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- Frostin the soil,what
are the facts?
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De toekomstigegrondwateraanvulling
De dynamiek van vegetatie-eigenschappenspeelt
een cruciale rol in de grondwateraanvulling:de
hoeveelheid neerslag die uiteindelijk doorsijpelt
naar het grondwater. Als voorbeeld van de cruciale
rol van de vegetatie op de grondwateraanvulling
kijken we naar de hogere zandgronden(duinen'
dekzandruggên,stuwwallen). Door meer droogte in
de zomer kan de grondwateraanvullingin deze gebieden toenemen doordat de bodembedekkingafneemt. Wordt het nu droger of natter? De vegetatie
zal de doorslag geven.
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