izfu^U^

2C e

*

Hydrologische modelstudie landinrichtingsgebied Laaghalen
Deel 2:Effecten vaninrichtingsmaatregelen opde waterhuishouding

FJ.E. vanderBolt
P.H.J. Hollanders

cjM ^ H

J

BIBLIOTHEEK
STARINGGEBOUW

Rapport 393.2
DLO-Staring Centrum, Wageningen,1997

REFERAAT
Bolt, F.J.E. van der, en P.H.J. Hollanders, 1997.Hydrologische modelstudie landinrichtingsgebied
Laagheden. Deel2:Effectenvaninrichtingsmaatregelenopdewaterhuishouding. Wageningen,DLOStaring Centrum. Rapport 393.2 136 blz.; 3 réf.; 8 aanh.; 2 bijl.
Rondhetlandinrichtingsproject Laaghalen verdrogen natuurterreinen.Ineenaantal scenario's worden,
verspreid over het gebied, maatregelen en combinaties van maatregelen doorgerekend met als
voornaamstedoeldeverdroging vandenatuurterreinen tegen tegaan.Debestaande waterhuishouding
is met behulp van het model SIMGRO gesimuleerd en getoetst. De volgende maatregelen zijn
doorgerekend:
- het plaatsen van kleischermen in het freatisch pakket op de scheiding landbouw en natuur;
- het dempen en graven van secundaire en tertiaire waterlopen;
- het verondiepen van secundaire en tertiaire waterlopen;
- pcilverhoging en -verlaging;
- het stoppen van beregening.
Het beoogde effect (stijging en/of daling van de grondwaterstanden) treedt op binnen de gebieden
waarin de maatregelen worden opgelegd. Sommige maatregelen hebben effect in aangrenzende
gebieden.Alsgevolgvandeinrichtingsmaatregelen kunnen deGHGenGLG sterk stijgen.Alsgevolg
vandehogeregrondwaterstanden nemenkwelfluxen indezegebieden afennemen wegzijgingsfluxen
toe.
Trefwoorden: inrichtingsmaatregelen,Laaghalen,Ruimsloot,Witterveld,Hijkerveld, Geelbroek,Groote
Zand, Witterdiep
ISSN 0927-4499

©1997 DLO-Staring Centrum,InstituutvoorOnderzoekvanhetLandelijk Gebied (SC-DLO)Postbus
125, 6700 AC Wageningen.
Tel.: 0317-474200; telefax: 0317-424812.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,
fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van DLO-Staring Centrum.
DLO-Staring Centrum aanvaardt geen aansprakelijkheid vooreventuele schade voortvloeiend uithet
gebruik van de resultaten van dit onderzoek of de toepassing van de adviezen.

Project 2191

Rap393-2.IS\02-98

Inhoud

biz.
Woord vooraf

7

Samenvatting

9

1 Inleiding
1.1 Probleemstelling
1.2Doel van de tweede deelstudie
1.3 Opzet van de tweede deelstudie
1.4 Afbakening onderzoek

11
11
11
11
12

2 Scenario's
2.1 Maatregelen
2.2 Modelmatige ingrepen

13
13
14

3 Resultaten
3.1 Scenario 3
3.2 Scenario 4
3.3 Scenario 5
3.4 Scenario 6
3.5 Scenario 7

17
17
20
23
24
26

3.6 Scenario 8

27

4 Conclusies en discussie
Literatuur
Aanhangsels
la Lokatie inrichtingsmaatregelen
lb Secundaire ontwateringsmiddelen per subgebied
2 GHG, GLG, kwel/wegzijging voor scenario 2 (uitgangssituatie)
3 Effecten inrichtingsmaatregelen scenario 3
4 Effecten inrichtingsmaatregelen scenario 4
5 Effecten inrichtingsmaatregelen scenario 5
6 Effecten inrichtingsmaatregelen scenario 6
7 Effecten inrichtingsmaatregelen scenario 7
8 Effecten inrichtingsmaatregelen scenario 8
Bijlagen
1 Transparant subgebieden; schaal 1 :50 000
2 Transparant topografische ondergrond; schaal 1:50 000

29
33

35
41
45
53
67
81
95
109
123

Woord vooraf

Op 17mei 1994isdoordeDienstLandinrichting enBeheerLandbouwgronden (LBL)
indeprovincieDrentheaanDLO-StaringCentrumopdrachtverleendvoorhetverrichten
vaneenhydrologischmodelonderzoekvoorhetlandinrichtingsprojectLaaghalen.Deze
studie bestaat uit vier fasen:
1 Simuleren van de waterhuishouding van het landinrichtingsgebied Laaghalen;
2 Doorrekenen van een aantal door de Dienst Landinrichting en Beheer
Landbouwgronden bepaalde maatregelen;
3 Vertalen van dehydrologische effecten van deinrichtingsmaatregelen naarde
baten voor de landbouw;
4 Vertalen van dehydrologische effecten van deinrichtingsmaatregelen naarde
natuurwaarde in de natuurgebieden.
Dit rapport beslaat het tweede deel van het onderzoek waarin de door de Dienst
LandinrichtingenBeheerLandbouwgrondenbepaaldemaatregelenwordendoorgerekend.
Dit deel van de studie is begeleid door J. Geraedts (LBL-Drenthe), W. Kok (LBLcentrale directie) en M. Siemonsma (provincie Drenthe).

Samenvatting

Dit hydrologisch modelonderzoek moet bijdragen aan de onderbouwing van de
besluitvorming over een aantal in het landinrichtingsproject Laaghalen te nemen
maatregelen.Daartoewordendeeffecten vandoordeDienstLandinrichtingenBeheer
Landbouwgronden voorgestelde maatregelen op de regionale waterhuishouding
gekwantificeerd. Doel van deze maatregelen is het optimaliseren van de
waterhuishouding voor de functies landbouw en natuur in en rond het
landinrichtingsgebied Laaghalen.Demaatregelen zijn gerichtopterugdringing vande
verdroging en verbetering van de ontwatering.
Inhetonderzoekzijndehuidigesituatieenzesscenario'sdoorgerekend.Descenario's
zijnopgebouwduitinrichtingsmaatregelen.Dezeinrichtingsmaatregelen wordenbinnen
hetruilverkavelingsblok Laaghalen genomen.De scenario's enmaatregelen zijn door
de opdrachtgever gedefinieerd. De inrichtingsmaatregelen zijn:
- Aanbrengen van een waterscheiding in het freatisch pakket in de vorm van een
kleischerm;
- Dempen van sloten (in combinatie met verandering grondgebruik);
- Instellen van nieuwe zomer- en winterpeilen;
- Verdiepen/verondiepen van de drainagebasis (slootbodem);
- Aanpassen van drainageweerstanden;
- Stoppen van beregening.
De langjarig (over de rekenperiode) gemiddelde effecten van de berekeningen zijn
gekwantificeerd voordeGLG,deGHGendekwel-enwegzijgingsfluxen. Deresultaten
vormenindicaties over deordevan groottevandeteverwachten veranderingen ende
begrenzing van gebieden waarin veranderingen optreden.
- De effecten van de maatregelen op het Witterveld zijn gering. De kleischermen
hebben weinig effect omdat de fluxen in het eerste watervoerende pakket tussen
het landbouw- en natuurgebied in de huidige situatie klein zijn. Dempen van de
waterlopeninhetlandbouwgebiedheeft weinigeffecten inhetWitterveldalsgevolg
vanhetgroteverschilinmaaiveldshoogtetussenhetlandbouw-enhetnatuurgebied
enomdatdeweerstanden van deeerste scheidendelaag inhet natuurgebied hoger
zijn.
- Omdat rond het wegzijgingsgebied Hijkerveld diepe grondwaterstanden worden
gesimuleerd zijn de berekende effecten vaak niet groot. Van de voorgestelde
maatregelen levert de bufferzone het grootste effect op het natuurgebied.
- Het dempen van sloten in het Geelbroek heeft grote effecten, ook buiten het
natuurgebied. Dempen van alle waterlopen maakt het gebied veel natter maar
reduceert de kwelfluxen. Plaatselijk intact laten van het ontwateringssysteem
veroorzaakt grotere gradiënten waardoor de kwelfluxen plaatselijk toenemen.
- Het effect van uitbreiden van het natuurgebied het Groote Zand met twee
landbouwgebiedjes en het dempen van de waterlopen in deze gebiedjes op het
bestaande natuurgebied is gering.
- In de landbouwgebieden worden de gewenste veranderingen bereikt.

De maatregelen resulteren in de meeste gevallen in de beoogde stijging van de
grondwaterstand. Bij diepe grondwaterstanden (intrekgebieden) zijn de effecten van
ingrepen in de ontwatering gering, bij ondiepe grondwaterstanden (kwelzones) zijn de
effecten groot.Een toename van degrondwaterstand indekwelzones gaatechter gepaard
met een afname van de kwelfluxen.
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1 Inleiding

1.1 Probleemstelling
Het hydrologisch modelonderzoek Laaghalen is een deel van het door LBL-Drenthe
opgezette 'waterhuishoudkundig onderzoek'. Deresultaten vanditonderzoek worden
door de landinrichtingscommissie Laaghalen gebruikt om besluiten te nemen over:
- de begrenzing en status van relatienotagebieden;
- de waterhuishoudkundige inrichting van natuurontwikkelings- en
reservaatsgebieden;
- en de waterhuishoudkundige inrichting van het landbouwgebied.
Om inzicht te krijgen in het gedrag van de regionale (grond)watersytemen in het
landinrichtingsgebied Laaghalen, is door LBL-Drenthe gevraagd om de regionale
hydrologievanditgebiedtemodellerenmetbehulpvanhetmodelSIMGRO.Ominzicht
te krijgen in de gevolgen van mogelijke ingrepen ten aanzien van het waterbeheer
worden ineen aantal scenario's de effecten van deze ingrepen gekwantificeerd. Deze
hydrologische effecten worden vertaald naar opbrengsten voor de landbouw en naar
veranderingen in natuurwaarden. Op basis van deze resultaten en de kosten van de
voorgesteldemaatregelenkandeopdrachtgevereenvoorstelformuleren overdeinhet
Landinrichtingsplan Laaghalen op te nemen maatregelen.

1.2 Doel van de tweede deelstudie
Het kwantificeren van de effecten van de afzonderlijke door de opdrachtgever
gedefinieerde inrichtingsmaatregelen in het ruilverkavelingsgebied Laaghalen op de
grondwaterstanden en de kwel- en wegzijgingsfluxen.

1.3 Opzet van de tweede deelstudie
In de eerste fase van het hydrologisch modelonderzoek (Van derBolt en Hollanders,
1997)isdewaterhuishoudingbinnenhetstudiegebiedgesimuleerd.Hetgetoetstemodel
vormt het uitgangspunt voor het doorrekenen van de huidige situatie van het
studiegebied. De huidige situatie is doorgerekend zonder het zanddepot en met een
constant grondwateronttrekkingsdebiet overeenkomstig de onttrekkingen uit het jaar
1994.De door deopdrachtgever gedefinieerde inrichtingsmaatregelen (gecombineerd
in scenario's) worden vertaald naar modelmatige ingrepen. Deze ingrepen worden
verwerkt in de invoergegevens voor de huidige waterhuishoudkundige situatie en
doorgerekend.Descenarioberekeningen vindenplaatsvoorde8hydrologische weerjaren
1986tot en met 1994.De veranderingen in grondwaterstand enin kwel/wegzijgingsfluxen, die het gevolg zijn van de ingrepen, worden gekwantificeerd.
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1.4 Afbakening onderzoek
Inhet onderzoek zijn dehuidige situatie en zes scenario's doorgerekend. De scenario's
zijn opgebouwd uitinrichtingsmaatregelen. Dezeinrichtingsmaatregelen wordenbinnen
het ruilverkavelingsblok Laaghalen genomen. De maatregelen zijn voor het begin van
de studie expliciet door de opdrachtgever gedefinieerd. De resultaten van de
scenarioberekeningen worden gepresenteerd als langjarig gemiddelden over de
rekenperiode voor de GLG, de GHG en de kwel-/wegzijgingsfluxen.
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2 Scenario's

2.1Maatregelen
Dedoor de opdrachtgever gedefinieerde inrichtingsmaatregelen zijn in zes scenario's
(genummerdvan3t/m8)doorgerekend.Descenario'sbestaanuitdevolgendeingrepen
(De bij de scenario's vermelde romeinse nummering verwijst naar de door LBL
gebruikte gebiedsnummering.) :
2.

Huidige situatie met constante onttrekkingen, zonder zanddepot;

3.

Ia

4.

Ib

5.

lic Uit produktie nemen van 40 ha laagste gronden door middel van
peilverhoging (buffering Hijkerveld);
Va Uitbreidingvanhetreservaatmetlandbouwgebieddoormiddelvandempen
sloten (buffering Groote Zand);
Hl Dempen van sloten en peilverhoging in uitbreiding reservaat (buffering
Hijkerveld);

6.

VI aenbenXII.Verdieping vandewaterlopen inlandbouwgebied (verbetering
drooglegging);

7.

Verhoging vanhet zomer- en winterpeil (waterconservering landbouwgronden);

8.

Stoppen van de beregening.

Kleischerm tot de keileem op de grens van natuur- en landbouwgebied
(buffering Witterveld);
IIa Kleischerm tot de keileem op de grens van natuur- en landbouwgebied
(buffering Hijkerveld);
IVa Ruimeuitbreidingvanhetreservaatmetlandbouwgebied;dempenRuimsloot
ensloteninalledelenvanhetreservaat (uitbreiding,buffering eninrichting
reservaat Geelbroek);
III Dempen van sloten en peilverhoging in uitbreiding reservaat (buffering
Hijkerveld);
Ruimeuitbreiding vanhetreservaatmetlandbouwgebied;dempen slotenin
het reservaat (buffering Witterveld);
üb Uitbreiding van het reservaat door aanleg van een 400 m bufferzone
(buffering Hijkerveld);
IVb Ruimeuitbreidingvanhetreservaatmetlandbouwgebied;slootpeilRuimsloot
naar 40 cm minus maaiveld, sloten dempen in de hoge delen, in de lage
delenvanhetreservaat worden de slotenverondiept (uitbreiding, buffering
en inrichting reservaat Geelbroek);
UI Dempen van sloten en peilverhoging in uitbreiding reservaat (buffering
Hijkerveld);
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De maatregelen zijn nader gedefinieerd en uitgewerkt in het hydraulisch onderzoek
(Grontmij, 1994).In aanhangsel la is aangegeven in welke delen van het studiegebied
de maatregelen plaatsvinden. Deze ingrepen zijn modelmatig gerealiseerd door de
modelinvoer van dehuidige waterhuishoudkundige situatiemetconstante onttrekkingen
en zonder aanwezigheid van het zanddepot (scenario 2) aan te passen. Voor de
vergelijking met de scenario resultaten is in aanhangsel lb het voorkomen van de
secundaire ontwateringsmiddelen per deelgebied weergegeven.

2.2 Modelmatige ingrepen
De volgende maatregelen zijn in het model ingevoerd:
- Veranderen van het grondgebruik;
- Stoppen van beregening;
- Verdiepen/verondiepen van de drainagebasis (slootbodem);
- Veranderen van zomer- en winterpeilen;
- Dempen van sloten (in combinatie met verandering grondgebruik);
- Aanpassen van drainageweerstanden;
- Aanbrengen van een waterscheiding in het freatisch pakket in de vorm van een
kleischerm;
Deze ingrepen zijn als volgt gerealiseerd:
- Veranderen van het grondgebruik en het stoppen van de beregeningsgiften kunnen
direct via de invoergegevens worden opgelegd.
- Zomer- en winterpeilen en de drainagebasis zijn in SIMGRO ingevoerd ten opzichte
van maaiveld. Om in het model een correcte hoogteligging ten opzichte van NAP te
krijgen zijn de peilen en de drainagebasis gedefinieerd door de bijbehorende NAPhoogtes af te trekken van de in het model ingevoerde gebiedsgemiddelde
maaiveldshoogtes (m+NAP). Deze gebiedsgemiddelde maaiveldshoogtes hoeven niet
overeen te komen met de hoogte van het maaiveld ter plaatse van de waterloop. De
ten behoeve van de scenario's ingevoerde peilveranderingen zijn gelijk aan de door de
opdrachtgever gestelde peilveranderingen.
- In veel scenario's worden waterlopen gedempt. In het model is in dat geval de
ontwateringsbasis van hetbetreffende knooppunt gelijk gesteld aan de maaiveldhoogte
van dat knooppunt. De drainageweerstand van deze waterlopen is daarbij op 30000
dagen gezet. Wanneer sloten worden gedempt zijn in debetreffende deelgebieden alle
bodemgebruiksvormen omgezet in de bodemgebruiksvorm grasland (niet-beregend).
- De in het studiegebied aanwezige (buis)drainage is in het model verwerkt in de
drainageweerstanden van het tertiaire systeem. Wanneer tertiaire waterlopen worden
gedempt, wordt daarmee ook de buisdrainage gesaneerd.
- Naast de waterlopen berekent SIMGRO ook ontwatering via greppels. In de
uitgangssituatie zijn degreppels gebruikt ombij hogegrondwaterstanden de afstroming
over het maaiveld te simuleren. De greppels worden gebruikt om de variatie in
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maaiveldshoogten in het model te verdisconteren. De greppels hebben in de
uitgangssituatie eendrainageweerstand van50 dagen en een diepte van0,20m.In
verschillende scenario's worden ook degreppels gedempt. Dedrainageweerstand van
de greppels wordt dan verlaagd naar 5dagen enwordt de diepte van de greppels -0,01
m - mv. De ontwateringsbasis ligt dan boven het maaiveld. Hierdoor wordt
oppervlakkige afstroming over het maaiveld gesimuleerd. Dit is gedaan om te
voorkomen dat wanneer ontwateringsmiddelen ontbreken het grondwater tot ver boven
maaiveld kan stijgen. Wanneer in een scenario greppels worden verdiept wordt
verondersteld datdegreppels alsontwateringssysteem moeten functioneren. Daartoe
is de drainageweerstand verlaagt tot5 dagen en bedraagt de diepte 0,25 m.
- Indien er in het model knooppunten zijn die leidingvakken bevatten welke niet
allemaal worden gedempt, isdeontwateringsbasis niet veranderd. Wel iseen nieuwe
drainageweerstand berekend. Daartoe isuitgegaan van een formule van Ernst (1978):
T2
Cu
y =—
+L * ( Q + — )
S*k*D
B

y
kh
D
L
Q
Cbs
B

= drainageweerstand
= horizontale doorlatendheid
= dikte doorstroomde laag
= slootafstand
= radiale weerstand
= intrede weerstand
= natte omtrek

(1)

[d]
[m.d 1 ]
[m]
[m 2 .m 1 ]
[d.m 1 ]
[d]
[m]

Door de horizontale stroming te verwaarlozen vereenvoudigd de formule tot:
C
y =L*(Q+_1)
B

(2)

Benaderen van de radiale en de intrede weerstand door een gecombineerde
drainageweerstand per strekkende meter slootlengte levert:
y = L*w

w = weerstandsfactor

(3)

[d.m_1]

De drainageweerstand is gelijk aan de slootafstand vermenigvuldigd met de
drainageweerstand per meter waterloop. De slootafstand (L) is de inverse vande
slootdichtheid (slootlengte per oppervlakte-eenheid):
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L = â.

A =
1, =

(4)

oppervlakte deelgebied
totale lengte aan waterlopen

[m2]
[m]

De nieuwe drainageweerstand kan worden berekend met:

y
'new

=_
^

(5)

^ * Y
'old

L

V

old

De nieuwe drainageweerstand is evenredig met het quotiënt van de oude lengte van
waterlopen en de nieuwe lengte van waterlopen in de betreffende knooppunten.
- In scenario 3 wordt op verschillende plaatsen in het studiegebied een kleischerm
aangebracht op de grens van natuur en landbouw tot op de onderliggende keileemlaag.
Hierdoor wordt dehorizontale interactie tussen aangrenzende knooppunten in de eerste
laag (watervoerend) onderbroken. Deze maatregel heeft als doel de flux vanuit het
natuurgebied naar hetlandbouwgebied teverminderen, waardoor de grondwaterstanden
in ditnatuurgebied kunnen stijgen. Inhetmodel wordt isdit gesimuleerd door, van alle
knooppunten ter weerszijden van degrenslandbouw/natuur, hetdoorlaatvermogen (Kdwaarde) van het eerste watervoerende pakket te verkleinen.
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3 Resultaten

In aanhangsel 2 zijn figuren met de absolute rekenresultaten voor scenario 2
(uitgangssituatie) opgenomen:
-

GLG;
GHG;
gemiddelde kwelflux per dag in het winterhalfjaar;
gemiddelde kwelflux per dag in het zomerhalfjaar;
gemiddelde wegzijgingsflux per dag in het winterhalfjaar;
gemiddelde wegzijgingsflux per dag in het zomerhalfjaar.

Deresultatentenaanzienvangrondwaterstanden (GLGenGHG),kwelfluxen (winterenzomerhalfjaar) enwegzijgingsfluxen (winter-enzomerhalfjaar) zijnvoorelkscenario
vergeleken met de uitkomsten van scenario 2 (huidige situatie). De berekende
veranderingen zijn voor de scenario's 3t/m 8in de aanhangsels methetnummer van
hetscenariotevinden.Veranderingen kunnenbestaanuiteenstijging en/ofdalingvan
degrondwaterstandenenuiteentoenameen/ofafname vandekwelenwegzijging.Deze
veranderingen zijn afzonderlijk gepresenteerd.
Om verschillen als gevolg van afrondingsfouten te vermijden en omdat dergelijke
veranderingen nauwelijks waarneembaar zijn, zijn veranderingen tot 3cmindeGLG
en GHG en veranderingen in de kwel- en wegzijgingsfluxen tot 0,02 mm/dag niet
gepresenteerd.
Deresultaten zijn geen absolute teverwachten veranderingen maar vormen indicaties
over de orde van grootte van de te verwachten veranderingen. Het is mogelijk de
effecten vanverschillendeingrepentevergelijken (maatregel xresulteertineengroter
effect dan maatregel y).Daar waar de effecten ineen groter gebied zichtbaar worden
leveren de resultaten een indicatie voor de begrenzing van het door de maatregel
beïnvloeddegebied.Alsdeeffecten sterklokaalzijnisdebegrenzingminderindicatief
omdat de knoopuntsafstand en de schematisering van de invoer op deze schaal de
resultaten sterk beïnvloeden. Om dezelfde reden is het eveneens minder zinvol te
proberen verschillen tussen twee naastgelegen knooppunten te verklaren.

3.1 Scenario 3
Witterveld
Maatregel
Kleischerm totdekeileem opdegrensvannatuur- enlandbouwgebied (gebied Ia).In
de modelinvoer is dit gerealiseerd door het doorlaatvermogen van het eerste
watervoerende pakket in twee rijen knooppunten ter weerszijden van de grens
landbouw/natuur teverlagentot0,01m2/d.Hetterplekkevoorkomendegroteverschil
inmaaiveldshoogte tussen hetlandbouw- ennatuurgebied komtniet indemetbehulp
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van interpolatie tussen de hoogtepunten aangemaakte invoergegevens voor. Om deze
scherpe overgang in demodelinvoer terealiseren zijn demaaiveldshoogten handmatig
aangepast. Hierbij zijn de maaiveldshoogten van de knooppunten in het natuurgebied
nabij het kleischerm aangepast op basis van de maaiveldshoogten van achterliggende
knooppunten in het natuurgebied. Op dezelfde manier zijn de maaiveldshoogten van
deknooppunten in hetlandbouwgebied aangepast. Dezebewerkingen resulteren in een
verschil inmaaiveldshoogten van ongeveer 1.2 mtussen hetlandbouw- en natuurgebied.
Om te voorkomen datdeinvoergegevens afwijken van debeschikbare geohydrologische
data (RGD 1994) is de gradiënt in maaiveldshoogten niet vertaald naar een gradiënt
in de dikte van het freatisch pakket. De gradiënt in het maaiveld blijkt groter te zijn
dan de gradiënt in de dikte van het toppakket. Dit kan betekenen dat de scheidende
laag terplekke niet horizontaal loopt of dat debeschikbare geohydrologische data niet
adequaat genoeg zijn.
Effect
Het kleischerm heeft een gering effect op de grondwaterstanden in het natuurgebied.
De GLG neemt in het natuurgebied in enkele knooppunten met maximaal 3 cm toe.
De berekende horizontale fluxen in het freatisch pakket tussen de knooppunten op de
overgang van het natuur- naar het landbouwgebied blijken in de huidige situatie
(scenario 2) klein te zijn. Verkleinen van deze fluxen leidt dan ook niet tot
noemenswaardige veranderingen in het potentiaalverschil tussen deze knooppunten.
Degrondwaterstanden endefluxen terplaatsevanhetkleischerm worden in belangrijke
mate bepaald door de weerstand van de scheidende laag in het natuurgebied. Mogelijk
is de gebruikte weerstand ter plekke te laag; een hogere weerstand leidt tot hogere
grondwaterstanden inhet natuurgebied. Hierdoor neemt de gradiënt van de potentialen
toe en kan ook de interactie met het landbouwgebied toenemen (bij een verondiepen
van de GLG in het natuurgebied tot 0,40 m -mv. (verondiepen met 0,4 m) en de GHG
tot aan maaiveld (verondiepen met 0,2 m) nemen de potentiaalverschillen tussen het
natuur- en landbouwgebied met resp. 20 en 15% toe). De fluxen naar het landbouwgebied blijven veel kleiner dan de wegzijgingsfluxen. De verandering in de dikte
van het freatisch pakket (ongeveer 0,30 m) tussen natuur- en landbouwgebied komt
niet overeen met deabrupteverandering inmaaiveldshoogten (meer dan 1 m)terplekke.
Deze datalijken daardoor niet-consistent. Als heteerstewatervoerend pakket onder het
natuurgebied dikker blijkt te zijn dan waarmee nu is gerekend blijven de fluxen naar
hetlandbouwgebied gering.Opbasis van derekenresultaten endebijbehorende analyse
blijkt dat het effect van een kleischerm op deze lokatie gering zal zijn. Om het exacte
effect van eenkleischerm tebepalen moeten metname degeohydrologie, de ontwatering
en het maaiveldsverloop lokaal bekend zijn.
Hijkerveld
Maatregel
Kleischerm tot de keileem op de grens van natuur- en landbouwgebied (gebied II,
maatregel a). Dit is in de modelinvoer gerealiseerd door verlaging van het
doorlaatvermogen van het eerste watervoerende pakket in twee rijen knooppunten ter
weerszijden van de grens landbouw/natuur te verlagen tot 0,001 m2/d. De abrupte
overganginmaaiveldshoogtes tussen natuur-enlandbouwgebied is ookhier handmatig
gecorrigeerd.
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Effect
Ook inhet Hijkerveld is heteffect vanhetkleischerm sterklokaal enindefiguren in
geringematezichtbaar. Inhetnatuurgebiedneemt inenkeleknooppunten deGLGtoe
met 1 cm (niet zichtbaar in de figuren). In één knooppunt stijgt de GHG in het
natuurgebiedmetmeerdan3cm.Voordezeeffecten geldtdezelfde verklaringalsvoor
hetkleischerminhetWitterveld.Deweerstandvandetweedescheidendelaagbedraagt
ongeveer 1000dagen (Van derBoltenHollanders, 1997),lokaal isdezeweerstand in
het Hijkerveld veel hoger. Deberekende potentialen in het Hijkerveld zijn meer dan
een meter hoger dan deterplekke gemeten potentialen (maar komen overeen met de
GHGenGLGvolgensdebodemkaart).Hetvoorhetkleischermberekendeeffect wordt
danookwaarschijnlijk overschat.OmdatdemaaiveldshoogteinhetHijkerveld afneemt
richting landbouwgebiedkanindewinterperiodedooroppervlakkigeafstroming water
uithetnatuurgebiednaarhetlandbouwgebied verdwijnen.Ditprocesisnietgesimuleerd
(de op het landbouwgebied uitkomende laagte binnen het Hijkerveld kan als een
ontwateringssysteem worden beschouwd; het lokale maaiveld fungeert dan als
drainagebasisvoordegemiddeldemaaiveldshoogtenvandebetreffende knooppunten).
Met behulp van een boven het maaiveld uitkomend kleischerm (in model definieren
via verhogen van de door de laagtebepaalde drainagebasis) kan dit water binnen het
natuurgebied worden geborgen. Of dit zinvol is hangt af van de hoeveelheid
oppervlakkig afstromend water.
Maatregel
Dempenvantweewaterlopen(AenB)inwestelijk deelenpeilverhogingindeoostelijk
gelegen waterloop (C)(peüstijging t.o.v. deuitgangssituatie in dezomer 0,55 menin
dewinter 0,25 m) en debermsloot (peilstijging t.o.v. deuitgangssituatie in de zomer
0,73 m en in de winter 0,26 m) in de uitbreiding Hijkerveld (gebied m). Deze
peilstijgingen resulteren in dedoor de Grontmij voorgestelde zomer- en winterpeilen
ten opzichte van NAP.
Effect
DeGLGneemtmetenkelecentimeterstoe.Echternauwelijksinhetnatuurgebied.Langs
de weg aan de noordkant van gebied III neemt ook de GHG toe. In het middenstuk
nemen de GLG en in mindere mate de GHG af. Dit wordt veroorzaakt doordat:
Alsgevolgvandecalibratievoorberegening (VanderBoltenHollanders, 1997)
vindtinditdeelgebied indesimulatie van deuitgangssituatie beregening plaats.
Bij het dempen van sloten (definitie scenario's) worden beregend bouwland en
beregendgraslandomgezetinnietberegendgrasland.Hierdoorneemtdevoeding
af en kunnen de grondwaterstanden dalen.
Het maaiveld ter plekke hoger ligt dan zijn omgeving waardoor de
grondwaterstanden zichalindeuitgangssituatie onderde slootbodems bevinden
(deze waterlopen zijn ook volgens de inventarisatie niet watervoerend). In het
modelkanwaterinenkeleknooppuntenvaneendeelgebiednaarhetoppervlaktewaterontwaterenwanneerdegrondwaterstandbovendeontwateringsbasis uitstijgt.
Omdat het waterpeil binnen een deelgebied niet varieert kan er in knooppunten
metgrondwaterstandenlagerdanhetoppervlaktewaterpeil infiltratie plaatsvinden.
Hierdoor treedt binnen het deelgebied een herverdeling van het grondwater op.
Wanneerdewaterlopenwordengedempt,neemtdeinfiltratieendaarmeeeendeel
vandevoedingvanhetgrondwaterindebetreffende knooppuntenaf.Ookhierdoor
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kunnen de grondwaterstanden in de betreffende knooppunten dalen wanneer de
waterloop wordt gedempt. Daar waar de waterlopen draineren kunnen de
grondwaterstanden stijgen. Omdat dezewaterlopen nauwelijks water afvoeren zal
de infiltratie vanuit de waterlopen minimaal zijn.
Met name de afname van de voeding door het stoppen van de beregening maken dat
de wegzijging in het (relatief hoog gelegen) middendeel dit gebied afneemt in zowel
de zomer als de winter. De wegzijging neemt toe in de zones waar zowel de GLG als
GHG stijgen. Kwelfluxen komen in dit gebied niet voor.
Geelbroek
Maatregel
Ruime uitbreiding van het reservaat Geelbroek met de landbouwgebieden IVa en IVb,
door middel van dempen van de Ruimsloot en alle overige waterlopen en greppels
binnen het reservaatsgebied.
Effect
Indekern van hetreservaatgebied stijgt deGLG aanzienlijk (metmeer dan 0,50 meter).
De GHG stijgt in het westelijk deel van het reservaat ongeveer 25 cm, in het oostelijk
deel is de stijging in GHG kleiner. In een omtrek tot kilometers buiten het
reservaatsgebied stijgen de GHG en met name de GLG. Als gevolg van de rigoreuze
stijging van de grondwaterstanden binnen het reservaatgebied neemt de kwel daar af
met maxima die groter zijn dan 1,0 mm/dag. De afname is het grootst in de oude
beekdalen (metveengronden).Rond hetreservaatgebied neemt dekwel toe;de toename
van deze kwelfluxen is veelal kleiner dan 0,1 mm/dag. De potentialen in de diepe
watervoerendepakketten zijn toegenomen terwijl hetoppervlaktewaterpeil niet verandert.
Hierdoor neemt de overdruk van de diepere pakketten toe hetgeen resulteert in een
grotere opwaartse flux (kwel).De grootste toename treedt direct buiten derand van het
reservaatsgebied op. Het effect in toename van de kwelfluxen treedt in westelijke
richting tot op grote afstand op.Binnen het reservaatgebied neemt de wegzijging in de
zomer en in de winter toe met maximaal 0,5 mm/d. Buiten het reservaatgebied neemt
de wegzijging af in het gebied tussen autosnelweg en de spoorweg en ten oosten van
het Geelbroek. Met name in het zomerhalfjaar strekt de afname in wegzijging zich ver
in (zuid)oostelijke richting uit.

3.2 Scenario 4

Witterveld
Maatregel
Ruime uitbreiding en buffering van het Witterveld (gebied Ia en Ib). De waterlopen
en greppels binnen de uitbreiding worden gedempt. Het peil in het landbouwkundig
gebied ten zuiden van de Eekhoutswijk (bovenstrooms van stuw 4680 - 4690;
deelgebiedsgrootte = 57 ha) wordt in de zomer met 0,65 m en in de winter met 0,29
m verhoogd. In het landbouwkundig gebied ten oosten van de Boermarkeweg
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(benedenstrooms van stuw4680-4690;deelgebiedsgrootte =37ha)wordthetpeilin
dezomermetgemiddeld0,44menindewintermetgemiddeld0,11 mverhoogd.Deze
peilveranderingen resulteren in de voorgestelde hoogtes tov NAP.
Effect
DeGLGenGHGnemenindeuitbreidingaanzienlijktoe(meerdan25cm).De effecten
op de berekende grondwaterstanden in het Witterveld zijn relatief gering. Dit wordt
veroorzaakt door het verschil in maaiveldshoogte (gemiddeld circa 1m) en daarmee
het grondwaterstandsverloop tussen deze gebieden, alsook een hogere weerstand van
deeerste scheidende laag in het Witterveld. Het effect is relatief groot ophet gebied
tenzuiden vandeEekhoutswijk entenoostenvandeBoermarkeweg. Overeenkomstig
de grondwaterstandsstijging neemt de wegzijging toe en de neemt de kwel af in het
gebiedwaardeinrichtingsmaatregelen worden genomen.Buitenhet inrichtingsgebied
neemt ten zuiden van de Eekhoutswijk de wegzijging zeer lokaal toe met maximaal
0,1 mm/d of neemt de kwelflux toe en neemt de wegzijgingsflux af .
Hijkerveld
Maatregel
Dempen van sloten en peilverhoging in uitbreiding Hijkerveld (gebied Hl).
Effect
Degevolgen van demaatregel zijn nagenoeg gelijk aandie vandezelfde maatregel in
hetvoorgaandescenario.Invergelijking metdezemaatregelinhetvoorgaandescenario
zijnbij dezemaatregel deinvloedvandenabij gelegenbuffering (gebiedH,maatregel
b)endebuffering vanhetWitterveld (gebiedIaenIb)duidelijk merkbaar. Alsgevolg
hiervanvindternuookeengeringestijging vandegrondwaterstandeninhetHijkerveld,
ten westen van deze maatregel plaats. Deze stijging van de GLG en GHG bedraagt
maximaal circa 5 cm.
Maatregel
Creëren van een bufferzone van 400mlangs het Hijkerveld (gebied H,maatregel b)
door middel vanhet dempen van alle waterlopen, debuisdrainage, en de greppels in
dit gebied.
Effect
In debufferzone neemt deGHGtoemet maximaal 25cm en deGLGplaatselijk met
maximaal 5 cm. Dat de GLG niet over het hele gebied stijgt komt omdat het gebied
relatief hoog ligt, waardoor reeds in deuitgangssituatie de laagste grondwaterstanden
benedendeontwateringsbasisliggen.Doordatdewaterlopen wordengedemptstijgtde
GHG in de bufferzone (hoge grondwaterstanden worden niet meer 'afgetopt'). Dit
resultaatsluitaanopdewatervoerendheidsinventarisaties (VanderBoltenHollanders,
1997)waar dewaterlopen indebufferzone waterbevatten injanuari maarnietinmei
enjuli.De GLG daalt in dewestelijke knooppunten van debufferzone. Deze afname
wordt veroorzaakt doordat het effect van de verlaagde voeding (met name door het
verdwijnen van beregening) in de naast gelegen landbouwgebieden groter is dan het
effect van de verminderde afvoer als gevolg van het dempen van de waterlopen (zie
ook scenario 3, gebied III). In de overige knooppunten van de bufferzone is de
21

verandering van de GLG kleiner dan 3 cm. De invloed van de verminderde voeding
door beregening strekt zich globaal tot een afstand van 400 m in het Hijkerveld uit.
Ten oosten van de bufferzone neemt de potentiaal in het tweede watervoerend pakket
enigszins toe waardoor daar de GLG met maximaal 5 cm toeneemt. Als gevolg van
de grondwaterstandsstijgingen neemt in de bufferzone de wegzijging in de winter toe
met maximaal 0,5 mm/d. In het Hijkerveld neemt in deze periode de wegzijgingsflux
een weinig af. Dit wordt veroorzaakt doordat de pootentialen in het tweede
watervoerende pakket als gevolg van de maatregelen enigszins zijn toegenomen. In de
zomerneemt door delagere grondwaterstanden dewegzijgingsflux inhet natuurgebied
enin het landbouwgebied af. Dit wordt veroorzaakt doordat in debufferzone niet meer
wordt beregend waardoor de voeding van het bovenste pakket afneemt. In dit gebied
komen geen kwelfluxen voor.
Wanneer de werkelijke beregeningshoeveelheid kleiner is dan in het model wordt
gesimuleerd of zelfs ontbreekt zal als gevolg van de buffering de GLG tov de
uitgangssituatie juist stijgen in plaats van dalen. Hierdoor zullen ook de
grondwaterstanden in het Hijkerveld in sterkere mate stijgen.
Geelbroek
Maatregel
Ruime uitbreiding van het reservaat Geelbroek met landbouwgebied bovenstrooms
(gebieden IVa en IVb). Daartoe wordt in de deelgebieden welke overeenkomen met
deRuimsloot (deelgebieden 175,159 en 137)hetzomer- en winterpeil op0,40 m minus
maaiveld gezet (gemiddelde peilstijging van0,50 m).In beperkte delen van het reservaat
(B en hoge delenD enE) worden dewaterlopen en de greppels gedempt. In de overige
delen van het gebied (A en lage delen van D en E, moerige en veengronden) gaat de
bodemdiepte van de waterlopen naar 0,50 m -mv (bodempeilstijging tussen 0,5 en 1,5
m) en de greppeldiepte naar 0,25 m - mv.
Effect
De effecten van deze maatregel op de verandering van de GLG en GHG zijn minder
groot dan deeffecten als gevolg van demaatregelen in het voorgaande scenario binnen
hetzelfde gebied. De effecten strekken zich minder ver buiten het reservaatsgebied uit
dan de voor scenario 3 doorgerekende variant. Daar waar de grondwaterstanden het
meeste stijgen in het reservaatgebied, neemt ook de wegzijgingsflux in de zomer en
winter toe. Als gevolg van de grondwaterstroming in oostelijke richting nemen de
potentialen van de diepere pakketten toe en neemt, ondanks een grondwaterstandsstijging, de wegzijgingsflux af en neemt dekwelflux over het helejaar aan de oostrand
vanhetreservaatgebied toe (metmaximaal 0,5 mm/d).Inhetreservaatgebied zelf neemt
dekwelflux toe in gebieden waarin de stijging van degrondwaterstanden (veel) kleiner
isdan indeomringendeknooppunten. Alsgevolg van hethandhaven van ontwateringsmiddelen naast gebieden waarin alle waterlopen worden gedempt, ontstaan grote
potentiaal-verschillen tussen deze gebieden waardoor degrondwaterstroming in diepere
pakketten zijn invloed doet gelden op de direkte omgeving. De gebieden binnen het
reservaat waarvan de kwelflux toeneemt (met maximaal 0,5 mm/d) zijn de gebieden
waarbinnen waterlopen worden gehandhaafd. Aan dewestrand vanhetreservaat neemt
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vanwege dezelfde reden de kwelflux in de zomer en in de winter toe met maximaal
0,5 mm/d.
Alsgevolgvanhetbegreppelenneemtineenkleinaantalknooppunten deGHGafmet
gemiddeld circa 5 cm.

3.3 Scenario 5
Hijkerveld
Maatregel
Uit produktie nemen van de 40 laagst gelegen ha landbouwgrond door middel van
peilverhoging in het landbouwgebied (gebied n, maatregel c). Uitgaande van het
voorgestelde zomer- en winterpeil van de benedenstrooms te plaatsen stuw is de
gemiddeldepeilverhoging indebetreffende deelgebieden indezomer0,88meninde
winter 0,48 m.
Effect
In het gebied waarin de maatregel wordt getroffen nemen de GLG en GHG toe met
maximaal 10cm.Voordezemaatregelwordteenbeperkteffect gesimuleerd.Ditwordt
veroorzaaktdoordatdegrondwaterstandzichindeuitgangssituatieinhet zomerhalfjaar
benedendeontwateringsbasisbevindt.Alleeninhetwinterhalfjaar vindterindehuidige
situatieafvoer plaats.Verhoging vanhetzomer-enwinterpeilheeft totgevolgdatmet
nameinhetwinterhalfjaar, wanneerdegrondwaterstanden bovendeontwateringsbasis
komen, het waterpeil in de ontwateringsmiddelen zal stijgen. De waterlopen worden
als het ware afgedamd. De waterlopen gaan nu pas afvoeren op het moment dat het
peilindewaterlopenhetnieuwopgegeven streefpeil overschrijdt. Omdatvanwegehet
opgelegdepeilindenieuwe situatienagenoeg geen afvoer optreedt,isdezewaterloop
een voedingsbron voor zijn omgeving; met name wanneer in het zomerhalfjaar de
grondwaterstand onder het oppervlaktewaterpeil zakt, zal het water uit de waterloop
indebodeminfiltreren. Alsgevolgvanhetconserverenvanhetwaterbinnenditgebied
nemendegrondwaterstanden tenopzichte vandehuidige situatietoeendaardoorook
de wegzijging.
Omdatdoorhetuitproduktienemen vandegrond ookdeberegening wordt stopgezet
neemtdevoedingaftenopzichtevandeuitgangssituatie.Diteffect werkttegengesteld
aan het effect van het opzetten van het peil en resulteert in een afname van de
wegzijgingsfluxen in dezomerperiode. Kwelfluxen komen inditgebiednietvoor.De
betrouwbaarheid van dezeeffectvoorspelling hangt af vandebetrouwbaarheid vande
gesimuleerde en/of gemeten grondwaterstanden. De buis westelijk van het gebied
(Hijkerveld) geeft aandatdegesimuleerdegrondwaterstand inhetfreatisch pakket 1,5
m te hoog is, de buizen ten oosten van het gebied geven een onderschatting van 40
tot 80 cm (Van der Bolt en Hollanders, 1997).
Maatregel
Dempen van waterlopen en peilverhoging in uitbreiding Hijkerveld (gebied III).
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Effect
De gevolgen van demaatregel zijn nagenoeg gelijk zijn aan dievan dezelfde maatregel
in scenario 3.Ten opzichte van scenario 3vindt dedaling van deGHG over een minder
groot areaal plaats. In dit scenario zijn de effecten van alleen de uitbreiding zichtbaar
waar in scenario 3 de resultaten enigszins beïnvloed zijn door het kleischerm.
Groote Zand
Maatregel
Uitbreiding van dit reservaat met landbouwgebied (gebied V) door middel van het
dempen van alle waterlopen en greppels in deze gebiedjes.
Effect
De GLG en GHG nemen in het landbouwgebied toe met maximaal respectievelijk 25
en 50 cm.Inhet deel van het GrooteZand tussen delandbouwgebieden stijgen de GLG
en GHG met maximaal 5 cm. Voor het linker landbouwgebied worden in de
uitgangssituatie voor het grootste deel van het jaar grondwaterstanden beneden de
ontwateringsbasis berekend. Dempen van de waterlopen heeft in dat deelgebied dan
ook nagenoeg geen effect op de toename van de GLG. In het rechter landbouwgebied
neemt de kwelflux met name in de zomerperiode met maximaal 0,5 mm/dag af. De
wegzijging neemt als gevolg van de hogere grondwaterstanden toe in de landbouwgebieden (met maximaal 1,0 mm/d in de winter en zomer). Hierdoor neemt ook de
potentiaal in het tweede watervoerende pakket toe (de wegzijging neemt rond de
landbouwgebiedjes af). Door de hoge weerstanden van de scheidende laag en de grote
kD-waarden is de toename van depotentiaal in het tweede watervoerend pakket onder
de landbouwgebiedjes relatief gering. Door de grote transmissiviteit van het tweede
watervoerende pakket dempt deze verandering in de potentiaal in dit gebied snel uit.
Het uitstralend effect van de maatregel op de omringende gebieden, waaronder het
natuurgebied, is welzichtbaar (stijging GHG, GLG, afname wegzijging) maar is gering.
In oostelijke richting neemt de transmissiviteit van het tweede watervoerende pakket
sterk toe, in deze richting is het uitstralend effect daardoor onzichtbaar (dwz. kleiner
dan de in de bijlagen gehanteerde ondergrenzen).

3.4 Scenario 6
Verbetering drooglegging
Maatregel
Verdiepen van de waterlopen en peilverlaging in de landbouwgebieden Vla (tussen de
spoorbaan en de snelweg).
De gemiddelde verlaging van het zomer- en winterpeil in de betreffende deelgebieden
is 0,27 m. Alleen in het meest bovenstrooms gelegen deelgebied (ter hoogte van
leidingvak 4210 - 4220) wordt het zomerpeil 0,76 m en het winterpeil met 0,30 m
opgezet (volgens de nieuwe overstort in 4215). Dit gebeurt mede om ongewenste
peilverlaging als gevolg van de benedenstroomse maatregelen in de bovenstroomse
deelgebieden tegen te gaan.
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Verdieping van de secundaire waterlopen gebeurt op knooppuntsniveau, tot de door
Grontmij geadviseerde bodemhoogtes ten opzichte van NAP. Deze verdieping vindt
alleenplaatsvoordieknooppuntendiedaadwerkelijk doordedoorGrontmij genoemde
leidingvakkenwordendoorsneden.Verdiepingvandesecundairewaterlopenvindtplaats
vanaf deoverstortinpunt4215inbenedenstroomse richting.Dezeverdieping varieert
tussen 0 en 47 cm.
Ook vindt verdieping van tertiaire waterlopen plaats met 50 cm. Dit gebeurt voor de
knooppunten die doorsneden worden door de leidingvakken alsmede voor een aantal
daaromheenliggendeknooppunten welkedeel uitmakenvanhet stroomgebied vanhet
betreffende leidingvak (zie aanhangsel 1).
In een aantalbenedenstrooms gelegen deelgebieden (links van de snelweg) wordthet
zomer-enwinterpeilmet40cmverlaagd.Dezepeilverlagingisinwerkelijkheid nodig
om de peilverlaging bovenstrooms te kunnen realiseren.
Effect
Als gevolg van het opzetten van de peilen neemt in het bovenstroomse (zuidelijk
gelegen) gebied deGLG toemet maximaal 25 cmen de GHG met maximaal 10cm.
In hetbenedenstroomse (noordelijk) deel nemen de GLG en GHG als gevolg van de
peilverlagingafmetmaximaal25cm.Dekwelfluxen nemenindezegebiedendaardoor
toe (met maximaal 1,0 mm/d). De maatregel heeft eveneens een klein effect op de
kwelverandering in Geelbroek, rechts van de spoorlijn. Tot een bereik van circa 200
m neemt de kwel hier met circa 0,3 mm/d af. In enkele knooppunten rondom de
inrichtingsmaatregel, neemt de kwel eveneens af (met maximaal 0,5 mm/d) doordat
depotentiaalvanhettweedewatervoerendepakketindezeknooppuntenalsgevolgvan
een verminderde regionale voeding (vanuit naastliggende gebieden met
inrichtingsmaatregel) kleiner is geworden. In het bovenstroomse gebied neemt de
wegzijgingsflux toe en de kwelflux af. Beide veranderingen liggen in dezelfde orde
van grootte (maximaal 0,5 mm/d).
Datdebetreffende maatregel geeneffect heeft opdegrondwaterstanden inhetgebied
Geelbroek komt voornamelijk omdat het gebied aan derechterzijde van de spoorlijn
door anderewaterlopen wordtbeïnvloed eneen anderekant opafwatert. Daarnaast is
de beïnvloeding via het grondwater kleiner dan de aangehouden marge van 3 cm.
Maatregel
Verdiepen van de waterlopen en 0,20 m peilverlaging in landbouwgebied VIb.
Verdieping van de secundaire waterlopen gebeurt op knooppuntsniveau tot de door
Grontmij geadviseerde bodemhoogtes ten opzichte van NAP. Deze verdieping vindt
alleenplaatsvoordieknooppuntendiedaadwerkelijk doordedoorGrontmij genoemde
leidingvakken worden doorsneden. Deze verdieping varieert tussen 0 en 36 cm.
Ook vindt verdieping van tertiaire waterlopen plaats met 50 cm. Dit gebeurt voor de
knooppunten die doorsneden worden door deleidingvakken alsmede voor een aantal
daaromheenliggende knooppunten welkedeeluitmaken vanhet stroomgebied vanhet
betreffende leidingvak (zie aanhangsel 1).
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Effect
DeGLG enGHG nemenin dit gebied afmetmaximaal 25cm.De afname ishet grootst
in het zuidoostelijk deel. Als gevolg van het eveneens verdiepen van de waterlopen
is de afname van de grondwaterstanden groter dan de peilverlaging. Dit treedt op
wanneer de grondwaterstanden beneden het stuwpeil uitkomen. In dat geval hebben
debetreffende waterlopen geen afvoer meer. Als gevolg van de grondwaterstandsdaling
neemt de kwelflux in één knooppunt toe. De wegzijging neemt in het zuiden lokaal
af met maximaal 0,5 mm/d. In een knooppunt zijn de effecten tegengesteld aan de
verwachting.Ditkomt wederom omdatreeds in deuitgangssituatie de grondwaterstanden
voor een groot deel van het jaar beneden de ontwateringsbasis uitkomen.
Verbetering drooglegging en afwatering
Maatregel
Verdieping en aanleg van waterlopen en peilverlaging in gebied XII. In de huidige
situatie zijn er geen sloten en is geen buisdrainage aanwezig. In het benedenstroomse
deelgebied (terhoogte vanleidingvak 25 -30) ishetzomer- en winterpeil, gecorrigeerd
voor de knooppunten van het deelgebied waarop de maatregel betrekking heeft, met
0,20 mverlaagd. Voor dedeelgebieden bovenstrooms vanpunt 25worden de opgegeven
peilen van dein werkelijkheid teplaatsen stuw in ditpunt opgegeven. De knooppunten
welkedaadwerkelijk doordedoorGrontmij genoemdeleidingvakken worden doorsneden
krijgen een secundair ontwateringsmiddel. De diepte van de waterlopen is gelijk aan
de door Grontmij geadviseerde bodemdiepten en varieert tussen 1,44 en 1,65 m minus
maaiveld. Alleen in het meest benedenstroomse knooppunt wordt het wel aanwezige
secundaire stelsel met0,20m verdiept. Indedeelgebieden bovenstrooms van leidingvak
20 - 25 is om rekening te houden met de hier aangelegde buisdrainage de diepte van
detertiaire ontwateringsmiddelen op 1,0 mgebrachtenisdedrainageweerstand verlaagt
door de dichtheid van de drains aan het tertiaire systeem toe te kennen (in scenario 2
is de buisdrainage niet verwerkt).
Effect
De scenarioberekeningen laten geen significante veranderingen zien. Dat betekent dat
degesimuleerde grondwaterstanden dermate diepzijn dat verdiepen van de waterlopen
geen effect heeft. De berekende GHG is dieper dan 1,40 m - mv.. Dat betekent dat
volgens de rekenresultaten de aanwezigheid van het drainagesysteen ter plaatse onder
normale omstandigheden niet functioneel is. Mogelijk is het drainagesysteem hier
aanwezig omdat voor de teelt van lelies (bodemgebruik ter plaatse) wordt geëist dat
het betreffende perceel gedraineerd is.

3.5 Scenario 7
Water conservering
Maatregel
Als dedrooglegging hettoelaat worden hetzomer- enwinterpeil verhoogd (gebied Vu).
Hierbij zijn de door de Grontmij geadviseerde nieuwe zomer- en winterpeilen ten
opzichte van NAP ingevoerd. Het in de invoer gedefinieerde gemiddeld maaiveld kan
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afwijken vanhet maaiveld (Grontmij, 1994) vanhetbijbehorende leidingvak. Omdat
inSIMGROdezomer-enwinterpeilen gedefinieerd zijntenopzichtevanditmaaiveld
hoeft de drooglegging overeenkomstig de SEMGRO-invoer niet gelijk te zijn aan de
na te streven drooglegging. Hierdoor kunnen door uit te gaan van de in m + NAP
gedefinieerde peilen peilverlagingen ipv. peilverhogingen worden opgelegd. Om dat
te voorkomen zijn indien de verschillen in drooglegging meer dan 10cm bedroegen
afwijkende peilen gedefinieerd:
Wanneer de drooglegging in de SIMGRO-invoer groter is,is de door Grontmij
geadviseerde drooglegging opgelegd (leidingvak 5995 -6000).
Wanneer aan een deelgebied daarentegen in de uitgangssituatie de gewenste
droogleggingalistoegekend,isnaoverlegmetdeopdrachtgeverzowelhetzomeralshetwinterpeilmet0,20mverhoogd(leidingvak510-540)omdegevoeligheid
voor een dergelijke ingreep zichtbaar te maken.
Heteffect vaneenpeilveranderinginleidingvak3107-3105isnietdoorgerekendomdat
degedigitaliseerdelengtevanditleidingvak inditdeelgebied (meteenoppervlak van
ca. 15ha) slechts 1m bedraagt.
Effect
Dewaterconservering leidttoteentoename van deGLGen deGHG,beide maximaal
lokaal met 50 cm. In het meest benedenstroomse deelgebied waarin het peil wordt
opgezetisheteffect opdegrondwaterstandsstijging vandeomgeving het grootst.Als
gevolg van toegenomen grondwaterstanden nemen de wegzijgingsfluxen in dezelfde
gebieden toe met maximaal 0,5 mm/d. De kwelfluxen in deze gebieden nemen over
een minder groot areaal met maximaal dezelfde hoeveelheid af. Alleen rondom de
gebieden waarin de maatregelen worden getroffen, voornamelijk ten oosten van de
snelweg, nemen de kwelfluxen toe en de wegzijgingsfluxen af (beide met circa 0,1
mm/d).

3.6 Scenario 8
Reductie grondwateronttrekking
Maatregel
Stopzetten beregening.
Effect
Ingrotedelenopdehogegrondeninhetzuidelijkenwestelijkdeelvanhetstudiegebied
nemen de grondwaterstanden toe.DeGLG neemt vanaf deranden van deze gebieden
toe met maximaal circa 0,25 m in het midden van de hoge gronden. De GHG stijgt
indezegebiedenmetcirca0,05m.Omdatdebeïnvloeddegebiedenintrekgebieden zijn
iseenveranderingindekwelintensiteitindezegebiedennietrelevant.Welindelagere
delenvanhetstudiegebied(centraledeelruüverkavelingsblok)neemtdekwelflux, met
nameinhetzomerhalfjaar, geringtoe.Dewegzijginginhetgebiedwaarindemaatregel
heeft plaats gevonden neemt voornamelijk in de zomerperiode als gevolg van
verminderde voeding af. In deintrekgebieden neemt dewegzijging daarentegen inde
wintertoe.Ditwordtveroorzaaktdoordetoegenomenpotentialenindeintrekgebieden.
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IneenaantalknooppuntennemendeGLGenGHGafalsgevolgvanhetniet-beregenen.
In de uitgangssituatie is in deze knooppunten de toename van de grondwatervoeding
door beregening groter dan de onttrekking via de regionale grondwaterstroming.
Beregening leidt in datgeval tot eentoename van de grondwaterstand. Het stopzetten
van de beregening heeft voor deze knooppunten een daling van de grondwaterstand
tot gevolg, vanwege het uitschakelen van de grondwatervoeding als ook wegens het
gering effect van het stopzetten van een ontrekking (die leidt tot een verhoging van
de grondwaterstand op regionale schaal). Dit effect treedt zeer lokaal op.
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4 Conclusies en discussie
De conclusies ten aanzien van de effecten van de voorgestelde maatregelen op de
regionalewaterhuishoudingwordenbehandeldpergebiedwaaropdeingreepisgericht.
Tussen haakjes wordt steeds eerst het nummer van het scenario gegeven, dan het
gebiedsnummer waar de ingreep plaatsvindt.
Witterveld
Voor hetkleischerm tot dekeileem op de grens van natuur- en landbouwgebied
(3, Ia) wordt nauwelijks een effect berekend. Dit wordt veroorzaakt doordat de
horizontale fluxen in het freatisch pakket in de uitgangssituatie klein zijn.
Ruime uitbreiding vanhetreservaat met landbouwgebied (4,Ib)heeft een groot
effect (verhoginggrondwaterstandenmetmeerdan25cm)inhetlandbouwgebied,
ookeffect in oostenenzuiden buiten deingreep.Heteffect ophetWitterveld is
geringalsgevolgvanhetgroteverschilinmaaiveldshoogteendehogeweerstand
van de scheidende laag.
Hijkerveld
Doorhetdempen van slotenenpeilverhoging indeuitbreiding vanhetreservaat
(5, UI)nemen deGLG en GHGplaatselijk enkele centimeters toe.In het hoger
gelegen middendeel nemen de GLG en GHG af omdat (in de berekeningen) de
voeding door beregening verdwijnt.
Aanleggen van een kleischerm tot de keileem op de grens van natuur- en
landbouwgebied (3,Ha)incombinatiemethetdempenvanslotenenpeilverhoging
inuitbreidingreservaat(3,Eu)resulteertweinigeffect omdatdehorizontale fluxen
in het freatisch pakket klein zijn. Het effect van de buffering wordt nauwelijks
door het kleischerm beïnvloed.
Uitbreidingvanhetreservaatdooraanlegvaneen400mbredebufferzone (4,lic)
gecombineerdmethetdempenvanslotenenpeilverhoginginuitbreidingreservaat
(4, EU)leidt in de uitbreiding tot een verlaging van de GLG omdat de voeding
door beregening verdwijnt. De GHG wordt hoger omdat de hoogste
grondwaterstandennietmeerwordenafgetopt.Degesimuleerdeeffecten vandeze
ingreepkomeninhetHijkerveld nietovereenmethetgewenstedoel;deGLGen
de GHG in het Hijkerveld nemen af. De wegzijgingsfluxen nemen rond de
bufferzone af. Door de invloed van de bufferzone neemt het effect van de
maatregelen in gebied III toe; ook westelijk van dit gebied worden nu effecten
gesimuleerd. Wanneer dewerkelijke beregening lagerisdaninhetmodel wordt
gesimuleerd of zelfs ontbreekt kan als gevolg van debuffering de GLG tov de
uitgangssituatie stijgeninplaatsvandalen.Hierdoorzullendegrondwaterstanden
in het Hijkerveld in mindere mate dalen of zelfs stijgen.
Uitproduktienemenvan40halaagste grondenincombinatiemetpeilverhoging
5, üb) leidt tot een geringe gesimuleerde verhoging van de grondwaterstanden.
Het streefpeil is dermate hoog dat de waterlopen in dezomerperiode niet meer
afvoeren (waterconservering)waardoorwaterkaninfiltreren. Omdatdeberegening
in deze zone wordt stopgezet neemt deze voedingsterm af. Het effect van de
waterconservering is groter dan het effect van het stoppen van de beregening.
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Of de orde van grootte van de veranderingen goed wordt geschat is afhankelijk van
demate waarin de grondwaterstanden in dehuidige situatie goed worden gesimuleerd.
Omdat rond het Hijkerveld diepe grondwaterstanden worden gesimuleerd zijn de
berekende effecten vaak niet groot. De bufferzone levert het grootste effect op het
natuurgebied. Daarnaast versterkt debufferzone deeffecten van demaatregelen in gebied
III.
Geelbroek
Uitbreiding van het reservaat met landbouwgebied; dempen Ruimsloot en sloten
en greppels in grote delen van het reservaat (3,IVa). In het hele reservaat stijgen
de grondwaterstanden. Het effect op de GLG bedraagt plaatselijk meer dan 0,50
meter. Als gevolg van deze forse verhoging straalt het effect van deze ingreep uit
tot enkele kilometers buiten het reservaatsgebied. In het reservaatsgebied neemt
de kwelflux sterk af, buiten het reservaat neemt de kwelflux toe. De toename in
kwelfluxen komt in westelijke richting over grote afstand voor.
Uitbreiding van het reservaat met landbouwgebied; dempen Ruimsloot en sloten
in beperkte delen van het reservaat (4,IVb). De stijging in de grondwaterstanden
is minder groot; ook het effect buiten hetreservaat is daardoor minder groot. Het
ruimtelijk beeld is gevarieerder. Waar de sloten worden gedempt treden effecten
op vergelijkbaar met de vorige ingreep. Waar de ontwateringssystemen intact
blijven nemen de grondwaterstanden toe maar nemen de kwelfluxen toe door de
stijging van depotentialen in het omringende gebied en de daardoor veroorzaakte
toename in het tweede watervoerende pakket.
Het dempen van sloten in dit gebied heeft grote effecten ook buiten het natuurgebied.
Dempen van allewaterlopen maakt het gebiedveelnatter maarreduceert de kwelfluxen.
Intakt laten van delen van het ontwateringssysteem veroorzaakt grotere gradiënten
waardoor plaatselijk de kwelfluxen toenemen. Over de herkomst en daarmee over de
kwaliteit van het kwelwater bestaat geen zekerheid. Hiervoor zijn berekeningen nodig
om op basis van de verkregen resultaten stroomlijnen te berekenen.
Groote Zand
Uitbreiding van het Groote Zand met landbouwgebied en het dempen van sloten
in deze gebieden (5, Va) heeft in deze gebieden de gewenste effecten. Door de
geringe uitstraling leidt deze ingreep tot relatief geringe veranderingen in het
bestaande natuurgebied.
Landbouwgebied
Verbetering van de drooglegging door verdieping van de waterlopen in het
landbouwgebied (6, VI a en b en XII) leidt in het noordelijk deel van gebied IVa
tot een daling van de GLG en GHG met ongeveer 20 cm. In het zuidelijk deel
wordt hetpeil opgezet waardoor deGLGen GHG zo'n 20 cm toenemen.In gebied
IVb nemen de GLG en GHG eveneens met circa 20 cm toe. In gebied XII is de
berekende GHG in de huidige situatie dieper dan 1.40 m - mv. zodat de
maatregelen geen effect opleveren.
Waterconservering door verhoging van het zomer- en winterpeil (7) voor zover
mogelijk binnen het landbouwgebied leidt plaatselijk tot grote stijgingen van de
grondwaterstanden.
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Stoppen vandeberegening (8)leidttoteen stijging vandegrondwaterstanden in
deintrekgebiedenentoteentoenamevandekwelindeomringendelagergelegen
gebieden.
Deeffecten indelandbouwgebieden komen overeen metde gewenste veranderingen.
In gebied XII hebben volgens de simulatieresultaten de waterlopen geen functie. Dit
kan of worden verklaard door het bodemgebruik (lelies, zie paragraaf 3.4) of kan
betekenen datdaartelagegrondwaterstanden wordenberekend.Hetmeten vanpeilen
engrondwaterstandeningebiedenwaariningrepenwordenvoorzienmaakthetmogelijk
dehuidige situatieindebetreffende gebieden tetoetsen.Daardoor wordthet mogelijk
bijeeneventueel optredende afwijking vanmeet-en simulatieresultaten deberekende
effecten te corrigeren. Daarnaast wordt het door het aldus vastleggen van de
uitgangssituatiemogelijk omhetzijdoorvoortzettenvandezemetingenhetzijdooraan
aantaljaren na derealisatie van de maatregelen herhalen van demetingen te bepalen
of de verwachte effecten ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd.
De in deze studie gepresenteerde resultaten zijn geen absolute te verwachten
veranderingen maar vormen indicaties over de orde van grootte van dete verwachten
veranderingen. Het is mogelijk de effecten van verschillende ingrepen te vergelijken
(maatregel xresulteert ineengrotereffect dan maatregel y).Daarwaar deeffecten in
een groter gebied zichtbaar worden leveren de resultaten een indicatie voor de
begrenzing vanhetdoordemaatregelbeïnvloeddegebied.Alsdeeffecten sterklokaal
zijnisdebegrenzingminderindicatiefomdatdeknoopuntsafstand endeschematisering
vandeinvoeropdezeschaalderesultaten sterkbeïnvloeden.Omdezelfderedenishet
eveneensminderzinvolteproberenverschillen tussentweenaastgelegen knooppunten
te verklaren.
De maatregelen resulteren in de meeste gevallen in de beoogde stijging van de
grondwaterstand. Bij diepe grondwaterstanden (intrekgebieden) zijn de effecten van
ingrepen indeontwatering gering,bij ondiepegrondwaterstanden (kwelzones) zijn de
effecten van ingrepen in de ontwatering groot.
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