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VOORWOORD.
Tijde ns onze stage in de maanden april , mei en juni hebbe n wij
soek
(derde jaars stude nten van de H.B.c .s.) een hydra chemi sch onder
is
verric ht in het ruilve rkave lingsg ebied Rouve en. Dit onderz oek
uitgev oerd in opdra cht van de Landi nrich tingsd ienst en Natuu r
Milie u en Fauna behee r.
over
Ondanks dat de mater ie nieuw voor ons was, zijn wij tevred en
het uitein delijk e resul taat door o.a. de goede begel eiding van
Alber t Corpo raal (N.M. F.) en Henry Witte veen (L.D. ).
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INLEIDING .
Over het algemeen worden de opgeloste sto~~en in natuurlij k
water verdeeld in twee groepen,n .l balans o~ macroione n en
de rest.
Deze rest bestaat uit P- en N- verbindin gen,c- verbindin gen
en metalen.O mdat de analyse en interpret atie van deze sto~~en
erg moeilijk is,worden deze sto~~en niet gebruikt bij dit
hydrochem isch onderzoek in Rouveen.
De andere groep,de balansione n,komen in natuurlij ke wateren
het meest voor.De groep balansion en ~staat o.a uit calcium,
magnesiu m,natrium ,kalium,ch loride,bic arbonaát en sul~aat,
soms komen daar ammonium,watersto~ en nitraat bij.
In dit onderzoek ,dat voor Rouveen gedaan is,is het aantal te
analysere n balansion en gereducee rd tot twee,n.l calcium en
chloride. Dit komt doordat kalium kwantitatie~ onbelange rijk
geacht mag worden,ma gnesium over het algemeen weinig varieert,
bicarbona at en sul~aat zeer a~ankelijk zijn van de behandeling van de monsters en natrium bij benaderin g het complemen t
van calcium is.
Door het niet gebruiken van een aantal balansion en kan de
~ormule voor de ionenverh ouding worden vereenvou digd tot
[tca 2 j /.~ca 2 1 + ~1-] ;als afkorting hiervoor wordt IR (ionicratio) gebruikt,w aarbij voor de ionen het molair gewicht wordt
gehanteerd .Samen met het elektrisc h geleiding a vermogen {electrical conductiv ity,EC) is dit een indicatie omtrent de
balans ionen.
Uit onderzoek blijkt o.a dat de IR en de EC indicatie~ zijn
voor de positie van water in de hydrologi sche kringloop .De
drie watertype n die hieronder staan hebben de meest karakteristiek e positie in de hydrologi sche kringloop en dienen als
referentie punt voor alle andere watertype n.
-Neerslag water (Atmoclie n type)
-Grond-,k wel- o~ bronwater {Lithocli en type)
-Zeewater (Thalasso clien type)
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EC

IR

5,6

24
88
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5000
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de water Omdat er twee varia belen zijn (IR en EC } kunne n we
gra~Lek
mons ters,w aarva n de IR en de EC bepaa ld zijn, in een
typen
plaat sen.( zie fig.1 ).De drie hierb oven genoe mde water
zijn ook hieri n de refer entie punt en.
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Figuu r 1:Re feren tiepu ntend rieho ek van van Wirdu m.
wate rVeel plant esoo rten zijn afhan kelij k van een bepaa ld
komen voortype, bijvo orbee ld wate rviol ier en brede wate rpest
en wate ral voor in water met een hoge IR,te rwijl pijlk ruid
genti aan mees tal in water staan met een lage IR.
gebie den
Daar bij komt nog dat veel van de meest waard evoll e
et voorligge n in een stabi ele water typol ogisc he gradi änt.H
n,han gt
komen van vele zeldz ame plant en en welli cht ook diere
vaak samen met de daar aanw ezige water typen .
beva t,zal
Behal ve dat dit rappo rt veel belan gerij ke gegev ens
nazom er.
het voora l gebru ikt worde n bij het onder zoek in de
gegev ens
De twee onder zoeke n samen zulle n dan belan gerij ke
rhuis versc haffe n,ten behoe ve van de kenn is omtre nt de wate
houdi ng en de wate rkwa liteit .
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Het rappor t van dit onderz oek bestaa t uit twee delen,d e bijlagen en een uitgeb reidde toelich ting met conclu sies.De kaarten in de bijlag en vormen eigenl ijk het leeuwe ndeel van
dit onderz oek en zullen bij het onderz oek in de nazome r
weer worden gebruik t.We hopen dat er dan een beter beeld
ontsta at met betrek king tot de spreid ing in ruimte en tijd
van de onderz ochte versch ijnsele n.
Het geschr even deel bestaa t uit een toelich ting op het onderzoek en de kaarte n,resu ltaten en conclu sies.

HOOFDSTUK 1: ROUVEEN, EEN BIJZONDER GEBIED.
herbe rgt vele
Rouveen is een vrij bijzo nder gebie d in Nede rland . Het
e facto ren te
minde r algem ene plant enso orten . Er zijn twee belan grijk
noemen, waarom dit het geval is.
gebie d is
-Ten eerst e ten aanzi en van het abiot ische patro on: Het
west elijk
een overg ansge bied van het ooste lijk zandg ebied naar het
en dan het
veen- en klei- veen gebie d. Het zandg ebied is hoger geleg
tie nog eens
veen. Door dit hoog tever schil wordt die overg angs situa
de daar
verst erkt. De gradi ënt wordt schij nbaa r onder broke n door
ten weste n
"abru pte" overg ang van zand naar veen (zie figuu r 2),
Het ooste lijk
van Rouve en. Het dorp Rouveen ligt ongev eer op N.A.P ••
weste n overzandg ebied is daarb ij een infil trati egeb ied, naar het
-acht ig
gaand in een kwelg ebied en een gebie d dat sterk grond water
bijzo nder
is. Deze meer vuldi ge overg angs situa tie vormt een zeer
milie u voor bijzo ndere plant enso orten .
en zijn deze
-Ten tweed e door de trage landb ouwo ntwik kelin g van Rouve
voor, die in
bijzo ndere plant en bewa ard geble ven. Er komen plant en
sieve landvele delen van Nede rland verdw enen zijn door de inten
stijf strui sbouw. Drie voorb eelde n hierv an zijn: grote boter bloem ,
riet en knots zegge .
fieke
Deze plant ensoo rten komen hierv oor in relat ie met de speci
kenmilie u en het relat ief extes ieve behe er.'E nkele bijzo ndere
breng en
merken van deze milie us kunne n we min of meer in beeld
naar de
door naar de wate rkwa liteit te kijke n, in het bijzo nder
gelei deverho uding van chloo r en calciu m, de pH en het elekt risch
tatie te
vermo gen. Dit beeld is nodig om veran derin gen in de vege
door een
kunne n voors pelle n. Deze veran derin gen kunne n optre den
de hiern a
ruilv erkav eling uit te voere n, die minde r acht slaat op
liteit en
onder zocht e relat ies tusse n water huish oudin g, wate rkwa
er.
versp reidi ng van plant en en het relat ief exten sieve behe
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Figuur 2 • Global e bodem kaart.
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HOOFDSTUK 2: HET ONDERZOEK.

_____ _
_... ____
Het doe l. '
2.1

ave ling sgeb ied Rouveen
Dit hydr ache misc h onde rzoe k in het ruil verk
te onde rzoe k is in 1984
is het twee de dat nu is afge rond . Het eers
op deze lfde wijz e uituitg evo erd door Alb ert Cor pora alf dit is
yses door Alb ert zelf
gevo erd als het twee de, beha lve dat de anal
het onde rzoe k daardoe~
zijn uitg evo erd en dat het tijd sbe stek van
k werd en de mon sters geruim een maand besl oeg . Voor dit onde rzoe
m en de bem onst erin g
anal ysee rd door een labo rato rium in Doe tiche
ltat en van de ond erzo eduur de maar een week . De gege vens en de resu
rapp ort (bij lage 1 en 5).
ken apr il 1984 en 1986 zitt en beid e in het
een afsl uite nd rapp ort
Na het derd e onde rzoe k dit naja ar zal er
vers lag zal dan ook reke komen over deze drie ond erzo eken . In dat
vera nde ring en in de afge ning kunn en worden geho uden met even tuel e
r- en naja ar.
lope n jare n en de vers chil len tuss en voo
ruik t voo r het verk rijg en
Dat afsl uite nde rapp ort zal o.a. worden geb
het voorkomen van kwe tsvan een bete r inzi cht in de rela tie tuss en
wat erkw alite iten . Beg renbare orga nism en en de wate rhui shou ding en
bete r word en bep aald ,
zing en van tebe sche rme n gebi eden kunn en dan
en vera nder inge n in de
invl oede n van hyd rolo gisc he vèra nder inge n
veg etat ie zijn bete r te voo rspe llen .
Rouveen kan dit ond erBij de plan vorm ing voo r de ruilverkaveli~g
gefu ndee rde keuz es leid en.
zo~k bijv oorb eeld totb eter e
2.~ Met hode .van het ond erzo ek.
---------------------~-------

veld werk en de anal yse
Het onde rzoe k beva t twee ond erde len: het
van de wate rmo nste rs.·

ruil verk ave ling sgeb ied
Er zijn 385 wate rmo nste rs genomen in het
zijn zo rege lma tig
op 24,2 5, 28 en 29 apr il 1986 . Dez epun ten
mog elijk vers prei d over het geb ied.
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·
De meest e monst erpun ten ligge n in perce elsslo ten. Enkel e zijn
gesitu eerd in grote re waterg angen of berms loten. De bereik baarde
heid was over het algem een goed. Een aanta l punte n, voora l in
Olde Maten , waren alleen na een lange wande ling bereik baar, wat
veel tijd kostt e.
Als een geplan de monst erpun t toeva llig een droge sloot was, dan
Dit
werd dit punt verpl aatst naar de dicht ebijz ijnde moge lijkhe id.
huisgold ook voor sloten , die te vervu ild waren met organ isch of
houde lijk mater iaal.
De monst ers werde n midden uit de sloot genomen. Het bemon steren
m.
van punte n, die dicht tegen de weg gesitu eerd waren , werde n 10
t de
uit de hoek van het perce el genomen. In het veld werde n direc
ld
zuurg raad (pH) en het elektr ischg eleidi ngsve rmoge n (EC) bepaa
m.b.v . geijk te meter s.
De water monst ers zijn geana lyseer d door het labora torium in
Doetic hem t.a.v . het chlor ide- en calciu mgeh alte.
aanIn het ruilve rkave lingsg ebied zijn ook een aanta l peilbu izen
n. Daarwezig , die ook bemon sterd en door ons zelf geana lyseer d werde
toe werde n de buize n eerst schoo ngema akt, voord at er bemon sterd
werd (3e week van mei '86).
2.2.2 De analy se.

----------------

Het labora torium bepaa lt het chlor idege halte als volgt .
De monst ers worden eerst verdu nd met salpe terzu ur. De zwevende
delen worden verwi jderd m.b.v . een membraam, zodat deze niet
storen d werke n bij de kleur reage ns.
Vervo lgens wordt er kwikt hiocy anaat toegev oegd om de chlor ide
ionen te binde n. Het vrijge komen thiocy anaat ion wordt gebon den
aan driew aardig ijzeri on, die met dit ion reage ert tot een rooden.
kleure nd compl ex. Dit compl ex wordt op kleur inten siteit gemet
Deint ensite it is de maat voor de hoeve elheid chloo r in het water
monst er.
Onze bepal ing van het chloo r (i.v.m . de peilbu izen) komt op het
zelfd e neer. De analy se gebeu rt met een chemi sche set (aquaq uant
van
14401 ). De reakt ies zijn het zelfd e, alleen de kleurb epalin g
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het comple x gebeur t anders . Bij deze set is er een kleuren schema toegevoeg d en elke kleur vertege nwoord igd een hoevee lheid aan chlori de.
Door kleurv ergeli jking van het roodge kleurd e waterm onster met dit
schema is het chlori degeh alte af te lezen. Deze bepali ng is minder
nauwk eurig, maar voldoe t aan het doel waarvo or wij het gebrui ken.
De meting van het calcium gehalt e door het labora torium gebeur t als
volgt.
Het aanwez ige magnesium in het water wordt gebond en, omdat bij de
bepali ng van het calcium deae storen d werkt. Daarna worden de
zwevende delen gesche iden m.b.v. een membraam, ZQdat deze de
kleurb epalin g niet beïnvl oeden. Het waterm onster wordt gebuff erd,
waarna de calciu mindi cators tof wordt toegev oegd. Er treedt verkle u.
ring op die gemete n wordt. De intens iteit is de maat voor de hoeveelhe id calcium .
Onze bepali ng van het gehalt e aan calcium is anders (Duits e hardheidbe paling , titrati emeth ode). Met deze method e (aquam erck 8039)
wordt hoofdz akelijk calcium en magnesium gemete n. Het magnes iumgehalt e is zo gering in het opperv laktew ater, dat deze verwaa rloosd mag worden . Bij de waterm onsters wordt een opgelo st zout
toegev oegd, die de calcium - en magnes iumion en tot lln comple x bindt.
De vloeis tof is rood gekleu rd. Vervol gens wordt er een titrat ievloeis tof toegev oegd, die de ionen van de toegev oegde zoutop lossing
binden . Zijn alle ionen gebond en, dan slaat de vloeis tofkle ur om
van rood naar groen. Dit is het moment dat het aanwez ige calcium gehalt e aangee ft. De maat hiervo or is af te lezen op de titrat iepipet.
Albert heeft in 1984 alle monste rpunte n op de zelfde wijze geanalyseer d, dus m.b.v. de chemis che sets.
Op deze wijze werd aldus van de 385 monste rs het chlori de- en
calcium gehalt e verkre gen, alsmed e de EC en de pH. Deze gegeve ns
zijn opgenomen in bijlag e 1, maar ook weerge geven op kaarte n (bijlagen 6 t/m 13).
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HOOFDSTUK

J:

RESUL TATEN .

3.1 Resul tatèn van de water monst ers.
--~-----~-----------~--------------

De gemet en waard en die we terug krege n van het labora torium waren
gegev en in mg/1. Deze waard e staan in kolom II en IV van de comwerde n
puter uitdr aai (zie figuu r 3). Voor de berek ening van de IR,
alent
deze waard en door het compu terprog ramma omger ekend naar equiv
ld door
per liter . Het calciu mgeh alte in kolom II werd hierv oor gedee
IV
40 (mol gewic ht van calciu m) en het chlor idege halte in kolom
werd hiervo or gedee ld door 35,5 (mol gewic ht chlor ide).

PROGRAMMA IR-PLOT LD AFD. WATERHUISHOUPING
EQCL
CL
EQCA
CA
NR TEKST
1
2

3
4

'5
6
7

8
ij

.1. ()

I

4~25

85.0·
8:0
98.0
92,0
68,0
91),0
71:0
53.0
42.0
63.0

0.40
4.90
4.60
'3.40
4:50
3:55
2:65
2' 1 ()
3. 1 C."

-·

III

II

~59:0

1.38
4:23
2:70
2.48
2:62
0.87
0:93
0:99
1: 15
1.66

IV

V

49,0
150:0
96,0
88:0
93.0
31 :0

33,0
3'5:0
41 : /)

IF:

-

. - ~ c;
8.6
64:4
65: f)
7c;

56:5

83:7
79:2
72.9
64:5
65:5

VI

59 f.o
63:0
80.0
72:0
71 ,0
'53:0
49:0
41.0
41:0
53.0
I

VII

Figuu r 3 Computer uitdr aai met de monst ergege vens.
le:
De IR in kolom VI werd autom atisch berek end met de volgen de formu
door
eq. Ca /(eq. Ca + eq. Cl). Simpe l gezeg d: "kolom III gedee ld
kolom (III+V )".
veld
Het elekt risch geleid ingsve rmoge n (EC) in kolom VII is in het
n
gemet en en toen ingev oerd in de compu ter. Deze resul taten hebbe
we daarn a verwe rkt in een scatte rdiag ram (bijla ge 2) en in een
refere ntiepu ntend rieho ek (bijla ge 3).De compu ter heeft ook zo'n
ct.
drieho ek gemaa kt (bijla ge 4), helaa s zijn ze beide niet perfe
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tot
De met de hand ingev ulde drieho ek is met een klasse verde ling
maar
stand gekomen. De punte n staan dus niet op de exact e plaat s,
ek
in een begre nsde klass e • De door de compu ter gemaa kte drieho
heeft als nadee l dat er geen punten zijn getek end maar cijfe rs.
Het globa le beeld dat deze drieho eken geven is echte r wel goed.
rt
Ook de resul taten van het onder zoek in 1984 staan in dit rappo
.
(zie bijlag e 5), dit i.v.m . het derde onder zoek dat hierop volgt
en,
Van het onderz oek 1984 hebbe n we alleen de IR en de EC gegev
werk
omdat het verwe rken van alle gegev ens in dit verba nd te veel
s
zou zijn. De IR en de EC hierva n zijn berek end in mo~l in plaat
van eq/1, wat overig ens niets uitma akt.

De kaart jes zijn volge ns een bepaa ld princ ipe getek end.

kaart~
De ionen ratio- (IR) en het elekt risch geleid ingsve rmoge n-(EC )
ee
jes zijn geteke nd volge ns het hoogt elijne nkaar tprinc ipe. Hierm
l
wordt bedoe ld dat een grens lijn tussen twee klasse n niet simpe
aanweg in het midden wordt getek end, maar afhan kelijk is van de
e
grenze nde waard en, dus meer naar het ene danwe l naar het ander

punt wordt getek end.

Figuu r 4. Voorb eeld van het tekene n van een IR kaart .
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Zo wordt bijvoor beeld de 85-lijn (zie figuur 4) tussen de punten
87 en 81 meer naar de 87 dan naar de 81 geteken d. Deze tekenwi jze
brengt met zich mee dat tussen aangren zende waarden met grote verschille n (bv. 80 en 64) meer grensli jnen worden geteken d. In ons
voorbee ld worden 2 lijnen geteken d, namelij k de 65- en 75-lijn en.
Een ander punt is in hoeverr e wegen en grote waterlo pen invloed
hebben op het patroon . We hebben deze als grens beschou wd van een
te tekenen klasse, als we mochten aannemen dat de wateren ter
weerzij de van bijv. een weg tot verschi llen4e hydrolo gische deelgebiede n behoord en.
Er is ook rekenin g gehoude n met de stroom richting van het water,
waardoo r we de grensli jnen weleens anders geteken d hebben dan
eigenli jk volgens de hoogte lijnenp rincipe te verwach ten is. Dit
wordt nader toegeli cht bij de kaartje s afzond erlijk.
De klasse indelin g van de kaartje s zijn proefon dervind elijk tot
stand gekomen, waarbij getrach t is de indelin g zo te kiezen dat die
indelin g een goed beeld geeft van de onderzo chte situati e. Men moet
zich echter niet blindst aren op de gekozen klassei ndeling . Het getekende patroon geeft de orde van grootte van een systeem weer en
is in het veld natuur lijk niet visueel waar te nemen., Voor een
optimal ere klassei ndeling zou men de compute r kunnen inschak elen.
De IR kaartje s. (bijlag e 6 en 7)
Bij deze kaar~jes is rekenin g gehoude n met de stroom richting van
het water en wel dat het water,i n kwelgeb ieden in het algemee n,
stroomt van een gebied met een hoge naar een lage IR gebied. Plekken
met een hoge IR zijn hierdoo r wijder ofwel boller geteken d. Plekken
met een lage IR zijn smaller danwel spitser geteken d, dan dat
eigenli jk geteken d zou moeten op basis van de verschi llen tussen
de gevonde n waarden .
De EC kaartje s. (bijlag e 8 en 9)
De klassei ndeling is vrij grof opgebouwd. Wij hebben geprobe erd een
fijnere indelin g te maken, maar dit vertroe belde het beeld van de
kaart.
-11-

De EC-kaa rt is moeili jk te tekene n, omdat er minder ruimte lijke
samenhang is tussen de gemete n waarde n van de monste rpunte n. Er
zijn grote versch illen op korte afstand~
We hebben verond ersteld dat het opperv lakte water stroom t van een
gebied .met een lage EC naar een gebied met een hoge EC. Dus de plekken met een lage EC zijn groter geteke nd dan eigenl ijk zou moeten .
De klasse 1 gebied en (hoge EC) zijn smalle r ofwel spitse r geteke nd.
De stromi ng van "laag" naar "hoog" hangt samen met het feit dat
het oorspr onkeli jke regenw ater (lage EC) of via sloten (matig hoge
EC), of via de onderg rond uitein delijk naar de zee stroom t.(hoge EC)
3.2.2 Gecom bineerd e kaart van IR en EC. (bijlag e 10)

--------------------------------------

Deze combik aart van IR en EC geeft een beeld hoe deze twee waardaft
per punt ruimte lijk verdee ld zijn. De verdel ing is m.b.v. onderstaand e figuur tot stand gekomen (figuu r 5).
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We hebben de monster punten eerst in een diagram gezet volgens een
bepaald e verdeli ng. Deze verdeli ng hebben we doorgez et in de
referen tiepunt endrieh oek. Daarna is de IR verdeel d in drie klassen
en de EC in twee klassen , totaal kregen we zes klassen .
Klasse 1: Het water van deze klasse is sterk grondw ater-ach tig. Het
heeft nog een weinig gerijpt , jong karakte r (lage EC).
Klasse 2: Sterk grondw ater-ach tig, maar meer gerijpt . Een hogere EC.
Klasse 3: Dit water is minder grondw ater-ach tig, vri~ jong en weinig
gerijpt .
Klasse 4: Zwak grondw ater-ach tig gerijpt water.
Klasse 5: Regenac htig water.
Klasse 6: Oceaan achtig water.
Het water van klasse 3 en 4 zit in een kwetsba re zone. Door het
lage calcium gehalte heeft dit water een gering bufferd vermoge n,
waardoo r de verzure nde werking van het regenw ater vrij snel zijn
effect zal kunnen hebben. Hierdoo r zal de pH in waarde dalen. Zakt
de pH onder de 5,5 dan komt in toeneme nde mate het vastgel egde
fosfaat in de bodem in oplossi ng. Verruig ing van de slootve getatie
is het gevolg hiervan .
Het tekenen van de kaart gaf enkele problem en. Door de ingewik kelde
verdeli ng van de klassen op de kaart hebben we de grensli jnen midden
tussen de ondersc heide klassen geteken d. Ook hebben we geen stroomrichtin g van het water in het kaartbe eld tot uitdruk king gebrach t.
Een ander moeilij k punt is, wat men moet doen als er zich een klasse
3 naast een klasse 2 bevind. Moet men dan een overgan gsgebie d in de
vorm van een extra lijn erbij tekenen , omdat deze volgens de indelin g
van figuur 5 elkaar niet opvolge n. En welke klassen moet men hiervoor nemen, klasse 1 of juist klasse 4.
Wel hebben we, als er op56nvo lgende klasse waarden in de buurt waren
een "logisc he" volgord e aangeho uden. Bv. bij de bisscho psschan s:
Om het gebied met de klasse 6 een lijn van klasse4 en klasse 2.
Het kaartbe eld geeft alleen een ruimtel ijke verspre iding van de
klassen weer, vandaar dat de vlekken wat hoekig geteken d zijn en
er nauwel ijks de " gewenst e" vloeien de overgan gen ontstaa n.
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In de derrew eek van mei 1986 hebben we 75 peilbu izen van Stiboc a,
TNO en Landin richtin gadien at bemon sterd. Nadat de peilbu izen waren
schoon gemaak t is er met een pompje water uitgez ogen, waarna het water kon worden geanal yseerd . De analys es hierva n zijn door onszel f
uitgev oerd, met de al eerder genoem de chemis che sets. De result aten
van deze bemon stering staan in bijlag e 14. De peilbu izen zijn voor
de verwer king van de result aten geproj ecteer d op twee dwarsd oorsneden van stiboc a (bijlag e 15). De plaats van een punt is afhankelijk van de topogr afisch e liggin g en de diepte van de buis.
Vervol gens zijn de gevond en waarde n (EC en IR) in deze dwarsd oorsneden geplaa tst, zodat versch illende vlakke n konden worden getekend (zie bijlag e 16 t/m 19). Deze tekenin gen zijn op dezelf de wijze
geteke nd als de eerder genoem de kaartj es (zie 3.2.1) en er is tevens
rekeni ng gehoud en met de bodemk undige gegeve ns.
Bij het tekene n is ook gebruik~maakt van waterm onsters op groter e
diepte , deze konden niet in de dwarsd oorsne den worden geteke nd,
maar speeld en wel een rol bij de interp retatie van de vlakke n. Deze
dieper e monste rs zijn op vijf plaats en genomen (uit b~izen van TNO
en LD) en varier en van 2 tot ruim 20 meter.
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en analyses.

3.4.1 Kritische beschouwing bemonstering
----------------------------------------------------Men moet zibh bij dit onderzoek goed realiseren dat de resultaten slechts een moment opname zijn.In de her:fst kunnen de
resultaten heel anders zijn.Het is daarom ook jammer dat het
onderzoek i n ' 84 een langere periode besloeg dan in '86,daardoor zijn de verkregen kaartbeelden niet volledig vergelijkbaar.
Ook de plaats van bemonstering o:f de hoeveelheid monsters
kunnen het beeld vertekenen.I n één sloot kan bijvoorbeeld de
EC sterk verschillen o:f twee sloten naast elkaar kunnen een
verschillend e IR hebben.Als we alle monsters dus één sloot
verder hadden gehaald o:f als we twee maal zoveel monsters
hadden genomen,was het kaartbeeld ongetwijfeld anders geweest.
Deze wijze van onderzoek naar de hydrachemisc he situatie,is
echter wel vrij betrouwbaar.D e orde van groott en de aard van
het onderzochte hydrologisch e en hydrachemisc he systeem kan
hier goed mee worden vastgesteld.
Nadat we alle monsters hadden genomen,blee k dat de pH-meter
verkeerde waarden aanga:f.Daarom is de pH meting uit het onderzoek geschrapt.Bi j het vorig onderzoek is de pH wel gemeten
en ongetwij:felt zal ook in het volgend onderzoek de pH gemeten

'

.

worden.De invloed van de pH kan dan in het eind-rapport worden
behandeld.
Bij de analyses die we zel:f hebben gedaan zijn er ongetwij:felt
:fouten gemaakt,bijv oorbeeld omdat het water troebel was o:f
omdat er bij de chloride waarden ingeschat zijn.Uit vergelijking
met resultaten van het laboratorium bleek echter dat dit soort
:fouten verwaarloosb aar klein waren,met name omdat het een vrij
gro:f onderzoek is ,dat geen uiterst nauwkeurige analyses vereist.
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3.4.2 Kritische beschouwing van de kaarten.

-------------------------------------------

Het tekenen,van de IR-EC kaarten is vooralsnog niet gebonden
aan formele regels.In zekere mate hangt de vorm en grootte van
een vlak af van de persoon die het tekent.Deze vrijheid bij het
tekenen is ondermeer afhankelijk van de matigee monsterpuntendichtheide
Een andere "fout" komt door de keuze van de bemonsteringsplaa ts.
Er is voor dit onderzoek bijzonder weinig in grote waterlopen
gemonsterd,omdat deze grote waterlopen verzamelpunten van allerlei typen water zijn;Het water in die grote waterlopen is dus
niet representatief voor het gebied er omheen.Daarom is er in
sloten naast grote waterlopen bemonsterd,de grote waterlopen
worden dus meestal gelijk gesteld aan de sloten rondom.De klasseverdeling van de IR en de EC kaarten is vooralsnog vrij willekeurig ingeschat en dat betekendt dat elke andere klasseverdeling ook een verandering in het kaartbeeld zou geven.Het kaartbeeld is dus inherent aan de gekozen klasseverdeling.

3.4.3 Kritische beschouwing van het peilbuis onderzoek.
-----------------------------------------------------De peilbuizen van de Landinrichtingsdien st,TNO en StiBoKa
lagen op,voor ons,willekeurige plaatsen.Het was de bedoeling
om met de bemonstering van de peilbuizen,een beter inzicht te
krijgen in de hydrachemische situatie in het verticale vlak.
Daarom hebben we de monsterpunten geprojecteerd op een dwarsdoorsnede van StiBoKa(zie bijlage 15 t/m 19).0mdat nu een
groot horizontaal vlak op een lijn wordt geprojecteerd is de
kans op. fouten vergroot.Het is namelijk minder waarschijnlijk
dat de bemonsteringa resultaten van een peilbuis buiten de raai,
overeenkomsten met het geprojecteerde punt van die peilbuis
in de dwarsdoorsnede.
Toch geven deze dwarsdoorsnedes volgens ons een redelijk beeld
van de hydrachemische eigenschappen van de ondergrond,want de
metingen aan het oppervlak komen goed overeen met de metingen
in de peilbuizen.
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HOOFDSTUK 4: CONCLUSIES.

Zoals in de inleiding al is omschreven geeft deze grafiek
(zie bijlage J) een globaal beeld van de watertypen die in
het R.v.K gebied Rouveen voorkomen.Het zwaartepunt van de
puntenzwerm ligt duidelijk in de hoek Lithoclien watertype.
Het Rov.K gebied Rouveen is één van de weinige gebieden in
Nederland,waar het water overwegend Lithoclien is.Door de
steeds verder gaande ontwateringen en het alsmaar verder opdringende Rijnwater,zijn de gebieden met een overwegend
Lithoclien karakter zeldzaam geworden.De ontwatering en de
groter wordende invloed van de Rijn veroorzaken een verandering van de watertypen.Het water zakt als het ware langs
de denkbeeldige lijn referentiepunt Lithoclienwater-Rijn bij
Lobith.Deze homogenisatie (=nivelering) van de Nederlandse
watertypen is gelukkig nog niet tot het R.v.K gebied Rouveen doorgedrongen.
In dit gebied zijn wel andere menselijke invloeden gecon-

stateerd,bijvoorbeeld het strooien van zout in de winter.
Dit is vooral duidelijk te zien bij de Lichtmis (kruising
Dedemsvaart-Rijksweg).Het water hier heeft een bijzonder
lage IR en een bijzonder hoge EC,door de verhoging van het
Cl- en Na+ gehalte.In de grafiek,die met een computer is
getekend (zie bijlage 4),is dit goed te zien,de monsterpunten bij de Lichtmis (Nr. 55,56,57 en 2) neigen duidelijk meer naar het Thalassocliene type.
Het Atmocliene type komt in Rouveen niet veel voor;alleen
in het oosten op het zand en sporadisch in de Olde Maten
hebben we dit watertype gevonden.In de referentiepunten
grafiek ligt het Atmocliene watertype ongeveer links van
het punt Rijn bij Lobith.
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4.2 De IR kaarten.

-----------------Eén van de opvallenste plaatsen op de IR kaarten (zie bijlage 6 en 7 ) is het gebied direkt ten westen van Rouveen.
In dit gebied heeft het oppervlaktewater een erg hoge IR.
Opmerkelijk is dat de grens van dit gebied ongeveer samenvalt met de grens tussen grondwatertrap II en III en de
grens zand-veen.Omdat dit gebied een bijzonder hoge IR heeft
en omdat het samenvalt met de hierboven genoemde grensen,
nemen we aan dat het hier om kwel gaat.Dit werd nog eens
bevestigd door de bemonstering van enkele diepe peilbuizen.
Uit deze bemonstering bleek,dat ook het water in het watervoerende zandpakket een bijzonder hoge IR heeft.We hebben
op vijf plaatsen,24 van deze diepere peilbuizen bemonsterd.
De peilbuizen varieerden van 2,3 tot ruim 20 meter.Uit deze
bemonstering bleek dat het grondwater tussen de 5 en de 20
meter,van het uiterste oosten tot in de Olde Maten,een erg
hoge IR heeft.Dit grondwater komt op sommige plaatsen via
kwel aan het oppervlak,dit is o.a zeer duidelijk het geval
ten westen van Rouveen {zie fig. 6).
Ook in het uiterste westen van het R.v.K gebied komt er kwel
voor;hier heeft het geen hoge maar een erg lage IR.Deze lage
IR wordt veroorzaakt door het relatief hoge Cl--gehalte van
dit water,het namelijk zwak brakke kwel.
Ook hier is door bemonstering van diepere peilbuizen gebleken dat het water in de zandondergrond {tussen de 6 en
15 meter) een erg lage IR heeft.Het brakke kwel water komt
hier omhoog door de gemakkelijk doorlaatbare zandondergrond
en de rivierduinen (zie conclusies peilbuizen).
In het zandgebied te oosten van Rouveen is ook een lage IR
gemeten,nu niet door brakke kwel maar door wegzijging van het
oppervlakte water.Het oppervlaktewater zakt door de zandgrond naar het diepere grondwater,dat onder het oostelijk
deel· door stroomd.
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De lage IR bij de Lichtmis heeft waarschijnli jk een heel
andere oorzaak.Waa rschijnlijk heeft het Cl- in het wegenzout,dat s',winters wordt gestrooid,vo or de verlaging in de
IR gezorgd.
Het gebied tussen de Klaasklooster weg en de Rechterenswe g
("Veersloots landen") heeft hoofdzakelij k een IR tussen de
65 en de 84.Het water is hier nog steeds grondwaterac htig
en het is mogelijk dat er hier kwel voorkomt.We kunnen hier
echter niet spreken van een duidelijke kwel of wegzijgingssituatie.Het oppervlaktew ater stroomt van het kwelgebied
ten westen van Rouveen naar het Zwarte Water.Door menging
met regenwater en brakke kwel tijdens deze verplaatsing ,
neemt de IR af naarmate het water meer in het westen komt.
Daarom is de IR in het westen (o.a de Olde Maten) gemiddeld
lager dan de IR in de "Veerslootsl anden".
Als we de globale IR kaartjes (fig.6) vergelijken, zien we
dat er tussen 1984 en 1986 niet zoveel veranderd is.De kleine
verhoging van de gemiddelde IR in de "Veerslootsla nden 11 1 is
moeilijk te verklaren.He t kan zijn dat het weer hier invloed
op had of dat het komt door de langere bemonsterin gatijd
in 1984.Een echte verklaring voor deze verschuiving hebben
we niet kunnen vinden.
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4.3 De EC kaarten.

-----------------Bij de EC Kaarten (zie bijlagen 8 en 9) zien we eigenlijk
hetzelfde noord-zuid patroon als bij de IR kaarten.
De kwel plek ten westen van Rouveen is op de EC kaarten niet
te onderscheiden;de "brakke kwel" in het westen tegen de
dijk is daarentegen zeer duidelijk op de EC kaarten te zien.
De relatief grote hoeveelheden Cl- en Na+ zorgen voor deze
hoge EC waarden.Hieruit blijkt ook het Thalssocliene karakter
van dit water.
Vlak naast deze brakke kwel ligt het gebied de Olde Maten,
het water hier heeft een veel lagere EC (zie fig.?).Door
de stroming naar het westen ligt dit gebied met een lage
EC,vlak naast een gebied met een hoge EC.Deze opmerkelijke
gradiUnt zorgt soms voor opmerkelijke vegetaties,zoals bijvoorbeeld die waarin de kivietsbloem voorkomt,of met relatief
veel krabbescheer,of relatief goed ontwikkelde trilveenachtige
vegetaties.

In 1984 was de EC in de Olde Maten hoger en was de EC tussen
de Olde Maten en Rouveen {"Veerslootslanden") l~ger.Voor deze
verschuiving van de EC konden we geen verklaring vinden,het kan
zijn dat het aan het weer heeft gelegen of dat de langere bemonsteringstijd in ~84 er de oorzaak van is.We hopen dat het
onderzoek in de nazomer~86 wel een verklaring zal kunnen geven.
Rondom Rouveen is de EC sterk verhoogd in de laatste 2 jaar.
Waarschijnlijk komt dit door vervuiling van het oppervlaktewater.Kennelijk is de zuiveringsinstalatie aan de rand van
het dorp niet voldoende om dit tegen te gaan.
In het zandgebied ten oosten van Rouveen is de EC min of meer
gelijk gebleven;de wegzijging in dit gebied is daarvoor de
oorzaak.Het water zakt vermoedelijk te snel weg,terwijl het
regenwater dat door de bodem naar de sloten stroomt,door zand
stroomt dat weinig ionen bevat en dus zelf ook weinig ionen
kan afgeven.Ook op de EC kaarten is de invloed van het wegenzout bij de Lichtmis,door het Cl- en het Na+ in dat zout,goed
zichtbaar.
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Op deze kaart is goed te zien dat vrijwel het hele middengebied van Roaveen bestaat uit klasse 2.Klasse 2 is het wat
rijpere Lithoeliene water,dat waarschijnlijk net ten
westen van Rouveen als kwel boven komt en naar het westen
wegstroomt (zie conclusies IR kaarten).
In het oosten van het R.v.K gebied is het water duidelijk
veel minder gerijpt,het water daar varieerd van Atmoclien
tot ongerijpt Lithoclien.Dit ongerijpte watertype is ook
te vinden in de Olde Maten als locale Atmocliene en ongerijpt Lithoeliene systemen.In de Olde Maten is het niet
zoals in het oosten een wegzijginga situatie,maar een combinatie van menging met brakke kwel en regenwater dat door
de slechte afwatering slecht wegstroomt.
De brakke kwel in het uiterste westen is ook op de EC/IR
kaart goed te zien,het water is duidelijk Thalassoclien.
Als men meer naar het oosten gaat,dan gaat dit Thalassocliene water ,door menging met het naar het westen stromende
gerijpte Lithoeliene water,over naar het gerijpte Lithoeliene type.Ook bij de Lichtmis treffen we weer een door
het wegenzout be~nvloed Thalassoclien watertype aan.
-

(

Uit de dwarsdoorsneden die met de bemonsteringsresu ltaten
zijn getekend (bijlagen 16 t/m 19) blijkt dat de twee zones
met kwel (één ten westen van Rouveen en één langs de dijk)
het water krijgen aangevoerd uit de zandondergrond.Tot op
15 à 20 meter diepte zijn deze grondwatertypen nog gemeten.
Het zoete grondwater komt vanuit het oosten,waarschijn lijk
van onder het Drensch plateau,en komt hier net ten westen
van Rouveen aan het oppervlak.Deze zoetwaterstroom verspreidt zich tot in de Olde Maten.
Het brakke grondwater komt door grove zanden en oude rivierduinen in het westen aan het oppervlak en verspreidt zich

-23-

enigzins naar het oosten.De invloed van het brakke grondwater echter snel af door menging met het zoete grondwate r
uit het oos~en.
De menging van het brakke en zoete gron4wate r en het regenwater dat vanuit de percelen in de sloten stroomt,z orgt ervoor
dat naarmate men meer van Rouveen naar het westen gaat,de
IR afneemt.
Schematis ch ziet het er dan zo uit.
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SAMENVATTING.
In hetruilverkavelingsgebied Rouveen komt een gradiëntrijk landschap voor, dat vele bijzondere plante- en dier~soorten herbergt.
Door het vrij extensieve landbouwkundig gebruik in Rouveen kunnen
we nog vele minder algemene plantensoorten terugvinden. Deze planten zijn o.a. afhankelijk van de waterkwaliteit, waartoe een
hydrachemisch onderzoek is uitgevoerd, om deze kwaliteit in beeld
te brengen.
Het onderzoek ging uit naar de balansionen in het water. De meest
karakteristieke balansionen zijn calcium en chloor. De waterkwaliteit wordt bepaald door de verhouding tussen calcium en chloor
(ionenratio IR) en het elektisch geleidingsvermogen van het water
(EC). In de hydrologische kringloop zijn drie referentiepunten te
vinden, die samen een driehoek vormen, het regenwaterpunt, het
grondwaterpunt en het zeewaterpunt. Door de gemeten waarden van de
genomen watermonsters in die driehoek te plaatsen, weten we wat
voor type water er in het gebied voorkomt.
Vele plantensoorten blijken afhankelijk te zijn van een bepaalde
waarde van IR en EC.Voorbeelden hiervan zijn dat waterviolier alleen
groeit op plaatsen met een hoge IR, gagel bij een lage IR, enz.
Het bemonsteren is in april •86 uitgevoerd. In het veld werden de pH
en de EC gemeten. Helaas bleek de pH meter onbetrouwbaar, waardoor
de gevonden waarden uit dit onderzoek zijn geschrapt.
Het calcium- en chloride gehalte zijn bepaald door een laboratorium
in Doetichem. De analyses kwamen op het volgende neer: na enkele
chemische behandelingen werd de ontstane vloeistofkleur op kleurintensiteit gemeten; deze intensiteit was een maat voor het chloordanwel calciumgehalte.
Van diverse peilbuizen in dit gebied hebben we de monsters zelf
geanalyseerd. De uitkomsten hiervan werden ter ondersteuning gebruikt bij de al gevonden patronen in het oppervlaktewater.
De meeste van de 385 watermonsters zijn verwant met het rafentiepunt grondwater. Een klein deel nadert het regenwatertype (vooral
in de Olde Maten) danwel het zeewatertype (langs de dijk ten
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westen van de Olde Maten). Zie bijlage 7.
De kaarten in de bijlage n geven de gevonde n waarden ruimte lijk weer.
De IR- eh dè EC-kaa rtjes zijn volgens het hoogtel ijnenpr incipe
geteken d. Dit houdt in dat er wordt gekeken naar de aangren zende
waarden bij het tekenen van een klasseg renslijn . De waarden bepalen
de plaats van die lijn. De IR- en EC-kaa rtjes vertone n vloeien de
overgan gen, maar de combika art vertoon t dit niet, omdat overgan gssituait ies niet twee- maar driedem ensiona al kunnen verlope n, dus niet
in een plat vlak kunnen worden geteken d.
De klassei ndeling die bij de kaarten is gebruik t, is emperis ch vastgesteld ; ze is echter nog wel voor discuss ie vatbaar . De kaarten
geven de situati e van dit voorjaa r weer en die van 1984. Toen is
zo'n onderzo ek door Albert Corpera al uitgevo erd.
Voor de verwerk ing van de gegeven s uit peilbui zen zijn twee dwars-doorsne den van het gebied gehante erd, waarop de peilbui slocati es
zijn geproje cteerd. De gevonde n waarden zijn in deze dwarsdo orsneden geplaat st en volgens hetzelf de princip e van de IR~ en ECkaartje s verwerk t (bijlag e 16 t/m 19).
Hoewel men enkele kritisc he opmerki ngen kan plaatse n ten aanzien
van de plaats van monster name, de dichthe id van het bemons terings'
netwerk en het tekenen van de kaartje s, blijkt dat het door ons
sameng estelde beeld de situati e duideli jk weerge eft.
Ten westen van Rouveen blijkt, wat al bekend was, dat er een
duideli jke kwelzon e voorkom t. Dit blijkt uit de kaarten , namelij k
een hoge IR en een lage EC. Deze kwelzon e is ook duideli jk terug
te vinden in de raaien met de peilbui zen.
Ten oosten van Rouveen komt een wegzijg ingsgeb ied voor. Het regenwater zakt door de ondiepe zandond ergrond naar het grondw ater: het
oppervl akte water geeft hier een lage IR en een lage EC waarde aan.
Tegen de dijk van het Zwarte Water komt een brakke kwelzon e voor:
namelij k een lage IR en lioge EC waarden . Deze brakke kwelstro om is
ook weer duideli jk terug te vinden in de raaien.

•

-26-

De kaarten geven dus duidelijk aan hoe de onderzocht e waterkwal iteit
verspreid ia over het gebied.
Nu zullen er door de ruilverkav eling verandering en hierin kunnen
optreden. Met o.a. deze kaarten zal het gemakkelij ker zijn te voorapellen wat er dan gaat gebeuren met de vegetatie, omdat de relatie
tussen de vegetatie en de waterkwal iteit nu voor een deel duidelijk aanwijsbaa r ia, dan wel beredeneer baar •
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AANBEVELINGEN NAAR AANLEIDING VAN DIT ONDERZOEK.
Uit de krit~sche beschouwing is al gebleken dat dit onderzoek enkele gebreken vertoond.Deels omdat het door tijd
en geld gebrek niet anders kon,maar ook door het gebrek
aan kennis en ervaring aan het begin van dit onderzoek.
Bij dit onderzoek is het vooral belangerijk dat de bemonstering snel gebeurd,omdat anders niet duidelijk is o~ eventuele
verschillen te wijten zijn aan de lange bemonsteringatijd
o~ aan andere ~actoren.Als de bemonstering niet te lang
duurt en de resultaten verschillen,dan kunnen allerlei andere
invloeden zoals neerslag en in- o~ uitlaat worden bekeken
en tot een verklaring leiden.
Voor een volgend onderzoek in Rouveen zou het goed zijn de
klasseverdeling te optimaliseren.Nu zijn de klassen vrij
willekeurig gekozen,maar door te experimenteren zou het
mogelijk moeten zijn tot een evenwichtiger klasseverdeling
te komen.Dit zou goed met de computer kunnen,de verschillende
mogelijkheden zouden dan razend snel kunnen worden doorgerekend •.
Aan de hand van dit onderzoek kunnen bij een volgend onderzoek de monsterpunten gerichter worden gekozen.Bij knelpunten
kunnen meer monsters worden genomen en in de gebieden waar
het niet van belang is o~ waar de resultaten te voorspellen
zijn aan de hand van een klein aantal monsterpunten,kunn en
veel minder monsters worden genomen.
De bemonstering van de peilbuizen zou ook anders moeten.
Uit dit onderzoek is gebleken dat de peilbuis gegevens erg
belangerijk zijn.Het zou daarom goed zijn de peilbuizen in
een raai te plaatsen en niet zoals in dit onderzoek,op een
dwarsdoorsnede te projecteren.
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