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VOORWOORD

Inhetkader vaneengecombineerd
onderzoekvandeRijksplanologischeDienst,
deLandinrichtingsdienst enhet Instituut
voor Cultuurtechniek enWaterhuishouding is
aanhet laatstgenoemde instituut gevraagd
omaantegevenwelkehydrologischeaspectenvannatuurgebieden vanbelangkunnen
zijnbijhetopstellenvaneenstreekplan
ofeenlandinrichtingsplan endeonderlinge
afstemmingvanbeideplannen.Tenopzichte
vanhetrapportmetdezelfde titel datals
LD-mededelingnr. 177isverschenen,zijn
indit ICW-rapportenkelewijzigingen
aangebrachtalsgevolgvannieuweontwikkelingen. Inhetbedoeldeonderzoek 'Afstemmingstreekplan-landinrichtingsplan'staat
eenverbeteringvandeonderlingeafstemmingvanstreekplannen enlandinrichtingsplannencentraal.Hydrologische aspecten
vannatuurgebieden speleneenbelangrijke
rolbijmetnamedethema's 'Hydrologische
buffering'en 'Ecologische infrastructuur'
vanditonderzoek.
Vanhet ICWwil ikgraagdr.P.J.T.van
Bakel,dr.L.F. Ernst,dr.J.Wesselingen
drs.R.H.Remmersbedanken,evenalsing.
A.KokvandeLD.Zijhebbenbijgedragen
aanditrapportdoorhunideeën,kritische
opmerkingen envragen.
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IN KORT BESTEK

Hetonderzoek 'Afstemming streekplan-landinrichtingsplan' iseengezamenlijk onderzoek vandeRijksplanologischeDienst,deLandinrichtingsdienst
enhet InstituutvoorCultuurtechniek enWaterhuishouding enheeftgeresulteerd Ineenwerkwijze omdeonderlinge afstemmingvanstreekplan enlandinrichtingsplan teverbeteren.
Terondersteuningvanditonderzoekwordteenoverzicht gegevenvande
hydrologische aspectenvaneennatuurgebied envandebeschikbaremethoden
omeffectenvaningrepenopdehydrologie endeaanwezigenatuurwetenschappelijkeelementen inhetnatuurgebied tebepalen.Hetoverzicht isbedoeld
alseeneerste oriëntatievoorbetrokkenen bijruimtelijke ordening,landinrichtingenbeheer,diezichbezighoudenmeteennatuurgebied waarveranderingen indehydrologiedehuidigenatuurwaardenbedreigen.
Inhetoverzichtwordtaangegevenhoebestaandegegevensovereengebied
kunnenwordenverzameld,alsmedewelkegegevensvanbelang zijnvooreenbeschrijvingvaneengebied.Hierbijwordt enerzijds ingegaanopeenbeschrijvingvanhetnatuurgebied aandehandvanhetbiotischenabiotischmilieu
enhetmenselijkhandelen inhetgebiedenanderzijdsopeenbeschrijving
vandehydrologische situatie,zowel naarkwantitatieve alskwalitatieve
aspectenvanoppervlakte-,bodem-engrondwater.Vervolgenswordeneenaantalmogelijke ingrepengenoemd,waarnaverschillende methodenaanbodkomen
omheteffectvaneeningreep ophetnatuurgebied tevoorspellen.Bijhet
bepalenvanheteffectopdehydrologische situatiewordeneerstenkele
basisprincipes vandebelangrijkste processenaangestipt.Deverschillende
methodendiedeveranderingen naarkwantiteit enkwaliteitvanhet
oppervlakte-,bodem-engrondwater bepalen,komenaandeorde.Totslot
wordtaangegevenwelkemethodenerbestaanomdeeffectenvan ingrepenopde
aanwezige natuurwaarden tevoorspellen.

1.INLEIDING

vaneenscheidingvande landbouw-ende
natuurfunctie,ennietvanverweving.Dit
houdt indatersprake isvaneennatuurgebied,aldannietmetreservaatsstatus,
gelegennaasteenlandbouwgebied. Eenna-

Ditrapport isgeschreven voorhet

tuurgebied wordt inditrapport omschreven

onderzoek 'Afstemming streekplan-landin-

alseengebied datalsprimaire functiehet

richtingsplan'voorhetthema hydrologische

doenvoortbestaan ofontwikkelenvanwaar-

buffering.Hetkanechterookbijandere

devollenatuurwetenschappelijkeelementen

thema'svanditonderzoekwaarhydrologi-

heeft.Hetbetreft inditrapportnatuur-

scheveranderingen innatuurgebieden aande

wetenschappelijke elementendieafhan-

ordezijn,wordengebruikt.Hetgenoemde

kelijk zijnvandeaanwezigheid vanwater

onderzoek richtzichopeenverbeteringvan

vaneenbepaalde hoedanigheid enineenbe-

deonderlinge afstemmingvanderuimtelijke

paaldehoeveelheid,datwil zeggenmeteen

ordeningende landinrichting.Aandehand

bepaald peil-ofgrondwaterstandsverloop.

vaneenviertal thema'swordteenwerkwijze
ontwikkeldmetbehulpwaarvandeafstemming
kanwordenverbeterd.
Ditrapport isbedoeld alseeneerste

InHoofdstuk 2wordtaangegevenopwelkemanier beschikbaregegevensverzameld
kunnen worden.Hoofdstuk 3geefteenoverzichtvandegegevensdienodig zijnomhet

oriëntatievoorbetrokkenen bijruimtelijke

natuurgebied metzijnwaardevollenatuur-

ordening,landinrichting enbeheer,diete

wetenschappelijke elementen tebeschrijven.

makenhebbenmeteennatuurgebied datdoor

InHoofdstuk 4wordt ingegaanopdegege-

veranderingen indehydrologie bedreigdkan

vensdienodigzijnomdehydrologische

worden.Erwordt ingegaanopde informatie

situatie inenrondomhetnatuurgebied te

dienodig isomeennatuurgebied endiens

beschrijven,terwijl Hoofdstuk 5ingaatop

specifieke hydrologische situatie tebe-

demogelijke ingrepenenhetgebruikvan

schrijven,alsmedeopdebeschikbaremetho-

modellenomdeeffectenvaningrepentebe-

denomeffectenvan ingrepenopdehydrolo-

palen.Vervolgenswordt ereenoverzichtge-

gische situatieenhetnatuurgebied tebepa-

gevenvandebestaandemethodenomeffecten

len.Erwordtniet ingegaanopeventuele

van ingrepen indewaterhuishouding ophet

maatregelen omdeveranderingen tegente

natuurgebied endehydrologische situatie

gaan.De lijstaanbevolen literatuuraan

tevoorspellen.Hierbijwordendemethoden

heteindvanhetrapportbiedtdelezerde

onderscheiden inmethodenvooreffectvoor-

mogelijkheid bepaalde onderdelen verderuit

spellingvanveranderingen inwaterkwanti-

tediepen.

teitof-kwaliteit (Hoofdstuk 6)enmetho-

Daarditrapportbinnenhetonderzoek

denvooreffectvoorspelling vanveranderin-

'Afstemmingstreekplan-landinrichtingsplan'

genindenatuurwaardenvanhetnatuurge-

isopgesteld,iseruitsluitend aanland-

bied (Hoofdstuk7 ) .

bouwkundige ingrepenaandacht besteed.Ingrepengerelateerd aandedrinkwatervoorzieningofde industrieblijvendusbuiten
beschouwing,hoeweldezenatuurlijk ookeen
effectopdenatuurwaardenkunnenhebben.
Eentweedebeperkingisdateruitgegaanis

2.VERWERVINGVANGEGEVENS

-vegetatie.Bron:vegetatiekaarten Nederland 1:200 000 (Rijksinstituut voorNatuurbeheer, (RIN);
-menselijkhandelen inhetverleden (beekregulering,herinrichting,beregening,

Veel vandegegevens dienodigzijnom
hetnatuurgebied endehydrologischesituatie tebeschrijven zijnbeschikbaar inde

lozingvanafvalstoffen).Bron:kaarten
metkunstmatige hydrologische systemen
1:50 000 (DGV-TN0).

vormvankaarten,jaarboeken endergelijke.
Devolgende groepenvangegevens zijnhierbijiniedergevalvanbelang:

Voorhetverzamelenvanhydrologischegegevenszijnermeestalmeetpunten inhet
gebied ingericht.TNOheefteengidsuitge-

-gegevens over topografie (reliëf,mor-

brachtwaarinzeeenzoeksysteem introdu-

fologie,hoogteligging,grondgebruik).

ceertomgebruikersvanmeetgegevens deweg

Bron: topografischekaartenNederland

tewijzennaardebeheerdersvandediverse

1:200 000,1:50 000,1:25 000 (Topogra-

gegevens (CONTACTGROEPTNO, 1986).Het

fischeDienstvanNederland);

zoeksysteem heeft eencentrale inganginde

-gegevensoverneerslagenverdamping.

vormvanzogenaamde stippenkaartenwaarop

Bronnen:maandoverzicht vanhetweerin

degegevensvandeverschillendedeelsyste-

Nederland,maandoverzicht vandeneerslag

mengezamenlijk wordengepresenteerd. Een

inNederland (Koninklijk Nederlands

stippenkaart iseentopografischekaart,

Meteorologisch Instituut,KNMI)Klimaat

schaal 1:50 000waaropperkaartvierkant

vanNederland (BUISHAND enVELDS, 1980);

van 1km^metbehulpvanstippen isaange-

-bodemkundige,geologische engeomorfolo-

gevenwelkehydrologische grootheden indit

gischegegevens.Bronnen:bodemkaarten

vierkantwordengemetenengearchiveerd.

Nederland 1:50 000 (StichtingvoorBodem-

Vervolgenswordtmendoorverwezen naarde

kartering, STIB0KA),geologischekaarten

beheerder vanhetbetreffende deelsysteem.

Nederland 1:50 000(Rijksgeologische

Devolgendedeelsystemenzijnvertegenwoor-

Dienst;RGD),geomorfologischekaarten

digd:

Nederland 1:50 000 (STIB0KA);
-grondwaterstands-engrondwaterstijghoogtegegevens,geohydrologische opbouw

-oppervlaktewater,kwantiteit enkwaliteit
(Rijkswaterstaat,DienstBinnenwateren/

ondergrond (dikteenvoorkomenvangoed

Rijksinstituut voorZuiveringvanAfval-

en

water,DBW/RIZAenDienstGetijdewateren);

slechtdoorlatende grondlagen).

Bron:grondwaterkaarten Nederland

-grondwater,waterstandenenstijghoogten

1:50 000 (Dienst Grondwaterverkenning

(DGV-TNO),geohydrologie,kwaliteiten

TNO,DGV-TN0);

geologie diepebodem (RGD);

-hydrochemischegegevensgrond-,oppervlaktewater enneerslag;
-waterstaatkundige gegevens (oppervlaktewaterstelsel metvoorgeschreven zomer-en
winterpeilen,drainagepatroon).Bron:waterstaatskaartenNederland 1:50 000
(Rijkswaterstaat);

-grondwateronttrekkingen (Provinciale
Waterstaatsdiensten enRijksdienstvoor
de IJsselmeerpolders,RIJP);
- ondiepebodem (STIBOKA);
-meteorologischegegevens (KNMI).

Zowel biotische alsabiotische gegevens
zijngeïnventariseerd inhetnaslagwerk
'Milieu-inventarisaties inNederland'
(DUMONTetal.,1985). Hierinwordteen
overzicht gegevenvanmilieu-Inventarisatiesopprovinciale ennationale schaalvan
bodem,water,lucht,floraenfauna.Ook
eenaantal regionale inventarisaties die
tezameneenaanzienlijk databestandopleveren,staanhierinvermeld.Voorbeelden
zijndevegetatiekarteringen tenbehoeve
van landinrichting endegrootschaligekarteringenvanSTIBOKA.Demilieu-inventarisaties leveren landschapsecologischegegevensopovergeomorfologie,geologie,
bodemgesteldheid,water,lucht,flora,
vegetatie enruimtegebruik of combinaties
vandeze factoren.Hetbetreft steeds
systematisch uitgevoerde enverwerkte
inventarisaties.
Inhetnaslagwerkwordenallemilieuinventarisaties systematisch beschrevenaan
dehandvaneenaantal aspecten.Enkele
aspectenvanbeschrijving zijnhetkader
waarbinnendemilieu-inventarisatie is
verricht,dewijzevandataverzamelingen
deeventuelewijzevanverwerkingvande
basisgegevens.Debeschrijvingen vande
milieu-inventarisaties zijnsamengevat in
eenoverzichtstabel eninzevenspecifieke
kruistabellen.Dezetabellengeveneen
eerste indrukvande inventarisatiesen
makeneenglobaleonderlingevergelijking
mogelijk.
Inveelgevallenzaltenslotteveldwerk
noodzakelijk blijkenomontbrekendegegevensteverzamelen.

3 . BESCHRIJVING NATUURGEBIED

relatieaanmetdewijdereomgeving envormenhetdominante stelsel vanbetrekkingen.
Naaranalogievandeelektriciteitsleer
worden positionele relatieswel vergeleken
metdenetspanning endeconditionelerela-

3.1. INLEIDING

tiesmetdespecifieke elektrofysische
structuurvaneenapparaat. Indezetheorie

Bijhet beschrijvenvanhetnatuurge-

wordtdestandplaats beschouwd alshet

bied ishetnietalleenvoldoende omken-

apparaat (ecodevice).Hetapparaat (stand-

nisvandeverspreiding vandenatuurwaar-

plaats)zetdebinnenkomende energieuitde

dentehebben.Ermoetook inzichtworden

omgevingom invoordeplantwerkzame

verworven inderelaties tussenbiotisch

(operationele)factoren.Operationelerela-

enabiotischmilieu,diehebbengeleidtot

tiesbetreffenderhalvede betrekkingen

deactuelewaardeneneventueel ookaanlei-

tusseneenplantenzijn fysiologischrele-

dingzullengeven totdeontwikkelingvan

vanteomgevingwelkezichafspeeltop

nieuwewaarden.Ookdeomgevingvanhet

microschaal.Opwelkewijzedebinnenkomen-

natuurgebied speelt daarbijeenbelangrijke

deenergiewordt omgezetendegroottevan

rol.

de resulterende operationele factorentot
VANWIRDUM (1980b)ontwikkelde indit

standkomt,wordtgeheel bepaald doorde

verband detheorievanhetecologischveld

conditionele eigenschappen die inde

enmaaktedaarbijonderscheid inpositio-

standplaats zijnvertegenwoordigd.KEMMERS

nele,conditionele enoperationele relaties

(1986)werkteditstelsel vanbetrekkingen

tussenbiotisch enabiotischmiiieu.

uitvoorde invloed vandewaterhuishouding

Depositionele relatiesgevendaarbijde

Positionele
factoren

opnatuurlijkebegroeiingen (zieFig.1).

Standplaatsfactoren

Conditionele factoren

*Grondwaterstanden
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Fig. 1.Schemavandeecohydrologische benaderingswijzevoordemodelleringvanstandplaatsfactoren inafhankelijkheidvanaspectenvandekwantitatieve enkwalitatieve
waterhuishouding

Degegevens diehetnatuurgebiedbe-

3.3.ABIOTISCHMILIEU

schrijven,worden indevoigende paragrafen
behandeld.

Standplaatstypen
Een indeling intypendientvooralop
hetnatuurbeheer tezijnafgestemd.Een

3.2.BIOTISCHEASPECTEN

indelingnaarecohydrologische kenmerkenis
doordeStudiecommissieWaterbeheerNatuur,

Piantesoorten en plantengemeen-

BosenLandschap beschreven (DIJKEMAet

schappen

al., 1985). Ookeen indelingnaarecotopen

Alleendevoorhetnatuurbeheerbe-

(ecologisch uniforme onderdelen vanhet

langrijkste soortenengemeenschappen

landschap)ismogelijk (STUMPEL-RIENKS,

dienen tewordengegeven.Criteriavoor

1974).Vaakbieden ookbodem-,hoogte-en

'belangrijk'zijn:

vegetatiekaarten eengoedeingang.

-karakteristiek voorhetgebied;

Bodemsoorten

-bedreigd,zeldzaam ofkwetsbaar opnationaalniveau;
-bedreigd,zeldzaam ofkwetsbaar opinternationaalniveau.

De liggingendeoppervlaktenvande
bodemsoortendienenhier tewordenvermeld.
Voor declassificatievande bodemsoorten
kandievanSTIBOKAwordengebruikt (zie
bijvoorbeeld debodemkaarten 1:50000),

Indienbepaalde soorten inhetrecente

maar indieneen lokaal relevant classifica-

verledenzijnverdwenenkanditapartwor-

tiesysteem meer informatie geeft,kandeze

denvermeldevenalshetontbrekenvanken-

ookwordentoegepast.

merkende soortenvaneenplantengemeenschap.

Geologische opbouw ondergrond en
geomorfo1ogie

Faunasoorten
Alleendevoorhetnatuurbeheer belangrijkstediersoorten dienenhier teworden

Eenglobalebeschrijving ishiervoldoende,daardehydrogeologie bijdegegevensomtrentgrondwater (zie4.3.) nog

vermeld.Voor criteriavoor 'belangrijk',

uitgebreider aanbodkomen.Erkangebruik

zieboven.Vooral overwinterendevogels,

wordengemaaktvaneengeomorfologische

broed-entrekvogels,grotezoogdierenen

kaart.

beschermde diersoortenkunnenhiergenoemd
worden.

Hydrologie
Deze isinditverbandvaneenzodanig

Ontwikkeling en beheer van de

belangdatdit inHoofdstuk 4apartwordt

vegetatie

behandeld.

Deontwikkelingsfasewaarindevegetatiezichbevindt,wordtbeschreven.Welke
rolspeelthetnatuurbeheer hierinofzou

Hoogteligging en reliëf
Minimum enmaximum maaiveldshoogten

dezekunnenspelen?Welke eerstvolgende

wordenvermeld eneenhoogtelijnen-of

minofmeer stabielevegetatie zalver-

hoogtepuntenkaart kanworden toegevoegd.

schijnen indienhetbeheerwordtgestaakt?

3.4.MENSELIJKE INVLOED

Geschiedenis en recente ontwikke1ingen
Welke invloed heeft demensgehadop
hetontstaanvanhetgebied endeaanwezige
natuurwaarden? Hierbijdientvooralaandachtaandegeschiedenis vanhetwaterbeheertewordengeschonken. Indienhetgebied zichtengevolgevanrecent ingezette
ontwikkelingen ineenovergangsfasebevindt,
dienendezeontwikkelingen inogenschouwte
wordengenomen.

Grondgebruik en menselijke activiteiten binnen het gebied, niet voor
het natuurbeheer
Betreftheteenreservaat,eenbeheersgebied of isheteenonbeschermd gebieden
hoe ishetgrondgebruik?Voorbeeldenvan
menselijke activiteiten binnenhetgebieddienietprimairhetnatuurbeheerbeogen,zijneenruilverkaveling,drinkwaterwinningofrecreatie.Wat isheteffect
ophetnatuurbeheer vandeactiviteit?

Inrichtings- en beheersmaatregelen
voor het natuurbeheer
Bijallemaatregelen dientookhet
beoogdedoelvandemaatregel teworden
aangegeven.

4. BESCHRIJVING HYDROLOGISCHE
SITUATIE

systemenkunnenelkaaronderlingbeïnvloeden,eenverandering inde lokalehydrologischefactorenkanbijvoorbeeld eengevolg
zijnvan (geo)hydrologische veranderingen
binneneengroter systeem.

4.1. INLEIDING

Eendergelijke hydrologische systeemanalysekanbijdragenaaneeneerste,voor-

Hydrologische processen spelenzichaf

namelijkkwalitatief inzicht inheteffect

opzeerverschillende schaalniveaus.Er

vaneeningreepophetnatuurgebied.Van

zijnzowelprocessenopmicroschaal (voor-

belanghierbij isdeplaatswaarende

beeld:dewaterhuishoudingvanéén plant),

schaalwaaropdeingreepplaatsvindt ende

alsopmondiale schaal (dehydrosfeer).

liggingvanhetnatuurgebied binnenhethy-

ENGELEN (1984)spreekt inditverbandvan

drologische systeem.

hydrologischesysteemanalyse.Opbasisvan
hydrologische enfysisch-geografischegegevensvaneengebiedwordendehydrologische
processen gerangschikt ineenaantal (deel)
systemen.Desystemenvertoneneenhiërarchischeopbouwenpassenop 'geneste'wijze
inelkaar.Eenhydrologisch systeemkan
zoweleenoppervlaktewatersysteem omvatten
alseengrondwatersysteem ofeencombinatievanbeide.Degrenzentussensystemen
wordenmeestal doornatuurlijke barrières

Eenvoorbeeld vandesamenhangtussen
deverschillende systemenenheteffectvan
een ingreep ineendergelijke situatie
geeftFig.2.Indezefiguurwordtweergegevenhoederegionalekwelstromingbeïnvloed
wordt dooreenverandering indelokale
stromingspatronen.Dediepere ontwatering
direct naasthetnatuurgebied heeft totgevolgdatdekwelstromingafgevangenwordt
enminder dichtaanhetgrondoppervlak
komt.

ofovergangen bepaald.Deverschillende

ONTWATERINGSZONE
s i—

i

grondwaterstroomrichting
grondwaterstroming
~™ t.g.v. ontwatering
grondwaterspiegel.
voor ontwatering
na ontwatering n e e r s l a g

Fig.2.Schematiseringvandestromingvangrondwater ineen landschappelijk laaggelegen
gebiedmetkwelvóórennaontwateringsmaatregelen.Bron:REMMERS (1982)

Vooreenbeschrijvingvandehydrologischesituatievanhetnatuurgebiedendiens

zen.
Ophetniveauvanhettertiaireopper-

omgevingzijnmetnamedeprocessenoplo-

vlaktewaterstelsel (sloten,greppels)heeft

kale schaal (in,onderendirect rondomhet

mentemakenmetontwatering (eventueelvia

natuurgebied,zieook3.1.)enopregionale

eenbuizensysteem),afwatering,enmis-

schaal (dewijdeomgevingvanhetnatuur-

schienberegeningofopstuwing.

gebied,bijvoorbeeldhetstroomgebiedvan

Methetoogopdeaquatische floraen

eenbeekofeenpoldergebied)vanbelang.

faunainhetgebiedkunnenherkomstvanhet

Debeschrijving richtzichophetopper-

aangevoerdewaterendewaterscheidingbin-

viaktewaterstelselenhetgrondwatersysteem

nenhetbeschouwde gebiedvanbelangzijn.

inhetbeschouwdegebiedenopdeonderlingesamenhanghiertussen.Zowelkwalitatievealskwantitatieve aspectenworden
belicht.

Waterbalans
Indewaterbalans dienthetaan-enafgevoerdewatertewordengekwantificeerd.
Hierbijmoet rekeningwordengehoudenmet
drainagevangrondwater naarhetoppervlak-

4.2. OPPERVLAKTEWATER

tewaterstelsel ofwegzijginguithetoppervlaktewaterstelsel naarhetgrondwater.Ook

4.2.1. Kwantiteit

deneerslagenverdampingmoeteninbeschouwingwordengenomen.Gegevensvooreen

Samenhang oppervlaktewaterstelsel,

kritiekeperiode,bijvoorbeeldhetzomer-

kunstwerken, streefpeilen en

halfjaar zijninteressanterdandievoor

dwarsprofiel

eenwillekeurig jaar.Dewaterbalanskan

Metbehulpvanbovenstaande gegevens
kunnenenkelebelangrijke parametersvoor

eventueel naardeelgebiedenwordenuitgesplitst.

floraenfaunawordenbepaald.Vooraquatischefloraenfaunazijndewaterdiepte,
stroomsnelheid enstroomrichtingincom-

4.2.2. Kwaliteit

binatiemetwaterkwaliteitsparameters
belangrijke criteria.Voordeterrestrische

E l e k t r i s c h g e l e i d i n g s v e r m o g e n (EGV),

floraenfaunaisdegrondwaterstandvan

zuurgraad (pH), s t i k s t o f ,

groot belangendezehangt ondermeeraf

chloride,

vanhetoppervlaktewaterpeil.

b i c a r b o n a a t en

Gegevensoverstroomsnelhedenen-rich-

fosfaat,

microverontreinigingen,
sulfaat

Enkele belangrijke bronnen van v e r v u i -

tingen zijnnodigbijhetbepalenvanver-

l i n g van oppervlaktewater in l a n d e l i j k e ge-

spreidingvanstoffenviahetoppervlakte-

bieden z i j n :

water.
- de oppervlakkige afvoer van water van
Aanvoer en afvoer
Hierbijkanonderscheidwordengemaakt

landbouwpercelen. Hierdoor kan het oppervlaktewater b e l a s t worden met meststoffen

invrijeaan-enafvoervanoppervlaktewa-

of bestrijdingsmiddelen (microverontrei-

terengeforceerdeaan-enafvoer.

nigingen) .

Geforceerdeaan-enafvoervindtplaatsmet
behulpvanmolens,gemalen,stuwenofslui-
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- van e l d e r s aangevoerd vervuild water. Dit
water i s vrijwel a l t i j d van oorsprong

Rijn-ofMaaswater,datveleverontrei-

henhetwatergehalte alsvolumefractie,0)

nigende stoffenbevat,zoalschloride,

endebewortelingsdiepte.Detweedehoe-

nitraat,fosfaat,sulfaat,bicarbonaat en

veelheid isvanbelangbijeenondiepe

microverontreinigingen (zwaremetalenen

grondwaterstand,omdatvanhieruitdan

organischemicroverontreinigingen).

capillaire naleveringaandewortelzoneop
kantreden.Dematewaarinditgebeurt,

Inbepaaldegevallen zullennietalle

hangtafvandek(h)-relatie (onverzadigde

genoemdewaterkwaliteitsparameters behoe-

doorlatendheid kalsfunctievandewater-

ventewordenbepaald.Dekwaliteit vanhet

potentiaal h)vandebodemlagen.

oppervlaktewater isnamelijkvooralvan
belangvoordeaquatische vegetatie.Het

Geohydrologische opbouw

effectvangebiedsvreemd infiltrerendop-

Hetbetrefthier informatie overde

pervlaktewater opdeterrestrischevegeta-

dikteendedoorlatendheid vandeverschil-

tieisonder andereafhankelijk vande

lendegeologische lagenindeondergrond,

weerstand vandebodem tegenhorizontaal

debergingscoëfficiëntvande lagen,de

infiltrerend water endedispersie inde

aanwezigheid vanslechtdoorlatende lagen

bodem. Indienersprake isvaneeninfil-

endeweerstandvandezelagen.Voorzand

tratiegebied,kanhetoppervlaktewater de

geldtdatdedoorlatendheid vooralbepaald

terrestrische vegetatie eldersbeïnvloeden,

wordt doordekorrelverdeling (textuur),

wanneerdeze inhetgebied staatwaarhet

terwijl bijkleidestructuur belangrijker

vervuilde geïnfiltreerde oppervlaktewater

is. Bijafwezigheidvanscheurenofgangen

alskwelweernaarbovenkomt.Dit isonder

isdedoorlatendheid vanklei zeerklein.

meerafhankelijk vandeverblijftijd van

Bijveen isvooraldeveensoort belangrijk

hetgrondwater.

voordedoorlatendheid,bijvoorbeeld rietveen isgoed,maarmosveen isslechtdoorlatend.

4.3.GRONDWATER ENBODEMWATER

Watervoerende lagenwaarindebelangrijkste stromingsrichting horizontaalis,

4.3.1. Kwantiteit

wordengekarakteriseerd doorhetprodukt
vandedoorlaatfactor kendediktevande

Bodemsoort en bodemprofiel
Debodemsoort endeverschillende hori-

laagD,dekD-waarde (m2.d

_ 1

) . Vanslecht

doorlatende lagenisvooral deweerstand

zontenbepalendebodemeigenschappen zoals

tegenverticale stromingvanbelang.Deze

beschikbaar bodemvocht,bodemwaterkarak-

weerstand ckarakteriseert deslechtdoor-

teristiek (pF-curve)enonverzadigdedoor-

latende lagenenisgedefinieerd alshet

latenheidskarakteristiek. Dehoeveelheid

quotiënt vandedikted'vande laagwaar

beschikbaar bodemvocht isdehoeveelheid

het stijghoogteverschil 'overheen'staat

water (mmvloeistof)dieindewortelzone

endeverticaledoorlatendheid k'(eenheid:

beschikbaar isvoorgewasofvegetatieplus

m.(m.d _ 1 ) _ 1 =d ) .

dehoeveelheidwaterdiedoor capillaire
opstijgingnageleverdwordt.Deeerstgenoemdehoeveelheid hangtnauwsamenmetde
bodemwaterkarakteristiek (dezegeefthet

Neerslag, verdamping, beregening
Dezefactorenbepalenmededewaterbeweging indebovenstemetersvandegrond.

verband tussendepotentiaal vanhetwater,
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Kwel en infiltratie
Bijkwel dientonderscheid teworden

leiduitdeaanwezigheid vanbepaaldesoortenofeenbepaaldevegetatie ensomsvan

gemaakt inlokalekwel afkomstigvanhogere

vliesjesvanijzerbacteriënophetwater.

delenbinnen hetgebied enregionalekwel

Bijkwel dient ookhetvanggebiedvan

vanbuitenhetgebied.Hetoptredenvaneen

waaruitdekwelstrominggevoedwordtende

bepaald soortkwelstromingkanseizoenaf-

verblijftijd tewordenaangegeven;welke

hankelijk zijn.Eenonderzoek vanJANSENen

grootteheeft hetvanggebied en inwelke

KEMMERS (1980)inhetnatuurgebied Groot

mate ishetbeschermd tegen ingrependiede

Zandbrink illustreert dit. (Fig.3,4 ) .De

kwantiteit ofdekwaliteit vanhet

lokalestromingen domineren inhetnatte

infiltrerend water veranderen?

winterseizoen, terwijl deregionalestroming indedrogere zomeraanbelangwint.
Dit isvooral eengevolgvandeverschillen

Oppervlakteafvoer
Oppervlakteafvoer vanregenwaterkan

inneerslagenverdampinggedurendede

eenbelangrijkerolspelenbijgronden

verschillende seizoenen.

onderhevig aaneensterkekwelstroming.In

Hetoptredenvankwelkanwordenafge-

dergelijkegronden treedtvaakweiniguit-

Fig.3. Isohypsenbeelden per seizoen (gemiddelden over 1978/1979).A:december,januari,
februari B:maart,april,mei C:juni,juli,augustus D: september,oktober,
november.Bron:JANSEN enKEMMERS (1980)
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drogingvanhetbodemprofiel openhet

kleinste engrootste grondwaterstandsdiep-

bergend vermogenvandegrond isklein.

tentenopzichtevanhetmaaiveld.Hetver-

Hierdoorwordtregenwater oppervlakkigaf-

loopvandegrondwaterstand metdetijd,de

gevoerd.Dezeafvoerwordtmedebeïnvloed

tijd-stijghoogtelijngeeft inzicht inde

doorhetaanwezige microreliëf.Ditheeft

optredende fluctuaties indegrondwater-

totgevolgdatde invloedvanhetregen-

stand.Ookduurlijnenkunnenhiertoeworden

water gering isendekwaliteitvanhet

benut.Bijeenduurlijnzijntegenelkaar

bodemwater vooralwordtbepaald doordie

uitgezet opdeverticaleasdegrond-

vanhetopkweilendgrondwater (KEMMERS,

waterstand (c.q.grondwaterstandsdiepte)en

1986).

opdehorizontaleashetaantal dagen (of
hetpercentagevandetijdvanhetjaar)

Grondwaterstand en grondwater-

datdezewordtoverschreden.Metbehulpvan

standsverloop

duurlijnenkunnenstandplaatsen inver-

Deoptredendegrondwaterstand inde

schillendeklassenworden ingedeeld alnaar

bovenstewatervoerende laagkanuitpei-

gelanghunhydrologische positie inhet

lingenvanlandbouwbuizenwordenbepaald

landschap.

ofuitgrondwatertrappenkaarten.Grondwatertrappenzijngebaseerd opdegemiddelde
4.3.2. Kwaliteit
Voorplantenmeteennatuurwetenschapreservaat

WINTER
SITUATIE

pelijkewaarde isnietalleen dekwantiteit,eenvoldoendebeschikbaarheidvan
water,vanbelangmaarookdeaanwezige
kwaliteit.Dehydrochemischesamenstelling
vanhetgrondwater beïnvloedt debasenverzadigingaande kationenuitwisselingscom-

reservaat

ZOMER
SITUATIE

plexenenhiermeedezuurgraad.
Gecombineerd metdebeschikbaarheid van
vocht,enhiermeesamenhangend detemperatuurenaëratie,zijnditdebelangrijkste
variabelendiedemineralisatieenhumusvormingvanorganische stofbepalen.Het
netto-resultaat vandezebeideprocessen
vormthetvoornaamsteaandeel indevoor-

tfMÜa/

zieningvandeessentiële voedingsstoffen
stikstof enfosforvoordeplant.Opeen
indirectewijze isdehydrochemische
— • •lokaal

^ ^regionaal
H Ücontactzone

samenstellingvanhetwater,zoals
uitgedrukt inhetelektrischgeleidingsvermogenofdeionenratio,daaromvanbelang.

Fig.4.Schemavanlokaleenregionale
grondwaterstroming indewinter-en
indezomersituatie.Bron:KEMMERS
enJANSEN (1980)

Dehoeveelheid nitraat inhetwater isvan
eendirectbelangvoordeplant.

Typering water: EGV-IR diagram
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gelangvandematevanaanrijkingmet ionen

en Stiffdiagram
Dewaterkwaliteitsparameters elektrisch

(metname Ca 2 + enHCOß")tijdenshet

geleidingsvermogen (EGV)enIonenratio (IR)

transport door deondergrond opnaarhet

geveneengoede,eerste indicatievoorde

lithotrofe ('grondwaterachtige')referen-

positievaneenstandplaats indehydrolo-

tiepunt.Vervolgens stroomthetalsmeerof

2+

gischekringloop.Deverhoudingvan Ca 2+

minder vervuild oppervlaktewater naarhet

ionen tenopzichte vandeCa - en Cl~
ionensamenwordtde IR (ookwel relatief

thalassotrofereferentiepunt vanzeewater.

calciumgehalte)genoemd.Voorniet-

puntenaangegeven dieopmoerassen

verontreinigd water (voorzoetwaterhoudt

betrekkinghebben:

Inde figuurzijntevensreferentie-

dit indathetchloridegehalte kleineris
dancirca20mg.1 -1 )kande IRgoedeinfor-

ombrotroof

watertype,voorkomend inde

matiegevenoverdeherkomst vanhetwater.

zonedienietmeer incon-

Ingrondwater,dattransport doordebodem

tact staatmetdeminerale

heeftondergaan,zijnde inregenwater

ondergrond,maargevormd

dominerende ionen (Na+,K + enH + )vervangen

wordtdoorneerslag (dit

door Ca 2 + datvrijkomt uitbodemafzettin-

watertypekomtvoor inveen-

gen.De IRisgedefinieerdals:

mos,datpositieve ionenuit

[Ca2+]

IR=

hetneerslagwater omwisselt

,-1
/meq.i \

voorH+-ionen);

[Ca ]+ [Cl ] meq.1
rheotroof

watertype,voorkomend inde

HetEGV iseenmaatvoorhet ionengehalte
vanhetwater.Dehoofdwater-ofherkomsttypenkunnen ineenEGV-IRdiagram (VAN

1.01-

WIRDUM, 1980a)wordenaangegeven (Fig.5).
Devolgende referentiepunten zijnaangegeven:
atmotroof

:watertype,waarvande
ionenafkomstigzijnuit
deatmosfeer (neerslag);

lithotroof

:watertype,waarvande
Ionenbronde lithosfeer
(gesteente)is;

thalassotroof :watertype,waarvande
ionenbrongevormdwordt
doordezee.

1

10
100
1000
10000
ElektrischGeleidingsVermogen(mSrrf1)

Detypenwaterhangenafvande
'plaats'indehydrologische cyclus.Een
waterdeeltje doorlooptdehydrologische
cyclus inhetEGV-IR-diagramopdevolgende
wijze.Beginnend bijhetatmotrofe('regenwaterachtige')referentiepunt alsinfiltrerendneerslagwater schuifthet,alnaar
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Fig.5.HetEGV-IR-diagram, datgrondwater
karakteriseert metbehulpvanhet
elektrisch geleidingsvermogenEGV
ende ionenratio IR.Deomhullende
ononderbroken lijnomsluithet
gebiedwaarbinnendewatermonsters
zichbevinden.Verdereverklaring
zietekst.Bron:VANWIRDUM (1980)

zonemetcontinueaanrijking

relatief grote ionensom,eenhogerezuur-

vanmineralenviahetgrond-

graad enbevat Ca 2 + enHC0 3 " alsbelang-

water;

rijkste ionen.Kwelprofielenkomenvoorop

poikilotroof :watertype uitdecontactzone

laaggelegen delenvanhet landschap;het

vanombrotroofenrheotroof

grondwater stroomthierondergrondstoe

water (hierwordensoorten-

enisdaardoorverrijktmetmineralen,met

rijkevegetatiesaangetrof-

namemethetCa2+-ionenhetHC03~-ionals

fenmetvele,elderszeldza-

dienstegenhanger.

me soorten).
Nitraat
Hetnitraatgehalte vanhetondiepemaar

Bovendien iseenRijnwatermonsterin
hetdiagram weergegeven:deplaatsvandit

ookvanhetdiepegrondwater isdelaatste

monster inhetdiagram isrepresentatief

jaren sterkgestegen.Belangrijke oorzaken

voorvervuilde oppervlaktewatermonsters.

hiervanzijnhetsterk toegenomenkunst-

DeEGV-IR-diagrammenbenadrukkende

mest-Ngebruikendeoverschottenvan

relatietussendeverschillendemonsterpun-

dierlijkemest,waaruit stikstof indevorm

tenenverhullengedetailleerde gegevens

vannitraat uitspoelt. Invoedselarme

perpunt.Eenandere,veelgebruiktemoge-

milieus leidteenvergrotingvanhetstik-

lijkheid omhetwater tetyperen ishet

stofaanbod toteenverruigingvandevege-

Stiff-ofionendiagram.Dezemethodegeeft

tatie.Hetstikstofaanbodkanoverigensook

meer informatie perpuntmaarzegtminder

vergrootwordendoordatdemineralisatiein

overderelatie totanderepunten.Hierin

debovengrond istoegenomendoor eenverla-

wordendeaandelenvandeverschillende

gingingrondwaterstand.

kationen (Ca2+,Mg 2 + , Na + ,K + )enanionen
(HC03~, Cl~,S0 4 2 _ )overzichtelijkweergegeven;dezeaandelen zijnuitgedrukt in
percentagevandetotalekationen-ofanionensom (berekendopbasisvanmilliequivalenten).

100
Co2+

50

0
,

50

100

1-^

HC05

Mg2*

0,5m -mv

Na**K*

INFILTRATIE
PROFIEL

Tevenskunnendetotalekationen-en
anionenconcentratie inmilliequivalenten
per literendezuurgraadwordenaangege2,0 m - m v

ven.Enkeleveel voorkomende grondwatertyKWEL
PROFIEL

penzijn inFig.6weergegeven.Hetwater
uiteen infiltratieprofielbevateenrelatiefkleinehoeveelheid ionen,isvrijzuur
endeionenNa + ,K + ,Cl"enS0 4 2 ~ zijn
overheersend. Hetbetreftmeestal eenhoog-

meq -I
10
5
0
5
I M I I | ii i i| i i ii| I I I I |
~ ^ " " "
0

10
PH
10

i l i i ij 41 1 1 1

gelegenprofiel invergelijkingmethetomringende landschap;hetbodemwater uitdit
profiel isafkomstigvandeneerslag,waarmeeheteenchemisch sterkegelijkenisver-

Fig.6.Stiff-diagram enveel voorkomende
grondwatertypen als ionen-diagram
volgensStiff.Bron:KEMMERS (1982)

toont.
Hetwateruiteenkwelprofiel heefteen
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5. INGREPEN EN EFFECTBEPALING

dientmeninhetalgemeendevolgendeaspectennietuithetoogteverliezen.Eenmodel isaltijdeenschematiseringvande
werkelijkheid.Bijhettoepassenvaneen
modelopeenspecifieke situatiedientmen

Voorbeelden van ingrepen in de waterhuishouding voor de landbouw z i j n :

altijd nategaanofde vereenvoudigingen
envooronderstellingen vanhetmodelook
geldenvoordespecifieke tebestuderen

-grondwaterwinning voorberegening;
-grondwatervoeding indevorm vanoeverinfiltratie;
-polderpeil-,boezemwaterpeil-,kanaalpeil-,meerwaterpeilveranderingen;
-veranderingen indeafwateringvanhet
gebied;
-veranderingen inde ontwateringssituatie
vanhetgebied;
-veranderingen indewatervoorzieningvan
hetgebied;
-veranderingen inhetdoorspoelbeleid voor
hetoppervlaktewater.

situatie.Bijhettoepassenvaneenmodel
moetaaneenaantal grootheden eenwaarde
wordentoegekend.Wanneermendewaarden
nietkent,ishetmogelijkdezemetbehulp
vansimulatieberekeningen methetmodelte
vinden.Men simuleert daneengoedwaargenomenperiodeuithetverledenmeteen
reeksmodeloplossingen,waarin debetrokken
groothedenwordengevarieerd enkiestvoor
deparametersdesetwaarden,diedebeste
overeenkomst metdewaarnemingenvertoont.
Ditnoemtmendecalibratiefase vanhet
model.Nadebepalingvandeparameterwaardenmoethetmodelwordengetoetstaan

Vanbelang iswelkeeffectendeingre-

veldwaarnemingen omnategaaninhoeverre

penopdehydrologische situatie inenom

hetmodel dewerkelijkheidbenadert.

hetnatuurgebied hebbenenopdeaanwezige

(Wanneer deparameters door optimalisering

natuurwetenschappelijke waarden inhetge-

aaneenreekswaarnemingen indecalibra-

bied. Indevolgendehoofdstukkenwordt

tiefase zijnbepaald,dientmenhier,om

aangegevenwelkemethodenbeschikbaar zijn

schijnnauwkeurigheidtevermijden,het

omdeeffectenvaneeningreep inde

model tetoetsenaantevorennietgebruikte

waterhuishouding tevoorspellen.Erwordt

waarnemingen.)Dezetoetsingnoemtmende

daaralleen ingegaanopdiemethodendie

verificatieperiode.

duidelijkaangevenopwelkewijzedevoorspelling totstand isgekomenenwelkedus
totreproduceerbare resultaten leiden.Dit
houdt indatschattingenvandeeffecten
doordeskundigen buitenbeschouwing blijven.Onder eenmethodewordthierverstaan
dewijzewaaropeenkwantitatief verband
wordt bepaald tusseneenhydrologische
ingreepenheteffectdaarvanopdehydrologischesituatie ofdenatuurwaarden.
Hetkanbijvoorbeeld analytischeformules,
grafieken,tabellenof computermodellen
betreffen.
Bijmodellenenhetgebruikhiervan
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Hieruitvolgt datmeneenmodel ineen
specifieke situatiepaskantoepassenindiendesituatie-specifiekeparameterwaardenbekend zijnenhetmodel getoetstis
aaneenreekswaarnemingen.Dithoudtin
datmenovereenaantalwaarnemingenuit
hetspecifieke gebiedmoetbeschikken alalvorens hetmodelgebruiksklaar is.Wanneermendebovengenoemde stadiadoorlopen
heeft, ishetmogelijk omovertegaantot
hetvoorspellenvaneffectenvan ingrepen
metbehulpvanhetmodel.Vanzelfsprekend
dient hiervoorde ingreep ingekwantificeerdevormbekendtezijn.

6. METHODEN VAN EFFECTBEPALING
OP DE HYDROLOGISCHE SITUATIE

inopenwatergangen enuitgegevens vangemalenofwel berekendwordenmetbehulpvan
modellen.Dekwaliteitvanhetoppervlaktewaterverandert inhetalgemeennietopingrijpendewijze tijdenstransport,tenzij

6.1. INLEIDING

eronderweg lozingenvanvervuilendestoffenplaatsvinden.Debelangrijksteaspecten

Dewaterbalans vanhet natuurgebied
overeenzekereperiode luidt:

vanhetoppervlaktewater worden inhetonderstaandebehandeld.
Deondergrondse toe-enafvoervanwa-

p+

+G

E

+

+G

°ln in = a 0Uit ult
(m3per tijdseenheid)

+ Av

ter isalleen langs indirectewegtebepalen.Erzaldaaromworden ingegaanopde
beschrijvingvangrondwaterstromingen ende

waarin: P

=neerslag

verschillende oplossingsmogelijkheden van

Oj n =aanvoervla oppervlaktewater

grondwaterstromingsproblemen. Dekwaliteit

Gj n =Instromingvangrondwater

vanhetaanwezige bodemwater isvangroot

Ea

=actuele verdamping

belangvoordeterrestrische vegetatiein

°uit

=a

6

=

f

voerv

a

* oppervlaktewater

uit uitstroming vangrondwater

AV

=toename vanwatervoorraad

hetnatuurgebied. Dezehangt inbelangrijke
mateafvanhet feitofheteenkwel-of
eeninfiltratiegebied is.Vooral inde
lageredelenvaneenkwelgebied isdekwa-

Dewaterbalansvormt steedsdebasis

liteitvanhetdieperegrondwater vanbe-

voorkwantitatieve berekeningen vandehy-

lang.Dekwaliteitvangrondwater is tij-

drologische situatie inhet natuurgebied.

dens transport doordebodem aanverande-

Dezekwantitatieve berekeningenkunnenweer

ringonderhevig.Debelangrijksteprocessen

eenuitgangspunt vormenvoor beschouwingen

dieeenrolspelenbijhetbepalenvande

overdewaterkwaliteit ofdehoeveelheid

waterkwaliteit,alsmededebeschikbare

aangevoerde stoffen.

methoden omveranderingen indewaterkwa-

Dewaardenvanneerslagenpotentiëlever-

liteitalsgevolgvanbepaalde ingrepente

dampingkunnenbijhetKNMI wordenverkre-

kunnenvoorspellen,zullen inhetonder-

gen.Hieropmoeten inhetalgemeencorrec-

staandeookaanbodkomen.

tieswordenuitgevoerd voorhet beschouwde
gebied.
Detoenamevandewatervoorraad inhet
gebied kanwordenberekend aandehandvan

6.2.VOORSPELLENVANEFFECTENOPOPPERVLAKTEWATER

hetverschil inopenwaterpeilen engrondwaterstanden aanbegineneindevandebe-

6.2.1. Kwantiteit

schouwdeperiode,de bergingscoëfficiënt
vandegrond, hetvochtdeficit indroge
perioden (hetverschil invochtvoorraad in
degrondbijeengelijkblijvende grondwaterstand)endebetrokken oppervlakten.
Deaan-enafvoervan oppervlaktewater
kanofwelwordenbepaald uitafvoermetingen

Voordeberekeningvanstationaire
(nietmetdetijdveranderende)stromingen
inopenwaterwordende empirischeformulesvan ChézyofManningzeerveel
toegepast.
Dezeluiden:
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Stromingsformule vanChézy:v=C(RS)

ningtewordengehouden.

waarin:

Mogelijke oplossingswijzen
-

Debovengenoemdevergelijkingenworden

v=gemiddeldestroomsnelheid (m.s *)
-1

C =coëfficiëntvanChézy (m^.s )

opveelal numeriekewijzeopgelost,vaak

R =hydraulische straal

(m)

nadathetstromingspatroon vereenvoudigd

S =energieverhang

is. Modellendiewijzingen inwaterstanden
en/ofstroomsnelhedenalsgevolgvan wij-

Stromingsformule vanManning:
-V3 s a
v=k M
R

zigingen ineen waterbeheersingssysteem
kunnen berekenen,zijnbijvoorbeeldDIWA
(ANDRÉenGELOK,1976)enHYDRA (BOUWKNECHT,
1978). HetprogrammaDIWAberekentdebieten,
waterstanden,stroomsnelheden endroog-

k M =coëfficiënt vanManningvoor leidingruwheid ( m 1 ' 3 ^ - 1 )

leggingen ineen waterbeheersingssysteem
metboomstructuur voorstationaireeen-

S e =energieverhang (-)

parigeenniet-eenparige stroming (eenDeafgevoerde hoeveelheid water inopen

parighoudt indatdestroomsnelheid inde

watergangenwordtzobepaald inafhankelijk-

stroomrichting nietverandert: stationair

heidvande leidingruwheid, hetdoorstroom-

wil zeggennietveranderendmetde tijd).

deoppervlak enhet energieverhang

Veranderingen indebestaande situatiekun-

Voordeniet-stationaire stromingenin

nenoptredendoorveranderingen indewa-

openwatergangenwordtbovendiengebruik

teraanvoer of -conservering,hetverbe-

gemaaktvandecontinuïteitsvergelijkingen

terenvandeafwatering (inclusiefwijzi-

debewegingsvergelijkingenvanEulervoor

gingpolderpeil ofbouwkunstwerken)ofde

dedrie loodrecht opelkaar staandecoör-

aanlegen/ofverwijderingvanwaterlopen.

dinaten.Decontinuïteitsvergelijkingzegt,

HYDRAkanvoordezelfde ingrepenworden

daterbinneneengekozen controlevolume

toegepast,maargeldtvoorwaterbeheer-

geenvloeistof ontstaatofverdwijnt.In

singssystemenmetnetstructuren envoor

zeereenvoudige vorm luidtdezevooreen

zowel stationaire alsniet-stationaire

bepaaldeperiode envoorwatermeteen

stromingssituaties.Niet-stationairebere-

constante dichtheid alsvolgt.

keningenvindenplaatswanneerveranderingen inafvoer,waterstanden enstroomsnel-

-Continuïteitsvergelijking: I-0

AS

heden ineenkorttijdsbestek optreden.Er
wordtdanrekeninggehoudenmettraagheid

waarin:
I =toevoer ingekozenperiode (m3)
0 =afvoer ingekozenperiode (m3)
AS=veranderingvandeberginggedurende
degekozenperiode (m3)

enberging inhet waterbeheersingssysteem.
Anderevoorbeeldenvanprogramma'sdie
stromingvanwater inoppervlaktewaterstelselsberekenenzijnNETFLOW (VREUGDENHIL,
1973)enSIMWAT (QUERNER,invoorbereiding).

Aanwezigekunstwerken zoalsstuwen,
duikers,gemalenendergelijke zullenook
deafgevoerdehoeveelheden oppervlaktewater
beïnvloeden enhiermeedientdusookreke-
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6.2.2. Kwaliteit

h =grondwaterpotentiaal (pereenheid
vangewicht (m))

Deprocessendietengrondslag liggen
aanveranderingen inwaterkwaliteit kunnen
zeerverschillend zijnalnaargelanghet

Defiltersnelheidisdusevenredigmet

beschouwdewaterkwaliteitsaspect. Hierop

dedoorlatendheid enhetverhang. (Inde

zalnietverderwordeningegaan.

onverzadigde zone isdedoorlatendheidk x
geenconstante maareenfunctievandevo-

Mogelijke oplossingswijzen

lumefractiewater0.)

Erzijnvoorhetberekenenvanveranderingen indeoppervlaktewaterkwaliteit
verschillendemodellenvoorhanden.Hetzijn

- Continuïteitsvergelijking
Pereenheidvanvolume luidtdeze:

meestal eendimensionale modellendieveran-

66

ôv

deringen indewaterkwaliteit alsgevolg

ôt

Ôx

Ôv

6y

ôv

ôz

van lozingenen/ofnatuurlijkeafvoerin
waarin:
ineennetwerkvanrivierenenkanalen
8

=volumewater pervolumegrond (-)

S

=put-ofbronterm

simuleren. Inhetdeelrapport 'Oppervlak-

(d _1 )

tewater'van 'EffectvoorspellingMillieux,y,z=loodrecht opelkaar staande
Effectrapportage' (VROM/L&V,1985)
coördinaten

(m)

iseenuitgebreid overzicht gegevenvandit
t

=tijd

(d)

soortmodellen,gebaseerd opzowelempirischealswiskundige procesbeschrijvende

Dezevergelijkinggeeftaandatergeen

grondslagen.

verliesvanmassakanoptreden.
Beidevergelijkingengaanzowelopin

6.3.VOORSPELLENVANEFFECTENOPGROND-EN
BODEMWATER

hetverzadigd alsonverzadigd grondwatersysteem (resp.benedendegrondwaterspiegel
entussenmaaiveld endegrondwaterspiegel).

6.3.1. Kwantiteit
Detweebasisvergelijkingenwaarmeede
grondwaterstromingmathematisch kanworden
beschrevenzijn:

Metdecombinatie vanbeidevergelijkingen
kaninprincipevoorelkprobleem eendifferentiaalvergelijking wordenafgeleid.De
oplossingdaarvan isafhankelijk vanhet
hydrologische systeem.Deze afbakening

-WetvanDarcy
Voor eenwillekeurige stroming isdezete
schrijvenals:

geschiedt indevormvanrandvoorwaarden.
Bijdeindetijdvariërendestromingssituatiesmoeten tevens beginvoorwaarden
bekend zijn.Naastrandvoorwaardenmoeten

v„=-k

Oh
x5x

vanhetbeschouwde systeem de hydrologische
eigenschappenbekendzijnomheteffectvan
een ingreep tekunnenberekenen.

waarin:
v x =component index-richting vande
filtersnelheidofDarcy-snelheid
-1

(m.s )
k x =hydraulische doorlatendheid inde
x-richting (m.s-1)

Bijhetverzadigde grondwatersysteem
wordtveelal voordeberekeningende
geohydrologische opbouwgeschematiseerd in
watervoerende lagenwaarinalleenhorizontalegrondwaterstromingen optredenen
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weerstandbiedende lagenmetalleenver-

tische formulesmogelijk is,moeten

ticale stromingen.Dezequasi-driedimensio-

numeriekeoplossingswijzentoegepastworden

nalebenadering heeftvele rekentechnische

(zieNumeriek).

voordelen. Indiendegrondwaterstroming als

Vooreenaantal situaties isdeanalytische

stationair kanwordenbeschouwd (datwil

oplossing zelfalzocomplexdatvoorbere-

zeggennietverandert indetijd)isver-

keningen computerprogramma's noodzakelijk

derevereenvoudiging mogelijk,onderandere

zijn.Dezeeenvoudigecomputermodellen

doordat ergeentijdsafhankelijkerandvoor-

vergenweinig invoergegevens enindiende

waarden behoeven tewordenmeegenomen.

voorhetgebruik ervannoodzakelijkeveron-

Bijberekeningvan grondwaterstroming

derstellingen zijnverantwoord, istoepas-

indeonverzadigde zonewordtmeestalde

singvandezemodellen teprefererenboven

vereenvoudiging toegepast datstromingal-

denumeriekecomputermodellen.

leen inverticale richtingoptreedt endat

Eenvoorbeeld vaneeneenvoudigcomputer-

hetbodemprofiel toteenbeperktaantalla-

model isHYMO (LD).Hetberekent dekwel-

genwordt geschematiseerd.

enwegzijgingsstromingentusseneenna-

Bijeengegevenbegintoestand, rand-

tuurgebied eneen landbouwgebied waareen

voorwaarden enparameterwaarden kandein-

peilwijziging plaatsvindt.Hetmodelgeldt

vloedvaneen ingreep inhet hydrologische

vooreengebiedwaarin sectiesmetver-

systeem inprincipewordenberekend.De

schillende peilenkunnenvoorkomenenmet

uitkomstkanwordenuitgedruktin:

één,tweeofdrie lagenindeondergrond.
Bovendien ishetmodel alleentoepasbaar in

-verandering instijghoogte naarplaats
(en tijd);
-veranderingen inrichtingensnelheidvan
degrondwaterstroming:

gebiedenmeteenzeerdichtslotenpatroon,
daardegrondwaterstand inhetbovenste
watervoerende pakket isgelijkgesteldaan
hetoppervlaktewaterpeil.

-veranderingen indetermenvandewaterbalans.

b.Numeriek
Bijwat ingewikkelder stromingssituaties is

Mogelijke oplossingswijzen
Mogelijke oplossingswijzen voordeopgestelde differentiaalvergelijking zijn:

menalgauwaangewezen opnumeriekeoplossingswijzen.Doordiscretisatie naarplaats
entijdwordthetonderzoeksgebied ineen
veelal grootaantal (100à1000)elementen

a.Analytisch

opgedeeld.Perelementkannudecontinuï-

Voornietalteingewikkeldestromingspro-

teitsvergelijkingendewetvanDarcy

blemen zijnanalytische oplossingen

wordentoegepast.Hierbijishetmogelijk

voorhanden. Indiendeveronderstellingen

veelbeter rekeningtehoudenmetderuim-

nodigvoorhettoepassenvanbedoeldeana-

telijkevariaties indeparameters.

lytische formulesgeoorloofd zijn,ishet

Voorhetoplossenvandeopdezewijzeont-

gebruikvandezeoplossingen zekeraante

stane stelselsvanvergelijkingenzijnver-

raden,aangezienzesnel inzicht indebe-

schillende computerprogramma's ontwikkeld.

langrijkste processenbieden.

Eencombinatievanhetprogrammametde

Als indepraktijk degeohydrologische

probleemafhankelijke invoergegevens levert

situatie nietzodanig istevereenvoudigen,

hetnumeriekemodelvoordegegevensitua-

dathetgebruikvandezecompacteanaly-

tie.Demodellenzijnonderteverdelenin
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(zieookde lijst 'Literatuurvoorverdere

enhetverrichten vanmetingen zeertijd-

studie'):

rovend is.Zezijngrotendeelsvervangen
doorhetgebruik vannumeriekemodellen.

-Modellenvoordeverzadigde zone;alof

Praktijkproevenzullenaltijd noodzakelijk

nietstationair.Voorbeeldenzijn

blijvenomdatmodelberekeningen dienente

STATRECT/TRANSECT,TRIST/TRINS,FEMSAT,

wordengetoetst aanwaarnemingenvan bij-

GROMULA/GRODRA,FIESTA,FLOP/FRONTen

voorbeeld grondwaterstanden,afvoeren,pei-

SEEP. (COMMISSIEVOORHYDROLOGISCHONDER-

lenendergelijke.

ZOEKTNO, 1982).
Overhetalgemeen levertdemodellering
vandeverzadigdezone,mitsmenbeschikt

6.3.2. Kwaliteit

overeengoedekwantitatieve geohydrologischebeschrijving,weinig principiële
problemenop.Hetvereistweleengrote

Bijgrondwaterkwaliteitsproblemenis
dewerkelijke stroomsnelheid vanhetwater

deskundigheid, evenalshetopeenverant-

indegrond (ennietdefiltersnelheid)van

woordewijzekiezenvanhetgeschiktste

belangenmoetdewerkelijk doorhetwater

model enhetgebruikhiervan.Indiendeze

afgelegdewegwordengevolgd.Debelang-

deskundigheid ontbreekt zullendemodel-

rijkste transport-eninteractieprocessen,

berekeningenvaaktotfoutieve resultaten

diehetwater indegrond ondergaat,zijn:

ofinterpretatiesleiden.
-Modellenvoordeonverzadigde zone;alof

-Advectie

nietstationair c.q. quasi-stationair.

Opgeloste stoffenwordenmeegevoerd door

Dezemodellenzijneendimensionaal in

destromingvanhetgrondwater.

verticale richting.Voorbeeldenzijn:

-Diffusie

modelRIJTEMA-DELAAT,MUST,DEMGEN,

Door eenverschil inconcentratieaan

SWATRE,SOMOF (COMMISSIEVOORHYDROLO-

opgeloste stoffenvindt innaastelkaar

GISCHONDERZOEK TNO, 1982).

gelegendelenvanhetgrondwater diffusie

Demodellenzijnontwikkeld omdegevol-

vaneengebiedmeteenhogenaardatmet

genvaningrepen indewaterhuishouding

een lageconcentratievanstoffenplaats.

opdegroeivan landbouwgewassen te

Diffusie isoverhetalgemeeneentraag

kunnenbepalen.Zezijninhetalgemeen

procesenkaninvelegevallenworden

ookgoedbruikbaar omdegevolgenvan

verwaarloosd.

ingrepenopdehoogtevandeverdamping

-Dispersie

vannatuurlijkevegetatie tebepalen.De

Hoewel dehoofdstromingsrichting even-

berekendeverdampingsreducties kunnen

wijdigaandepotentiaalgradiënt is,tre-

weergekoppeldwordenaaneenvegeta-

denopmicroscopische schaal allerlei

tietype.Ookhier isdeskundigheid een

stromingsrichtingen opbijvoorbeeld door

vereiste.

hetverschil indiametervandeporiën.
Doordezerichtingsveranderingen treden

c.Andereoplossingswijzenzoalselektri-

allerleimengingen op,waardoor uit-

scheanalogons,schaalmodellenof

wisselingvanstoffenwordtversneld.In

praktijkproeven

hetalgemeenkandispersieworden

Elektrischeanalogonswordenthansweinig

beschouwdalseendiffusiewaarbijde

meertoegepast,daardeconstructiehiervan

diffusiecoëfficiënteenfunctievande
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snelheidis.
-Adsorptie

cw

Opgeloste stoffen ofgassenwordengead-

metwater gevuld poriënvolume
(m3.m 3 )

sorbeerd aanhetoppervlak vandevaste

t =tijd (s)

bodemdelen.

x =afstand langsx-coördinaat (m)

-Afbraak enomzetting

S|=put-ofbronterm;hierinkande

Vooral indeonverzadigde zonevinden

verandering ingeadsorbeerdeen

veleafbraak-en omzettingsprocessen

geprecipiteerde hoeveelheid ende

plaatsdiesterkafhankelijk zijnvanpH,

afbraakvanstof iwordenopgenomen

temperatuur,aëratietoestand,organische-

(kg.m^.s' 1 )

stofgehalte etc.Hetmodelleren vandeze
processen iszeermoeilijk enpraktisch

Eencombinatievanbeidebovenstaandever-

niethaalbaar.

gelijkingen,dieookvoortwee-ofdriedi-

-Chemische processen
Chemische bindingen enveranderingen zijn
nogweinigopgenomen inmodellendiehet
transport vanopgeloste stoffen indebodem beschrijven,omdatookhiervelegecompliceerde factoreneenrolspelen.

mensionale stromingkunnenwordenopgesteld, levertde differentiaalvergelijking
dieveranderingen inwaterkwaliteit tijdens
stroming indegrond beschrijft.Evenals
bijwaterkwantiteitsproblemen geldtdat
dezevergelijking alleenoplosbaar isbij
gegevenbegintoestand, randvoorwaardenen

Wanneer vandebovengenoemde processen

parameterwaarden.Metdezeoplossing isin

alleendeadvectie alsbelangrijkstefac-

principeteberekenenwatdegevolgenzijn

tor inogenschouwwordtgenomen,luidende

vaneeningreep.Deeffecten zijnuitte

basisvergelijkingenvoor stoftransportin

drukkenin:

debodem alsvolgt (eendimensionalestro-verandering inconcentratievanstofi

ming):

naarplaats (entijd);
-Transportvergelijking:

-veranderingen indestoffenbalansen.

Mogelijke oplossingswijzen

Fj=vCi

Mogelijke oplossingswijzenvoordeopgesteldedifferentiaalvergelijkingzijn:

waarin:
F^=fluxvandeopgeloste stof iper
eenheidvanoppervlak (kg.m~2s~l)
v =filtersnelheid,berekend metbehulp
deWetvanDarcy (m.s-1)
C^=concentratie stof i(kg.nT3)

a.Analytisch
Metbehulpvaneenanalytische oplossing
vangrondwaterstromingsproblemen kunnen
vaakookanalytische oplossingenvanhet
waterkwaliteitsprobleem wordengevonden,

Continuïteitsvergelijking:

doorgebruik temakenvanequipotentiaalenstroomlijnen.Voorhetgebruikvandeze

ÔC.
ï

"wôt

oplossingenmoetendanwel verschillende

6F.
l

ôx

-S.

processen,vanbelangvoordewaterkwaliteit, indeberekeningwordenopgenomen.
Analytische oplossingenvooruitwisselings-

22

enevenwichtsvergelijkingenvoor adsorptie

kunnenalleen insterk geschematiseerde

vanstoffenaandebodem zijnbeschikbaar.

omstandigheden wordengeschat.

Samenmethettransportvanhetwaterkan
hetgedragvanopgeloste stoffen indebodemwordenvoorspeld, zoalsbijvoorbeeld de

c.Anderemanieren,zoalsschaalmodellenen
praktijkproeven

verdringingvanadsorptief gebondenkatio-

Geziendebovenbeschreven problemen,die

nen. Ookkanerzowordenberekend hoeveel

optredenbijhetmodellerenvanhetstof-

adsorptief gebondenverontreinigingen inde

transportdoordebodem,bedientmenzich

bodem enwateraanwezigzijn.Eénvande

vaakvan indirectemethoden.Tedenkenvalt

stoffendie inditverbandbeschouwd is,is

hierbijaanhetberekenenvandeverblijf-

fosfaat.

tijdenvanwater (teberekenenuitstroomsnelheid enafteleggenweg), correlatief

b.Numeriek

onderzoekenschattingvan invloedsopper-

Integenstelling totdegrondwaterkwanti-

vlaktenopgrondvankwantitatievehydro-

teitsmodellenzijnnogrelatiefweinig

logischegegevens (veranderingvandeher-

bruikbarekwaliteitsmodellenbeschikbaar.

komstvan water).

Enkeleoperationelemodellenvoortweedimensionaleverzadigde gevallenzijn:het
KONIKOW/BREDEHOEFT-model,hetPRICKET/
LONNQUIST-model,enhetmodelVERA.
Voordemeestemodellengeldt,datze
slechtsdeverplaatsingvanéénenkelestof
simuleren,waarbijchemischeevenwichtsreactiesvooralsnogbuitenbeschouwing
zijngebleven.Eenoverzichtvandebeschikbaremodellenwordtgegeven inCHO/TNO
(1982)enVROM/L&V (1985).
Zeerrecent isinhetkadervandeStudiecommissieWaterbeheer Natuur,Bosen
Landschap (SWNBL)ookdeontwikkelingvan
modellen terhandgenomenwaarbijconvectiefendispersief transport vanstoffen
gekoppeldwordtaanchemischeevenwichtsmodules ((WATERLOOPKUNDIG LABORATORIUM,
1986; GROENENDIJK, 1987).Opdezewijze
wordthetmogelijk dechemische verandering
vangrondwater tijdens stromingdoorde
ondergrond tesimuleren.
Overhetalgemeenzijngrondwaterkwaliteitsmodellenbeperktbeschikbaar enweinig
getoetstaanveldomstandigheden.Dekennis
vanbelangrijke processen indebodemis
zeeronvolledigengevolgenvan ingrepen
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7. METHODEN VAN EFFECTBEPALING
OP HET NATUURGEBIED

verband (projectgroep 4)wordtbestudeerd
inhoeverreookhetoppervlaktewater,via
infiltratie ofvia localekwelstromingen.
devegetatiekanbeïnvloeden.Defauna
wordt interrestrische milieusveelalniet

7.1. INLEIDING

direct beïnvloeddoorhydrologischeveranderingen,wel indirectviadevegetatie.

De laatste jarenzijnerenkelemodellenontwikkeld dieheteffectvan ingrepen

Metdemilieusverschillen ookdevoorspellingsmethodenvaneffecten opdena-

indewaterhuishouding opnatuurwaarden

tuurwaarden.Demethodenvooraquatischeen

voorspellen.DeStudiecommissieWaterbe-

terrestrische milieuswordendaaromge-

heerNatuur,BosenLandschap (SWNBL)is

scheidenbehandeld indevolgendeparagra-

eencommissie diezichonderanderericht

fen.

opde interactie tussenhetwaterregimeen
denatuur endiedehieroveraanwezigekennistoepasbaarwilmakenvoorbeleids-en

7.2.TERRESTRISCHE MILIEUS

beheersinstanties.Ookstimuleert zeontwikkelingvannieuwekennisopditgebied.
Vanwegedebeperkingenvermeld in

Totnutoeisslechtséénmodelbeschikbaar datderelaties tussenverschil-

Hoofdstuk 5wordthierniet ingegaanopde

lendestandplaatsfactoren opeenkwantifi-

landschapsecologische benaderingswijzevan

ceerbarewijzeprobeert tekoppelen.Ditis

deRijksuniversiteitvanGroningen

hetWAterFLOra-model (WAFLO).Het isdoor

(GROOTJANS, 1985;JANSEN enVANDIGGELEN,

hetRIN (GREMMENetal.,1985)ontwikkeld

1987). Hoewel dezemethodewel indeprak-

omde invloedvangrondwaterstandsverlagin-

tijkwordt toegepast omdeeffectenvan

genophetverdwijnenvanplantesoortenin

waterhuishoudkundige veranderingen opde

hetPleistocene deelvanNederland tevoor-

natuur tebepalen (KOK, 1987), betrefthet

spellen.

hier eennietechtkwantificeerbaremethode

Opbasisvanecologische beslisregels

die infeitealleendooreenbeperktaantal

doethetWAFLO-modeluitspraken overhet

mensenkanwordentoegepast.

ten gevolgevanwaterstandsverlagingkun-

Enkelevoorspellingsmethodenvaneffec-

nenblijvenofverdwijnen vanafzonder-

tenopnatuurwaardenwordenhier behandeld

lijke,oorspronkelijkaanwezigeplantesoor-

voor terrestrische enaquatischemilieus.

ten.Waterstandsverhoging isinditmodel

Deeffectenvanveranderingen indehydro-

niet opgenomen enwaterkwaliteitsveran-

logievaneengebied verschillen sterkvoor

deringslechts inzeerbeperktemate.Uit-

natuurwaarden vanaquatischeen

gangspuntenvanditmodel vormendevolgen-

terrestrischemilieus.

dedosis-effectrelaties:

Voor aquatische levensgemeenschappen is
oppervlaktewater vaneenbepaaldekwaliteit
enmeteenbepaalde stroomsnelheid demeest
voornamemilieufactor.
Interrestrische biotopenzijnvooral

-verandering in 'fijnemilieudynamiek'en
heteffectdaarvanopdesamenstelling
vandevegetatie;
-verandering indebeschikbaarheid van

deveranderingen ingrondwaterstand en

plantenvoedingsstoffen doorverandering

grondwaterkwaliteitbepalend. InSWNBL-

indemineralisatiesnelheidvanorgani-
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schbodemmateriaal enheteffectdaar

TABEL 1.StikstofindicatiesvanEllenberg.

van,opgehangen aandebeschikbaarheid
vanstikstof,opdesamenstellingvan
devegetatie;
-verandering indeaëratievandeboven-

N = Stickstoffzahl
(Vorkommen imGefälle derMineralstickstoff-Versorgungwährend derVegeta-

grond enheteffect daarvan opdeaanwe-

tionszeit)

zigeplantesoorten;

1 Stickstoffärmste Standorteanzeigend

-verandering inhetvochtleverendvermogenvandebodem enheteffect daarvan
opdesamenstellingvandevegetatie;
-verandering indewaterdiepte endeef-

2 zwischen 1und3stehend
3 auf stickstoffarmen Standorten
häufiger alsaufmittelmässigenbis
reichen

fectendaarvanopdesoortensamenstel-

4 zwischen3und5stehend

lingvandevegetatie inopenwater.

5 massigStickstoffreicheStandorte
anzeigend,anarmenundreichen

Dereactievanplantesoorten opdege-

seltener

noemde standsplaatsfactoren isafgeleiduit

6 zwischen5und 7stehend

indicatiewaardenlijsten.Voorvochten

7 anstickstoffreichen Standorten

stikstof zijndedoorEllenberg toegekende
stikstof-envochtgetallen gebruikt

häufiger alsanarmenbismittelmässigen

(ELLENBERG, 1979). Voordemilieudynamiek

8 ausgesprochenerStickstoffzeiger

isdeindelingvanLondogekozen (LONDO,

9 anübermässig stickstoffreichen

1975). Interrestrische omstandighedengaat

Standortenkonzentriert (Viehläger-

hetomdecombinatie vandeeerstevier

pflanze,Verschmutzungszeiger)

relaties; inaquatische omstandighedengaat
hetomdeeersteendelaatsterelatie.

Bron:ELLENBERG,1979

Devijfonderscheiden dosis-effect
relaties zijnterugtevinden indevijf
deelmodellenwaaruitWAFLOisopgebouwd;

eerstedeelmodel verdwijnennagrondwa-

dezewordenhierna inhetkortbeschreven.

teronttrekking. Inrelatief droge

Elkdaarvangeeftderesponsieweervan

gebiedenwordthetgebruikvandit

plantesoorten opéénvandegenoemdepara-

deelmodel beperktdoordevolgendefac-

metersvolgensgeformaliseerdebeslisre-

toren:

gels.Bijde interpretatievandegevonden

- ingebiedenmeteengemiddeldevoor-

effectenzijndewisselwerkingen tussen

jaarsgrondwaterstand van80cmofmeer

dezedeelmodellenergbelangrijk.Opdit

ondermaaiveldwordtditmodelalleen

moment zijndezenognietnadergeanaly-

toegepast alsdegrondwaterstand met

seerd.

tenminste 10cmdaalt:

Devijfdeelmodellen uitWAFLOzijn:

- ingebiedenmeteengemiddeldevoorjaarsgrondwaterstand (inde

a.Responsievanplantesoortenoptoename

oorspronkelijke situatie)vanmeerdan

Inmilieudynamiek.

130cmondermaaiveld,wordtdit

Alle soorten,dievolgensde lijstvan

deelmodel helemaal niettoegepast.

Londoals 'gevoelig'voor milieudynamiek
bestempeld zijn,zullenvolgensdit

b.Responsievanplantesoorten optoename
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instikstofbeschikbaarheid indebodem.

droge jaren (frequentievanvoorkomen

Er zijnschattingen gemaaktvandemoge-

10%). Schattingen zijngemaaktvoorde

lijke toename indestikstofbeschik-

responsievandeverschillende soorten

baarheid indebodem bijverlagingvan

opeentoenemend vochttekort,waarbijde

degrondwaterstand.Volgens ditsubmodel

soortennaarvochtgetal zijningedeeld

zullen ingebieden,waar eenmatigetot
sterke toenamevandeze beschikbaarheid

ingroepen,
e.Responsievanplantesoorten opafnamein

plaatsheeft (incombinatiemeteen

dieptevanopenwater.

grondwaterstandsverlaging vantenminste

Degrootsteveranderingen insoortensa-

10 cm), allesoortenmetstikstofin-

menstelling tredenopbijdeovergang

dicaties 1,2of3vanEiienbergver-

vanpermanent openwaternaar semi-

dwijnenalsgevolgvandegrondwater-

permanentopenwaterof land.Opbasis

standsdaling (Tabel1).

vandevochtgetallenvanEllenbergzijn

c.Responsie vanplantesoorten optoename

desoortenweer ingroepen intedelen.

bodemaëratie.

Belangrijk isdathierbijgeenrekening

Alsmaatvoor degraadvandoorluchting

isgehoudenmetverandering instroom-

vandebodemwordthetgemiddeldgrond-

snelheid vanhetwater,veranderingin

waterniveau inhetvoorjaar genomen.In

de lichthuishouding enchemischeveran-

principe isderelatietussengrond-

deringen inhetwater enindebodemals

waterstand enhetvoorkomenvanplan-

gevolgvangrondwateronttrekking.

tesoorten teschatten,maarhetaantal
waarnemingen isvoordemeestesoorten
tekleinomeenbetrouwbare schattingte

kundigheid en inzicht indebetreffende

kunnenmaken.Opbasisvandevochtge-

situatie eenvereiste isvooreenverant-

tallenvanEllenbergzijngroepensamen-

woordetoepassingvanhetmodel.Hetis

gesteldvansoortenmeteenzelfde

daarom zinvol eenecohydrologischebe-

responsieopdeze factor.Opbasishier-

schrijvingvanhetnatuurgebied (DIJKEMAet

vanzijnvoorspellingen tedoenoverhet

al., 1985)temaken,voordatmenhetWAFLO-

verdwijnenvansoorten bijgrondwater-

model toepast.DeuitkomstenvanWAFLOheb-

standsverlaging.

benvooral eenvergelijkendewaarde;het

d.Responsievanplantesoorten opveranderingen inbodemvochtleverantie.

effectvanverschillende ingrepenkanonderlingwordenvergeleken.DeStudiecommis-

Ook inditgeval isderesponsiegerela-

sieWaterbeheer Natuur,BosenLandschap

teerd aandevochtgetallenvan

werkt aaneenverdere fysische onderbouwing

Ellenberg.Hetvochttekort ishet

vanhetWAFLO-model,daarverschillende

verschil tussendepotentiële verdamping

deelmodellenvooralsnogzijngebaseerdop

vanbodem envegetatiegedurendehet

geformaliseerde beslisregels ennognietin

groeiseizoen endehoeveelheidvoorde

alle situatieskunnenwordentoegepastof

plantenbeschikbaar water,diewordt

totbevredigende resultaten leiden.Hiermee

toegeleverd doorbodem enneerslag.Niet

beoogtdecommissie tevensmeer uitspraken

degemiddeldewaardenzijnhier

overdemogelijkheid vanmanipulatievande

belangrijk,maardeextremen.Daarom is

waterhuishouding tekunnendoen.

gebruik gemaaktvandevochttekorten in
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OokvoorhetWAFLO-modelgeldtdatdes-

Daarnaastwordternaargestreefdhet

probleemvande (on)voorspelbaarheid van

waarmeehetmogelijk iseffectvoorspellin-

hetverschijnenvansoorten teomzeilen

genvoorvegetatietypen tedoen.Ditmodel

doorhetontwikkelenvaneennatuurtech-

istoepasbaar voor eengrootgebied in

nischmodel.Hierbijwordeneffectenvan

Nederland enkomtopkorte termijnbeschik-

waterbeheer vertaald ineenveranderingvan

baar.

natuurwaarden.Natuurwaardenwordendaarbij
gerelateerd aaneenvierdimensionalevec-

Eenandermodel isICHORS (BARENDRECHT
etal.,1985). Dit isontwikkeld naaraan-

torruimtewaarvandeassendebelangrijkste

leidingvaneenonderzoek indeVechtstreek

milieufactoren vertegenwoordigen.

naardeempirischeverbanden tussenfysisch-chemischeeigenschappen vanoppervlakte-engrondwater enhetvoorkomenvan

7.3.AQUATISCHEMILIEUS

plantesoorten inwater-enmoerasecosystemen. Deinvoervanhetmodelbestaatuit

Ophetgebiedvandeecohydrologie is

bodemgegevens,chemische analyseresultaten,

demodelontwikkeling vooreffectvoorspel-

waterpeilen engegevensoverkwel eninfil-

lingvolop ingang.Hetbetrefthier

tratie.Hetmodelvoorspelt vervolgensde

modellen,diederesponsievanwater-en

theoretische trefkansvoor200plantesoor-

moerasplantenopverschillende vormenvan

tendoormiddel van regressievergelijkingen

waterbeheer berekenen.Devolgendedrie

enopdezewijzeverkrijgtmeneenglobale

modellenzijnineenmeerofminderverge-

indicatievandepotentiële ontwikkelingen

vorderd stadiumvanontwikkeling:het

vanplantenofplantengemeenschappen.

WAFLO-model (GREMMENetal.,1985),een
modelontwikkeld doorDELYONenROELOFS
(1986)enhetmodel ICHORS. (BARENDRECHTet
al., 1985).
HetWAterFLOra-modelisbijdeterrestrischemilieusuitgebreidbehandeld.Voor
aquatische situatieszijnalleendevolgendedosis-effect relatiesvantoepassing:
verandering inde 'fijnemilieudynamiek'
enverandering indewaterdiepte inopen
water,metdeeffectendaarvanopde
soortensamenstelling vandevegetatie.
DoorDELYONenROELOFS (1986)is
onderzoekverrichtnaarhetvoorkomenvan
dewaterplanten inNederland inrelatietot
hetabiotischmilieu.Ditverspreidingsonderzoek heeftgeleid totmeerkennisover
deresponsiesvanwaterplantenopveranderingen inhetabiotischmilieu,waarmee
hetnumogelijk isvoorspellingen tedoen
opniveauvanplantesoorten.Dezekennis
wordtdoorRoelofsvastgelegd ineenmodel,
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