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SAMENVATTING
Het studiegebied van dit project is een deel van het 'Noordijkerveld', dat ten noorden van de
plaats Neede, in het oosten van Gelderland ligt. In het Noordijkerveld is vanwege overgedimensioneerde waterlopen en grondwateronttrekkingen sprake van verdroging.
In dit onderzoek staat centraal: "Welke natuurwaarden kunnen in het Noordijkerveld worden
ontwikkeld op basis van de abiotische omstandigheden en op welke plaatsen zijn deze
natuurwaarden gesitueerd? "
Om een antwoord op deze vraag te krijgen, werd een hydrologisch model van het gebied
gemaakt. Met dit model werd een aantal scenario's doorgerekend:
1. Situatie na uitvoering van een door het waterschap Rijn en IJssel opgesteld anti-verdrogingsplan;
2. Situatie na uitvoering van het anti-verdrogingsplan en het staken van de grondwaterontrekking t.b.v. de drinkwatervoorziening;
3. 'Optimale' situatie, dat wil zeggen als de maatregelen uit scenario 2 worden uitgevoerd
en alle oppervlaktewaterlopen in het natuurontwikkelingsgebied worden gedempt.
Uit kaartmateriaal en eigen metingen is de abiotische opbouw van het Noordijkerveld opgesteld. Door de standplaatseisen van de vegetatie te koppelen aan de abiotische opbouw van
het Noordijkerveld werd inzicht verkregen verschillen tussen de abiotische opbouw van het
gebied en de standplaatseisen van de vegetatie. Afwijkingen hiertussen wijzen op veranderingen in de abiotische opbouw. De huidige natuurwaarden in het Noordijkerveld zijn bepaald
aan de hand van deze abiotische opbouw, die tevens als uitgangspunt voor het bepalen van
de natuurstreefbeelden van de verschillende scenario's diende. Voor het bepalen welke
natuurstreefbeelden bij de verschillende scenario's mogelijk waren, zijn berekende grondwaterstandsduurlijnen van het model vergeleken met referentieduurlijnen.
In het Noordijkerveld komen nog enkele vegetaties voor die enige natuurwaarde hebben. Dit
zijn de vegetaties rond enkele vennen en de voormalige broekbosvegetaties langs de Elsmansgoot en het Noordijkerkanaal. Van de oorspronkelijke natte heide is weinig bewaard
gebleven. De vegetaties van de voormalige broekbossen en de zwak zure vennen zijn verdroogd. Het grootste gedeelte van de vegetaties is ten gevolge van menselijke invloeden verdroogd en verrijkt.
Uit ijking van het hydrologische model aan de hand van stijghoogtegegevens, waterkwaliteitsgegevens en vegetatiegegevens is gebleken dat het model goed overeenkomt met de
werkelijkheid. Gemiddeld is er een afwijking van minder dan 1 5 centimeter. Alleen voor de
zomersituatie komen de stijghoogten niet overeen met de gemeten stijghoogten. Het verloop
van de grondwaterstanden gedurende een jaar is voor dit project belangrijker dan het bepalen van de absolute stijghoogten. Als verschilplaatjes worden bekeken, valt deze absolute
afwijking weg. Het model is daarom te gebruiken bij de bepaling van de effecten van diverse
veranderingen in de waterhuishouding.
Uit de vergelijking van grondwaterstandsduurlijnen van de verschillende scenario's met
duurlijnen uit de huidige situatie blijkt dat in het Noordijkerveld vooral Gewoon Elzenbroek,
natte heide, droge heide en overgangen daartussen kunnen voorkomen als de scenario's
worden uitgevoerd. Het anti-verdrogingsplan zal een positief effect hebben op het ontwikkelen van natte natuurwaarden. De grootste winst voor de natuur in het Noordijkerveld wordt
behaald bij het uitvoeren van het anti-verdrogingsplan en het sluiten van de drinkwaterwinning. Het areaal natte heide breidt zich dan uit.
Bij het beheren van natuur is het geschikt maken en houden van de abiotische omstandigheden belangrijk. Hierbij moet aandacht worden besteed aan de vochttoestand, zuurgraad en
voedingstoestand van de standplaats.
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INLEIDING
Dit verslag is het resultaat van een afstudeerproject van studenten van de afstudeerrichtingen 'Natuur- en Landschapstechniek' en 'Hydrologie en Waterbeheer' van de Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein uit Velp. Het project werd uitgevoerd in opdracht
van de provincie Gelderland. Het projectgebied is een deel van het 'Noordijkerveld', dat ten
noorden van de plaats Neede, in het oosten van Gelderland ligt. In het Noordijkerveld is
vanwege overgedimensioneerde waterlopen, landbouwonttrekkingen en grondwateronttrekkingen sprake van verdroging. De provincie Gelderland heeft het gebied aangewezen als ernstig verdroogd gebied. Daarnaast is het Noordijkerveld volgens de provincie waardevol voor
landbouw en kwelafhankelijke landnatuur (een zogenaamd 'functie lll-gebied') (Provincie
Gelderland, 1993 (II), bijl. 5). Daarom heeft de provincie de gemeente Neede en het oostelijk
deel van de gemeente Borculo aangewezen als 'strategisch actiegebied' waarin natuur en
milieu bijzondere waarden hebben. De provincie adviseert een stichting die bestaat uit
overheidsinstanties en belangengroeperingen en is in die hoedanigheid opdrachtgever van dit
project. De stichting heeft als doel het bevorderen van de leefbaarheid van het platteland.
Vanwege de nog aanwezige natuurwaarden in het gebied is in het kader van de Relatienota
ongeveer 127 hectare van het Noordijkerveld aangewezen als natuurontwikkelingsgebied.
Als argument hiervoor werd de aanwezigheid van natte-heide-restanten en plantensoorten
als Ronde zonnedauw en Klokjesgentiaan gebruikt. De provincie streeft het ontwikkelen van
natte heide in het gebied na (Provincie Gelderland, 1996 (II), p. 14). Het waterschap Rijn en
IJssel streeft in het Noordijkerveld een zodanig peilbeheer in het gebied na, dat natte natuurwaarden daarvan optimaal kunnen profiteren en zich mogelijk kunnen herstellen. Dit afstudeerproject is met name gericht op het natuurontwikkelingsgebied, dat in dit verslag gemakshalve wordt aangeduid als 'Noordijkerveld'.
Voor het gebied is door het waterschap Rijn en IJssel een plan voor verdrogingsbestrijding
(een 'anti-verdrogingsplan') opgesteld (Veurman, 1997). Het plan omvat ingrepen in de
oppervlaktewaterhuishouding, zoals het verhogen van slootbodems en stuwpeilen. Er is
echter nog geen studie verricht naar de verandering van grondwaterstanden die als gevolg
hiervan op kan treden. Ook is de winst van de ingrepen voor natuur niet inzichtelijk gemaakt.
Hetzelfde geldt voor de gevolgen van een voorgenomen sluiting van een drinkwaterwinning
door de N.V. Waterleidingmaatschappij Oostelijk Gelderland (W.O.G.). Het doel van dit
verslag is aan te geven in welke mate de voorgestelde veranderingen effect zullen hebben op
de grondwaterhuishouding in het Noordijkerveld en in welke mate deze veranderingen door
zullen werken op de vegetatie. Zodoende draagt dit verslag bij aan een integraal inzicht in de
verdrogingsproblematiek in het Noordijkerveld, waarin zowel oppervlakte- en grondwatersituaties als ecologische aspecten worden belicht.
De vraagstelling van het onderzoek luidt:
"Welke natuurwaarden kunnen in het Noordijkerveld worden ontwikkeld op basis van de
abiotische omstandigheden en op welke plaatsen zijn deze natuurwaarden gesitueerd?"
Deze vraagstelling valt uiteen in een aantal deelvragen:
1. Wat zijn de gevolgen van mogelijke veranderingen in het waterhuishoudkundige systeem
van het Noordijkerveld?
2. Welke natuurstreefbeelden kunnen worden opgesteld voor het Noordijkerveld en waar
zijn deze gelegen?
3. Welke maatregelen zijn nodig om de natuurstreefbeelden vanuit de huidige situatie te
bereiken en te behouden?
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De gevolgde werkwijze, staat aangegeven in figuur 1. Om een antwoord op de vraagstellingen te krijgen, werd een hydrologisch model van het gebied gemaakt. Met dit model werd
een aantal scenario's doorgerekend:
1. Situatie na uitvoering van het anti-verdrogingsplan;
2. Situatie na uitvoering van het anti-verdrogingsplan en het staken van de grondwateronttrekking t.b.v. de drinkwatervoorziening;
3. 'Optimale' situatie, dat wil zeggen als de maatregelen uit scenario 2 worden uitgevoerd
en tevens alle oppervlaktewaterlopen in het natuurontwikkelingsgebied worden gedempt.
Tegelijkertijd werd uit kaartmateriaal en eigen metingen de abiotische opbouw van het
Noordijkerveld opgesteld. Door de standplaatseisen van de vegetatie te koppelen aan de
abiotische opbouw van het Noordijkerveld werd inzicht verkregen in verschillen tussen de
abiotische opbouw van het kaartmateriaal en de standplaatseisen van de vegetatie. Aan de
hand van deze verschillen werd de huidige abiotische opbouw van het Noordijkerveld bepaald, waaruit de huidige natuurwaarde kon worden afgelezen. De huidige abiotische opbouw is als uitgangspunt gebruikt voor het bepalen van de natuurstreefbeelden van de
verschillende scenario's.
Naast diverse modelprogramma's werd gebruik gemaakt van eigen veldwaarnemingen en
inventarisaties, literatuuronderzoek en gesprekken met betrokken instanties zoals de
W.O.G., het waterschap en een vertegenwoordiger van de Gelderse Land- en Tuinbouworganisatie (G.L.T.O.).
In hoofdstuk 1 van dit verslag wordt een overzicht gegeven van een aantal gebiedskenmerken van het Noordijkerveld. In hoofdstuk 2 wordt gekeken naar de samenstelling van het
grond- en oppervlaktewater. Bovendien worden diverse abiotische factoren, die zijn bepaald
aan de hand van kaartmateriaal, gecombineerd tot 'fysiochoren'. Daarna worden in hoofdstuk 3 de biotische omstandigheden in het Noordijkerveld behandeld en worden met behulp
van standplaatseisen die volgen uit vegetatiegegevens de zogenaamde 'fytochoren' worden
opgesteld. In hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op de hydrologie van het Noordijkerveld en
het opzetten van een hydrologisch model. Hierna volgt in hoofdstuk 5 de huidige opbouw
van het Noordijkerveld, waarbij aandacht wordt gegeven aan zowel hydrologische als
ecologische aspecten van het Noordijkerveld. In hoofdstuk 6 zijn verschillende waterhuishoudkundige scenario's bekeken en wordt de 'winst' voor natte natuurwaarden voor ieder
scenario bepaald. De te nemen omvormings- en beheersmaatregelen om tot een natuurstreefbeeld te komen, volgen in hoofdstuk 7. In hoofdstuk 8 en 9 worden de conclusies van
dit project en aanbevelingen voor eventuele vervolgprojecten gegeven. Achterin dit verslag is
een begrippenlijst opgenomen. Termen die hierin zijn opgenomen, zijn in de tekst aangegeven met ".
Dit verslag is bedoeld voor alle instanties en belangstellenden die zijn betrokken bij de
verdrogingsbestrijding in Oost-Gelderland. Daarnaast is het verslag geschreven voor docenten en de gecommitteerde van Hogeschool Larenstein, ter beoordeling van het afstudeerproject. Mede hierom heeft dit verslag een inhoud die op sommige punten redelijk technisch is
en waarvoor enige voorkennis op het gebied van hydrologie en ecologie vereist is. Voor
geïnteresseerden zal waarschijnlijk een beknopte versie van dit verslag worden uitgegeven
door de provincie Gelderland.
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1. GEBIEDSBESCHRIJVING
1.1. Topografie
Het Noordijkerveld ligt in het oosten van de
provincie Gelderland, ten noorden van de
plaats Neede (zie figuur 2). De circa 100
hectare van het Noordijkerveld dat is aangewezen als natuurontwikkelingsgebied wordt
begrensd door diverse perceelsgrenzen en
kavelslootjes. Globaal wordt het gebied
begrensd door het Noordijkerkanaal in het
westen, de Schipbeek in het noorden, de
Mengersdijk in het oosten en de Markveldse
Dijk in het zuiden (zie bijlage 1). Het gebied
wordt voornamelijk gebruikt voor agrarische
doeleinden: de meeste percelen zijn grasland of maïsakker. Op de hogere delen ligt
een aantal bouwlandpercelen. In het gebied
is een aantal aangeplante grove-dennenbosjes aanwezig, waarin vennetjes liggen.
Deze bospercelen zijn in particulier bezit. In
het noorden van het gebied ligt een bungalowpark met een visvijver, de 'Ballastputten' (zie bijlage 2).
Figuur 2. Ligging van het projectgebied.

1.2. Geologie
In figuur 3 is de geologische opbouw van het Noordijkerveld schematisch aangegeven.
Op ongeveer 48 meter beneden het maaiveld bevindt zich de bovenkant van een 20 tot 40
meter dik pakket van zeer fijne tertiaire afzettingen. Deze afzettingen, die uit klei en uiterst
fijn zand bestaan, behoren tot de Formatie van Breda en zijn onder mariene omstandigheden
afgezet. Op de Formatie van Breda ligt een rivierafzetting die bestaat uit grove, grindrijke
zanden. Deze afzetting is ongeveer 10 meter dik en behoort tot de Formatie van Scheemda
(Reuling, z.j.).
In het Pleistoceen zijn door de Rijn matig tot zeer grove zanden van de Formatie van Urk
afgezet. Dit pakket is 10 tot 20 meter dik. Op deze zanden is een kleilaag afgezet; de
zogenaamde 'Klei van Neede'. Deze kleilaag behoort eveneens tot de Formatie van Urk. De
dikte van de kleilaag varieert en is op sommige plaatsen meer dan 6 meter. In sommige
delen van het gebied rond Neede (met name op de stuwwal) ontbreekt de klei ten gevolge
van stuwing in de Saale-ijstijd (Reuling, z.j.).
Op de klei van Neede of op de Formatie van Urk (op plaatsen waar geen klei van Neede
aanwezig is) is lokaal een maximaal 6 meter dikke keileemlaag afgezet, die behoort tot de
Formatie van Drenthe. Tot deze formatie behoort tevens een 10 meter dik grof grindhoudend
pakket, dat op plaatsen waar de kleilagen afwezig zijn, direct op de grove zanden van de
Formatie van Urk rust. Dit pakket bestaat uit fluvioperiglaciale* afzettingen (Reuling, z.j.).
De toplaag van het systeem, die ongeveer 4 meter dik is, bestaat uit door de wind afgezette
fijne zanden uit de Formatie van Twente (Rijks Geologische Dienst, 1 9 9 1 , p. 27). In de lage
delen van het Noordijkerveld komen tussen de 2 en de 4 meter beneden het maaiveld
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kalkarme tot kalkrijke zandlagen voor. Deze zijn aangegeven in bijlage 3. Hier bestaat de
ondergrond uit matig fijn tot matig grof zand van fluvioperiglaciale oorsprong. Op sommige
plaatsen in het Noordijkerveld komen in deze laag licht siltige leemlagen voor. De bovengrond in het Noordijkerveld bestaat voornamelijk uit fijn dekzand, dat is afgezet door de wind
(bron: archief Rijks Geologische Dienst).

Dikte(m)
0-4 I
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0-10
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0-7

10-20

Urk

0-10
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20-40

Figuur 3. Geologie van het Noordijkerveld (naar: Reuling, z.j.J.

1.3. Geomorfologie
Het Noordijkerveld ligt aan de voet van de Needse stuwwal. Het maaiveld helt af van zuidoost naar noordwest. De hoogte van de Needse stuwwal is maximaal 34,5 meter boven
NAP. Het natuurontwikkelingsgebied ligt op een dekzandrug met variërende hoogten van
13,6 tot 15,7 meter boven NAP (zie bijlage 4). Deze dekzandrug wordt doorbroken door een
vlakte van door smeltwater deels verspoelde dekzanden (zie bijlage 5). In het natuurontwikkelingsgebied zijn vele lokale hoogteverschillen aanwezig (Stichting voor Bodemkartering,
1979).

1.4. Bodem
Het gebied bestaat voornamelijk uit leemarme tot zwak lemige veldpodzolgronden (zie bijlage
6). Veldpodzolgronden (Hn21) zijn humuspodzolgronden zonder ijzerhuidjes op de zandkorrels direct onder de B2-horizont. De humushoudende bovengrond is dunner dan 30 centimeter (Stichting voor Bodemkartering, 1979, p. 82). Bij de vorming van podzolgronden speelt
een neergaande waterbeweging een belangrijke rol. Neerslagwater dat in de bodem percoleert, zorgt voor een uitloging van humusdeeltjes. Op plaatsen waar deze humusdeeltjes zich
ophopen ontstaat een donkerbruin verkit laagje (het 'koffiebankje'). Veldpodzolgronden zijn
onder nattere omstandigheden ontstaan als alle overige humuspodzolgronden (Stichting voor
Bodemkartering, 1979, p. 82).
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In het zuiden komt een laarpodzolgrond (cHn21) voor. Het verschil tussen een laarpodzolgrond en een veldpodzolgrond is de dikte van de humushoudende bovengrond. Bij een
laarpodzolgrond is de bovengrond dikker dan 30 centimeter (Stichting voor Bodemkartering,
1979, p. 86). De laarpodzolgronden zijn vaak door menselijke invloeden gevormd, waardoor
de voedselrijkdom is toegenomen.
In het zuidwesten van het gebied ligt een beekeerdgrond (pZg23). Overwegend zijn beekeerdgronden tot aan de G-horizont roestig, maar soms is de roest over geringe diepte
onderbroken. De roest geeft onder meer aan dat in dit bodemtype hoge, fluctuerende grondwaterstanden optreden (Stichting voor Bodemkartering, 1979, p. 98).
In het zuidoosten ligt een gooreerdgrond (pZn23). Gooreerdgronden zijn zandgronden met
een zwarte minerale eerdlaag, die niet of slechts gedeeltelijk roestig is. Gooreerdgronden
bevinden zich landschappelijk vaak tussen een veldpodzolgrond en een beekeerdgrond in
(Stichting voor Bodemkartering, 1979, p. 101).
Als gevolg van het grote verschil in reliëf is er een grote variatie in grondwaterstanden. De
hoog gelegen gronden hebben grondwatertrap VI. De iets lagere gronden hebben grondwatertrap V * en de laagste delen van het Noordijkerveld hebben grondwatertrap III* (zie
bijlage 6).

1.5. Waterhuishouding
Regenwater dat op de Needse stuwwal infiltreert, stroomt af naar het lager gelegen Noordijkerveld, waar het deels nog opkwelt. Het Noordijkerveld is gelegen in het stroomgebied van
het Zuidelijk Afwateringskanaal. Direct aan de westgrens van het Noordijkerveld ligt het
Noordijkerkanaal, dat uitmondt in genoemd afwateringskanaal. Het afwateringskanaal mondt
op zijn beurt uit in het Twenthekanaal. Naar verwachting worden deze kwelsystemen
beïnvloed door een grondwaterwinning in het tweede watervoerende pakket. Ter compensatie van eventuele grondwaterstandsdalingen laat de W.O.G. sinds 1994 water in, dat vanuit
de Bolksbeek via een pijpleiding naar infiltratiebekkens op het terrein van het pompstation in
het Noordijkerveld wordt getransporteerd. Dankzij de infiltratievoorziening ligt de huidige
GHG" bijna in het gehele Noordijkerveld op hetzelfde niveau als de GHG in de periode
voordat de grondwaterwinning is gestart. De GLG* ligt daarentegen nu 20 tot 50 centimeter
lager dan in de periode vóór de winning. Zomergrondwaterstanden zakken dus ondanks de
infiltratie verder uit dan vroeger (Veurman, 1997, p. 7).
Er worden in het Noordijkerveld geen maatregelen genomen om gebiedseigen water te
conserveren. Waterconservering is niet mogelijk omdat er in het gehele Noordijkerveld
slechts één stuw aanwezig is. Vanwege de inlaat van water uit de Berkel, de Schipbeek en
de Elsbeek kunnen enkele grote waterlopen in het Noordijkerveld 's zomers watervoerend
blijven (Veurman, 1997, p. 11).

1.6. Historie
Op de militaire kaart van 1850 is het gehele Noordijkerveld aangegeven als 'woeste grond'.
De lage dijkjes die door het gebied lopen, zijn aangelegd toen de Marke" verdween. Vanaf
1806 werden alle gronden verdeeld, ledere boer had zijn eigen stuk grond waar hij heideplaggen af mocht steken. Wegen en waterlopen werden aangelegd, meestal in een recht
patroon. De invoering van de kunstmest maakte het gebruik van heideplaggen overbodig. De
heide werd ontgonnen tot gras- of bouwland. Langs de rechte wegen ontstonden bedrijven,
waarvan de kavels in rechthoekige percelen werden opgedeeld. Op een aantal percelen werd
naaldhout aangeplant ten behoeve van de mijnbouw (Stichting voor Bodemkartering, 1979,
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p. 60-61). Op de kaart uit 1919 is deze omvorming goed te zien; vooral de blokvormige
percelen zijn duidelijk te herkennen (zie bijlage 7). De nattere delen van de heide staan
eveneens duidelijk op deze kaart weergegeven. Dit waren waarschijnlijk heidevennen. In de
jaren '50 is het Noordijkerkanaal verbeterd, waardoor het de afwateringsfunctie van de
Koningsbeek kon overnemen. Dit leidde tot overmatige verdroging" van percelen naast het
Noordijkerkanaal. Daarom is in de jaren ' 7 0 de oude situatie hersteld. De verdrogingsverschijnselen zijn daarmee echter nog steeds niet verdwenen (Veurman, 1997, p. 10).
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2. ABIOTISCHE OMSTANDIGHEDEN
2 . 1 . Waterkwaliteit
Van het Noordijkerveld zijn weinig waterkwaliteitsgegevens beschikbaar. In april 1997 zijn
daarom 31 watermonsters genomen en geanalyseerd. De analyse is uitgevoerd door laboratoriummedewerkers van het waterschap Rijn en IJssel. Bijlage 8 geeft een overzicht van de
plaatsen waar de monsters genomen zijn. Bovendien is gebruik gemaakt van gegevens van
het R.I.V.M. (Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu), welke vanaf 1981 jaarlijks de
samenstelling van het grondwater uit twee peilbuizen (8 en 25 meter beneden het maaiveld)
bepaalt. De kwaliteitsgegevens worden gebruikt om meer inzicht te verkrijgen in de abiotiek
van het Noordijkerveld. Bovendien kan het hydrologische model van het Noordijkerveld
hiermee worden geijkt.

2.1.1.

Gegevensbewerking

Met behulp van het softwarepakket MAION (Van Wirdum, 1991) zijn de monsters geïnterpreteerd. In bijlage 9 zijn de ingevoerde gegevens aangegeven: pH, Ca (calcium), Mg (magnesium), Na (natrium), K (kalium), Cl (chloride), HC03 (waterstofcarbonaat), S04 (sulfaat)
en EC25 (EGV bij 25°C). In de tabel staan tevens de door MAION berekende gegevens
vermeld. MAION vergelijkt de genomen monsters met vier referentiemonsters: regenwater
(atmotroof), grondwater (lithotroof), zeewater (thalassotroof) en Rijnwater.
Het referentiemonster voor diep grondwater (Li-Ang, rij 3) wordt vooral gekenmerkt door een
hoog calcium- en waterstofcarbonaatgehalte. Deze ionen ontstaan bij verwering van mineralen in de bodem. Grondwater wordt gekenmerkt door een EC25 van 50 tot 100 mS/m en
een hoge IR (zie toelichting bijlage 9).
Kenmerkend voor regenwater (At-W80, rij 4) zijn de lage IR en EC25. Het sulfaat- en chloridegehalte hebben in regenwatermonsters naar verhouding de hoogste waarden.
Zeewater (Th-N70, rij 5) onderscheidt zich door een hoge EGV en een lage IR. Vooral de
natrium- en chloridegehalten zijn hoog.
Het referentiemonster Mo-RhL (rij 6) is afkomstig uit de Rijn en maakt het mogelijk om de
monsters te vergelijken met water dat erg vervuild is door menselijke activiteiten. Vooral de
chloride- en sulfaatgehalten in dit monster zijn hoog.

2.1.2.

Oppervlaktewater

In totaal zijn negen oppervlaktewatermonsters genomen. Zes monsters zijn genomen in
waterlopen die in en nabij het natuurontwikkelingsgebied liggen. Twee monsters zijn genomen in een ven en één monster is afkomstig uit de Ballastputten. De oppervlaktewatermonsters zijn voor zover mogelijk in het midden van een waterloop genomen, zodat invloeden
van de slootkanten niet verder meegenomen.
Monster OPW 0 1 ,dat afkomstig is uit een ven, lijkt het meest op atmotroof water. De pH
van OPW 01 is 6.3 wat betekent dat dit een zwak tot matig gebufferd ven is (Van der
Linden e.a., 1994, p. 82). Monster OPW 02 is afkomstig uit een soortgelijk ven. Het heeft
een grotere verwantschap met lithotroof water. De pH is 7,9. Deze hoge pH kan ontstaan
doordat de W.O.G. na het spoelen van de zuiveringsfilters het spoelwater in dit ven loost.
De calcium- en waterstofcarbonaatgehalten zijn hoger dan die van OPW 0 1 .
Monster OPW 03 is afkomstig uit de Ballastputten en lijkt het meest op lithotroof water. De
Ballastputten zijn zo diep dat het grondwater wordt aangesneden.
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De monsters OPW 05, OPW 06 en OPW 07 zijn genomen in een waterloop die in het
natuurontwikkelingsgebied ligt. Monster OPW 07 is benedenstrooms genomen en heeft de
grootste overeenkomst met lithotroof water. Van boven- naar benedenstrooms neemt de
overeenkomst met lithotroof water toe. Dit duidt er op dat steeds meer op grondwater gelijkend water in de waterloop terecht komt. De calcium-, magnesium- en waterstofcarbonaatgehalten nemen benedenstrooms toe. De natrium-, kalium- en chloridegehalten nemen
benedenstrooms af.
De monsters OPW 04, OPW 08 en OPW 09 zijn afkomstig uit waterlopen in de omgeving
van het Noordijkerveld en hebben de grootste overeenkomst met lithotroof water.
De waterlopen hebben een grotere overeenkomst met het Rijnwater dan de vennen. Door de
drainerende werking van de waterlopen komt meer vervuild water in de waterloop terecht.
De vennen zijn niet drainerend en liggen in een bospartij, waardoor ze beter afgeschermd
worden.

2.1.3.

Grondwater

Peilbuizen
In het Noordijkerveld zijn 16 monsters uit peilbuizen genomen. Daarvan zijn 4 monsters
afkomstig uit buizen van ongeveer 20 meter diepte. De andere 12 zijn afkomstig uit buizen
met een diepte variërend van 2 tot 5 meter. Voordat de peilbuizen bemonsterd werden, zijn
de buizen schoongepompt.
Van de ondiepe peilbuizen hebben 10 een grote overeenkomst met atmotroof water of
Rijnwater en 6 hebben een grote overeenkomst met lithotroof water. Op de hogere delen
van de veldpodzolgrond kan dit lithotrofe karakter veroorzaakt worden door kalkrijke bodemlaagjes. Infiltrerend regenwater passeert deze laagjes, waardoor het water aangerijkt kan
worden met onder andere calcium en waterstofcarbonaat. De samenstelling die op deze
manier ontstaat, vertoont een grote overeenkomst met gerijpt grondwater. Dit hoeft niet op
diepe kwel te duiden.
De ondiepe peilbuis 34BL0080 (4 meter beneden het maaiveld) lijkt het meest op Rijnwater
(zie bijlage 9). De natrium-, kalium-, chloride- en sulfaatgehalten zijn hoog. De vervuiling zit
waarschijnlijk alleen in de bovenste laag. Naast 34BL0080 staan twee buizen van het
R.I.V.M. (8 en 25 meter diep), waarin de vervuiling niet is terug te vinden.
De diepe peilbuizen hebben een grote overeenkomst met lithotroof water. In deze monsters
komen ook vrij hoge chloride-, kalium- en sulfaatgehalten voor, maar over het algemeen zijn
deze waarden lager dan in de ondiepe peilbuizen.

Raaimonsters
Tijdens veldwerk in april 1997, is met een grondboor een gat geboord tot op het grondwaterniveau. Van 6 monsters zijn de calcium- en chloridegehalten bepaald met behulp van
eenvoudige bepalingssetjes (merk: Aquamerck calciumtest en Aquamerck chloridetest). De
pH en EGV zijn gemeten met behulp van electronische meetapparatuur. In bijlage 10 staan
de raai-monsters in een dwarsdoorsnede aangegeven. Er zijn niet genoeg gegevens om de
monsters door MAION te laten vergelijken met de referentiemonsters. Wel is het mogelijk de
monsters in de driehoek van Van Wirdum te plaatsen (bijlage 11). Hieruit blijkt dat het
aandeel regenwater in deze monsters het grootst is.
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Monster RA 06 is op ongeveer 35 meter afstand van RA 05 genomen. Het hoogteverschil
tussen de monsters is ongeveer 1 meter. In het lagere deel (RA 06) is het aandeel regenwater groter. Het is mogelijk dat regenwater naar het lagere punt stroomt, waardoor in de
laagte een regenwaterlaagje op het grondwater komt te liggen.
Monster RA 01 is genomen op de beekeerdgrond met grondwatertrap III", ook hier is het
aandeel atmotroof water groter dan dat van lithotroof water.

2.2. Bepaling fysiochoren
Door middel van kaartmateriaal en de resultaten van de analyses van de watermonsters zijn
fysiochoren" bepaald. Met een fysiochoor wordt een combinatie van geologische, geomorfologische, hydrologische en bodemkundige eigenschappen die een deel van het gebied
kenmerken, verstaan. Bij het opstellen van de fysiochoren worden overeenkomstige legendaeenheden samengevoegd (zie figuur 4). Hierdoor wordt het gebied gesplitst in delen met
dezelfde abiotische kenmerken. In hoofdstuk 5 . 1 . worden de fysiochoren vergeleken met de
abiotiek die door de planten wordt weergegeven.

geologie

geomorfologie

bodem

reliëf

s

grondwatertrap

waterkwaliteit

,

fysiochoor

Figuur 4. Werkwijze opstellen fysiochoor.

Het natuurontwikkelingsgebied wordt op de geomorfologische kaart (zie bijlage 5) verdeeld
in drie eenheden; dekzandrug, vlakte van ter dele verspoelde dekzanden en beekdalbodem
zonder veen.
Volgens de bodemkaart (zie bijlage 6) komen de volgende bodemtypen voor; veldpodzolgrond, beekeerdgrond, gooreerdgrond en laarpodzolgrond.
Door de hoogteverschillen en de aanwezigheid van leemlaagjes komen er bovendien veel
verschillende grondwaterstanden voor in het Noordijkerveld (zie bijlage 6).
Wordt het gebied opgedeeld, dan ontstaan de fysiochoren die vermeld staan in bijlage 12.
De fysiochorenkaart van het Noordijkerveld is opgenomen in bijlage 13.
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3. BIOTISCHE OMSTANDIGHEDEN
vegetatieopnamen

3 . 1 . Werkwijze bepaling fytochoren

verwerken tot

vegetatietypologie

3.1.1. Definitie

vertalen naa
x

standplaatseisen
Een fytochoor" is een eenheid van overeenkomstige standplaatseisen*.
levert
Door deze abiotische eisen te koppelen aan de fysiochoren kan gecontroleerd worden of de vegetatie dezelfde abiotiek aangeeft als de fysiofytochoor
choren (zie hoofdstuk 2). Afwijkingen geven aan waar het abiotische
milieu is veranderd sinds het opstellen van de gebruikte kaarten.
Figuur 5. Werkwijze
Voor het bepalen van de fytochoren is de werkwijze aangehouden die is
opstellen fytochoren.
weergegeven in figuur 5. De vegetatiegegevens zijn verwerkt tot een
lokale vegetatietypologie" van het Noordijkerveld. Een lokaal vegetatietype bestaat uit plantensoorten met min of meer gelijke standplaatseisen. Vervolgens
werden per vegetatietype de standplaatseisen en de daaruit volgende fytochoren bepaald.

3.1.2.

Vegetatietypologie

De vegetatietypologie is opgesteld met behulp van 98 vegetatie-opnamen. Deze opnamen
zijn tussen 1983 en 1993 door provincie Gelderland met behulp van de Tansley-schaal"
gemaakt. De ligging van de opnamepunten is in bijlage 14 aangegeven. In tabel 1 zijn de
aantallen opnamen per jaar aangegeven.
De opnamen zijn verwerkt met de softwarepakketten TURBO(VEG) (Hennekens, 1995)
en MEGATAB (Hennekens, 1996). Het pakJAAR
AANTAL OPNAMEN
ket TURBO(VEG) isontwikkeld om vegetatie-opnamen gestructureerd op te slaan, te
1983
8
analyseren en te presenteren in de vorm
van vegetatietabellen, grafieken en ver1984
23
spreidingskaarten. Met behulp van MEGATAB zijn de opnamen met een overeenkom1989
1
stige samenstelling gesorteerd. Binnen de
opnamen zijn de soorten handmatig gerang1990
2
schikt, zodat in de vegetatietabel blokken
ontstonden van plantensoorten met over1993
64
eenkomstige standplaatseisen (zie bijlage
15).Deze soorten vormen samen een lokaal
Tabel 1. Vegetatieopnamen per jaar.
vegetatietype, dat standplaatseisen weergeeft die specifiek zijn voor het Noordijkerveld.
3.1.3. Ligging vegetatietypen
Om van een opnamepuntenkaart een vegetatiekaart te maken, zijn differentiërende soorten*
van elk vegetatietype opgesteld en gekarteerd (zie figuur 6). Differentiërende soorten zijn
soorten, die veelvuldig of alleen in één vegetatietype voorkomen. Door deze soorten te
inventariseren, wordt het vegetatietype waartoe de differentiërende soorten behoren, gekarteerd. Bij het opstellen van de differentiërende soorten is rekening gehouden met de bedekking* van de soorten.
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In verband met de korte tijdsperiode waarin dit project is uitgevoerd, is ervoor gekozen alleen de bossen en slootkanten te
karteren. Door hun ligging in wegbermen en bosranden zijn
vegetatietypen 1, 2, 3 en 7 daardoor niet gekarteerd. Voor de
verspreiding van deze vegetatietypen zijn alleen de opnamepunten gebruikt.

(puntenkaart)

vegetatietypologie
aanwijzen van

differentiërende soorten
kartering soorten

3.1.4.

Siandplaatseisen

/
(vlakkenkaart)

ligging vegetatietypen
De standplaatseisen voor vocht, zuurgraad en stikstof zijn per
vegetatietype bepaald met behulp van het softwarepakket ELFiguur 6. Werkwijze bij de
LEN (Van der Zee, 1990). Het softwarepakket ELLEN berekent
bepaling van de ligging van
de 'waarden van Ellenberg'. Deze getalswaarden geven aan wat
vegetatietypen.
de standplaatseisen zijn. Bij de berekening is rekening gehouden
met de bedekking van de verschillende plantensoorten. Door
middel van literatuurstudie is per plantensoort bepaald of deze indicatief is voor een bepaalde standplaatseis. Toename of afname van de plantensoorten wijst op veranderingen in de
standplaats van het vegetatietype.
Door de lokale vegetatietypologie van het Noordijkerveld te vergelijken met het landelijke
classificatiesysteem van Westhoff en Den Held* (Westhoff e.a., 1969) kan bepaald worden
of het lokale vegetatietype goed ontwikkeld is (zie bijlage 16). Als meerdere vegetatieeenheden van het landelijke classificatiesyteem voorkomen in het lokale vegetatietype wijst
dit op een verstoring van de goed ontwikkelde vegetatie*.
Om per vegetatietype een specifieker beeld te krijgen van de waterhuishouding is het aantal
freatofyten* en kritische freatofyten* bepaald. Als er wijzigingen optreden in de waterhuishouding zullen de kritische freatofyten het snelst reageren. De aanwezigheid van een groot
aantal freatofyten in het lokale vegetatietype wijst op een grondwaterafhankelijke vegetatie.
Het aantal freatofyten en kritische freatofyten is afgelezen uit de bijschriften van elke
vegetatieopname.

3.2. Lokale vegetatietypologie
De lokale vegetatietypologie van het Noordijkerveld bestaat uit de volgende vegetatietypen.
1) Timoteegras/ Klein tasjeskruidtype
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11 )
12)

Zilverhaver/ Sint-Janskruidtype
Schermhavikskruid/ Slofhaktype
Bruine snavelbies/ Gewone dopheidetype
Ruwe berk/ Blauwe bosbestype
Amerikaanse vogelkers/ Zomereiktype
Witte dovenetel/ Fluitekruidtype
Wilde lijsterbes/ Zwarte bestype
Geoorde wilg/ Wilde gageltype
Kleine zonnedauw/ Liggend vetmuurtype
Grauwe wilg/ Gele waterkerstype
Grote waterranonkel/ Teer vederkruidtype
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De volledige uitwerking van de vegetatietypen is opgenomen in bijlage 17. De standplaatseisen zijn gebaseerd op:
- De uitvoer van het pakket ELLEN.
- De bijschriften boven iedere vegetatie-opname.
- Literatuur (Weeda, 1985, 1987, 1 9 9 1 , 1994) (Westhoff e.a, 1969) (Van der Werf, 1991).
De eerste drie vegetatietypen zijn de droogste vegetatietypen van het Noordijkerveld. Deze typen worden gekenmerkt door soorten die veel in bewerkte graslanden, akkers en bosranden voorkomen. De soorten wijzen bovendien op een leemhoudende bodem.
De vegetatietypen 5 en 6 bestaan vooral uit bossoorten en geven een vochtiger standplaats
aan dan de eerste drie vegetatietypen. Als de overige standplaatsen gelijk blijven, heeft een
bosmilieu van nature een vochtiger standplaats dan een grasland. Type 5 is in het veld
onderverdeeld in een Pijpestrootje-variant en een Bochtige smele-variant. De Bochtige smelevariant staat op hogere delen dan de Pijpestrootje-variant. In de vegetatietabel zijn deze twee
varianten niet duidelijk te onderscheiden, maar in de literatuur wel (Weeda, 1988), ( Westhoff, 1969), (Werf van der, 1991). De Pijpestrootje-variant wijst op een waterkerende laag
op niet al te grote diepte. Uit de soorten van de Bochtige smele-variant blijkt dat de wortelzone gevoed wordt door regenwater. In de Pijpestrootje-variant van vegetatietype 5 en in
vegetatietype 6 is een mengsel van regen- en grondwater in de wortelzone aangetroffen.
Vegetatietype 6 omvat veel soorten die duiden op een leemhoudende bodem.
Vegetatietype 7 is vanwege het geringe aantal opnamen (zie bijlage 15), de weinig indicerende waarde (zie bijlage 17) en de verspreide ligging (zie bijlage 14) niet meegenomen in het
verdere onderzoek.
Kenmerkend voor vegetatietype 8 is het vochtige tot natte bosmilieu. In de winter staat het
water boven het maaiveld en 's zomers droogt de bodem oppervlakkig uit. De freatofyten
geven aan dat het type uit een grondwaterafhankelijke vegetatie bestaat. Uit een aantal
soorten blijkt dat er geen kwelsituaties* meer aanwezig zijn en dat de standplaats is verdroogd. Alleen in een opname van 1984 is een kwelindicator* aangetroffen (zie bijlage 15).
Enkele soorten wijzen erop dat het vegetatietype vroeger uit een Gewoon Elzenbroek bestond.
De vegetatietypen 4, 9, 10, 11 en 12 worden gekenmerkt door soorten van vochtige tot
natte bodems die 's winters onder water staan en 's zomers oppervlakkig uitdrogen. Het
stikstofgetal en de zuurgraad zorgen voor de verdeling in 5 verschillende vegetatietypen.
Type 4 is daarbij het meest zuur en heeft het laagste stikstofgetal. Type 11 is het minst zuur
en heeft het hoogste stikstofgetal. Alle 5 vegetatietypen wijzen op verrijking. Enkele soorten
van vegetatietype 4 wijzen erop dat de standplaats aan het verdrogen is (zie bijlage 17). Bij
de kartering van het vegetatietype zijn alleen Struikheide, Gewone dopheide en Pijpestrootje
gevonden. Doordat de kartering vroeg in het jaar is uitgevoerd (april 1997), zijn soorten als
Veenbies en Bruine snavelbies niet aangetroffen.
Vegetatietype 9 bestaat voor het grootste gedeelte uit opnamen van 1983 en 1984. Vegetatietype 11 bestaat daarentegen uit opnamen van 1993. Uit de ligging van de opnamepunten
blijkt dat vegetatietype 9 is over gegaan in vegetatietype 11 (zie bijlage 18).

3.3. Bepaling fytochoren
Uit bijlage 18 blijkt dat elk lokaal vegetatietype een aparte fytochoor vormt. De fytochorenkaart is daarom gelijk aan de vegetatiekaart. Vandaar dat in dit verslag geen aparte
vegetatiekaart is opgenomen.
Vegetatietype 5 heeft een nat deel en een droog deel, waardoor dit vegetatietype gesplitst
wordt in twee fytochoren. Tabel 2 geeft een overzicht van alle fytochoren.
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FYTOCHOOR

ABIOTISCHE OMSTANDIGHEDEN DIE DOOR DE VEGETATIETYPEN
WORDEN GEÏNDICEERD

LOKALE
VEGETATIETYPEN

1

Droge tot matig vochtige, zure, stikstofarme tot matig stikstofrijke, iets
leemhoudende bodems. Staan niet onder invloed van grondwater.

1

II

Droge tot matig vochtige, zure,stikstofarme, leemhoudende bodems.
Staan enigszins onder invloed van grondwater.

2

III

Droge tot matig vochtige, zure, stikstorfarme, leemhoudende bodems.
Staan niet onder invloed van grondwater.

3

IV

Vochtige, sterk zure, zeer stikstofarme tot stikstofarme bodems. Staan
's winters onder water en vallen 's zomers droog. Water vertoont
atmotrofe invloeden, met een zeer kleine aanrijking door grondwater.

4

V

Vochtige, zure, stikstofarme bodems. Op niet al te grote diepte ligt een
waterkerende laag. Staat niet onder invloed van grondwater.

5a

VI

Matig vochtige, sterk zure, stikstofarme bodems. In dit type vindt
ophoping van ruwe humus plaats. Het type staat niet onder invloed
van grondwater.

5b

VII

Matig vochtige tot vochtige, zure, stikstofarme tot matig stikstofrijke
leemhoudende bodems. Het type staat gedeeltelijk onder invloed van
grondwater.

6

VIII

Vochtige tot natte, zwak zure, matig stikstofrijke leemhoudende bodems. Grondwaterafhankelijk vegetatietype.

8

IX

Vochtige tot natte, zure, stikstofarme bodems, die 's winters onder
water staan en 's zomers oppervlakkig uitdrogen. Onder invloed van
regen- en grondwater, waarbij regenwater de overhand heeft.

9

X

Vochtige tot natte, zure tot zwak zure, stikstofarme tot matig stikstofarme, verdichte bodems. Staan onder invloed van regen- en grondwater, waarbij grondwater de overhand heeft.

10

XI

Basische ondiepe wateren met een zwak zure, matig stikstofrijke bodem. Sterk grondwaterafhankelijk met een licht regenwater-karakter.
Het water wordt aangerijkt met voedselrijk water.

11

XII

Matig voedselrijke, stilstaande tot zwak stromende, ijzerhoudende, ondiepe, heldere basische wateren die 's zomers soms gedeeltelijk droog
vallen. Zure tot zwak zure, stikstofarme tot matig stikstofrijke bodems.

12

Tabel2. Opgestelde fytochoren.
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4. HYDROLOGISCHE MODELLERING
4 . 1 . Procedure
De algemene procedure bij het modelleren van een gebied is als volgt:
1. Modelkeuze.
2. Opbouw netwerk.
3. Invoer bekende en eventueel geschatte parameters.
4. IJking (vergelijking berekende en gemeten waarden).
5. Validatie (controle van het model in een ander jaar).
6. Toepassing van het model.
Vanwege de korte tijd waarin dit project is uitgevoerd, is niet aan alle stappen evenveel
aandacht besteed. Met name de ijking is in korte tijd uitgevoerd. Zodoende is het model niet
gecontroleerd op afvoergegevens van de oppervlaktewateren. Bovendien is het model niet
gevalideerd.

4.2. Modelkeuze
Om meer inzicht te verkrijgen in de hydrologische processen van het Noordijkerveld is een
hydrologisch model* van het gebied opgezet. Aan het modelprogramma werden de volgende
eisen gesteld:
1. Mogelijkheid om meerdere watervoerende pakketten in te voeren.
2. Mogelijkheid om in een deel van het modelgebied een fijner net van roosterpunten te
gebruiken.
3. Mogelijkheid om parameters in te voeren die niet in het gehele modelgebied dezelfde
waarde hebben.
4. Mogelijkheid om niet-stationair* te rekenen.
5. Eenvoudig bewerkbare uitvoer van gegevens, die geschikt is voor toepassing in ecologische vraagstukken.
6. Gebruiksvriendelijk.
Op basis hiervan is gekozen voor het modelleringsprogramma 'Micro-Fem', dat aan alle eisen
voldoet (Hemker e.a., 1996). Aanvullende neerslaggegevens zijn bewerkt met het pakket
'Simflow' (Querner, 1995). Bij het opbouwen van het model is gebruik gemaakt van ervaring
en kennis van het waterschap Rijn en IJssel in Terborg.
Micro-Fem is een softwarepakket waarmee een gebiedsdekkend model met meerdere
watervoerende pakketten kan worden gemaakt volgens de 'eindige-elementen-methode'*.
Het modelgebied bestaat uit een aantal knooppunten met een bijbehorende knooppuntsoppervlakte. Door de benodigde (geo)hydrologische parameters in te voeren, kan een grondwatersysteem worden gemodelleerd, waarbij tevens een oppervlaktewatersysteem kan worden
ingevoerd. Micro-Fem kent zowel een stationaire" als een niet-stationaire rekenmodule. Er is
gekozen om te rekenen in FemCatf, de niet-stationaire module van Micro-Fem. Hierdoor
kunnen vegetatiekundige ontwikkelingen worden vergeleken met het hydrologische model en
is het mogelijk meer inzicht te verkrijgen in de seizoensvariaties van het hydrologische
systeem. Bij de niet-stationaire rekenmethode is het bovendien mogelijk duurlijnen* te
verkrijgen van ieder gewenst knooppunt in het modelgebied.
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In Micro-Fem wordt neerslag gesimuleerd als directe voeding van het grondwater. In droge
perioden is daarentegen sprake van een verdampingsoverschot, dat in Micro-Fem als directe
onttrekking uit het grondwater wordt gesimuleerd. In werkelijkheid speelt de onverzadigde
zone in de bodem een belangrijke rol bij neerslag- en verdampingsprocessen. Na een periode
van langdurige droogte kan het voorkomen dat zich in de onverzadigde zone geen water
meer bevindt. Als het begint te regenen, zal het percolerende neerslagwater deels worden
opgenomen in de onverzadigde zone. Pas als deze zone op veldcapaciteit* is, zal het neerslagwater het grondwater daadwerkelijk kunnen aanvullen. Omgekeerd geldt dat bij lage
grondwaterstanden een eventuele verdamping zal plaatsvinden vanuit de onverzadigde zone.
Alleen als de capillaire opstijging van het grondwater groot genoeg is om tot in de wortelzone te reiken, zal grondwater daadwerkelijk kunnen verdampen. Zowel bij een neerslagsituatie
als bij verdamping vertoont de berekening van Micro-Fem dus een afwijking met de werkelijkheid. Om dit probleem te ondervangen is gebruik gemaakt van het softwarepakket Simflow. Simflow maakt deel uit van het pakket Simgro en is ontwikkeld door het Staringcentrum. Het programma berekent op basis van neerslag- en verdampingsgegevens de aanvulling van het grondwater vanuit de onverzadigde zone. Factoren die deze aanvulling beïnvloeden zijn onder andere: grondwatertrappen, typen bodemgebruik, percentage verhard oppervlak, beregeningspercentages en grondsoorten. De grondwateraanvulling (of grondwatervermindering) die door Simflow wordt berekend, kan als neerslag (of verdamping) in Micro-Fem
worden ingegeven.

4.3. Opbouw netwerk
4.3.1.

Mode/grenzen

Bij het opzetten van een hydrologisch model is het belangrijk om niet alleen naar het projectgebied te kijken, maar ook naar de omgeving hiervan. Als grenzen voor het model zijn drie
bestaande hoofdwaterlopen gekozen (zie bijlage 19). Als vierde modelgrens is een instromende hoeveelheid water gebruikt, die is berekend op basis van het natuurlijke stijghoogteverhang ter plaatse. Het modelgebied wordt zodoende aan de noordoost-zijde begrensd door
de Schipbeek, aan de zuidwest-zijde door de Bolksbeek en aan de noordwest-zijde door het
Twenthekanaal. Aan de zuidoost-zijde wordt het modelgebied begrensd door de 18-meterisohyps ten zuidoosten van Neede. Als richtlijn voor de afstand tussen het te bestuderen
gebied en de modelgrenzen wordt meestal de volgende formule gehanteerd:
afstand tot modelgrens = 3\/(kD totaal • cboven)
waarin

kDtotaal
c
boven

(Maas, 1997, p. 58)

= som van de kD-waarden van alle gemodelleerde pakketten;
= s o m v a n a ' l e verticale weerstanden van de deklaag en alle slecht
doorlatende lagen boven het pakket van de ingreep.

Voor het Noordijkerveld zou de afstand tot de modelgrens ongeveer 2800 meter moeten
bedragen (de ingevoerde parameters worden verderop in dit verslag besproken). In het model
met de hierboven genoemde randen, wordt deze afstand niet gehaald. Hoe verder de modelgenzen van het studiegebied verwijderd liggen, hoe groter de nauwkeurigheid van het model
is. Dit komt doordat de randen bij een groot modelgebied minder invloed hebben op het te
bestuderen gebied. In het geval van het Noordijkerveld was het niet mogelijk om op korte
termijn voldoende gegevens te verkrijgen over het 'extra' deel van het modelgebied. Bovendien hebben de gekozen waterlopen een stuwpeil dat nauwelijks fluctueert. Stabiele waterpeilen in een zandgebied vormen in een gemiddelde hydrologische situatie een constante
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randvoorwaarde. Het maximale niveau van de wintergrondwaterstanden in het Noordijkerveld is daarbij meer afhankelijk van het ontwateringsniveau van de oppervlaktewaterlopen
dan van de wegzijging naar het diepere grondwater (Veurman, 1997, p. 8). Hoewel er geen
exacte gegevens bekend waren over de infiltratieweerstanden van de waterlopen, is ervoor
gekozen de genoemde waterlopen als modelgrens te hanteren.

4.3.2. Netwerk
Het modelnetwerk is weergegeven in bijlage 19. Het modelgebied is onderverdeeld in een
studiegebied met een knooppuntsafstand van 1 20 meter, en een doelgebied (waarin het
Noordijkerveld ligt), met een knooppuntsafstand van 60 meter. Het totale netwerk heeft een
oppervlakte van ongeveer 40 km 2 , waarvan het doelgebied circa 6 km 2 beslaat. Alle oppervlaktewateren waarvan een grote invloed op het grondwatersysteem werd verwacht, zijn
ingegeven in het model. Het betreft hier watergangen die veelal een opgedrongen stuwpeil
hebben en daardoor 's zomers niet droogvallen. De modellering van de Slinge is niet terug te
vinden in het modelnetwerk. Deze waterloop is achteraf toegevoegd en ligt in het model dus
niet exact op de juiste plaats. De afwijking wordt acceptabel geacht, omdat de Slinge niet in
de directe nabijheid van het studiegebied ligt.
De onderrand van het model wordt gevormd door een ondoorlatende basis. Als bovenrandvoorwaarde worden oppervlaktewaterpeilen gehanteerd, waaraan neerslag en verdamping
worden toegevoegd danwei afgetrokken. Door de zijranden van het model stroomt in alle
watervoerende pakketten geen water het model in, met uitzondering van de zuidoostelijke
grens. Hier is het natuurlijke verhang als inkomende flux ingevoerd (zie ook bijlage 20).

4.4. Invoer parameters
4.4.1. Geohydrologische

schematisatie

In het hydrologische model is de ondergrond geschematiseerd in een toplaag en twee
watervoerende pakketten. In de praktijk wordt de toplaag tot het eerste watervoerende
pakket gerekend (Rijks Geologische Dienst, 1991, p. 32). Aan de toplaag en de watervoerende pakketten is op basis van dikte en doorlatendheid een kD-waarde toegekend.
Tussen de twee watervoerende pakketten bevindt zich in een deel van het Noordijkerveld
een scheidende laag. De scheidende laag wordt gekarakteriseerd door een verticale weerstand, de c-waarde. In de literatuur lopen de gegeven waarden voor het Noordijkerveld fors
uiteen. Een overzicht hiervan wordt gegeven door Heidelberg e.a. (Heidelberg e.a., 1991, p.
149 e.v.). In het model is in alle gevallen een waarde ingevoerd die ongeveer overeenkomt
met het gemiddelde van alle situaties uit de literatuur.
In figuur 7 is de geohydrologische opbouw van het Noordijkerveld schematisch weergegeven. In tabel 3 is per geologische laag aangegeven hoe deze in het model verwerkt is. De
kleilaag vormt de scheidende laag tussen het onderste watervoerende pakket en het watervoerende pakket dat boven de kleilaag ligt. De laag strekt zich niet uit over het gehele
modelgebied en wordt in de richting van de stuwwal steeds dunner. Uiteindelijk verdwijnt de
laag. Op de stuwwal liggen de twee watervoerende pakketten daardoor direct op elkaar. De
ligging van de scheidende laag is aangegeven in bijlage 2 1 . Overal waar de kleilaag afwezig
is, is de c-waarde in het model gesteld op 1 dag.
Aanvullende parameterwaarden die in Micro-Fem zijn ingevoerd, staan vermeld in bijlage 20.
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Figuur 7. Geohydrologische schematisatie vanhet Noordijkerveld.

FORMATIE

LITHOGRAFIE

Breda

klei en uiterst fijn zand

Scheemda
Urk

GEOHYDROLOGIE

PARAMETER
LITERATUUR

PARAMETER
MODEL

ondoorl. basis

n.v.t.

n.v.t.

grof zand en grind
2"w v p

8 0 0 - 2 0 0 0 m 2 /d

1 0 0 0 m 2 /d

scheidende laag

1 - 8 0 0d

500 d

grof grind

1e wvp

1 0 0 - 5 0 0 m 2 /d

3 0 0 m 2 /d

fijn zand

toplaag

zeer grof zand
klei (klei v a n Neede)

Drenthe

Twenthe

keileem

-

1,23 m 2 /d

Tabel 3. Geohydrologische opbouw en invoer inmodel. Voor watervoerende pakketten (wvp) iseenkDwaarde linm2/dj ingevoerd, voor scheidende lagen een c-waarde (indj.
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Grondwateronttrekking

Om droogteschade op landbouwpercelen tegen te gaan, wordt in het eerste watervoerende
pakket op diverse plaatsen grondwater onttrokken ten behoeve van beregening. In 1996
werd in het modelgebied 's zomers ongeveer 475.000 m 3 grondwater onttrokken (bron:
archief provincie Gelderland). In het pakket Simflow is dit met een gebiedsdekkende
coëfficiënt meegenomen in de berekening van de grondwateraanvulling. Naast de kleine
onttrekkingen voor landbouwdoeleinden vinden in het modelgebied twee grotere grondwateronttrekkingen plaats (zie bijlage 19):
In het eerste watervoerende pakket wordt water onttrokken door spuitgieterij 'Timmerije
B.V.' in Noordijk. Deze fabriek gebruikt het grondwater als koelwater bij het produktieproces. In 1988 werd door de provincie Gelderland een vergunning verleend voor de onttrekking van maximaal 180.000 m 3 grondwater per jaar. De onttrekkingshoeveelheid is sinds die
tijd behoorlijk afgenomen. In 1992, het ijkingsjaar van het model, werd door de fabriek
tussen april en december 1 56.000 m 3 grondwater onttrokken, wat neerkomt op zo'n 578 m 3
per dag. In 1996 was deze hoeveelheid teruggebracht tot slechts 125 m 3 per dag (mond.
med. Dhr. Te Brinkhof, Timmerije B.V.).

Figuur 8. Onttrekkingshoeveelheden drinkwaterwinning Noordijkerveld (bron: Veurman, 1997, p. 7).

In het tweede watervoerende pakket onttrekt de W.O.G. grondwater ten behoeve van de
drinkwatervoorziening. In figuur 8 zijn de onttrekkingshoeveelheden aangegeven. Op dit moment heeft de W.O.G. een vergunning om maximaal 1 .OOO.OOOm3 grondwater per jaar te
onttrekken op het pompstation in het Noordijkerveld. In 1996 bedroeg de onttrekkingshoeveelheid 878.554 m 3 per jaar, wat neerkomt op gemiddeld 2407 m 3 per dag. De W.O.G.
heeft in het kader van de verdrogingsbestrijding in Oost-Gelderland het voornemen de
winning in de toekomst te sluiten. Als dit voornemen daadwerkelijk wordt uitgevoerd, zal in
2010 à 2015 geen drinkwaterwinning meer plaatsvinden in het Noordijkerveld.
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4.4.3. Oppervlakte water
Om de bovenrandvoorwaarde van het model te kunnen bepalen zijn alle watergangen en
greppels geïnventariseerd. Teneinde droogvallende waterlopen waarheidsgetrouw in het
model.te simuleren, is in Micro-Fem onderscheid gemaakt tussen zogenaamde 'drains' en
'rivers'.
Rivers zijn waterlopen die het gehele jaar waterhoudend zijn. Veelal is hier sprake van een
vast stuwpeil, dat is ingegeven in het model. In gevallen waarin een dergelijk peil ontbrak,
zijn waterstanden in het model ingebracht met een peil dat optreedt bij 1/10 van de maatgevende afvoer". Dit peil is bij vergelijkbare situaties in Oost-Gelderland toegepast en heeft
daar tot goede resultaten geleid (mond. med. P. Hendriks, Waterschap Rijn en IJssel).
Drains zijn waterlopen die alleen een rol spelen bij het afvoeren van regenwater. Voor
infiltratie zijn deze watergangen nauwelijks van belang. Zodra de grondwaterspiegel in een
droge tijd gedaald is tot onder het bodemniveau, vervalt de betekenis van dergelijke watergangen in het model. Indien de grondwaterstand boven het bodemniveau ligt, werkt de
watergang drainerend op zijn omgeving en zal er water de waterloop binnentreden (zie figuur
9).

RIVER:
(vast stuwpeil)

DRAIN:
(droogval)

Infiltratrie

Drainage

\

/

\

?/

Infiltratie
onmogelijk

i Drainage

Figuur 9. Bij waterlopen met een vast stuwpeil isjaarrond sprake van infiltratie en drainage. Bij droogvallende waterlopen is infiltratie niet mogelijk in droge perioden.
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4.4.4. Neerslag en verdamping
Met het softwarepakket Simflow zijn de aanvulling en de afname van de grondwaterhoeveelheid te berekenen. De door Simflow uitgerekende grondwateraanvullingen zijn ingevoerd
in de toplaag van het model in Micro-Fem. Bij het gebruik van Simflow is een aantal aannamen gedaan, omdat slechts een beperkte versie van het pakket kon worden gebruikt. Het
complete softwarepakket was niet in het bezit van de provincie en het waterschap.
Ten eerste is een schematisatie van de grondwatertrappen gemaakt. Het was in de beperkte
Simflow-versie alleen mogelijk om een grondwatertrap III, V of VII in te voeren. Het modelgebied is daarom opgedeeld in een 'droog' gedeelte, waarvoor grondwatertrap VII representatief wordt geacht (de percelen met de grondwatertrappen V*, VI en VII) en een 'nat'
gedeelte, waarvoor grondwatertrap III is gebruikt (percelen met de grondwatertrappen II, III
en IV). Met dezelfde vereenvoudiging heeft het waterschap elders in Oost-Gelderland goede
resultaten behaald. De vereenvoudigde grondwatertrappen zijn aangegeven in bijlage 22. Bij
grondwatertrap III is in een deel van het jaar sprake van aanvulling van vochttekorten in de
wortelzone via capillaire opstijging. Bij grondwatertrap VII zakt de grondwaterspiegel in
droge tijden ver uit, zodat geen capillaire vochtlevering aan de wortelzone plaatsvindt.
Op de tweede plaats is het bodemtype sterk vereenvoudigd, omdat een zeer beperkt aantal
bodemtypen beschikbaar was. In de gebruikte versie van Simflow kan alleen gekozen
worden voor een zavelgrond, een beekeerdgrond of een enkeerdgrond. Voor het Noordijkerveld is het profiel van een beekeerdgrond het meest representatief. In het gehele Noordijkerveld kunnen periodiek vochttekorten optreden. Een enkeerdgrond-profiel heeft voor
gebruik in het Noordijkerveld een te groot vochthoudend vermogen (mond. med. R. de
Groot, provincie Gelderland). Voor variabelen zoals het bodemgebruik, het beregeningspercentage en de kwelintensiteit, is gebruik gemaakt van een dataset van het waterschap
Rijn en IJssel, dat een representatieve situatie voor Oost-Gelderland bevat.
Tenslotte werden neerslag- en verdampingsgegevens ingevoerd volgens waarnemingen van
het K.N.M.I. Voor de ijking van het model werd gebruikt gemaakt van de neerslag- en
verdampingsgegevens uit 1992. De ingevoerde neerslaggegevens en de aanvulling van het
grondwater staan afgebeeld in bijlage 23. De verdamping werd gemeten in De Bilt en de
neerslag werd gemeten in Rekken (circa 12,5 kilometer ten zuidoosten van het Noordijkerveld). Voor het Noordijkerveld ligt het dichtstbijzijnde meteostation waar verdampingsgegevens worden gemeten in Hupsel (circa 15 kilometer ten zuidoosten van het Noordijkerveld).
In het Simflow-pakket waren standaard de gegevens uit De Bilt ingevoerd. De verschillen
tussen de verdampingsgegevens uit De Bilt en Hupsel waren in het ijkingsjaar van het model
kleiner dan 0,0001 meter. Om tijd uit te sparen zijn daarom de verdampingsgegevens uit De
Bilt gebruikt.

4.4.5. Niet-stationaire berekening in Micro-Fem
De parameterwaarden die voor het ijkingsjaar van het model (1992) werden gebruikt, zijn
aangegeven in tabel 4.
Om FemCat!, de niet-stationaire rekenmodule van Micro-Fem, te laten rekenen met goede
beginvoorwaarden, is het model eerst stationair doorgerekend. Daarna werden de stijghoogten van de diverse modellagen weggeschreven als parameter-bestand. Deze bestanden
vormden de beginwaarden voor de niet-stationaire berekening. Op deze wijze werd de
afwijking in de beginwaarde van FemCat! verkleind.
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PARAMETER

OMSCHRIJVING

head 0

variërend vanwege oppervlaktewaterstelsel

vertical resistance 1

variërend vanwege oppervlaktewaterstelsel

transmissivity 1

1,23 m2/d

head 1

te berekenen door Micro-Fem

discharge 1

grondwateraanvulling (Simflow) en randflux

vertical resistance 2

13d

transmissivity 2

300 m2/d

head 2

te berekenen door Micro-Fem

discharge 2

578 m3/ddoor fabriek Timmerije en randflux

vertical resistance 3

500 d op kleilaag, elders 1 d

transmissivity 3

1000d

head 3

te berekenen door Micro-Fem

discharge 3

5622 m3/d door W.O.G. en randflux

Tabel 4. Ingevoerde parameters in

Micro-Fem.

4.5. IJking van het model
4.5.1.

Criterium

Als ijkingsjaar voor het model werd 1992 gebruikt. Dit is een redelijk gemiddeld hydrologisch
jaar (mond. med. P. Hendriks, Waterschap Rijn en IJssel). Een elftal peilbuizen deed dienst
als ijkingspunt. Helaas zijn bijna alle filters in het modelgebied in de toplaag geplaatst. In het
tweede watervoerende pakket zijn slechts drie ijkingspunten geselecteerd en voor het eerste
watervoerende pakket zelfs helemaal geen. Op deze wijze is het niet mogelijk de juistheid
van de gehele modelopbouw te controleren. De toplaag wordt echter wel voldoende belicht.
Omdat dit juist de laag is die in het kader van dit project het meest interessant is, wordt met
deze beperking genoegen genomen. De ligging van de diverse ijkingspunten is weergegeven
in bijlage 24. Hieruit blijkt dat er in het Noordijkerveld, het eigenlijke doelgebied, weinig
peilbuizen zijn geplaatst. De ijking van het model is daarom niet specifiek toegespitst op het
Noordijkerveld, maar op het gehele modelgebied.
Er is geen stelregel die vermeldt wanneer een model betrouwbaar genoeg is om in een
bepaalde situatie toe te kunnen passen. Dit is namelijk afhankelijk van een groot aantal
factoren. Uiteindelijk worden vooral verschillen tussen diverse scenario's bekeken. Het is
daarom belangrijker dat er in de tijdstijghoogtelijnen een waarheidsgetrouw verloop zit. Voor
het Noordijkerveld wordt gestreefd naar een gemiddelde afwijking van 20 centimeter of
minder en een maximale afwijking van 50 centimeter.
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4.5.2. IJking
Het model is op 3 manieren geijkt:
1. Vergelijking van gemeten en berekende stijghoogten.
2. Vergelijking grondwaterkwaliteit met kwel en wegzijging in het model.
3. Controle aan de hand van vegetatiegegevens.
Een ijking van het model aan de hand van de afvoer van oppervlaktewaterlopen was gezien
de tijd en de beschikbare gegevens niet mogelijk.
Om het model te ijken werden de volgende waarden gevarieerd:
1. Diverse gegevens in Simflow.
2. Verspreiding van de diverse grondwatertrappen
3. Invloed van de oppervlaktewaterlopen op het grondwater. Voor alle grote waterlopen
werd een c-waarde van 1 dag tussen de toplaag en het watervoerende pakket ingevoerd.
Uiteindelijk resulteerde de ijking in de diverse parameterwaarden zoals die in dit hoofdstuk
staan vermeld.
Stijghoogtegegevens
Om een indruk te krijgen van de betrouwbaarheid van het model zijn de stijghoogtegege5 ,0,
vens die door het model zijn berekend, verge30
leken met stijghoogtegegevens die in 1992
e so•
zijn gemeten door de W.O.G. en het waterZ
10'
schap Rijn en IJssel. Het model als geheel
xrr!7~A/// ///////
heeft een gemiddelde afwijking van 1 5 centi> 20 40 SO BO 100 120 140 1E0 160 200 £20 240 260 26(1 300
meter. In tabel 5 is per ijkingspunt de gemidG r o n d w a t e r s t a n d (cm-mv)
delde afwijking tussen de berekende en de
gemeten stijghoogten aangegeven. Bijlage 25
Figuur 10. Verhouding tussen, bergingscoëfficiënt
(3 pagina's) geeft per ijkingspunt de verschil(muj en grondwaterstand voo\ kalkloze en ka/khoudende zandgronden (bron:\Provincie Gelderlen in tijdstijghoogtelijnen weer. In deze bijlage
land, 1993(1), p. 98).
\
^
,
i
zijn de tijdstijghoogtelijnen gerangschikt op
kwel, wegzijging en een intermediaire situatie.
In het algemeen geldt dat tijdstijghoogtelijnen van peilbuizen in een kwelsituatie snel reageren op neerslag en verdamping, waardoor een grillig verloop ontstaat met scherpe pieken. De
oorzaak hiervan is een variërende bergingscoëfficiënt. Uit figuur 10 blijkt dat bij diepe
grondwaterstanden de bergingscoëfficiënt groter is dan bij ondiepe grondwaterstanden. In
kwelsituaties is er sprake van een hoge grondwaterstand. Doordat de bergingscoëfficiënt
dan klein is, reageert de grondwaterspiegel snel op neerslag en verdamping. De seizoensfluctuatie van kwelbuizen is daarentegen niet groot; ongeveer 40 tot 1 20 centimeter. Peilbuizen
in een infiltratiesituatie hebben een kleine momentfluctuatie vanwege een grote bergingscoëfficiënt, maar een grote seizoensfluctuatie (ongeveer 100 tot 150 centimeter). De
ijkingspunten met de nummers 34BP0180, 34DP0030 en 34DP0155 duiden op een kwelsituatie. De punten 34BL0042, 34BL0048, 34BL0071, 34BP0066 en 34BP0079 duiden op
een infiltratiesituatie. De overige punten duiden 's winters op een kwelsituatie en in de
zomer op een infiltratiesituatie.

'/////A
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In de grafieken in bijlage 25 is te zien dat in januari van het ijkingsjaar de gemeten stijghoogten meer fluctueren dan de waarden die door het model zijn berekend. De oorzaak van
de fluctuatie in de gemeten gegevens is niet bekend. Voor de rest van het jaar komt het
verloop van de berekende stijghoogten goed overeen met de gemeten stijghoogten. Bij veel
van de ijkingspunten berekent het model in de zomermaanden echter een te lage grondwaterstand. Vooral bij de punten 2, 3, 5, 7, 10 en 11 is dit duidelijk zichtbaar. Deze afwijking wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de modelgrenzen te dicht op het doelgebied zijn
gelegen. Aan het eind van het project bleek dat door het verder weg leggen van deze
grenzen, de uitzakkingen fors verminderden.
IJK1NGSPUNT

GEMIDDELDEAFWIJKING(cm)

34BL0042

24

34BL0048

8

34BL0071

13

34BL0074

13

34BL0075

18

34BP0066

12

34BP0072(ondiep)

16

34BP0072(diep)

11

34BP0079

17

34BP0180

9

34DP0030(ondiep)

19

34DP0030(diep)

17

34DP0155(ondiep)

14

34DP0155(diep)

15

TOTAALMODEL

16

Tabel 5. Gemiddelde afwijkingen tussen berekende en
gemeten stijghoogten per peilbuis.

Waterkwaliteitsqeqevens
Elf grondwatermonsters uit het modelgebied zijn geanalyseerd door medewerkers van het
laboratorium van het waterschap Rijn en IJssel. De gegevens zijn verwerkt met het programma MAION (zie hoofdstuk 2), waardoor de waarnemingen uit het gebied kunnen worden
ingedeeld in verwantschap met grondwater (lithotroof) of regenwater (atmotroof). De
locaties van de monsternamepunten zijn aangegeven in bijlage 24. De resultaten van de
vergelijking tussen de waarnemingen en de uitkomsten van het model zijn aangegeven in
tabel 6. Als in een peilbuis atmotroof water wordt aangetroffen, is er waarschijnlijk geen
sprake van kwel op die plaats. Als in een ondiepe peilbuis (4 meter beneden maaiveld)
lithotroof water wordt aangetroffen, zal ter plekke waarschijnlijk geen infiltratie optreden. Op
deze wijze kan worden vergeleken of de uitkomsten van het model te verenigen zijn met de

29

...ontwikkeling van natuurwaarden in het Noordijkerveld

Water bij de wortels.

laboratoriumgegevens. Op verschillende plaatsen in het modelgebied zijn lokale kalklaagjes
aangetroffen. Hierdoor is het mogelijk dat pas geïnfiltreerd regenwater reeds een lithotroof
karakter gekregen heeft (zie ook hoofdstuk 2). Daarom is enige voorzichtigheid bij het
interpreteren van de gegevens geboden. In 3 gevallen kan op basis van het monster geen
uitspraak gedaan worden omtrent kwel danwei wegzijging. Uit de tabel blijkt dat in 4 van de
11 gevallen het model niet in overeenstemming is met de resultaten van de kwaliteitsmetingen. Bij het monster uit peilbuis 34BL0040 zou de kweldruk niet voldoende kunnen zijn om
tot de bemonsteringsdiepte door te dringen. Het filter van de peilbuis bevindt zich namelijk
slechts twee meter onder het maaiveld. Bij de monsters uit de peilbuizen 34BP0066,
34BP0076 en 34BP0079 zou aanrijking van regenwater met calcium de oorzaak van de
afwijking kunnen zijn. Bij veldmetingen die in de buurt van de peilbuizen door de Rijks
Geologische Dienst zijn verricht, is echter geen kalklaag aangetroffen (archief Rijks Geologische Dienst).

MONSTERNUMMER

ANALYSEGEGEVENS

RESULTAAT MODEL

KALKLAAG

OK

34BL0040

atmotroof (ondiep)

kwel

nee

nee

34BL0065

atmotroof (ondiep)

infiltratie

nee

ja

34BL0069

lithotroof (ondiep)

kwel

nee

ja

34BL0074

lithotroof (ondiep)

intermediair

nee

-

34BL0075

lithotroof (ondiep)

intermediair

nee

-

34BL0080

lithotroof (ondiep)

kwel

?

ja

34BP0066

lithotroof (ondiep en diep)

infiltratie

?

nee

34BP0072

lithotroof (ondiep)

intermediair

nee

-

34BP0073

atmotroof (ondiep), lithotroof (diep)

infiltratie

nee

ja

34BP0076

lithotroof (ondiep en diep)

infiltratie

?

nee

34BP0079

lithotroof (ondiep en diep)

infiltratie

nee

nee

Tabel 6. IJking aan de hand van waterkwaliteit.
'Diepe' filters zijn op 20 meter onder het maaiveld geplaatst. 'Ondiepe' filters liggen tussen 2 en 5 meter diepte. De laatste kolom geeft aan of de resultaten
van het model in overeenstemming zijn met de
analyseresultaten.

Vegetatiegeqevens
Met het model is een aantal scenario's doorgerekend. Deze worden behandeld in hoofdstuk
6. Tijdens de uitvoering bleek dat het model natte situaties voorspelde op plaatsen die in het
veld ook daadwerkelijk als kwelsituaties of voormalige kwelsituaties konden worden aangewezen. Dit geldt niet alleen voor het Noordijkerveld, maar ook voor andere locaties binnen
het modelgebied. De locaties in het Noordijkerveld zullen worden besproken in hoofdstuk 6.
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4.6. Toepasbaarheid van het model
De van te voren gestelde criteria zijn grotendeels bereikt: de gemiddelde afwijking is inderdaad minder dan 20 centimeter, maar de maximale afwijking is iets groter dan van te voren
als criterium is gesteld. Er is een aantal onzekerheden in het model waardoor lokaal de
precisie van het model beïnvloed kan worden:
- De modelgrenzen liggen eigenlijk te dicht bij het studiegebied, waardoor in de zomer te
lage grondwaterstanden worden berekend.
- In het model zijn geen lokale kalk- en leemlaagjes ingevoerd.
- Bodemtypen en grondwatertrappen zijn fors geschematiseerd.
- De verspreiding van de scheidende laag tussen het eerste en het tweede watervoerende
pakket is niet precies bekend.
Het verloop van de grondwaterstand komt bij de meeste ijkingspunten desondanks goed tot
uitdrukking in het model. Bij het gebruik van absolute waarden voor de hoogteligging van de
grondwaterspiegel is enige voorzichtigheid geboden, met name in de zomermaanden. Het
model is naar verwachting goed geschikt om inzicht te geven in de veranderingen van
grondwaterstanden bij een veranderende waterhuishouding, omdat de afwijkingen dan tegen
elkaar weg zullen vallen. Kwel- en wegzijgingssituaties komen voldoende in het model tot
uiting, hoewel lokale kalklagen voor aanrijking met extra ionen kunnen zorgen.
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5. HUIDIGE SITUATIE
5 . 1 . Huidige (a)biotische opbouw
In deze paragraaf wordt de abiotische opbouw die uit kaartmateriaal blijkt (fysiochoren),
vergeleken met de standplaatseisen van de vegetatie (fytochoren). Afwijkingen hiertussen
wijzen op veranderingen in de abiotiek van het Noordijkerveld. Het ecohydrologische systeem dat na de vergelijking ontstaat is weergegeven in figuur 11.
Uit de vergelijking blijkt dat het Noordijkerveld verdeeld kan worden in drie (a)biotische
eenheden, met abiotische en biotische overeenkomsten. Per eenheid wordt aangegeven
waar deze voorkomt en uit welke fytochoren deze bestaat.

(A)biotische eenheid 1

(A)biotische eenheid 2

7 r

^ ^mmmirïTm

ti

lëemlëaç^J

.-"JŒmBBB.'

BEEKEERDGROND
Figuur 11. Opbouw ecohydrologisch

(A)biotische eenheid 3

VELDPODZOLGROND
systeem in het

Noordijkerveld.
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(A)biotische eenheid 1
Tot (a)biotische eenheid 1 kan fytochoor VIII gerekend worden. Fytochoor VIII komt voor op
de laagste delen van de beekeerdgrond met grondwatertrap lil*. Het fytochoor wijst op een
grondwaterafhankelijk milieu; er komen soorten voor die indiceren dat in de winter water
boven het maaiveld staat. Uit de toe- of afname van de plantensoorten blijkt dat de standplaats is verdroogd. De grondwaterstand komt waarschijnlijk niet meer boven het maaiveld.
Uit de onderlinge vergelijking van de opnamen blijkt dat vooral de opnamen die dichtbij het
Noordijkerkanaal en de Elsmansgoot liggen het sterkst zijn verdroogd.
Fytochoor VIM bestaat uit het lokale vegetatietype 8, dat bestaat uit elementen van het
Gewoon Elzenbroek (zie bijlage 17).
Het lokale vegetatietype van (a)biotische eenheid 1 wijst in de richting van een verdroogd
Elzenbroek. Het natuurstreefbeeld* dat bij deze (a)biotische eenheid hoort, is het Gewoon
Elzenbroek.
(A)biotische eenheid 2
De fytochoren I, II, V, VII, IX, XI en XII horen bij (a)biotische eenheid 2. De fytochoren
komen vooral voor op de lagere delen van de veldpodzolgrond, daar waar gedurende een
bepaalde periode van het jaar, het grondwater tot in de wortelzone reikt.
Op de overgang van beekeerd- naar veldpodzolgrond komen de fytochoren Ien VII voor.
Deze fytochoren duiden op leemhoudende bodems. De ligging van de fytochoren komt overeen met de ligging van de leemlagen. Fytochoor I ligt op iets drogere delen dan fytochoor
VII. De invloed van het grondwater is op de hogere delen kleiner. De vegetatie van fytochoor
VII staat een gedeelte van het jaar onder invloed van het grondwater. Op deze plaatsen is
sprake van een horizontale waterbeweging.
Fytochoor II wordt op lagere plaatsen dan fytochoor V aangetroffen. Fytochoor II geeft een
leemhoudende bodem aan. In enkele punten van dit fytochoor komen leemlaagjes voor die
van invloed kunnen zijn op de vegetatie. Fytochoor V heeft in de ondiepe ondergrond een
leemlaag. Dit blijkt zowel uit de fysiochoren als uit de fytochoren.
Fytochoor IX komt bij dezelfde vennen voor als fytochoor XI. Opvallend is dat fytochoor IX
in 1984 meer voorkwam dan fytochoor XI. In 1993 komt fytochoor IX nog nauwelijks voor.
Dit duidt erop dat de standplaats basischer en voedselrijker geworden is. Het ven in de zuidoost-hoek van het gebied is uitgediept, waardoor het grondwater permanent in het ven
komt. Hierdoor is een basischer milieu ontstaan. Het basischer worden van het ven bij het
terrein van de W.O.G. komt doordat het eerste grondwater dat wordt opgepompt na het
schoonmaken van de zuiveringsfilters op dit ven wordt geloosd.
Fytochoor XII komt alleen rond de Ballastputten voor. Het fytochoor geeft aan dat er sprake
is van een grondwaterafhankelijk milieu waar kwel optreedt. De diepte van de Ballastputten
is ongeveer 5 meter, waardoor het grondwater wordt aangesneden en zodoende het ven
voedt.
De fysiochoren en de fytochoren wijzen op de volgende natuurstreefbeelden: Vochtige
Berken-Zomereikenbos, natte heide en gebufferde vennen. Wordt het beheer van natte
heiden achterwege gelaten, dan zal uiteindelijk een Vochtig Berken-Zomereikenbos ontstaan.
Gebufferde vennen kunnen voorkomen op plaatsen waar voornamelijk regenwater stagneert.
Grondwater heeft een korte tijd van het jaar invloed, wat voor de buffering zorgt.

33

Water bij de wortels...

...ontwikkeling van natuurwaarden in het Noordijkerveld

(A)biotische eenheid 3
Bij (a)biotische eenheid 3 horen de fytochoren III, IV, VI en X. Op de hoogste delen van de
veldpodzolgrond met grondwatertrap VI vindt een neergaande waterbeweging plaats. Dit
komt overeen met de gevonden watersamenstelling. De fytochoren IV en X komen voor in
de buurt van vennen op de hoogste delen van de veldpodzolgrond. Bij fytochoor IV vindt
waarschijnlijk als gevolg van een verkit zandlaagje stagnatie van regenwater plaats. Uit
vegetatieopnamen van dit fytochoor blijkt dat in 1993 minder stagnatie van regenwater
plaatsvindt dan in 1984. Dit kan komen doordat de W.O.G. in 1983 is begonnen met een
onttrekking, waardoor de grondwaterstanden dichtbij het pompstation sterk zijn gedaald.
Fytochoor III lijkt wat betreft abiotiek veel op fytochoor I en II. Het fytochoor ligt op de
hogere delen van de veldpodzolgrond met grondwatertrap V * of VI. Fytochoor III volgt uit
het lokale vegetatietype 3 en bestaat uit elementen van droge heide.
Uit de ligging van de opnamen blijkt dat fytochoor IV vooral voorkomt op plaatsen waar
regenwater stagneert. Het regenwater kan hier stagneren als gevolg van een ondoorlatende
laag. Fytochoor IV komt voor op plaatsen waar volgens de historische kaart van 1919
vennen of natte delen voorkwamen (bijlage 7).
De fysiochoren wijzen op de volgende natuursreefbeelden: Droog Berken-Zomereikenbos,
droge heide en zwak gebufferde vennen. Droge heide is een degradatiestadium* van het
Droog Berken-Zomereikenbos. De vennen die in deze eenheid voorkomen zijn iets zuurder
dan die van de (a)biotische eenheid 2. Er is hier nauwelijks aanvoer van kalkrijk water. Als er
helemaal geen invloed is van kalkrijk water, dan kan een zuur ven ontstaan. Bij verlanding
kan in de vennen uiteindelijk hoogveenvorming optreden.

5.2. Hydrologie en ecologie
Als uitgangspunt voor een aantal verschillende scenario's (zie hoofdstuk 6) is 1996 genomen.
In deze paragraaf wordt de situatie uit 1996 (die wordt aangeduid met 'huidige situatie') die
volgt uit hoofdstuk 5 . 1 .vergeleken met de huidige situatie volgens het model.
Ten opzichte van het ijkingsjaar van het hydrologisch model (1992) is een aantal parameters
aangepast. De grondwaterwinning van de fabriek Timmerije B.V. is gesteld op 125 m 3 /d. en
de winning van de W.O.G. op 2407 m 3 /d.
Ter compensatie van de verdrogende werking van de drinkwaterwinning wordt sinds 1994
via een pijpleiding water vanuit de Bolksbeek ingelaten in infiltratiebekkens op het terrein van
het pompstation. In 1994 en 1995 werd in een jaar tijd circa 226.000 m 3 water aangevoerd.
Gegevens over andere jaren zijn niet beschikbaar. In het model is een infiltratie van 550
m 3 /d ingevoerd. Deze gemiddelde hoeveelheid is ingebracht in het eerste watervoerende
pakket. In feite is dit niet juist, omdat de infiltratie oppervlakkig plaatsvindt. Omdat het
model niet-stationair wordt doorgerekend, zou het veel tijd vergen een niet-constante infiltratiehoeveelheid in de toplaag in te voeren; alle neerslag- en verdampingsgegevens voor het
pompstation zouden opnieuw berekend en ingevoerd moeten worden. Omdat er sprake is
van een goed doorlatend zandpakket (de c-waarde tussen de toplaag en het eerste watervoerende pakket bedraagt slechts 13 dagen) is ervoor gekozen een vereenvoudiging toe te
passen door een gemiddelde infiltratiehoeveelheid in het eerste watervoerende pakket in te
voeren.
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Het model is op drie manieren getoetst aan de vegetatiegegevens:
- Vergelijking van de door het model berekende duurlijnen met referentieduurlijnen van de
natuurstreefbeelden die uit de (a)biotische eenheden volgden.
- Vergelijking van de door het model berekende kwelsituaties met kwelindicatoren en
grondwaterafhankelijke vegetaties die in het veld konden worden waargenomen.
- Invoer van de maximale en minimale stijghoogten in het model: door in het model de
huidige situatie te vergelijken met de maximale en minimale grondwaterstandseisen van
enkele natuurstreefbeelden, kon worden aangegeven op welke plaatsen de waterhuishouding in ieder geval geschikt zou zijn voor de betreffende natuurstreefbeelden.
Uit de ligging van de berekende duurlijnen blijkt dat de waterhuishouding in de zuid-westhoek van het Noordijkerveld geschikt is voor een Gewoon Elzenbroek (zie bijlage 26 en 27).
Als het kwelkaartje van het model (zie bijlage 28) vergeleken wordt met de (a)biotische
eenheden uit hoofdstuk 5 . 1 . dan blijken enkele afwijkingen. Het model geeft voor de zuidwest hoek een kwelsituatie aan (zie bijlage 28). De huidige vegetatie geeft inderdaad een
Gewoon Elzenbroek weer, zij het sterk verdroogd. Uit de (a)biotische eenheden blijkt dat het
huidige milieu hier geen kwelmilieu meer is. Op deze plaats is nog wel een grondwaterafhankelijk vegetatietype aanwezig. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de kwel alleen in
het lager gelegen landbouwgebied optreedt.
Het optreden van kwel in de Ballastputten blijkt niet uit het model. De Ballastputten zijn niet
in het model ingevoerd, omdat het om gegraven visvijvers gaat, die niet bijdragen in de
afvoer. De Ballastputten liggen op een zodanige diepte dat het grondwater wordt aangesneden, wat de aanwezigheid van kwelindicatoren verklaart.
Uit de natuurstreefbeeldenkaart (bijlage 29) blijkt dat er weinig natte heide in de huidige
situatie voorkomt. Dit komt overeen met de (a)biotische eenheden.
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6. TOEKOMSTSCENARIO'S
6 . 1 . Werkwijze
Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden de natte natuurwaarden* in het Noordijkerveld te
ontwikkelen, is een aantal scenario's opgesteld. Drie verschillende situaties zijn bekeken:
1. Situatie na uitvoering van een door het waterschap Rijn en IJssel opgesteld anti-verdrogingsplan;
2. Situatie na uitvoering van het anti-verdrogingsplan en het staken van de grondwateronttrekking t.b.v. de drinkwatervoorziening;
3. 'Optimale' situatie, dat wil zeggen als de maatregelen uit scenario 2 worden uitgevoerd
en daarbij alle oppervlaktewaterlopen worden gedempt.
ledere situatie werd doorgerekend met het hydrologische model, waardoor grondwaterstandsduurlijnen werden verkregen en grondwaterstandsverhogingen konden worden bepaald. Bij elk scenario zijn dezelfde neerslaggegevens gehanteerd (namelijk de gegevens uit
1992), teneinde een goede vergelijking te kunnen maken tussen de effecten van de verschillende ingrepen. Per scenario is een overzicht gemaakt van de voorjaarssituatie (14 maart) en
de zomersituatie (14 juli).
De grondwaterstandsduurlijnen konden vergeleken worden met de referentieduurlijnen van
mogelijke natuurstreefbeelden. Aan de hand van hoofdstuk 5 is bepaald welke natuurstreefbeelden in het Noordijkerveld mogelijk zijn. Voor de duurlijnen van deze natuurstreefbeelden
is gekozen, omdat droge heide een degradatiestadium is van Droog Berken-Zomereikenbos.
Natte heide is een degradatiestadium van Vochtig Berken-Zomereikenbos. De natuurstreefbeelden van de vennen zijn niet meegenomen in de vergelijking met het model, omdat de
venmilieus niet zijn gemodelleerd. De referentieduurlijnen zijn afkomstig van gebieden met
een soortgelijke abiotische opbouw als het Noordijkerveld (zie bijlage 30). De punten waarvan het model duurlijnen berekent, zijn zo gesitueerd dat een representatief beeld van het
gebied ontstaat (zie bijlage 26). De maximale en minimale stijghoogten van de berekende
duurlijnen zijn vergeleken met de minimale en maximale waarden van de referentieduurlijnen.
Uit de vergelijking van de referentieduurlijnen met de door het model berekende duurlijnen,
kan bepaald worden tot welke natuurstreefbeelden de diverse duurlijnen behoren (zie tabel
7).
Punt H ligt op een hoog gedeelte in een laag gelegen gebied. De afwijking met het omliggende gebied is ongeveer 40 centimeter. Bij de vergelijking van de duurlijnen is met deze 40
centimeter rekening gehouden.

REFERENTIEDUURLIJNEN
Gewoon Elzenbroek
Natte heide
Overgang natte - droge heide
Droge heide

HUIDIGE SITUATIE

SCENARIO 1

SCENARIO 2

SCENARIO 3

-

H

H

-

A, B, C, F, H
F, K
D, E, G, I, J, L

A, B, C, F

A, B, C, F, K

A, B, C, F, H

E, K, L

D, E, J, L

E, F, J, K, L

D, G, I, J

G, I

D, G, I

Tabel 7. Vergelijking van referentieduurlijnen van verschillende natuurstreefbeelden
duurlijnen (waarvan de locatie per scenario is aangegeven met een letter).

met de berekende
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De precisie van de vergelijking van de duurlijnen wordt verminderd door;
- De exacte maaiveldshoogte van de punten waarvan duurlijnen zijn berekend, zijn niet
ingemeten. Het waterschap Rijn en IJssel heeft afwijkingen tot 90 centimeter geconstateerd tussen de hoogtekaart en de werkelijke maaiveldshoogte (Veurman, 1997, p. 18).
- Het.model berekent in de zomersituatie te lage grondwaterstanden.
- In een gedeelte van het Noordijkerveld komen in de ondiepe ondergrond leemlaagjes voor.
Deze leemlaagjes zijn door de lokale ligging niet gemodelleerd. De leemlaagjes kunnen
ervoor zorgen dat het regenwater op bepaalde plaatsen stagneert, waardoor de bodem
vochtiger wordt.
- Het model is gebaseerd op het huidige grondgebruik. Bij wijziging van het grondgebruik
veranderen de verdampingsgegevens. Omzetten van naaldhout in heide leidt tot een
lagere verdamping.
- Als de verrijkte bovenlaag wordt afgegraven, komt het maaiveld circa 30 centimeter
dichter bij het grondwater te liggen.
Als rekening wordt gehouden met een afwijking in het model en een verminderde verdamping, zal in alle scenario's het grondwaterstandsverloop in H geschikt zijn voor een Gewoon
Elzenbroek. De andere natuurstreefbeelden verschuiven niet. Dit komt doordat de grondwaterstand in het voorjaar de bepalende factor is in het Noordijkerveld. Uit de berekende
duurlijnen blijkt dat de hoogste grondwaterstanden in de huidige situatie 30 centimeter te
laag zijn voor het ontstaan van natte heide.
Naast de vergelijking van de duurlijnen is met behulp van het model bepaald waar het
grondwaterstandsverloop in ieder geval geschikt is voor Gewoon Elzenbroek of natte heide.
De bewerking is alleen voor deze natuurstreefbeelden uitgevoerd, vanwege de hoge eisen
die door deze vegetatie aan het grondwaterstandsverloop worden gesteld. De droge heide en
de overgang tussen droge en natte heide stellen minder eisen aan het grondwaterstandverloop en hebben een lagere natuurwaarde.
Een goed ontwikkelde natte heide ontstaat als de laagste stijghoogten niet onder de 1,50
meter beneden het maaiveld komen. De hoogste stijghoogten moeten hoger of ongeveer
gelijk zijn aan 30 centimeter beneden maaiveld (zie duurlijn natte heide; bijlage 30). In het
model zijn alle plaatsen geselecteerd, die voldoen aan deze criteria. Een zelfde werkwijze is
gevolgd bij de bepaling van de plaatsen waar het grondwaterstandsverloop in ieder geval
geschikt is voor een Gewoon Elzenbroek. Voor de laagste stijghoogte is een waarde van 1
meter beneden het maaiveld gehanteerd. Deze plaatsen zijn handmatig vergeleken met de
door het model berekende kwelkaarten. Op plaatsen waar kwel aanwezig is en de stijghoogten niet onder de 1 meter beneden maaiveld komen, is het grondwaterstandsverloop geschikt vooreen Gewoon Elzenbroek (zie duurlijn Gewoon Elzenbroek; bijlage 30).

6.2. Scenario 1
Het waterschap Rijn en IJssel heeft bij de provincie Gelderland een plan ingediend ter
bestrijding van de verdroging in het Noordijkerveld (Veurman, 1997). Dit plan voorziet in het
ophogen van de waterbodem van het Noordijkerkanaal en enkele waterlopen rond de Markveldse dijk (zie bijlage 31). De bodemverhogingen zijn doorgevoerd in het model. De grondwateronttrekkingen in scenario 1 zijn niet veranderd ten opzichte van de huidige situatie,
evenals de infiltratiehoeveelheid op het terrein van het pompstation van de W.O.G..
Als de resultaten uit 1996 worden vergeleken met de resultaten van scenario 1, kan een
kaart worden getekend van de te verwachten grondwaterstandsverhogingen als het antiverdrogingsplan wordt uitgevoerd.
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In het voorjaar zijn grondwaterstanden te verwachten die tot 30 centimeter (ter plaatse van
het Noordijkerkanaal) hoger zullen liggen dan in de huidige situatie (zie bijlage 32). Rondom
het Noordijkerkanaal wordt tot een afstand van circa 400 meter een verhoging van minimaal
5 centimeter gerealiseerd. De Koningsbeek neemt de afwaterende functie van het Noordijkerkanaal over. Bij de waterlopen rond de Markveldse dijk zijn grondwaterstandsverhogingen
tot 20 centimeter te verwachten. Op maximaal 400 meter afstand van de waterloop kan nog
een verhoging van 5 centimeter plaatsvinden.
In de zomer is alleen rond het Noordijkerkanaal een hogere grondwaterstand te verwachten
(zie bijlage 33). De waterlopen rond de Markveldse dijk vallen in de huidige situatie droog in
de zomer. Dat zal bij een bodemverhoging uiteraard nog steeds het geval zijn. Rond het
Noordijkerkanaal wordt een grondwaterstandsstijging verwacht van maximaal 25 centimeter
ter plaatse van het kanaal. Over een afstand die varieert van 400 tot 1100 meter vanaf het
Noordijkerkanaal zal de grondwaterspiegel met meer dan 5 centimeter stijgen. De verhogingen werken zelfs door onder de Koningsbeek; ten westen hiervan zal een grondwaterstandsstijging van 5 à 10 centimeter worden bereikt.
Uit de berekende duurlijnen blijkt dat op een aantal plaatsen de droge heide verandert in een
overgang tussen droge en natte heide (zie tabel 7 en bijlage 34). Op de plaatsen waar deze
overgang in 1996 reeds aanwezig is, verandert in de lage delen de vegetatie in natte heide.
Uit de kwelkaart blijkt dat het aantal kwelsituaties is toegenomen ten opzichte van de
situatie in 1996 (zie bijlage 35). De plaatsen met een geschikte waterhuishouding voor een
Gewoon Elzenbroek of natte heide, nemen in oppervlakte toe (zie bijlage 36).

6.3. Scenario 2
In scenario 2 is ten opzichte van scenario 1 niets veranderd aan de oppervlaktewaterpeilen.
Wel is de grondwateronttrekking van de W.O.G. stopgezet, evenals de infiltratie in het
bekken op het pompstation. De W.O.G. heeft in haar toekomstvisie aangegeven deze
situatie wellicht te willen bereiken tussen 2010 en 2015 (Waterleidingmaatschappij Oostelijk
Gelderland, 1995, p. 12). De grondwateronttrekking van Timmerije B.V. is ongewijzigd
gebleven, evenals alle landbouwonttrekkingen.
In het voorjaar zal in een groot deel van het gebied de grondwaterspiegel op een hoger
niveau liggen dan in de huidige situatie (zie bijlage 37). De maximale grondwaterstandsverhoging bedraagt 39 centimeter. Verhogingen vanaf 5 centimeter zullen plaatsvinden over
een afstand die varieert van 1300 tot meer dan 4000 meter vanaf het pompstation. Ter
plaatse van het pompstation zal de grondwaterspiegel met maximaal 59 centimeter dalen.
De oorzaak van deze verlaging is het sluiten van het pompstation. Dit houdt namelijk enerzijds in dat geen grondwater meer onttrokken zal worden vanuit het tweede watervoerende
pakket, maar anderzijds zal er ook geen infiltratie meer plaatsvinden in de toplaag. Uit de
bijlage blijkt dat door de nieuwe grondwatersituatie de gevolgen van het anti-verdrogingsplan
verder worden geoptimaliseerd.
In de zomer zal in de grondwaterspiegel eveneens voor een groot deel van het gebied op een
hoger niveau liggen dan in de huidige situatie (zie bijlage 38). De maximale verhoging
bedraagt 37 centimeter ter plaatse van het Noordijkerkanaal. Tot op een afstand van circa
3200 meter bovenstrooms vanaf het pompstation zal een grondwaterstandsstijging van
minimaal 5 centimeter worden bereikt. Benedenstrooms bedraagt deze afstand maximaal
ongeveer 2500 meter. Op het pompstation zal een grondwaterstandsdaling van maximaal 56
centimeter plaatsvinden door de beëindiging van de infiltratie. Bij de waterlopen rond de
Markveldse dijk vindt geen verhoging plaats, omdat de waterlopen in de zomer droog vallen.
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De natuurstreefbeelden van scenario 2 geven een duidelijke verschuiving aan ten opzichte
van de situatie in 1996. Alleen de punten G en I bestaan nog uit droge heide (zie tabel 7 en
bijlage 39). Deze punten liggen op de hoogste delen van het Noordijkerveld. Op de kwelkaart
is het aantal kwelsituaties uitgebreid in areaal en in oppervlakte in vergelijking met de
situatie in 1996 en scenario 1 (zie bijlage 40). Dit resulteert in de natuurstreefbeeldenkaart
van scenario 2 (zie bijlage 41). In vergelijking met de situatie in 1996 is het areaal van de
natte heidegebieden uitgebreid en zijn er nieuwe plaatsen bijgekomen. De plaatsen waarop
de waterhuishouding geschikt is voor een Gewoon Elzenbroek zijn eveneens in omvang
toegenomen. Uit de berekende duurlijnen blijkt dit niet omdat deze slechts van enkele punten
in het Noordijkerveld zijn berekend.

6.4. Scenario 3
Teneinde de voorgaande scenario's te kunnen vergelijken met een situatie waarin de mens in
het Noordijkerveld zowel het oppervlaktewater als het grondwater niet meer beïnvloedt, is
scenario 3 opgesteld. Hierin zijn alle waterlopen in het natuurontwikkelingsgebied gedempt
en is de waterwinning van de W.O.G. gesloten, evenals de infiltratievoorziening. De grondwateronttrekking van Timmerije B.V. is nog wel aanwezig, omdat deze niet in het natuurontwikkelingsgebied ligt. Ook de waterlopen buiten het natuurontwikkelingsgebied zijn in het
model nog aanwezig.
In het voorjaar wordt langs het Noordijkerkanaal een grondwaterstandsstijging veroorzaakt
(zie bijlage 42). Deze stijging bedraagt maximaal 30 centimeter ter plaatse van het kanaal en
neemt af tot 5 centimeter op maximaal 700 meter vanaf het kanaal.
In het Noordijkerveld zal een daling van de grondwaterspiegel plaatsvinden. Deze daling, die
maximaal 93 centimeter bedraagt, strekt zich uit tot maximaal 1700 meter bovenstrooms
vanaf het pompstation. De oorzaak van de grondwaterstandsdaling is (evenals bij de andere
scenario's) het stopzetten van de infiltratievoorziening op het terrein van het pompstation.
Blijkbaar wordt in de huidige situatie door de infiltratievoorziening een opstuwing van grondwaterstanden veroorzaakt. Ter vergelijking zijn in bijlage 43 de grondwaterstandsveranderingen aangegeven als alle waterlopen gedempt zouden worden, maar het pompstation in
werking zou blijven. Dit houdt in dat niet alleen de infiltratie wordt voortgezet, maar tevens
de onttrekking. Uiteindelijk resulteert dit in hogere grondwaterstanden dan in een situatie
zonder deze grondwaterwinning (39 centimeter).
In de zomer wordt een grondwaterstandsstijging verwacht van maximaal 31 centimeter (zie
bijlage 44). Op een afstand van ongeveer 1500 tot 2100 meter vanaf het pompstation
bedraagt deze verhoging nog 5 centimeter. Ter plaatse van het pompstation wordt een
lagere grondwaterstand bereikt dan in de huidige situatie (maximaal 61 centimeter). Dit is,
evenals in scenario 2, te wijten aan het stoppen van de infiltratievoorziening op het pompstation.
Scenario 3 geeft een wisselend beeld vergeleken met de situatie in 1996. Uit de punten
blijkt dat het areaal van de overgang tussen droge en natte heide zal toenemen (zie tabel 7
en bijlage 45). De kwelkaart komt overeen met de kwelkaart van situatie uit 1996 (zie
bijlage 46). Het areaal natte heide blijft gelijk. Dit blijkt niet uit de natuurstreefbeelden (zie
bijlage 47). Uit deze kaart blijkt zelfs een afname van het areaal waar het geschikt is voor
natte heide iets afneemt.
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1. BEHEER
Het geschikt maken en houden van de abiotische omstandigheden speelt bij het natuurbeheer een grote rol. Hierbij moet gelet worden op de vochttoestand, zuurgraad en voedingstoestand van de standplaats. In dit hoofdstuk zal het beheer van de natuurstreefbeelden
besproken worden. Per natuurstreefbeeld worden de volgende onderwerpen behandeld: bedreiging, omvormingsbeheer en inwendig beheer. Bij het schrijven van dit hoofdstuk is
gebruik gemaakt van Beije e.a. (1994), Van der Linden e.a. (1994) en Van der Werf (1991).

7 . 1 . Droog Berken-Zomereikenbos
De oppervlakte droog Berken-Zomereikenbos in Nederland is door de inplant van naaldbos
afgenomen. Door de geringe vruchtbaarheid en droogte van de standplaats zijn veel van
deze bossen niet ontgonnen. In het Noordijkerveld kan het Droge Berken-Zomereikenbos
voorkomen op de hoogste delen van de veldpodzolgrond. Als het bos gekapt wordt, kan
droge heide ontstaan.
Bedreiging
Het vergroten van de voedingstoestand en de inplant met naaldhout vormen de grootste
bedreigingen voor dit bostype. Bos dat grenst aan cultuurgronden heeft door het geringe
bufferingsvermogen last van vervuiling (inwaaiende kunstmest en dergelijke).
Omvormingsbeheer
Begrazing van de huidige bospercelen op de hoogste delen van de veldpodzolgrond kan voor
verschraling zorgen. Overbegrazing is slecht voor de verjonging en daarmee de instandhouding van het bos. Om een droog Berken-Zomereikenbos te ontwikkelen, zal naaldhout
moeten worden gekapt. De naaldbomen verhinderen een voldoende lichtinval voor jong loofhout, waardoor dit jonge loofhout zal afsterven.
Inwendig beheer
De voedingstoestand kan gehandhaafd worden door middel van extensieve begrazing. Voor
de rest kan volstaan worden met de beheersmaatregel 'niets doen'.

7.2. Droge heide
De meest voorkomende plantensoort in de droge heide is Struikheide. Slechts plaatselijk
wordt Struikheide afgewisseld door Dopheide, Kraaiheide of Blauwe- of Rode bosbes. Onder
de heidestruiken is een dicht ontwikkelde moslaag te vinden. Veel van deze mossen zijn
gebonden aan specifieke omstandigheden. Tot de droge binnenlandse heiden behoren twee
gemeenschappen: de Struikheide-stekelbrem-associatie en de Struikheide-bosbessen-associatie.
Bedreiging
De heidegebieden zijn de laatste vijftig jaar niet op de juiste manier beheerd, waardoor
bosontwikkeling en vergrassing zijn opgetreden. Dit is ook gebeurd met de bospercelen in
het Noordijkerveld. Eeuwenlang heeft het actieve heidebeheer door afvoer van vegetatie en
strooisel gezorgd voor verschraling. De afvoer in deze tijd is noodzakelijker dan ooit. De
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neerslag is tegenwoordig in sterkere mate verrijkt met stoffen afkomstig van landbouw,
industrie en verkeer. Door het kleiner worden van de gebieden en de daarmee samenhangende versnippering, zijn de heidegebieden gevoeliger geworden voor invloeden van buitenaf.
Heide verdraagt geen intensieve betreding of berijding (de vegetatie wordt hierdoor vernield).
Recreatie moet daarom zoveel mogelijk beperkt worden tot de wegen en paden. Bij lichte
betreding, begrazing of maaien ontwikkelt de heide zich in de richting van schraalgraslanden.
Omvormingsbeheer
Droge heide heeft een standplaats nodig die droog, zuur en voedselarm is. In het Noordijkerveld zal alleen op de hoogste delen van de veldpodzolgrond droge heide kunnen ontstaan. Deze droge delen liggen voor het grootste deel in bospercelen. Wordt droge heide niet
meer beheerd dan zal uiteindelijk een Droog Berken-Eikenbos tot ontwikkeling komen. Wil
men heide terug hebben dan moeten de bomen weggehaald worden. Door het laten staan
van enkele struiken en bomen kan de variatie van de heide vergroot worden, wat gunstig
kan zijn voor flora en fauna. De laatste jaren is er geen afvoer geweest van voedingsstoffen,
waardoor deze zijn opgehoopt. Door middel van afplaggen kunnen voedingsstoffen worden
afgevoerd.
Op de cultuurgronden is de podzolgrond die kenmerkend is voor heide door de grondbewerkingen verloren gegaan. Deze kan zich alleen op natuurlijke wijze ontwikkelen. Bij de omvorming van cultuurgronden naar droge heide speelt de afvoer van voedingsstoffen de belangrijkste rol. Afgraven van de toplaag geeft het snelste resultaat. Hierdoor wordt de afstand
tussen maaiveld en grondwater echter verkleind, waardoor de standplaats minder geschikt
kan worden voor droge heide. Met behulp van maaien en/of (intensieve) begrazing kan de
standplaats verschraald worden. Hoelang het verschralen door middel van maaien en/of
begrazing gaat duren, hangt af van de hoeveelheid voedingsstoffen in de bodem.
Inwendig beheer
Na diep afplaggen van de heide begint de successie opnieuw. Het duurt mogelijk 50 tot 100
jaar voordat de situatie weer gelijk is met die van voor het afplaggen. Bij afplaggen kan een
interval van vijftig jaar aangehouden worden, maar door de eutrofiërende werking van
atmosferische depositie kan de frequentie hoger liggen (Van der Linden e.a., 1994). De dikte
van de plag wordt bepaald door de dikte van de humeuze horizont. Er moet rekening gehouden worden met broedvogels en de winterrust van reptielen. De meest geschikte periode
voor afplaggen ligt tussen 15 augustus en 15 oktober. Bij ernstige vergrassing en bosontwikkeling, zoals in het Noordijkerveld, is afplaggen een doeltreffende maatregel.
Als voorloper op de successie van heide naar bos kunnen in de heide Berk en Vliegden
massaal opslaan. Bij het verwijderen van houtopslag moet de bodem zo weinig mogelijk
beschadigd worden.
Maaien kan ook een geschikte beheersmethode zijn voor droge heiden. De frequentie van
maaien ligt hoger dan die van afplaggen. De minst veranderlijke heidetypen kunnen eens in
de tien à twintig jaar gemaaid worden. Snelle veranderende heidevegetaties kunnen eens in
de vijf jaar gemaaid worden. Het maaisel moet altijd afgevoerd worden. Na maaien begint de
successie al in een humeus uitgangsmilieu. De successie duurt naar schatting vijftien tot
vijfentwintig jaar. Een nadeel van maaien is dat er een gelijkmatige heidevegetatie ontstaat
van dezelfde leeftijd. Daarom moet op een terrein van 100ha niet meer dan 1ha tegelijk gemaaid worden.
Begrazing door schapen is een maatregel die enige verschraling oplevert en tevens tot onderdrukking van houtopslag leidt.
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7.3. Vochtig Berken-Zomereikenbos
Vochtig Berken-Zomereikenbos is de vochtige vorm van het Droge Berken-Zomereikenbos en
kan voorkomen op de matig vochtige veldpodzolgronden in het Noordijkerveld. In de zomer
kunnen de bossen vrij sterk uitdrogen.
Dezelfde bedreigingen als bij het Droge Berken-Zomereiken zijn van toepassing. Verdroging
kan een extra bedreiging zijn.
Voor het omvormingsbeheer en het inwendig beheer geldt eveneens hetzelfde als bij het
Droge Berken-Zomereikenbos.

7.4. Natte heide
De natte heide wordt voornamelijk bepaald door Dopheide, daarnaast komt ook Pijpestrootje
voor. In het classificatiesysteem van Westhoff en Den Held bestaat de natte heide vooral uit
het Dopheide-verbond. De natte heiden zijn sterker afhankelijk van de omgeving dan de
droge heide.
De samenstelling is afhankelijk van bodemsamenstelling, reliëf en waterhuishouding. Het
natte milieu van de natte heide bevordert de ophoping van humus waardoor op den duur
zelfs een veenlaag kan ontstaan. Natte heide wordt nauwelijks gegeten door schapen en is
daarom ook meer ontstaan door het kappen van het bos, gevolgd door het steken van plaggen.
Bedreiging
De natte heiden zijn vooral erg gevoelig voor verlaging van het grondwaterpeil. Hoe kleiner
de gebieden, hoe gevoeliger ze zijn. Daarnaast zijn ook verrijking en vervuiling vanuit de
omliggende cultuurgronden belangrijke bedreigingen.
Intensieve recreatie is nadelig voor de natte heiden. De vegetaties zijn gevoelig voor betreding. In de gevallen waar sprake is van een schijngrondwaterspiegel, zoals ook bij vele
vennen, vormt doorgraving van de vaak dunne waterdichte laag een bedreiging.
Omvormingsbeheer
Natte heide komt voor op vochtige tot natte, matig zure, voedselarme standplaatsen. In
delen van het Noordijkerveld komen ondiepe leemlagen voor waarop regenwater stagneert.
Op deze plaatsen kan de natte heide tot ontwikkeling komen.
Bospercelen kunnen het beste (net als bij de droge heide) gekapt en afgeplagd worden. Door
het kappen van de (naald)bomen, wordt de verdamping kleiner waardoor de grondwaterspiegel kan gaan stijgen.
De huidige cultuurgronden moeten vanwege de hoge voedingstoestand verschraald worden
door middel van afgraven of maaien.
Inwendig beheer
Afplaggen en in mindere mate maaien zijn de belangrijkste beheersmaatregelen voor de
instandhouding van natte heiden. Het afplaggen dient te gebeuren na 15 maart of voor 15
oktober in verband met de reptielen en amfibiënfauna. Waar broedvogels voorkomen, kan
pas na juli begonnen worden met afplaggen. Aanbevolen wordt om per terrein eerst proefsgewijs ervaring met afplaggen op te doen. Op plaatsen waar afplaggen niet mogelijk is, kan
maaien een goede maatregel zijn om de verruiging tegen te gaan.
Kappen van houtopslag kan meestal niet achterwege blijven, maar moet gezien worden als
een noodmaatregel. De oorzaken van houtopslag zijn toe te schrijven aan veranderingen in
het milieu. Deze oorzaken worden alleen met kappen niet weggenomen. Het kappen van
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houtopslag heeft daarom een tijdelijk effect. Als het milieu voor natte heiden goed is, zal
houtopslag slechts in geringe mate voorkomen. Als de heide verdroogt, kunnen vooral
Berken en Vliegdennen massaal opslaan. Soorten als Gagel, Geoorde wilg, Grauwe wilg,
Ratelpopulier, Lijsterbes en Sporkehout vormen zelden een bedreiging voor natte heide. Uit
zoölogisch oogpunt is de structuurvariatie juist van groot belang.

7.5. Gewoon Elzenbroek
Gewoon Elzenbroek komt in Nederland voor op veengronden in zandgebieden. De pH is
meestal 4.5 - 5.6. Het grondwater stagneert en staat nooit lager dan 1 meter beneden het
maaiveld.
Bedreiging
De ontwatering is de grootse bedreiging van het Gewoon Elzenbroek. Bij ontwatering en in
mindere mate bij verlanding kan een Elzenbroek via tussenvormen tenslotte Elzen-Eikenbos
worden. Bij een daling van het grondwaterpeil neemt de aëratie toe en daarmee de afbraak
van humus. Dit heeft een sterke verruiging tot gevolg die praktisch onomkeerbaar is. Doordat het Gewoon Elzenbroek meestal op het laagste punt in het landschap ligt, is het gevoelig
voor bemesting in de omgeving.
Omvormingsbeheer
Het Elzenbroek zal voor kunnen komen in het zuidwesten van het projectgebied, op de lagere
delen van de beekeerdgrond. De huidige bosjes zijn verruigd en verdroogd. De kwaliteit en
kwantiteit van het water moeten op het goede peil gebracht worden. De invloed van regenwater is nu te groot waardoor de pH is gedaald. De strooisellaag wordt door de lage pH
minder snel afgebroken. Als de invloed van grondwater toeneemt, wordt de strooisellaag
beter afgebroken. Om te voorkomen dat de nutriënten vrij komen, kan de strooisellaag verwijderd worden.
Huidige agrarische gronden, die omgevormd moeten worden tot Gewoon Elzenbroek, zijn
verrijkt. De voedingsstoffen moeten afgevoerd worden, door afgraven of maaien. Een
voordeel van afgraven is dat het maaiveld dichter bij de grondwaterspiegel gebracht wordt
waardoor de invloed van grondwater toeneemt. Abrupte overgangen naar cultuurgronden
moeten vermeden worden.
Inwendig beheer
De waterstand moet op een constant peil gehouden worden. Kwaliteit is daarbij van groot
belang. Sterke ingrepen kunnen een ongewenste verruiging veroorzaken. Na een omvormingsbeheer kan er volstaan worden met de beheersmaatregel "niets doen".

7.6. Vennen
Vennen kunnen voorkomen op de veldpodzolgronden in het Noordijkerveld. Vennen zijn
geïsoleerde wateren die voornamelijk door regenwater of grondwater gevoed worden. Oorspronkelijk zijn vennen gevormd in de laatste ijstijd in laagten of boven slechtdoorlatende
lagen (keileem, oerbank of gyttja, een laag slecht verteerd organisch materiaal op de venbodem). Veel van deze natuurlijk gevormde vennen zijn dichtgegroeid met hoogveen en in de
(vroege) Middeleeuwen weer uitgegraven voor turfwinning. Op oude kaarten van het Noordijkerveld staan veel vennen aangegeven (zie bijlage 7).
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In ongestoorde situaties zal de natuurlijke ontwikkeling van vennen, vooral de zuurdere die
volledig gevoed worden door regenwater, weer leiden tot hoogveenvorming. In minder zure
omstandigheden kunnen vennen gaan verlanden. In een latere fase kan deze verlanding
gevolgd worden door hoogveenvorming of door verruiging met struiken zoals Gagel.
De vennen zijn onder te verdelen in drie typen (Van der Linden e.a., 1994, p. 82);
- Zwakzure (heide) vennen (pH 4-5).
- Zwakgebufferde vennen (pH 5-6) .
- Zwak tot matig gebufferde vennen (pH 6-7).
In het natuurontwikkelingsgebied kunnen vooral de laatste twee typen voorkomen. De zuurgraadbuffering en de voedselrijkdom zijn zeer bepalend voor de vegetatieontwikkeling van
een ven.
Bedreiging
Vennen kunnen van nature droogvallen, maar vaker wordt de verdroging van vennen door de
mens veroorzaakt. Vennen met een schijngrondwaterspiegel zijn minder kwetsbaar, omdat
ze door ondoorlatende lagen beschermd worden tegen externe verdroging. Vergraving van
de slecht doorlatende lagen is een grote bedreiging voor deze vennen. Bij vennen waar de
afscheidende laag gevormd wordt door een gyttjalaag heeft grondwaterstandsdaling in de
omgeving wel degelijk invloed: de gyttjalaag kan de verdroging lange tijd afremmen, maar op
den duur zal het ven droogvallen.
Omvormingsbeheer
Herstelmaatregelen moeten gericht zijn op conservering van regenwater. Het terug brengen
van het vroegere peil is niet eenvoudig bij vennen waarvan de ondoorlatende laag beschadigd is. Deze laag kan alleen herstellen door inspoeling van mineralen, wat een zeer lange
tijd vergt. In vennen zullen de standplaatsomstandigheden na vematting doorgaans goed
kunnen herstellen, zeker naarmate de vennen van oorsprong zuurder zijn. In het Noordijkerveld komen vooral zwakgebufferde vennen voor. Als na de huidige, droge situatie een
periode van vematting optreedt, bestaat het gevaar dat in de bodem opgehoopte zuurionen
vrijkomen, waardoor verzuring ontstaat. Opgehoopt slib moet daarom van de bodem en de
oevers afgevoerd worden door middel van baggeren. Het bodemprofiel moet intact gelaten
worden. In geval van een zuur ven is baggeren niet nodig en soms zelfs ongewenst. De
oorspronkelijke vegetatie is zuurtolerant. Baggeren zorgt ervoor dat de successie teruggezet
wordt (Van der Linden, 1994).
Inwendig beheer
Als door de beherende instantie van de vennen besloten wordt dat de vennen moeten blijven
bestaan dan zullen de vennen bij verlanding uitgebaggerd moeten worden. Is verlanding en
(uiteindelijk) hoogveenvorming het doel, dan kan volstaan worden met de beheersmaatregel
'niets doen'.
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1.1 Schraalgraslanden
Tot slot van dit hoofdstuk worden de mogelijkheden voor schraalgraslanden behandeld.
Graslanden kunnen dienen als een bufferzone bij Gewoon Elzenbroek en heide. Graslanden
komen voor op alle grondsoorten, van voedselrijk tot voedselarm. De meeste variatie is aan
te treffen in milieugradiënten. Belangrijk in het Noordijkerveld zijn de gradiënten van grasland
naar heide (voedselrijk naar voedselarm) en de gradiënt van grasland naar bos (van vaak
naar minder vaak gemaaid en tevens een gradiënt in de beschaduwing).
Op de vochtige tot natte schrale bodems kunnen graslanden voorkomen die horen bij de
vochtige gemeenschappen van het Borstelgrasverbond. Karakteristieke soorten zijn: Pijpestrootje. Blauwe zegge. Gewone zegge, diverse soorten Orchideeën, Klokjesgentiaan,
Blauwe knoop en Veldrus.
Op droge schrale bodems (vooral op de hoge delen van de veldpodzolgrond) kunnen graslanden ontstaan die behoren tot de droge gemeenschappen van de Borstelgrasverbond. Karakteristieke soorten zijn: Schapegras, Borstelgras, tijmsoorten, Zandzegge, Struisgras, Grasklokje en Kleine pimpernel.
Bedreiging
Vooral in de laatste eeuw zijn de graslanden op natte of drassige bodem vrijwel overal sterk
ontwaterd. De bewerkingsintensiteit nam toe, waardoor de ruimtelijke variatie is afgenomen.
Bemesting en ontwatering vormen de twee belangrijkste bedreigingen voor de onbemeste
graslanden. Voor de onbemeste graslanden op droge gronden is kunstmatige beregening een
ernstige bedreiging. De speciale vegetatie die aangepast is aan de droge, voedselarme
situatie, verdwijnt.
Omvormingsbeheer
Bij het omvormen van agrarische gronden naar schraalgraslanden is het terug brengen van
de voedingstoestand van de standplaats een belangrijke eis. Dit kan bereikt worden door
maaien en/of begrazing. De eerste jaren kan er twee tot drie keer per jaar gemaaid worden.
Zitten er minder nutriënten in de bodem dan hoeft er minder vaak gemaaid te worden. Als
het maaien en het beweiden wordt gestopt, zal op den duur weer bos tot ontwikkeling
komen.
Inwendig beheer
Bij het maaien moet rekening gehouden worden met broedvogels (niet maaien van 1 5 maart
tot 15 juni). Verreweg de meeste graslanden werden in het verleden eenmaal per jaar
gemaaid en vaak nabeweid, met schapen of jongvee. Het maaien gebeurde in de periode
tussen begin juli en half augustus. Het gebruik van lichte maaiapparatuur is gewenst om
bodemverdichting te voorkomen.
De graslanden op droge schrale bodem kunnen het best beheerd worden door ze te begrazen. Maaien kan minder gunstig zijn, want de mogelijkheid bestaat dat dit tot een te sterke
verschraling leidt. Wil men wel sterk verschralen, om op den duur heide te laten ontstaan,
dan is maaien wel zeer geschikt. Eenmaal maaien in september of oktober is voldoende.
Afplaggen kan een gunstige beheersmaatregel zijn wanneer door verlaging van de grondwaterstand of door andere ingrepen de begroeiing is gedegradeerd.
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8. CONCLUSIE
In het Noordijkerveld komen nog enkele vegetaties voor die erop duiden dat het Noordijkerveld eens natter is geweest dan nu het geval is. Dit zijn vooral de voormalige Broekbosvegetaties bij de Elsmansgoot en het Noordijkerkanaal en de venvegetaties. Van de oorspronkelijke natte heide is weinig bewaard gebleven.
De verschillende toekomstscenario's die in dit verslag zijn genoemd, veroorzaken een stijging
van de grondwaterstanden. In de buurt van het pompstation kan een grondwaterstandsdaling plaatsvinden ten gevolge van het sluiten van de infiltratievoorziening van de W.O.G..
Ten gevolge van het uitvoeren van het anti-verdrogingsplan dat door het waterschap is
opgesteld, wordt een grondwaterstandsstijging van maximaal 30 centimeter in het voorjaar
gerealiseerd, met name rond het Noordijkerkanaal.
Als naast het uitvoeren van het anti-verdrogingsplan ook de waterwinning van de W.O.G.
wordt gesloten, worden grondwaterstandsstijgingen bereikt tot 39 centimeter. Ter plaatse
van het pompstation daalt de grondwaterspiegel echter met 59 centimeter.
Het derde scenario dat is bekeken, levert een maximale grondwaterstandsstijging van 30
centimeter op. De oppervlakte waarop deze stijging plaats vindt is niet erg groot. In een deel
van het Noordijkerveld vindt zelfs een verlaging van de grondwaterstanden plaats. Als de
drinkwaterwinning van de W.O.G. in dit scenario niet wordt stilgelegd, treden over een grote
oppervlakte forse grondwaterstandsstijgingen op tot maximaal 39 centimeter. Hieruit kunnen
twee belangrijke conclusies worden getrokken:
- De grondwaterwinning van de W.O.G. veroorzaakt in de toplaag hoge grondwaterstanden
dankzij het infiltreren van water. Deze grondwaterstanden zijn zelfs hoger dan wanneer er
geen water in het Noordijkerveld zou worden onttrokken en ook de infiltratievoorziening
niet in gebruik zou zijn.
- De oppervlaktewaterlopen hebben een zeer grote invloed op de grondwaterstanden in het
Noordijkerveld. De invloed van de waterlopen als geheel is zelfs groter dan de invloed van
de grondwaterwinning van de W.O.G..
Op basis van de duurlijnen die met behulp van het hydrologische model zijn verkregen,
kunnen de volgende natuurstreefbeelden in het Noordijkerveld worden verwacht:
- Gewoon Elzenbroek op plaatsen in de laagste delen van het Noordijkerveld, waar kwel optreedt: op beek- en gooreerdgronden.
- Natte heide op plaatsen waar de hoogste grondwaterstand (in de winter) hoger is dan 30
centimeter onder het maaiveld en de laagste grondwaterstand (in de zomer) niet lager is
dan 1,50 meter.
- Overgang tussen natte en droge heide op de gradiënten tussen de beide heidetypen.
- Droge heide op de hoogste delen van het Noordijkerveld.
In het Noordijkerveld kunnen plaatselijk heidevennen ontstaan. De locaties hiervan kunnen
niet worden voorspeld met het hydrologische model. De ligging van de natuurstreefbeelden
is aangegeven op diverse bijlagen die in hoofdstuk 7 worden genoemd.
Vanuit de huidige situatie zijn de verschillende natuurstreefbeelden te realiseren door het
vochtgehalte, de zuurgraad en de voedingstoestand van het betreffende natuurstreefbeeld te
bereiken en vast te houden. Voor ieder natuurstreefbeeld kan een ander type omvormingsbeheer en inwendig beheer worden toegepast. Deze typen zijn besproken in hoofdstuk 7. Het
doel van ieder beheerstype is het verhogen van het vochtgehalte en het verlagen van de
voedingstoestand (door het nemen van maatregelen zoals afgraven, afplaggen, maaien en
begrazen). Voor het Gewoon Elzenbroek moet daarnaast gestreefd worden naar een verlaging van de zuurgraad.
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De provincie Gelderland heeft aangegeven in het Noordijkerveld te streven naar de ontwikkeling van met name natte heide (Provincie Gelderland, 1996 (II) p. 14). Een belangrijk argument hiervoor is het voorkomen van Ronde zonnedauw en Klokjesgentiaan. Ronde zonnedauw is echter niet aanwezig in de vegetatiegegevens van de provincie. Het biotoop waar in
1993 Klokjesgentiaan is aangetroffen (in zeer kleine bedekking) heeft inmiddels te lijden van
overwoekering door Pijpestrootje. Het is dus nog maar de vraag of deze bijzondere plantensoort nog daadwerkelijk in het Noordijkerveld voorkomt. Uit de resultaten van het model
blijkt dat de ontwikkeling van natte natuurwaarden vooral kans van slagen heeft in het
Gelselaarse broek en op de gooreerdgrond rondom de Kipkesdijk. Rond de Kipkesdijk zijn nog
enige natte-heide-restanten en Broekbosrestanten aanwezig.
Uit de resultaten van het model blijkt tevens dat bij projecten zoals de verdrogingsbestrijding
in het Noordijkerveld de relatie tussen grond- en oppervlaktewater zeer bepalend is voor de
resultaten van ingrepen in de waterhuishouding. Een model waarin zowel grond- als oppervlaktewatergegevens worden ingegeven kan bijdragen in een beter inzicht in de hydrologische processen in een bepaald gebied.
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9. AANBEVELINGEN
Bij het omvormen van het Noordijkerveld naar een natuurgebied moet vanuit de huidige
situatie aan een aantal zaken aandacht worden besteed:
- Uit het model is gebleken dat buiten het natuurontwikkelingsgebied kansen liggen voor het
ontwikkelen van natte natuur. Het verdient aanbeveling om deze locaties (met name het
Gelselaarse broek en de gooreerdgronden langs de Kipkesdijk) nader te onderzoeken om
de mogelijkheden voor het ontwikkelen van natte natuur te bevorderen.
- Het is belangrijk dat de omvormingsmaatregelen gefaseerd worden uitgevoerd. Deze
gefaseerde aanpak levert een grote verscheidenheid in natuur op en zorgt ervoor dat de
standplaatsen geleidelijk veranderen, waardoor het optreden van storingssoorten beperkt
zal blijven. Als de grondwaterstanden te snel worden verhoogd, zullen de zaadbronnen
letterlijk 'verdrinken'.
- Als besloten wordt de bovenlaag te verwijderen, moet gerealiseerd worden dat daarbij een
podzolprofiel wordt afgegraven, dat in de loop der eeuwen gevormd is. In dit podzolprofiel
kunnen nog zaadbronnen aanwezig zijn van de oorspronkelijke heidevegetatie. Voor tot
afgraven wordt overgaan moet voldoende aandacht worden besteed aan de aanwezigheid
van deze zaadbronnen.
Indien in het Noordijkerveld daadwerkelijk het anti-verdrogingsplan wordt uitgevoerd en
daarnaast de waterwinning van de W.O.G. wordt gesloten, is er een aantal zaken waar extra
aandacht aan kan worden gegeven:
- Het hydrologische model kan, in geval van vervolgstudies, worden verbeterd door de
modelgrenzen verder van het doelgebied te situeren.
- Het verondiepen van waterlopen heeft grote gevolgen voor de grondwaterstanden in het
Noordijkerveld. Het verdient aanbeveling verder onderzoek te verrichten naar de mogelijkheid om meer waterlopen in het Noordijkerveld te verondiepen.
- Het ophogen van de diverse waterbodems kan wellicht worden gerealiseerd met zand dat
afkomstig is uit een nabijgelegen zandvang in de Schipbeek. Een andere mogelijkheid is
grond te gebruiken die afkomstig is van verschraling van natuurontwikkelingsgebieden
(verwijdering toplaag). In beide gevallen moet voldoende aandacht worden besteed aan de
kwaliteit van de grond.
- Omdat het gehele Noordijkerveld te maken zal krijgen met grondwaterstandsverhogingen,
zal op laaggelegen percelen een nieuwe of verbeterde detailontwatering aangelegd moeten
worden. Zo is het bungalowpark 'De Dennenhoek' bijzonder gevoelig voor hoge grondwaterstanden. Ook bij percelen langs waterlopen als het Noordijkerkanaal speelt deze problematiek een rol. Voor de betreffende percelen zal een oplossing voor de vernattingsproblemen moeten worden gezocht.
- Een mogelijke gedachtengang die zou kunnen ontstaan is een extra vernatting van het
Noordijkerveld te realiseren door de infiltratievoorziening voort te zetten als de drinkwaterwinning wordt gestopt. Er is sprake van de inlaat van gebiedsvreemd water, waarvan het
de vraag is of de kwaliteit overeenkomt met de kwaliteit van het gebiedseigen water.
Verder onderzoek naar de gevolgen hiervan is gewenst.
- De grote waterlopen in het Noordijkerveld worden op peil gehouden door het inlaten van
oppervlaktewater dat indirect uit het Twenthekanaal afkomstig is. Er is onvoldoende
inzicht in de invloed die de kwaliteit van dit water heeft op het grond- en oppervlaktewater
in het Noordijkerveld. Het verdient aanbeveling om naast verdrogingsbestrijding (waarbij
op de waterkwantiteit wordt gelet) ook een project te starten om de waterkwaliteit te
onderzoeken. Dan kan bezien worden of aanvullende waterzuivering of conservering van
gebiedseigen water reële opties zijn.
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Het project in het Noordijkerveld laat zien dat van een gerichte aanpak bij verdrogingsbestrijding alleen sprake kan zijn als zowel het oppervlaktewatersysteem als het grondwatersysteem wordt onderzocht. Een integrale aanpak van verdrogingsproblematiek is noodzakelijk om de gevolgen van diverse ingrepen goed in te kunnen schatten. Bij het herstellen
van natte natuurwaarden is het samenspel tussen oppervlaktewater en grondwater zeer
belangrijk. Voor plantengemeenschappen is dit samenspel zelfs van levensbelang. Het
belangrijkste voor deze gemeenschappen is tenslotte:

WATER BIJ DEWORTELS!
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10. BEGRIPPENLIJST

Bedekking:
Mate waarin een plantensoort een hoeveelheid oppervlakte van het opname-proefvlak
inneemt.
Classificatiesysteem van Westhoff en Den Held:
Landelijk systeem waarmee de vegetatie schematisch ingedeeld kan worden (zie bijlage 16).
Degradatiestadium:
Vegetatie-eenheid die zich als gevolg van negatieve processen in het abiotische of
biotische milieu ontwikkelt uit de oorspronkelijke vegetatie.
Differentiërende soort:
Plantensoort die in een bepaald vegetatietype voorkomt, maar niet in alle andere
vegetatietypen danwei een plantensoort die in een bepaalde vegetatiegemeenschap
een hoge bedekking heeft en in alle andere vegetatietypen een lage bedekking.
Eindiqe-elementen-methode:
Een model dat rekent volgens de eindige-elementen-methode is een numeriek model.
Dat houdt in dat een modelgebied wordt opgedeeld in driehoekjes of rechthoekjes
tussen de verschillende roosterpunten. Stijghoogten worden per roosterpunt uitgerekend. Op plaatsen waar geen roosterpunten liggen, worden de stijghoogten vanuit de
roosterpunten lineair geïnterpoleerd. De oplossing van de differentiaalvergelijking
waarmee de stijghoogten worden berekend, moet voldoen aan een aantal randvoorwaarden (Hunink, 1 9 9 4 , p. 2-3 e.V.).
Fluvioperiglaciaal:
Sedimenten die zijn afgezet onder invloed van smeltwater.
Freatofvt:
Planten die in een bepaald gebied in hun voorkomen uitsluitend beperkt zijn tot de
invloedsfeer van het freatisch water of het grondwater (Centraal Bureau voor de
Statistiek, 1 9 9 3 , p. 12).
Fysiochoor:
Eenheid van gelijke abiotische factoren. Fysiochoren worden bepaald op grond van
kaartmateriaal (geologische, geomorfologische, hydrologische en bodemkundige
kaarten) en veldwaarnemingen.
Fytochoor:
Eenheid van overeenkomstige abiotische eisen van een vegetatie.
GHG (Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand):
Statistische verwachtingswaarde voor het gemiddelde van de drie hoogste grondwaterstanden in een jaar met een gemiddelde neerslag en verdamping onder een constant
grondwaterregime (De Bakker e.a., 1 9 9 0 , p. 168-169).
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GLG (Gemiddeld Laagste Grondwaterstand):
Statistische verwachtingswaarde voor het gemiddelde van de drie laagste grondwaterstanden in een jaar met een gemiddelde neerslag en verdamping onder een constant
grondwaterregime (De Bakker e.a., 1 9 9 0 , p. 168-169).
Goed ontwikkelde vegetatie:
Vegetatie, waarin alle kenmerkende soorten aanwezig zijn (zie bijlage 16).
Grondwaterstandsduurlijn:
Grafiek die aangeeft hoeveel dagen per jaar een bepaalde stijghoogte wordt bereikt en
overschreden.
Hydrologisch model:
Nabootsing van een geschematiseerd deel van een door mensen waargenomen en
geïnterpreteerd grondwatersysteem (Hunink, 1 9 9 4 , p. 2-2).
Kritische freatofvt:
Freatofyt (zie aldaar) die kenmerkend is voor minder dynamische en/of relatief voedselarme en/of kwetsbare milieus. Ook: relatief zeldzame soort van dynamische en of
voedselrijkere milieus. Kritische freatofyten reageren direct op veranderingen in de
waterhuishouding (Van Baar e.a., 1 9 9 6 , p. 21).
Kwelindicator:
Plantensoort die aangeeft dat het grondwaterniveau een gedeelte van het jaar boven
het maaiveld uitkomt.
Kwelsituatie:
Plaats waar het grondwaterniveau boven het maaiveld uitkomt.
Lokale vegetatietypologie:
Vegetatie-indeling die kenmerkend is voor een bepaald gebied.
Maatgevende afvoer:
Afvoer in een waterloop die bepalend is voor het ontwerp van de waterloop. Bij deze
afvoer hoort het Hoog Waternormpeil, welke eens per jaar wordt bereikt of overschreden. (Werkgroep Herziening Cultuurtechnisch Vademecum, 1 9 8 8 , p. 548).
Marke:
Grond die in eigendom is van gehele plaatselijke bevolking.
Natuurlijkheid:
Mate waarin biotische en abiotische processen plaatsvinden in situatie zonder menselijke invloeden.
Natuurstreefbeeld:
Natuurlijke situatie waarnaar gestreefd wordt bij het ontwikkelen en beheren van een
bepaald gebied.
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Natuurwaarde:
Waarde van een natuurtype die wordt bepaald aan de hand van vier criteria: verscheidenheid, zeldzaamheid, natuurlijkheid en vervangbaarheid (zie aldaar).
Niet-stationair:
Stroming waarbij gedurende een bepaalde tijdsperiode op een bepaalde plaats de
snelheid niet constant is. (Hooghart, 1 9 8 6 , p. 89).
Semi-qespannen:
Een watervoerend pakket is semi-gespannen als het tussen t w e e lagen ligt waarvan er
minstens één niet-doorlatend is. Uitwisseling van water met een naburig watervoerend
pakket is daardoor niet mogelijk (Hunink, 1 9 9 4 , p. 1-5).
Standplaatseis:
Eis die een plantensoort stelt ten aanzien van abiotische factoren van de standplaats.
Starinqreeks:
Reeks van bodemfysische karakteristieken voor verschillende bodemhorizonten. De
bovengrond en de ondergrond worden opgebouwd uit 'bouwstenen' (per horizont),
waardoor het bodemprofiel beschreven w o r d t . Aan de hand van deze beschrijving
(door middel van een codering) kan een aantal bodemfysische eigenschappen van de
grond worden afgeleid (Werkgroep Herziening Cultuurtechnisch Vademecum, 1 9 8 8 , p.
4 5 6 e.V.).
Stationair:
Stroming waarbij gedurende een bepaalde tijdsperiode op een bepaalde plaats de
snelheid constant is (Hooghart, 1 9 8 6 , p. 89).
Tansley-schaal:
Opnameschaal waarmee vegetatieopnamen worden gekwantificeerd.
Veldcapaciteit:
Watergehalte dat zich na uitzakking van overvloedig regenwater in de bodem bevindt.
Bij veldcapaciteit is voor de vegetatie de maximale hoeveelheid hangwater beschikbaar
(De Bakker e.a., 1 9 9 2 , p. 139).
Verdroging:
Schade aan land- en waternatuur ten gevolge van veranderingen in het milieu die het
gevolg zijn van een permanente daling van de grondwaterstand, vermindering van
kwelstromen of het droogvallen van wateren. Hieronder vallen tevens de ongewenste
effecten van vochttekort en toename van mineralisatie.
Verscheidenheid:
Afwisseling op korte afstand, zowel in het abiotische als het biotische milieu.
Vervangbaarheid:
Mate waarin een bodem en/of vegetatie op korte termijn opnieuw kan worden ontwikkeld.
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