning die gerechtvaardigd is voor het modelleren van een gebied.
Het onderzoek in het stroomgebied van de Poelsbeek en Bolscherbeek richtte zich
ophet 'klein' onderhoud van waterlopen, dat door de waterschappen in Nederland
wordt uitgevoerd. Dit onderhoud is nodig om de watertransportfunctie van de
waterlopen gedurende het groeiseizoen te waarborgen (Querner, 1993).
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Het onderzoek 'Kromme Rijn' heeft onder meer als doel om inzicht te verkrijgen
in de waterhuishouding van het gebied Kromme Rijn en de Utrechtse Heuvelrug.
Zodoende kunnen oorzaken voor de verdroging duidelijk gemaakt worden en kunnen
maatregelen daartegen worden aangedragen (Provincie Utrecht, 1993a).
Het onderzoek 'Westerwolde' richtte zich op het verbeteren van de watervoorziening
voor de landbouw onder meer door vergroting van de aanvoercapaciteit. Daarnaast
waren bij de herinrichting het behoud en de ontwikkeling van natuurwaarden van
belang (Landinrichtingsdienst, 1991).
In de paragrafen 3.1 t/m 3.3 is een summiere beschrijving van elk gebied opgenomen.

3.1 Poelsbeek en Bolscherbeek
De Poelsbeek en Bolscherbeek ontspringen nabij Haaksbergen (Ov.) en stromen in
noordwestelijke richting om uiteindelijk af te wateren op het Twentekanaal nabij
Goor (fig. 3). Het stroomgebied van de twee beken is 6400 ha. De meest
voorkomende bodemeenheden zijn veldpodzolgronden, beekeerdgronden en enkeerdgronden. De dikte van het watervoerende pakket (freatisch) varieert tussen de 10
en 60 m. De doorlatendheid is ongeveer 12 tot 14 m-d"1. Het bodemgebruik in de
twee stroomgebieden bestaat uit grasland (47%), maïs (20%), bos (16% loofhout
en 8% naaldhout), natuurterreinen (1%) en stedelijk gebied (8%). Het gebied is
hellend (van 30 m+NAP in het zuidoosten tot 12 m+NAP in het noordwesten). Zie
Querner (1993) voor een uitgebreide gebiedsbeschrijving.
Beregening vindt in het modelgebied nauwelijks plaats. In droge jaren wordt uit de
Bolscherbeek hier en daar wat water onttrokken. Omdat de rioolwaterzuivering van
Haaksbergen op deze beek loost, blijft hij het gehele jaar door watervoerend.
Daarentegen valt de Poelsbeek in drogere zomers over een groot deel droog. Er zijn
voor deze stroomgebieden ook geen mogelijkheden om water aan te voeren.
Voor het model SIMGRO is het grondwatersysteem geschematiseerd met behulp van
437 knooppunten, waarbij elk knooppunt ongeveer 25 ha beschrijft. Voor de
onverzadigde zone is het gebied opgedeeld in 76 deelgebieden (fig. 4) met daarbinnen
verschillende bodemgebruiksvormen. Het aantal deelgebieden is bepaald op basis
van de verschillende bodemeenheden (vochtkarakteristieken), de grondwatertrap en
de afwateringseenheden.
Voor het gebied van de Poelsbeek en de Bolscherbeek rekende het grondwatermodel
SIMGRO met tijdstappen van 1dag. De grondwaterstanden en afvoeren zijn vergeleken met veldwaarnemingen (Querner, 1993). De standaardafwijking voor de
grondwaterstanden varieerde tussen 7 en 19 cm (9 peilbuizen), tussen 20 en 25 cm
(3 peilbuizen) en tussen 26 en 30 cm (2 peilbuizen).
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Poelsbeek/
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Fig.3 Locatievanhetstroomgebied vandePoelsbeek en Bolscherbeek

t
N

• Fictieve onttrekking
x Locatie peilbuis

Fig.4 Schematisatie indeelgebieden vanhetPoels-enBolscherbeekgebied. Delocaties
vanfictieveonttrekkingen zijn weergegeven, evenals de locatiesvandepeilbuizen,
diegebruiktzijn inaanhangsel 3

Voor het bodemgebruik rond dejaren '50 is uitgegaan van detopografische kaarten
opgenomen in 1952. Op basis daarvan zijn de percentages bos, heide, bebouwing
en open water bepaald. De percentage grasland, granen en aardappel/bieten zijn
onderverdeeld aan de hand van het bodemgebruik op de Overijsselse zandgronden
overgenomen uit de statistiek van land- en tuinbouw (CBS, 1954).De cultuurgrond
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is op basis hiervan onderverdeeld in 67,5% grasland, 21,6% granen en 10,9% knolen wortelgewassen. De in de statistieken genoemde overigen gewassen, welke qua
oppervlakte slechts 0,4% omvatten, zijn niet verwerkt.
De voornaamste verschillen tussen dejaren vijftig en heden is de toename van bebouwing in de dorpen Haaksbergen, Hengevelde (vroeger Wegdam) en Sint Isidorushoeve. Verder is er een beperkte verandering van heide in bos. De ruilverkaveling
Hengevelde 1970 heeft een kleine verschuiving van het percentage bos ten gunste
van de landbouw tot gevolg gehad.
De ontwatering is in het model geschematiseerd door middel van drainageweerstanden
naar de verschillende ontwateringssystemen. Voor de huidige situatie zijn er vier
systemen onderscheiden (tabel 2). Het secundair en kanalen systeem zijn in beheer
bij het Waterschap Regge en Dinkel. In het kader van ruilverkavelingen of
'verbeteringswerken' zijn nieuwe waterlopen gegraven of verbeterd. Van het
waterschap is informatie verkregen over de waterhuishoudkundige situatie van voor
de ruilverkavelingen uit de jaren zestig en zeventig. Voor de situatie '1950' is het
secundair systeem niet herkenbaar aanwezig. Dit zijn, in de huidige situatie, de
grotere waterlopen die afwateren op de Poelsbeek en Bolscherbeek. Op basis van
deze gegevens zijn de drainageweerstanden geschat voor de jaren vijftig (tabel 2).
Voor die tijd is de drainageweerstand voor het kanalen systeem enigszins groter
verondersteld. Het verschil is een ander onderhoudstoestand van deze waterlopen.
Tabel2 Bodemdiepteen drainageweerstandenvoorde vieronderscheiden ontwateringssystemen in het stroomgebiedvan de Poelsbeeken Bolscherbeek. Gegevens
huidige situatie ontleendaan Querner (1993)
Ontwaterings-

Bodemdiepte

sysieem

Drainageweerstand

Huidig
(m-mv)

1950
(m-mv)

Huidig
(d)

1950
(d)

Greppels
Tertiair
Secundair
Kanalen

0,50
0,80
1,20
variabel*

0,40
0,60
variabel*

80**
150
1000
1,2-1,4***

100
250
1,3-1,5

* Legger gegevens Waterschap Regge en Dinkel
** Per eenheid van oppervlakte land
*** Per eenheid van oppervlakte natte profiel waterloop
Uit het OLGA-bestand van TNO is een achttal grondwaterstandsbuizen geselecteerd.
Deze bestanden omvatten een reeks van ongeveer 40jaren met 14 daagse waarnemingen. Deze gemeten grondwaterstanden zijn vergeleken met berekende grondwaterstanden van het model SIMGRO (aanhangsel 3).
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