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TEN GELEIDE
Inzicht in grondwaterstanden is van groot belang voor de inrichting, het beheer en de kwaliteit van het landelijk gebied. De bodem- en grondwatertrappenkaart (Gt-kaart schaal 1:50.000)
is de enige landsdekkende beschrijving van de langjarig gemiddelde seizoensfluctuatie van
freatische grondwaterstanden in Nederland. De grondwatertrappen zijn in de periode 19621989 tegelijkertijd met de bodem in kaart gebracht en worden gebruikt bij allerlei vraagstukken rondom de inrichting van het landelijk gebied.
De niveaus en fluctuaties van de grondwaterstand kunnen in de loop van de tijd wijzigen
bijvoorbeeld door veranderingen in de waterhuishouding, drainage, en grondwaterwinning.
Hierdoor kan een verschil ontstaan tussen de actuele situatie en de situatie die de Gt-kaarten
weergeven. In het beste geval compliceert dit het gebruik van de kaarten. In het slechtste
geval, als veel in een gebied is gewijzigd, maakt dit de kaarten onbruikbaar.
STOWA heeft Alterra de opdracht gegeven een actuele landsdekkende grondwatertrappenkaart op te stellen. Alterra heeft hiervoor een methode ontwikkeld die landsdekkende resultaten genereert en die direct gekoppeld is met bodemkundige informatie. De uitkomsten zijn
vergeleken met boorpuntinformatie uit detailkarteringen. Daaruit blijkt dat 60 tot 70% van
de actuele grondwatertrappen binnen het 95% betrouwbaarheidsinterval van de boorpuntinformatie ligt. De afwijkingen vallen voor een belangrijk deel weg als Gt-klassen worden
gebruikt in plaats van de grondwaterstanden.
Wij denken dat de nieuwe actuele grondwatertrappenkaarten van grote waarde zijn voor de
waterbeheerders en adviseren deze te gebruiken.
De kaarten zijn te downloden via www.stowa.nl.
Utrecht, 2010

De directeur van de STOWA
Ir. J.M.J. Leenen
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SAMENVATTING
Het grondwater bevindt zich in Nederland doorgaans op geringe diepte, en is daardoor een
belangrijke factor bij allerlei vraagstukken met betrekking tot de inrichting, het beheer en de
kwaliteit van het landelijk gebied. De beschikbaarheid van actuele informatie over de grondwaterstand is dan ook van groot belang. Om een ruimtelijk beeld te kunnen krijgen in de
vorm van kaarten met informatie over het grondwaterstandsverloop is een karakterisering
van tijdreeksgegevens van grondwaterstanden in kengetallen noodzakelijk. Hiervoor is in de
jaren 60 van de vorige eeuw het systeem van grondwatertrappen (Gt) ontwikkeld. Kenmerken
die samenhangen met de Gt, zoals de Gemiddelde Hoogste Grondwaterstand (GHG) en door
Gemiddelde Laagste Grondwaterstand (GLG) worden binnen het landbouwkundig- en natuuronderzoek onderzoek veelvuldig gebruikt. De Grondwatertrapinformatie staat vanouds op de
bodem- en Gt-kaart 1:50 000 (opnames tussen de jaren 1960 tot 1989). Deze kaarten kunnen
echter zijn verouderd, omdat er sinds deze karteringen ingrepen in de waterhuishouding
kunnen zijn geweest. Een aantal kaartbladen is in de jaren 90 geactualiseerd.
Voor het in kaart brengen van het grondwaterregime is het gezien de invloed van de bodemkundige situatie (o.a. anisotropie) op de freatische grondwaterstand van belang dat de karteringsmethode zo goed mogelijk aansluit of samengaat met bodemkundige informatie.
Daarom is een methode gebruikt die landsdekkend beschikbaar is en een directe koppeling
heeft met bodemkundige informatie. Dankzij deze directe koppeling geeft de karteerbare
kenmerken Gt-kaart een redelijk goed beeld van het actuele grondwaterregime. De gebruikte
neerschalingstechniek die voor deze actualisatie is gebruikt kan worden gezien als een techniek om op een snelle en eenvoudige wijze de Gt-informatie te actualiseren. De gebruiksschaal van de kaart is naar schatting 1 : 50 000. De kaart is vooral geschikt voor toepassingen
waarbij naast de absolute waarde van de kaart ook patrooninformatie van belang is, zoals bij
het bepalen van afvoer of kwel/wegzijging. Door de eenvoudige werkwijze kan de gebruiker
vrij eenvoudig beoordelen of de kaart geschikt is voor een gewenste toepassing.
Om inzicht te krijgen in de kwaliteit van het kaartmateriaal zijn voor een aantal gebieden
verificaties uitgevoerd. Hierbij is gebruik gemaakt van de boorpuntinformatie uit detailkarteringen. Uit de vergelijkingen die zijn uitgevoerd tussen de detailkarteringen en de Karteerbare Kenmerken Gt-kaart (KK-kaart) komt naar voren dat het gemiddelde verschil voor de
GHG in het zandgebied in de KK-kaart ca. 10 cm droger is dan de detailkarteringen. Voor het
kleigebied komt de gemiddelde KK-GHG ongeveer overeen met detailkartering en in het veengebied is de gemiddelde KK-GHG ca 16 cm natter dan de detailkartering aangeeft. De gemiddelde KK-GLG is in de verificatiegebieden droger dan de GLG uit de detailkarteringen. In alle
verificatiegebieden wordt zowel de GHG als de GLG in meer of mindere mate ten opzichte van
de detailkarteringen afgevlakt. Naast de gebruikelijke afvlakking als gevolg van interpolatie
kan ook het schaalverschil tussen beide kaarten hiertoe bijdragen. Uit de vergelijking tussen
de boorpuntinformatie uit detailkartering en de KK-GHG en KK-GLG komt tevens naar voren
dat ca. 60% – 70% van de KK-kaart binnen het 95% betrouwbaarheidsinterval van de boorpuntinformatie ligt. De geconstateerde afwijkingen vallen indien gebruik wordt gemaakt van Gtklassen voor een belangrijk gedeelte weg.
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De gebruikte methode blijkt in hoge mate afhankelijk te zijn van de gebruikte gegevens.
Indien in het uitgangsmateriaal onvolkomenheden voorkomen werken deze door in de GxG
kaarten. Hierdoor kunnen systematische afwijkingen ontstaan die over het algemeen beperkt
zijn en worden beïnvloed door de schaal van het uitgangsmateriaal. De gevonden systematische afwijkingen blijken in de meeste gevallen eenvoudig te verklaren. Hierdoor is het ook
mogelijk de GxG kaart op een aantal punten vrij eenvoudig te verbeteren.
In het verleden zijn meerdere formules voor de GVG afgeleid, waardoor een grote verscheidenheid in uitkomsten is ontstaan. In de loop der tijd zijn er meerdere regressieformules voor
het bepalen van de GVG uit GHG en GLG informatie afgeleid. Veranderingen in de definitie
van de GVG, in de berekeningsmethode van de GHG en GLG en de gebruikte buizen resulteren in relatief grote verschillen in uitkomsten. Daarnaast is als gevolg van veranderingen in
de definitie van de GVG, waarbij de gehanteerde datum voor de bepaling van de GVG is vervroegd van 15 april naar 1 april en later naar 15 maart, de GVG natter geworden. In onderzoek
waarbij de GVG wordt gebruikt dient men hiermee rekening te houden. In de toekomst dient
de GVG te worden bepaald voor de datum 1 april.
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DE STOWA IN HET KORT
De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer, kortweg STOWA, is het onderzoeksplatform
van Nederlandse waterbeheerders. Deelnemers zijn alle beheerders van grondwater en oppervlaktewater in landelijk en stedelijk gebied, beheerders van installaties voor de zuivering
van huishoudelijk afvalwater en beheerders van waterkeringen. Dat zijn alle waterschappen,
hoogheemraadschappen en zuiveringsschappen en de provincies.
De waterbeheerders gebruiken de STOWA voor het realiseren van toegepast technisch,
natuur wetenschappelijk, bestuurlijk juridisch en sociaal-wetenschappelijk onderzoek dat
voor hen van gemeenschappelijk belang is. Onderzoeksprogramma’s komen tot stand op
basis van inventarisaties van de behoefte bij de deelnemers. Onderzoekssuggesties van
derden, zoals kennisinstituten en adviesbureaus, zijn van harte welkom. Deze suggesties
toetst de STOWA aan de behoeften van de deelnemers.
De STOWA verricht zelf geen onderzoek, maar laat dit uitvoeren door gespecialiseerde
instanties. De onderzoeken worden begeleid door begeleidingscommissies. Deze zijn samengesteld uit medewerkers van de deelnemers, zonodig aangevuld met andere deskundigen.
Het geld voor onderzoek, ontwikkeling, informatie en diensten brengen de deelnemers
samen bijeen. Momenteel bedraagt het jaarlijkse budget zo’n 6,5 miljoen euro.
U kunt de STOWA bereiken op telefoonnummer: 033 - 460 32 00.
Ons adres luidt: STOWA, Postbus 2180, 3800 CD Amersfoort.
Email: stowa@stowa.nl.
Website: www.stowa.nl
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INLEIDING

 !C H 4ERGR /ND EN PR /BLEEM 34ELLING
De bodem en grondwatertrappenkaart (Gt-kaart), schaal 1 : 50 000, is de enige landsdekkende
beschrijving van de langjarig gemiddelde seizoensfluctuatie van freatische grondwaterstanden in Nederland. De grondwatertrappen (Gt’s) zijn in de periode 1961–1992 simultaan
met de bodem in kaart gebracht en opgeslagen in het digitale Bodemkundig Informatie
Systeem (BIS). De Gt heeft betrekking op de diepte van het freatische grondwater ten opzichte
van maaiveld. Door de geringe diepte waarop zich in Nederland het grondwater bevindt, is
de Gt-informatie van belang bij allerlei vraagstukken met betrekking tot de inrichting, het
beheer en de kwaliteit van het landelijk gebied. In het kader van Waternood is men gebruik
gaan maken van het gewenste grond en oppervlaktewater regime (GGOR) (Projectgroep
Waternood, 1998). Een belangrijk onderdeel binnen de waternoodsystematiek is het actuele
grondwaterregime (AGR).
In de loop van de tijd kunnen de niveaus en de fluctuaties van de grondwaterstand door
ingrepen in de waterhuishouding als gevolg van landbouwkundige wensen, drainage, drinkwaterwaterwinning e.d. zijn veranderd (Amstel et al., 1989; Braat et al., 1989). Hierdoor
kan er een verschil ontstaan tussen de informatie die op de Gt-kaarten is vastgelegd en de
actuele situatie.

 D/ EL 34ELLING
Het doel van dit project is een actuele landsdekkende beschrijving van de grondwaterstandsfluctuatie in de vorm van grondwatertrappen te geven. Hiertoe dient de fluctuatie van de
grondwaterstand door middel van grondwatertrappen in kaart gebracht te worden. De
grondwatertrap bestaat uit 2 karakteristieke kengetallen namelijk de GHG en GLG, welke een
samenvatting is van het grondwaterregime. Een nevendoel van het onderzoek is het verifiëren van de GHG en GLG aan de hand van de bodem en Gt-informatie uit een aantal recente
detailkarteringen teneinde meer inzicht te verkrijgen in de nauwkeurigheid van de Gt op
basis van karteerbare kenmerken.

 BEGRIPPENK !DER
De karakterisering van de grondwaterstand is grotendeels gebaseerd op de grondwatertrap
(Gt) en een aantal daarmee samenhangende gegevens. Dit heeft tot gevolg dat er gebruik
wordt gemaakt van een aantal afkortingen en begrippen die specifiek zijn voor de kartering
van de grondwaterstand en de Gt. De in dit rapport gebruikte afkortingen en begrippen worden hier kort toegelicht:


1
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%FUBJMLBSUFSJOH is een kartering van de bodem en de grondwatertrap op een gedetailleerde
schaal (meestal schaal 1 : 5 000, 10 000 of 25 000).
(SPOEXBUFSTUBOE is de stijghoogte van het freatische grondwater ten opzichte van het maaiveld
op een bepaald tijdstip, gemeten in een boorgat of een peilbuis met een ondiep filter, waarvan de diepte en de lengte van het filter is aangepast aan de bodemgesteldheid ter plaatse.
Bij het begin van het karteren van de grondwaterstand werd gebruik gemaakt van grondwaterstandsbuizen met een lengte van 1,5 à 2 meter. In gronden met slecht doorlatende lagen
ondieper dan 1,5 à 2 meter beneden maaiveld werden bovendien grondwaterstandsmetingen
in kortere buizen gedaan, die met hun onderzijde tot net boven de betreffende laag werden
geplaatst (Van Heesen en Westerveld, 1966). Van der Sluijs en van Egmond, 1976a geven aan
dat er gemeten wordt in peilbuizen van circa 2 meter lengte. Later wordt gebruik gemaakt
van peilbuizen met een lengte van 2 à 3 meter (Van der Sluijs, 1982). Terwijl tegenwoordig
gebruik wordt gemaakt van peilbuizen met een maximale lengte van 6 meter (Finke FUBM,
1994). In dit onderzoek is aangesloten bij andere GD onderzoeken en is gebruik gemaakt van
peilbuizen met een lengte van over het algemeen minder dan 5 meter (Finke FUBM, 1999);
)( en -( zijn de gemiddelde van de drie hoogste respectievelijk de drie laagste grondwaterstanden die in een hydrologisch jaar (1 april t/m 31 maart) worden gemeten, uitgaande van
een halfmaandelijkse meetfrequentie;
7( is de gemiddelde grondwaterstand voor de meetdata 14 maart, 28 maart en 14 april in
een bepaald kalenderjaar;
Y( staat in dit rapport voor de begrippen HG3, VG3 en LG3 tezamen;
()( (Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand) is gedefinieerd als de top van de grondwaterregimecurve, welke doorgaans wordt berekend op basis van het gemiddelde van de )(, voor een
hydrologisch jaar, over een aaneengesloten periode van tenminste acht hydrologische jaren
waarin geen waterhuishoudkundige ingrepen hebben plaatsgevonden;
(-( (Gemiddeld Laagste Grondwaterstand) is gedefinieerd als het dal van de grondwaterregimecurve, welke doorgaans wordt berekend op basis van het gemiddelde van de -(, voor
een hydrologisch jaar, over een aaneengesloten periode van tenminste acht hydrologische
jaren waarin geen waterhuishoudkundige ingrepen hebben plaatsgevonden;
(7( (Gemiddelde Voorjaars Grondwaterstand) is gedefinieerd als het langjarig gemiddelde
van de grondwaterstand op 1 april, welke doorgaans wordt berekend op basis van het gemiddelde van de 7( over een aaneengesloten periode van tenminste acht hydrologische jaren
waarin geen waterhuishoudkundige ingrepen hebben plaatsgevonden;
(Y( staat in dit rapport voor de begrippen GHG, GVG en GLG tezamen;
De (U ((rondwatertrap) is een typische combinatie van GHG- en GLG-klassen welke in de loop
der jaren op de onderstaande wijze is onderverdeeld (figuur 1.2):

2
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KARAKTERISERING VAN HET
GRONDWATERSTANDSVERLOOP
Om een ruimtelijk beeld te kunnen krijgen in de vorm van kaarten met informatie over het
grondwaterstandsverloop is een karakterisering van tijdreeksgegevens van grondwaterstanden in kengetallen noodzakelijk. Hiervoor is in de jaren 60 van de vorige eeuw het systeem
van grondwatertrappen (Gt) ontwikkeld. Kenmerken die samenhangen met de Gt, zoals de
Gemiddelde Hoogste Grondwaterstand (GHG) en de Gemiddelde Voorjaars Grondwaterstand
(GVG) worden binnen het landbouwkundig- en natuuronderzoek onderzoek veelvuldig
gebruikt. Daarom wordt de karakterisering van het grondwaterstandsverloop in de vorm van
Gt-informatie in de volgende paragrafen nader beschreven.
 G R /ND 7!4ERREGIME
Het verloop van de grondwaterstand wordt van oudsher gekarakteriseerd door de grondwatertrap (Gt), die de fluctuatie en het niveau van de freatische grondwaterstand ten opzichte
van maaiveld weergeeft. Als gevolg van variaties in de grondwateraanvulling, veroorzaakt
door verschillen in de aard en samenstelling van het bodemprofiel, neerslag, verdamping en
wegzijging of kwel, en de verdeling hiervan, is het verloop van de grondwaterstand in een
jaar, maar ook van jaar tot jaar verschillend. Dit is te zien in figuur 2.1, waarin de grondwaterstanden voor een aantal afzonderlijke hydrologische jaren (1 april t/m 31 maart) zijn
weergegeven. Door deze variatie zijn de jaarlijkse tijd-stijghoogtelijnen, die het grondwaterstandsverloop in een specifiek jaar weergeven, weinig hanteerbaar als karakteristiek van de
grondwaterstand. De tijd-stijghoogtelijnen van de afzonderlijke hydrologische jaren werden
daarom vervangen door een gemiddelde curve, die men kan beschouwen als de curve, die het
verloop weergeeft van de grondwaterstand in een jaar met gemiddelde weersomstandigheden (Stol, 1958; van Heesen, 1971). Door de jaren heen zijn er veel verschillende termen voor
deze curve gehanteerd. In de 50-er jaren maakte men vooral gebruik van de term gemiddelde
tijd-stijghoogtelijn. In de 70-er jaren is voornamelijk de term gemiddelde grondwaterstandscurve gehanteerd, terwijl recentelijk gebruik wordt gemaakt van de term grondwaterregimecurve of kortweg regimecurve (Projectgroep Waternood, 1998; Vereniging voor Landinrichting, 2000). In deze studie wordt voor deze curve de term grondwaterregimecurve gehanteerd
(Van der Gaast en Massop, 2005b).
Bij de herleiding van de grondwaterregimecurve zijn een aantal aspecten van belang (Stol,
1960; Knibbe en Marsman, 1961; van Heesen en Westerveld 1966). De afzonderlijke tijdstijghoogtelijnen laten een geleidelijke daling van het grondwater in het voorjaar zien. De bundel
vernauwt zich dan opvallend. Na het bereiken van de laagste stand volgt tijdens de periode
waarin de neerslag de verdamping gaat overtreffen, een snelle stijging. De snelheid van stijgen in de afzonderlijke jaren is nagenoeg constant, met andere woorden de lijnen lopen bij
benadering evenwijdig. Alleen het tijdstip waarop deze stijging begint is meestal verschillend. De grondwaterregimecurve moet dan ook een stijgende tak hebben met dezelfde hel-
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)LJXXU7LMGVWLMJKRRJWHOLMQHQHQJURQGZDWHUUHJLPHFXUYHRYHUGHMDUHQïRSEDVLVYDQ
GDJZDDUGHQYRRUK\GURORJLVFKHMDUHQ QDDU9DQGHU*DDVWHQ0DVVRSE 

De grondwaterregimecurve is niet identiek aan de curve die verkregen wordt door het mid-
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(Knibbe en MarsKHWPLGGHOHQYDQGHJURQGZDWHUVWDQGHQRSGH]HOIGHGDWDYDQGHDI]RQGHUOLMNHMDUHQ
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grondwaterstanden over een aantal jaren gemiddeld worden, levert een niet reële,
afgevlakte curve op (Knibbe en Marsman, 1961; Van der Sluijs, 1982). De hoogste en laagste
standen vallen immers niet elk jaar op hetzelfde tijdstip. Een dichter bij de werkelijkheid



aansluitend beeld ontstaat als de jaarlijks
optredende hoogste respectievelijk laagste standen,
$OWHUUD$FWXHOH*WREY.DUW.HQPGRF
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ongeacht het tijdstip van voorkomen worden gemiddeld. Dit systeem ligt ten grondslag aan
de grondwaterregimecurve, welke wordt verkregen door in de richting loodrecht op de te verkrijgen curve te middelen (Stol, 1958). In dit geval wordt er een middeling in zowel de x- als
de y-richting uitgevoerd. Karakteristiek voor deze grondwaterregimecurve is dat zowel de helling van de dalende en stijgende tak als het tijdstip van dalen en stijgen overeenkomt met het
gemiddelde beeld van de afzonderlijke jaren (Knibbe en Marsman, 1961; Van der Sluijs en van
Egmond, 1976b). Uit figuur 2.1 komt duidelijk naar voren dat de daggemiddelde regimecurve
is afgevlakt en de GHG en GLG door de daggemiddelde regimecurve niet wordt bereikt. Statistisch gezien geeft de daggemiddelde regimecurve de beste schatting van de grondwaterstand
voor een bepaalde dag in een willekeurig jaar. De grondwaterregimecurve wordt daarentegen
gekenmerkt door een langzame daling in het voorjaar en een snelle stijging van de grondwaterstand in het najaar. De GHG en GLG worden door deze curve bereikt en het gedrag van
de grondwaterstand is in deze figuren goed af te lezen. In tegenstelling tot de daggemiddelde
regimecurve geeft de grondwaterregimecurve ook informatie over de gemiddelde samenhang
van de grondwaterstand in de tijd.

 G R /ND 7!4ER 4R !P
Het samenstellen van een grondwaterregimecurve was vroeger bewerkelijk en enigszins
subjectief. Ondanks de automatisering blijkt het nu nog steeds moeilijk deze grondwaterregimecurves automatisch te genereren. Aangezien men vroeger voor het karakteriseren van
het grondwaterstandsverloop alleen de top en het dal uit de gemiddelde curve hanteerde,
is gezocht naar een eenvoudiger werkwijze. Uit hydrologisch onderzoek in de 60er jaren is
gebleken dat, wanneer gedurende een groot aantal jaren (minimaal 8) de grondwaterstand
tweemaal per maand (op of omstreeks de 14e en de 28e) gemeten is, uit deze gegevens de top
van de curve in de vorm van de GHG en het dal van de curve in de vorm van de GLG vrij eenvoudig te berekenen zijn (Knibbe en Marsman, 1961; van Heesen en Westerveld 1966; van
Heesen, 1971). Deze worden berekend door het middelen van respectievelijk de drie hoogst
gemeten (HG3) en de drie laagst gemeten (LG3) standen in een hydrologisch jaar (1 april – 31
maart), hetgeen proefondervindelijk is vastgesteld. (Knibbe en Marsman, 1961; Van der Sluijs
en van Egmond, 1976b). Er is een periode geweest waarin de GHG en GLG alleen uit metingen in het hydrologische winter- respectievelijk zomerhalfjaar zijn berekend. Om de GHG en
de GLG te bepalen worden respectievelijk de HG3 en de LG3 over minimaal 8 aaneengesloten
hydrologische jaren gemiddeld. Figuur 2.2 geeft de invloed weer van het aantal waarnemingen dat wordt gemiddeld per hydrologisch jaar en de invloed van de waarnemingsfrequentie
op de berekende GHG en de GLG. Uit de figuur komt duidelijk naar voren dat de GHG lager
is en de GLG hoger is naarmate er gebruik wordt gemaakt van meer meetdata (de pieken
worden door het gebruik van meer meetdata per jaar afgevlakt). Middeling over een groter
aantal standen per jaar heeft dus tot gevolg dat de fluctuatie (verschil tussen GHG en GLG)
afneemt en niet meer overeenkomt met de fluctuatie in de grondwaterregimecurve (Knibbe
en Marsman, 1961). Uit de figuur komt tevens naar voren dat indien men de beschikking had
gehad over een andere waarnemingsfrequentie het eveneens mogelijk is om rond GHG en
GLG (respectievelijk de top en het dal van de grondwaterregimecurve) uit te komen door simpelweg het aantal waarnemingen per hydrologisch jaar dat gemiddeld wordt bij te stellen. De
(U ((rondwatertrap) is een combinatie van GHG- en GLG-klassen welke in de loop der jaren is
verfijnd (figuur 1.2)
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Voor het bepalen van de vochtleverantie aan gewassen wordt sinds de jaren 70 gebruik ge




maakt van de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG). De GVG was indertijd gedefini'HJHPLGGHOGHYRRUMDDUVJURQGZDWHUVWDQG*9*
eerd als de gemiddelde grondwaterstand op 15 april, het begin van het groeiseizoen. Uit de
analyse van de grondwaterstand van een honderdtal stambuizen kon voor de GVG in zand-

9RRU KHW EHSDOHQ YDQ GH YRFKWOHYHUDQWLH DDQ JHZDVVHQ ZRUGW VLQGV GH MDUHQ 
gronden de volgende relatie met de GHG en de GLG worden afgeleid (Van Heesen en Van der
JHEUXLNJHPDDNWYDQGHJHPLGGHOGHYRRUMDDUVJURQGZDWHUVWDQG
*9* 'H*9*ZDV
Sluijs, 1974):
LQGHUWLMGJHGHILQLHHUGDOVGHJHPLGGHOGHJURQGZDWHUVWDQGRSDSULOKHWEHJLQYDQ
KHW JURHLVHL]RHQ 8LW GH DQDO\VH YDQ GH JURQGZDWHUVWDQG YDQ HHQ KRQGHUGWDO
GVG = 0.2 (GLG – GHG) + GHG + 12
1
VWDPEXL]HQNRQYRRUGH*9*LQ]DQGJURQGHQGHYROJHQGHUHODWLHPHWGH*+*HQ
GH*/*ZRUGHQDIJHOHLG 9DQ+HHVHQHQ9DQGHU6OXLMV 

Bij berekening van de vochtleverantie volgens de door Rijtema (1971) ontwikkelde metho de wordt
*9*uitgegaan
 */*²*+*
*+*
 het groeiseizoen.

van een bepaalde
grondwaterstand aan het begin van

Hiervoor wordt de gemiddelde grondwaterstand op 14 april genomen. Deze wordt aangeduid
%LM EHUHNHQLQJ
YDQ
GH YRFKWOHYHUDQWLH
YROJHQV GH GRRU
5LMWHPD
RQWZLNNHOGH
als de
gemiddelde
voorjaarsgrondwaterstand
(GVG).
De GVG
dient te
liggen tussen de GHG
PHWKRGHZRUGWXLWJHJDDQYDQHHQEHSDDOGHJURQGZDWHUVWDQGDDQKHWEHJLQYDQKHW
en de GLG. Uit grondwaterstandsgegevens van 147 in zandgrond gelegen stambuizen is de
JURHLVHL]RHQ+LHUYRRUZRUGWGHJHPLGGHOGHJURQGZDWHUVWDQGRSDSULOJHQRPHQ
volgende relatie gevonden (Van der Sluijs en Van Egmond, 1976b):
'H]H ZRUGW DDQJHGXLG DOV GH JHPLGGHOGH YRRUMDDUVJURQGZDWHUVWDQG *9*  'H
*9*GLHQWWHOLJJHQWXVVHQGH*+*HQGH*/*8LWJURQGZDWHUVWDQGVJHJHYHQVYDQ
GVG = 0.15 (GLG – GHG) + (1.01 * GHG) + 14.3

2

De formule laat zien dat de GHG een veel grotere invloed heeft op de GVG dan de fluctuatie



$OWHUUD$FWXHOH*WREY.DUW.HQPGRF
tussen de GHG en GLG. Gezien de beperkte
bijdrage van de fluctuatie in de bepaling van de
GVG kan zonder bezwaar een vereenvoudiging worden toegepast. Vervanging van de fluctuatie door een gemiddelde fluctuatie, d.w.z. door een constante zal de nauwkeurigheid slechts
weinig beïnvloeden. In de vereenvoudigde vergelijking komt dan alleen de GHG als onafhankelijke variabele voor (Van der Sluijs en Van Egmond, 1976b):
GVG = 1.03 * GHG + 27.3

3

Uit de bovenstaande formule kan worden afgeleid dat als vuistregel de GVG ongeveer 25 tot
30 cm lager is dan de GHG
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Vanaf het begin van de jaren 80 van de vorige eeuw is voor het begin van het groeiseizoen
1 april aangehouden. Hierdoor is de definitie van de GVG veranderd. De GVG geeft dus de
grondwaterstand die onder normale weersomstandigheden aan het begin van het groeiseizoen mag worden verwacht. De GVG zal altijd dieper zijn dan de GHG en des te dieper, naarmate de fluctuatie tussen de GHG en GLG groter is. Uit grondwaterstandsgegevens van 550
meetpunten is voor de GVG de volgende relatie met de GHG en GLG afgeleid (Van der Sluijs,
1982; Van der Sluijs, 1990; ten Cate, 1995):
GVG = 0.83 * GHG + 0.19 * GLG + 5.4

4a

GVG = 0.19 (GLG – GHG) + 1.02 * GHG + 5.4

4b

Deze laatste formule is in het Cultuurtechnisch Vademecum (Werkgroep herziening cultuurtechnisch vademecum, 1988) opgenomen in de volgende vorm:
GVG = GHG + 0.2 * (GLG-GHG) + 5

4c

Uit de bovenstaande relatie kan worden afgeleid dat bij een geringe fluctuatie (<50 cm, Gt I, II
en VI) de GVG ongeveer 15 cm lager is dan de GHG en voor de overige gronden de GVG ongeveer 25 cm lager is dan de GHG.
Aan het eind van de jaren 80 van de vorige eeuw is door Van der Sluijs en Van Heesen (1989)
voorgesteld de GHG en GLG berekening te veranderen. Zij hebben voorgesteld de GHG en GLG
te bereken uit respectievelijk het winterhalfjaar en het zomerhalfjaar in plaats van het hydrologische jaar. Dit heeft tot gevolg dat ook de GVG berekening veranderd. Daarnaast zijn twee
verschillende functies afgeleid. Een functie voor polders en een functie voor stroomgebieden.
Polders: GVG = 0.17 (GLG – GHG) + 0.96 * GHG + 12

5

Stroomgebieden: GVG = 0.15 (GLG – GHG) + 0.97 * GHG + 4

6

Rond de eeuwwisseling is de berekeningswijze voor de GVG veranderd. Voor de bepaling van
de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand is een gemiddelde gebruikt van de 3 gemeten tweewekelijkse standen die het dichtst bij 1 april liggen nl: 14 en 28 maart en 14 april (Finke et
al., 2005). Deze werkwijze heeft tot gevolg dat de berekeningswijze van de GVG meer overeenkomt met de berekening van de GHG en de GLG.
In het nieuwe Cultuurtechnisch Vademecum (Cultuurtechnische vereniging, 2000) wordt
voor de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG) de grondwaterstand rond 15 maart aangehouden. In bodems die zijn gedraineerd komt de GVG midden tussen de drains ongeveer
overeen met een grondwaterstand van 10 cm boven drainniveau. In bodems met een natuurlijke grondwaterstandsfluctuatie kan de GVG worden benaderd met de volgende formule:
GVG = GHG + 1/6 (GLG – GHG)

7

Door Van der Gaast et al., 2006c is op basis van een aantal stambuizen binnen het beheergebied van waterschap Regge en Dinkel, gebruik makend van de nieuwe berekeningswijze de
volgende relatie afgeleid:
GVG = 0,70 GHG + 0,25 GLG + 13,7 (se = 5,69)

8
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Voor het afleiden van de relatie is gebruik gemaakt van 93 stambuizen.
Om het verschil tussen de formules inzichtelijk te maken is een nadere analyse uitgevoerd.
De analyse heeft betrekking op buislocaties waarvoor tijdreeksen van 30 jaar op basis van
tijdreeksanalyse beschikbaar zijn (Van der Gaast en Massop, 2003). De berekende GHG en GLG
op basis van de tijdreeksanalyse is gebruikt als invoer voor de beschikbare formules. Uit de
vergelijking (tabel 2.1) komt naar voren dat de oude formules goed overeenkomen met de uit
de tijdreeks gegenereerde GVG. De definitie en de berekeningswijze is echter verschillend. De
GVG uit de tijdreeksen is het gemiddelde van drie standen (de VG3) terwijl de eerste formules
betrekking hebben op de gemiddelde grondwaterstand op 15 april. Hierdoor mag verwacht
worden dat formules 1, 2 en 3 ongeveer 6 cm droger uitkomen (zie tabel 2.1). De formules
vanaf 1982 zijn structureel natter dan de GVG op basis van de tijdreeks. Deze nattere berekende situatie is ook gepaard gegaan met een verandering in de definitie. Vanaf 1982 is de
GVG representatief voor 1 april in plaats van 15 april, hetgeen samengaat met een nattere
situatie. Voor formule 4 a, b en c mag verwacht worden dat deze overeenkomt met de GVG op
basis van de tijdreeksen, aangezien de berekeningsmethoden ongeveer overeenkomen. De formules uit 1989 hebben betrekking op een andere berekening (half hydrologisch jaar) van de
GHG en GLG. Bij het gebruik van deze formules komt de GVG hierdoor nog natter uit. Dit kan
worden verklaard, doordat vooral de GHG op basis van een berekening over alleen het winterhalfjaar gelijk kan zijn of droger uit kan vallen dan de berekening over het gehele hydrologische jaar. Deze formules kunnen alleen gebruikt worden indien de GHG en GLG bepaald
is op basis van het winter en zomerhalfjaar. De formule uit 2006 komt redelijk overeen met
de tijdreeks GVG. De resultaten zijn over het algemeen enkele cm droger, hetgeen waarschijnlijk verklaard kan worden doordat de functie is opgezet op basis van regionale gegevens.
In bijna alle situaties geeft het gebruik van de functie een nattere GVG dan de GVG op basis
van de tijdreeksen. Alleen formule 8 geeft een drogere GVG. Dit is overigens de enige formule
die gebaseerd is op een deelverzameling van de gebruikte peilbuisinformatie en dus ook gebaseerd is op GVG’s uit tijdreeksanalyse.
De verschillen kunnen mogelijk worden verklaard door de gebruikte dataset. In de loop der
tijd is bij het bepalen van de GxG steeds meer gebruik gemaakt van diepere buizen (Van der
Gaast et al., 2006c). Dit heeft tot gevolg dat er in buizen een stijghoogte wordt gemeten die
niet overeen hoeft te komen met de freatische grondwaterstand. Dit verschil kan worden
veroorzaakt door het voorkomen van weerstand als gevolg van laagovergangen op geringe
diepte. Deze gelaagdheid heeft afhankelijk van de gehanteerde schaal in meer of mindere
mate anisotropie tot gevolg. Naast het voorkomen van gelaagdheid (anisotropie) is ook de
aanwezigheid van een verticale flux van belang, welke rond GVG moment gemiddeld voor
heel Nederland ongeveer -1 mm/dag bedraagt (Van der Gaast et al., 2006c). Het voorkomen
van een verticale - of netto zijwaartse flux in combinatie met een al dan niet door anisotropie
veroorzaakte weerstand tegen stroming heeft tot gevolg dat er geen hydrostatisch evenwicht
aanwezig is. Door deze neerwaartse grondwaterstroming en de aanwezigheid van ont- en
afwateringsmiddelen kan in tegenstelling tot de verwachting ook in kwelgebieden een neerwaartse grondwatergradiënt voorkomen (Van der Gaast et al., 2006c; Dalton et al., 2007). Het
effect van dit aspect van numerieke verdroging op ondermeer de GHG en GVG is in figuur 2.4
schematisch weergegeven. Numerieke verdroging kan worden gedefinieerd als een onjuiste
inschatting (meestal te droog) van de freatische grondwaterstand als gevolg van verkeerde
meet- en/of rekentechnieken die direct of indirect als gevolg van numerieke methoden zijn
geïntroduceerd (Van der Gaast et al., 2008).
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&IGUUR 

3CHEM!4I3CHE 7EERG !VE V!N HE 4 E&&EC4 V!N !NI 3/4R /PIE /P HE4 GR /ND 7!4ERREGIME DE 4/EV/EGING 7 HEE&4 BE4REKKING
/P DE 7ERKELIJKE GXG DE 4/EV/EGING B HEE &4 BE4REKKING /P EEN GXG /P B!3I3 V!N BUI 3ME4INGEN


)LJXXU6FKHPDWLVFKHZHHUJDYHYDQKHWHIIHFWYDQDQLVRWURSLHRSKHWJURQGZDWHUUHJLPH'HWRHYRHJLQJZKHHIWEHWUHNNLQJRS
GHZHUNHOLMNH*[*GHWRHYRHJLQJEKHHIWEHWUHNNLQJRSHHQ*[*RSEDVLVYDQEXLVPHWLQJHQ
4!BEL  V
ERGELIJKING V !N DE GVG /P B!3I3 V!N DE BE 3CHIKB !RE &/RMULE 3 V//R PEILBUI 3GEGEVEN 3 7!!RBIJ GEBRUIK I 3 GEM!!K4


V!N EEN INDELING N !!R G4 !&K/M34IG V !N DE B /DEM EN G4 K!!R 4 ME4 EEN 3CH !!L  

7DEHO9HUJHOLMNLQJYDQGH*9*RSEDVLVYDQGHEHVFKLNEDUHIRUPXOHVYRRUSHLOEXLVJHJHYHQVZDDUELMJHEUXLNLVJHPDDNW
GEMIDDELDE GVG CM MV
YDQHHQLQGHOLQJQDDU*WDINRPVWLJYDQGHERGHPHQ*WNDDUWPHWHHQVFKDDO
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Oppervlaktegewogen gemiddelde, waarbij de oppervlakte afkomstig is uit de bodem en Gt-kaart 1:50.000 (zie tabel 2.1)
2SSHUYODNWHJHZRJHQJHPLGGHOGHZDDUELMGHRSSHUYODNWHDINRPVWLJLVXLWGHERGHPHQ*WNDDUW ]LH









WDEHO 



 (positief:

 droger) 



Verschil
ten opzichte van
de tijdreeksresultaten
natter; negatief:
9HUVFKLOWHQRS]LFKWHYDQGHWLMGUHHNVUHVXOWDWHQ


 SRVLWLHIQDWWHUQHJDWLHIGURJHU
















Definitie/berekeningsperiode
'HILQLWLHEHUHNHQLQJVSHULRGH
15: 15 april; 1: 1 april; VG3: VG3 methode; 15m: 15 maart; J: Hydrologisch jaar; H: hydrologisch half jaar
DSULODSULO9*9*PHWKRGHPPDDUW-+\GURORJLVFKMDDU+K\GURORJLVFKKDOIMDDU
* formule 5 en 6 zijn ruimtelijk
opgedeeld in polder
(5) en stroomgebieden (6) en vervolgens gecombineerd
IRUPXOHHQ]LMQUXLPWHOLMNRSJHGHHOGLQSROGHU
 HQVWURRPJHELHGHQ
 HQYHUYROJHQVJHFRPELQHHUG


,QGLHQGH*9*LQIRUPDWLHZRUGWJHEUXLNWRPJURQGZDWHUVWDQGVGDOLQJRIYHUGURJLQJ
Indien de GVG informatie wordt gebruikt om grondwaterstandsdaling of verdroging te kwanWH NZDQWLILFHUHQ NDQ
RS EDVLV YDQ WDEHO  JHFRQFOXGHHUG ZRUGHQ GDW HU DOOHHQ DO
tificeren kan op basis van tabel 2.1 geconcludeerd worden dat er alleen al door het toepassen
GRRU KHW WRHSDVVHQ
YDQ YHUVFKLOOHQGH EHZHUNLQJHQ RS JHJHYHQV HHQ DDQ]LHQOLMN
van verschillende bewerkingen op gegevens een aanzienlijk verschil kan ontstaan. Op deze
manier kan bijvoorbeeld bij het vergelijken van de bodemkaart 1:50.000 (in combinatie met
formule 7) met de geactualiseerde GD-kaart (in combinatie met de VG3 uit tijdreeksen) al een
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gemiddeld verschil ontstaan van 16 cm. Dit verschil zal ten onrechte worden geïnterpreteerd
als verdroging. Aangezien numerieke verdroging gedefinieerd is als een onjuiste inschatting
(meestal te droog) van de freatische grondwaterstand als gevolg van verkeerde meet- en/of
rekentechnieken (Van der Gaast et al., 2008), kan ook dit GVG verschil omschreven worden als
een vorm van numerieke verdroging.
De analyse geeft aan dat het van belang is bij het bepalen van grondwaterstandsdaling of verdroging gebruik te maken van consistente rekenmethodes, teneinde het gebruik van onjuiste
misleidende informatie te voorkomen. Indien de GVG wordt gebruikt voor het evalueren van
natuurdoelen met instrumenten zoals Natles of Waternood is het eveneens van belang dat
de gehanteerde GVG overeenkomt met de GVG die aan de desbetreffende natuurdoelen zijn
gekoppeld. Voor het vaststellen van de correcte rekenmethode dient te worden geredeneerd
vanuit het grondwaterregime. De GVG is uitgaande van het grondwaterregime gedefinieerd
als de grondwaterstand op 1 april, welke doorgaans wordt berekend op basis van het gemiddelde van de VG3 over een aaneengesloten periode van tenminste acht hydrologische jaren
waarin geen waterhuishoudkundige ingrepen hebben plaatsgevonden. De formule die aansluit bij de definitie is formule 8. Aangezien dit een formule is die voor een regio is opgezet,
is nader onderzoek naar landelijke toepassing wenselijk. Daarnaast dient te worden vermeld
dat eventuele toekomstige aanpassingen in de definitie of rekenmethodes van de GVG alleen
plaats kunnen vinden indien ook het hydrologisch jaar en daarmee de grondwaterregimecurve wordt aangepast.
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GT-KARTERINGSMETHODEN
Om de grondwaterstandsituatie in kaart te brengen wordt veelal gebruik gemaakt van een
bepaalde Gt-karteringsmethode. Bij het karteren wordt dan de grondwaterstand en de fluctuatie in de vorm van de GHG en GLG als samenvatting van de grondwaterregimecurve in kaart
gebracht (Van Heesen en Westerveld 1966; Van Heesen, 1971; Wallenburg, 1973; Van der Gaast
en Massop, 2006). Met deze afgeleide informatie wordt uiteindelijk het actuele grondwaterregime in kaart gebracht.
Door Winters en Van den Berg (2006) is een overzicht gegeven van een groot aantal GxG-karteringsmethoden. In dit overzicht zijn naast landsdekkend beschikbare methoden ook methoden opgenomen die nog niet beschikbaar zijn of geen vlakdekkend beeld geven van de Gt.
Daarnaast is het gezien de invloed van de bodemkundige situatie (o.a. anisotropie) op de freatische grondwaterstand van belang dat de karteringsmethode zo goed mogelijk aansluit of
samengaat met de bodemgesteldheid. Daarom is een methode ontwikkeld die landsdekkend
beschikbaar is en een directe koppeling heeft met bodemkundige informatie.

 G4 /P B!3I 3 V !N K !R 4EERB !RE KENMERKEN
In het kader van een landelijke studie is een methode ontwikkeld waarbij vooral is gelet op
het behoud van patrooninformatie (Van der Gaast en Massop, 2005a; Van der Gaast FUBM
2005). Deze methode is toegepast om op een snelle en eenvoudige wijze de actuele Gt te kunnen bepalen, waarbij aangesloten wordt bij de beschikbare bodemkundige informatie en derhalve rekening wordt gehouden met patronen die herkenbaar zijn in het landschap. De resultaten van de methode zijn in het beheergebied van waterschap Regge en Dinkel gevalideerd
(Van der Gaast FUBM 2006b).
7ERK 7IJZE
Door Van der Sluijs (1990) is onderzoek gedaan naar de gemiddelde waarden van de GHG en
GLG voor de verschillende Gt-’s. Hierbij is gebruik gemaakt van peilbuizen, waarin langjarig
grondwaterstanden zijn gemeten. Dit onderzoek heeft geresulteerd in de bekende ‘Van der
Sluijs tabel’. Recent is een onderzoek uitgevoerd naar de karakterisering van de freatische
grondwaterstand op basis van puntgegevens (Van der Gaast en Massop, 2003). Hiervoor is de
fluctuatie van de grondwaterstand op een groot aantal peilbuislocaties onderzocht, hetgeen
heeft geresulteerd in een uitgebreide dataset die bestaat uit 3117 buislocaties. Op basis van
deze gegevens is eveneens een tabel opgezet die de relatie weergeeft tussen de Gt en de GxG,
welke bestaat uit de GHG, GVG en GLG (tabel 3.1).
De gegevens in tabel 3.1 kunnen worden vertaald in een kansverdeling. Deze kansverdeling
komt ongeveer overeen met het klassegemiddelde van de desbetreffende Gt en de totale klassebreedte. Deze informatie kan worden gebruikt om de Gt-vlakken in de bestaande bodem- en
Gt-kaart schaal 1 : 50 000 neer te schalen. Naast de kansverdeling van de Gt is immers ook de
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maaiveldhoogteverdeling bekend. Door gebruik te maken van het AHN (25 x 25) kan ook voor

&IGUUR 

het maaiveld een kansverdeling worden gemaakt. In figuur 3.1 zijn beide verdelingen scheGHVEHWUHIIHQGH*WHQGHWRWDOHNODVVHEUHHGWH'H]HLQIRUPDWLHNDQZRUGHQJHEUXLNW
weergegeven.
DoorERGHP
de kansverdeling
voor het
maaiveld
een bodem/Gt-vlak
RP GHmatisch
*WYODNNHQ
LQ GH EHVWDDQGH
HQ *WNDDUW VFKDDO

QHHUbinnen
WH
VFKDOHQ
1DDVW
GH
NDQVYHUGHOLQJ
YDQ
GH
*W
LV
LPPHUV
RRN
GH
op de bodem- en Gt-kaart schaal 1 : 50 000 te transformeren naar een kansverdeling voor de
PDDLYHOGKRRJWHYHUGHOLQJ EHNHQG 'RRU JHEUXLN WH PDNHQ YDQ KHW $+1  [  
GxG,
isKHW
hetPDDLYHOG
vervolgens
om kaarten
te maken
de 
GxG.
Op deze manier wordt op
NDQ RRN YRRU
HHQmogelijk
NDQVYHUGHOLQJ
ZRUGHQ JHPDDNW
,Qvan
ILJXXU
]LMQ
EHLGH YHUGHOLQJHQ
VFKHPDWLVFK
ZHHUJHJHYHQ
'RRU
NDQVYHUGHOLQJ
YRRU van
KHW25 meter bewerkstelligd
een eenvoudige
wijze een
neerschaling
van GH
de Gt
naar gridcellen
PDDLYHOGELQQHQHHQERGHP*WYODNRSGHERGHPHQ*WNDDUWVFKDDOWH
(Van der Gaast FUBM 2005). Het gebruik van tabel 3.1 voor het neerschalen van de Gt levert
WUDQVIRUPHUHQQDDUHHQNDQVYHUGHOLQJYRRUGH*[*LVKHWYHUYROJHQVPRJHOLMNRP
kaartbeelden van de GxG voor de situatie tijdens de karteringsperiode van de bodem- en
NDDUWHQWHPDNHQYDQGH*[*2SGH]HPDQLHUZRUGWRSHHQHHQYRXGLJHZLM]HHHQ
QHHUVFKDOLQJYDQGH*WQDDUJULGFHOOHQYDQPHWHUEHZHUNVWHOOLJG
9DQGHU*DDVWHW
Gt-kaart schaal 1 : 50 000.
DO   +HW JHEUXLN YDQ WDEHO  YRRU KHW QHHUVFKDOHQ YDQ GH *W OHYHUW
NDDUWEHHOGHQ YDQ GH *[* YRRU GH VLWXDWLH WLMGHQV GH NDUWHULQJVSHULRGH YDQ GH
3CHEM!4I3CHE 7EERG !VE V!N DE K !N3VERDELING V //R HE 4 M!!IVELD MV EN DE GXG N!!R V!N DER G!!34 EN M!33/P !
ERGHPHQ*WNDDUWVFKDDO


^
mv

^
GxG

2ı

2ı


)LJXXU  6FKHPDWLVFKH ZHHUJDYH YDQ GH NDQVYHUGHOLQJ YRRU KHW PDDLYHOG PY  HQ GH *[* QDDU 9DQ GHU *DDVW HQ
4!BEL  R 0DVVRSD
EL !4IE
 4U33EN DE G4 EN DE GXG /P B!3I3 V!N 4IJDREEK 3RE 3UL 4!4EN V //R PEILBUI 3GEGEVEN 3 CM MIN M!!IVELD

N!!R V!N DER G!!34 EN M!33/P !
7DEHO5HODWLHWXVVHQGH*WHQGH*[*RSEDVLVYDQWLMGUHHNVUHVXOWDWHQYRRUSHLOEXLVJHJHYHQV FPPLQPDDLYHOG  QDDU
9DQGHU*DDVWHQ0DVVRSD 
GHG
GVG
GLG
*W
$DQWDO *+*
*9*
*/*
GT
!ANTAL
6WG
*HPLGGHOG
6WG
*HPLGGHOG
6WG
*HPLGGHOG
GEMIDDELD CM
3TD CM
GEMIDDELD CM
3TD CM
GEMIDDELD CM
FP 


FP 
12,2 
14,4 

9,1

9,0 

4,2

11,7 
6,2 

4,3 

FP 
FP 
 11,0




28,1 


53,4



 13,5




65,6

(66)

8,7

 
6,6
 




73,4

(67)

6,0


43,4

60,4

78,2


 11,0

 
7,0
 
 10,2





VI
VII


1005

VIII

437
201,1
(185)
81,0
228,6JHOHLG
GLH YRRUQDPHOLMN
WRW ODJHUH
JURQGZDWHUVWDQGHQ
KHEEHQ

II
II*
III
III*
IV
V
V*

105,6












(101)

3TD CM

FP 
10,6 


FP 
102
-5,3
,


 (-5)
,,


  (7)
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4,8
,, 


 
44
35,9
(32)
,,,


 
,,, 


 (17)
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13,3
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32,7
(32)
9


 
176
56,7
9 


 (56)


 (17)
589,
16,8
9,,


 
118
33,5
(32)
9,,,


 
ZDDUGHLQGH9DQGHU6OXLMVWDEHO
716
62,4
(61)

I







56,1 


70,5 





10,6


 

10,1 
 

36,5

(38)

9,2

97,7

(103)

11,4

101,9

(102)

11,0

106,9

(104)

10,4

139,7

(135)

16,9

145,6

(142)

22,4

11,2

95,6

12,8

159,2

(155)

26,1

16,3

134,1

17,7

191,1

'RRUGHMDUHQKHHQKHEEHQDOOHUOHLLQJUHSHQLQGHZDWHUKXLVKRXGLQJSODDWVJHYRQGHQ
81,9HW DO 
294,6
%UDDW


(190)

33,0

(281)

87,3

() waarde in de Van der Sluijs tabel
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Door de jaren heen hebben allerlei ingrepen in de waterhuishouding plaatsgevonden die

voornamelijk tot lagere grondwaterstanden hebben geleid (Braat FUBM 1989). Daarnaast is een
deel van de grondwaterstandsdaling (vooral in de laatste decennia) ook toe te schrijven aan
een voortgaande toename van de droge stofproductie (toename waterverbruik) bij de meeste
landbouwgewassen door o.a. veredeling en de keuze van andere landbouwgewassen en door
een toename van het verhard oppervlak als gevolg van bijvoorbeeld verstedelijking. Om meer
inzicht in de verschuiving van de Gt te krijgen zijn in de eerder genoemde landsdekkende
studie de buislocaties over de bodem/Gt-vlakken van de bodemkaart 1 : 50 000 gelegd (Van der
Gaast en Massop, 2005a; Van der Gaast FUBM 2005). Vervolgens is het actuele zwaartepunt van
de bodem/Gt-kaartvlakken die zijn weergegeven op de bodemkaart schaal 1 : 50.000 bepaald
(tabel 3.2). Op basis van deze gegevens kan worden geconcludeerd dat er een grondwater-
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standsdaling en derhalve verdroging heeft plaatsgevonden. Het bepalen van de verdroging
op basis van buisgegevens blijkt echter te resulteren in een overschatting van de grondwaterstandsdaling en de hiermee samenhangende verdroging (Van der Gaast FUBM 2006b; Van der
Gaast FUBM 2008; Van der Gaast FUBM 2009). Deze overschatting wordt onder andere veroorzaakt door weerstand tegen verticale stroming en de hiermee samenhangende anisotropie
hoog in het bodemprofiel en kan worden omschreven als numerieke verdroging.
4!BEL  R

EL !4IE 4U33EN DE G4 EN DE GXG /P B!3I3 V!N 4IJDREEK 3RE 3UL 4!4EN V //R PEILBUI 3L /C!4IE3 L !NDELIJK IN K !!R 4VL !KKEN V !N DE
B/DEMK!!R 4     CM MIN M!!IVELD N !!R V!N DER G!!34 EN M!33/P !

GHG

GVG

GLG

GT

!ANTAL

GEMIDDELDE CM

3TD CM

GEMIDDELDE CM

3TD CM

GEMIDDELDE CM

3TD CM

I

65

9,0

33,8

29,6

36,8

61,9

45,3

II

302

28,3

34,3

51,7

34,8

87,8

38,9

II*

28

55,3

58,0

79,0

58,4

111,5

64,0

III

453

56,8

42,6

84,0

42,5

134,7

49,3

III*

144

68,6

40,1

97,9

40,0

142,4

41,8

IV

145

72,3

45,7

99,5

44,4

141,0

47,7

V

358

82,5

61,2

113,5

60,0

178,9

68,2

V*

217

77,8

41,7

111,8

41,2

174,0

48,6

VI

914

97,3

54,1

127,9

53,2

189,4

61,1

VII

381

138,3

70,0

166,7

70,5

234,4

77,4

VIII

103

154,3

152,4

180,1

153,2

239,8

153,1

Door gebruik te maken van de veldschattingen uit detailkarteringen is dit probleem te ondervangen. Hierbij worden de puntgegevens uit de detailkarteringen in plaats van buisgegevens
over de bodemkaart 1 : 50 000 gelegd om de verschuiving van de Gt te bepalen. In tabel
3.3 is het gemiddelde en de spreiding op basis van de detailkarteringsinformatie weergegeven. De tabel is opgezet op basis van 111208 veldschattingen, verdeeld over een groot aantal
detailkarteringen in zandgebieden binnen Nederland (figuur 3.2) (Van der Gaast FUBM 2006a).
Dankzij het grote aantal punten is het mogelijk meerdere regionale tabellen op te stellen. Uit
vergelijkingen tussen regionale tabellen in het zandgebied van Nederland is gebleken dat de
verschillen tussen de tabellen veelal gering zijn en maximaal enkele centimeters bedragen.
Daarom is er voor gekozen om gebruik te maken van één landelijke tabel, die gebaseerd is op
recent (na 1990) gekarteerde digitaal beschikbare detailkarteringen (figuur 3.2).
De GVG wordt in het algemeen niet geschat in detailkarteringen. Deze informatie is overgenomen uit een eerdere studie die in het kader van een Gt-actualisatie in het beheersgebied voor
Waterschap Regge en Dinkel is uitgevoerd (van der Gaast FUBM, 2006b).
Bij vergelijking van de GxG binnen kaartvlakken op basis van peilbuisgegevens (tabel 3.2)
en op basis van detailkarteringsinformatie (tabel 3.3) valt op dat de buisgegevens veel meer
verdroging aangeven. Deze verschillen kunnen oplopen tot tientallen centimeters. De discrepantie tussen de buisgegevens en de detailkarteringsinformatie wordt waarschijnlijk voor
het grootste deel veroorzaakt door een verticale weerstand en de hiermee samenhangende
anisotropie in de ondiepe ondergrond. Het kan hierbij gaan om het voorkomen van storende
lagen zoals tertiaire klei, keileem of beekleem, maar ook om gelaagdheid in bijvoorbeeld
leemhoudende horizonten in de vorm van leembandjes of als gevolg van een dichte pakking
van bodemhorizonten in de ondergrond. De gebruikte peilbuizen zijn buizen met een maximale diepte van 5 tot 6 meter en met een filterlengte van veelal 0,5 of 1,0 meter.
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4!BEL  R

EL !4IE 4U33EN DE G4 EN DE GXG /P B!3I3 V!N PUN 4IN &/RM !4IE UI 4 RECEN 4E DE4!ILK !R 4ERINGEN IN HE 4 Z!NDGEBIED V !N NEDERL !ND IN
K!!R 4VL !KKEN V !N DE B /DEMK!!R 4     CM MIN M!!IVELD

GT

!ANTAL

I
II

GHG

GVG

GEMIDDELDE CM

3TD CM

GEMIDDELDE CM

1193

14.8

10.0

10314

22.9

17.3

II*

1045

35.2

III

16156

III*

9369

IV
V

GLG
3TD CM

GEMIDDELDE CM

3TD CM

40.9

20

65.9

12.9

62.8

23.4

84.3

24.8

16.3

62.8

23.4

98.7

25.1

33.9

20.7

69.1

21.0

117.4

28.5

38.4

20.3

66.9

18.4

114.6

25.5

3968

47.7

21.8

73.4

22.1

117.8

24.1

16662

35.2

24.0

76.7

19.9

156.1

31.4

V*

10015

46.8

26.5

81.3

21.1

151.2

36.7

VI

25929

62.3

33.1

95.8

30.9

157.4

37.1

VII

10475

100.1

50.4

126.0

48.0

178.6

40.5

VIII

6082

129.8

51.8

138.0

41.4

184.6

36.2

* GVG gegevens zijn gebaseerd op detailkarteringsinformatie binnen het Waterschap Regge en Dinkel
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IGGING V !N DE GEBRUIK 4E RECEN 4E DE4!ILK !R 4ERINGEN

)LJXXU/LJJLQJYDQGHJHEUXLNWHUHFHQWHGHWDLONDUWHULQJHQ








 R E3UL 4!!4
In figuur 3.3 is het resultaat in de vorm van kaartbeelden weergegeven. In de figuur zijn de
5HVXOWDDW
patronen met relatief hoog gelegen droge gebieden binnen het zandgebied en bijvoorbeeld de

veel nattere veengebieden duidelijk zichtbaar. Voor verificatie van de kaart in vergelijking
,QILJXXULVKHWUHVXOWDDWLQGHYRUPYDQNDDUWEHHOGHQZHHUJHJHYHQ,QGHILJXXU
met ander kaarten wordt verwezen naar een studie die door Van der Gaast FUBM, 2006 in het
]LMQGHSDWURQHQPHWUHODWLHIKRRJJHOHJHQGURJHJHELHGHQELQQHQKHW]DQGJHELHGHQ
beheergebied van het waterschap Regge en Dinkel is uitgevoerd.
ELMYRRUEHHOGGHYHHOQDWWHUHYHHQJHELHGHQGXLGHOLMN]LFKWEDDU9RRUGH9HOXZHLVHU
HHQGXLGHOLMNHNDDUWEODGJUHQV]LFKWEDDUGLHKHWJHYROJLVYDQYHUVFKLOOHQLQRXGHUGRP
YDQ RSQDPHQ YDQ GH NDDUWEODGHQ YDQ GH ERGHPNDDUW    HQ GH KLHUPHH
VDPHQKDQJHQGH EHQDPLQJ YDQ GH *W·V ]LH RRN ILJXXU   9RRU YDOLGDWLH YDQ GH
NDDUWLQYHUJHOLMNLQJPHWDQGHUNDDUWHQZRUGWYHUZH]HQQDDUHHQVWXGLHGLHGRRU9DQ
GHU *DDVW HW DO  LQ KHW EHKHHUJHELHG YDQ KHW ZDWHUVFKDS 5HJJH HQ 'LQNHO LV
15
XLWJHYRHUG

,QILJXXUHQ]LMQGHFXPXODWLHYHUHODWLHYHIUHTXHQWLHYHUGHOLQJHQZHHUJHJHYHQ
'H URGH OLMQ JHHIW GH YHUGHOLQJ YDQ GH JHEUXLNWH GHWDLONDUWHULQJVSXQWHQ ZHHU +HW
HQLJV]LQV JHWUDSWH YHUORRS ZRUGW YHURRU]DDNW GRRUGDW ELM GH NDUWHULQJ GH VFKDWWLQJ
ZRUGWDIJHURQGRSFP'HYORHLHQGYHUORSHQGHEODXZHOLMQJHHIWKHWUHVXOWDDWYDQ
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In figuur 3.4 en 3.5 zijn de cumulatieve relatieve frequentieverdelingen weergegeven. De rode
lijn geeft de verdeling van de gebruikte detailkarteringspunten weer. Het enigszins getrapte
verloop wordt veroorzaakt doordat bij de kartering de schatting wordt afgerond op 5 cm. De
vloeiend verlopende blauwe lijn geeft het resultaat van de GHG op basis van karteerbare kenmerken (KK) weer. In vergelijking met de puntgegevens uit de detailkarteringen is de gebiedsdekkende KK-kaart droger. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat de detailkarteringen
niet gebiedsdekkend zijn (boordiepte beperkende factor). Waarschijnlijk is het merendeel van
de digitaal beschikbare detailkarteringen iets natter dan het overige deel van het Nederland.
Detailkarteringen worden, mede door de relatief hoge kosten, hoofdzakelijk uitgevoerd in
gebieden waar het relevant is om de grondwaterstandsfluctuatie goed in beeld te hebben.
Dit heeft tot gevolg dat relatief droge gebieden tegenwoordig veelal buiten de detailkarteringen vallen. Hierdoor is de set met detailkarteringen geen representatieve steekproef voor de
landelijke situatie. Hierdoor komen de gebieden niet overeen hetgeen een vergelijking lastig
maakt. Een groot aantal van de detailkarteringen liggen in gebieden met keileem en/of tertiaire klei in de ondergrond. Hierdoor kunnen schijngrondwaterspiegels voorkomen, waardoor
het aandeel natte gronden relatief groot is.
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In figuur 3.5 zijn de relatieve cumulatieve frequentieverdelingen voor de GLG weergegeven.

De rode lijn is wederom de verdeling van de puntgegevens van de detailkarteringen. Ook hier
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DETAILKARTERINGEN
Een detailkartering is een kartering van de bodem en de grondwatertrap op een gedetailleerde schaal (meestal schaal 1 : 5 000, 10 000 of 25 000). De waarnemingsdichtheid is
afhankelijk van de kaartschaal en varieert van ca. 2 boringen per ha (schaal 1 : 5 000) tot
ca. 1 boring per 4 à 5 ha (schaal 1 : 25 000). Detailkarteringen geven gedetailleerdere informatie over de bodemgesteldheid dan de bodem- en Gt-kaart schaal 1 : 50 000. Ook wordt er dieper
geboord (variërend van 1,50 tot maximaal 3,20 m-mv., tegenover maximaal 1,20 m–mv. voor
de Bodemkaart van Nederland schaal 1 : 50 000).

 V ELD 3CH !44ING V !N DE GHG EN GLG
Ter voorbereiding op een bodemgeografisch onderzoek worden de beschikbare grondwaterstandsgegevens voor een gebied grondig onderzocht. In de praktijk komt het er op neer dat
buisgegevens, gegevens over eventuele ingrepen in de waterhuishouding, grondwaterontrekkingen, maaiveldsgegevens en soms de waterstaatskaart worden geraadpleegd. Bij de start
van de opname bestaat er hierdoor kennis over de grootte van de fluctuatie van de grondwaterstand, over de variatie van de fluctuatie binnen het gebied al dan niet gerelateerd aan het
voorkomen van natte en droge gronden of aan bepaalde landschapskenmerken (Ten Cate FU
BM 1995). Voor de veldschattingen van de GHG en de GLG worden profiel-, veldkenmerken en
gemeten grondwaterstanden in boorgaten gebruikt. Verder wordt voor de onderbouwing van
de veldschattingen ook de gemeten grondwaterstandsinformatie gebuikt van de in het onderzoeksgebied voorkomende en geselecteerde grondwaterstandsbuizen. Profielkenmerken worden veroorzaakt door de jaarlijkse fluctuatie van de grondwaterstand. Veldkenmerken geven
de invloed van het jaarlijkse verloop van de grondwaterstand aan.
Met betrekking tot de fluctuatie van de grondwaterstand zijn in een bodemprofiel drie zones
te onderscheiden:
 de zone boven de hoogste grondwaterstand, waarin door voldoende aëratie nauwelijks
of geen reductieprocessen optreden. In gronden met een hoge grondwaterstand is deze
afwezig;
 de zone waarin zich de fluctuatie van de grondwaterstand afspeelt. In deze zone met
afwisselend oxydatie- en reductieprocessen ontstaan door herverdeling van bepaalde
verbindingen (o.a. ijzer) roest en/of reductievlekken. In ijzerhoudende gronden zijn dit
de klassieke gley-kenmerken, in ijzerloze gronden de blekingsvlekken. Het GHG niveau
bevindt zich in deze zone, veelal in het bovenste gedeelte. Bij eenzelfde GHG zullen in
sterk lemige, zeer fijnzandige gronden de grondwaterkenmerken hoger in het profiel
voorkomen dan in zwak lemige, matig fijnzandige (zand)gronden. Dit wordt veroorzaakt
door een dikkere volcapillaire zone in de eerstgenoemde gronden (Van Heesen, 1971).
Hierdoor is het van belang naast profielkenmerken gebruik te maken van veldkenmerken
en gemeten grondwaterstanden in de boorgaten;
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 de zone beneden de diepste grondwaterstand (ook wel de permanent gereduceerde zone
genoemd, Cr-horizont), waarin door permanente verzadiging met water oxydatieprocessen ontbreken. De GLG bevindt zich afhankelijk van de samenstelling van het moedermateriaal veelal net iets boven de permanent gereduceerde zone.
De veldschatting van de GLG geeft gewoonlijk minder problemen dan die van de GHG (Ten
Cate et al., 1995). Voor zowel de GHG als de GLG is de verschijningsvorm afhankelijk van het
moedermateriaal waarin deze zijn gevormd en slechts een deel van deze verschijnselen heeft
betrekking op het actuele grondwaterstandsverloop. Profielkenmerken kunnen geheel of gedeeltelijk horen bij het vroegere grondwaterregime en dus fossiel zijn. Bovendien kunnen
profielkenmerken verdwenen zijn door diepere grondbewerkingen. Profielkenmerken die
mede bepalend zijn voor de veldschattingen van de GHG en de GLG zijn:
 het structuurprofiel;
 de profielontwikkeling;
 de aard en samenstelling van het moedermateriaal;
 de geologische opbouw;
het vochtgehalte en de grondwaterstand.
Naast profielkenmerken wordt bij veldschattingen ook gelet op veldkenmerken. Veldkenmerken zijn o.a. te ontlenen aan de fysische geografie van het gebied (landschap, reliëf,
dichtheid van het afwaterings- en ontwateringsstelsel, slootwaterstand, begreppeling, buisdrainage en bodemgebruik) alsmede aan de vegetatie (vocht – en droogte-indicatoren). De
veldkenmerken worden bij een kartering tevens gebruikt om de begrenzing van een gebied
met dezelfde grondwatertrap vast te stellen.
Gewoonlijk geeft geen van de kenmerken een ondubbelzinnige aanwijzing over het GHG- en
GLG-niveau. Zelden is een kenmerk zo uitgesproken dat geen twijfel behoeft te bestaan over
de daaraan te ontlenen gevolgtrekking. De veldschatting is meer dan een uit een combinatie van kenmerken opgebouwd totaalbeeld. Op den duur ontstaat door ervaring en gebiedskennis voor de GHG en de GLG een zekere verwachtingswaarde die voortdurend aan kenmerken getoetst wordt en zonodig wordt gecorrigeerd. Een hulpmiddel hierbij is de kennis van
de GHG-GLG-fluctuatie per grondwatertrap en in stambuizen (Ten Cate et al., 1995). Daarnaast
wordt veelal gebruik gemaakt van gerichte opnamen in een aantal boorgaten die vergeleken
worden met relevante stambuizen in de omgeving.
De schattingen van de GxG’s worden afhankelijk van de duur van het onderzoek meestal
onderbouwd door 2 gerichte opnames van de freatische grondwaterstand in een groot aantal boorgaten en representatieve stambuizen ten tijde van het GHG en GLG moment. Indien
gewenst wordt het meetnet van stambuizen verdicht met tijdelijke buizen. Hierdoor is het
mogelijk gerichte opnames te relateren aan nabijgelegen buizen met een overeenkomstige
bodemgesteldheid Op deze manier wordt er voor gezorgd dat de kartering betrekking heeft
op de actuele grondwaterstandsituatie.
Indien een detailkartering wordt uitgevoerd om als basis te dienen voor de ruilwaardebepaling van gronden in een landinrichtingsgebied dan wordt de bodem- en Gt-kaart gecontroleerd door de ingelanden. Zij kunnen namelijk bezwaar indienen als zij het niet eens zijn met
ruilwaarde die aan hun percelen is toegekend. Deze ruilwaarde hangt in sterke mate af van
het voortbrengend vermogen (bodem- en Gt) van de grond. De bezwaren worden vervolgens
door een bodemkundige in het veld gecontroleerd en eventueel bijgesteld (ruilwaarde lees:
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bodem en/of Gt). In het algemeen zijn er na de tervisielegging van de ruilwaardekaart weinig
bezwaren ten aanzien van de bodemgesteldheid (bodem en Gt). Dit betekent dat de uiteindelijk goedgekeurde ruilwaardekaaart wordt gedragen door de direct betrokkenen in de streek.
Verder zijn er ook detailkarteringen waarbij naast de gerichte opnames ook in elk boorgat een
grondwaterstand wordt gemeten (zogenaamde waterwinkarteringen). Ook hier vindt controle plaats door de ingelanden. Zij kunnen bezwaar indienen als zij het niet eens zijn met de
vlakkenkaart (homogene kaartvlakken ten aanzien van de bodemfysische eigenschappen van
de bodem en Gt) en/of de hoogte van het uiteindelijk uit te keren schadebedrag. Bezwaren
ten aanzien van de hoogte van het schadebedrag kan ondermeer afhangen van een fout in de
vlakkenkaart (lees fout in o.a. bodem en/of Gt-kaart). Dit komt in de praktijk vrijwel niet voor.
Detailkarteringen zijn en worden in heel Nederland uitgevoerd. Er is vanaf de jaren vijftig uit
de vorige eeuw tot op heden ruim 80 % van Nederland op deze wijze gekarteerd. Een nadeel
is echter, dat een deel van deze informatie niet meer actueel is en dat het merendeel van de
bodem en/of Gt kaarten alleen analoog beschikbaar is.
Over de onzekerheid van veldschattingen is nog niet zo veel bekend. Het bepalen van de onzekerheid is complex, aangezien deze mede afhankelijk is van de ervaring van de karteerder en
het type gebied. Doorgaans is men van mening dat men bij veldschattingen niet vaak een afwijking zal hebben van 20-30 cm of meer. Dit hangt ondermeer af van de boordiepte, waarop
het onderzoek betrekking heeft. In de volgende paragraaf is een inschatting gegeven van de
onzekerheid voor verschillende bodemtypes.

 BEP!LING V !N DE /NZEKERHEID V //R DE 4!ILK !R 4ERING 3IN &/RM !4IE
Om een inschatting te kunnen geven van de nauwkeurigheid is door een aantal bodemkundigen een landelijke toepasbare tabel samengesteld (op basis van expert judgement), waarin per
groep van bodemeenheden en Gt-klassen een betrouwbaarheid (95 %) voor zowel de GHG als
voor de GLG wordt gegeven (zie tabel 4.1). Het toekennen van een betrouwbaarheid aan een
groep van bodemeenheden en Gt-klassen is gebaseerd op kennis vanuit de praktijk. In het veld
blijkt namelijk dat het GHG-GLG traject onder bijv. natte bodemkundige/hydrologische condities (natte Gt’s) nauwkeuriger is te schatten dan onder droge condities (droge Gt’s). Daarnaast
zijn er bodemeenheden of groepen van bodemeenheden, waarin het GHG-GLG traject op basis van profielkenmerken vrij nauwkeurig is in te schatten (b.v. roest in beekeerdgronden of
mineralisatie in veengronden). In het algemeen geldt, dat wanneer men te maken heeft met
een drogere Gt het GHG-GLG traject minder nauwkeurig is in te schatten, omdat bepaalde
profielkenmerken vager of geleidelijker (roest in keileem) in het bodemprofiel aanwezig zijn.
Voorts kan nog worden opgemerkt dat het schatten van een GHG in een bodemprofiel met
bijvoorbeeld een 2 meter dikke storende keileemlaag net onder de bouwvoor beginnend,
in het algemeen nauwkeuriger wordt ingeschat dan de GLG die zich bijvoorbeeld in deze
keileemlaag bevindt. De hydromorfe kenmerken (roest of blauwkleuring) in deze laag met
relatief weinig berging zijn in het algemeen vaag en niet duidelijk begrensd, waardoor een
veldschatting van de GxG parameters in dit materiaal minder nauwkeurig wordt.
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4!BEL  B

E4R /U7B!!RHEID 3IN 4ERV !LLEN  IN CM V //R DE GHG EN GLG IN DE 4!ILK !R 4ERINGEN

BODEMCODE

GT KLASSE

EZEKHNZNV EN7 PZKG

I
II 

III 
IV

VA

VB
VI 

VII 

VIII 

GHG

15

20

20

30

50

100

GLG

15

25

50

50

80

200

EZEK HNZNV EN 7 ZGXTL GHG

15

20

25

40

60

110

GLG

20

30

70

70

110

200

GHG

15

20

30

40

60

120

GLG

20

30

80

80

110

230

GHG

NVT*

NVT

NVT

25

45

100

GLG

NVT

NVT

NVT

45

75

200

GHG

15

15

20

25

45

NVT

GLG

10

20

40

40

70

NVT

GHG

10

15

NVT

NVT

NVT

NVT

GLG

10

15

NVT

NVT

NVT

NVT

GHG

15

15

20

25

NVT

NVT

GLG

15

15

40

40

NVT

NVT

GHG

20

20

20

30

40

50

GLG

20

25

40

40

50

100

GHG

15

20

20

30

40

50

KX K4

MDR D

MNR N

MO7OR O

MNVR NV MVR V

VSVD

VCVRVB

YHDZD

YHDZDXTL

ZG

GLG

10

20

30

30

50

100

GHG

NVT

NVT

NVT

30

50

100

GLG

NVT

NVT

NVT

50

80

200

GHG

NVT

NVT

NVT

40

60

110

GLG

NVT

NVT

NVT

70

110

200

GHG

15

20

20

25

50

NVT

GLG

15

20

30

30

70

NVT

* nvt = niet van toepassing

De tabel met de gegevens over de nauwkeurigheid van de GHG en GLG schattingen is gebruikt voor het toekennen van voorspelfouten aan de GHG’s en GLG’s op de puntlocaties,
waar gebruik is gemaakt van informatie uit de detailkarteringen. Voor het bepalen van de
voorspelfout van de GVG is gezocht naar een pragmatische oplossing. De GVG schatting op de
puntlocaties van de detailkarteringen wordt via de voorspelformule afgeleid uit de GHG en
GLG. Aangezien zowel een directe schatting van de GVG en ook de betrouwbaarheid van deze
schatting ontbreekt, is de voorspelfout van de GVG globaal uit de regressieformule van de
GHG en GLG af te leiden. De regressieformule voor het bepalen van de GVG (§ 2.2) is in globale
vorm toegepast voor het bepalen van de onzekerheid voor de GVG. Hiervoor is uiteindelijk de
volgende regressieformule gebruikt: sdGVG (cm) = 0,25 * (sdGLG-sdGHG) + sdGHG.
Om de resultaten van de actuele Gt-kaart op basis van karteerbare kenmerken te kunnen
beoordelen met de situatie in de praktijk zijn diverse verificaties uitgevoerd met behulp van
een aantal recent uitgevoerde detailkarteringen in diverse gebieden van Nederland. De keuze
voor deze gebieden is gemaakt in overleg met de opdrachtgever. In de volgende hoofdstukken
wordt per gebied nader ingegaan op de resultaten van de verificatie.
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VERIFICATIE WATERSCHAP
REGGE EN DINKEL
Voor het beheergebied van waterschap Regge en Dinkel is o.a. een verificatie van de actuele Gt-kaart op basis van karteerbare kenmerken uitgevoerd (Van der Gaast et al., 2006b). De
beschreven verificatie in dit hoofdstuk is ontleend aan dit onderzoek. Naast de verificatie van
de actuele Gt-kaart op basis van karteerbare kenmerken (KK-methode) zijn ook de GHG en
GLG op basis van de GD-methode en op basis van modelberekeningen geverifieerd. Voor een
beschrijving van deze methoden wordt verwezen naar het eerder genoemde onderzoek van
Van der Gaast e.a. (2006b)

 V I 3UELE VERGELIJKING
Voor een eerste visuele vergelijking van GHG en GLG kaarten is gebruik gemaakt van zowel
de Gd-kaarten conform de Gd-methode zoals beschreven in Van Kekem et al., 2005 en Van der
Gaast et al., 2006 als van de GxG op basis van Karteerbare Kenmerken (KK-kaarten). Uit een
visuele beoordeling blijkt dat er patroonverschillen in de Gd-kaart ten opzichte van detaikarteringen tot uiting komen (figuur 5.1). Indien gekeken wordt naar de patroonverschillen
tussen de KK-kaarten en de Gt-kaarten uit de detailkarteringen dan blijkt dat de patroonverschillen niet groot zijn (figuur 5.1). Uit een vergelijking met de detailkarteringen volgt
verder dat de Gt patronen vooral in de omgeving van Diepenheim, Goor, ten noorden van
Borne en Rijssen in hoofdlijnen redelijk tot goed overeenkomen met de Gt patronen op de
detailkaarten. In het oostelijk deel van het waterschap wijken de patronen ook op hoofdlijnen enigszins af van de detailkaarten. In deze gebieden is de KK-Gt voornamelijk voor de
droge gebieden niet droog genoeg geschat. Dit heeft vooral te maken met het feit dat er in
deze gebieden meer gronden met schijnspiegels (als gevolg van b.v. keileemlagen) voorkomen.
De patronen in de grotere beekdalen, zoals die in het dal van de Dinkel, komen echter wel
redelijk overeen met de patronen op de detailkaarten. De Gt’s die zijn geschat in de kleinere
beekdalen zijn in het algemeen iets te droog ingeschat ten opzichte van de patronen op de
detailkaarten. Ook zijn er minder patronen waar te nemen. Dit laatste is mede een gevolg van
het gebruik van een andere kaartschaal.

 V ERI &IC !4IE /P B!3I 3 V !N PEILBUI 3GEGEVEN 3
In eerste instantie is er een verificatie op basis van peilbuisgegevens uitgevoerd. Gedurende
het onderzoek voor waterschap Regge en Dinkel bleek dat er binnen het waterschap 42 buizen niet waren meegenomen bij zowel de Gd-kartering als de modellering. Na controle van de
gegevens bleek toch een aantal buizen te zijn meegenomen bij de Gd-kartering. Uiteindelijk
konden voor de verificatie 34 onafhankelijke buizen worden gebruikt (tabel 5.1). Bij de analyse is gekeken naar het aantal klassen verschil tussen de peilbuisinformatie en Gt-informatie
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uit kaarten. Het gaat hierbij om de Gd-kaart (Gd), de actuele Gt-kaart op basis van karteerbare
kenmerken (KK) en de Gt-kaart die bepaald is op basis van modelberekeningen (model) met
Modflow (NITG-TNO, 2004).
&IGUUR 

V

NHQPHUNHQ ..  HQ GH *WNDDUW GLH EHSDDOG LV RS EDVLV YDQ PRGHOEHUHNHQLQJHQ
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Uit de resultaten blijkt dat de verschillen tussen de kaarten relatief gering zijn. De Gd-kaart



scoort net iets beter dan de andere twee Gt-kaarten. De verschillen zijn echter te klein en
niet onderzocht op significantie om duidelijke uitspraken te kunnen doen. Het meest opvallende is dat bij de GLG de peilbuisinformatie redelijk goed overeenkomt met de informatie
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uit de kaarten, terwijl bij de GHG ruim een derde van de buizen een verschil van 1 of meer
Gt-klassen heeft met de drie kaarten (Van der Gaast et al., 2006b). Een mogelijke verklaring
hiervoor is de discrepantie tussen de GHG op basis van buisinformatie en op basis van de
bodemkundige situatie zoals beschreven in hoofdstuk 3.
4!BEL  V

ERI &IC !4IERE 3UL 4!!4 /P B!3I3 V!N /N!&H!NKELIJKE BUI 3GEGEVEN 3 IN HE 4 BEHEERGEBIED V !N 7!4ER 3CH !P R EGGE EN DINKEL
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 V ERI &IC !4IE V //R DRINK 7!4ERK !R 4ERING H ENGEL / H!33 EL /
Er is een verificatie voor verschillende Gt-kaarten uitgevoerd voor het drinkwaterwingebied
Hengelo-Hasselo. Hierbij is gebruik gemaakt van de detailkartering uit 1989 die gemaakt is
om eventuele veranderingen in gewasopbrengsten als gevolg van een drinkwaterwinning vast
te kunnen stellen (Stoffelsen, 1989).
Bij detailkarteringen in waterwingebieden worden normaliter de GHG en GLG geschat door
middel van boringen tot een diepte van maximaal 3,20 m-mv. De schatting van de GHG en
GLG in deze karteringen vindt plaats op basis van profielkenmerken, lokale hydrologische
omstandigheden (b.v. drainage), vegetatie en gemeten grondwaterstanden in alle boorgaten
en in een groot aantal representatieve grondwaterstandsbuizen (zie ook hoofdstuk 4). In
dit drinkwaterwingebied is dit ook gebeurd. Dit betekent ook dat er locaties zijn waar dieper is geboord en geschat dan de maximale boordiepte die is toegepast in de Gd-kartering
(max. 2,50 m-mv). Om een objectieve vergelijking tussen de gebruikte methoden mogelijk te
maken zijn voor de verificatie alleen de locatiepunten te gebuiken waar een GLG is geschat van
<= 2,50 m-mv. De verificatie is uitgevoerd voor de volgende drie Gt-kaarten:
 Gd-kaart: Gd-kaart conform de Gd-methode zoals beschreven in Van Kekem et al., 2005 en
Van der Gaast et al., 2006b (resolutie 25 x 25 m);
 KK-kaart: Actuele Gt-kaart op basis van karteerbare kenmerken waarbij gebruik is gemaakt
van een neergeschalingstechniek (resolutie 25 x 25 m);
 Model-kaart: Gt-kaart op basis van een Modflow model die ontwikkeld is door NITG-TNO
(resolutie 100 x 100 m) (NITG-TNO, 2004).
In figuur 5.2 en 5.3 zijn de verificatie-resultaten voor respectievelijk de GHG en de GLG kort
samengevat. In deze figuren zijn het aantal detailkarteringspunten, het gemiddelde verschil
en de standaarddeviatie opgenomen. Bij de vergelijking is de GHG en de GLG waarde van de
detailkarteringspunten telkens afgetrokken van de waarde in de desbetreffende kaart. Uit
de analyse blijkt dat het gemiddelde verschil voor alle vergelijkingen significant is. Naast de
bepaling van het gemiddelde verschil is gekeken naar de relatie tussen de GHG en GLG voor
de detailkarteringspunten en de drie eerder genoemde kaarten. Op basis van de regressierelatie tussen de detailkaartinformatie en de Gt-kaarten is de verklaarde variantie alsmede de
standaardfout weergegeven.
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Uit de vergelijking tussen de GHG in de KK-kaart en de Gd-kaart blijkt dat deze gemiddeld iets
te nat is. De verschillen zijn echter gering en bedragen respectievelijk -6.6 en -1.4 cm. Indien
gekeken wordt naar de regressierelatie tussen de kaart en de detailkarteringspunten komt de
geringe verklaarde variantie tot uiting. Kennelijk is het voor een drinkwaterwinningsgebied
met o.a. keileem in de ondergrond niet eenvoudig om de GHG in kaart te brengen. De bodemkundige eigenschappen zijn naast de invloed van de winning voor een groot deel bepalend
voor het niveau en patroon van de GHG, hetgeen niet tot uiting komt in de kaarten. Ook de
Model-kaart heeft maar een beperkte relatie met de bodem, waardoor het gemiddelde verschil voor de GHG groot is nl. 49 cm droger. Voor alle kaarten geldt dat de verklaarde variantie laag is en het patroon van de GHG moeilijk is te bepalen. Dit komt vooral tot uiting in de
lage richtingscoëfficiënt van de regressielijn.
Voor de GLG is te zien dat de KK-GLG in vergelijking met de Gd-kaart natter is. Dit verschil
kan worden verklaard doordat de effecten van de winning in beide kaarten niet expliciet is
meegenomen. De Modflow resultaten geven echter een veel te droog beeld van de GLG, hetgeen wellicht wordt veroorzaakt door een te groot effect van de winning die in het model wel
expliciet is meegenomen. Voor de GLG is de relatie tussen de detailkarteringsinformatie en
de modelinformatie uit Modflow duidelijk aanwezig, hetgeen zich uit in de regressielijn die
nagenoeg parallel aan de 1 op 1 lijn loopt. Er is alleen sprake van een systematische overschatting van de grondwaterstandsdaling als gevolg van de winning, hetgeen tot uiting komt in de
afstand tussen de regressielijn en de 1 op 1 lijn. Deze overschatting van het effect van de winning wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de c-waarde van het relatief dikke keileempakket
die wellicht te laag is ingeschat.
De verificatie is uitgevoerd voor een relatief kleine winning (Hengelo-Hasselo). De verificatie
resultaten hoeven mede hierdoor niet te gelden voor de overige drinkwaterwinningen. Er kan
echter wel worden geconcludeerd dat vooral de GHG in hoge mate bepaald wordt door het wel
of niet voorkomen van relatief ondiepe slecht doorlatende lagen. Hierdoor is de verbreiding
en weerstand van dergelijke lagen, welke veelal moeilijk te modelleren zijn, ook in winningsgebieden van groot belang.
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V ERI &IC
9HULILFDWLHRSEDVLVYDQGHWDLONDUWHULQJHQ

!4IE /P B!3I 3 V !N DE 4!ILK !R 4ERINGEN
Naast de verificatie voor een drinkwaterwingebied is een verificatie met behulp van de digi-

1DDVWGHYHULILFDWLHYRRUHHQGULQNZDWHUZLQJHELHGLVHHQYHULILFDWLHPHWEHKXOSYDQ
taal beschikbare detailkarteringen voor verschillende Gt- kaarten uitgevoerd (Van der Gaast et
GH GLJLWDDOal.,
EHVFKLNEDUH
GHWDLONDUWHULQJHQ
YRRU tussen
YHUVFKLOOHQGH
*Wmethoden
NDDUWHQmogelijk
XLWJHYRHUG
2006b). Om een
objectieve vergelijking
de gebruikte
te maken
9DQ GHU *DDVW
HW
DO
E

2P
HHQ
REMHFWLHYH
YHUJHOLMNLQJ
WXVVHQ
GH
JHEUXLNWH
zijn, vanwege het feit dat de karteringsdiepte van de Gd-methode is begrensd tot een diepte
PHWKRGHQ van
PRJHOLMN
WH PDNHQ
]LMQ
KHWalleen
IHLW GDW
GH NDUWHULQJVGLHSWHgebruikt
YDQ GHwaar
250 cm-mv,
ook hier
voorYDQZHJH
de verificatie
de detailkarteringspunten
*GPHWKRGHLVEHJUHQVGWRWHHQGLHSWHYDQFPPYRRNKLHUYRRUGHYHULILFDWLH
een GLG is geschat van <= 2,50 m-mv.
DOOHHQGHGHWDLONDUWHULQJVSXQWHQJHEUXLNWZDDUHHQ*/*LVJHVFKDWYDQ
P
De verificatie is wederom uitgevoerd voor dezelfde drie Gt-kaarten:
PY
 Gd-kaart: Gd-kaart conform de Gd-methode zoals beschreven in Van Kekem et al., 2005 en
'HYDOLGDWLHLVZHGHURPXLWJHYRHUGYRRUGH]HOIGHGULH*WNDDUWHQ
Van der Gaast et al., 2006b (resolutie 25 x 25 m);
v *GNDDUW*GNDDUWFRQIRUPGH*GPHWKRGH]RDOVEHVFKUHYHQLQ9DQ.HNHPHW
 KK-kaart: Actuele Gt-kaart op basis van karteerbare kenmerken waarbij gebruik is gemaakt
DOHQ9DQGHU*DDVWHWDOE UHVROXWLH[P 
van een neergeschalingstechniek (resolutie 25 x 25 m);
v ..NDDUW$FWXHOH*WNDDUWRSEDVLVYDQNDUWHHUEDUHNHQPHUNHQZDDUELMJHEUXLNLV
 Model-kaart: Gt-kaart op basis van een Modflow model die ontwikkeld is door NITG-TNO
JHPDDNWYDQHHQQHHUJHVFKDOLQJVWHFKQLHN
UHVROXWLH[P 
(resolutie 100 x 100 m) (NITG-TNO, 2004).
v 0RGHONDDUW *WNDDUW RS EDVLV YDQ HHQ 0RGIORZ PRGHO GLH RQWZLNNHOG LV GRRU
1,7*712 UHVROXWLH[P  1,7*712 

$OWHUUD$FWXHOH*WREY.DUW.HQPGRF
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In figuur 5.4 en 5.5 zijn de verificatie resultaten voor respectievelijk de GHG en de GLG kort
samengevat. Bij de vergelijking is de GHG en GLG waarde van de detailkarteringspunten

,Q ILJXXU  HQ  ]LMQ GH YDOLGDWLHUHVXOWDWHQ YRRU UHVSHFWLHYHOLMN GH *+* HQ GH
telkens afgetrokken van de waarde in de desbetreffende kaart. Uit de analyse is gebleken
*/* NRUW VDPHQJHYDW %LM GH YHUJHOLMNLQJ LV GH *+* HQ */* ZDDUGH YDQ GH
dat het gemiddelde verschil voor alle vergelijkingen significant is. Naast de bepaling van het
GHWDLONDUWHULQJVSXQWHQWHONHQVDIJHWURNNHQYDQGHZDDUGHLQGHGHVEHWUHIIHQGHNDDUW
gemiddelde verschil is gekeken naar de relatie tussen de GHG en GLG voor de detailkarte8LW GH DQDO\VH
LV JHEOHNHQ GDW KHW JHPLGGHOGH YHUVFKLO YRRU DOOH YHUJHOLMNLQJHQ
drie eerder genoemde kaarten. In de figuur die de relatie weergeeft zijn de
VLJQLILFDQWringspunten
LV 1DDVW en
GHdeEHSDOLQJ
YDQ KHW JHPLGGHOGH YHUVFKLO LV JHNHNHQ QDDU GH
afzonderlijke puntgegevens niet weergegeven. Bij deze verificatie bestaat de puntenwolk uit
UHODWLH WXVVHQ GH *+* HQ */* YRRU GH GHWDLONDUWHULQJVSXQWHQ HQ GH GULH HHUGHU
30000 punten, waardoor geen structuur meer te zien is. Op basis van de regressieJHQRHPGHongeveer
NDDUWHQ
,Q GH ILJXXU GLH GH UHODWLH ZHHUJHHIW ]LMQ GH DI]RQGHUOLMNH
relatie tussen de detailkaartinformatie en de Gt-kaarten is wederom de verklaarde variantie
SXQWJHJHYHQV QLHW ZHHUJHJHYHQ %LM GH]H YDOLGDWLH EHVWDDW GH SXQWHQZRON XLW
alsmede de standaardfout weergegeven.
RQJHYHHU 
SXQWHQ ZDDUGRRU JHHQ VWUXFWXXU PHHU WH ]LHQ LV 2S EDVLV YDQ GH
UHJUHVVLHUHODWLH WXVVHQ GH GHWDLONDDUWLQIRUPDWLH HQ GH *WNDDUWHQ LV ZHGHURP GH
Uit deze vergelijking blijkt dat de GHG in de KK-kaart alsook in de Gd-kaart in vergelijking met
YHUNODDUGHYDULDQWLHDOVPHGHGHVWDQGDDUGIRXWZHHUJHJHYHQ
de drinkwaterwinningskartering gemiddeld iets droger is. De gemiddelde waarden bedragen

respectievelijk 9,8 en 4,2 cm. Indien gekeken wordt naar de regressierelatie tussen de kaart
en de detailkarteringspunten komt een iets betere verklaarde variantie tot uiting. Het gemiddelde verschil tussen de modelresultaten en de detailkarteringen is echter groot en bedraagt
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69,3 cm. Indien gekeken wordt naar de ruimtelijke verdeling van de verschillen komt tot
uiting dat de verschillen vooral groot zijn in gebieden met keileem en tertiaire klei in de
ondergrond. Hieruit kan een groot deel van het getalsmatige grote verschil worden verklaard.
In de andere gebieden komen echter ook grote verschillen voor die voornamelijk locatiespecifiek zijn. Dit uit zich in clusters van punten in de kaart met een grote afwijkende waarde.
Indien naar de regressierelatie gekeken wordt voor de vergelijking met het Modflow model
komt de zeer lage verklaarde variantie tot uiting. Kennelijk is het voor het Modflow model zeer
moeilijk het patroon van de GHG goed te bepalen, hetgeen voor een groot gedeelte bepaald
wordt door het voorkomen van o.a. keileem in de ondergrond. De richtingscoëfficiënt is voor
de KK-GHG het grootst. Kennelijk is met deze relatief eenvoudige methode het GHG patroon
het beste te voorspellen en vindt de minste afvlakking plaats. Dat met deze methode het GHG
patroon redelijk is te voorspellen is mede te wijten aan het feit dat er gebruik wordt gemaakt
van de bodem- en Gt patronen op de oude Gt-kaart schaal 1 : 50 000, waardoor effecten van de
destijds vastgestelde bodemkundige invloeden (b.v. storende lagen in het bodemprofiel) op de
GHG en/of GLG impliciet worden meegenomen in de actuele GHG en GLG kaart op basis van
karteerbare kenmerken. Er dient nog wel te worden opgemerkt dat de bodemgesteldheid in
de loop van de decennia op diversen plaatsen behoorlijk is gewijzigd. Er zijn namelijk in landinrichtingsgebieden grootschalige kavelverbeteringswerken uitgevoerd, waarbij grondverbetering is toegepast door bijvoorbeeld storende lagen te doorbreken. Daarnaast kunnen bijvoorbeeld grote arealen veengronden zijn verdwenen (Vriezenveen), als gevolg van ingrepen
in de waterhuishouding al dan niet in combinatie met grondverbeteringswerkzaamheden
(Rutten en Zegers, 1968). Hierdoor kunnen de destijds vastgestelde Gt-patronen op de bodemkaart 1 : 50 000 als gevolg van deze ingrepen behoorlijk zijn gewijzigd. Voorts kan nog worden
opgemerkt dat de Gd afvlakking duidelijk iets groter is en dat het Modflow model naast het
grote gemiddelde verschil ook een grotere afvlakking voor de GHG heeft.
Bij de GLG is te zien dat het gemiddelde verschil bij de KK-GLG het kleinste is en 8.1 cm
bedraagt. De Gd-methode geeft een gemiddeld verschil van 16,7 cm en de Modflowresultaten
een gemiddeld verschil van 27,1 cm. Indien gekeken wordt naar de regressielijn kan worden
geconcludeerd dat, gezien de geringe richtingscoëfficiënt, de afvlakking bij de Gd-methode
het grootste is. Het Modflow model heeft een geringe afvlakking maar daarentegen ook een
zeer geringe verklaarde variantie. Op basis van de resultaten kan worden geconcludeerd dat
de actuele GLG op basis van karteerbare kenmerken het beste resultaat geeft indien gekeken
wordt naar het gemiddelde en de regressielijn.
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VERIFICATIE BEEKVLIET
 G EBIED 3BE3CHRIJVING V !N HE 4 N !4UURGEBIED BEEKVLIE 4
Het gebied Beekvliet is als tweede verificatiegebied gekozen, omdat er een kwalitatief goede
detailkartering (bodem- en Gt) beschikbaar is en omdat dit gebied een volledige natuurfunctie heeft. Hierdoor is het landschap weinig aangetast door grootschalige herinrichtingsmaatregelen. De informatie die voor het gebied ‘Beekvliet’ is gebruikt, is ontleend aan Van Delft et
al. (2002). Het gebied heeft een oppervlakte van 186 ha en is gelegen ten zuiden van de weg
Barchem-Borculo in de Achterhoek. Aan de oostzijde grenst het aan de Lebbinkbeek (Groenlosche Slinge).
De diepe ondergrond bestaat tot 30 á 35 m. uit grof, grindrijk zand van de Formatie van Kreftenheye. De ondiepe ondergrond van het studiegebied bestaat tot 10 á 12 m diepte voornamelijk uit fluvioperiglaciale afzettingen van de Formatie van Boxtel. In het Weichselien is de
basis gelegd voor het huidige landschap dat zich in dit gebied manifesteert door min of meer
vlakke dekzandgebieden met hoge ruggen van jong dekzand. Deze ruggen grenzen vaak aan
beekdalen. De latere holocene afzettingen, zoals beekklei, broek- en zeggeveen zijn alleen
terug te vinden in de beekdalen en laagtes in de dekzandgebieden.
De bodemkaart weerspiegelt in grote lijnen de geologische opbouw van het gebied. De hoge
en relatief droge dekzandruggen en koppen zijn al decennia lang in gebruik geweest en nog
steeds in gebruik als bouwland. Als gevolg van eeuwenlange bemesting met materiaal uit de
potstal worden in deze gebieden vooral de oude cultuurgonden in de vorm van enkeerd- en
laarpodzolgronden aangetroffen. Hierdoor zijn de oorspronkelijke ruggen nog verder opgehoogd. De lage delen zijn op de bodemkaart te herkennen als beekeerd- en vlakvaaggronden.
Op de overgang tussen de dekzandruggen en de beekdalen liggen de podzolgronden (o.a.
gehele Stelkampsveld). Binnen de beekdalen liggen nog enkele kleine arealen moerige en
veengronden.

 M!4ERI !!L
Voor natuur is de GVG een belangrijke variabele. Aangezien de GVG niet direct karteerbaar
is en deze wordt afgeleid van de GHG en GLG (§ 2.4) is er bij de vergelijking van de gebruikte
karteringsmethoden voor gekozen om gebruik te maken van de GHG-kaarten. In het kader
van een pilotstudie naar de actuele grondwaterstandsituatie in natuurgebieden zijn een aantal Gt-karteringsmethoden vergeleken met veldwaarnemingen. Voor een beschrijving van de
gebruikte methoden wordt verwezen naar het door Van der Gaast et al., (2009) uitgevoerde
onderzoek. Voor de vergelijking is gebruik gemaakt van de detailkartering die in Beekvliet
is uitgevoerd (Van Delft FUBM 2002). Deze Gt-kartering is uitgevoerd op een schaal 1 : 5000.
Het betreft een relatief klein gebied van ca. 167 ha, waarbinnen op 171 puntlocaties metingen en/of schattingen zijn uitgevoerd. Voor de boorpuntinformatie wordt verwezen naar het
onderzoek dat door Van Delft et al. (2002) is uitgevoerd. De gerichte opnames op puntlocaties
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RS  SXQWORFDWLHV
PHWLQJHQ
VFKDWWLQJHQ ]LMQ XLWJHYRHUG 9RRU GH
ERRUSXQWLQIRUPDWLH ZRUGW YHUZH]HQ QDDU KHW RQGHU]RHN GDW GRRU 9DQ 'HOIW HW DO
  LV XLWJHYRHUG 'H JHULFKWH RSQDPHV RS SXQWORFDWLHV ]LMQ GRRU PLGGHO YDQ
VWDPEXLVUHJUHVVLH
RPJH]HW QDDU *[*·V 9HUYROJHQV LV HHQ YODNGHNNHQGH NDDUW
zijn door middel van stambuisregressie omgezet naar GxG’s. Vervolgens is een vlakdekkende
JHPDDNW PHW
HHQ
UHVROXWLH YDQ  [  PHWHU +LHUELM LV JHEUXLN JHPDDNW YDQ
kaart gemaakt met een resolutie van 5 x 5 meter. Hierbij is gebruik gemaakt van interpolatie
LQWHUSRODWLH PHW EHKXOS YDQ GH LQYHUVH GLVWDQFH PHWKRGH HQ PDDLYHOGVKRRJWH
met behulp van de inverse distance methode en maaiveldshoogte informatie uit het AHN.
LQIRUPDWLHXLWKHW$+19RRUDIJDDQGHDDQGHYHULILFDWLHKHHIWGHSURMHFWJURHSRQGHU
Voorafgaande aan de verificatie heeft de projectgroep onder leiding van Van Delft een veldOHLGLQJYDQ9DQ'HOIWHHQYHOGEH]RHNJHEUDFKWDDQKHWSLORWJHELHG IRWR 2SEDVLV
bezoek gebracht aan het pilotgebied (foto 1). Op basis van het veldbezoek kon worden vastgeYDQKHWYHOGEH]RHNNRQZRUGHQYDVWJHVWHOGGDWGHGHWDLONDDUWYDQ%HHNYOLHWHHQJRHG
detailkaart van Beekvliet een goed beeld geeft van de GxG. De GHG wordt minder
EHHOG JHHIWsteld,
YDQdat
GHde*[*
'H *+* ZRUGW PLQGHU JRHG LQJHVFKDW WH GLHS  RS GH
goed ingeschat (te diep) op de locaties, waar anisotropie hoog in het bodemprofiel voorkomt.
ORFDWLHV ZDDU DQLVRWURSLH KRRJ LQ KHW ERGHPSURILHO YRRUNRPW 'H JRHGH NZDOLWHLW
De goede kwaliteit van de kaart maakt het mogelijk om de kaart te gebruiken als verificatieYDQ GH NDDUW
PDDNW KHW PRJHOLMN RP GH NDDUW WH JHEUXLNHQ DOV YHULILFDWLHNDDUW
Aangezien de
informatie
overYRRU
de GxG
voor zowel
de puntinformatieDOV
als RRN
ook met
betrek$DQJH]LHQkaart.
GH LQIRUPDWLH
RYHU
GH *[*
]RZHO
GH SXQWLQIRUPDWLH
PHW
vlakdekkende informatie
is berekend
middels
modellen
en deze geen
betrekking
EHWUHNNLQJking
WRW tot
GHdeYODNGHNNHQGH
LQIRUPDWLH
LV EHUHNHQG
PLGGHOV
PRGHOOHQ
HQ GH]H
heeft
op
de
werkelijke
GxG
betreft
de
vergelijking
een
verificatie
in
plaats
van
een
validatie.
JHHQEHWUHNNLQJKHHIWRSGHZHUNHOLMNH*[*EHWUHIWGHYHUJHOLMNLQJHHQYHULILFDWLHLQ
Daarnaast dient echter wel te worden opgemerkt, dat uit het veldbezoek naar voren is gekoSODDWVYDQHHQYDOLGDWLH'DDUQDDVWGLHQWHFKWHUZHOWHZRUGHQRSJHPHUNWGDWXLWKHW
men, dat het op een juiste manier in beeld brengen van de GxG voor dit soort natuurgebieden
YHOGEH]RHNQDDUYRUHQLVJHNRPHQGDWKHWRSHHQMXLVWHPDQLHULQEHHOGEUHQJHQYDQ
alleenGLW
mogelijk
indien gebruik wordt
gemaakt
van eenLV
zeer
gedetailleerd
schaalniveau.
GH *[* YRRU
VRRUWis,QDWXXUJHELHGHQ
DOOHHQ
PRJHOLMN
LQGLHQ
JHEUXLN
ZRUGW
JHPDDNWYDQHHQ]HHUJHGHWDLOOHHUGVFKDDOQLYHDX
&/4/
34ELK !MP3VEL 4 IN HE 4 N!4UURGEBIED BEEKVLIE 4
 

)RWR6WHONDPSVYHOWLQKHWQDWXXUJHELHG%HHNYOLHW
Om een objectieve vergelijking tussen de gebruikte methoden mogelijk te maken is, vanwege
het feit dat de karteringsdiepte van de verschillende methoden begrensd is, alleen gebruik

2PHHQREMHFWLHYHYHUJHOLMNLQJWXVVHQGHJHEUXLNWHPHWKRGHQPRJHOLMNWHPDNHQLV
gemaakt van gegevens tot een diepte van 150 cm -m.v.. De verificatie is uitgevoerd voor de
YDQZHJHKHWIHLWGDWGHNDUWHULQJVGLHSWHYDQGHYHUVFKLOOHQGHPHWKRGHQEHJUHQVGLV
volgende 5 Gt-karteringsmethoden (Van der Gaast et al., 2009):
DOOHHQJHEUXLNJHPDDNWYDQJHJHYHQVWRWHHQGLHSWHYDQFPPY'HYHULILFDWLH
 GD-methode: Gd-kaart welke voor het zandgebied van Nederland beschikbaar is;
LVXLWJHYRHUGYRRUGHYROJHQGH*WNDUWHULQJVPHWKRGHQ
9DQGHU*DDVWHWDO 
 Karteerbare kenmerken: actuele Gt op basis van karteerbare kenmerken waarbij gebruik
v *'PHWKRGH*GNDDUWZHONHYRRUKHW]DQGJHELHGYDQ1HGHUODQGEHVFKLNEDDULV
is gemaakt
van een
neergeschalingstechniek
opNDUWHHUEDUH
basis van een NHQPHUNHQ
verschuivingstabel
conform
v .DUWHHUEDUH
NHQPHUNHQ
DFWXHOH
*W RS EDVLV YDQ
ZDDUELM
beschrijvingYDQ
(§ 3.1).HHQ
De kaart
is landsdekkend beschikbaar;
JHEUXLN LVde JHPDDNW
QHHUJHVFKDOLQJVWHFKQLHN
RS EDVLV YDQ HHQ
 Tijdreeks (FTM): GxG informatie afgeleid van fysische tijdreeksen per pixel, gebaseerd op
karteerbare kenmerken;
 Verwantschapsmethode:
 Geïnterpoleerde GxG met behulp van een nieuwe interpolatiemethode op basis van



verwantschap (AHN (25 m grid) en anisotropie (bodemkaart schaal 1 : 50.000)), waarbij

$OWHUUD$FWXHOH*WREY.DUW.HQPGRF

gebruik is gemaakt van buisinformatie;

 Geïnterpoleerde GxG met behulp van een nieuwe interpolatiemethode op basis van
verwantschap (AHN (25 m grid) en anisotropie (bodemkaart schaal 1 : 50.000)), waarbij
gebruik is gemaakt van veldschattingen uit een detailkartering.
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 ME4H /DE
Voor de verificatie is het van belang inzicht te hebben in de gebruikte methode. Hierbij gaat
het zowel om de methode die gebruikt is voor het verkrijgen van puntinformatie als om de
methode die gebruikt is om het kaartbeeld vlakdekkend in te vullen. Bij de detailkartering
van Beekvliet is gebruik gemaakt van gerichte opnames die op basis van stambuisregressie
worden omgezet naar een GxG (Van Delft FUBM 2002). Deze methode, om puntinformatie op
de kaart te zetten, wordt ook toegepast bij de GD-methode (Kekem FUBM 2005). Hierdoor is
er een gedeeltelijke methodische overlap, waardoor de verificatie niet toereikend is voor het
gehele traject om te komen tot een vlakdekkende kaart. Dit heeft tot gevolg dat de verificatieresultaten voor de GD-methode mogelijk te optimistisch worden ingeschat. De gebruikte
stambuizenset is voor beide kaarten echter verschillend, waardoor de methodische overlap
naar verwachting weinig effect heeft op de verificatie.
Voor het vlakdekkend in kaart brengen van de GxG is bij de kartering in Beekvliet gebruik
gemaakt van de inverse distance methode in combinatie met maaiveldshoogtegegevens uit
het AHN. Bij alle te verificeren methoden wordt gebruik gemaakt van het AHN, waardoor
deze, afgezien van de gebruikte resolutie, geen onderscheid geeft tussen de methoden. Bij de
twee verwantschapsmethoden is gebruik gemaakt van een interpolatie op basis van verwantschap. De methode is afgeleid van de inverse distance methode, hetgeen een methodische
overlap suggereert. Aangezien de methode is aangepast en er geen gebruik wordt gemaakt
van een afstandsrelatie, zoals bij inverse distance, kan de methodische overlap worden verwaarloosd.

 K!! R 4K 7!LI 4EI4
In tabel 6.1 is het gemiddelde verschil (me) tussen de detailkartering Beekvliet en de 5
gebruikte karteringsmethoden weergegeven. In de tabel is te zien, dat bij het gebruik van de
gehele kaart alle karteringen systematisch natter uitvallen dan de detailkartering Beekvliet.
Dit resultaat wordt veroorzaakt door het droge deel van het natuurgebied. Voor het droge deel
worden in de detailkartering Beekvliet GHG’s tot ongeveer 3 m –mv. weergegeven. Aangezien
de andere karteringen geen diepe GHG’s weergeven, wordt het gemiddelde verschil in hoge
mate door het droge gebied bepaald. Op grond hiervan is het droge gebied bij de verdere
analyse buiten beschouwing gelaten, hetgeen is gerealiseerd door alleen gebruik te maken
van het gebied waar de GHG in de detailkartering Beekvliet ondieper is dan 150 cm –mv. In
de tabel komt het verschil duidelijk naar voren. Ook de interpretatie van de verificatieresultaten wordt sterk beïnvloed door het buiten beschouwing laten van het droge gebiedsdeel. De
resultaten kunnen wellicht nog beïnvloed worden door de keuze van de grens van 150 cm.
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4!BEL  V
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GEHELE KARTERINGSGEBIED
Karteringsmethode

Me (cm)

Std (cm)

Rmse (cm)

Hellingshoek (-)

GD-methode

13.4

52.1

53.8

0.23

Karteerbare kenmerken

23.2

41.6

47.7

0.44

Tijdreeks (FTM)

23.5

43.5

49.4

0.42

Verwantschap buis

1.4

43.8

43.9

0.58

Verwantschap veldschattingen

17.8

39.3

43.2

0.56

me

Std

rmse

hellingshoek

GEBIED MET GHG ONDIEPER DAN  CM
Karteringsmethode
GD-methode

-4.0

32.0

32.3

0.24

Karteerbare kenmerken

11.0

30.0

32.0

0.39

Tijdreeks (FTM)

10.8

31.8

33.6

0.39

Verwantschap buis

-9.7

33.4

34.8

0.82

Verwantschap veldschattingen

8.2

30.9

32.0

0.53

De GD-methode heeft indien alleen gekeken wordt naar het gebied met een GHG ondieper
dan 150 cm, het geringste systematische verschil met de detailkartering Beekvliet (-4 cm),
waardoor de zuiverheid het grootst is. De standaarddeviatie van de verschillen, de willekeurige of toevallige fout (precisie) is het kleinste bij de Gt op basis van karteerbare kenmerken.
De Gt op basis van karteerbare kenmerken en de verwantschaps methode zijn het nauwkeurigst, aangezien de Root Mean Squared Error (RMSE), waarin zowel de systematische als de toevallige fout is verdisconteert, het kleinste is. Bij het gebruik van de buizen in combinatie met
de verwantschapsmethode is het systematische verschil 9.7 cm droger dan de detailkartering.
De beschikbare buizen liggen voornamelijk in het natte gedeelte (noorden en midden) van
het natuurgebied, waardoor de GHG juist voor dit natte gebied goed wordt voorspeld. In het
zuidelijke en oostelijk deel van het onderzoeksgebied ontbreken de buizen. In deze gebieden
wordt de GHG juist te droog voorspeld. De afvlakkende werking van de methode is een mogelijke oorzaak voor de drogere voorspelling van de GHG op basis van buizen. De overige methoden, karteerbare kenmerken, tijdreeks (FTM) en verwantschapsmethode mbv veldschattingen
geven een systematisch nattere situatie weer van ongeveer 10 cm. Het natter uitkomen van
deze kaarten is wellicht veroorzaakt door de keuze van de grens van 150 cm –mv., welke bepalend is voor het gebied dat wordt vergeleken. Daarnaast zijn deze methoden direct of indirect
gebaseerd op veldschattingen die doordat hierbij rekening gehouden wordt met alle facetten
van de bodemgesteldheid waaronder gelaagdheid (anisotropie), veelal natter uitkomen.
In figuur 6.1 zijn de verschillen in de vorm van een frequentieverdeling weergegeven. Opvallend in de figuur is de hoge piek voor de verwantschapsmethode met behulp van buisgegevens. Deze piek wordt veroorzaakt door de hoge buisdichtheid in een relatief nat gedeelte van
het natuurgebied. Daarnaast is te zien dat er een aanzienlijke spreiding is in de verschillen.
Ook de cumulatieve verdeling van de verschillen geeft een grote spreiding aan (figuur 6.2).
Daarnaast blijkt uit de cumulatieve verschillen duidelijk de scheve verdeling. Voor natuurgebieden is het vooral van belang dat relatief natte gebieden goed in de kaart tot uiting komen.
Daarom is in figuur 6.3 het verschil in klassen van de GHG weergegeven. Op deze manier is
het mogelijk om bij de verificatie meer gewicht te geven aan de relatief natte gebieden. Het
natte traject is namelijk opgedeeld in meerdere klassen met een geringe klassebreedte terwijl
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Om nog meer inzicht in de verschillen te krijgen is een regressieanalyse uitgevoerd. Hierbij
is de GHG uit de detailkartering Beekvliet (‘gemeten’) uitgezet tegen de GHG volgens de ver$OWHUUD$FWXHOH*WREY.DUW.HQPGRF

schillende karteringsmethoden (berekend). In het ideale geval zouden gemeten en berekend
$OWHUUD$FWXHOH*WREY.DUW.HQPGRF

identiek moeten zijn. In figuur 6.4 is echter te zien dat alle methoden een afvlakking van het
GHG verloop in het pilotgebied tot gevolg hebben. De natte locaties worden gemiddeld genomen droger voorspelt en de droge locaties natter. Bij alle methoden waarbij gebruik wordt
gemaakt van interpolatie of regressie zal in meer of mindere mate afvlakking optreden. De
afvlakking is inherent aan het gebruik van statistische interpolatie technieken en mede
afhankelijk van het aantal gebruikte punten. Bij het vlakdekkend invullen van puntinformatie is het van belang de afvlakking te minimaliseren. De afvlakking is het geringst bij de kaart
waarbij gebruik is gemaakt van de nieuwe interpolatietechniek op basis van verwantschap
(zie ook tabel 6.1). De GD-methode geeft verreweg de grootste afvlakking, hetgeen bijvoor-
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EHODQJ GH DIYODNNLQJ WH PLQLPDOLVHUHQ 'H DIYODNNLQJ LV KHW JHULQJVW ELM GH NDDUW
ZDDUELM JHEUXLN LV JHPDDNW YDQ GH QLHXZH LQWHUSRODWLHWHFKQLHN RS EDVLV YDQ
YHUZDQWVFKDS ]LH RRN WDEHO   'H *'PHWKRGH JHHIW YHUUHZHJ GH JURRWVWH
beeld
in de beperkte
patrooninformatie
tot uiting
komt (zie figuur 6.5).
de regressielijn
DIYODNNLQJ
KHWJHHQ
ELMYRRUEHHOG
LQ GH EHSHUNWH
SDWURRQLQIRUPDWLH
WRWUitXLWLQJ
NRPW
komt
naar
voren
dat
bij
een
bereik
van
de
GHG
van
0
tot
150
cm
in
de
detailkartering
Beek]LHILJXXU 8LWGHUHJUHVVLHOLMQNRPWQDDUYRUHQGDWELMHHQEHUHLNYDQGH*+*
vliet
de
GD-methode
slechts
een
bereik
heeft
van
ruim
40
tot
80
cm,
hetgeen
overeenkomt
YDQWRWFPLQGHGHWDLONDUWHULQJ%HHNYOLHWGH*'PHWKRGHVOHFKWVHHQEHUHLN
met slechts 1 GHG klasse. Ook in de kaart komt duidelijk naar voren dat de GD-methode een
KHHIWYDQUXLPWRWFPKHWJHHQRYHUHHQNRPWPHWVOHFKWV*+*NODVVH2RN
sterk afgevlakt beeld van de GHG geeft (figuur 6.5).
LQGHNDDUWNRPWGXLGHOLMNQDDUYRUHQGDWGH*'PHWKRGHHHQVWHUNDIJHYODNWEHHOG
YDQGH*+*JHHIW ILJXXU 
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)LJXXU  5HJUHVVLHUHODWLH WXVVHQ GH YHULILFDWLHNDDUW ¶JHPHWHQ·  HQ GH *WNDUWHULQJPHWKRGHQ EHUHNHQG  .DUWHHUEDUH
NHQPHUHNHQHQWLMGUHHNV
)70 YDOOHQRYHUHONDDUKHHQ

Op basis
van alle verificatieresultaten
kan een volgorde van de kwaliteit van de verschil-



lende methoden worden bepaald. De volgorde is vastgesteld door de nauwkeurigheid (RMSE),

zowel de zuiverheid (me)
als HHQ
de precisie
(std) worden
meegenomen,
de hellingshoek
2S EDVLV YDQwaarin
DOOH YHULILFDWLHUHVXOWDWHQ
NDQ
YROJRUGH
YDQ GH
NZDOLWHLW YDQ
GH
maat voor patrooninformatie
en 'H
de verschillen
GHG-klassen
(maximaal
klasse verYHUVFKLOOHQGH als
PHWKRGHQ
ZRUGHQ EHSDDOG
YROJRUGHin LV
YDVWJHVWHOG
GRRU 1GH
schil)506(
te scoren.
De score]RZHO
heeft plaatsgevonden
doorPH
getallen
t/m 5 toe te
op
QDXZNHXULJKHLG
 ZDDULQ
GH ]XLYHUKHLG
 DOV van
GH1SUHFLVLH
VWGkennen

ZRUGHQ PHHJHQRPHQ
KHOOLQJVKRHN
DOV PDDW YRRU
SDWURRQLQIRUPDWLH
HQgemaakt
GH
basis van deGH
resultaten
voor de desbetreffende
parameter.
Hierbij is gebruik
van
YHUVFKLOOHQ LQeen
*+*NODVVHQ
PD[LPDDO
NODVVH YHUVFKLO
 WH
VFRUHQ 'H
VFRUH
KHHIW dient te
rangorde en is aan
het besteresultaat
een waarde
1 toegekend
(tabel
6.2). Hierbij
SODDWVJHYRQGHQGRRUJHWDOOHQYDQWPWRHWHNHQQHQRSEDVLVYDQGHUHVXOWDWHQ
worden opgemerkt dat de relevantie van de onderlinge verschillen in uitkomsten niet nader
YRRUGHGHVEHWUHIIHQGHSDUDPHWHU+LHUELMLVJHEUXLNJHPDDNWYDQHHQUDQJRUGHHQLV
is onderzocht. Daarnaast bestaat er in meer of mindere mate een correlatie tussen de gehanDDQ KHW EHVWH UHVXOWDDWHHQ ZDDUGH  WRHJHNHQG WDEHO   +LHUELM GLHQW WHZRUGHQ
RSJHPHUNWGDWGHUHOHYDQWLHYDQGHRQGHUOLQJHYHUVFKLOOHQLQXLWNRPVWHQQLHWQDGHULV
RQGHU]RFKW'DDUQDDVWEHVWDDWHULQPHHURIPLQGHUHPDWHHHQFRUUHODWLHWXVVHQGH
37
JHKDQWHHUGHSDUDPHWHUV+LHUGRRULVKHWRRNODVWLJRPELMYRRUEHHOGHHQZHJLQJYDQ
GH SDUDPHWHUV PHH WH QHPHQ 6DPHQYDWWHQG NRPW KHW HU RS QHHU GDW KHW KDQWHUHQ
YDQHHQVFRUHWDEHOHQGHKLHUELMJHPDDNWHNHX]HVHQLJV]LQVDUELWUDLULV8LWJDDQGHYDQ
WRWDDOVFRUH RQWORSHQ GH NDUWHHUEDUH NHQPHUNHQ PHWKRGH HQ GH EHLGH
YHUZDQWVFKDSVPHWKRGHQHONDDUQDXZHOLMNVHQNRPHQGH]HDOVEHVWHQDDUYRUHQ
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teerde parameters. Hierdoor is het ook lastig om bijvoorbeeld een weging van de parameters
mee te nemen. Samenvattend komt het er op neer dat het hanteren van een scoretabel en de
hierbij gemaakte keuzes enigszins arbitrair is. Uitgaande van totaalscore ontlopen de karteerbare kenmerken methode en de beide verwantschapsmethoden elkaar nauwelijks en komen
deze als beste naar voren.
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VERIFICATIE SCHOUWEN-WEST
 G EBIED 3BE3CHRIJVING V !N HE 4 GEBIED 3CH /U 7EN 7E34
Het landinrichtingsgebied Schouwen-west is als derde verificatiegebied gekozen, omdat het
representatief is voor een zeeklei- en een holoceen zandgebied en omdat er een kwalitatief
goede en recente detailkartering (bodem- en Gt (figuur 7.1)) beschikbaar is (Kekem 2003).
Daarnaast is een groot deel van het kleigebied gedraineerd. Dit heeft vooral invloed op de
GHG en de fluctuatiegrootte van het grondwater, het verschil tussen GLG en GHG. Deze kaart
wordt in het vervolg aangeduid als detailkartering.
In de detailkartering Schouwen-west is ondermeer het effect van (buis)drainage en de bodemopbouw op de waterhuishouding tijdens het schatten van de Gt in het veld meegenomen. Het
is van belang dat dit effect ook tot uiting komt bij het bepalen van de Gt op basis van karteerbare kenmerken (aangeduid KK-Gtkaart).
In het gebied zijn met behulp van een edelmanboor ruim 3100 boringen verricht. In de meeste
situaties is geboord tot een diepte van 150 cm-mv. Van al deze boorlocaties is het bodemprofiel beschreven. De gemiddeld boordichtheid bedroeg in het zeekleigebied ca. 1 boring per ha
en in het duingebied ca. 1 boring per 2 á 3 ha. Van het onderhavige gebied is uiteindelijk een
gebiedsdekkende bodem- en grondwatertrappenkaart (schaal 1 : 10.000) gemaakt (figuur 7.1).
De pleistocene zandondergrond bevindt zich in het onderhavige gebied overal dieper dan
10 meter-mv. Daarop liggen de wadafzettingen van de formatie van Naaldwijk bestaande uit
zand en klei (laagpakket van Wormer) met aan de kust de strandwallen (laagpakket van Zandvoort) en duinen (laagpakket van Schoorl). Daarachter onstond het Hollandveen (formatie van
Nieuwkoop), dat het achterland en de oude strandwal geheel of gedeeltelijk bedekte. Nadat
later de zee weer de overhand kreeg, ontstond er een stelsel van kreekruggen en poelen met
in de geulen en op het veen de jonge afzettingen, ook wel het laagpakket van Walcheren
genoemd, die momenteel overal aan het oppervlak liggen. Nog later zijn de jonge duinen
gevormd, die gedeeltelijk over de kreekruggen en poelen liggen. Een belangrijke factor in dit
gebied is de mens. De mens heeft ondermeer het kleigebied sterk ontwaterd en geëgaliseerd.
Het gebied kan vanuit bodemkundig-hydrologisch oogpunt worden opgedeeld in een duinengebied (figuur 7.1, noordelijk deel van het gebied) en een gebied met zeekleipolders. Binnen
het duingebied bevindt zich een vrij vlak gebied dat gemakkelijk kan worden onderscheiden
van de reliëfrijke duinen. In dit vlakke gebied liggen in hoofdzaak kalkloze goeddoorlatende
vaaggronden met op veel plaatsen grondwaterstanden die niet beneden 100 cm-mv. (gt IIa en
IIIa/b) uitkomen. De reliëfrijke hoge duinen hebben kalkrijke en kalkloze vaaggronden met
diepe grondwaterstanden (Gt VII en VIII).
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De zeekleipolders bestaan voor verreweg het grootste deel uit kernland, ook wel oudland
genoemd, en een aanwas ten oosten van Renesse. Kenmerkend voor het kernland is het systeem van kreekruggen en poelen. De kreekruggronden bestaan uit kalkrijke zavelgronden
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G
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EHVWDDQ YRRU YHUUHZHJ
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GHHO XLW
NHUQODQG Binnen
RRN ZHO
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RXGODQG
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5HQHVVH .HQPHUNHQG
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wordtHQ
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grote
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aangetroffen.YRRU
Ze zijn
NHUQODQGLVKHWV\VWHHPYDQNUHHNUXJJHQHQSRHOHQ'HNUHHNUXJJURQGHQEHVWDDQXLW
vrijwel overal diep verwerkt en gedraineerd. In de ondergrond komen op veel plaatsten weerNDONULMNH
]DYHOJURQGHQ
PHW YULMZHO
JHHQ ZHHUVWDQGVELHGHQGH
ODJHQinHQ
HHQ
standsbiedende
(zware) kleilagen
en veenlagen
voor. De poelgronden hebben
hetPHHVWDO
algemeen
JXQVWLJH
RQWZDWHULQJ
%LQQHQ
GH
SRHOJURQGHQZRUGW
HHQ
JURWH
YHUVFKHLGHQKHLG
DDQ
minder gunstige landbouwkundige eigenschappen dan de kreekruggronden. Op plaatsen
ERGHPSURILHOHQDDQJHWURIIHQ=H]LMQYULMZHORYHUDOGLHSYHUZHUNWHQJHGUDLQHHUG,Q
waar de zeedijk dreigde te verzakken (dijkval) werd landinwaarts een extra dijk opgeworGH RQGHUJURQG NRPHQ RS YHHO SODDWVWHQ ZHHUVWDQGVELHGHQGH ]ZDUH  NOHLODJHQ HQ
pen. Het land tussen de twee dijken wordt inlaag genoemd (figuur 7.2). In het zuiden van het
YHHQODJHQ YRRU 'H SRHOJURQGHQ KHEEHQ LQ KHW DOJHPHHQ PLQGHU JXQVWLJH
onderzoeksgebied komen de relatief zeer natte inlagen voor met veel ongerijpte kleigronden.
ODQGERXZNXQGLJH
HLJHQVFKDSSHQ GDQ GH NUHHNUXJJURQGHQ 2S SODDWVHQ ZDDU GH
De grond voor de extra dijk werdGLMNYDO
uit de inlaag
gehaald, waardoor een gebied vol plassen en
]HHGLMNGUHLJGHWHYHU]DNNHQ
ZHUGODQGLQZDDUWVHHQH[WUDGLMNRSJHZRUSHQ
eilandjes
ontstond.
Deze
gronden
zijn
grotendeels
ongeschiktILJXXU
voor de landbouw
en hebben
+HWODQGWXVVHQGHWZHHGLMNHQZRUGWLQODDJJHQRHPG
,QKHW]XLGHQYDQ
daarom meestal een natuurfunctie.
KHWRQGHU]RHNVJHELHGNRPHQGHUHODWLHI]HHUQDWWHLQODJHQYRRUPHWYHHORQJHULMSWH
NOHLJURQGHQ'HJURQGYRRUGHH[WUDGLMNZHUGXLWGHLQODDJJHKDDOGZDDUGRRUHHQ
EBIED ME4 INL !GEN V //R DE DIJK EN EEN DEEL V !N HE 4 G/ED /N47!4ERDE L !NDB /U7GEBIED  !CH 4ER DE DIJK IN HE 4
JHELHGYROSODVVHQHQHLODQGMHVRQWVWRQG'H]HJURQGHQ]LMQJURWHQGHHOVRQJHVFKLNW
L !NDINRICH 4ING 3GEBIED 3CH /U7EN 7E34
YRRUGHODQGERXZHQKHEEHQGDDURPPHHVWDOHHQQDWXXUIXQFWLH


)LJXXU*HELHGPHWLQODJHQ YRRUGHGLMN HQHHQGHHOYDQKHWJRHGRQWZDWHUGHODQGERXZJHELHG
DFKWHUGHGLMN
LQKHWODQGLQULFKWLQJVJHELHG6FKRXZHQZHVW
De grondwatertrappenkaart (figuur 7.1) die voor dit landinrichtingsgebied is vervaardigd is

een kaart waarvan het grondwaterstandsverloop gebaseerd is op profielkenmerken, vegetatie,
'H JURQGZDWHUWUDSSHQNDDUW ILJXXU   GLH YRRU GLW ODQGLQULFKWLQJVJHELHG LV
relatieve hoogteverschillen, stagnerende lagen, waterbeheersing en grondwaterstandsmetinYHUYDDUGLJG LV HHQ NDDUW ZDDUYDQ KHW JURQGZDWHUVWDQGVYHUORRS JHEDVHHUG LV RS
gen. In het onderzoeksgebied zijn in totaal 12 grondwatertrappen onderscheiden. Met toevoeSURILHONHQPHUNHQ
YHJHWDWLH UHODWLHYH KRRJWHYHUVFKLOOHQ VWDJQHUHQGH ODJHQ
ging w/… worden gronden aangegeven, waarbij gedurende een aaneengesloten periode van
ZDWHUEHKHHUVLQJHQJURQGZDWHUVWDQGVPHWLQJHQ,QKHWRQGHU]RHNVJHELHG]LMQLQWRWDDO
meer
dan 1 maand, tijdens RQGHUVFKHLGHQ
de winterperiode, 0HW
water boven
het maaiveld
staat.

JURQGZDWHUWUDSSHQ
WRHYRHJLQJ
Z«
ZRUGHQ JURQGHQ
DDQJHJHYHQZDDUELMJHGXUHQGHHHQDDQHHQJHVORWHQSHULRGHYDQPHHUGDQPDDQG
WLMGHQVGHZLQWHUSHULRGHZDWHUERYHQKHWPDDLYHOGVWDDW
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9HULILFDWLH*+*


8LWGHYHUJHOLMNLQJWXVVHQGHGHWDLONDUWHULQJHQGH..*WNDDUWEOLMNWGDWGH*+*LQ
Uit de vergelijking tussen de detailkartering en de KK Gt-kaart blijkt, dat de GHG in de KK
GH..*WNDDUWJHPLGGHOGFPQDWWHULVGDQGH*+*XLWGHGHWDLONDUWHULQJ ILJXXU
Gt-kaart gemiddeld 1,8 cm natter is dan de GHG uit de detailkartering (figuur 7.3). Indien ge  ,QGLHQ JHNHNHQ ZRUGW QDDU GH UHJUHVVLHUHODWLH WXVVHQ GH ..*+*·V HQ GH
keken wordt naar de regressierelatie tussen de KK-GHG’s en de GHG’s uit de detailkarterings*+*·V XLW GH GHWDLONDUWHULQJVSXQWHQ GDQ EOLMNW GDW   YDQ GH YDULDQWLH ZRUGW
punten dan blijkt, dat 35 % van de variantie wordt verklaard. Daarnaast geeft de KK Gt-kaart
YHUNODDUG 'DDUQDDVW JHHIW GH .. *WNDDUW GH *+*·V LQ KHW UHODWLHI QDWWH WUDMHFW
de GHG’s in het relatief natte traject systematisch te droog weer ten op zichte van de GHG’s
V\VWHPDWLVFKWHGURRJZHHUWHQRS]LFKWHYDQGH*+*·VXLWGHGHWDLONDUWHULQJ9DQDI
uit de detailkartering. Vanaf een GHG van ca. 50 cm-mv. geldt het omgekeerde. De richtingsHHQ*+*YDQFDFPPYJHOGWKHWRPJHNHHUGH'HULFKWLQJVFRsIILFLsQWLVYRRU
coëfficiënt
is voor de KK-GHG
(0,51). Dit betekent dat er voor het voorspellen van de GHG
GH..*+*ODDJ
 laag
'LWEHWHNHQWGDWHUYRRUKHWYRRUVSHOOHQYDQGH*+*HHQ
een
afvlakking
plaatsvindt.
Dat
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dezeGH]H
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het GHGKHW
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toch
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worden
DIYODNNLQJ SODDWVYLQGW 'DW PHW
PHWKRGH
*+*
SDWURRQ
WRFK
UHGHOLMN NDQ
voorspelt
is
te
danken
aan
de
directe
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van
de
Gt
aan
de
patronen
in
de
bodemkaart.
ZRUGHQYRRUVSHOWLVWHGDQNHQDDQGHGLUHFWHNRSSHOLQJYDQGH*WDDQGHSDWURQHQLQ
Hierdoor
worden effecten+LHUGRRU
van de destijds
vastgestelde
bodemkundige
(b.v. storende
GH ERGHPNDDUW
ZRUGHQ
HIIHFWHQ
YDQ invloeden
GH GHVWLMGV
YDVWJHVWHOGH
lagen
in
het
bodemprofiel)
op
de
GHG
en/of
GLG
impliciet
meegenomen
in
de
KK
Gt-kaart.
ERGHPNXQGLJH LQYORHGHQ EY VWRUHQGH ODJHQ LQ KHW ERGHPSURILHO  RS GH *+*
HQRI*/*LPSOLFLHWPHHJHQRPHQLQGH..*WNDDUW
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)LJXXU9HULILFDWLHUHVXODWHQYDQGH..*+*PHWGH*WLQIRUPDWLHXLWGHGHWDLONDUWHULQJ6FKRXZHQZHVW
Indien
gekeken
wordtZRUGW
naar deQDDU
ruimtelijke
verdeling van
de verschillen
(figuur
7.4) dan komt
,QGLHQ
JHNHNHQ
GH UXLPWHOLMNH
YHUGHOLQJ
YDQ GH
YHUVFKLOOHQ
ILJXXU 


tot
uiting
dat de
vooral
zijn inYRRUDO
het duingebied
(noordelijk
in
GDQ
NRPW
WRWverschillen
XLWLQJ GDW
GHaanwezig
YHUVFKLOOHQ
DDQZH]LJ
]LMQ LQdeel)
KHWenGXLQJHELHG
GHHOop HQ
LQ KHW JHELHG
OLJWlaagRS en
GHvlakgelegen
RYHUJDQJduingebied
YDQ KHW UHODWLHI
hetQRRUGHOLMN
gebied dat ligt
de overgang
van het GDW
relatief
naar hetODDJ HQ
YODNJHOHJHQ(midden
GXLQJHELHG
QDDU
KHW ]HHNOHLJHELHG
PLGGHQ
KHW RQGHU]RHNVJHELHG

zeekleigebied
van het
onderzoeksgebied).
De GHG’s
uit deYDQ
detailkartering
zijn in
'H*+*·VXLWGHGHWDLONDUWHULQJ]LMQLQKHWQRRUGHOLMNGHHOYDQKHWGXLQJHELHGLQKHW
het
noordelijk deel van het duingebied in het algemeen natter geschat dan de GHG’s die met
DOJHPHHQQDWWHUJHVFKDWGDQGH*+*·VGLHPHWEHKXOSYDQGHQHHUVFKDOLQJVWHFKQLHN
behulp van de neerschalingstechniek zijn berekend. Voor het overgangsgebied, waar de laat]LMQ
EHUHNHQG
9RRU KHWaantal
RYHUJDQJVJHELHG
ZDDU GH ODDWVWH
GHFHQQLD
HHQ DDQ]LHQOLMN
ste
decennia
een aanzienlijk
percelen zijn gedraineerd,
geldt het
tegenovergestelde.
DDQWDOSHUFHOHQ]LMQJHGUDLQHHUGJHOGWKHWWHJHQRYHUJHVWHOGH9HUGHUVWDDQRSGH*W
Verder
staan op de Gt-kaart uit de detailkartering in het duin- en het overgangsgebied een
NDDUWkleinere
XLW GHdrogere
GHWDLONDUWHULQJ
KHW GXLQ
HQ KHWdie
RYHUJDQJVJHELHG
HHQ DDQWDO
aantal
en nattere LQ
gebiedjes
weergegeven
niet op de bodemkaart
schaal 1NOHLQHUH
GURJHUHHQQDWWHUHJHELHGMHVZHHUJHJHYHQGLHQLHWRSGHERGHPNDDUWVFKDDO
: 50.000
voorkomen. Dit is een gevolg van het schaalverschil tussen beide typen karteringen
YRRUNRPHQ'LWLVHHQJHYROJYDQKHWVFKDDOYHUVFKLOWXVVHQEHLGHW\SHQNDUWHULQJHQ
(schaal 1 : 10.000 versus schaal 1 : 50.000) (figuur 7.1).
VFKDDOYHUVXVVFKDDO ILJXXU 

Voorts kan nog worden opgemerkt, dat de GHG’s op bodemkaart schaal 1 : 50.000 (figuur 7.1)
9RRUWVNDQQRJZRUGHQRSJHPHUNWGDWGH*+*·VRSERGHPNDDUWVFKDDO
ten opzichte van de GHG’s uit de detailkartering in de bovengenoemde gebieden in het algeILJXXU WHQRS]LFKWHYDQGH*+*·VXLWGHGHWDLONDUWHULQJLQGHERYHQJHQRHPGH
meen natter zijn. Dit betekent dat de GHG informatie (tabel 3.3), die is gebruikt om met behulp
JHELHGHQLQKHWDOJHPHHQQDWWHU]LMQ'LWEHWHNHQWGDWGH*+*LQIRUPDWLH WDEHO 
van de neerschalingstechniek de verschuiving van de ‘oude’ GHG op de bodem- en Gt kaart
GLHLVJHEUXLNWRPPHWEHKXOSYDQGHQHHUVFKDOLQJVWHFKQLHNGHYHUVFKXLYLQJYDQGH
schaal 1 : 50.000 te kunnen bepalen, voor het bovengenoemde duingebied in het algemeen
¶RXGH·*+*RSGHERGHPHQ*WNDDUWVFKDDOWHNXQQHQEHSDOHQYRRUKHW
te groot is geweest, waardoor de KK-GHG uiteindelijk te droog is geschat. Voor het overgangs-

gebied geldt het tegenovergestelde. Dit komt vooral doordat er hier in de laatste decennia meer
gronden zijn gedraineerd.
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ERYHQJHQRHPGHGXLQJHELHGLQKHWDOJHPHHQWHJURRWLVJHZHHVWZDDUGRRUGH..
34/7!   GRONDWATERREGIME OP BASIS VAN KARTEERBARE KENMERKEN
*+* XLWHLQGHOLMN WH GURRJ LV JHVFKDW 9RRU KHW RYHUJDQJVJHELHG JHOGW KHW
WHJHQRYHUJHVWHOGH 'LW NRPW YRRUDO GRRUGDW HU KLHU LQ GH ODDWVWH GHFHQQLD PHHU
JURQGHQ]LMQJHGUDLQHHUG
&IGUUR  V
ER 3CHIL IN GHG 4U33EN DE KK GHG EN DE GHG /P B!3I3 V!N DE 4!ILK !R 4ERINGEN


)LJXXU9HUVFKLOLQ*+*WXVVHQGH..*+*HQGH*+*RSEDVLVYDQGHWDLONDUWHULQJHQ




De KK-GHG’s LQ
in het
vertonen
een goede
overeenkomst
met de GHG’s
uitGH
de
'H ..*+*·V
KHWzeekleigebied
]HHNOHLJHELHG
YHUWRQHQ
HHQ JRHGH
 RYHUHHQNRPVW
PHW
detailkartering.
Ook
in
dit
gebied
komen
verschillen
voor
die
het
gevolg
zijn
van
het
schaal*+*·V XLW GH GHWDLONDUWHULQJ 2RN LQ GLW JHELHG NRPHQ YHUVFKLOOHQ YRRU GLH KHW
tussenKHW
beideVFKDDOYHUVFKLO
typen karteringen.
De goede
overeenkomst
de GHG’s tussen
beide
JHYROJverschil
]LMQ YDQ
WXVVHQ
EHLGH
W\SHQ van
NDUWHULQJHQ
'H deJRHGH
RYHUHHQNRPVWYDQGH*+*·VWXVVHQGHEHLGHW\SHQ*WNDUWHULQJHQJHOGWQLHWYRRUGH
typen Gt karteringen geldt niet voor de gronden die gelegen zijn in de inlagen in het zuidelijk
JURQGHQGLHJHOHJHQ]LMQLQGHLQODJHQLQKHW]XLGHOLMNGHHOYDQKHWRQGHU]RHNVJHELHG
deel van het onderzoeksgebied. In deze gebieden komen veel natte en ongerijpte zeekleigron,Q GH]H
NRPHQzijn
YHHO
QDWWH
HQ RQJHULMSWH
]HHNOHLJURQGHQ
'H ..
denJHELHGHQ
voor. De KK-GHG’s
in deze
gebieden
soms iets droger
en soms iets YRRU
natter geschat
ten
*+*·V
]LMQ
LQ
GH]H
JHELHGHQ
VRPV
LHWV
GURJHU
HQ
VRPV
LHWV
QDWWHU
JHVFKDW
WHQ
opzichte van de GHG’s uit de detailkartering. Deels is dit een gevolg van het schaalverschil
RS]LFKWH
YDQ
GHtypen
*+*·V
XLW GHenGHWDLONDUWHULQJ
'HHOV
LV GLW HHQ
JHYROJ
YDQGHG’s
KHW
tussen
beide
karteringen
een ander deel wordt
veroorzaakt
doordat
de ‘oude’
VFKDDOYHUVFKLO
WXVVHQ
EHLGH
W\SHQ
NDUWHULQJHQ
HQ
HHQ
DQGHU
GHHO
ZRUGW
YHURRU]DDNW
op de bodemkaart schaal 1 : 50.000 soms iets droger en soms aanzienlijk natter zijn geschat
GRRUGDWGH¶RXGH·*+*·VRSGHERGHPNDDUWVFKDDOVRPVLHWVGURJHUHQ
dan de GHG’s uit de detailkartering. Voor de gebieden die de ‘oude’ GHG al te droog weerVRPV DDQ]LHQOLMN
QDWWHU
]LMQ JHVFKDW
GDQ
GH *+*·V XLW GHwaarbij
GHWDLONDUWHULQJ
9RRU
geven wordt dit
nog versterkt
door de
neerschalingsmethode
de ‘oude’ GHG
naarGH
de
JHELHGHQGLHGH¶RXGH·*+*DOWHGURRJZHHUJHYHQZRUGWGLWQRJYHUVWHUNWGRRUGH
droge kant is verschoven.
QHHUVFKDOLQJVPHWKRGHZDDUELMGH¶RXGH·*+*QDDUGHGURJHNDQWLVYHUVFKRYHQ

Het schatten van de GHG en de GLG in de detailkartering Schouwen-west is gebeurd aan de
+HW VFKDWWHQ
YDQ GH *+* HQ GH */* LQ GH GHWDLONDUWHULQJ 6FKRXZHQZHVW LV
hand van veld- en profielkenmerken en gemeten grondwaterstanden in buizen en boorgaten.
JHEHXUGDDQGHKDQGYDQYHOGHQSURILHONHQPHUNHQHQJHPHWHQJURQGZDWHUVWDQGHQ
Om een inschatting te kunnen geven van de nauwkeurigheid van deze schattingen is gebruik
LQEXL]HQHQERRUJDWHQ2PHHQLQVFKDWWLQJWHNXQQHQJHYHQYDQGHQDXZNHXULJKHLG
gemaakt van de landelijke tabel, waarin per groep van bodemeenheden en Gt-klassen een
YDQGH]HVFKDWWLQJHQLVJHEUXLNJHPDDNWYDQGHODQGHOLMNHWDEHOZDDULQSHUJURHSYDQ
betrouwbaarheid (95 %) voor zowel de GHG als voor de GLG wordt gegeven (zie tabel 4.1) in
ERGHPHHQKHGHQHQ*WNODVVHQHHQEHWURXZEDDUKHLG  YRRU]RZHOGH*+*DOV
combinatie met de bodemkundige- en Gt-informatie uit de boorpunten van het onderhavige
YRRUGH*/*ZRUGWJHJHYHQ
]LHWDEHO LQFRPELQDWLHPHWGHERGHPNXQGLJHHQ
gebied. De voorspelfouten van de geschatte GHG’s uit de detailkartering Schouwen-west zijn
*WLQIRUPDWLHXLWGHERRUSXQWHQYDQKHWRQGHUKDYLJHJHELHG'HYRRUVSHOIRXWHQYDQ
het grootst in het relatief hoog gelegen duingebied in het noordelijk en westelijk deel van het

onderzoeksgebied waar voornamelijk leemarme duinvaaggronden voorkomen. Daarnaast komen ook grote voorspelfouten voor in het zeekleigebied, het zuidwestelijke en noordoostelijke deel van het onderzoeksgebied, waar de kreekruggronden liggen (figuur 7.5). De GHG’s zijn
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in deze gronden, vanwege vage profielkenmerken, minder nauwkeurig te schatten dan de
GHG’s die zijn geschat in de relatief natte inlagen (zuidelijk deel van het onderzoeksgebied),
zoals de ongerijpte natte nesvaagronden, waar de GHG aan de hand van veld- en profielkenmerken nauwkeuriger is in te schatten.

43

]XLGZHVWHOLMNH HQ QRRUGRRVWHOLMNH GHHO YDQ KHW RQGHU]RHNVJHELHG ZDDU GH
NUHHNUXJJURQGHQOLJJHQ ILJXXU 'H*+*·V]LMQLQGH]HJURQGHQYDQZHJHYDJH
SURILHONHQPHUNHQPLQGHUQDXZNHXULJWHVFKDWWHQGDQGH*+*·VGLH]LMQJHVFKDWLQ
34/7!   GRONDWATERREGIME OP BASIS VAN KARTEERBARE KENMERKEN
GHUHODWLHIQDWWHLQODJHQ ]XLGHOLMNGHHOYDQKHWRQGHU]RHNVJHELHG ]RDOVGHRQJHULMSWH
QDWWH QHVYDDJURQGHQ ZDDU GH *+* DDQ GH KDQG YDQ YHOG HQ SURILHONHQPHUNHQ
QDXZNHXULJHULVLQWHVFKDWWHQ

&IGUUR 

V/

/R 3PEL &/U4EN V!N DE GHG PER B //RPUN 4 UI 4 DE DE 4!ILK !R 4ERING 3CH /U7EN 7E34


)LJXXU9RRUVSHOIRXWHQYDQGH*+*SHUERRUSXQWXLWGHGHWDLONDUWHULQJ6FKRXZHQZHVW
Om de kwaliteit van de gemiddelde waarde van de KK-GHG’s te kunnen verifiëren is per

2PGHNZDOLWHLWYDQGHJHPLGGHOGHZDDUGHYDQGH..*+*·VWHNXQQHQYHULILsUHQ
locatie bekeken of het 95 % betrouwbaarheidsinterval van de geschatte GHG uit de detailLVSHUORFDWLHEHNHNHQRIKHWEHWURXZEDDUKHLGVLQWHUYDOYDQGHJHVFKDWWH*+*
kartering is onder- of overschreden (figuur 7.6). Uit deze analyse blijkt dat de KK-GHG’s in
XLWGHGHWDLONDUWHULQJLVRQGHURIRYHUVFKUHGHQ
ILJXXU 8LWGH]HDQDO\VHEOLMNWGDW
ca. 28 % van de locaties buiten het betrouwbaarheidsinterval liggen. Vooral in de natte inGH ..*+*·V
LQ FD   YDQ GH ORFDWLHV EXLWHQ KHW EHWURXZEDDUKHLGVLQWHUYDO
lagen in het zuiden van het gebied liggen veel locaties waar de KK-GHG buiten het 95 % beOLJJHQ 9RRUDO
LQ
GH QDWWH LQODJHQ LQ KHW ]XLGHQ YDQ KHW JHELHG OLJJHQ YHHO ORFDWLHV
trouwbaarheidsinterval van de GHG uit de detailkartering ligt. Dit wordt vooral veroorzaakt
ZDDU GH ..*+*
EXLWHQ KHW   EHWURXZEDDUKHLGVLQWHUYDO YDQ GH *+* XLW GH
door de relatief kleine voorspelfouten in deze gebieden (figuur 7.5) in combinatie met de
GHWDLONDUWHULQJ OLJW 'LW ZRUGW YRRUDO YHURRU]DDNW GRRU GH UHODWLHI NOHLQH
mate waarin er een verschuiving van de GHG heeft plaatsgevonden ten opzichte van de oorYRRUVSHOIRXWHQ LQ GH]H JHELHGHQ ILJXXU   LQ FRPELQDWLH PHW GH PDWH ZDDULQ HU
spronkelijke situatie en het schaalverschil tussen beide typen karteringen. In het zeekleigeHHQ YHUVFKXLYLQJ YDQ GH *+* KHHIW SODDWVJHYRQGHQ WHQ RS]LFKWH YDQ GH
bied ligt het merendeel van de KK-GHG’s binnen het betrouwbaarheidsinterval van de GHG’s
RRUVSURQNHOLMNHVLWXDWLHHQKHWVFKDDOYHUVFKLOWXVVHQEHLGHW\SHQNDUWHULQJHQ,QKHW
uit de detailkartering. Voor het duingebied geldt dat het betrouwbaarheidsinterval vooral
]HHNOHLJHELHG
OLJW KHW PHUHQGHHO YDQ GH ..*+*·V ELQQHQ KHW
wordt overschreden bij de relatief natte beekeerd- en vlakvaaggronden waar de GHG met
EHWURXZEDDUKHLGVLQWHUYDOYDQGH*+*·VXLWGHGHWDLONDUWHULQJ9RRUKHWGXLQJHELHG
behulp van profiel en/of veldkenmerken vrij nauwkeurig is te schatten. Hierdoor zorgen relatief
JHOGWGDWKHWEHWURXZEDDUKHLGVLQWHUYDOYRRUDOZRUGWRYHUVFKUHGHQELMGHUHODWLHIQDWWH
GHG verschillen er al ZDDU
voor, dat
KK-GHG’s
buiten
het betrouwbaarheidsinterval
EHHNHHUGkleine
HQ YODNYDDJJURQGHQ
GHde*+*
PHW
EHKXOS
YDQ SURILHO HQRIvan
de GHG’s uit de detailkartering komen te liggen. De relatief hoger gelegen duinvaaggronden,

in het westen van het gebied, liggen merendeels wel binnen het 95 % betrouwbaarheidsinterval. Dit komt vooral door de relatief grote voorspelfouten (tot ca. 50 cm) van de GHG‘s in deze



“vage” gronden, waardoor alleen bij aanzienlijke GHG verschillen de KK-GHG’s buiten het
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95 % betrouwbaarheidsinterval van de GHG’s
uit de detailkartering komen te liggen.
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EHWURXZEDDUKHLGVLQWHUYDO'LWNRPWYRRUDOGRRUGHUHODWLHIJURWHYRRUVSHOIRXWHQ
WRW FD  FP  YDQ GH *+*¶V LQ GH]H ´YDJHµ JURQGHQ ZDDUGRRU DOOHHQ ELM
DDQ]LHQOLMNH
YHUVFKLOOHQ
GHKENMERKEN
..*+*·V EXLWHQ KHW  
34/7!  *+*
 GRONDWATERREGIME
OP BASIS VAN KARTEERBARE
EHWURXZEDDUKHLGVLQWHUYDOYDQGH*+*·VXLWGHGHWDLONDUWHULQJNRPHQWHOLJJHQ



&IGUUR 

L/
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)LJXXU/RFDWLHVPHWLQIRUPDWLHRYHUGHEHWURXZEDDUKHLGYDQGH..*+*LQKHWJHELHG6FKRXZHQZHVW
&IGUUR 
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)LJXXU  1DWWH LQODDJ WHQ QRRUGHQ YDQ GH 3ORPSH 7RUHQ YDQ .RXGHNHUNH LQ KHW JHELHG
6FKRXZHQZHVW

9HULILFDWLH*/*

'H */*·V XLW GH ..*WNDDUW EOLMNHQ QD YHUJHOLMNLQJ PHW GH */*·V XLW GH
GHWDLONDUWHULQJ 6FKRXZHQZHVW JHPLGGHOG  FP GURJHU WH ]LMQ :DQQHHU JHNHNHQ
ZRUGW QDDU GH UHJUHVVLHUHODWLH WXVVHQ GH ..*/*·V HQ GH */*·V XLW
45 GH
GHWDLONDUWHULQJVSXQWHQGDQEOLMNWRRNKLHUGDWYDQGHYDULDQWLHZRUGWYHUNODDUG
'DDUQDDVWJHHIWGH..*WNDDUWGH*/*·VV\VWHPDWLVFKWHGURRJZHHUWHQRS]LFKWH
YDQ GH GHWDLONDUWHULQJVSXQWHQ 9DQDI HHQ */* YDQ FD  FPPY JHOGW KHW
RPJHNHHUGH 'H ULFKWLQJVFRsIILFLsQW ILJXXU   LV YRRU GH ..*/* LV UHGHOLMN
JURRW  'LWEHWHNHQWGDWHUYRRUKHWYRRUVSHOOHQYDQGH*/*ZHLQLJDIYODNNLQJ

34/7!   GRONDWATERREGIME OP BASIS VAN KARTEERBARE KENMERKEN

 V ERI &IC !4IE GLG
De GLG’s uit de KK-Gt-kaart blijken na vergelijking met de GLG’s uit de detailkartering
Schouwen-west gemiddeld 18 cm droger te zijn. Wanneer gekeken wordt naar de regressierelatie tussen de KK-GLG’s en de GLG’s uit de detailkarteringspunten dan blijkt ook hier, dat 35 %
van de variantie wordt verklaard. Daarnaast geeft de KK Gt-kaart de GLG’s systematisch te droog
weer ten opzichte van de detailkarteringspunten. Vanaf een GLG van ca. 200 cm-mv. geldt het
omgekeerde. De richtingscoëfficiënt (figuur 7.8) is voor de KK-GLG is redelijk groot (0,74). Dit
betekent dat er voor het voorspellen van de GLG weinig afvlakking plaatsvindt. Dit betekent
ook dat het GLG patroon, mede dankzij de directe koppeling met de bodemkundige informatie,
met behulp van deze methode redelijk goed is te voorspellen. Een nadeel is echter wel, dat het
merendeel van de KK-GLG’s in het onderhavige gebied systematisch te droog is geschat.
Indien gekeken wordt naar de ruimtelijke verdeling van de verschillen (figuur 7.9) dan komt
tot uiting dat de verschillen overal in het gebied voorkomen. Verschillen tussen de KK-GLG’s
ten opzichte van de GLG’s uit de detailkartering komen vooral in de inlagen voor. In deze
gebieden zijn de KK-GLG’s meestal te droog geschat. Dit is vooral te wijten aan opgelegde
verschuiving van de GLG (zie tabel 3.3), waardoor de KK-GLG uiteindelijk te droog is geschat.
Verder is een deel van de verschillen ook te verklaren als gevolg van het schaalverschil tussen
beide karteringen.
V

$DQWDO
*HPLGGHOG

6WDQGDDUG
GHYLDWLH


9HUNODDUGH
YDULDQWLH

6WDQGDDUGIR
XW

250
GLG karteerbare kenmerken (cm -mv)
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YHUVFKLOOHQ RRN WH YHUNODUHQ DOV JHYROJ YDQ KHW VFKDDOYHUVFKLO WXVVHQ EHLGH
NDUWHULQJHQ
ERI &IC !4IERE 3UL !4EN V!N DE KK GLG !!N DE H !ND V !N DE G4 IN &/RM !4IE UI 4 DE DE 4!ILK !R 4ERING 3CH /U7EN 7E34
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)LJXXU  9HULILFDWLHUHVXODWHQ YDQ GH ..*/* DDQ GH KDQG YDQ GH *WLQIRUPDWLH XLW GH GHWDLONDUWHULQJ
6FKRXZHQZHVW
Ook
in het zeekleigebied zijn de KK-GLG’s in het algemeen droger geschat dan de GLG’s uit
de detailkartering. De GLG’s uit de bodem- en Gt-kaart schaal 1 : 50 000 blijken voor een deel



overeen te komen met de GLG’s uit de detailkartering. Dit betekent dat de gehanteerde verschuiving van de GLG bij de neerschalingstechniek te groot is geweest, waardoor uiteindelijk
de KK-GLG te droog is geschat. Daarnaast is een deel van Gt-vlakken uit de bodem- en Gt-kaart
schaal 1 : 50.000 droger geschat dan de Gt-vlakken uit de detailkartering, waardoor uiteindelijk, na de opgelegde GLG verschuiving de KK-GLG ook te droog is geschat. Voor die gebieden
waar de GLG’s op de bodemkaart schaal 1 : 50.000 natter zijn geschat (midden en zuiden van
het onderzoeksgebied) ten opzichte van de GLG’s uit de detailkartering zijn de verschillen
relatief klein. Dit betekent dat de opgelegde verschuiving van de GLG redelijk goed is geweest,
waardoor uiteindelijk de KK-GLG’s redelijk goed overeenkomen met de GLG’s uit de detailkartering. Verder kunnen locale verschillen worden verklaard als gevolg van het schaalverschil
tussen beide typen karteringen.
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)LJXXU9HUVFKLOLQ*/*WXVVHQGH..ï*/*HQGH*/*RSEDVLVYDQGHWDLONDUWHULQJHQ



GLG

YDULDQWLH

6WDQGDDUGIR
XW34/7!   GRONDWATERREGIME OP BASIS VAN KARTEERBARE KENMERKEN


0
0

50

100

150

200

250

GLG detailkartering (cm -mv)



)LJXXU  9HULILFDWLHUHVXODWHQ YDQ GH ..*/* DDQ GH KDQG YDQ GH *WLQIRUPDWLH XLW GH GHWDLONDUWHULQJ
6FKRXZHQZHVW
&IGUUR 

V

ER 3CHIL IN GLG 4U33EN DE KK GLG EN DE GLG /P B!3I3 V!N DE 4!ILK !R 4ERINGEN


)LJXXU9HUVFKLOLQ*/*WXVVHQGH..ï*/*HQGH*/*RSEDVLVYDQGHWDLONDUWHULQJHQ


2RNLQKHW]HHNOHLJHELHG]LMQGH..*/*·VLQKHWDOJHPHHQGURJHUJHVFKDWGDQGH
In het duingebied komen de KK-GLG’s redelijk overeen met de GLG’s uit de detailkartering.
*/*·VXLWGHGHWDLONDUWHULQJ'H*/*·VXLWGHERGHPHQ*WNDDUWVFKDDO
De verschillen die locaal in dit gebied voorkomen worden veroorzaakt door het schaalverschil
EOLMNHQtussen
YRRUbeide
HHQtypen
GHHOkarteringen.
RYHUHHQ WHVooral
NRPHQ
PHW
GH */*·V
XLWkleine
GH GHWDLONDUWHULQJ
'LW
in het
duingebied
zijn veel
bodem- en Gt-vlakjes
EHWHNHQWGDWGHJHKDQWHHUGHYHUVFKXLYLQJYDQGH*/*ELMGHQHHUVFKDOLQJVWHFKQLHN
onderscheiden die niet op de bodemkaart schaal 1 : 50 000 voorkomen (figuur 7.1).
WHJURRWLVJHZHHVWZDDUGRRUXLWHLQGHOLMNGH..*/*WHGURRJLVJHVFKDW'DDUQDDVW
LV HHQDeGHHO
YDQ *WYODNNHQ
GH ERGHP
VFKDDO
   zijn
GURJHU
voorspelfouten
van de XLW
geschatte
GLG’s uitHQ
de*WNDDUW
detailkartering
Schouwen-west
het
JHVFKDW
GDQ
GH
*WYODNNHQ
XLW
GH
GHWDLONDUWHULQJ
ZDDUGRRU
XLWHLQGHOLMN
QD GH
grootst in het relatief hoog gelegen duingebied (noordwestelijk deel van het onderzoeksRSJHOHJGH
YHUVFKXLYLQJ
GH ..*/*
RRN WH
GURRJ LV
JHVFKDW
9RRUwaar
GLH
gebied)*/*
waar voornamelijk
leemarme
duinvaagronden
voorkomen.
Ook
in de gebieden
de relatief hoog gelegen kreekruggronden (midden van het onderzoeksgebied) en de kleiplaatgronden (zeekleigronden met zand hoog in het bodemprofiel in het noordoosten van
het onderzoeksgebied, veelal ook kreekruggronden) voorkomen zijn de voorspelfouten relatief groot (figuur 7.10). De GLG’s zijn in deze gronden vanwege vage profielkenmerken minder
$OWHUUD$FWXHOH*WREY.DUW.HQPGRF

nauwkeurig te schatten. Dit in tegenstelling tot de relatief laag gelegen gronden die liggen in
de inlagen, zoals de ongerijpte natte nesvaagronden, waar de GLG aan de hand van veld- en
profielkenmerken nauwkeuriger is te schatten.
De nauwkeurigheid van de KK-GLG’s is per locatie geverifieerd aan de hand van het 95 %
betrouwbaarheidsinterval van de geschatte GLG’s uit de detailkartering (figuur 7.11). In de
kaart is per locatie aangegeven of het betrouwbaarheidsinterval al dan niet is overschreden.
Uit deze figuur blijkt dat de KK-GLG in ca. 34 % van alle boorpuntlocaties wordt overschreden.
Vooral in de natte inlagen in het zuiden van het gebied en in het overgangsgebied (midden
van het onderzoeksgebied) liggen veel locaties waar de KK-GLG buiten het 95 % betrouwbaarheidsinterval ligt. Dit wordt vooral veroorzaakt door de relatief kleine voorspelfouten in deze
gebieden (figuur 7.10) al dan niet in combinatie met de mate waarin de 1 : 50.000 kartering
te droog is geweest, de gehanteerde verschuiving van de GLG bij de neerschalingstechniek te
groot is geweest en/of het schaalverschil tussen beide typen karteringen.
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34/7!   GRONDWATERREGIME OP BASIS VAN KARTEERBARE KENMERKEN

&IGUUR 

V/

/R 3PEL &/U4EN V!N DE GLG PER B //RPUN 4 UI 4 DE DE 4!ILK !R 4ERING 3CH /U7EN 7E34





)LJXXU9RRUVSHOIRXWHQYDQGH*/*SHUERRUSXQWXLWGHGHWDLONDUWHULQJ6FKRXZHQZHVW
&IGUUR 
7EERG !VE V!N DE BE 3CHIKB !RE B //RPUN 4L /C!4IE3 IN HE 4 GEBIED 3CH /U7EN 7E34 7!!RV //R DE KK GLG

)LJXXU9RRUVSHOIRXWHQYDQGH*/*SHUERRUSXQWXLWGHGHWDLONDUWHULQJ6FKRXZHQZHVW
BINNEN D !N7EL BUI 4EN HE 4  BE4R /U7B!!RHEID IN 4ERV !L V !N DE VELD 3CH !44INGEN GELEGEN I 3




)LJXXU:HHUJDYHYDQGHEHVFKLNEDUHERRUSXQWORFDWLHVLQKHWJHELHG6FKRXZHQZHVWZDDUYRRUGH..*/*
ELQQHQGDQZHOEXLWHQKHWEHWURXZEDDUKHLGLQWHUYDOYDQGHYHOGVFKDWWLQJHQJHOHJHQLV
)LJXXU:HHUJDYHYDQGHEHVFKLNEDUHERRUSXQWORFDWLHVLQKHWJHELHG6FKRXZHQZHVWZDDUYRRUGH..*/*
In het zeekleigebied ligt in het midden, het zuidwestelijk en zuidoostelijk deel van het onELQQHQGDQZHOEXLWHQKHWEHWURXZEDDUKHLGLQWHUYDOYDQGHYHOGVFKDWWLQJHQJHOHJHQLV
derzoeksgebied een groot deel van de locaties buiten het betrouwbaarheidsinterval van de

GLG’s uit de detailkartering. Dit wordt veroorzaakt doordat de GLG’s uit bodemkaart schaal
1 : 50.000 (figuur 7.1) ten opzichte van de GLG’s uit de detailkartering in een aantal vlak-

$OWHUUD$FWXHOH*WREY.DUW.HQPGRF

ken droger is geschat. Daarnaast heeft er ook nog eens op basis van de GLG informatie
$OWHUUD$FWXHOH*WREY.DUW.HQPGRF

(tabel 3.3. een verschuiving van de “oude GLG” plaatsgevonden, waardoor uiteindelijk de

KK-GLG’s aanzienlijk droger zijn geschat ten opzichte van de GLG’s uit de detailkartering.
Een andere oorzaak waardoor de KK-GLG’s in dit gebied buiten het 95 % betrouwbaarsheidsinterval liggen is te wijten aan het schaalverschil tussen beide typen karteringen.
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Voor het duingebied geldt dat het betrouwbaarheidsinterval soms wordt overschreden bij
de relatief natte beekeerd- en vlakvaaggronden waar de GLG met behulp van profiel en/of
veldkenmerken vrij nauwkeurig (kleine voorspelfouten) is te schatten. Deels is dit ook een
gevolg van het schaalverschil tussen beide karteringen en een ander deel wordt veroorzaakt
doordat de Gt-vlakken op de bodemkaart schaal 1 : 50.000 soms iets droger en soms iets natter zijn geschat dan de Gt-vlakken uit de detailkartering. Verder zijn deze verschillen ook het
gevolg van de mate waarin er een verschuiving van de GLG heeft plaatsgevonden ten opzichte
van de oorspronkelijke situatie. De relatief hoger gelegen duinvaaggronden in het noordelijk
en noordwestelijk deel van het gebied liggen merendeels wel binnen het 95 % betrouwbaarheidsinterval. Dit wordt ondermeer veroorzaakt door de relatief grote voorspelfout (tot ca.
50 cm) van de GLG in deze “vage”gronden, waardoor alleen bij aanzienlijke GLG verschillen de
KK-GLG’s buiten het 95 % betrouwbaarheidsinterval van de GLG’s uit de detailkartering
komen te liggen.

 &LUC 4U !4IE
De fluctuatie van het grondwater (GLG-GHG) in het grootste deel van het onderzoeksgebied
blijkt groter is dan de fluctuatie uit de detailkartering Schouwen-west (figuur 7.10). In deze
figuur is te zien dat de fluctuatie van het grondwater die met behulp van de KK-methode is
berekend in het zeekleigebied voor een groot deel van dit gebied ca. 20 cm groter is dan de
fluctuatie uit de detailkartering. De geringe fluctuatie is te verklaren uit het feit dat dit gebied zich karakteriseert als een gebied met een relatief intensief ont- en afwateringsstelsel,
waardoor de fluctuatie van het grondwater minder groot is. Men zegt dan ook wel dat in deze
gebieden de “kop” eraf is. Dat wil zeggen, dat vooral de GHG door waterhuishoudkundige
maatregelen in het gebied aanzienlijk is verlaagd.
In de hoogste delen van het duingebied zijn de verschillen minder groot (tot ca. 20 cm). In
deze gebieden met goed doorlatende leemarme duinvaaggronden komt veel wegzijging voor,
waardoor de fluctuatie van het grondwater relatief groter is (ca. 80 tot 100 cm) dan de fluctuatie (ca. 40 tot 80 cm) in de aangrenzende laag gelegen duinpannen waar veel lokale kwel
voorkomt. Dit geldt zowel voor de fluctuatie die is berekent met behulp van de neerschalingstechniek als ook voor de fluctuatie uit de detailkartering Schouwen-west.
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&IGUUR 

EHUHNHQWPHWEHKXOSYDQGHQHHUVFKDOLQJVWHFKQLHNDOVRRNYRRUGHIOXFWXDWLHXLWGH
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)LJXXU)OXFWXDWLHYDQKHWJURQGZDWHU */**+* LQKHWJHELHG6FKRXZHQZHVWRSEDVLVYDQNDUWHHUEDUH
NHQPHUNHQ ERYHQ HQGHGHWDLONDUWHULQJ RQGHU 






$OWHUUD$FWXHOH*WREY.DUW.HQPGRF
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VERIFICATIE
SCHEERWOLDE

+HWODQGLQULFKWLQJVJHELHG6FKHHUZROGH
 G EBIED 3BE3CHRIJVING V !N HE 4 GEBIED 3CHEER 7/LDE



&IGUUR 

Het*HELHGVEHVFKULMYLQJYDQKHWJHELHG6FKHHUZROGH
landinrichtingsgebied Scheerwolde is als verificatiegebied gekozen omdat het zowel land-


schappelijk als bodemkundig gezien ten opzichte van de andere verificatiegebieden afwijkt.
+HW ODQGLQULFKWLQJVJHELHG
LV DOV YHULILFDWLHJHELHG
JHNR]HQ
Het betreft een grotendeels6FKHHUZROGH
afgegraven veengebied
met permanente kwel.
HierdoorRPGDW
is een KHW
]RZHOgroot
ODQGVFKDSSHOLMN
DOVgedraineerd
ERGHPNXQGLJ
JH]LHQ
RS]LFKWH
YDQ GH DQGHUH
deel van het gebied
en kent het
gebiedWHQ
een intensief
afwateringsstelsel
YHULILFDWLHJHELHGHQ
DIZLMNW
EHWUHIW HHQ
JURWHQGHHOV
DIJHJUDYHQ YHHQJHELHG
(figuur 8.1). Daarnaast
is er+HW
een kwalitatief
goede
en recente detailkartering
beschikbaar PHW
SHUPDQHQWHNZHO+LHUGRRULVHHQJURRWGHHOYDQKHWJHELHGJHGUDLQHHUGHQNHQWKHW
(Stoffelsen 2008) (figuur 8.2).
JHELHG HHQ LQWHQVLHI DIZDWHULQJVVWHOVHO ILJXXU   'DDUQDDVW LV HU HHQ NZDOLWDWLHI
I
N4EN3IE& !&7!4ERING 334EL 3EL IN HE 4 GEBIED 3CHEER 7/LDE
JRHGHHQUHFHQWHGHWDLONDUWHULQJEHVFKLNEDDU
6WRIIHOVHQ  ILJXXU 

)LJXXU,QWHQVLHIDIZDWHULQJVVWHOVHOLQKHWJHELHG6FKHHUZROGH
Het intensieve drainagestelsel heeft naast de aanwezigheid van permanente kwel aanzien-




lijke invloed op de GHG, de GLG en de fluctuatie van het grondwater. In de kartering is het
+HW LQWHQVLHYH
GUDLQDJHVWHOVHO KHHIW QDDVW GH DDQZH]LJKHLG YDQ SHUPDQHQWH NZHO
effect van de kwel, drainage, het afwateringsstelsel en de bodemopbouw op de waterhuisDDQ]LHQOLMNHLQYORHGRSGH*+*GH*/*HQGHIOXFWXDWLHYDQKHWJURQGZDWHU,QGH
houding tijdens het schatten van de Gt in het veld meegenomen. Het is van belang dat dit
NDUWHULQJ
LV tot
KHW
HIIHFW
YDQ GH
NZHO
GUDLQDJH KHW
DIZDWHULQJVVWHOVHO
HQ GH
effect ook
uiting
komt indien
andere
karteringstechnieken
worden
gebruikt.
ERGHPRSERXZ RS GH ZDWHUKXLVKRXGLQJ WLMGHQV KHW VFKDWWHQ YDQ GH *W LQ KHW YHOG
PHHJHQRPHQ +HW LV YDQ EHODQJ GLW HIIHFW RRN WRW XLWLQJ NRPW LQGLHQ DQGHUH
NDUWHULQJVWHFKQLHNHQZRUGHQJHEUXLNW
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)LJXXU  *WNDDUWHQ YDQ KHW JHELHG 6FKHHUZROGH *WNDDUW  OLQNV ERYHQ ..*W UHFKWV ERYHQ
In het gebied zijn tijdens de kartering met behulp van een edelmanboor ruim 4300 boringen
GHWDLONDUWHULQJOLQNVRQGHU
verricht tot een diepte van maximaal 180 cm-mv. Van al deze boorlocaties is het bodemprofiel
beschreven en zijn er grondwaterstanden in alle boorgaten gemeten. De gemiddelde boordichtheid bedroeg ca. 1 boring per 0,8 ha. Om de kaartvlakgrenzen goed vast te kunnen stel$OWHUUD$FWXHOH*WREY.DUW.HQPGRF

len zijn naast de beschreven boringen een groot aantal tussenboringen uitgevoerd
(ca. 4 maal
de hoeveelheid beschreven boringen). Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een gebiedsdekkende bodem- en grondwatertrappenkaart met een schaal van 1 : 10.000.
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De afzettingen uit het Pleistoceen die aan of nabij het oppervlak voorkomen bestaan voor
een deel uit dekzand en fluvioperiglaciaal zand. Deze afzettingen worden tot de Formatie
van Boxtel gerekend. Verder worden ook keileem en keizand behorende tot de Formatie van
Drenthe, aangetroffen. De stuifzandgronden behorende tot het Laagpakket van Kootwijk en
de veengronden behorende tot de Formatie van Nieuwkoop dateren uit het Holoceen. Door
de ontginning van de afgeveende gronden ontstond geleidelijk een cultuurlandschap. Ingrepen door de mens zoals ontwatering, bemesting, het winnen van veen en zand, bezanden,
diepploegen, diepspitten, egaliseren, het aanleggen van wegen en waterlopen en bodemgebruik hebben de bodem en het landschap in de loop der jaren (eeuwen) doen veranderen.
Het landinrichtingsgebied Scheerwolde bestaat thans, voor wat het gebied ten zuiden van
het Kanaal Steenwijk-Ossenzijl betreft, nagenoeg geheel uit veenontginningsgronden. Naast
veenwinning, diepe grondbewerking en ontwatering is ook een deel van het veen verdwenen
als gevolg van oxidatie.
&IGUUR 

D

E D/MEINP/LDER 3 ME4 P/LDERPEILEN EN DE BEL
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De polders in het gebied Scheerwolde (zogenaamde domeinpolders) hebben relatief diep liggende peilen waardoor ook onder de huidige omstandigheden een continue kwelstroom vanaf het Drentsch Plateau en vanuit de boezem (zogenaamde Boezem van Vollenhove) richting
deze polders plaatsvindt (polder- en boezempeilen etc. figuur 8.3). Waterhuishoudkundig is
de Boezem van Vollenhove van belang voor het hele gebied. De boezem ontvangt water door
afvoer van de Steenwijker Aa (ten noorden van Steenwijk), bemaling vanuit de nabij gelegen
polders, schut- en lekverliezen bij sluizen en de afvoer van de rioolzuivering bij Steenwijk.
Afvoer vanuit de boezem vinden plaats via het gemaal Stroink. Vanuit de boezem kan in
droge perioden wateraanvoer plaatsvinden naar nabijgelegen polders. Daarnaast verliest de
boezem water door verdamping en wegzijging. Het peil van de boezem, waar De Wieden en
De Weerribben deel van uitmaken, wordt gehandhaafd tussen NAP –0,80 en NAP –0,70. Het
Waterschap Reest en Wieden beheert in dit gebied de waterkwantiteit en waterkwaliteit.
Het huidige stelsel van waterlopen voldoet niet overal aan de landbouwkundige wensen met
betrekking tot de detailontwatering (Stoffelsen, 2008). Dit wordt veroorzaakt door de hoogteligging, detailontwatering, perceelsbreedte maar ook door de profielopbouw die op korte
afstand aanzienlijk kan variëren (figuur 8.4). Daarom is het, mede door de holle ligging van
percelen, niet eenvoudig om in dit gebied een optimaal waterpeil te realiseren.
&IGUUR 
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)LJXXU6OHFKWHHQZLVVHOYDOOLJHJURHLYDQPDLV DXJXVWXV DOVJHYROJYDQHHQVWDJQHUHQGH
PHHUERGHPODDJKRRJ
FD´FPzPY
In
het gebied zijn de laatste
decennia door LQKHWERGHPSURILHO
het dempen van sloten een groot aantal perce-


,QKHWJHELHG]LMQGHODDWVWHGHFHQQLDGRRUKHWGHPSHQYDQVORWHQHHQJURRWDDQWDO
ontwateringsintensiteit te compenseren. Dit blijkt in de praktijk op een aantal locaties niet
SHUFHOHQVDPHQJHYRHJG'RRUKHWDDQOHJJHQYDQ H[WUD EXLVGUDLQDJHLVJHWUDFKWGH
het gewenste effect te hebben. Dit is het gevolg van de aanwezigheid van weerstandbiedende
DIQDPHLQGHRQWZDWHULQJVLQWHQVLWHLWWHFRPSHQVHUHQ'LWEOLMNWLQGHSUDNWLMNRSHHQ
lagen zoals een meerbodem laag en/of lössleemlaagjes hoog in het bodemprofiel. Hierdoor
DDQWDO ORFDWLHV QLHW KHW JHZHQVWH HIIHFW WH KHEEHQ 'LW LV KHW JHYROJ YDQ GH
blijven
deze percelen,
de intensieve ontwatering,
te nat voor een ODDJ
optimale
DDQZH]LJKHLG
YDQ ondanks
ZHHUVWDQGELHGHQGH
ODJHQ ]RDOVmeestal
HHQ PHHUERGHP
HQRI
bedrijfsvoering.
O|VVOHHPODDJMHVKRRJLQKHWERGHPSURILHO+LHUGRRUEOLMYHQGH]HSHUFHOHQRQGDQNV
GHLQWHQVLHYHRQWZDWHULQJPHHVWDOWHQDWYRRUHHQRSWLPDOHEHGULMIVYRHULQJ
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9HUGHUNRPHQLQGLWJHELHGQDDVWJURQGHQPHWZDWHURYHUODVWRRNJURQGHQYRRUGLH
WLMGHQV KHW JURHLVHL]RHQ SHULRGLHN GURRJWHJHYRHOLJ ]LMQ 0HW QDPH WLMGHQV SHULRGHQ
PHWQHHUVODJWHNRUWHQWUHGHQRSGH]HJURQGHQDOVJHYROJYDQYRFKWWHNRUWHQYULMVQHO
JHZDVRSEUHQJVWGHSUHVVLHV RS 'LW JHOGW YRRU GH PHHVWH JHZDVVHQ GLH ZRUGHQ
YHUERXZG RS GH OHHPDUPH SRG]ROJURQGHQ PHW *W 9,,R GLH YRRUNRPHQ RS GH
len samengevoegd. Door het aanleggen van (extra) buisdrainage is getracht de afname in de
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Verder komen in dit gebied naast gronden met wateroverlast ook gronden voor die tijdens het
groeiseizoen periodiek droogtegevoelig zijn. Met name tijdens perioden met neerslagtekorten
treden op deze gronden als gevolg van vochttekorten vrij snel gewasopbrengstdepressies op.
Dit geldt voor de meeste gewassen die worden verbouwd op de leemarme podzolgronden met
Gt VIIo die voorkomen op de dekzandruggen in het midden en zuiden van het onderzoeksgebied.
Bodemkundig bestaat dit gebied vooral uit madeveengronden. Dit zijn veengronden zonder
een mineraal dek. In de omgeving van de voormalige Steenwijker Aa (noorden en noordoostelijk deel van het gebied) zijn deze bovengronden zelfs ijzerrijk. De meest voorkomende
veensoorten die in het gebied zijn aangetroffen zijn veenmosveen, zeggeveen, rietzeggeveen,
mesotroof broekveen en baggerachtig veen. In het gebied komen naast veengronden ook,
moerige gronden, zandgronden en keileemgronden voor.
Veel moerige gronden hebben als gevolg van diepe grondbewerking en/of bezanding een
zanddek gekregen. Het grootste oppervlak van de moerige gronden wordt ingenomen door
de broekeerdgronden met een zanddek. Veelvuldig worden er in de ondergrond sterk tot zeer
sterk lemige, zeer fijn zandige meerbodemlagen aangetroffen, die meestal stagnerend werken
met betrekking tot de waterhuishouding. Tijdens het schatten van de Gt is hiermee rekening
gehouden. Aangezien de dikte van het veenpakket door oxidatie en inklinking geleidelijk
aan afneemt, zal het areaal moerige podzolgronden en broekeerdgronden ten koste van de
veengronden in de toekomst groter worden. Dit verschijnsel is thans goed waarneembaar
indien de huidige bodemkaart vergeleken wordt met de Bodemkaart van Nederland, schaal
1: 50.000, uit de tachtiger jaren.
Binnen de zandgronden zijn de veldpodzolgronden het meest vertegenwoordigd. Ze worden
gekenmerkt door een dunne humushoudende bovengrond en een duidelijke humuspodzol-Bhorizont (inspoelingslaag) die meestal direct onder de bouwvoor is gelegen. Bij veel veldpodzolgronden ten noorden van het Kanaal Steenwijk-Ossenzijl komt keileem in de ondergrond
voor. Ten zuiden van dit kanaal wordt binnen de boordiepte van 150 cm-mv. geen keileem
aangetroffen. Wel worden er plaatselijk in de ondergrond storende ‘waterhardlagen’ aangetroffen. Een ‘waterhardlaag’ kan ontstaan indien regenwater humus uit een hoogveenpakket uitspoelt en dit vervolgens als één of meerdere lagen in de dekzandondergrond worden
afgezet (Dekker et. al 1991; Vroon et al., 1988). Deze humusrijke waterhardlagen zijn in het
algemeen hard, hebben een hoge dichtheid, zijn verkit en hebben, net als keileem, veelal een
stagnerende werking voor de neerwaarts stroming van regenwater. De gooreerdgronden, die
ook veelvuldig in het gebied voorkomen, zijn min of meer vergelijkbaar met de veldpodzolgronden. Bij de gooreerdgronden ontbreekt de humuspodzol-B-horizont of is deze zeer zwak
ontwikkeld. In de lagere terreindelen worden in de ondergrond veelvuldig weerstandbiedende lössleemlagen aangetroffen die meestal storend werken op de waterbeweging.
De oude kleigronden in dit gebied bestaan alleen uit keileemgronden. Deze gronden worden
aangetroffen op de hogere plateaus in het noordelijk deel van het onderzoeksgebied. Meestal
is boven de keileem een laagje sterk lemig dekzand of keizand aanwezig. Op sommige plaatsen heeft zich hierin een min of meer duidelijke podzol-B ontwikkeld, die plaatselijk ‘kazig’
cq. smerend is en zich soms tot in de keileem voortzet. Typerend voor keileemgronden is het
geringe waterbergend vermogen. Hierdoor zal er na een neerslagrijke periode vooral in kleine
depressies vrij snel plasvorming plaatsvinden.
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De fluctuatie van het grondwater varieert van ca. 35 cm in het veenontginningsgebied tot
meer dan 300 cm op het stuwwalgedeelte in het noorden van het gebied. De natte gronden
met grondwatertrap (Gt) Ia, IIa IIIa, Vao, en Vad zijn het minst goed ontwaterd en hebben
vooral in de winterperioden te kampen met relatief hoge grondwaterstanden. Het zijn vooral
de veengronden in de omgeving van natuurgebieden waar hoge slootpeilen en kwel een belangrijke invloed uitoefenen. Ook op plaatsen waar keileem stagnerend werkt op de verticale
waterbeweging van het neerslagoverschot komen periodiek natte omstandigheden voor.
De gronden die gekarakteriseerd zijn met Gt IIb, Gt IIIb, Gt Vbo en Gt Vbd kunnen getypeerd
worden als gronden met een redelijke ontwatering. In het poldergebied van het landinrichtingsgebied Scheerwolde worden, vanwege de geringe grondwaterstandsfluctuaties, voornamelijk Gt IIb, IVu, en Gt VIIo aangetroffen. De gronden (meestal broekeerdgronden, zWz) die
zijn gekarakteriseerd met Gt IIIb hebben een weerstandsbiedende laag in het bodemprofiel
die invloed heeft op de waterhuishouding. Dit geldt ook voor een deel van de bodemtypen
met Gt IIb en Gt IVu. Hierdoor is in deze gronden de fluctuatie van het grondwater (GLG-GHG)
groter dan de fluctuatie in de ‘open’ profielen. Uit landbouwkundig oogpunt zijn de gronden
met Gt-klasse IVu qua vochtvoorziening en ontwatering optimaal. Indien er een weerstandbiedende laag in het bodemprofiel voorkomt kan deze tijdelijk wateroverlastproblemen geven
in periodiek natte omstandigheden. Gronden met grondwatertrap Vbd wordt voornamelijk
aangetroffen in het uiterste noorden van het gebied. Ze komen voor op plaatsen waar de keileemondergrond tussen de 40 en 80 cm-mv. begint.
Goed tot zeer goed ontwaterde gronden zijn getypeerd met Gt VI en Gt VIIo. Afhankelijk van
de bovengronddikte, de profielopbouw en de GLG kunnen de gronden met Gt-klasse VIo en
droger in meer of mindere mate droogtegevoelig zijn. Vooral de gewassen op meestal leemarme bovengronden met grondwatertrap VIIo hebben in een gemiddeld jaar of droger te kampen met aanzienlijke opbrengstdepressies door vochttekorten.
Ten aanzien van de relatie hoogteligging en bodemgesteldheid kan voor dit gebied nog worden opgemerkt, dat deze relatie maar voor een deel opgaat. Daar waar veel verwerkte gronden voorkomen, is de relatie tussen de bodemgesteldheid en de relatieve hoogteverschillen
verstoord. Verder vertonen de begindiepte en dikte van meerbodem-, waterhard- en keileemlagen weinig samenhang met de hoogtekaart. Hierdoor kunnen relatief hoog gelegen gronden
als gevolg van storende lagen in het bodemprofiel relatief nat zijn. Dit komt met name in het
oostelijk deel van het gebied voor. Daarnaast zijn ook de relatief hoog gelegen keileemgronden
in het noorden van het gebied relatief gezien nat en vertonen nauwelijks of geen samenhang
met de hoogteligging op regionale schaal. Hierdoor is het van belang bij de bepaling van de
grondwaterstandsituatie de bodemkundige situatie mee te nemen.

 V ERI &IC !4IE V !N DE GHG
Uit de vergelijking tussen beide typen Gt-karteringen blijkt, dat de KK-GHG gemiddeld
16,6 cm natter is dan de GHG in de detailkarteringen (figuur 8.5). Indien gekeken wordt naar
de regressierelatie tussen de KK-GHG’s en de GHG’s uit de detailkarteringspunten blijkt dat
26 % van de variantie wordt verklaard. Daarnaast geeft de KK-kaart de GHG’s vanaf ca. 30 cmmv systematisch te droog weer (figuur 8.5) ten opzichte van de detailkarteringspunten. De
richtingscoëfficiënt is voor de KK-GHG laag (0,26). Dit betekent dat er voor het voorspellen van
de GHG een afvlakking plaats vindt.
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)LJXXU  9HULILFDWLHUHVXODWHQ YDQ GH ..*+* DDQ GH KDQG YDQ GH *W LQIRUPDWLH XLW GH GHWDLONDUWHULQJ
6FKHHUZROGH Indien gekeken wordt naar de ruimtelijke verdeling van de verschillen (figuur 8.6) dan komt
tot uiting dat de verschillen overal in het gebied voorkomen. Dit wordt grotendeels veroor-


zaakt door het schaalverschil tussen de bodem- en Gt-kaart 1:50.000 en de detailkartering
,QGLHQ JHNHNHQ
ZRUGW QDDU GH UXLPWHOLMNH YHUGHOLQJ YDQ GH YHUVFKLOOHQ ILJXXU  
(schaal 1 : 10.000)(figuur 8.2). Op de Gt-kaart uit de detailkartering Scheerwolde zijn namelijk
GDQ NRPW WRW
XLWLQJ
GDW GH YHUVFKLOOHQ RYHUDO LQ KHW JHELHG YRRUNRPHQ 'LW ZRUGW
een groot aantal kleinere drogere en nattere gebiedjes onderscheiden die niet op de bodemJURWHQGHHOV YHURRU]DDNW GRRU KHW VFKDDOYHUVFKLO WXVVHQ GH ERGHP HQ *WNDDUW
kaart schaal 1 : 50.000 voorkomen.
HQGHGHWDLONDUWHULQJ VFKDDO ILJXXU 2SGH *WNDDUWXLWGH
GHWDLONDUWHULQJ6FKHHUZROGH]LMQQDPHOLMNHHQJURRWDDQWDONOHLQHUHGURJHUHHQQDWWHUH
&IGUUR  V
ER 3CHIL IN GHG 4U33EN DE KK GHG EN DE GHG /P B!3I3 V!N DE 4!ILK !R 4ERINGEN
JHELHGMHVRQGHUVFKHLGHQGLHQLHWRSGHERGHPNDDUWVFKDDOYRRUNRPHQ

'HYHUVFKLOOHQ]LMQLQKHWFHQWUXPYDQKHWJHELHGHQDDQGHZHVWNDQWYDQKHWJHELHG
KHWJURRWVW+HWDDQGH ZHVWNDQWUHODWLHIODDJJHOHJHQJHELHGEHVWDDWXLWUHGHOLMNWRW
JRHG GRRUODWHQGH PRHULJH HQ YHHQJURQGHQ PHW HHQ LQWHQVLHI RQW HQ
DIZDWHULQJVVWHOVHO'LWLVQDDVWGHDIYODNNLQJHHQPRJHOLMNHYHUNODULQJYRRUGHQDWWHUH
*+*·VLQGHGHWDLONDUWHULQJ9RRUWVNDQQRJZRUGHQRSJHPHUNWGDWGH*+*·VRS
GHERGHPNDDUWVFKDDOYRRUQDPHOLMNEHVWDDQXLW*W,,,EHQ9,RWHUZLMOGH
*+*·VLQGHGHWDLONDUWHULQJYRRUQDPHOLMNEHWUHNNLQJKHEEHQRS*W,,E,9XHQ9,,R
ILJXXU 'LWEHWHNHQWGDWGH*+*LQGHGHWDLONDUWHULQJRYHUKHWDOJHPHHQGURJHU
LV GDQ GH    NDDUW +LHUXLW NDQ ZRUGHQ JHFRQFOXGHHUG GDW GH JHKDQWHHUGH
YHUVFKXLYLQJYRRUGH*+*GLHLVJHEUXLNWELMGHQHHUVFKDOLQJYRRUYULMZHOKHWJHKHOH
JHELHGWHNOHLQLVJHZHHVWZDDUGRRUGHDFWXHOH..*+*XLWHLQGHOLMNWHQDWXLWNRPW
'LWNDQZRUGHQJHwOOXVWUHHUGDDQGHKDQGYDQWZHHPDUNDQWHGHN]DQGUXJJHQGLHLQ
KHW PLGGHQ HQ LQ KHW ]XLGHQ YDQ KHW SROGHUJHELHG YRRUNRPHQ 2S EDVLV YDQ GH
LQIRUPDWLH XLW GH GHWDLONDUWHULQJ NRPHQ LQ GH]H GHN]DQGUXJJHQ YRRUDO OHHPDUPH
SRG]ROJURQGHQPHW*W9,,RYRRU2SGHERGHPHQ*WNDDUWNRPHQLQ
GH]H GHN]DQGUXJJHQ YRRUDO SRG]ROJURQGHQ PHW *W 9, YRRU 'H JHKDQWHHUGH
YHUVFKXLYLQJYDQGHRXGH*+*EOLMNWWHJHULQJRPGH..*+*XLWWHODWHQNRPHQ
RSHHQ*W9,,R




)LJXXU9HUVFKLOLQ*+*WXVVHQGH..*+*HQGH*+*RSEDVLVYDQGHWDLONDUWHULQJHQ


,QKHWRRVWHOLMNGHHOYDQKHWJHELHGZDDUPHHU¶RSHQ·]DQGJURQGHQYRRUNRPHQ]LMQ
GHYHUVFKLOOHQWXVVHQEHLGHW\SHQNDUWHULQJHQPLQGHUJURRW'HYHUVFKLOOHQ]LMQRRN
$OWHUUD$FWXHOH*WREY.DUW.HQPGRF

PLQGHU JURRW LQ KHW QRRUGRRVWHOLMN GHHO YDQ KHW SROGHUJHELHG ZDDU YRRUQDPHOLMN
PRHULJH JURQGHQ HQ ]DQGJURQGHQ YRRUNRPHQ 9ULMZHO DO GH]H JURQGHQ ]LMQ
57
JHGUDLQHHUG HQ KHEEHQ HHQ UHGHOLMN LQWHQVLHI DIZDWHULQJVVWHOVHO 9HUGHU ]LMQ GH
YHUVFKLOOHQRRNPLQGHUJURRWLQKHWQRRUGHOLMNGHHOYDQKHWJHELHGZDDUGHNHLOHHP
ELQQHQ ERRUEHUHLN LV DDQJHWURIIHQ VWXZZDO  'H]H JURQGHQ ]LMQ PHHVWDO QLHW
JHGUDLQHHUGHQHULVQDXZHOLMNVHHQDIZDWHULQJVVWHOVHODDQZH]LJ
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De verschillen zijn in het centrum van het gebied en aan de westkant van het gebied het
grootst. Het aan de westkant relatief laag gelegen gebied bestaat uit redelijk tot goed doorlatende moerige- en veengronden met een intensief ont- en afwateringsstelsel. Dit is naast
de afvlakking een mogelijke verklaring voor de nattere GHG’s in de detailkartering. Voorts
kan nog worden opgemerkt, dat de GHG’s op de bodemkaart schaal 1 : 50.000 voornamelijk
bestaan uit Gt IIIb en VIo terwijl de GHG’s in de detailkartering voornamelijk betrekking hebben op Gt IIb, IVu en VIIo (figuur 8.2). Dit betekent dat de GHG in de detailkartering over het
algemeen droger is dan de 1 : 50.000 kaart. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de gehanteerde verschuiving voor de GHG die is gebruikt bij de neerschaling voor vrijwel het gehele
gebied te klein is geweest, waardoor de actuele KK-GHG uiteindelijk te nat uitkomt. Dit kan
worden geïllustreerd aan de hand van twee markante dekzandruggen die in het midden en
in het zuiden van het poldergebied voorkomen. Op basis van de informatie uit de detailkartering komen in deze dekzandruggen vooral leemarme podzolgronden met Gt VIIo voor. Op
de 1 : 50 000 bodem- en Gt-kaart komen in deze dekzandruggen vooral podzolgronden met
Gt VI voor. De gehanteerde verschuiving van de oude GHG blijkt te gering om de KK-GHG uit
te laten komen op een Gt VIIo.
In het oostelijk deel van het gebied waar meer ‘open’ zandgronden voorkomen zijn de verschillen tussen beide typen karteringen minder groot. De verschillen zijn ook minder groot
in het noordoostelijk deel van het poldergebied waar voornamelijk moerige gronden en zandgronden voorkomen. Vrijwel al deze gronden zijn gedraineerd en hebben een redelijk intensief afwateringsstelsel. Verder zijn de verschillen ook minder groot in het noordelijk deel van
het gebied waar de keileem binnen boorbereik is aangetroffen (stuwwal). Deze gronden zijn
meestal niet gedraineerd en er is nauwelijks een afwateringsstelsel aanwezig.

KHWJHELHGHQGHNRRSYHHQJURQGHQPHW*W,,DHQ,,ELQKHW]XLGHOLMNGHHOYDQKHW
&IGUUR  V/
/R 3PEL &/U4EN V!N DE GHG PER B //RPUN 4 UI 4 DE DE 4!ILK !R 4ERING 3CHEER 7/LDE
RQGHU]RHNVJHELHG


)LJXXU9RRUVSHOIRXWHQYDQGH*+*SHUERRUSXQWXLWGHGHWDLONDUWHULQJ6FKHHUZROGH
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'HNZDOLWHLWYDQGHJHPLGGHOGHZDDUGHYDQGH..*+*LVSHUORFDWLHJHYHULILHHUG
DDQGHKDQGYDQKHWEHWURXZEDDUKHLGVLQWHUYDOYDQGHJHVFKDWWH*+*·VXLWGH
GHWDLONDUWHULQJ+LHUYRRULVSHUORFDWLHDDQJHJHYHQRIKHWEHWURXZEDDUKHLGVLQWHUYDODO
GDQQLHWLVRYHUVFKUHGHQ ILJXXU 8LWGH]HILJXXUEOLMNWGDWGH..*+*LQFDLQ
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Om een inschatting te kunnen geven van de nauwkeurigheid van deze schattingen is ook
voor dit gebied gebruik gemaakt van een landelijke tabel, waarin per groep van bodemeenheden en Gt-klassen een betrouwbaarheid (95 %) voor zowel de GHG als voor de GLG is geschat
(zie tabel 4.1). De voorspelfouten van de geschatte GHG’s uit de detailkartering Scheerwolde
zijn het grootst in de relatief hoog gelegen dekzandruggen en in het poldergebied waar vooral leemarme en zwak lemige podzolgronden voorkomen (figuur 8.7). De GHG’s zijn in deze
gronden vanwege vage profielkenmerken minder nauwkeurig te schatten dan de GHG’s die
zijn geschat in de nattere gronden. Voorbeelden van de nattere gronden zijn de madeveengronden met Gt IIb rondom de natuurgebieden in het westelijk deel van het gebied en de
koopveengronden met Gt IIa en IIb in het zuidelijk deel van het onderzoeksgebied.
De kwaliteit van de gemiddelde waarde van de KK-GHG is per locatie geverifieerd aan de
hand van het 95 % betrouwbaarheidsinterval van de geschatte GHG’s uit de detailkartering.
Hiervoor is per locatie aangegeven of het betrouwbaarheidsinterval al dan niet is overschreden (figuur 8.8). Uit deze figuur blijkt dat de KK-GHG in ca. in 37 % van de locaties wordt
overschreden. Vooral in het relatief laag gelegen gebied in het westelijk deel van het onderzoeksgebied liggen veel locaties waar de KK-GHG’s buiten het 95 % betrouwbaarheidsinterval vallen. Dit wordt vooral veroorzaakt door de relatief kleine voorspelfouten in dit gebied
(figuur 8.7) al dan niet in combinatie met het schaalverschil tussen beide typen karteringen
en de gehanteerde verschuiving. Dit geldt ook voor de gronden in het centrum van het onderzoeksgebied. Ook in de dekzandruggen ligt het merendeel van de locaties buiten het betrouwbaarheidsinterval van de GHG’s uit de detailkartering ondanks de grote voorspelfouten van
'HUHODWLHIODJHUJHOHJHQPRHULJHJURQGHQ
*W,,E LQKHWRRVWHOLMNHQQRRUGHOLMNGHHO
de GHG’s uit de detailkartering. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt, doordat de verschuiving
YDQKHWJHELHGOLJJHQPHUHQGHHOVZHOELQQHQKHWEHWURXZEDDUKHLGVLQWHUYDO'LW
vanUHODWLHI
de ‘oude’
GHG’s YHUVFKXLYLQJ
op basis van de
GHG
uit tabel
4.1 te YDQ
gering
NRPW GRRU GH
JHULQJH
YDQ
GHinformatie
¶RXGH· *+*
RS EDVLV
GHis geweest, waar*+*LQIRUPDWLHXLWWDEHOZDDUGRRUGH..*+*UHGHOLMNRYHUHHQNRPWPHWGH
door uiteindelijk de KK-GHG te nat is geschat.
*+*XLWGHGHWDLONDUWHULQJ'LWJHOGWRRNYRRUKHW]XLGHOLMNGHHOYDQKHWJHELHGZDDU
YRRUQDPHOLMN]ZDNOHPLJHHQOHHPDUPHYHOGSRG]ROJURQGHQPHW*W,,EYRRUNRPHQ
&IGUUR  L/
C!4IE3 V!N DE KK GHG 3 DIE LIGGEN BINNEN  EN BUI 4EN  HE 4   BE4R /U7B!!RHEID 3IN 4ERV !L V !N DE GHG 3 UI 4 DE

DE4!ILK !R 4ERING 3CHEER 7/LDE

/RFDWLHVYDQGH..*+*·VGLHOLJJHQELQQHQ  HQEXLWHQ  KHWEHWURXZEDDUKHLGVLQWHUYDOYDQGH
*+*·VXLWGHGHWDLONDUWHULQJ6FKHHUZROGH





9HULILFDWLH*/*

'H */*·V XLW GH .. *WNDDUW EOLMNHQ QD YHUJHOLMNLQJ PHW GH */*·V XLW GH
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De relatief lager gelegen moerige gronden (Gt IIb), in het oostelijk en noordelijk deel van het
gebied, liggen merendeels wel binnen het 95 % betrouwbaarheidsinterval. Dit komt door de
relatief geringe verschuiving van de ‘oude’ GHG op basis van de GHG informatie uit tabel 3.3,
waardoor de KK-GHG redelijk overeenkomt met de GHG uit de detailkartering. Dit geldt ook
voor het zuidelijk deel van het gebied waar voornamelijk zwak lemige en leemarme veldpodzolgronden met Gt IIb voorkomen.

 V ERI &IC !4IE GLG
De GLG’s uit de KK Gt-kaart blijken na vergelijking met de GLG’s uit de detailkartering
Scheerwolde gemiddeld 20,4 cm droger te zijn (figuur 8.9). Indien gekeken wordt naar de
regressierelatie tussen de KK-GLG’s en de GLG’s uit de detailkarteringspunten dan blijkt, dat
25 % van de variantie wordt verklaard. Daarnaast geeft de KK Gt-kaart de GLG’s systematisch
te droog weer ten op zichte van de detailkarteringspunten. Vanaf een GLG van ca. 130 cm-mv.
geldt het omgekeerde. Dit betekent voor het poldergebied Scheerwolde dat het merendeel van
de karteerbare kenmerken GLG’s te droog zijn geschat. Als gevolg van een lage richtingscoëfficiëntNHQPHUNHQ
(0,46) vindt er*/*·V
een afvlakking
van de
GLGJHVFKDW
plaats. $OV JHYROJ YDQ HHQ ODJH
GH NDUWHHUEDUH
WH GURRJ
]LMQ
ULFKWLQJVFRsIILFLsQW  YLQGWHUHHQDIYODNNLQJYDQGH*/*SODDWV
&IGUUR
ERI &IC !4IERE 3UL !4EN V!N DE KK GLG !!N DE H !ND V !N DE G4 IN &/RM !4IE UI 4 DE DE 4!ILK !R 4ERING 3CHEER 7/LDE
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)LJXXU  9HULILFDWLHUHVXODWHQ YDQ GH ..*/* DDQ GH KDQG YDQ GH *W LQIRUPDWLH XLW GH GHWDLONDUWHULQJ
6FKHHUZROGH

Indien gekeken wordt naar de ruimtelijke verdeling van de verschillen (figuur 8.10) dan komt

,QGLHQ JHNHNHQ
ZRUGW
GH UXLPWHOLMNH
GH YHUVFKLOOHQ
ILJXXU 
 KKtot uiting
dat QDDU
de verschillen
overal inYHUGHOLQJ
het gebiedYDQ
voorkomen.
In het algemeen
zijn de
GDQ NRPWGLG’s
WRW XLWLQJ
GDW
GH
YHUVFKLOOHQ
RYHUDO
LQ
KHW
JHELHG
YRRUNRPHQ
,Q
KHW
ten opzichte van de GLG’s uit de detailkartering te droog geschat. Dit wordt ondermeer
DOJHPHHQ ]LMQ
GH ..*/*·V
RS]LFKWH
YDQbodemGH */*·V
GH GHWDLONDUWHULQJ
veroorzaakt,
doordat deWHQ
GLG’s
in een aantal
en Gt XLW
vlakken
(vooral Gt IIIb) op WH
bodemGURRJ JHVFKDW
'LW
ZRUGW
RQGHUPHHU
YHURRU]DDNW
GRRUGDW
GH
*/*·V
LQ
HHQ
DDQWDO
kaart schaal 1 : 50.000 (figuur 8.2) ten opzichte van een groot aantal bodem- en Gt vlakken
ERGHPHQ*WYODNNHQ
YRRUDO*W,,,E
RSERGHPNDDUWVFKDDO
ILJXXU
 de
uit de detailkartering
(voornamelijk
Gt IIb) droger is. Daarnaast vindt er met
behulp van
WHQ RS]LFKWH
YDQ HHQ JURRW DDQWDO ERGHP HQ *W YODNNHQ XLW GH GHWDLONDUWHULQJ
neerschalingstechniek ook nog eens een verschuiving van de ‘oude’ GLG plaats, waardoor
YRRUQDPHOLMN
*W ,,E  GURJHU LV 'DDUQDDVW YLQGW HU PHW EHKXOS YDQ GH
uiteindelijk de KK-GLG te droog is geschat. Dit is goed te zien in het noordoosten van het onQHHUVFKDOLQJVWHFKQLHN
RRN QRJ HHQV HHQ YHUVFKXLYLQJ YDQ GH ¶RXGH· */* SODDWV
derzoeksgebied. In de detailkartering komen hier vooral gronden met Gt IIb voor terwijl dat
ZDDUGRRU XLWHLQGHOLMN GH ..*/* WH GURRJ LV JHVFKDW 'LW LV JRHG WH ]LHQ LQ KHW
op de Bodem- en Gt-kaart schaal 1 : 50 000 hier voornamelijk gronden met Gt IIIb voorkomen.
QRRUGRRVWHQ YDQ KHW RQGHU]RHNVJHELHG ,Q GH GHWDLONDUWHULQJ NRPHQ KLHU YRRUDO
Het is opmerkelijk dat de oudere informatie uit de Bodem- en Gt-kaart schaal 1 : 50 000 de
JURQGHQPHW*W,,EYRRUWHUZLMOGDWRSGH%RGHPHQ*WNDDUWVFKDDOKLHU
GLG droger weergeeft dan de recentere informatie op basis van detailkarteringen. Een deel
YRRUQDPHOLMN JURQGHQ PHW *W ,,,E YRRUNRPHQ +HW LV RSPHUNHOLMN GDW GH RXGHUH
kunnen worden in het feit dat er, nadat de bodemkaart schaal
LQIRUPDWLHvan
XLWde
GHverklaring
%RGHPzou
HQgezocht
*WNDDUW
VFKDDO     GH */* GURJHU ZHHUJHHIW
1 : 50.000 voor dit gebied is vervaardigd, nog aanzienlijk wat veen door oxidatie is verdwenen,
GDQ GH UHFHQWHUH LQIRUPDWLH RS EDVLV YDQ GHWDLONDUWHULQJHQ (HQ GHHO YDQ GH
waardoor delen van het onderzoeksgebied zelfs natter kunnen zijn geworden. Verder worden
YHUNODULQJ]RXJH]RFKWNXQQHQZRUGHQLQKHWIHLWGDWHUQDGDWGHERGHPNDDUWVFKDDO
de verschillen ook veroorzaakt door het verschil in kaartschaal tussen beide typen karterinYRRUGLWJHELHGLVYHUYDDUGLJGQRJDDQ]LHQOLMNZDWYHHQGRRUR[LGDWLHLV
gen.
De verschillen
zijnYDQ
daarentegen
minder groot in de]HOIV
bodemen Gt-vlakken
YHUGZHQHQ
ZDDUGRRU
GHOHQ
KHW RQGHU]RHNVJHELHG
QDWWHU
NXQQHQ(vooral
]LMQ het
JHZRUGHQ 9HUGHU ZRUGHQ GH YHUVFKLOOHQ RRN YHURRU]DDNW GRRU KHW YHUVFKLO LQ
NDDUWVFKDDO WXVVHQ EHLGH W\SHQ NDUWHULQJHQ 'H YHUVFKLOOHQ ]LMQ GDDUHQWHJHQ PLQGHU
JURRW LQ GH ERGHP HQ *WYODNNHQ YRRUDO KHW PLGGHQ HQ ]XLGHQ YDQ KHW
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RQGHU]RHNVJHELHG ZDDULQGHGHWDLONDUWHULQJHHQ*W,9XHQ9,,RLVRQGHUVFKHLGHQ
'HYHUVFKLOOHQ]LMQRRNPLQGHUJURRWLQGHNHLOHHPJURQGHQGLHOLJJHQLQGHVWXZZDO
LQKHWXLWHUVWHQRRGZHVWHQYDQKHWRQGHU]RHNVJHELHG
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midden en zuiden van het onderzoeksgebied) waar in de detailkartering een Gt IVu en VIIo is
onderscheiden. De verschillen zijn ook minder groot in de keileemgronden die liggen in de
stuwwal in het uiterste noodwesten van het onderzoeksgebied.
&IGUUR 

V

ER 3CHIL IN GLG 4U33EN DE KK GLG EN DE GLG /P B!3I3 V!N DE 4!ILK !R 4ERINGEN


)LJXXU9HUVFKLOLQ*/*WXVVHQGH..*/*HQGH*/*RSEDVLVYDQGHWDLONDUWHULQJHQ

De voorspelfouten van de geschatte GLG’s uit de detailkartering Scheerwolde zijn het grootst
(ca.YDQ
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in het poldergebied
'H YRRUVSHOIRXWHQ
GH JHVFKDWWH
*/*·V
GH GHWDLONDUWHULQJ
]LMQ waar vooral
leemarme
en zwak lemige podzolgronden voorkomen (figuur 8.11). De voorspelfouten van
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PDGHYHHQJURQGHQPHW*W,,EURQGRPGHQDWXXUJHELHGHQLQKHWZHVWHOLMNGHHOHQKHW
relatief klein (ca. 7,5 cm). Aan de hand van profielkenmerken is de GLG in deze gronden vrij
QRRUGHOLMNGHHOYDQKHWJHELHGRILQGHNRRSYHHQJURQGHQPHW*W,,DHQ,,ELQKHW
nauwkeurig te schatten.
]XLGHOLMNGHHOYDQKHWRQGHU]RHNVJHELHG]LMQUHODWLHINOHLQ
FDFP $DQGHKDQG
YDQSURILHONHQPHUNHQLVGH*/*LQGH]HJURQGHQYULMQDXZNHXULJWHVFKDWWHQ
De kwaliteit van de gemiddelde waarde van de KK-GLG is per locatie geverifieerd aan de hand

'HNZDOLWHLWYDQGHJHPLGGHOGHZDDUGHYDQGH..*/*LVSHUORFDWLHJHYHULILHHUG
van het 95 % betrouwbaarheidsinterval van de geschatte GLG’s uit de detailkartering, door
DDQGHKDQGYDQKHWEHWURXZEDDUKHLGVLQWHUYDOYDQGHJHVFKDWWH*/*·VXLWGH
per locatie aan te geven of het betrouwbaarheidsinterval al dan niet is overschreden (figuur
GHWDLONDUWHULQJGRRUSHUORFDWLHDDQWHJHYHQRIKHWEHWURXZEDDUKHLGVLQWHUYDODOGDQ
8.12). Uit deze figuur blijkt dat de KK-GLG in ca. 44 % van alle onderscheiden locaties wordt
QLHWLVRYHUVFKUHGHQ
ILJXXU
8LWGH]HILJXXUEOLMNWGDWGH..*/*LQFD
overschreden.
Vooral
in de nattere gebieden, zoals langs de randen van het onderzoeksgebied,
YDQDOOHRQGHUVFKHLGHQORFDWLHVZRUGWRYHUVFKUHGHQ9RRUDOLQGHQDWWHUHJHELHGHQ
liggen veel locaties waar de KK-GLG buiten het 95 % betrouwbaarheidsinterval ligt. Dit wordt
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grotendeels,
in 62
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de ..
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*/*EXLWHQKHWEHWURXZEDDUKHLGVLQWHUYDOOLJW'LWZRUGWJURWHQGHHOVLQ
1 : 50.000 (figuur 8.2) ten opzichte van de GLG’s uit de detailkartering in een aantal kaartvlakYDQGHJHYDOOHQYHURRU]DDNWGRRUGDWGH*/*·VLQGHERGHPNDDUWVFKDDO
ken (Gt IIIb versus Gt IIb) droger is geschat. Indien deze drogere schattingen in de bodemkaart
ILJXXU   WHQ schaal
RS]LFKWH
YDQ buiten
GH */*·V
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HHQdeDDQWDO
1 : 50.000
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betrouwbaarheidsinterval. Daarnaast komen in deze gebieden ook relatief kleine voorVFKDWWLQJHQLQGHERGHPNDDUWVFKDDOEXLWHQEHVFKRXZLQJZRUGHQJHODWHQ
spelfouten voor, waardoor uiteindelijk een deel van de karteerbare kenmerken GLG’s buiten
YDOWYDQGHSXQWORFDWLHVEXLWHQKHWEHWURXZEDDUKHLGVLQWHUYDO'DDUQDDVWNRPHQ
LQGH]HJHELHGHQRRNUHODWLHINOHLQHYRRUVSHOIRXWHQYRRUZDDUGRRUXLWHLQGHOLMNHHQ
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het 95 % betrouwbaarheidsinterval ligt. Een andere oorzaak waardoor de KK-GLG in dit gebied
GHHOYDQGHNDUWHHUEDUHNHQPHUNHQ*/*·VEXLWHQKHWEHWURXZEDDUKHLGVLQWHUYDO
buitenRRU]DDN
het betrouwbaarsheidsinterval
ligt is te wijten
aanJHELHG
het schaalverschil
tussen beide
OLJW (HQ DQGHUH
ZDDUGRRU GH ..*/*
LQ GLW
EXLWHQ KHW
typen
karteringen.
EHWURXZEDDUVKHLGVLQWHUYDO OLJW LV WH ZLMWHQ DDQ KHWVFKDDOYHUVFKLO WXVVHQ EHLGH W\SHQ
NDUWHULQJHQ
De relatief hoog gelegen podzolgronden in de dekzandruggen in het midden en zuiden van

het gebied
liggen
merendeels wel LQ
binnen
het 95 % betrouwbaarheidsinterval.
'H UHODWLHI KRRJ
JHOHJHQ
SRG]ROJURQGHQ
GH GHN]DQGUXJJHQ
LQ KHW PLGGHQDit
HQkomt door
de
relatief
grote
voorspelfouten
(tot
ca.
40
cm)
van
de
GLG’s
in
deze
‘vage’gronden.
]XLGHQ YDQ KHW JHELHG OLJJHQ PHUHQGHHOV ZHO ELQQHQ KHW  Ook in de
relatief gezien wat drogere gronden (gooreerd- en broekeerdgronden) met
Gt IVu (detailkarteEHWURXZEDDUKHLGVLQWHUYDO'LWNRPWGRRUGHUHODWLHIJURWHYRRUVSHOIRXWHQ
WRWFD
ring)
liggen
grotendeels
binnen
het
95
%
betrouwbaarheidsinterval.
FP  YDQ GH */*·V LQ GH]H ¶YDJH·JURQGHQ 2RN LQ GH UHODWLHI JH]LHQ ZDW GURJHUH
JURQGHQ JRRUHHUG HQ EURHNHHUGJURQGHQ  PHW *W ,9X GHWDLONDUWHULQJ  OLJJHQ
JURWHQGHHOVELQQHQKHWEHWURXZEDDUKHLGVLQWHUYDO
&IGUUR  V/
/R 3PEL &/U4EN V!N DE GLG PER B //RPUN 4 UI 4 DE DE 4!ILK !R 4ERING 3CHEER 7/LDE


)LJXXU9RRUVSHOIRXWHQYDQGH*/*SHUERRUSXQWXLWGHGHWDLONDUWHULQJ6FKHHUZROGH
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&IGUUR 

L/

C!4IE3 V!N DE KK GLG 3 DIE LIGGEN BINNEN EN BUI

4EN HE 4   BE4R /U7B!!RHEID 3IN 4ERV !L V !N

DE GLG 3 UI 4 DE DE 4!ILK !R 4ERING 3CHEER 7/LDE


)LJXXU/RFDWLHVYDQGH..*/*·VGLHOLJJHQELQQHQHQEXLWHQKHWEHWURXZEDDUKHLGVLQWHUYDOYDQGH
*/*·VXLWGHGHWDLONDUWHULQJ6FKHHUZROGH



 &LUC 4U !4IE



In het algemeen geldt voor het onderhavige gebied dat de KK-GHG te nat is geschat terwijl de

)OXFWXDWLH
KK-GLG daarentegen voor een groot deel van het gebied juist te droog is geschat. Dit betekent
ook dat de fluctuatie van het grondwater in een groot deel van het gebied te groot is ten op-

,QKHWDOJHPHHQJHOGWYRRUKHWRQGHUKDYLJHJHELHGGDWGH..*+*WHQDWLVJHVFKDW
zichte van de fluctuatie uit de detailkartering Scheerwolde (figuur 8.13). In deze figuur is te
WHUZLMOGH..*/*GDDUHQWHJHQYRRUHHQJURRWGHHOYDQKHWJHELHGMXLVWWHGURRJLV
zien, dat de fluctuatie van het grondwater die met behulp van de KK-methode is berekend,
JHVFKDW'LWEHWHNHQWRRNGDWGHIOXFWXDWLHYDQKHWJURQGZDWHULQHHQJURRWGHHOYDQ
ca. 40 groter is dan de fluctuatie in het poldergebied uit de detailkartering. De fluctuatie zal
KHW JHELHG WH JURRW LV WHQ RS]LFKWH YDQ GH IOXFWXDWLH XLW GH GHWDLONDUWHULQJ
dit gebied niet groot zijn, omdat dit gebied wordt gekarakteriseerd door een gebied met
6FKHHUZROGHinILJXXU
  ,Q GH]H ILJXXU LV WH ]LHQ GDW GH IOXFWXDWLH YDQ KHW
relatief veel permanente kwel en een intensief ont- en een afwateringsstelsel in combinatie
JURQGZDWHUGLHPHWEHKXOSYDQGH..PHWKRGHLVEHUHNHQGFDJURWHULVGDQGH
met veelal redelijk doorlatende diepere ondergronden, waardoor de fluctuatie van het grondIOXFWXDWLHLQKHWSROGHUJHELHGXLWGHGHWDLONDUWHULQJ'HIOXFWXDWLH]DOLQGLWJHELHGQLHW
water aanzienlijk wordt gedempt. In de gebieden met storende lagen hoog in het bodemJURRW]LMQRPGDWGLWJHELHGZRUGWJHNDUDNWHULVHHUGGRRUHHQJHELHGPHWUHODWLHIYHHO
profielHQ
is de
fluctuatie
van RQW
het grondwater
in de meeste situatiesLQ
wat
groter. In figuur
SHUPDQHQWH NZHO
HHQ
LQWHQVLHI
HQ HHQ DIZDWHULQJVVWHOVHO
FRPELQDWLH
PHW8.13 zijn
dit
vooral
de
locaties
met
een
fluctuatiegrootte
tussen
de
40
en
80
cm.
YHHODO UHGHOLMN GRRUODWHQGH GLHSHUH RQGHUJURQGHQ ZDDUGRRU GH IOXFWXDWLH YDQ KHW
JURQGZDWHU DDQ]LHQOLMN ZRUGW JHGHPSW ,Q GH JHELHGHQ PHW VWRUHQGH ODJHQKRRJ LQ
KHW ERGHPSURILHO LV GH IOXFWXDWLH YDQ KHW JURQGZDWHU LQ GH PHHVWH VLWXDWLHV ZDW
JURWHU,QILJXXU]LMQGLWYRRUDOGHORFDWLHVPHWHHQIOXFWXDWLHJURRWWHWXVVHQGH
HQFP
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&IGUUR 

&LUC 4U!4IE V!N HE 4 GR /ND 7!4ER  GLG GHG IN HE 4 GEBIED 3CHEER 7/LDE /P B!3I3 V!N K !R 4EERB !RE KENMERKEN LINK 3
EN DE DE 4!ILK !R 4ERING RECH 43







)LJXXU  )OXFWXDWLH YDQ KHW JURQGZDWHU */**+*  LQ KHW JHELHG 6FKHHUZROGH RS EDVLV YDQ NDUWHHUEDUH
NHQPHUNHQ OLQNV HQGHGHWDLONDUWHULQJ UHFKWV 
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DISCUSSIE
GR /ND 7!4ERREGIME
In droge gebieden (Gt VIII, deels VII) kan het grondwaterstandsverloop naast een jaarcyclus
ook een cyclus hebben die meerdere jaren kan bestrijken. Het gaat hierbij voornamelijk om
permanente wegzijgingsgebieden waar doorgaans een grotere fluctuatie voorkomt. Een voorbeeld hiervan zijn grootschalige bosgebieden met nauwelijks of geen aan of afvoer van water
door sloten. Het systeem regeert bij zeer droge gronden traag en zakt diep uit waardoor een
cyclus van een jaar meestal onvoldoende is voor het tot stand komen van een volledige regimecurve. In deze situatie kan moeilijk worden gesproken van een grondwaterregime voor een
gemiddeld hydrologisch jaar. Hierdoor voldoen een deel van de droge Gt’s eigenlijk niet aan
de definitie van de Gt. Er kan echter wel met behulp van de HG3 en LG3 methode een Gt worden toegekend. Indien gekeken wordt naar bijvoorbeeld de overschrijdingsduur van de GHG
mag worden verwacht dat deze in de orde van 20 tot 40 dagen per jaar wordt overschreden.
Voor de droge Gt’s kan de overschrijdingsduur als gevolg van de meerjarige fluctuatie echter
aanzienlijk afwijken van de 20 tot 40 dagen per jaar. Ook dit aspect geeft aan dat de droge Gt’s
eigenlijk niet voldoen aan de definitie van de GHG en GLG, zijnde respectievelijk de top en de
onderkant van de grondwaterregimecurve voor een gemiddeld hydrologisch jaar.
VERI &IC !4IE
Voor de verificatie is gebruik gemaakt van een aantal recent gekarteerde detailkarteringen.
Het betreft detailkarteringen met een relatief hoge boorpuntdichtheid van ca. 1 boring per
hectare. De gebruikte kaartschaal is 1:10:000. Hierdoor is er met betrekking tot de mate van
detail een schaalverschil tussen de Gt-kaart op basis van karteerbare kenmerken (schaal 1 : 50
000) en de detailkarteringen. Dit heeft tot gevolg dat het een relatief ‘zware’ vergelijking is.
Uit de vergelijkingen die zijn uitgevoerd tussen de detailkarteringen en de KK Gt-kaart komt
naar voren dat het gemiddelde verschil voor de GHG in het voor dit onderzoek onderzochte
zandgebied in de KK-kaart ca. 10 cm droger is dan de detailkarteringen (tabel 9.1). Voor het
kleigebied komt de gemiddelde KK-GHG ongeveer overeen met detailkartering en in het veengebied is de gemiddelde KK-GHG natter dan de detailkartering aangeeft. De gemiddelde KKGLG is in de verificatiegebieden droger dan de GLG uit de detailkarteringen. De willekeurige
of toevallige fout is al snel in de orde van 20 tot 35 cm. In alle verificatiegebieden wordt zowel
de GHG als de GLG in meer of mindere mate ten opzichte van de detailkarteringen afgevlakt.
Hierdoor zijn de natte GHG’s en GLG’s in de KK-kaart over het algemeen droger en de droge
GHG’s en GLG’s over het algemeen natter dan de detailkarteringen. Naast de gebruikelijke
afvlakking als gevolg van interpolatie kan ook het schaalverschil tussen beide kaarten hiertoe
bijdragen.
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4!BEL 

3!MENV!44ING V !N DE VERI &IC !4IERE 3UL 4!4EN

GEBIED
DATASET
GHG

R EGRESSIE

Gemiddeld verschil (cm)

Standaarddeviatie (cm)

Verklaarde variantie (-)

Standaard fout (cm)

Regge en Dinkel (zand)

9.8

36.7

0.36

35.7

Beekvliet (zand)

11.0

30.0

-

-

Schouwen (klei)

-1.8

20.8

0.35

17.0

Scheerwolde (veen)

-16.6

18.1

0.26

9.4

8.1

37.4

0.30

36.5

GLG
Regge en Dinkel (zand)
Beekvliet (zand)

-

-

-

-

Schouwen (klei)

18.1

26.7

0.35

25.9

Scheerwolde (veen)

20.4

19.7

0.25

16.2

Uit de verificatie is naar voren gekomen dat het generiek toepassen van een verschuivingstabel niet altijd het gewenste resultaat heeft. Het generiek toepassen van een verschuivingstabel voor heel Nederland heeft tot gevolg dat regionale of locale ingrepen in de waterhuishouding niet tot uiting kunnen komen in de kaart. Het kan hierbij gaan om peilaanpassingen, herinrichting van het watersysteem of de aanleg van buisdrainage. Naast waterhuishoudkundige ingrepen zullen ook grondwaterwinningen (locatie, onttrekkingshoeveelheid)
in de loop der tijd veranderen. Verder dient ook te worden opgemerkt, dat de verschuivingstabel voor het merendeel is afgeleid op basis van de informatie uit detailkarteringen die voorkomen in het pleistocene zandgebied. Dit betekent dat de informatie in de verschuivingstabel in feite ook alleen geldig is voor het pleistocene gebied. Voor gebieden met een totaal
andere aard en samenstelling van de bodem in combinatie met een totaal ander werking
van het hydrologisch systeem, zoals de holocene klei- of veengebieden in Nederland, is deze
tabel mogelijk minder geschikt. De grondwaterstandveranderingen die in de loop der tijd
hebben plaatsgevonden kunnen voor het holocene gebied anders hebben uitgepakt dan voor
het pleistocene gebied. Daarnaast bestaat er in beide gebiedstypen een grote verscheidenheid
in opnamemoment van de 1:50000 bodemkaart waardoor verschillen in de berekende veranderingen van de grondwaterstand kunnen optreden. Uit de verificatie is ook naar voren gekomen dat het gehanteerde uitgangsmateriaal in hoge mate bepalend is voor de resultaten van
de Gt-kaart op basis van karteerbare kenmerken. In een aantal situaties blijkt de Gt-informatie op de bodem- en Gt-kaart 1:50.000 in tegenstelling tot de verwachting droger te zijn dan
de recentere detailkartering. Over het algemeen wordt namelijk aangegeven dat de freatische
grondwaterstand in de loop der tijd is gedaald. Daarnaast is gebleken dat ieder gebied een
eigen specifieke situatie heeft waardoor de GHG of de GLG in meer of mindere mate af kan
wijken van de detailkarteringen. Indien het verschil een grotere omvang heeft zijn hiervoor
mede dankzij de eenvoud van de methode veelal goede verklaringen te geven. Dit geeft ook de
mogelijkheid om verbeteringen uit te voeren.
GEBRUIK 37!!RDE
De karteerbare kenmerken Gt-kaart is gebiedsdekkend op een schaal 1 : 50.000 beschikbaar.
De gebruikte techniek kan worden gezien als een methode om op een snelle en eenvoudige
wijze de Gt-informatie te actualiseren. Bij de techniek wordt gebruik gemaakt van de bodem
en Gt-kaart met een schaal 1 : 50 000, in combinatie met maaiveldhoogte informatie met een
hoge resolutie (25x25 m). Door de combinatie van beide gegevensbronnen mag verwacht wor-
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den dat de gebruiksschaal gedetailleerder is dan 1 : 50 000. Aan de andere kant wordt gebruik
gemaakt van een grondwaterstanddaling welke per Gt-klasse landsdekkend wordt opgelegd.
Hierdoor wordt naar schatting een deel van de verhoogde gedetailleerdheid weer tenietgedaan. De gebruiksschaal van de kaart blijft hierdoor naar schatting 1 : 50 000. De kaart is
vooral geschikt voor toepassingen waarbij naast de absolute waarde van de kaart ook patrooninformatie van belang is, zoals bij het bepalen van afvoer of kwel/wegzijgings informatie.
R EGI /N!LI 3ERING
Door gebruik te maken van een frequentieverdeling voor het maaiveld en een frequentieverdeling voor de GxG binnen een Gt-vlak wordt aangenomen dat binnen ieder Gt-vlak een
uniek lineair verband bestaat tussen de GxG en de maaiveldshoogte. Voor het bepalen van de
actuele Gt wordt, zoals eerder aangegeven binnen de gebruikte neerschalingsmethode, uitgegaan van een integrale grondwaterstandsdaling conform de gegenereerde tabel. Binnen dit
onderzoek is gebruik gemaakt van detailkarteringsinformatie. Bij detailkarteringen (schaal
1 : 10 000) worden veldschattingen gedaan van de GxG op basis van profielkenmerken, waterhuishoudkundige situatie, nabijgelegen (tijdelijke) peilbuizen, vegetatie en bodemgebruikskenmerken. Deze schattingen worden uitgevoerd met een gemiddelde puntdichtheid van
1 boring per hectare. Recent uitgevoerde detailkarteringen maken het mogelijk om regionale
Gt-tabellen op te stellen. Op deze manier kan regionale informatie worden gebruikt, waardoor de opgelegde gebiedsdekkende grondwaterstandsdaling past bij de regio. Deze regionale
aanpak kan worden gezien als methode om het gebied tussen de detailkarteringen op te
vullen. De regionale verschillen blijken binnen het zandgebied echter klein te zijn, waardoor een nadere stratificatie binnen het zandgebied in de vorm van regio’s niet veel extra
informatie geeft. Een regio-indeling op basis van zand, veen en klei geeft mogelijk wel betere
resultaten. Uit de detailkarteringen blijkt, dat gronden met o.a. een geringe berging (bijvoorbeeld keileemgronden) in het bodemprofiel in het algemeen grotere fluctuaties hebben dan
bodemprofielen met een grote berging (bijvoorbeeld grof zand). Hierdoor kan een deel van de
variatie van de GHG en GLG binnen een Gt-klasse door te stratificeren op basis van bodemcode
(inclusief toevoegingen) worden verklaard. Hierbij kan worden gedacht aan een opdeling op
verschillende schaalniveaus. Samenvattend kan worden aangegeven dat een nadere indeling
op basis van zowel een regionale indeling als bodemgroepen kan worden gemaakt. In welke
mate dit invloed heeft op een verbetering van de resultaten van de GxG voorspellingen is nog
niet onderzocht.
Naast het toepassen van een regionale tabel met een integrale verdroging, is het ook mogelijk
om de GxG verschuiving voor individuele vlakken bij te stellen, teneinde naast verdroging
ook het voorkomen van bijvoorbeeld vernatting in de kaart tot uiting te laten komen. Dit
aspect is vooral van belang voor de periode na de eeuwwisseling aangezien er sinds die tijd
veel meer vernattings dan verdrogingsmaatregelen zijn genomen. Deze aanpak vraagt echter
extra informatie die in het veld moet worden verzameld. Indien extra veldinformatie wordt
verzameld is het ook mogelijk om gebruik te maken van andere interpolatietechnieken zoals
interpolatie op basis van verwantschap, waarbij de bodemgesteldheid expliciet kan worden
meegenomen.
3CHEM!4I3ERING
De gebruikte methode is sterk afhankelijk van de gebruikte ruimtelijke schematisatie van de
kaartvlakken. Binnen een kaartvlak wordt immers een verdeling gemaakt van de maaiveldshoogte, die vervolgens representatief wordt geacht voor de verdeling van de GxG binnen het
desbetreffende kaartvlak. Indien de kaartvlakken te groot worden mag verwacht worden dat
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de maaiveldshoogte niet meer representatief is voor de GxG verdeling. Het gebruikte lineaire
verband tussen het maaiveld en de GxG geeft bij grotere vlakken meer afwijking met het
werkelijke verloop. Vooral bij langgerekte ruimtelijke eenheden langs bijvoorbeeld beken is
de maaiveldshoogteverdeling meestal niet meer representatief voor de GxG verdeling. Het
verloop van hoog naar laag vindt in dit geval namelijk plaats in de lengterichting van de beek,
terwijl het GxG verloop voornamelijk plaatsvindt loodrecht op de beek. Nader onderzoek
naar goede opdeling van dergelijke ruimtelijke eenheden is aan te bevelen.
INVL /ED V!N BUI 3DR !IN !GE /P DE G4
De gebruikte detailkarteringen liggen verspreid door het land. De aanwezigheid van buisdrainage is echter van invloed op de fluctuatie van het grondwater, “haalt de kop er af”.
Gedurende en na de opname voor de bodemkaart 1 : 50 000 zijn aanzienlijke oppervlakten
cultuurgrond gedraineerd. Van de gebruikte detailkarteringsinformatie is niet bekend of het
ligt in een gedraineerd of een niet gedraineerd perceel. Voor de afgeleide tabel is de boorpuntinformatie geclassificeerde naar Gt. De frequentieverdeling per Gt bestaat daardoor namelijk
uit 2 verschillende sets met boorpuntinformatie, nl. boorpuntinformatie in gedraineerde en
boorpuntinformatie in niet gedraineerde percelen. Dit betekent dat bij toekenning van de
geactualiseerde GxG aan niet gedraineerde percelen impliciet een stukje buisdrainage-effect
wordt meegenomen en voor gedraineerde percelen wordt het effect van buisdrainage slechts
gedeeltelijk meegenomen. Daarnaast is niet bekend of de vlakken uit de 1 : 50 000 kaart bij
de opname wel of niet (gedeeltelijk) gedraineerd waren en inmiddels wel gedraineerd zijn.
4!BEL  I

NGE 3CH !44E UI 47ERKING

/PNAME    

HEDEN

EFFECT TABEL

Gedraineerd

Gedraineerd

Te droog

Niet gedraineerd

Gedraineerd

Te nat

Niet gedraineerd

-

DE BE4R /U7B!!RHEID V !N DE GR /ND 7!4ER 4R !PPENK!!R 4
De gebruikswaarde van de grondwatertrappenkaart wordt in belangrijke mate bepaald door
haar betrouwbaarheid. De kaartschaal, waarnemingsdichtheid en legenda dient op elkaar en
op de voorkomende Gt-verschillen te zijn afgestemd. Om te bepalen in hoeverre een Gt-kaart
een betrouwbaar beeld van de werkelijkheid geeft zijn de volgende drie aspecten van belang:
1

De betrouwbaarheid van de Gt-schatting per boring;

2

De betrouwbaarheid van de Gt-grenzen;

3

De zuiverheid van de kaartvlakken.
De betrouwbaarheid van de Gt-schatting kan alleen worden gecontroleerd aan de hand van
grondwaterstandmetingen in peilbuizen die correct geplaatst zijn en die qua bodemgesteldheid te vergelijken zijn met de bodemgesteldheid ter plekke van de boorlocaties waar schattingen van de Gt zijn gedaan. De betrouwbaarheid van de Gt-grenzen wordt bepaald door de
beschikbaarheid en kwaliteit van veldkenmerken, de ervaring van karteerders en het gebruik
van hulpinformatie, zoals het AHN. Deze aspecten zijn moeilijk in cijfers uit te drukken. De
zuiverheid van de kaartvlakken worden onafhankelijk van onnauwkeurigheden in de Gt-grenzen bepaald door afwijkende Gt-waarden binnen kaartvlakken. Het betreft te kleine insluitsels die hetzij niet meer op de kaart kunnen worden weergegeven of als gevolg van de gehanteerde waarnemingsdichtheid niet meer door een ervaren karteerder worden opgemerkt. De
totale oppervlakte van deze onzuiverheden is evenals op de bodemkaart sterk afhankelijk
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van de bodemgesteldheid, de gebruikte hulpinformatie en de karteerder. Bij de Nederlandse
bodemkartering wordt aangehouden dat dit percentage onzuiverheden niet meer dan 30%
van de oppervlakte van ieder afzonderlijk kaartvlak mag bedragen (Steur, 1966). Marsman
en de Gruijter (1986) geven aan dat de kaartzuiverheid vaak lager uitkomt dan de beoogde
70%. Door het gebruik van digitaal beschikbare hulpinformatie bij recente karteringen is de
verwachting dat de kaartzuiverheid is toegenomen. Uit de vergelijking tussen de boorpuntinformatie uit de detailkartering en de KK-GHG en GLG komt naar voren dat ca. 70% – 60%
van de KK-kaart binnen het 95% betrouwbaarheidsinterval van de boorpuntinformatie ligt.
Met betrekking tot het 95% betrouwbaarheidsinterval kan worden opgemerkt dat het gehanteerde 95% betrouwbaarheidsinterval voor de GHG geringer is dan voor de GLG. Ten Cate et
al., (1995) geeft echter aan dat de GLG nauwkeuriger kan worden geschat dan de GHG. Ook
het schatten van een betrouwbaarheidsinterval zal niet zonder onzekerheden zijn.
4/EV/EGEN IN &/RM !4IE /VER DE /NZEKERHEID
Bij de KK-methode wordt de onzekerheid niet bepaald. Aan de hand van nader onderzoek is
het waarschijnlijk relatief eenvoudig om naast de GxG ook informatie over de bijbehorende
onzekerheid te genereren op basis van lokale variatie in het AHN en nauwkeurigheden van
de GxG op puntniveau. De invloed van de onzekerheid op de uitkomsten van de methode kan
vervolgens worden onderzocht. Hierbij moet echter worden opgemerkt dat ook meer onderzoek gewenst is naar de wijze waarop de onzekerheid wordt bepaald en de kwantificering
van de onzekerheid. Daarnaast is meer onderzoek gewenst naar het gebruik van informatie
over de onzekerheid. Vooral het gebruik van ruimtelijke verschillen in onzekerheid kunnen
verschillen geven in de uiteindelijke uitkomsten indien gebruik wordt gemaakt van deze informatie. Hierbij kan gedacht worden aan het gebruik van onzekerheid bij de bepaling of
een grens wordt overschreden. Indien bijvoorbeeld de werkelijke GHG op twee verschillende
locaties 60 cm bedraagt maar het 95% betrouwbaarheidsinterval op de ene locatie 15 cm en
op de andere locatie 25 cm bedraagt, zal de vraag of met zekerheid kan worden aangegeven
of een grenswaarde van 80 cm al dan niet wordt overschreden, worden beïnvloed door het betrouwbaarheidsinterval. Het is de vraag of het wenselijk is dat uitkomsten worden beïnvloed
door ruimtelijke verschillen in onzekerheid. Het gebruik van onzekerheid voegt namelijk een
extra variabele toe die van invloed is op resultaten waardoor verschillen kunnen ontstaan
in de gelijke behandeling van ruimtelijke informatie. Nader onderzoek naar het gebruik van
ruimtelijke verschillen in onzekerheid bij beleidsbeslissingen is wenselijk.
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
C/NCLU 3IE3
Aangezien de bodemopbouw in hoge mate bepalend is voor de grondwaterbeweging is voor
een Gt-karteringsmethode een directe koppeling met bodemkundige informatie noodzakelijk
teneinde kwalitatief goede Gt-informatie te kunnen genereren. Bij bodem en Gt-karteringen
komen hierdoor een deel van de Gt-grenzen overeen met bodemkundige grenzen. Doordat
bij de KK-methode gebruik is gemaakt van deze bodem en Gt-grenzen is er een directe koppeling met bodemkundige informatie en geeft de KK-kaart een redelijk goed beeld van het
actuele grondwaterregime. De gebruikte neerschalingstechniek kan gezien worden als een
techniek om op een snelle en eenvoudige wijze de Gt-informatie te actualiseren. De gebruiksschaal van de kaart is naar schatting 1 : 50 000. De kaart is vooral geschikt voor toepassingen
waarbij naast de absolute waarde van de kaart ook patrooninformatie van belang is, zoals bij
het bepalen van afvoer of kwel/wegzijging. Door de eenvoudige werkwijze kan de gebruiker
beoordelen of de kaart geschikt is voor een gewenste toepassing. Uit de vergelijking tussen de
boorpuntinformatie uit detailkarteringen (Scheerwolde en Schouwen-West) en de KK-GHG en
GLG komt naar voren dat ca. 60% – 70% van de KK-kaart binnen het geschatte 95% betrouwbaarheidsinterval van de boorpuntinformatie ligt.
De gebruikte methode blijkt in hoge mate afhankelijk te zijn van de gebruikte gegevens.
Indien in het uitgangsmateriaal onvolkomenheden voorkomen werken deze door in de GxG
kaarten. Hierdoor kunnen systematische afwijkingen ontstaan die over het algemeen beperkt
zijn en worden beïnvloed door de schaal van het uitgangsmateriaal. De gevonden systematische afwijkingen blijken in de meeste gevallen eenvoudig te verklaren. Hierdoor is het ook
mogelijk de GxG kaart te verbeteren.
In het verleden zijn meerdere formules voor de GVG afgeleid, waardoor een grote verscheidenheid in uitkomsten is ontstaan. In de loop der tijd zijn er meerdere regressieformules voor
het bepalen van de GVG uit GHG en GLG informatie afgeleid. Veranderingen in de definitie
van de GVG, in de berekeningsmethode van de GHG en GLG en de gebruikte buizen resulteren in relatief grote verschillen in uitkomsten. Daarnaast is als gevolg van veranderingen in
de definitie van de GVG, waarbij de gehanteerde datum voor de bepaling van de GVG is vervroegd van 15 april naar 1 april en later naar 15 maart, de GVG natter geworden. In onderzoek
waarbij de GVG wordt gebruikt dient men hiermee rekening te houden. In de toekomst dient
de GVG te worden bepaald voor de datum 1 april.
!!NBEVELINGEN
Bij de verificatie is gebruik gemaakt van de boorpuntinformatie van de detailkarteringen.
Deze puntinformatie heeft een zeer hoge dichtheid (ca. 1 boring per ha.). Nader onderzoek
naar de invloed van de gebruikte dichtheid van de boorpunten kan meer inzicht geven in de
waarde van het verificatieresultaat. Daarnaast kan uit zo’n onderzoek naar voren komen wat
de optimale boorpuntdichtheid is voor het verifiëren van GxG kaarten.
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Het actuele grondwaterregime op basis van karteerbare kenmerken kan worden verbeterd
teneinde systematische regionale en/of locale afwijkingen te verminderen. Bij Gt-actualisaties
van grotere gebieden verdient het de voorkeur om uit te gaan van regionale samengestelde
verschuivingstabellen, waarbij de bodemgesteldheid in overeenstemming is met het hydrologische systeem. De verbetering kan echter het beste worden uitgevoerd door de GxG verschuiving voor individuele vlakken bij te stellen. Dit kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd
door in ieder kaartvlak één of meerdere veldschattingen uit te voeren zodat een inschatting
kan worden gemaakt van de bijstelling van de verschuiving. Aan de hand van gegevens uit
beschikbare detailkarteringen kan op voorhand worden onderzocht of deze werkwijze de
gewenste verbetering tot gevolg heeft. Hierbij kan de relatie worden gelegd met het optimale
aantal veldschattingen.
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