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Verantwoording

Dit rapport beschrijft ervaringen met waterconservering in Nederland. Het behoort als deelrapport bij
het onderzoek 'Waterconservering in Nederland'. De hierin opgenomen informatie is de basis voor
deelrapport 1 'Verkenning van mogelijkheden' van het onderzoek 'Waterconservering in Nederland'.
De bijeengebrachte ervaringen met waterconservering zijn afkomstig van verschillende personen en
instanties; deze zijn opgenomen in bijlage 1. Ik wil alle personen die informatie verstrekt hebben nog
eens bedanken voor hun medewerking.
De meeste opgenomen projecten zijn opgestart vóór 1995. GEBEVE-projecten uit het jaar 1995
ontbreken nagenoeg geheel.

Marja van Keulen

RI ZA

Inleiding

1 Inleiding

Dit deelrapport is een achtergronddocum ent bij deelrapport 1 van het onderzoek 'Waterconservering
in Nederland'. In deel 1, 'Verkenning van mogelijkheden', is de opzet van het onderzoek uitgebreid
beschreven. Tevens zijn daarin de theoretische mogelijkheden voor waterconservering beschreven.
De conclusies uit dit deelrapport zijn opgenomen in deel 1 .

1.1

Definitie van waterconservering

Waterconservering is één van de meest genoemde maatregelen om de verdroging 1 te bestrijden.
Behalve voor de verdrogingsbestrijd ing wordt waterconservering ook toegepast om droogteschade
aan de landbouw te verminderen. Bovendien vindt er sinds de hoogwaters van 1993 en 1995 een
discussie plaats over het toepassen van waterconserverend e maatregelen in bovenstroomse
gebieden om de overlast benedenstrooms te verminderen en de situatie veilig te stellen. Het succes
van waterconserverend e maatregelen is afhankelijk van hun bijdrage aan een duurzaam waterbeheer.
Waterconservering kan worden gedefinieerd als: ingrijpen in de waterhuishouding met als doel de
omvang van de watervoorraad van een bepaald gebied gedurende een bepaalde periode te vergroten
of de afname daarin te vertragen ten gunste van de beschikbaarheid van systeemeigen water in een
andere periode en/of op een andere lokatie (vrij naar Van Bakel, 1996).

1.2

Doelstelling van het onderzoek

Het onderzoek heeft tot doel een groot aantal ervaringen met waterconservering bijeen te brengen
en te analyseren. De beoogde resultaten zijn:
een overzicht van mogelijke maatregelen die leiden tot waterconservering ;
(a)
(b)

een bepaling van de waterhuishoudkund ige effectiviteit van deze maatregelen: de hoeveelheid water die daadwerkelijk wordt vastgehouden over een lange of korte periode, met een
indicatie van de positieve en negatieve neveneffecten;

(c)

een inzicht in de mate waarin diverse waterconserverend e maatregelen elkaar kunnen
aanvullen.

De resultaten van dit onderzoek dienen met name om de voorbereiding van de Vierde Nota Waterhuishouding te ondersteunen.

In de Evaluatienota Water (1994) wordt het begrip verdroging nader ingevuld door de volgende omschrijving:
'"een gebied wordt als verdroogd aangemerkt als aan dat gebied een natuurfunctie is toegekend en de
grondwaterstand in dat gebied onvoldoende hoog is danwel de kwel onvoldoende sterk om bescherming van
de karakteristieke grondwaterafhankelijke ecologische waarden waarop de functietoekenning is gebaseerd, in
dat gebied te garanderen. Een gebied met een natuurfunctie wordt ook als verdroogd aangemerkt als ter
compensatie van een te lage grondwaterstand water met een voor die natuurfunctie onvoldoende kwaliteit
moet worden aangevoerd.'"
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1 .3

Werkwijze

Voor de inventarisatie van ervaringen met waterconservering zijn gegevens verkregen uit literatuuronderzoek en uit vraaggesprekken met waterbeheerders en andere deskundigen (bijlage 1).
Het aantal projecten waarin de effecten van waterconserverende ingrepen da~dwerkelijk zijn
gemeten, is klein. Veel uitgevoerde waterconserveringsprojecten zijn niet opgenomen in dit
deelrapport, omdat er niets over de effecten bekend is. Bij sommige opgenomen projecten moet
bedacht worden, dat ze in de laatste jaren zijn uitgevoerd, zodat het beeld van de effecten gekleurd
kan zijn door een extreem natte of extreem droge situatie.
Om deze problemen te ondervangen, zijn naast praktijkervaringen ook modelsimulaties van
specifieke terreinen (meestal voorafgaand aan de uitvoering van projecten) in het onderzoek
betrokken. Ook de beschrijvingen van modelsimulaties zijn in dit deelrapport opgenomen.

1.3.1

Bepaling van de effectiviteit van maatregelen

De projectbeschrijvingen richten zich op de effectiviteit van de beschouwde ingrepen. Afhankelijk
van de gewenste waterhuishoudkundige situatie in een gebied wordt de effectiviteit van maatregelen bepaald op grond van hun bijdrage aan één of meer van de volgende veranderingen:
a.

verhoging van de grondwaterstand (structureel of gedurende bepaalde perioden in het
jaar);

b.

verhoging van de peilen van het oppervlaktewater;

c.

vertragen en aftoppen van piekafvoeren;

d.

beperking van de inlaat van systeemvreemd water;

e.

toename van de kwel in kwelgebieden met kwelafhankelijke natuur.

1.3.2

Mogelijke maatregelen

Verschillende maatregelen kunnen een toename van de waterberging bewerkstelligen. In tabel 1 is
een overzicht gegeven van ingrepen, die nader uitgewerkt zijn in hoofdstuk 3 van deelrapport 1 .
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Mogelijke ingrepen om waterberging in het topsysteem van een gebied te vergroten

Tabel 1.1
Waterbalanspost

Ingreep in het hydrologische systeem

ontwatering

Beperking van de ontwatering door:

-

verhoging van de drainageweerstand 2
verhoging van de

drainagebasis 3

aanpassing ontwateringsnormen en peilbeheer

minder sloten, verwijderen buisdrainage
verhoging slootbodem, aanleg stuwen
bijstellen ontwateringscriteria

Beperking van de afwatering door:

afwatering

-

aanpassing ontwerpnormen voor afwatering

voorkom overdimensienering v. afwatering

vergroten stromingsweerstand

bodemverhoging, minder onderhoud

verlengen afvoerroute

hermeandering, aansluiten oude bovenlopen

berging van

Creëren van extra berging door:

oppervlaktewater

-

oppervlakte open water vergroten

retentiebekkens, meer waterpartijen

peilfluctuaties toestaan

minder strak handhaven van het polderpeil

verdamping, op-

Beperking verdamping en oppervlakte-afvoer door:

pervlakte-afvoer

-

kwel

Concrete maatregelen

aanpassing gewaskeuze en bodembedekking

minder verdampende gewassen, verloofing

infiltratie vergroten

vervangen asfalt door klinkerverharding

Bevorderen van de kwel door:

-

verhoging stijghoogte in de infiltratiegebieden

verminderen grondwateronttrekkingen

verminderen wegzijging naar

ingraven van kwelschermen

aangrenzende gebieden

1.3.3

Indeling in hydrologische gebiedstypen

De toepassingen van waterconservering in Nederland worden per hydrologisch gebiedstype
gepresenteerd. Immers, het gebiedstype bepaalt de aard en effectiviteit van mogelijk te treffen
waterconserverende maatregelen. Uit een theoretische beschouwing van de processen die op gang
worden gebracht door de genoemde ingrepen (deelrapport 1, hoofdstuk 3 tot en met 5), blijkt dat
een aantal gebiedseigenschappen bepalend is voor het effect van de ingrepen:
weerstand tegen wegzijging (afhankelijk van de aanwezigheid en grootte van een weerstandslaag
in de ondergrond);
de bergingscapaciteit van de bodem (weergegeven door de bergingscoëfficiënt)
beheersbaarheid van de oppervlaktewaterstroming (afhankelijk van relatieve hoogteligging,
helling, doorlatendheid van de bodem);
aan- of afwezigheid van constante kwelstromen.
Daarom zijn de volgende kenmerken relevant voor de typering van gebieden:
relatieve hoogteligging
helling van een gebied
doorlatendheid van de ondergrond
bodemsoort (met name textuur)
aanwezigheid van kwel of wegzijging

2

de weerstand tegen grondwaterstroming naar watergangen en drainbuizen

3

de grondwaterstand die bereikt wordt na een droge periode; voor uitgebreide definitie zie § 3.1 van deel 1
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Met het oog op de mate van peilbeheersing heeft de hoogteligging ten opzichte van zeeniveau als
eerste indelingscriterium gediend. Hierdoor zijn Hoog-Nederland en Laag-Nederland onderscheiden.
Hoog-Nederland omvat Pleistoceen Nederland plus de beekdalgronden, hoogveengronden en
kustduinen die in het Holoceen zijn afgezet. In Laag-Nederland zijn alle gebieden peilbeheerst.
Tabel 1.2

Indeling in hydrologische gebiedstypen

Gebiedstype

Doorlaatvermo-

Bergings-

Kwel/wegzij-

gen (kD);

capaciteit

ging

Ondiepe slecht-

Jaag;

laag

doorlatende Jaag

c>200d

Voorbeelden

I Hoog Nederland

A.

weinig hellende gebieden

1

(w)

- wegzijging

keileemplateau, horsten

-kwel

slenken, beekdalen

(w)

- wegzijging

dekzandruggen

(k)

-kwel

beekdalen, depressies

(k)
2

B.

Dik freatisch water-

hoog;

voerend pakket

c<200d

sterk hellende gebieden

hoog

hoog

3

Stuwwallen

wisselend

- wegzijging

Veluwe, Salland

4

Kustduinen

hoog

- wegzijging

Noordzeekust

5

Heuvellandschap

Jaag

- wegzijging

Zuid-Limburg

Laagveen

matig laag

- wegzijging

veenweidegebieden

IJ Laag Nederland

1

matig

-kwel

moerassen
zeekleipolders

2

Klei

zeer laag

laag

- wegzijging
-kwel

droogmakerij, komklei

3

Lichte zavels, zan-

hoog

hoog

- wegzijging

stroomruggen, kreekres-

den
111 Stedelijke gebieden

ten
verharding

laag

- wegzijging
·kwel

In Hoog-Nederland is onderscheid gemaakt in weinig hellende gebieden en sterk hellende gebieden
(stuwwallen, kustduinen, Limburgs heuvellandschap).
De weinig of niet hellende gebieden worden onderverdeeld naar hydrogeologische kenmerken: in
Hoog-Nederland naar dikte van de freatische aquifer en de weerstand van een eventuele slecht
doorlatende laag op geringe diepte.
In Laag-Nederland, waar slecht doorlatende pakketten dagzomen, valt een hydrageologische
karakterisering van het topsysteem samen met een bodemfysische karakterisering: een onderscheid
tussen laagveen, klei, en lichte zavel en zanden.
Stedelijke gebieden zijn onderscheiden op basis van de grote mate van verharding.
Tenslotte wordt onderscheid gemaakt in kwelgebieden en wegzijgingsgebieden.
De beschrijving van effecten van waterconserverende ingrepen in dit deelrapport is geordend naar
de gebiedstypen volgens tabel 1.2 en naar maatregelen volgens tabel 1.1.
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1.3.4

Vraagstelling

De volgende vragen hebben richting gegeven aan de inventarisatie van praktijkervaringen:
a Zijn de theoretische mogelijkheden in de praktijk toegepast (hoofdstuk 5 uit deelrapport 1 )? Zoja,
wat waren de (positieve en negatieve) effecten?
b Welke maatregelen zijn geschikt om ongunstige neveneffecten van andere waterconserverend e
maatregelen te compenseren (ondersteunende maatregelen)?
c Zijn de effecten van periodieke waterconservering voldoende om de verdroging te bestrijden? Zijn
zij veel kleiner dan de effecten bij permanente vernatting?
In hoofdstuk 6 wordt een coniuderend antwoord op deze vragen gegeven.

5

Ervaringen met waterconservering

6

Hoog-Nederland, gebieden met geringe hellingen

2 Hoog Nederland, gebieden met geringe hellingen

In de meeste deelstroomgebieden in Hoog-Nederland vindt vrije afwateringsplaats. Waterconservering in de oppervlaktewateren kan plaatsvinden door verhindering of vertraging van de oppervlaktewaterafvoer. Een groot gedeelte van de watervoorraad bevindt zich echter ondergronds. In sommige
gebieden vallen de oppervlaktewateren in de zomer droog. Door de drainagebasis te verhogen en
door de drainageweerstand te vergroten wordt de ondergrondse watervoorraad nog groter.
Of de vergroting van de grondwatervoorraad bijdraagt aan realisatie van de gewenste waterhuishouding hangt af van de situatie van een gebied. Achtereenvolgens worden in dit hoofdstuk de
volgende gebiedstypen beschreven:
§2.1 Wegzijgingsgebieden met een slecht doorlatende laag op geringe diepte (type 1-A-1 w)
§2.2 Kwelgebieden met een slecht doorlatende laag op geringe diepte (1-A-1 k)
§2.3 Wegzijgingsgebieden met een dik freatisch watervoerend pakket (I-A-2w)
§2.4 Kwelgebieden met een dik freatisch watervoerend pakket (I-A-2k)
Per gebiedstype worden ervaringen beschreven met:
a ingrepen in de ontwatering
a1

verhoging van drainageweerstand

a2

verhogen van drainagebasis

b ingrepen in het afwateringsstelsel
c verdampingsreductie
ad a 1

De drainageweerstand kan worden vergroot door:

a) het verminderen van de dichtheid van het drainagepatroon,
b) verkleining van de natte omtrek van watergangen.
De eerste maatregel komt neer op het dempen van sloen en greppels of het verwijderen van
buisdrainage. De tweede maatregel veroorzaakt tevens peilverhoging. Veranderingen in de dichtheid
van het drainagepatroon hebben doorgaans een groter effect op de drainageweerstand dan verkleining van watergangen.

ad a2

De drainagebasis kan worden verhoogd door:

a) verendiepen van ontwateringsmiddelen
b) verendiepen van ontwateringsmiddelen in combinatie met intensivering van de drainagedichtheid
c) peilverhoging door dammen, drempels en vaste stuwen
d) automatisering en flexibilisering van het peilbeheer met behulp van beweegbare stuwen (en
gemalen)
e) herziening van stuwpeilen en peilvakken
f) compartimentering (door compartimentering kan het effect van peilbeheer worden geoptimaliseerd).
ad b

De afwatering kan worden beperkt door:

a) extensivering of stopzetten onderhoud; verandering in maaibeheer;
b) verkleining dwarsprofiel: verbreding; verondieping; tweefasenprofiel;
c) beheerste inundatie;

7
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d) retentiebekkens;
e) maandering (morfologische processen bevorderen of meanders graven);
f) verdeling over parallelle, kleinere watergangen; nevengeulen;
g) heraansluiten van oorspronkelijke bovenlopen op benedenlopen.
ad c Verdampingsreductie kan worden gerealiseerd door:

a) vermindering van beregening; nachtelijke beregening
b) veel verdampend 'donker' naaldbos (Douglas, Fijnspar) vervangen door loofbos of korte vegetaties
c) kiezen voor landbouwgewassen die minder verdampen
dl diep afmaaien of afplaggen van Pijpestrootje
e) bevorderen van infiltratie:
- vergroten contactoppervlak bodem-open water
- infiltratie van gezuiverd effluent van rioolwaterzuiveringen
-

infiltratie van regenwater

Vervolgens komt periodieke waterconservering met behulp van dynamisch peilbeheer aan de orde.
Invoering hiervan geschiedt meestal op stroomgebiedsniveau. Er is daarom geen onderverdeling
gemaakt naar de bovengenoemde gebiedstypen.
Tenslotte wordt een vergelijking gemaakt tussen de effectiviteit van alle besproken ingrepen in de
waterhuishouding van het topsysteem en de effectiviteit van verminderen van grondwateronttrekkingen, ten behoeve van vernatting.
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Figuur 2.1 Projecten waterconservering in Hoog-Nederland, weinig hellende gebieden
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2 .1

2.1.1

Wegzijgingsgebiede n met een slecht doorlatende laag op geringe diepte

Ingrepen in de ontwatering

Veel geïsoleerd gelegen natte gebieden (voormalige hoogveengebieden en woeste gronden) zijn in
het verleden ontwaterd om veen te steken (turfwinning) of met het oog op houtproduktie. Hierdoor
ontstonden fijnmazige ontwateringsstelse ls: in de veengebieden van sloten, wijken en boekweitgreppels; in de zandgebieden de zogenaamde rabattensystemen.

Dwingelderve/d
Het Dwingelderveld (3500 ha) in Drente bestaat uit vochtige en natte heide, waarin een slenkenpatroon voorkomt met vennen en plassen. Dicht onder het maaiveld bevindt zich een keileempakket
(1 tot 4 m dik) waarop een reliëfrijk dekzandpakket (0.5- 2.5 m dik) is afgezet . In het Holtveen (32
ha) bevinden zich ook moerasvegetaties . Natte heide en hoogveenvegetatie waren enige jaren
geleden nagenoeg verdwenen, terwijl vergrassing met Pijpestroetje optrad. Er heeft in de omgeving
een algemene grondwaterstandsd aling van 50-100 cm in de laatste decennia plaatsgevonden. Als
voornaamste oorzaak hiervan werd de Ruiner Aa met het lage peil aangewezen (Bakker et al.,
1984), samen met de begreppeling van de heide.
Sinds 1980 zijn er sloten gedempt op de Kraloërheide . Een watergang door het Holtveen naar de
RuinerAais gedempt in 1990 (Van der Linden et al., 1996). Aangrenzend aan het Holtveen is de
Ruiner Aa gedempt. Bovenstrooms landbouwgebied heeft een afwatering de andere kant op
gekregen (mond. meded. F. Benning) .
In 1994 zijn bovendien de stuwen in de Ruiner Aa geautomatiseerd, waardoor benedenstrooms in
de Ruiner A a het peil verhoogd kon worden.

Figuur 2.2 Het Dwingelderveld in de winter (Anonymus, 1995).
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In 1994 meldt de beheerder van terreinen van Staatsbosbeheer, dat voor de natte heide de
maatregelen nog niet afdoende zijn; door de maatregelen inundeert de gekoppelde HoltveenslenkKraloërslenk wel in de winter, maar in de zomer zakken de grondwaterstanden nog tot ver beneden
maaiveld (Van der Linden et al., 1996). Als redenen hiervoor worden gegeven dat in de slenk ter
plaatse van de heide op veel plaatsen geen keileem aanwezig is, en dat de diepe ontwatering van de
omgeving tot hier doorwerkt in de zomer. Het is de bedoeling dat door automatisch peilbeheer aan
de noordzijde van het Dwingelderveld in het dal van de Oude Vaart dit knelpunt wordt opgeheven.
In het gebied waar wel veel keileem aanwezig is, het Holtveen, worden de hydrologische ingrepen
als geslaagd beschouwd, omdat het waterpeil 's zomers niet wegzakt. De hoogveenvegetatie breidt
zich spectaculair uit. Het meten van waterstanden in het Holtveen gebeurt nog te kort om harde
uitspraken te doen over de effecten, maar het is al zeker dat de grondwaterstanden met enige
decimeters zijn verhoogd, dat het waterpeil in het moeras stabieler is geworden, en dat de
vegetatieontwikkeling positief te noemen is (Van der Linden et al., 1996). In de winter zijn de
genoemde delen van het Dwingelderveld (Kraloërheide en Holtveen) één grote plas (mond. meded.
N. Straathof).
Door het waterschap Meppelerdiep wordt het dempen van de waterlopen als belangrijkste ingreep
beschouwd, en wordt als indicatie van de totale grondwaterstandsstijging in het Holtveen 1.00 tot
1.50 m genoemd (in 1994 en 1995; mond. meded. dhr. Benning).
Kosten: circa fl. 1 000 000,- voor het automatiseren van de stuwen en fl. 520 000 voor grondverzet ten behoeve van het slotenstelsel in en rond het Holtveen.
Boswachterijen op het Fries-Drentse keileemplateau
In enkele boswachterijen in Drente en Friesland:
boswachterijen Slaenerzand en Gees (840 plus 1470 ha.),
boswachterij Smilde (onderdeel van ca. 500 ha)
boswachterij Appelscha ( 1828 ha)
boswachterij Dwingeloo (ca. 2000 hal
zijn door de beheerders de ontwateringsmiddelen gedempt. Tevens zijn afwateringsleidingen die de
gebieden doorsneden gedempt en omgeleid. De grondwaterstandsstijgingen zijn groot. In de
boswachterij Appelscha is op graslanden temidden van het bos een watervlakte ontstaan (U.
Hosper, mond. meded.). In bossen rond het Dwingelderveld bedragen de grondwaterstandsstijgingen 1.5-2 m (mond. meded. F. Benning). Hier en daar zijn in boswachterijen van Staatsbosbeheer
de fietspaden onder water komen staan (mond. meded. J Streefkerk).
Kosten: circa fl. 40 000, -voor de boswachterijen Slaenerzand en Gees; fl. 50.000 voor de
Boswachterij Appelscha; fl. 145 000,- (Smilde) en fl. 300 000 (Dwingeloo)
Op kleine schaal worden door terreinbeheerders veel sloten gedempt. Er wordt ook veel gewerkt
met schotbalkjes, die weer opgeheven kunnen worden. Het extensiveren van de ontwatering
gebeurt ook vaak geleidelijk, door bladval en stopzetten van onderhoud. Dit is goedkoop voor de
terreinbeheerder. In gebieden waar houtproduktie belangrijk is, is men niet snel geneigd sloten af te
dammen. Echter, de kosten van onderhoud van watergangen zijn hoog, zodat een economische
overweging ook wel eens leidt tot het op de koop toe nemen van verminderde houtproduktie.
Natuurbeschermingsorganisaties als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Provinciale Land-
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schappen geven alle aan, dat de meeste bossen met potenties voor waardevolle natuur geen
produktiefunctie meer hebben.
Duurs wouderheide

Iets minder spectaculair zijn de resultaten op de Duurs wouderheide (662 hal. De Duurswouderheide
ligt in het Friese Woudengebied. Het gebied ligt op een dekzandrug tussen twee beekdalen en maakt
deel uit van het westelijk deel van het Fries-Drentse keileemplateau (figuur 2.3). Er liggen uitgeveende turfgaten (dabben) en een pingo-ruïne (Waskemeer) op de heide. Deze waterpartijen worden
primair door regenwater gevoed. Ten oosten en westen van de heide (175 ha groot) bevinden zich
bossen met loof- en naaldhout. Pijpestroetje is dominant op de van oudsher natte heide.
Het gebied is een infiltratiegebied. Door de ruilverkaveling die in 1970 in het beekdal van het
Koningsdiep werd uitgevoerd, zijn de grondwaterstanden in winter en voorjaar in de wijde omgeving
gedaald met ca. 30 cm. In de winter vindt er oppervlakkige afstroming plaats door greppels en
laagten. Indien de oppervlakkige afvoer geremd wordt, zal er een buffering van het winterregenwater optreden. Om weer standplaatsen voor natte heide-vegetaties te creëren is in 1991 in het kader
van de Regiwa-regeling een sloot op de overgang van heide naar bos over een lengte van ca. 1200
m gedempt. Verder zijn drie laagten in de buurt van vennen afgedamd. Bovendien is het peil van de
watergangen in de omringende bossen verhoogd door middel van dammen, nadat de afvoer van
landbouwgebieden was afgekoppeld.

West

Oost
Duurswouderheide

bos

bos
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Figuur 3: Een schematische doorsnede van de Duurswouderhelde.
De Iigging.en dikte van het keileem is onbekend

Figuur 2.3 Situatie op de Duurswouderheide (Buit, 1994)
De hydrologische effecten zijn bepaald over de periode 1992-1994 (Dijksma et al., 1995). De
volgende conclusies worden getrokken:
door het afdammen van de laagten rond de dabben is het peil in de dabben centimeters hoger,
ondanks de droge zomers;
door het opzetten van het peil in de watergangen in het bos zijn de maximale grondwaterstanden
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in het bos met ongeveer 0.5 m gestegen. De opbrengst van naaldbos loopt zover terug dat
produktiefunctie opgegeven is (opbrengst van loofbos loopt niet terug).
Op de heide is als gevolg van het dempen van de afvoersloot een stijging van de grondwaterstand met enkele decimeters opgetreden.
De begreppaling op de heide lijkt nog steeds voor lage zomergrondwaterstanden te zorgen,
doordat het neerslagoverschot versneld afgevoerd wordt.
De wegzijging is toegenomen van ca. 0.5 mm/d naar ca. 1 mm/d (schatting o.g.v. waterbalans).
Kosten: fl. 150 000,Heidegebieden van ft Fryske Gea (Friesland)
Op de Delleboerster Heide zijn alle sloten en greppels gedempt. Er is nog maar één overstort naar de
beek de Tjonger. Dit project is 3 jaar geleden uitgevoerd (mond. meded. U. Hosper). De watervoorraad is met circa 20-30% toegenomen en er blijft water staan in lage delen. De watervoorraad
bestaat voornamelijk uit neerslag, niet uit gestremde afvoer.
Uit de praktijk blijkt dat het dempen van ontwateringsmiddelen een groot effect heeft wanneer een
dikke laag keileem aanwezig is (het Bakkeveen), terwijl in gebieden met nauwelijks een weerstandsbiedende laag in de grond (AIIandsoog) dempen veel minder effect heeft (mond. meded. U.
Hosper).
Hoogveenrestanten
In de hoogveenrestanten in Nederland zijn de meeste ontwateringsmiddelen inmiddels afgedamd. In
combinatie met omkading van afzonderlijke delen (compartimentering) kan hierdoor veel water
worden vastgehouden.
In het Bargerveen (ca. 2000 ha) resulteerde afdammen, samen met zwartveenomkading en compartimentering met zwartveendammen, over de periode 1968-1984 in een totale waterpeilstijging van
ca. 3 meter in de veenputten (Streefkerk & Oosterlee, 1984; Jansen (red.), 1993). De seizoensfluctuatie in de grondwaterstanden nam af. De wegzijging naar diepere pakketten nam toe.
Door verder opstuwen van oppervlaktewater neemt de afstroming naar omliggende gebieden toe. In
de aangrenzende gebieden wordt de af te voeren hoeveelheid 18% groter. Omdat ook in de zomer
de afstroming zal toenemen, zijn er voor de landbouw positieve effecten omdat waterinlaat
verminderd kan worden, met 32%.
In de aanliggende gebieden worden grondwaterstijgingen van 5 à 15 cm berekend (Streefkerk &
Oosterlee, 1984); dit heeft echter geen nadelige consequenties voor de landbouw.
In de Groote Peel ( 1360 ha) resulteerde het afdammen van de Oude Eeuwseisa Loop in 1 958 in 45
cm peilverhoging; aanleg van omkading rond 1960 zorgde voor 40-70 cm stijging, waarbij plassen
ontstonden; in 1973 kon door het afdammen van sloten het water slechts op peil worden gehouden, doordat de drainage van landbouwgronden in de omgeving toenam. Recente peilverhogingen
en compartimentering in de Groote Peel hebben vooral voor verhoging van de wegzijging gezorgd
(Projectgroep Groote Peel, 1990).
De natschade op omliggende agrarische gronden is te verwaarlozen; slechts 2 cm grondwaterstandsverhoging wordt genoemd rond de Groote Peel (Projectgroep Groote Peel, 1990).
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Bufferzones rondom de hoogveenrestanten op de Peelhorst
Drainagebasisverhoging binnen hoogveenrestanten helpt niet voldoende wanneer de wegzijging naar
de omgeving groot is. Rondom de Groote Peel en de Mariapeel en Deurnese Peel moet daarom in
een zone rondom de natuurgebieden het peil verhoogd worden. Dit vindt plaats met behulp van
stuwen en waterinlaat vanuit de Maas.
Voor de Groote Peel leidt het opzetten van het peil in de omgeving tot 70 cm beneden maaiveld,
samen met een bufferzone van 500 ha zonder drainage en beregening, tot vermindering van de
wegzijging met ruim 10% (Van Walsum, 1990). Kosten: enkele miljoenen.
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2.1.2

Ingrepen in de afwatering

Leidingen
Om geïsoleerde natte gebieden te laten afwateren zijn afwateringsleidingen gegraven in hooggelegen wegzijgingsgebieden. Deze leidingen zijn voorzien van de zogenaamde minimale afmetingen:
bodembreedte 50 cm, diepte 100-120 cm -mv. Het 'minimum-profiel' is er vaak de oorzaak van dat
waterlopen zijn overgedimensioneerd ten opzichte van de noodzakelijke ontwatering en hydraulische
afvoercapaciteit.
In hoogveenrestanten worden afwateringsleidingen zoveel mogelijk verwijderd. Indien nodig, wordt
een vervangende leiding op enige afstand van het natuurgebied gegraven. Op deze manier is de
ontwateringsdiepte van een aantal hoogvenen verkleind, bijv. Bargerveen, Dwingelderveld en
Fochtelooërveen.
Retentiebekkens
Leemafgravingen worden geschikt genoemd als retentiebekkens in bosgebieden, bijvoorbeeld in
Noord-Brabant en Oost-Gelderland (Staatsbosbeheer, 1990). Ook vijvers (van landgoederen) bieden
een geschikte gelegenheid voor peilverhoging. Van deze manieren om water te conserveren zijn
geen toepassingen in de praktijk gevonden.
Retentie in een leembekken: Chaamse bossen

De Chaamse bossen (Chaamsche Bosschen) liggen ten zuidoosten van Breda aan enkele van de
bovenlopen van de Chaamse beken. Er is ter plaatse van een voormalige leemafgraving (8 ha) in

1992 een retentiebekken ingericht met een capaciteit van 25 000 m 3 • Een deelstroomsgebied van
760 ha, met een maatgevende afvoer van 270 1/s, is op het bekken aangesloten.
Met een regelbare schuif wordt de maatgevende afvoer teruggebracht tot 70 1/s. Dit is een reductie
van 200 1/s op een totale maatgevende afvoer van het Chaamse bekenstelsel van ca. 3800 1/s
(Waterschap Mark en Weerijs e.a., 1995). Kosten: ca. fl. 95 000,Voor monitoring zijn twee afvoermeetpunten ingericht en zijn freatische grondwaterstandsbuizen
geplaatst. Het regelen van de retentiefunctie heeft enige moeite gekost; de hoogte van de overlaat
bleek eerst 25 cm te laag, waardoor er een te grote snelle afvoergolf ontstond. De schuifopening is
slechts 9 cm groot.
De vernattingsmaatregelen in het drogere deel van het bos -afdammen van sloten en dichten van
duikers- zijn ten dele weer teruggedraaid vanwege teveel succes (langdurige wateroverlast op
wegen en bij gebouwen). In de winter van 1992/1993 was de gemiddelde grondwaterstandsverhoging ten opzichte van het jaar daarvoor 30 cm (0 tot 70 cm); in de volgende winter kwam daar nog
gemiddeld 15 cm bij. In de zomer zijn de grondwaterstanden circa 15 cm gestegen.
Door frequente inundaties in het leembekken zullen de aanwezige opstanden van Grove Den naar
verwachting afsterven, en plaats maken voor andere vegetaties. Ook in andere delen van het bos
zal als gevolg van de vernatting het bosbestand geleidelijk veranderen.

15

Ervaringen met waterconservering

Figuur 2.5 Het retentiebekken in de Chaamse bossen in werking (Waterschap Mark en Weerijs et

al. , 1 995)

2.1 .3

Verdampingsreductie

Drentse Aa
Voor het bestrijden van de verdroging in het gehele beekdal van de Drentse A zijn modelberekeningen uitgevoerd (Peerboom , 1990) . Twee scenario ' s simuleren een vermindering van de verdamping:
a) vervangen van alle naaldbos door loofbos
b) vervangen van alle landbouw door heide
Uit de modelberekeningen blijkt dat zowel door omzetting van naaldbos in loofbos , als door
omzetting van landbouw in heide , de hoeveelheid kwel in de beekdalen verhoogd wordt: 20-50
mm /j in het beekdal (ca . 250 ha) van het Andersediep (op een totaal van ca. 600 rnm/j) en 50- 1 00
mm /j kwel in de midden - en bovenlopen (op een totaal van circa 1 000 mm /j) .

Vennen
In de Overasseltse en Hatertse vennen (bij Nijmegen) werd de verdroging voo ral veroorzaakt door
bosuitbre iding in de jaren ' 30. Door het kappen van een deel van het omringende bos is een herstel
van de waterpeilen in de vennen bereikt (Leuven & Bles , 1989).

Engbertsdijksvenen
Uit onderzoek (Schouwenaars , 1992) in het hoogveenreservaat De Engbertsdijksvenen (840 ha)
blijkt dat de verdamp ing door Pijpestraatje tot grote schommelingen in de grondwaterstand leidt .
Hierdoor kan veenmosgroei op niet-permanent geïnundeerde lokaties niet tot ontw ikkeling komen
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(Van der Linden et al., 1996). Vergroten van de oppervlakte permanent geïnundeerd gebied van
10% naar 50% van het totale oppervlak, waardoor tevens de bergingscapaciteit van het veen
toeneemt, leidt volgens modelberekeningen tot vermindering van de waterstandsschom melingen en
verdwijnen van Pijpestraatje (Schouwenaars, 1992).
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2.2

2.2.1

Kwelgebieden met een slecht doorlatende laag op geringe diepte

Ingrepen in de ontwatering

2.2.1.1 Verwijderen van ontwateringsmiddelen
In kwelgebieden met een storende laag dienen ontwateringsmiddelen in de terreinen met kwelafhankelijk natuur gehandhaafd te worden, omdat vasthouden van het regenwater zou leiden tot
verzuring van de standplaatsen in het terrein. Echter, verminderen van de ontwatering in de
omgeving leidt tot meer kwel in het natuurterrein.

Denekampse Veld
Er is een modelstudie van anti-verdrogingsmaatregelen uitgevoerd voor het Denekampse Veld (Ov.),
met de natuurgebieden Punthuizen en Straathuizen (Van Gerven et al., 1993). Punthuizen en
Straathuizen liggen temidden van wegzijgingsgebieden. Punthuizen ligt op de flank van een slenk;
Straathuizen ligt in een dekzandvlakte.
Het onderzoek geeft aan, dat het weghalen van drains en dempen en verondiepen van de lokale
slootjes het meeste effect heeft, meer dan het opzetten van waterpeilen in de primaire waterlopen in
de omgeving. Het lokale karakter van het grondwatersysteem heeft tot gevolg dat de ingrepen op
relatief kleine afstand zullen moeten worden gepleegd. Grondwaterstanden stijgen 30 tot 80 cm, in
de zomer 30-50 cm, over een oppervlakte van ca. 10 ha. De periode van inundatie in de laagste
delen neemt met 50-1 50 dagen toe. De effecten zijn het grootst in de slenken die diep ontwaterd
zijn; dit geldt ook voor daarin gelegen landbouwpercelen, waar zich poelen gaan vormen.
Inmiddels is ca. 6 ha landbouwgrond is aangekocht en bij Straathuizen getrokken. Deze grond is
van drainage ontdaan, waardoor de grondwaterstand in de slenk omhoog ging. De oppervlakte
gebied met kwel in maaiveld is daardoor gestegen van 0.5 ha tot ca. 1 ha (mond. meded. H.
Koskamp).

2.2.1.2 Verondieping
In kwelgebieden, of potentiële kwelgebieden, is verondieping wenselijker dan gehele verlanding van
ontwateringsmiddelen, en dan het versmallen van ontwateringsmiddelen (soms een ideaal bij
beekherstel). Immers, enige ontwatering is benodigd om te voorkomen dat het grondwater
atmoclien van karakter wordt. In gebieden waar oppervlaktepeilen niet gehandhaafd kunnen worden
in de zomer, is de bodemhoogte van ontwateringsmiddelen van belang omdat verondieping tot
gevolg heeft dat een watergang eerder droogvalt, waardoor er meer water in het grondwater blijft.
Indien de oppervlaktewaterpeilen hoog genoeg zijn (in de winter of bij wateraanvoer) kan waterconservering in ondiep gelegde drains plaatsvinden, waarbij de drains in ieder geval boven een
aanwezige slecht doorlatende laag moeten worden gelegd.
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Denekampse Veld

Voor Punthuizen en Stroothuizen is berekend (Van Gerven et al., 1993) dat sloten verendiepen tot
60 cm -mv en drains verleggen naar 50 cm -mv, leidt tot maximaal 30 cm stijging van grondwaterstanden in naburige terreinen. In de zomer zakt het water 10-15 cm minder uit. In het genoemde
onderzoek wordt gesteld dat in de zomer alleen peilverhogingen in de grote waterlopen effect
hebben.
Oude Diep
Voor het beekdal van het Oude Diep, ten noorden van Hoogeveen, zijn modelberekeningen

uitgevoerd (Giastra, 1995), waarin het effect van verendiepen van de detailontwatering is
onderzocht. Het Oude Diep snijdt door het keileemplateau, de bovenloop ligt op de Hondsrug. Bij 40
cm bodemverhoging zou alle (lokale) kwel rond de beek in midden- en bovenloop verdwijnen;
daarom heeft men bij de berekeningen gekozen voor 20 cm bodemverhoging. Het grondwaterniveau
stijgt circa 10 cm, en de kwel neemt af. Indien naast een geringe peilverhoging in de detailontwatering, ook het peil in het Oude Diep en waterschapsleidingen (secundaire leidingen) verhoogd wordt,
zullen de grondwaterstanden veel meer stijgen en zal de kwel minder afnemen. De geringe dikte van
het freatische pakket heeft tot gevolg dat effecten van de maatregelen vrijwel beperkt blijven tot het
gebied waarin ze genomen worden (waardoor in aangrenzende landbouwgebieden geen schade
ontstaat). Ook voor het Hunzedal (Giastra, 1993) is berekend dat peilverhogingen binnen het natuurgebied niet leiden tot verhogingen van de grondwaterstand in aangrenzende gebieden met een grote
slootdichtheid. Wel zal daar de kwel toenemen.

2.2.1.3 Verhogen van de oppervlaktewaterpeilen

Rheebruggen

In Drenthe wordt voor de omgeving van Rheebruggen -bij Ruinen- berekend (Giastra, 1994) dat
peilverhogingen in het secundaire en tertiaire stelsel slechts in beperkte mate tot een verhoging van
de grondwaterstand leiden. Bij een voorgestelde peilverhoging van 40 tot 60 cm (tot 40 à 20 cm
beneden maaiveld) treedt geen kwel meer op. Alleen als de peilen in het primaire stelsel, de Oude
Vaart, worden verhoogd, neemt de kwel toe. Bij 50 cm peilverhoging in de Oude Vaart neemt de
kwelintensiteit met 0.5 mm/d toe, en stijgen de grondwaterstanden in de vochtige graslanden (ca.
100 ha) met 5-30 cm. Bij peilverhoging van 1 meter neemt de kwel met 0.5-3.5 mm/d toe, terwijl
de grondwaterstanden stijgen met 10-50 cm. Deze peilverhoging kan bereikt worden door het
handhaven van de huidige lokaties van stuwen, waarbij in winter en voorjaar het peil van een
benedenstroomse stuw in winter en voorjaar met 70 cm wordt verhoogd tot het niveau van het
huidige zomerpeil. Hierdoor krijgt een smalle strook van landbouwgronden aan de Oude Vaart,
tussen Rheebruggen en de stuw, last van natschade. Alternatief is, dat er een extra stuw of
drempel direct aangrenzend aan het natuurgebied komt; hiermee kan het winterpeil ter hoogte van
het natuurgebied 90 cm worden verhoogd, en ter hoogte van de landbouwgronden 50 cm.
In het onderzoek wordt aangegeven dat er in de huidige situatie een enorm groot verschil van 1.10
m is tussen zomer- en winterpeil. Bovendien zorgt het winterpeil voor een drooglegging van 80-120
cm bij maatgevende afvoer, hetgeen een behoorlijke overdimensionering betekent.
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Groenfase S/inge
Voor het gebied van de Groenlose Slinge (beekdal vanaf het Oostnederlands Plateau naar de Berkel)
is een modelstudie uitgevoerd naar de effecten van door stuwen verhoogde peilen op het verloop
van afvoerintensiteit en gemiddelde grondwaterstand (Stuyt, 1984). Per 1 april worden de peilen
opgezet gedacht. De berekeningen zijn gedaan voor een 10%, 50% en 90% droog jaar en voor drie
verschillende voorjaarsgrondwaterstanden (waarin het effect van voorafgaande winter opgenomen
is), nl. 80, 100 en 120 cm -mv. Er zijn opstuwhoogten aangenomen die in de praktijk realiseerbaar
lijken, variërend van 13 tot 45 cm. Bij 13 cm peilopzet wordt gemiddeld 12% minder water afgevoerd, bij 45 cm wordt er 50% minder afgevoerd. De grondwaterstanden stijgen 10-40 cm.

2.2.2

Ingrepen in de afwatering

Inundatie van de Dinkef
In hellende gebieden met een ondoorlatende grond, zoals Twente, valt er weinig water in het
grondwater te conserveren. Inundatie is dan een oplossing. Het waterschap Reggeen Dinkei geeft
aan dat inundaties in de middenloop van de rivier de Dinkei als natuurlijke retentie beschouwd wordt
(mond. meded. H. Koskamp). Het water kan hier ondergronds nauwelijks worden vastgehouden
door het slecht doorlatende plateau op geringe diepte, en de relatief grote geaccidenteerdheid van
het terrein zorgt voor veel retentiemogelijkheden in lage delen. De overstromingen zijn de laatste
decennia wel groter geworden, doordat er nu minder retentiemogelijkheden bovenstrooms (in
Duitsland) zijn.
Inmiddels is een grensoverschrijdend project gestart om de retentiemogelijkheden weer te vergroten.
De waterkwaliteit van de Dinkei laat momenteel nog te wensen over, maar dit behoort -idealiter- niet
te leiden tot ingrepen in het waterkwantiteitsregime.

Puindammen in De Mortelen
In De Mortelen worden kleine waterlopen, die hoofdzakelijk kwelwater voeren, gestremd (mond.
meded. dhr. Geraerdts). Eén van de watergangen wordt trapsgewijs gestuwd met behulp van
puindammen. In het hart van het gebied is de grondwaterstijging in het _bos maximaal 60-70 cm.

Verkleining van het dwarsprofiel van het Oude Diep
Indien het Oude Diep (Dr.) ongeveer de helft wordt versmald, dan treedt inundatie op in de middenloop (Giastra, 1995). Bij afvoeren hoger dan 1 m 3 /s (halve maatgevende afvoer) gaat het surplus
naar het Linthorst Homankanaal (dat is in de huidige situatie veel meer). Om de negatieve effecten
op landbouw te beperken, wordt ten behoeve van een bebouwd perceel en een landbouw een extra
gemaal geplaatst en een kade gemaakt. Ook wordt een hoogwaterbedding aangelegd. Indien het
beekpeil boven een bepaalde drempelwaarde stijgt, neemt de hoogwaterbedding volledig deel aan
de afvoer van de beek. De breedte loopt op van 10 tot 20 meter, bij een gemiddelde diepte van een
halve meter. Het water wordt direct stroomafwaarts van dit gebied gestuwd. Bij modelsimulatie
blijkt dat op verschillende plaatsen inundaties voor komen, vooral rond de middenloop (fig. 2.8).
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Kwelgebieden met een slecht doorlatende laag op geringe diepte

~ Drooglegging bij halve maatgeveode afvoer< 100 cm (uitgaande van huidige afwateringssituatie)

~ idem (uitgaande van maaiveldsligging)

llli!ii

geïnundeerd gebied (uitgaande van huidige afwaterïngssituatie)

~ idem (uitgaande van maaiveldsligging)

D

bebouwd gebied

Figuur 2. 7 Plansituatie voor het Oude Diep (Giastra, 1995)
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2.3

Wegzijgingsgebieden met een dik freatisch watervoerend pakket

2.3. 1

Ingrepen in de ontwatering

2.3. 1.1 Verandering van ontwateringsnormen
Waterschap Regge en Dinkef
Waterconservering voor de zandgebieden in het beheersgebied van waterschap Regge en Dinkei
slechts in beperkte mate door het instellen van variabele peilen. Waterconservering kan wel
aangepakt worden door de ontwateringsbasis van de waterlopen aan te pakken. In waterlopen met
stuwen kunnen de stuwpeilen hoger kunnen. Droogvallende waterlopen waarin geen stuwen staan
kunnen door bodemverhoging bijdragen aan waterconservering.
Voor nieuw aan te leggen waterlopen gelden volgens het concept-waterbeheersplan van waterschap
Regge en Dinkei (Waterschap Reggeen Dinkel, in prep.) de volgende waarden voor de ontwateringsbasis:
landbouw:

0.80-1.00 m

stedelijk gebied:

0.80-1.30 m (0.80 vóór bouwrijp maken; 1.30 na 50 cm ophoging)

natuur:

0.30 mof in overleg

bosbouw:

naar keuze van de eigenaar de dromen voor natuur óf de normen voor landbouw

Bovendien moet de MW-afvoer (tweemaal de maatgevende afvoer) binnen de boorden blijven,
behalve in aangewezen inundatiegebieden.

2.3.1.2 Ontwateringsmiddelen verwijderen
In wegzijgingsgebieden waar geen (prominente) slechtdoorlatende laag aanwezig is, zijn er geringere
(maar niet verwaarloosbare) effecten bij het dempen van ontwateringsmiddelen dan wanneer zo'n
laag wel aanwezig is.
Neterselse Heide
Er is een modelstudie uitgevoerd voor de Neterselse Heide in Noord-Brabant (Foppen, 1992),
waaruit blijkt dat het dempen van twee waterlopen, die zowel een afwaterende als ontwaterende
functie hebben, lokaal tot 20 à 30 cm grondwaterstandsstijging leidt in de zomer. Echter, het effect
op een afstand van meer dan 100 m van de waterlopen is gering. Dempen van de twee waterlopen
is niet uitgevoerd, maar het peil is er opgezet door middel van drempels (mond. meded. M. van
Betuw). In de praktijk bleek dat dempen van de detailontwatering er nog heel zinnig was.
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2.3.1.3 Verhogen van het oppervlaktewaterpeil
Op grote schaal het peil opzetten in de bovenlopen van beken -met eigen water- door een vaste
stuwconstructie (dam) kan grote effecten hebben.

Riels Laag
Riels Laag ligt ten zuiden van Tilburg. De waterloop die vroeger het bovenstroomse gebied
afwaterde is afgesloten met een puindam in 1992. Het resultaat is 1.00-1.25 m grondwaterstandsstijging bovenstrooms over een oppervlakte van 5000 ha (Brabants Dagblad 27-4-1996;
mond.meded. dhr. Geraerdts). Dit resultaat wordt ook gehandhaafd in het droge seizoen
1995/1996!
Het circa 3 meter diep ingesneden bovenloopdal staat blank in de winter. Het dal heeft aan de
oostzijde een heidegebied. De vennen daar hebben jarenlang drooggestaan, maar voeren nu weer
water. De leiding begint overigens ook weer spontaan te meanderen; is reeds 5 m in de breedte
uitgewaaierd, bovenstrooms van de puindam (vanuit een kaarsrechte situatie). Er hoeft in dit gebied
geen rekening te worden gehouden met agrarische belangen.
In het algemeen plaatsen waterbeheerders en terreinbeheerders in de bovenlopen vooral kleine
'kunstwerken': drempels en bodemvallen (stuwputjes). Meestal kan daarmee niet voorkomen
worden dat in de zomer de waterlopen droogvallen.

2.3.1.4 Veranderingen in de gehanteerde droogleggingsnormen voor peilbeheer

Waterschap /Jsse!land-Baakse Beek
In het waterschap IJsselland-Baakse Beek ging tot 1991 per 1 november het winterpeil in, waarbij
een zeer laag peil werd ingesteld; per 1 april ging het zomerpeil omhoog naar een drooglegging van
90 cm -mv. Deze normen zijn losgelaten; de nieuwe methode van het waterschap is: het winterpeil
is afgeschaft, en de gemiddelde drooglegging bij halve maatgevende afvoer is 70 cm -mv geworden.
De stuwen gaan nu frequent op en neer; ze kunnen ook 's winters hoog ingesteld worden, als het
droog is. De ervaringen met dit peilbeheer zijn (mond. meded. A. Oldenkamp):
de watergangen, die in dit gebied in de zomer droogvallen, voeren sinds 1991 gemiddeld circa 6
weken langer water.
er treedt geen schade op aan landbouw.

Waterschap De Aa
In het waterschap De Aa (Noord-Brabant) wordt bij optimalisatie van het peilbeheer gedacht aan
verhoging van met name de winterpeilen, de bij herprofileringswerken te realiseren diepte van
watergangen, en de frequentie en het tijdstip van maaionderhoud met als doel waterconservering
(meded. P. van Kaathoven; interne notitie Bureau Waterhuishouding van waterschap De Aa). Het
waterschap overweegt het peilbeheer aan te passen op grond van de huidige trend bij landinrichtingsprojecten waarbij met minder drooglegging (ca. 10 cm) wordt volstaan.
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2.3.2

Ingrepen in de afwatering

Verondieping van de Aa of Goorloop

De Aa of Goorloop is een bovenloop van de Groote Beerze. De volgende knelpunten waren gesignaleerd (Heidemij, 1993):
door geleidelijke daling van de beekbodem is de Goorloop meer drainerend gaan werken, zodat
verdroging van de oeverpercelen optreedt (20 tot 30 cm in de zomer);
de grondwaterstandsdaling leidt tot verhoogde mineralisatie van de veengrond;
te grote stroomsnelheid (tot 1 m/s) waardoor afzettingsprocessen ontbreken.
In 1993 is in het kader van de Regiwa-regeling een project opgestart om over een tracé van 3 km,
gelegen in boswachterij de Kempen, de beekbodem te verhogen. In het plan (Heidemij, 1993) wordt
ervan uitgegaan dat de bossen geïnundeerd mogen worden voor max. 30 dagen per jaar en dat de
drooglegging van landbouwpercelen bovenstrooms van gebied voldoende dient te blijven. De
geplande maatregelen waren:
verminderd onderhoud
stimulering van hermaandering en uitgraven van twee oude meanders
plaatsing van een dam met een duiker in de bovenloop
leggen van drempels
De waterstands- en grondwaterstandsverhoging en die optreden zijn uitgerekend met het model
HYDRA. De beekpeilen gaan omhoog met 10-30 cm, maar de drooglegging in bovenstrooms
gelegen landbouwgebieden verandert niet of nauwelijks. De grondwaterstanden in het bos stijgen,
doordat aanvullende maatregelen in zijwatergangen worden getroffen (afdammen, verminderen
onderhoud), met 10-20 cm tot op een afstand van 300 m van de waterlopen (ca. 120 ha). Na
uitvoering stemmen de ervaringen overeen met de berekeningen (mond. meded. M. van Betuw).
Kosten: fl. 100 000,-.

Retentie
Retentie leidt in deze gebieden tot toename van de infiltratie.
't Klooster

Ten behoeve van waterconservering in en rond het verdroogde wegzijgingsgebied 't Zand zijn de
mogelijkheden van een retentiebassin in de bovenloop van de Veengoot (Oost-Gelderland, ten
noordoosten van Doetinchem) onderzocht (Grontmij, 1994). Het bassin zou dienen om water te
conserveren ten behoeve van infiltratie in de zomer om de drinkwateronttrekkingen bij 't Klooster te
compenseren, en om afvoerpieken in de Veengoot af te vlakken. De infiltratie zou plaats moeten
vinden in een kanaal benedenstrooms. Met behulp van een bassin van 30 ha zou de jaarlijkse
infiltratie in het infiltratiekanaal toenemen met 6% van 1,57 miljoen m 3 tot 1,64 miljoen m 3 (relatief
weinig). Piekafvoeren van de Veengoot worden dan 25% gereduceerd.
Maandering
Hermaandering in wegzijgingsgebieden kan op een mislukking uitlopen. In Noord-Brabant heeft men
geprobeerd de Esperloop te laten meanderen door stuifzandgebied. De weerstand van de bodem
bleek te laag te zijn doordat er geen beekleem aanwezig was. Hierdoor zeeg het water weg (mond.
meded. G. Schouten).
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2.3.3

Verdampingsreductie

2.3.3.1 Kappen van bosopstanden en verloofing
Rovertse Heide (Noord-Brabant)

Op de Rovertse Heide is 120 ha bos gekapt (mond. meded. dhr. Geraerdts). Hierdoor is een open
vlakte gecreëerd. Tegelijkertijd is het oude ontwaterings- en afwateringsstelsel dichtgeschoven. Het
gebied ligt in een dekzandgebied waaronder zich geen leem bevindt op geringe diepte. Het project is
begonnen in 1989. Twee jaar geleden zijn de laatste stukken gekapt. Hier en daar is een beetje
geplagd en de vlakte wordt nu wordt begraasd. Vroeger was het water in de sloten 1 m -mv. Nu
blijft tot laat in het voorjaar of tot in de zomer water in de laagten staan. Er wordt voornamelijk
regenwater geconserveerd, maar dit is geen probleem voor de natte heide-vegetaties, die meestal in
een zuur milieu voorkomen. Er wordt nu o.a. Zonnedauw gezien.
Neterselse Heide

Uit een modelstudie naar de oorzaken van verdroging van de Neterseisa Heide (Foppen, 1992) blijkt
dat daar het verwijderen van elke tweede boom leidt tot grondwaterstandsstijgingen van 20 tot 40
cm in de zomer. Ook de vochtige heidepercelen aan de rand van het bos worden daardoor natter.
Wanneer tegelijkertijd de ontwateringsmiddelen worden gedempt kan een halve meter grondwaterstandsstijging worden bereikt.
In het algemeen wordt aangenomen dat grote vlakken bos van Deuglas en Fijnspar geveld moeten
worden voor resultaat (mond. meded. N. Straathof). Veelal kappen terreinbeheerders niet vlaksgewijs, maar wachten natuurlijke verjonging af. Door begrazing komen meestal minder bomen terug.
Het vermoeden bestaat dat de grondwaterstandsverhogingen vooral veroorzaakt worden door de
verlanding van greppels bij het uit produktie nemen van bossen.

2.3.3.2 Infiltratie van oppervlaktewater
Infiltratieproject 't Klooster

Een project waarvan de uitvoering zojuist gestart is, is infiltratie in het slotenstelsel rond pompstation 't Klooster in Oost-Gelderland. Deze wateraanvulling vindt plaats ter compensatie van de
nadelige effecten van de drinkwaterwinning. Wateraanvoer vindt plaats vanuit de bovenloop van
een gekanaliseerde hoofdwatergang in het gebied, via een speciaal aangelegde aanvoerleiding. De
wijziging van de oppervlaktewaterafvoeren is bij deze ingreep marginaal. Er is onderzocht welke
mogelijkheid om water te infiltreren de grootste effecten zou hebben (Grontmij, 1994). De twee
belangrijkste alternatieven waren:
a) infiltratie in gestuwde kavelsloten in het omliggende landbouwgebied.
b) infiltratie vanuit een bassin ter grootte van 10 ha.
Door de eerste strategie neemt de netto infiltratie rond het pompstation met 3,6 miljoen m 3 /jaar toe
tot 8,7 miljoen m3 ljaar; dit is een toename van 70%, die ongeveer gelijk is aan de onttrokken
hoeveelheid grondwater. De netto infiltratie in gebieden rond de hoofdwatergang neemt af met
20%. In een gebied van ruim 8000 ha is de grondwaterstandsverhoging groter dan 5 cm. De
oppervlakte met kwel in de natte zone ten westen van het pompstation neemt toe met circa 600 ha.
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Door de tweede strategie neemt de netto infiltratie rond het pompstation met 1 ,4 miljoen m 3 /jaar toe
tot 6,5 miljoen m 3 /jaar; dit is een toename van 30%. De netto infiltratie in gebieden rond de
bovenloop neemt af met 12%. In een gebied van ruim 2000 ha is de grondwaterstandsv erhoging
groter dan 5 cm. De oppervlakte met kwel in de natte zone ten westen van het pompstation neemt
toe met circa 75 ha.
Gekozen is voor uitvoering van het eerste scenario, met enige aanpassingen.
Kosten: fl. 3 000 000,- inclusief uitgebreid onderzoek en graven infrastructuur.

Voorbeeldplan Effluentboeren

In plaats van het effluent van RWZI's zo snel mogelijk te laten afvoeren door beken of kanalen kan
het worden geïnfiltreerd in de bodem. Vermindering van het oppervlaktewatera fvoer kan echter als
een nadeel worden ervaren. Bij infiltratie worden hoge eisen gesteld aan de zuivering; anders moet
rekening worden gehouden met een vergrote kans op vervuiling van freatisch grondwater door
voedingsstoffen en microverontreinigin gen.
Het project 'Effluentboeren' is een voorbeeldplan in het kader van de Vierde Nota Ruimtelijke
Ordening. Als case-studie is een gebied gekozen nabij Ruurlo (Gid), waar de effluentlozing als enige
waterbron kan worden gezien. In het project zijn beregening, bevloeiing, infiltratie via drains, en
infiltratie via een dicht slotenstelsel onderzocht als mogelijkheden om het gezuiverde afvalwater te
infiltreren. De infiltratie van 446 000 m 3 /j effluent wordt over tenminste 40 ha verspreid. De
nitraatuitspoeling zal door infiltratie van het effluent jaargemiddeld niet de streefwaarde van 25 mg/1
overschrijden, maar in de winter wel. Gezien de steeds strengere eisen aan het effluent zijn in de
toekomst nauwelijks problemen te verwachten; momenteel kunnen koper, nitraat en fosfaat tijdelijk
knelpunten opleveren. De verblijftijden in de bodem lopen uiteen van 6-140 jaar bij een systeem met
vloeivelden. De andere systemen geven een kortere verblijftijd.

...
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Figuur 2.8 Stroming van het geïnfiltreerde effluent van het infiltratiegebied naar lager gelegen
landbouwgebieden (TAUW, 1994)
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Infiltratievelde n
Het bevloeien van infiltratievelden (46 ha) geeft een grondwatersta ndsverhoging in de infiltratievelden van ca. 50 cm in de zomer, 0-20 cm in de winter. Op enige afstand van de infiltratievelden is deze grondwatersta ndsverhoging beduidend minder, 0-25 cm. Van de geïnfiltreerde 1222
m 3 /d verdwijnt 19% door verdamping en directe ontwatering, 16% zorgt voor extra ontwatering
benedenstroom s, 17% of 205 m 3 /d komt ten goede aan de grondwatervoo rraad en 48% komt
ten goede aan de regionale grondwatercirc ulatie (getallen op jaarbasis).
Infiltratie via drainbuizen
Infiltratie via drains kan voornamelijk in het zomerhalfjaar plaatsvinden, zodat de grondwaterstanden in de winter niet stijgen; in de zomer zijn zij gelijk aan de grondwatersta nden bij gebruik
van vloeivelden. De berging in deze variant is het hoogste van de 4 onderzochte varianten.
Infiltratie vanuit sloten
Infiltratie vanuit sloten is mogelijk wanneer dit plaatsvindt over 60 ha. De hogere velden worden
in de winter gebruikt, de lagere in de zomer. In de tussenliggende percelen is de grondwaterstandsstijging 40-70 cm, zowel 's zomers als 's winters.
De infiltratie kan bovendien worden gecombineerd met vasthouden van het uittredende infiltratiewater in het benedenstroom se kwelgebied. Daar kan veel water worden geconserveerd ; echter, er
kunnen aanzienlijke problemen ontstaan bij de landbouw.
Kosten van inrichting van een infiltratiesyste em zijn het laagst wanneer er alleen een aantal
vloeivelden wordt aangelegd. Aanleg van drainage is de duurste variant. Uitgaande van het
grondgebruik grasland zullen de kosten bij agrarische bedrijfsvoering hoger zijn dan de baten, alleen
bij infiltratie vanuit sloten zijn kosten en baten ongeveer gelijk.
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2.4

2.4.1

Kwelgebieden met een dik freatisch watervoerend pakket

Ingrepen in de ontwatering

2.4.1.1 Verwijderen van ontwateringsmidde len
In kwelgebieden met goed doorlatende ondergrond zijn de ervaringen met het verwijderen van
ontwateringsmidde len slecht, omdat kwelstromen verdwijnen.

Het Binnenveld
Een voorbeeld is het Binnenveld in de Gelderse Vallei. In het laagste deel van de vallei liggen
veengronden op een zandige ondergrond; de slootdichtheid is er groot. Door het afdammen van
sloten en een omkading van enige voormalige blauwgraslanden - De Bennekomse Meent, 24 hasloeg de aanwezige kwel om in wegzijging (Schouwenberg et al., 1991), terwijl de grondwaterstanden in de zomer nog tot 70 à 80 cm beneden maaiveld zakten (dit was 80 cm voordat de maatregel
werd uitgevoerd). Hierdoor trad verzuring van het bodemwater op, terwijl basenrijk water gewenst
is. Aanbevolen wordt om in de natuurterreinen ondiepe begreppaling aan te leggen, om de vorming
van neerslaglenzen tegen te gaan (Bier et al., 1992). Ook wordt aanbevolen om rond de natuurterreinen een bufferzone aan te leggen met een verminderd aantal watergangen (Goossensen en Van
der Hoek, 1993).

Elperstroom
In het stroomdal van de Elperstroom (Van der Linden et al., 1996) in Drente ontbreekt ter plaatse
van het reservaat Reitma (135 ha) keileem in de ondergrond. Er treedt daardoor kwelstroming op uit
het diepere watervoerende pakket. Er komen blauwgraslanden voor. In de jaren zestig is een
parallelle leiding gegraven, waardoor weinig water meer door de Oude Elperstroom ging; het gebied
werd diep ontwaterd. In de jaren zeventig probeerde men de percelen rond de Oude Elperstroom te
vernatten door alle greppels in de Reitmate dempen. Het neerslagoverschot uit de winter werd
vastgehouden voor de zomermaanden; echter, ondanks leembekisting onder een weg tussen de
Elperstroom en de nieuwe leiding, afsluitbare duikers en afdamming van greppels kon het gewenste
zomerpeil niet bereikt worden. Kwelwater werd versneld afgevoerd naar de nieuwe leiding, en door
daling van de grondwaterstand ontstond meer bergingscapaciteit voor neerslagwater in de winter,
waardoor sterke verzuring optrad vanwege het ontbreken van afvoerende greppels.

Landbouwgebieden
In landbouwgebieden kan de eigenaar water conserveren door het uitschakelen van ontwateringsmiddelen. Als perceelssloten door duikers worden verbonden met secundaire watergangen, kunnen
ze in de loop van het zomerseizoen gemakkelijk worden gedicht, waardoor een deel van de ontwateringsmiddelen tijdelijk uitgeschakeld kan worden. Dit werd vroeger toegepast in een aantal
droogtegevoelige gebieden in Nederland, zoals Oost-Gelderland (TAUW, 1992).
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2 .4 . 1 .2 Verondieping
Reestdal
In het Reestdal (ca . 6000 ha) zijn in het kader van een Regiwa-proefproject de perceelssloten
overkluisd . Overkluizen houdt in : het aanbrengen van dammen met verhoogde duikers, waardoor de
ontwateringsbasis verhoogd wordt . De Reest is een beek op de g rens van Drente en Overijssel.
Vernatting is hierdoor mogelij k: verhoging van de drainagebasi s va n perceelssloten tot 15 cm -mv ,
in combinatie met een beekpeilverhoging van 40 cm (in de zomer niet te handhaven) leidt tot 20 à
25 cm grondwaterstandsstijging (IWACO , 1992(1) en 1992(2); As et al ., 1994) . Echter, dit gaat
vrijwel overal ten koste van de voeding met basenrijk grondwater . Het is nodig dat ook op grote
afstand van de beek de peilen met 50 cm worden verhoogd . Voor een deel van de landbouwgronden treedt dan zoveel schade op dat ze moeten worden verworven ; voor een ander deel
compenseert een vermindering van de droogteschade de natschade . Hierdoor neemt de kwel toe en
st ijgen grondwaterstanden in de winte r 55 cm, in de zomer 35 cm .

Figuur 2 .9 Het Reestdal in een natte winter (Vegte r & Van der Bi lt, 1994)
De ervaringen met de overk luizing , sinds 1993, zijn dat het erg nat is geworden rond de beek; te
nat om de graslanden te maaien (Buit, 1994) . Kosten : ca fl . 800 000,ln 1995 zijn ook 7 cascadestuwen in de Reest gelegd ; deze zijn in werking (mond . meded. F.
Benning) . Kosten : ca. fl . 200 000, Hierdoor, en door exten siveri ng van het onderhoud , wordt de gem ode lleerde beekpeilverhoging van
30 cm (20 cm of minder in de zomer) gerealiseerd . Overigens is de aanvoer van water door de beek
vergroot door in de bovenloop twee afwateringsleidingen aan te sluiten (kosten ca. fl. 60 000, -).
De benodigde grondverwerving voor verdere vernatting is een financieel en bestuurlijk probleem .
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Variant I (korte termijn)

Variant 2 (middellange termijn)

Aanpassingen Reestpeil zomerperiode:
- toevoeren meer water
- vertraging afvoer
• verhogen boderppeil (drempels)
• extensiever onderhoud
\'erondiepen van diepere waterlopen;
intensievere oppervlakkige ontwatering

Als I, met toevoeging:
opzetten van peil in delen van omliggend gebied
met ca. 50 cm
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Grondwaterstanden in het ReestdaL bij drie scenario's (Vegter & Van der Bilt, 1994)

De Veenkampen

Voor de blauwgrasland-proefvelden De Veenkampen aan het veenstro<?mpje de Grift, in het
laagveengebied van de Gelderse Vallei, is het effect van ondiepere watergangen in het omliggende
gebied berekend (Bier et al, 1992; Gaassensen en Van der Hoek, 1993). De grondwaterstanden in
het omliggende -hoger gelegen - gebied worden verhoogd wanneer daar de watergangen verendiept
worden, terwijl de intensiteit van de kwel in de blauwgraslanden aan de Grift toeneemt: tot 0.1
mm/d voor iedere 0.1 m peilverandering. Aangegeven wordt, dat deze maatregel voor een optimaal
effect dient te worden aangevuld met peilverhoging in de Grift: dit levert op zich 9 cm grondwaterstandsverhoging bij 40 cm peilstijging.

2.4.1.3 Verhoging van de oppervlaktewaterpeilen
In kwelgebieden met (sub)regionale kwel kunnen alleen peilverhogingen op (sub)regionale schaal
leiden tot vergroting van de grondwatervoorraad in het topsysteem zonder dat tegelijkertijd de kwel
verdwijnt. Daarom is hier peilbeheer op regionale schaal van belang. Omdat in regio's met kwel in
het algemeen ook veel agrarische bedrijven met voornamelijk graslanden aanwezig zijn, die gevoelig
zijn voor natschade in het voorjaar, ligt dynamisch peilbeheer voor de hand als meest geschikte
vorm van beheer van stuwen (en eventueel gemalen in het meest benedenstroomse gebied); dit·
komt aan de orde in §2.5.
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2.4.2

Ingrepen in de afwatering

Ruilverkaveling Brummen- Voorst: aanpassing van het afwateringsste lsel
Voor de ruilverkaveling Brummen-Voo rst (IJsselvallei) zijn modelbereken ingen uitgevoerd voor de
volgende maatregelen (Van Walsum, 1993):
verondiepen (tot 40 cm) en wijzigen van het dwarsprofiel (in een tweefasen profiel) van de
afwateringsleid ingen (figuur 2.14).
bovenstaande wijziging in de afwateringslei dingen, in combinatie met verbeteren van de ontwatering door het aanbrengen van ondiepe drainage op 60 cm -mv.
verbetering van ontwatering door verdiepen (met 10-30 cm tot 1 .1 0 m -mv) van bestaande
kavelsloten.

a.

Figuur 2.11

In de modelbereken ingen voor Brummen-Voo rst gebruikte dwarsprofielen voor
afwateringslei dingen (Van Walsum, 1993)

De belangrijkste conclusies zijn:
Door de wijziging van de afwateringslei dingen stijgt de GLG in landbouwgebi ed 8 cm en de GHG
stijgt niet. De uitwerking op natuurgebiede n is licht positief (enkele centimeters).
De aanpassing van afwatering samen met het aanleggen van de ondiepe drainage leidt tot daling
van de GHG met 10 cm en stijging van de GLG met enkele centimeters; de uitwerking op natuurgebieden is licht negatief;
De verdieping van kavelsloten geeft iets grotere daling van de GHG dan bovenstaande en heeft
een negatievere uitwerking op natuur.
Maaibeheer in de Keersop
In de Keersop ten zuiden van Eindhoven is 5 jaar lang bij wijze van proef over een loop van 1 5 km
extensiever onderhoud gepleegd (mond. meded. H. Elemans). In de zomer liet men 50% staan bij
het maaien, in de winter 20%. Het resultaat was een lagere stromingsnelh eid, en een peilverhoging
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van 30 tot 40 cm over het tracé. Hierdoor werden droogleggingsnormen ver overschreden.
De verminderde stroming en het verdwijnen van een stroomgeul was nadelig voor macrofauna en
vissen. Kiezels werden bedekt door slib. Door maaisel en slib na het maaien af te voeren was
wellicht een gevarieerder vegetatie opgekomen. Vanwege de nadelige gevolgen voor de visstand en
macrofauna is besloten weer meer te maaien.
De risico's van extensiever maaibeheer zijn vooral groot bij piekafvoeren in de zomer: de hoogwaterpeilen stijgen. Daarom kan volgens veel waterschappen het maaibeheer alleen worden geëxtensiveerd als watergangen overgedimensioneerd zijn, of op plaatsen waar watergangen langs relatief
hooggelegen percelen leiden.
Ondanks de forse kostenbesparing bestaan er weinig praktijkervaringen met extensiveren van het
onderhoud in landbouwkundige gebieden, ook niet waar de drooglegging zeer ruim is. Zelfs in de
Drentse Aa, die primair een natuurfunctie heeft, moet door de terreinbeheerder grote moeite gedaan
worden om de maaibeurten tot eenmaal per jaar te beperken (mond. meded. J. Streefkerk).
Het maaien van taluds kan verder worden teruggedrongen wanneer watergangen worden overgedimensioneerd. Alleen een grotere bodembreedte leidt niet tot minder maaien, want de veroorzaakte
geringere waterdiepte leidt doorgaans tot meer vegetatie. Terughoudendheid bij het maaien van
taluds is vooral van belang bij aanleg van tweefasenprofiel, die na een onderhoudsbeurt zwaar gehavende taluds kunnen hebben (mond. meded. G. Schouten).
Twee-fasen bedding Baakse Beek
In een twee-fasen bedding (ook wel accolade-profiel of uiterwaardenprofiel genoemd) wordt bij
normale afvoer het water getransporteerd in een smalle laagwater-bedding en bij piekafvoeren in een
ondiepe en brede hoogwaterbedding.
Uit berekeningen voor de Baakse Beek in Oost-Gelderland (Knoester, 1995) blijkt dat tweefasenprofielen zeer geschikt zijn om het oppervlaktewaterpeil te verhogen. Echter, een grote breedte van de
hoogwaterbedding is nodig om in perioden met hoge afvoeren de waterstanden te verlagen ten
opzichten van een normaal profiel. Om bij maatgevende afvoer even veel te kunnen afvoeren, moest
voor de onderzochte lokatie in de Baakse Beek een meer dan verdubbelde breedte ten opzichte van
het huidige profiel worden gekozen. Dit betekent veel grondverzet; de verwerving van gronden is
een knelpunt (zowel bestuurlijk als financieel) voor de oppervlaktewaterbeheerder.
Meanders in de Ruiten Aa
Bij de Ruiten A in Oost-Groningen zijn meanders gegraven in een traject dat boven- en benedenstrooms gestuwd is (Kok, 1994). Tegelijkertijd is het dwarsprofiel van de watergang verkleind en is
het maaiveld in aanliggende percelen verlaagd. Er zijn zowel grondwaterstandsverhogingen als
peilverhogingen gemeten (pers. meded. E. Galetzka). De monitoring is nog niet afgerond.
Kosten: fl. 2 000 000,Nevengeulen
Een nevengeul, ook wel by-pass, overlaat of omleiding genoemd, wordt parallel aan de hoofdwatergang gegraven. Ook kunnen bestaande watergangen worden gebruikt. Zo kan in de benedenloop
van de Baakse Beek aanzienlijk meer water worden vastgehouden en door subinfiltratie in de bodem
worden gebracht, wanneer door verdeelwerken zoveel mogelijk water via secundaire watergangen
langs de landgoederen in het gebied wordt geleid (Oidenkamp, 1994).
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Bij Geldrop is recentelijk een klein project uitgevoerd met het gebruik van een nevengeul om
piekafvoeren op te vangen (mond. meded. M. van Betuw). In de hoofdwatergang, die door een
broekbos loopt, zijn hoge waterpeilen gewenst, maar inundaties niet, vanwege de slechte waterkwaliteit. Daarom is een bypass om het reservaatgebied heen gegraven, waardoor de piekafvoeren
gaan. De hoofdwatergang is verondiept en van twee stuwen voorzien, om zoveel mogelijk water te
conserveren in het broekbos. Het is nog de vraag, hoe de verondiepte bodem zich houdt wanneer er
een afvoerpiek komt. Dit project is in het najaar van 1995 afgerond.

Inundatie toestaan
Van oudsher treedt in bepaalde gebieden in de benedenlopen van beken in de winterperiode
inundatie op, daarvan getuigen historische inundatiekaarten van o.a. de stroomgebieden van de
Beerze (N.-Br.) en de Berkel (Gelderland).
De kwaliteit van water is beperkend voor toelaatbaarheid van overstromingen. Infiltratie van stagnerend regenwater in bovenloopgebieden is daarom gewenst, teneinde afvoerpieken te voorkomen.
Waterconservering dient dus niet zozeer kwelgebieden (als natuurgebieden aangewezen in EHS)
plaats te vinden, maar hogerop in gebieden die wellicht geen natuurfunctie hebben gekregen in de
EHS (mond. meded. G. Schouten).
De verwachtingen omtrent verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit zijn in Noord-Brabant niet
hooggespannen. Met het oog hierop wordt in landinrichtingsplannen gekozen voor inrichting van
midden- en benedenlopen met afwisselend stroken waar overstroming wordt toegestaan en stroken
waar kwel verwacht wordt (mond.meded. G. Schouten). Allereerst wordt daartoe vastgesteld waar
de potenties zijn voor kwelnatuur; andere gebieden worden daarna aangewezen als overstromingsgebieden.
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2.5

2.5.1

Periodieke waterconservering

Geautomatiseerd peilbeheer

Peilbeheer met behulp van automatische stuwen en gemalen wordt op dit moment door veel
waterschappen ingevoerd of overwogen. Meestal wordt de invoer ervan alleen rendabel geacht als
(a)

de agrarische bedrijfsvoering ervan profiteert

(b)

er waterinlaat kan plaatsvinden in de zomer.

Echter, met automatisering van stuwen en gemalen kan ook gebiedseigen water worden geconserveerd en teruggemalen. Het voordeel van automatisering is dat snel kan worden gereageerd op het
al dan niet vallen van neerslag. Hierdoor kunnen ook in de winter en het voorjaar hoge peilen
worden ingesteld ten behoeve van natuurterreinen, zonder dat veel schade ontstaat aan agrarische
produktie.
In figuur 2.16 is de werking van een automatische stuw geschetst.
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Figuur 2.12

Schematische voorstelling van de werking van een automatische (klep)stuw (Keesman et al., 1985)

Stroomgebied van de Ruiner Aa
In het kwelgebied rond de benedenloop van Ruiner Aa zijn 5 geautomatiseerde stuwen geplaatst,
die worden aangestuurd op basis van grondwaterstandsmetingen. Afhankelijk van de hoogteligging
van een peilvak, de hoeveelheid kwel of wegzijging, en de eisen van het gewas worden streefwaarden voor de grondwaterstanden bepaald. Op grond van een drooglegging van 30 cm beneden
maaiveld in de laagste delen wordt het zomerstreefpeil voor het oppervlaktewater vastgesteld. Het
winterpeil wordt vastgesteld met een drooglegging van ongeveer 90 cm voor de gronden met de
mediane hoogteligging in het peilvak.
Om de streefpeilen te handhaven wordt afgevoerd water van de beek zelf, water uit het naburige
stroomgebied van de Oude Vaart, of IJsselwater, bij de stuwen opgemalen door vijzelgemalen. In
het kwelgebied (grootte: enige duizende hectaren) wordt gemiddeld zo'n 1 0-15 cm aan grondwater-

34

Periodieke waterconse rvering

standen gewonnen door optimalisati e van de conserverin g (mond. meded. F. Benning).
Vooral voo r de april-situatie (wanneer kunnen de stuwen omhoog?) verwacht men vee l van reai-time
computersi mu laties en voorspelling en o .g.v. weersverwa chtingen.

Fi guur 2.13

Stuw met vijzelgemaa l in de Ruiner Aa (Anonymus , 1 995)

Veenkolonië n
Indien de peilen uit voorzichtigh eid nog met veiligheidsm arges laag worden gehouden, is het effect
van automatisch stuwbeheer gering . Dit blijkt uit een modelsimul atie van peilbeheer in de Drentse
Veenkolonië n (Van Bakel, 1985; 1 986). Bij geautomatis eerd peilbeheer op grond van grondwater in
standsgege vens kon in het jaar 1983 (met een zeer nat voorjaar en een droge zomer) het stuwpeil
de winter met 10 cm worden verlaagd, en kon het kon het zomerpeil 1 maand eerder worden
ingesteld.
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1986)
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De gemodelleerde gewasverdamping steeg met 1 0 tot 20% (6-8 mm over het groeiseizoen) door
waterconservering, vergeleken bij handmatig stuwbeheer. Wanneer voorzichtig peilbeheer zou
worden gevoerd met de automatische stuwen, waarbij met stuwen gewacht wordt tot de grondwaterstanden 20 cm te laag zijn, is de toename in gewasverdamping 60% van de toename bij optimale
waterconservering. Er moet bij voorzichtig peilbeheer dus meer water worden ingelaten om de
gewasverdamping te optimaliseren.
Waterconservering versus wateraanvoer in Noord-Brabant (ruilverkaveling St. Oedenrode)
Uit berekeningen van de Werkgroep Waterbeheer Noord-Brabant ( 1 990) blijkt dat het effect van
periodieke waterconservering met behulp van stuwen, voor zover dit voor landbouwgewassen
relevant is, resulteert in een toename van de seizoensverdamping met maximaal 10 mm (ca. 3% van
de potentiële verdamping). Het langjarig gemiddelde effect is 0.5-1% toename van de bodemvochtvoorraad in het groeiseizoen, met uitschieters van 2% op geschikte gronden.
De grondwaterstanden op 1 mei stijgen tegelijkertijd 5-12 cm (langjarig gemiddelde); in andere
maanden is er een kleiner effect. Deze resultaten variëren met bodemtype; de resultaten zijn het
grootst op gronden met Gt Vl.
Ter vergelijking: door wateraanvoer van 0.16 l.s· 1 .ha· 1 (1.4 mm.d" 1 ) neemt de seizoensverdamping
toe met 1-2% bij subinfiltratie, met uitschieters naar 3 tot 6%. De verhoging van grondwaterstanden is dan maximaal 20 cm. Wordt met het aanvoerwater beregend, dan kan de gewasverdamping
tot 12% toenemen.
Het wateraanvoerplan brengt hoge kosten met zich mee.
Er is een gebiedsspecifieke uitwerking gemaakt voor het ruilverkavelingsgebied St. Oedenrode. Het
inlaatgebied is ca. 5000 ha groot, waarvan ca. 4000 ha landbouw en 800 ha met grondwaterafhankelijke natuurfuncties of -doelstellingen. Inmiddels is 80% van het landbouwgebied voor
wateraanvoer ingericht: investering ca. 1.5 miljoen. De meeste dure investeringen moeten nog
gerealiseerd worden : ca. 2.5 miljoen voor waterlopen, stuwen, inlaat en slibvang. De beschikbaarheid van Maaswater vergt een investering, waarvan aan dit gebied 1,1 miljoen valt toe te rekenen.
De wateraanvoer levert het gebied een extra waterschijf van ca. 110 mm op. Hierdoor zal een
verschuiving van beregening uit grondwater naar beregening uit oppervlaktewater, daarnaast ook
een toename van de gewasverdamping op de niet-beregende gronden (50% van het landbouwareaal), en zal de vergrote grondwatervoeding ook bijdragen aan de verdrogingsbestrijding natuur.
Ook van waterconservering zijn de effecten ingeschat. De voorgestelde maatregelen zijn:
a. Verdubbeling van het aantal stuwen in het gebied.
b. Ontwerppeilen bij afvoer 0.20 m hoger.
c. Verendieping en eventueel verbreding van waterlopen.
d.Sioten van het detailafwateringsstelsel 0.20 m hoger.
De totale kosten van dit waterconserveringspakket zijn iets lager dan van de wateraanvoervoorzieningen, nl. 4.4 miljoen gulden (vergeleken met 3.6 miljoen, waarbij echter nog exploitatiekosten
moeten worden opgeteld). Er wordt een verhoging van de voorjaarsgrondwaterstanden verwacht
van ca. 15 cm, terwijl wateraanvoer minder dan 10 cm verhoging betekent. De verhoging van de
zomergrondwaterstanden is in beide gevallen gelijk aan 25 cm; ook de verwachte toename van de
gewasopbrengsten is gelijk (3%). De aanvulling van diepe grondwatervoorraden is bij wateraanvoer
veel hoger; de verwachting is dan ook dat bij wateraanvoer de verdroging van natuur het meest
wordt teruggedrongen; anderzijds betekent wateraanvoer extra milieuhygienische schade.
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Koningsdiep

Het stroomgebied van het Koningsdiep is een gebied waar voornamelijk zandgronden met Gt V, v·
en VI voorkomen met ondiep in het profiel een slecht doorlatende laag. De effecten van waterconservering zijn gesimuleerd (TAUW, 1992):
Door het toestaan van peilfluctuaties tot 20 cm beneden het winterstreefpe il, in plaats van de
huidige instelling van een zomerstreefpe il, kan 1 0 à 15 mm (per groeiseizoen) bespaard worden
op de waterinlaat (van ca. 50 mm in droge jaren en ca. 20 mm in natte jaren).
Door altijd het winterpeil aan te houden is 5 mm te besparen t.o.v. het huidige peilbeheer.
Dynamisch peilbeheer, waarbij water wordt ingelaten zodra de grondwatersta nd beneden 60 cm
-mv komt, levert 5 mm besparing op de waterinlaat.
De vaststelling dat aanhouden van het winterpeil gelijke resultaten geeft als dynamisch peilbeheer,
geeft aan dat het zomerstreefpe il niet of zelden wordt bereikt. Er is dus geen sprake van conservering in het voorjaar door peilverhoging tot het zomerpeil, tenzij water wordt ingelaten.
In de studie (TAUW, 1992) wordt opgemerkt dat er binnen het stroomgebied relatief grote
verschillen in afvoerregime optreden. De gebruiksmoge lijkheden van gebiedseigen water worden
optimaal benut als de afvoer van gebieden met een overschot wordt gebruikt in gebieden met een
tekort. In een nat jaar hoeft dan geen gebiedsvreem d water meer te worden ingelaten; in een droog
jaar is de inlaatbehoefte gereduceerd tot circa 25% van de situatie zonder interne herverdeling;
bovendien wordt de inlaatduur verkort van 200 dagen naar 150 dagen.

2.5.2.

Wordt door periodieke peilverhoging voldoende water geconserveerd voor natte natuur?

Vanuit natuurbescher mingsorganisa ties wordt gesteld dat opvullen van de marges in het peilbeheer
voor zover landbouwbelan gen dat toelaten, altijd onvoldoende vernatting zal bewerkstellige n voor
natuur. De laatste jaren zijn een aantal malen berekeningen uitgevoerd die aangeven hoe hoog en
hoe vroeg in het voorjaar peilen mogen worden opgezet indien schade aan de landbouw zoveel
mogelijk vermeden moet worden. In figuur 2.15 is aangegeven hoe optimaal peilbeheer voor de
o
landbouw eruit ziet.
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Landgoed De Wildenborch
Er is modelonderzoek verricht naar peilverhoging in de secundaire watergangen met als doel het
oorspronkelijke waterregime van het landgoed De Wildenborch te herstellen (Massop et al., 1994).
De Wildenborch ligt ten zuidoosten van Zutphen in Oost-Gelderland. Er komen vooral veel beekdalgronden voor. Het onderzoek heeft zich gericht op voorkomen van de landbouwschade op
omliggende landbouwgronden.
Er is uitgegaan van peilverhogingen in drie waterlopen: van resp. 20 cm, 45 cm en 20 cm. Hiermee
is volgens 6 scenario's gerekend: waterconservering gedurende het hele jaar, waterconservering tot
respectievelijk 1 april, 1 maart, 1 februari, en helemaal geen conservering (huidige toestand).
Waterconservering blijkt alleen effect te hebben op de grondwaterstand in het voorjaar, namelijk 5 à
15 cm verhoging, afhankelijk van weerjaar en locatie. In de zomer is slechts sprake van enkele
centimeters verhoging. Ook wanneer de stuwen gestreken worden zodra de grondwaterstand op
één van de twee in te richten grondwaterstands-meetlocaties hoger wordt dan 80 cm -mv, ondervindt (op gronden met Gt 111*! de landbouw altijd enige schade door waterconservering. Het aantal
niet-werkbare dagen neemt toe met enkele (5-1 0) dagen en de grasgroei start enkele ( 1 à 2) dagen
later. Het effect op de verdamping van gewassen is wisselend licht positief (minder droogtereductie)
en licht negatief (meer reductie door luchtgebrek).
Het aantal dagen in het voorjaar dat de grondwaterstand in de natuurterreinen op het landgoed
hoger is dan 80 cm beneden maaiveld neemt door dit peilbeheer 3 dagen (in een droog jaar) tot 3
weken (in een nat jaar) toe; de grondwaterstanden stijgen echter slechts 5 à 1 5 cm, dus echt natte
plaatsen met een ontwatering van minder dan 40 cm ontstaan in het voorjaar bijna nergens. Hogere
grondwaterstanden op het landgoed zijn er vooral in de winter. In de zomer zal de grondwaterstand
zich doorgaans dieper dan 80 cm -mv bevinden. De baten voor natuur zijn daarom nihil.

Landgoed Hacktort
In Oost-Gelderland ten oosten van de IJssel ligt het landgoed Hacktort in een gebied waar regionale
kwel (potentieel) aan het maaiveld komt. Peilverhoging van 1 .30 m door middel van een stuw in de
Baakse Beek leidt tot grondwaterstandsverhogingen op het landgoed van 25 cm in het voorjaar over
een oppervlakte van ca. 200 ha. Door grondwaterstandsstijgingen in landbouwpercelen in de omgeving, tot op een straal van 3 km afstand, treden vanwege natschade produktieverliezen op van 1-15
% (Jorna, 1995).
Om het maatschappelijk draagvlak in de streek te verhogen wordt de stand van de stuw geleidelijk
verhoogd en wordt dit voorlopig bij wijze van proef gedurende één jaar uitgevoerd. De ernst van de
landbouwschade wordt dan in de praktijk waargenomen.
Kosten: ca. fl. 200 000,-
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Ruilverkaveling sgebied Ruinerwold-Koekange
In het kwelgebied rond de Ruiner Aa (Drenthe) bevinden zich verspreid kleine natuurgebiede n. Het
gebied heeft een goed doorlatende ondergrond van 70 m dik, met een deklaag van ongeveer 10 m
dik met een vrij lage weerstand van 50-300 dag. In het kader van een ruilverkaveling sproject zijn
modelberekeni ngen gemaakt (Van Bakel, 1988) voor verschillende combinaties van ingrepen:
a Geautomatisee rd peilbeheer en wateraanvoer in het landbouwgebi ed, in combinatie met handhaving van de bestaande toestand in de natuurgebiede n
Effect: wegzijging in de natuurgebiede n in alle seizoenen, behalve in de zomer wanneer in de
omliggende terreinen water aangevoerd wordt. De grondwatersta nden dalen in de winter 5-1 0
cm. In het landbouwgebie d kunnen in de winter lagere grondwatersta nden worden ingesteld en
kan in het voorjaar het peil snel naar 75 cm beneden maaiveld gebracht worden.
b Instellen van zomerpeil per 1 april en winterpeil per 1 oktober in het landbouwgebi ed, in
combinatie met zo hoog mogelijke oppervlaktewa terpeilen in de natuurgebiede n en aanleg van
intensieve, ondiepe drainage in 2 landbouwperc elen
Effect: hogere grondwatersta nden in het voorjaar en nagenoeg onveranderde kwelintensiteit en
ten opzichte van de situatie vóór de ruilverkaveling . Dit is gunstig voor natuur, maar ongunstig
voor de landbouw.
c Automatisch peilbeheer en wateraanvoer in landbouwgebie d, in combinatie met zo hoog
mogelijke peilen in natuurgebied
Effect: in het voorjaar grondwatersta ndverhogingen van ca. 1 0 cm in de landbouwperc elen
rondom de natuurgebiede n. De kwelintensiteit in de natuurgebiede n neemt sterk af.
d Voor handhaving van de kwel in de natuurgebiede n zou een peilverhoging van 30 cm in de
omliggende landbouwperc elen nodig zijn. Hierdoor zal natschade aan het landbouwbedr ijf
optreden in het begin van het groeiseizoen.
e Zonder wateraanvoer in de omliggende landbouwgebie den zakken de zomergrondwa terstand tot
een onaanvaardba ar laag niveau, behalve in gebieden met sterke kwel. Wordt dit uitgevoerd
samen met op de landbouw toegesneden dynamisch peilbeheer, dan krijgen de natuurgebiede n te
maken met sterke wegzijging.
f

Onderhoud en verdieping van de perceelssloten
Flinke verlaging van de grondwatersta nden in zowel landbouw- als natuurgebiede n. Tegelijkertijd
blijven de kwelintensiteit en hoog, evenals de grondwatersta nden in de zomer.
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2.5.3

Redistributie van water

Terugmalen van afgevoerd water wordt al meer dan tien jaar toegepast in het waterschap de Aa.
Hiervoor is een infrastructuur van gemalen, stuwen en verdeelwerken nodig. Indien ook gezuiverd
afvalwater hergebruikt wordt, dient verregaande zuivering te zijn toegepast. Hergebruikt afvalwater
kan echter nog niet naar natuurgebied worden teruggevoerd.
In de Ruiner Aa wordt door middel van automatische stuwen en vijzelgemalen afgevoerd water
teruggemalen om de streefpeilen te kunnen handhaven. Indien er geen water meer wordt afgevoerd,
wordt water uit naburige stroomgebieden ingelaten; wanneer ook daar de afvoer stopt, is men
aangewezen op aangevoerd IJsselwater.

Waterschap de Aa
In het stroomgebied van de Aa in Noord-Brabant staan meer dan 700 regelbare stuwen in de circa
1400 km waterlopen. In kwelgebieden kan door middel van de stuwen het streefpeil meestal
worden gehandhaafd, maar in de hoger gelegen wegzijgingsgebieden niet. In de huidige situatie
wordt de zomerafvoer van de Aa, die bestaat uit kwelwater dat in de benedenloop aan de
oppervlakte komt, uit gezuiverd afvalwater, en bronneerwater uit bouwputten, op een viertal punten
bovenstrooms van 's-Hertogenbosch door middel van gemalen teruggevoerd. Door subinfiltratie
vanuit de waterlopen wordt het grondwater aangevuld. In de maanden juli en augustus 1994 werd
op die manier 11 miljoen m3 opnieuw benut en dus bespaard. De afvoer van de Aa bij Berlicum werd
in die tijd tot vrijwel nul teruggebracht.
In 1982 is door het waterschap onderzoek verricht naar het effect van het terugmalen op de
grondwaterstand in het noordelijk deel van het waterschapsgebied (Van Kaathoven, 1984). In 1982
was de afvoer van de Aa niet voldoende om alle stuwen in het gebied op het gewenste peil te
houden. De totale ingelaten hoeveelheid bedroeg over de periode mei tot en met september 1982

10,8 miljoen m 3 , hetgeen neerkwam op ruim 100 mm. Deze hoeveelheid is in zijn geheel gebruikt
voor beregening (tot eind juli) en subinfiltratie.
Door optimalisatie van het stuwbeheer is de waterinlaat nog teruggedrongen. Zo is in 1995 in totaal
16 miljoen m 3 ingelaten, nadat in het natte voorjaar veel water afgevoerd moest worden.
De gemiddelde grondwaterstandsstijging in augustus 1982, ten opzichte van het in hydrologisch
opzicht overeenkomende jaar 1975 waarin terugmalen nog niet plaatsvond, is 31 cm, terwijl in

1982 meer grondwater onttrokken werd. Ook in het droge jaar 1983 zijn de grondwaterstanden in
augustus gemiddeld 1 0 cm hoger dan in 1975.
Van de 100 mm toegevoerd water is dan 43 mm verdampt en 57 mm geïnfiltreerd. Hieruit is tevens
dat de gewasopbrengst in zowel 1982 als 1983 met gemiddeld 8% is toegenomen (Van Kaathoven,
1984).
De uitgevoerde werken zijn landbouwkundig rendabel. De totale investeringen bedroegen fl. 1, 7
miljoen, wat neerkomt op fl 20, - per ha per jaar. Ten tijde van het onderzoek ( 1984) waren de
baten van elke procent landbouwkundige meeropbrengst ruwweg fl. 50,- per ha per jaar.
Door een dergelijk peilbeheer wordt de behoefte van de landbouw aan beregening teruggedrongen.
De waterkwaliteit is goed genoeg voor landbouw. Er treedt de laatste twee jaar ( 1994/1995) zelfs
geen kroosvorming op (mond. meded. P. Van Kaathoven). Het water van de rioolwaterzuivering
Veghel (98% zuiveringsrendement), dat tegenwoordig ook hergebruikt wordt, heeft wel een te hoog
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chloride-gehalte (meer dan 200 mg/1 is ontoelaatbaar voor landbouwkundig -beregenings-gebruik):
hier moet Aa-water bijgemengd worden.
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Grondwaterstandsverhogingen in het noordelijk deel van waterschap De Aa in 1982
t.o.v. 1975 (Van Kaathoven, 1984)
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2.6. Effectiviteit van conserverende maatregelen in het oppervlaktewatersy steem versus vermindering van grondwateronttrekk ingen

Op grond van een eerder uitgevoerde modelstudie voor 3 regio's in Hoog-Nederland (Querner et al.,
1994) kunnen enkele algemene uitspraken gedaan worden over het te verwachten relatieve effect
van diverse ingrepen. De gemodelleerde gebieden waren Wasterwalde (Gr.), het stroomgebied van
de Kromme Rijn (U.) en het stroomgebied van de Peelsbeek en Belseherbeek in Twente.
Veranderingen in de ontwaterings- en afwateringsstelsels sinds 1950, geschematiseerd door
verdieping van de waterlopen met 30 cm, hebben het grootste effect op de grondwaterstanden
(GLG en GHG); deze zijn daardoor 17 tot 39 cm gedaald. De daling is groter in de zomer dan in de
winter.
Stopzetten van wateraanvoer zou leiden tot 5-15 cm grondwaterstandsd aling.
Minder, maar nog aanzienlijk effect heeft het stopzetten van grondwateronttrekk ingen; dit levert op
regionale schaal 10 cm grondwaterstandss tijging op;
(De grondwaterstanden worden in mindere mate beïnvloed door de stijging in de produktie van
agrarische gewassen, die in de laatste 40 jaar is opgetreden, waardoor de gewasverdamping is
toegenomen (tot 5 cm daling). Ook de toegenomen hoeveelheid verhard oppervlak door verstedelijking heeft enige invloed (tot 5 cm daling)).

Stopzetten grondwaterwinning rondom de Groote Peel (wegzijgingsgebied met slecht doorlatende
ondergrond)
Voor de Groote Peel is een hydrologisch modelonderzoek uitgevoerd om de behoefte aan een standstill van drainage en beregening rond het natuurgebied te onderbouwen (Van Walsum, 1990). De
gemiddelde wegzijging in de Groote Peel is 150 mm/j en daarmee veel groter dan de voor hoogveen
maximaal toelaatbaar geachte waarde van 30-50 mm/j.
Uit de simulaties blijkt dat de wegzijging uit de Groote Peel voor ca. 6% aan drainage is te wijten,
voor 3% aan beregening, en voor 9% aan grondwaterwinning . Een stand-still van beregening in een
2 kilometer brede bufferzone heeft nog 2% vermeerdering van wegzijging tot gevolg door ontwikkelingen buiten de 2 km-grens.
Ter vergelijking: de wegzijging kan met ca. 10% afnemen door een bufferzone met peilen op 70 cm
beneden maaiveld, hetgeen 1.5m 3 /s wateraanvoer kost.

Stopzetten grondwaterwinning rondom de Mariapeel en Deurnese Peel (wegzijgingsgebied met
slecht doorlatende ondergrond)
Ook voor de Mariapeel en Deurnese Peel zijn modelberekeningen gemaakt (Oranjewoud, 1993).
Hieruit blijkt dat het stopzetten industriële onttrekkingen, die zich op ongeveer 4 km afstand van de
hoogveenrestanten bevinden, weinig tot geen effect sorteert. Het natuurgebied blijkt vooral gevoelig
te zijn voor beregening (voor 90% uit het grondwater) in de 1 km-zone; daarom leidt stopzetting
van de beregening rondom het natuurgebied volgens de berekeningen tot stijghoogteverhogi ngen tot
1 8 cm in het eerste watervoerende pakket.
Ter vergelijking: het opzetten van de oppervlaktewaterpe ilen in een bufferzone (met wateraanvoer)
tot 70 cm -mv leidt tot 5-20 cm grondwaterstandss tijgingen.

Stopzetten grondwaterwinning in het dal van de Drentse Aa (kwelgebied met slecht doorlatende
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ondergr ond)
zouden de waterw inninge n te
Om de verdrog ing in het beekdal van de Drentse Aa op te heffen,
ngen blijkt dat de drinkwa terAssen en Zuidlaren moeten worden opgehe ven. Uit modelb erekeni
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Figuur 2.17

Situatie in het dal van de Drentse Aa (Schipp er en Streefk erk, 1 993)

Beerze (kwel- en wegzijg ingsgeb ieStopze tten grondw aterwin ning te Vessem op het beekda l van de
den met goed doorlate nde onderg rond)
, 1993). Hieruit blijkt dat
Het staken van de grondw aterwin ning Vessem is gemode lleerd (TAUW
atersta nden sterk stijgen.
door stopzet ten in een groot gebied (straal circa 20 km) de grondw
de Grote Beerze toe. Ook een
Bovend ien neemt de kweldru k in de dalen van de Kleine Beerze en
atersta nden en kwelsitu atie.
halverin g van de winning geeft nog duidelijk e effecten op grondw
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Ter vergelijking is ook een scenario gesimuleerd, waarin door stuwbeheer optimale waterconservering plaatsvindt. Zowel de zomergrondwaterstanden als de wintergrondwaterstanden stijgen
hierdoor. Echter, over het hele stroomgebied gezien neemt de wegzijging neemt toe. Of de
kwelstromen in de beekdalen verdwijnen, is afhankelijk van de lokatie waar de waterpeilen verhoogd
worden. Waterconservering in gebieden met zeer diepe grondwaterstanden levert volgens de studie
weinig op; daarentegen levert waterconservering aan de randen van wegzijgingsgebieden een
grotere kweldruk in de beekdalen.
Binnenveld
Als gevolg van grondwaterwinningen is de kwel in het Binnenveld met ca 0.1 mm/d verminderd
(Bier et al., 1992). Ter vergelijking: bij 10 cm peilverlaging in het gebied neemt de kwel eveneens
met 0.1 mm/d af.
In onderstaande tabel zijn de vergelijkingen die in deze paragraaf gemaakt zijn, tussen waterconservering via het oppervlaktewaterstelsel en stoppen van grondwateronttrekkingen, samengevat.

Beschreven projecten

Groote Peel

Mariapeel!Deurnese Peel

Gebiedstype

Effect grondwaterwin-

Effect oppervlaktewa-

ning stopzetten

terpeilen verhogen
ca. 1 0%; verwijderen

wegzijging, slecht

1 2% minder wegzijging

doorlatend

(winning

wegzijging, slecht

20 cm b.gws

5-20 cm b.gws

+

beregening)

drainage ca. 6%

doorlatend
Drentse Aa

kwel, slecht doorl.

1 0-25% meer kwel

5% meer kwel

Beerzedal, winning Vessem

kwel, goed doorla-

b.gws over ca 20 km 2 ,

b.gws idem, minder kwel

tend

meer kwel

kwel, goed doorla-

ca. 0.1 mmld meer kwel

Binnenveld

tend

ca. 0.1 mm/d meer kwel
bij regionale peilverhoging
van 10 cm

Verklaring afkortingen:
8gws

grondwaterstandsstijging

Conclusie
Het stoppen van grondwateronttrekkingen blijkt minstens zo effectief te zijn als het verhogen van
oppervlaktewaterpeilen. Wanneer sprake is van het herstel van kwel is het stoppen van grondwateronttrekkingen geschikter dan maatregelen in het oppervlaktewatersysteem.
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2.7

Conclusies ten aanzien van ingrepen in weinig hellende gebieden in Hoog-Nederland

In de volgende subparagrafen wordt per gebiedstype een overzicht gegeven van de effectiviteit van
diverse maatregelen in de beschreven projecten. Hieruit kunnen de meest effectieve maatregelen
worden bepaald.

2. 7.1

Overzicht van maatregelen in wegzijgingsgebieden met een slecht doorlatende laag op
geringe diepte

Maatregel
beschreven projecten

Effecten op waterber-

oppervlakte (hal

ging

Kosten
Hfl.

Dempen van ontwateringsmiddelen ( + evt.
afwatering)
Dwingelderveld

Agws ca. 1 m

3500

1 000 000

Bossen Slaenerzand en Gees

Agws ca. 1,5 m

840+1470

40000

Boswachterij Appelscha

Agws ca. 1,5 m

1828

50000

Boswachterij Dwingeloo

Agws ca. 1,5 m

2000

300 000

Agws enige decime-

600

150 000

192

?

Duurs wouderheide

ters
Delleboersterheide

watervoorraad 20 à
30% groter

ontwatering en afwatering afdammen en
compartimentering
Bargerveen

Agws ca. 3 m

2000

? (duur)

Groote Peel

Agws eerst 40-1 00

1360

? (duur)

1360

enkele miljoe-

cm, later toename
wegzijging
Bufferzone met hoog peil (70 cm -mv)
Groote Peel

ca. 1 0% minder weg-

nen

zijging
Mariapeel en Deurnese Peel

idem

2470

idem

75% minder afvoer;

760

95 000

ca. 250

-

Retentiebekken
Chaamse bossen

Agws 1 5-45 cm
Verloofing
rond bovenlopen Drentse Aa

ca. 5% meer kwel in
beekdal

Landbouwgewassen - > heide
stroomgebied Drentse Aa

5-10% meer kwel in

-

beekdal
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Verklaring afkortingen:
b.gws

grondwaterstandsstijging

?

kosten onbekend
kosten niet van toepassing; modelsimulatie

Neveneffecten, plaatselijke omstandigheden, aanvullende maatregelen, etc., zijn §2. 1 vermeld.
Het dempen van ontwateringsmiddelen in wegzijgingsgebieden met een slecht doorlatende laag in
de ondergrond is zeer effectief (zie eerste groep in de tabel). Op gronden met een andere functie
dan natuur treedt daardoor in de winter wateroverlast op (voorbeeld: fietspaden en recreatieverblijven).
De met deze maatregel te. beïnvloeden oppervlakte kan groot zijn.
Teneinde door afdammen en peilverhoging water vast te houden dient ook de omgeving niet te diep
ontwaterd te worden, zeker niet wanneer de weerstandslaag dun is (voorbeeld: Groote Peel). Een
dergelijke bufferzone kan grote kosten met zich meebrengen. Intern in de hoogveenrestanten is
compartimentering effectief; het is echter duur en lokaal van karakter. De uitstraling naar de
omgeving toe is gering in termen van grondwaterstandsverhoging, maar groter als het om de afvoer
gaat (voorbeeld: Bargerveen).
Retentiebekkens dienen vooral om benedenstrooms wateroverlast te voorkomen. Daarnaast treedt in
het gebied rondom het retentiebekken wellicht aanzienlijke vernatting op.
Vergroting van de grondwateraanvulling door verdampingsreductie levert, vanwege het wegzijgingskarakter van de besproken gebieden, vooral in benedenstroomse gebieden winst op in de vorm van
toegenomen kwel.
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Overzicht van maatregelen in kwelgebieden met een slecht doorlatende laag op geringe

2. 7.2

diepte

Effecten op waterber-

Maatregel
beschreven projecten

oppervlakte (hal

Kosten
Hf I.

ging

Ontwateringsmiddelen verwijderen
Denekampse Veld
modelberekening

LlGHG 30-80 cm

ca. 10

-

1

?

LlGLG 30-50 cm
praktijk: 6 ha buisdrainage weg

kwel over groter opp.
(1 ha)

Verondiepen ontwatering
Denekampse Veld

LlGHG 30 cm

enige ha

-

Oude Diep:

+ 40 cm

kwel verdwijnt

ca. 1 00 ha

-

+ 20 cm

Llgws 1 0 cm, minder
kwel

Verhoging oppervlaktewaterpeilen
Groenlose Slinge: met stuwen
1 3 cm peilverhoging

-

Llgws 1 0 cm, Llafvoer
10%

45 cm peilverhoging

Llgws 40 cm, Llafvoer
40%

Rheebruggen
ontwatering +20-40 cm

kwel valt weg

afwateringsleiding +50 cm

Llgws 5-30 cm, Llkwel

afwateringsleiding +1m

Llgws 10-50 cm,

ca. 100 ha

+0.5 mm/d
ca. 100 ha

Llkwel +0.5-3.5
mm/d
Inundatie
Dinkeidal

-

retentie

Verkleining dwarsprofiel beek
Oude Diep

peilverhoging, meer

vooral in mid-

kwel in beekdal, 's

denloop

-

winter beheerste
inundatie
Afdammen afwateringsleidingen
De Mortelen (puindammen)

Llgws 60-70 cm

?

Verklaring afkortingen:
.Llgws

grondwaterstandsstijging

.LlGLG

stijging Gemiddelde Hoogste Grondwaterstand

.LlGHG

stijging Gemiddelde Laagste Grondwaterstand

?

kosten onbekend
kosten niet van toepassing; modelsimulatie

Neveneffecten, plaatselijke omstandigheden, aanvullende maatregelen, etc., zijn in de tekst van
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§2.2 vermeld.
Het verwijderen van alle ontwateringsmiddelen in gebieden met kwelafhankelijke natuur is
ongewenst, omdat dan verzuring optreedt. Vooral in de winter is het nodig dat ondiepe ontwateringsmiddelen het regenwater afvoeren. Indien ten behoeve van kwelgebieden met een slecht
doorlatende ondergrond in naburige terreinen de ontwateringsmiddelen worden verwijderd,
resulteert de maatregel in vergroting van de grondwatervoorraad in winter en voorjaar. In de zomer
zijn aanvullende maatregelen nodig: de peilen in het afwateringsstelsel moeten worden verhoogd.
Peilverhoging in de waterlopen is in deze gebieden een effectieve maatregel, maar bij grote
peilverhogingen wordt de kwel weggedrukt. In elk terrein zal een specifieke optimale peilverhoging
bepaald moeten worden. Veranderingen in de peilen van de detailontwatering hebben 's winters
(lokaal) veel effect, maar in de zomer zakken de grondwaterstanden diep weg. Dan helpen alleen
peilverhogingen in de primaire waterleidingen.
Bij verkleining van de dimensies van waterlopen is de kans op inundaties groot, tenzij retentiebekkens worden aangelegd. Deze retentiebekkens kunnen effectief zijn, maar vragen een groot
ruimtebeslag. Bijkomend voordeel (in natuurgebieden) is, dat in het gebied rondom het retentiebekken aanzienlijke vernatting kan optreden.
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2. 7.3

Overzicht van maatregelen in wegzijgingsgebieden met een dik freatisch watervoerend
pakket

Effecten op waterber-

Maatregel

oppervlakte (ha)

beschreven projecten

Kosten
HfI.

ging

Ontwateringsmiddelen verwijderen
Llgws 20-30 cm

Neterselse Heide

tot op 100 m
afstand

-

Llgws 100 -125 cm

5000 ha

?

Llgws 1 0-20 cm

tot op 300 m

100 000

Bovenloop afdammen
Riels Laag
Verendieping
Aa of Goorloop (peil 1 0-30 cm hoger)

afstand (ca.
120 ha)
Verhoging oppervlaktewaterpeilen
Ws. IJsselland-Baakse Beek: gem. droog-

watergangen ca. 6

legging 20 cm hoger

weken langer water-

-

voerend
Retentie
bassin 30 ha bovenloop Veengoot

?

infiltratie 6% meer,
piekafvoeren 25%
minder

Verwijderen naaldbos
Rovertse Heide

~gws

1 m

120 ha

?

Modelstudie Neterselse Heide: elke twee-

~gws

in zomer 20-40

ca. 200 ha

-

de boom

cm

Infiltratievelden
't Klooster

via slotenstelsel

RWZI Ruurlo 446 000

Llgws 5 cm en meer:

8000 ha

groter opp. kwel:

600ha

1.4 milj.

via bassin

m 31j effluent

3 000 000

3.6 miljoen m 3/j inf.

m 31j inf.

2 000 000

Llgws 5 cm en meer:

2000 ha

groter opp. kwel:

75 ha

1 7% - > lokaal grond-

60-100 ha

750 000

water
48%

200 000 tot

->

regionaal

kwelgebied ca.

grondwater

ha

~gws

60-100 ha

20-70 cm

Verklaring afkortingen:
~gws

grondwaterstandsstijging

int.

infiltratie

?

kosten onbekend
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kosten niet van toepassing; modelsimulatie
Neveneffecten, plaatselijke omstandigheden, aanvullende maatregelen, etc., zijn in de tekst van
§2.3 vermeld.
Het dempen van ontwateringsmiddelen in wegzijgingsgebieden met een goed doorlatende ondergrond is lokaal effectief; de maatregel dient echter aangevuld te worden met andere maatregelen.
Omdat dergelijke gebieden via grondwaterstroming in directe verbinding staan met de wijde omgeving, moet gedacht worden aan minder ontwatering in de wijde omgeving.
Verendiepen is in deze gebieden dé manier om de drainagebasis te verhogen. Algehele stopzetten
van de afwatering is zeer effectief als waterconserveringsmethode: dit blijkt in Riels Laag.
Het verwijderen van naaldbos lijkt in deze gebieden vrij effectief tot zeer effectief.
Infiltratie-voorzieningen aanleggen is duur, maar levert voordeel aan meerdere watergebruikers, met
name bedrijven die grondwater winnen en bedrijven die grondwater gebruiken voor beregening.
Benedenstroomse kwelgebieden zijn gebaat bij alle genoemde methoden om de grondwaterberging
of -aanvulling in de wegzijgingsgebieden te vergroten.
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2. 7.4

Overzicht van maatregelen in kwelgebieden met een dik freatisch watervoerend pakket

Effecten op waterber-

Maatregel
beschreven projecten

oppervlakte (ha)

Kosten
Hf i.

ging

Ontwateringsmiddelen verwijderen
Binnenveld (Veenkampen)

verzuring; Llgws nihil

ca. 20

Reitma

verzuring

135

Llgws 20-25 cm, kwel

ca. 3500

Verendiepen ontwatering
Reestdal (overkluizing in beekdal)

800 000

neemt af.
Binnenveld (regionaal)

-

0.1 mm.d· 1 meer kwel
per 1 0 cm bodemverhoging

Verhoging opp.waterpeilen: lokaal door
stuw
Hacktort + 1 .30 m

LlGVG 25 cm

ca. 200

200 000

Verhoging opp. waterpeilen: door stremmen
afwatering
De Mortelen (puindrempels)

Llgws 60-70 cm

?

Ruiten Aa (hermeandering)

Llgws decimeters?

2 000 000

Keersop (extensiveren maaibeheer)

Llpeil 30-40 cm

batig

Llgws winter 50 cm

-

Regionale verhoging opp. waterpeilen
Reestdal + 50 cm

Llgws zomer 35 cm
Automatisering stuwbeheer (§2.5):
Ruiner Aa
Koningsdiep sec

Llgws 1 0-1 5 cm

1 000 000

10-20% minder wa-

-

terinlaat
terugmalen

25% minder waterinlaat

Wildenborch

Llgws voorjaar 5-1 5

-

cm; zomer nihil
De Aa (Vinkel e.o.)

Llgws zomer 1 0-30

batig

cm
Tweefasenbedding
Rvk. Brummen-Voorst

LlGHG 0 cm

-

LlGLG 10 cm

Verklaring afkortingen:
Llgws

grondwaterstandsstijging

LlGLG

stijging Gemiddelde Hoogste Grondwaterstand

LlGHG

stijging Gemiddelde Laagste Grondwaterstand

LlGVG

stijging Gemiddelde Voorjaarsgrondwaterstand
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Rvk.

Ruilverkaveling

?

kosten onbekend
kosten niet van toepassing; modelsimulatie

Neveneffecten, plaatselijke omstandigheden, aanvullende maatregelen, etc., zijn in de tekst van
§2.4 en §2.5 vermeld.
Het verwijderen van alle ontwateringsmiddelen in gebieden met kwelafhankelijke natuur is
ongewenst, omdat dan verzuring optreedt. Vooral in de winter is het nodig dat ondiepe ontwateringsmiddelen het regenwater afvoeren.
In kwelgebieden met een goed doorlatende ondergrond kan kwelwater alleen worden geconserveerd
door maatregelen in de wijde omgeving. Voor kwelgebieden met een goed doorlatende laag is het
nodig dat ook in wegzijgingsgebieden op grote afstand water wordt geconserveerd.
Conserverende effecten van actief peilbeheer zijn gering wanneer de eisen vanuit de landbouw de
speelruimte bepalen.
Ingrepen in de afwatering lijken effectief; echter, er zijn niet veel praktijkervaringen mee.
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2. 7.5

Conclusies ten aanzien van de effectiviteit

Het is mogelijk om uit de overzichten van effecten per maatregel, zoals in de vorige paragrafen
gegeven, per gebiedstype een rangorde van meest effectieve maatregelen op te stellen. In deze
paragraaf wordt een rangorde gegeven. In onderstaande tabel zijn de waterconserverende
maatregelen, per gebiedstype, in volgorde van effectiviteit gezet. De effecten op de grondwaterstanden en kwelfluxen hebben zwaar meegewogen. De meeste cijfers zijn eerder maxima
(gemeten op punten waar het maximale effect wordt bereikt) dan gemiddelde waarden. De kosten
van maatregelen hebben de rangorde niet bepaald. Deze zijn te zeer afhankelijk van de plaatselijke
situatie; daarom is ook slechts de orde van grootte aangegeven. Voor de relatieve effectiviteit van
het stoppen van grondwaterwinningen, die in deze studie slechts zijdelings is onderzocht, wordt
verwezen naar § 2. 5.
Tabel 2.6

Generalisatie van effectiviteit van maatregelen. Getalswaarden geven orde van grootte
aan.

Maatregel

grondwaterstandsstijging

invloedsgebied

effect op wegzijging of kwel

kosten (per
ingreep)
ca. Hfl.

/-A-1 w Wegzijgingsgebieden met
slechtdoorlatende laag
op geringe diepte

1

Ontwateringsmiddelen dempen

30-150 cm

groot

2

Afdammen en omkading

40-300cm

beperkt

3

'Donker naaldbos' kappen•

?

groot

10 000
evt. sterke
wegz.

1 000 000
100 000

----------------------------------- ---------------- ---------- -------------- ---------Ondersteunende maatregelen:
1
retentiebekken
2

bufferzone

Effect:
Minder overstromingen benedenstrooms; gunstig
neveneffect: grondwaterstandsstijging
Vermindering wegzijging

100 000
1 000 000

geen probleem

I-A-2w Wegzijgingsgebieden met dik
freatisch watervoerend pakket

1

Afwatering volledig stremmen

100-125 cm

groot

?

2

'Donker naaldbos' kappen

20-100 cm

groot

?

3

Ontwateringsmiddelen verwijderen

20-30 cm

10 000

4

Verendiepen grote watergangen

10-20 cm

enige 100en meters
idem

5

Verhogen oppervlaktepeilen door
stuwen

O-enige decimeters
(niet in zomer)

idem

10 000 tot
100 000

100 000

------------------------------------ r----------------- ---------- -------------- ---------Ondersteunende maatregelen:
1
retentie en infiltratie in sloten
2

retentie en infiltratie in bassins

Effecten:
minder piekafvoeren, compenseren grondwateronttrekkingen
idem, iets minder effectief

100 000 à
1 000 000
idem
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Maatregel

grondwaterstandsstijging

invloedsgebied

effect op wegzijging of kwel

b

1-A-1 k Kwelgebieden met slecht doorlatende laag op geringe diepte
1

2

Peilverhoging in afwateringsleidingen
Ontwatering verendiepen

kosten (per
ingreep)
ca. Hfl.

5-50 cm

1 00-en ha

positief

0-30 cm

max. enige
ha

licht negatief

----------------------------------- ---------------- ---------- --------------· t----------Ondersteunende maatregelen
Hoogwaterbeddingen
1

Effecten:
Minder overstromingen, hogere drainagebasis

2

Beheerste inundatie

Inundatiegebieden

I-A-2k Kwelgebieden met dik freatisch ·
watervoerend pakket
1

2
3

Peilverhoging door stremmen
afwateringsleidingen
Regionale peilverhoging door verendiepen sloten
Regionale peilverhoging door stuwen

30-70 cm

groot

meer kwel

?

ca. 10-30 cm

per perceel

100 000

ca. 10-50 cm
(niet permanent)

idem

kwel in maaiveld
lokaal: positief
of negatief

10 000 à
100 000

----------------------------------- ---------------- ----------- -------------- ---------Ondersteunende maatregelen:
1
Hoogwaterbeddingen

Effecten:
minder inundatie; gem, peil hoger

Geen praktijkervaringen mee in dit gebiedstype. Inschatting: vrij grote grondwaterstandsstijgingen.

De meeste maatregelen om de afwatering te vertragen zijn zelden of nooit toegepast. Gezien de
verwachte effectiviteit zijn er op dit terrein nog veel mogelijkheden voor waterconservering en
verdrogingsbestrijding. Overstromingsrisico's en de veelal slechte kwaliteit van oppervlaktewater
spelen een grote rol in de overweging van waterbeheerders, die zich tegenover dit soort maatregelen voorzichtig opstellen.
Met grootschalige infiltratie-projecten of grootschalig kappen van donkere naaldbossen bestaan nog
weinig ervaringen.
Met het vasthouden van oppervlaktewater in bassins bestaan nog vrij weinig praktijkervaringen: de
ervaring in de Chaamse bossen is de enige belangrijke.
Wegzijgingsgebieden
Lokale maatregelen lijken op slecht doorlatende gronden veel effect te sorteren. Om een effect tot
buiten de wegzijgingsgebieden (dus in het benedenstroomse gebied) te verkrijgen moeten de
maatregelen op zo groot mogelijke schaal worden getroffen.
In goed doorlatende wegzijgingsgebieden zijn de effecten van maatregelen op lokale schaal klein,
maar kunnen meerdere kleine ingrepen samen een wezenlijke bijdrage leveren aan het conserveren
van water. Kwel in benedenstroomse gebieden neemt door berging in wegzijgingsgebieden toe.
Maatregelen die hier het meest geschikt zijn, zijn het verwijderen van ontwateringsmiddelen en het
vergroten van de grondwateraanvulling. Speciaal in slecht doorlatende (hoogveen)gebieden biedt
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omkading een goede maar dure oplossing. In goed doorlatende gebieden is gebleken dat stremmen
van de afwatering veel waterconservering oplevert (project Riels Laag).
Ook voor landbouwkundig gebruik is in wegzijgingsgebieden een stijging van de grondwaterstand in
de zomer positief ter bestrijding van droogteschade. In winter en voorjaar staat daar enige
natschade tegenover, met name op gronden met een slecht doorlatende laag.

Kwelgebieden
Verwijderen van de ontwateringsmiddelen leidt in kwelgebieden vaak tot verzuring, doordat
regenwaterplassen op het veld kunnen blijven staan.
Oppervlaktewaterpeilverhoging is vooral effectief als ook het peil in de hoofdwatergang van de
afwateringseenheid verhoogd wordt.
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3 Hoog-Nederland , sterk hellende gebieden

In deze paragraaf komen de ervaringen met waterconservering in de hellende gebieden in Nederland
aan de orde. De hydrologische gebiedstypen waar het om gaat zijn stuwwallen, kustduinen en het
Limburgse heuvellandschap. Omdat elk van deze gebieden zijn eigen karakteristieken heeft, zullen
de ervaringen per gebiedstype besproken worden.
In de gebiedstypen die in deze paragraaf aan de orde komen, kan door oppervlaktewaterbe heer
nauwelijks water worden geconserveerd, omdat de hellingen er steil zijn. Er blijven dan de volgende
maatregelen over:
infiltratie vergroten en oppervlakkige afstroming verkleinen
verdamping verminderen
grondwateronttrekk ingen verminderen.
Ingesneden in de hoger gelegen gebieden kunnen beekdalen liggen. Hierin kan door maatregelen om
de afvoer te stremmen enig water worden geconserveerd.
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Figuur 3.1 Ligging van de beschreven projecten in hellende gebieden
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3 . ·j

Stuwwallen

Op de stuww all en is eigenlijk , net als in weinig hellende Pleistocene gebieden , onderscheid te
maken in:
gebieden met een slecht doorlatende la ag op geringe diepte, en
gebieden met een goed doorlatende ondergrond tot o p grote diepte .
Door het gestuwde karakter van de ondergrond is de lokatie van sle c ht doorlatende lagen niet altijd
goed bekend ; het is ook mogelijk dat deze verticaa l gesteld zij n in plaats van horizontaal .
Er zijn vrijwel geen praktijkervaringen met waterconserverend e maatregelen .
Maaiv eldverlaging en kap van donker naaldhout in het Kootwijkerveen
Het Kootwijkerveen ( 1 0 ha) is in de winter 1 984- 1 985 uitgegraven tot op een d iepte van 40 cm .
Eerst t rad sterke minerali satie op . Verru igi ng was het gevolg . Eerst werden dezelfde grondwaterstanden aangehouden als voor de uitg raving . In juni 1986 werd bij wijze van experim ent de
afvoersloot met een dam afgesloten , om ervoor te zorgen dat de vee nputten in het vee nrestant in
de zomer niet droog kwamen te staan , en opdat de minera li satie zou verminderen (Londo et al .,
1 991) . Het dichten van de af voers loot leidde sinds de w inter 1986/198 7 tot een sterke stijging van
de waterstand (60-70 cm ), waardoor de uitgraving grotendeels onder water kwam te staan .

Figuur 3 .2 Hu idige situatie in het Kootwijker v ee n (Londo et al ., 1991)
In de afgelopen jaren zijn de oprukke nde bossen , die relatief veel verdampten (zijn re iken doo r de
leemlaag heen en onttrekken uit de zand ige watervoerende pakketten) gekapt, waardoor de
grondwaterstand gestegen is (Van der Linden et al ., 1996) .
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Grondwater modellering Veluwe
In een regionale modelstudie van de Veluwe zijn de effecten van verloofing en grondwater winningen
berekend (Gehrels, 1995). Voor verloofing is uitgegaan van de extreme situatie dat alle naaldbos op
de Veluwe uit het veel verdampend e 'donkere naaldhout' (Douglas en Fijnspar) bestaat. Van de
grondwater winningen zijn de pompstation s Putten, Schalterber g (bij Beekbergen ), Beekbergen , Ede
en Holk (bij Nijkerk) in beschouwin g genomen. Tevens is het effect van de inpoldering van de
Flevopolder s berekend. Uit de scenariober ekeningen blijkt dat van de drie onderzocht e ingrepen
verloofing het grootste effect sorteert op de grondwater standen. Grootschali ge verloofing (figuur
3.3) heeft -volgens de berekeninge n- een groter effect dan de inpoldering van Flevoland en heeft
een uitgestrekte re invloed dan de grondwater winningen.
Verlagingen door grondwater onttrekking en zijn in vergelijking tot de twee regionale ingrepen lokaal
van aard (figuur 3.4; als voorbeeld is pompstatio n Putten gegeven; de berekeninge n zijn ook
uitgevoerd voor de 4 andere pompstation s). Echter, effecten zoals een verminderin g van de afvoer
van beken en sprengen, en kwelfluxen op de flanken van de stuwwallen zijn niet expliciet in
beschouwin g genomen in deze

studie~

Figuur 3.3 Berekende verhoging van de freatische stijghoogte door 100% verloofing op de Veluwe
en de Utrechtse Heuvelrug, ongeveer 5 jaar na de ingreep (Gehrels, 1995)
'Kleinschali ger' verloofing (het gaat nog om duizenden hectaren) heeft, volgens deze berekeninge n,
een ongeveer even grote invloed op de grondwater standen als de grondwater winningen (figuur 3.5).
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Figuur 3.4 Berekende verlaging van de stijghoogte in het tweede watervoerende pakket rond PS
Putten op 1 januari 1993, 8 jaar na het begin van de winning (Gehrels, 1995)
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Figuur 3.5 Berekende verhoging van de stijghoogte in het tweede watervoerende pakket door
100% verloofing van de bossen tussen Garderen en Harderwijk (Gehrels, 1995)
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Duinen

De kustduinen in Nederland zijn goed doorlatende zandige afzettingen met in de ondergrond een
zoetwaterbeL Er zijn veel ervaringen met bestrijding van de verdroging in de duinen. De verdroging
is meestal veroorzaakt door grondwaterwinning ; soms is ze veroorzaakt door een diepe ontwatering
in de polders en geestgronden aan de landzijde ten behoeve van landbouw (tuinbouw).

3.2.1

Beperken van de afwatering en de ontwatering

Schouwse duinen
In de Schouwse duinen heeft men ten behoeve van natuur in de duinvalleien en landbouw op de
meer landinwaarts gelegen vroongronden een groot aantal stuwen geplaatst op de rand van het
du~ngebied (inclusief vroongronden) en de landinwaartse polder waar de grondwaterstand zich
beneden NAP bevindt. De bedoeling is dat vooral in het voorjaar het water minder snel moet
wegzakken en dat het in de zomer beter vastgehouden moet worden. Naast circa 30 stuwtjes zijn in
1992 twee vijzelgemalen geplaatst om water te kunnen terugpompen. De stuwen bleken tussen
1993 en 1995 de verwachte opstuwing te geven (mond. meded. A. van de Straat); de grondwaterstanden in het voorjaar zijn circa 25 cm gestegen. Er zijn nog vier extra stuwen geplaatst in
1993. Sommige stuwen hadden teveel effect (kelders van huizen stonden onder water) waardoor
besloten is de stuwhoogte in de winter en het vroege voorjaar te verlagen. De bebouwing in en
langs de duinen blijkt de beperkende factor voor het stuwbeheer te zijn.
Kosten: fl. 275 000,-. Oppervlakte: 2500 ha.

West

Oost

polder

I

Figuur 3.6 Schematische doorsnede van de Schouwse duinen. Het grijze vlak geeft de grondwaterstandsdaling aan door de ontwatering in de polder (Buit, 1994)
Er zijn bovendien plannen om water vast te houden in bassins aan de rand van de vroongronden,
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ten behoeve van verbetering van de vochtvoorziening in de landbouw in de zomer, en voor
drinkwaterwinning (mond. meded. A. van de Straat).
Zwanenwater
Door Natuurmonumenten is geconstateerd dat in de 19 jaar dat zij het duingebied Zwanenwater
beheert, structurele verlaging van de grondwaterstand in de oostelijke valleien is opgetreden. Er is
onderzoek gedaan naar mogelijke maatregelen met als doelstelling dat de grondwaterstand aan de
oostrand van het gebied wordt verhoogd (Witteveen +Bos, 1991 ). Dit kan gebeuren door vermindering van de wegzijging, zodanig dat er in de duinvalleien een meetbare grondwaterstijging optreedt
en er in het voorjaar maximaal een plasdras-situatie ontstaat in de valleien.
De effecten van 3 scenario's zijn berekend:

* De polders aan de landzijde dienen in hun geheel als hydrologische bufferzone met peilverhoging
van 75 cm (een plasdrassituatie). Dit leidt tot herstel van de historische toestand.

* Een 100 meter brede hydrologische bufferzone met 75 cm peilverhoging leidt tot grondwaterstandsstijgingen in de duinen van 0 tot 40 cm.
Vanuit hydrologisch oogpunt zou dan net zo goed kunnen worden volstaan met opzetten van het
peil in de sloot langs reservaat het Zwanenwater, omdat het bovenste watervoerende pakket langs
de reservaatsrand dun is en de weerstand van de eerste slecht doorlatende laag hoog.
Een waterdicht scherm tot de slecht doorlatende laag op 2 tot 5 m diepte leidt weer tot dezelfde
effecten als een randsloot met een hoog peil. Het scherm kan bestaan uit folie of bentoniet-cement,
uit te voeren met een opvangsloot aan de duinzijde.
Kosten: ca fl. 1 000 000,-; oppervlakte: 575 ha (Pellenbarg en De Vrieze, 1991).
Duinvalleien met kwelafhankelijke natuur; Griltjep/ak (Terschelling)
In duingebieden geldt hetzelfde als in goed doorlatende gebieden in Hoog-Nederland, namelijk dat in
kwelgebieden peilverhoging in het kwelgebied zelf niet leidt tot conservering van water met de
gewenste kwaliteit. Ervaringen hiermee zijn bekend in de kwelvallei Griltjaplak op Terschelling (Van
der Linden et al., 1996). Door grondwaterwinning is er een grondwaterstandsdaling van 10-35 cm
opgetreden. Ter compensatie hiervan zijn dammen en stuwen aangelegd. Deze hebben ertoe geleid
dat het gebied een infiltratiegebied is geworden, waarin grondwater niet kan uittreden. Het vastgehouden regenwater leidt tot verzuring. Het vastgehouden oppervlaktewater is bovendien te voedselrijk, zodat zich nutriëntrijke organische sliblagen ontwikkelen. Hierdoor zijn karakteristieke plantensoorten uit de vallei verdwenen. In 1992 is de vaste dam opengebroken en is er een regelbare stuw
met schotbalken geplaatst, zodat een ophoping van regenwater kan worden voorkomen. Het is nog
niet bekend of daardoor de lokale basenrijke kwelstroom in voldoende mate terugkeert.
Moks/ootvallei, Texel
In 1880 zijn de vochtige en natte duinvalleien van Grote en Pompevlak op Texel ontwaterd door de
Moksloot, zodat er landbouwgronden konden worden aangelegd. De verdroging nam snel toe, ook
door polderpeilverlaging in het naburige gebied. In 1935 is de bovenloop van de Moksloot op zeven
plaatsen afgedamd. In 1955 maakte waterwinning een eind aan de landbouw. In 1972 voerde de
Moksloot geen water meer af. In 1973 werd een alternatief gevonden voor een deel van de
drinkwaterwinning; het werd uit Waddenzee-water gedestilleerd bij elektriciteitscentrale Oudeschild.
In 1987 was de waterfabriek versleten en is een pijpleiding voor drinkwater vanaf het vasteland
aangelegd. De waterwinning in het Mokslootgebied werd beëindigd. Er waren twee alternatieven
(Staatsbosbeheer/ Grontmij, 1994): helemaal geen water afvoeren, of een deel van het water
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afvoeren via de Moksloot.
Het gebied was sinds 1972 al behoorlijk vernat en er zou nog een halve meter grondwaterstandsstijging bovenop komen. Hierdoor zouden de valleien lang onder water komen te staan. Om maaien en
plaggen, ter bestrijding van eutrofiëring, mogelijk te maken was waterafvoer eigenlijk noodzakelijk.
Als in de winterperiode vanaf een bepaald peil water afgevoerd zou worden, zou de kwel bevorderd
worden, vanuit naburige delen van het duin. Dit betekent minder regenwaterinvloed. Daarom zijn in
de Moksloot automatisch regelbare stuwen geplaatst. In 1993 is de ontwatering van de Moksloot
naar zee weer opengemaakt en zijn delen van de Moksloot schoongemaakt.
Kosten: 100 000,-; Oppervlakte: 100 ha (Pellenbarg en De Vrieze, 1991).

3.2.2

Verdampingsreductie

Schiermonnikoog
In het kader van het Verdrogingsproject Schiermonnikoog is een pakket van maatregelen voorgesteld om de verdroging tegen te gaan. De belangrijkste hydrologische maatregelen zijn:
Omvorming van het naaldbos naar 'natuurlijke duinvegetatie'. Kosten: fl. 45 000,Verplaatsing van de helft van de grondwaterwinning naar de Westerplas. In de toekomst zal dan
in de Hertenbosvallei 75.000 m 3 /j i.p.v. 150.000 m 3 /j worden gewonnen. Kosten fl. 2 500 000,Het effect van deze maatregelen op de waterstand en de kwelintensiteit in het Kapenglop is
doorgerekend met behulp van een numeriek detailmodel van Kapenglop (Van lmmerzeel, 1992).
Het effect van beide maatregelen is ongeveer even groot, volgens de berekeningen. De zomer- en
wintergrondwaterstanden worden 10 cm hoger (ca. 1000 ha); de inundatieduur neemt toe met circa
één maand. Er treedt bovendien een verhoging van de kwelintensiteit op, met name in het voorjaar.
Vooral aan de zuidrand van de duinen is er toename van 1 mm/d tot 2 mm/d.
Intussen zijn 3 lokaties geselecteerd om bosopstanden te verwijderen (ca. 50 ha). Over het hele
eiland zal omvorming van naaldhout naar loofhout plaatsvinden (Stuurgroep proefproject verdroging
Schiermonnikoog, 1993). De voorbereidingen voor het winnen van drinkwater nabij de Westarplas
zijn getroffen en de vermindering van de waterwinning in de Hertenbosvallei wordt verwacht (mond.
meded. M. Clewitz).

3.2.3

Verminderen grondwateronttrekking

Verminderen van de drinkwateronttrekking is een maatregel die bij alle herstelprojecten in de duinen
als eerste overwogen wordt. De effecten hiervan zijn groot: grondwaterstandsverhogingen van een
halve meter tot 2,5 meter worden genoemd bij het gehele stopzetten van diverse winningen
Pompevlak op Texel (Bakker en Louman, 1990): 50-80 cm;
Zuid-Kennemerland (Louman, 1989): 1 00-250 cm;
Grafelijkheidsduinen bij Den Helder (Van der Linden et al., 1996): 200 cm.
Open infiltratie om drinkwaterwinningen in de duinen te compenseren leidt tot eutrofiëring.
Momenteel wordt diepinfiltratie beschouwd als een compensatie-methode met verwaarloosbare
schadelijke effecten op de ecosystemen in duingebieden.
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3.3

Het Limburgse heuvellandschap

In Zuid-Limburg liggen goed doorlatende Krijtafzettingen op slecht doorlatende schalies en zandstenen. De ondoorlatende basis in het uiterste zuiden van Limburg ligt dieper dan 800 m beneden
maaiveld (Van Lanen et al., 1995).

3.3.1

Beperking van de afwatering

De van nature diepe insnijding van de beken in dit landschap is door menselijke ingrepen nog
verdiept. Vooral ten behoeve van percelen op de lage delen van de beekdalen, is de drooglegging
aanzienlijk. Het risico op inundatie is niet gering in deze gebieden. Vandaar dat bij beekherstelprojecten ten behoeve van de ontwikkeling van natte natuur in de beekdalen, gekeken wordt naar
mogelijkheden van verondieping in combinatie met oplossingen voor piekafvoeren.

Rode Beek
Een voorbeeld is het plan voor herinrichting van de Rode Beek (De Redelijkheid en Heijen, 1994), die
aan de noordelijk rand van het heuvellandschap loopt. De plannen strekken zich uit tot het
verendiepen van de hoofdgeul, het slechten van kades, het stimuleren van hermaandering en het
leiden van hoge afvoeren door nevengeulen, met name door broekbosopstanden.

Principe Profiel Weerdverlaging

hoogwaterzone

vochtige tot natte laagwaterzone

hoogwaterzone

weerdverfaglngszone

Figuur 3. 7 Geplande nieuwe profiel voor de Rode Beek
Ook in het Castenraayse Broek (De Mars en Van Gooi, 1994) heeft men op een dergelijke wijze het
bos op de bodem van een beekdal vernat. Twee-fasen profielen zijn toegepast in de Vloedgraaf en
in de Pepinusbeek.
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Figuur 3 .8 De Rod e Beek in de huidige situatie

3 .3 .2

Infiltratie

In de landelijke gebieden van Limburg zijn voor zover bekend geen ervaringen met bevordering van
infiltratie . Het waterschap Roer en Overmaas bestudeert vooral de mogelijkheden voor infiltratie in
stedelijke gebieden .

3.3 .3

Verminderen grondwateronttrekking

Noorbeek
De effecten van de onttrekkingen aan de rand van het Plateau van Margraten op de Noorbeek en de
afvoeren van daar aanwezige bronnen zijn onderzocht (Van Lanen et al. , 1995) . Uit modelberekenin gen blijkt dat het effect van de grondwaterwinning en , in totaal 13, 5 miljoen m 3 per jaar, op het
stroomgebied van de Noor klein is . Aan de noordrand van het dal wordt de grondwaterspiegel met
maximaal 5 cm beïnvloed . Deze verandering bedraagt slechts een fractie van de natuurlijke
fluctuatie ten gevolge van het neerslagpatroon . De gemiddelde afvoer van de Noor is met minder
dan 2 % afgenomen ten gevolge van de winningen. Het is waarschijnlijk dat de insnijding van de
Noor ten gevolge van de riooloverstort bij Noorbeek een groter effect heeft op de grondwaterstan den in het dal dan de waterwinning op het plateau van Margraten .
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3.4

Conclusies ten aanzien van de effectiviteit van ingrepen in hellende gebieden

In deze paragraaf wordt per gebiedstype een overzicht gegeven van de effectiviteit van diverse
maatregelen in de beschreven projecten. Hieruit kunnen de meest effectieve maatregelen worden
bepaald. De rangorde is, gezien het geringe aantal beschreven projecten, moeilijk te bepalen.
Grondwaterwinningen hebben een grote impact, maar de effectiviteit van stopzetten hangt natuurlijk
af van de grootte van de winning.

Maatregelen
Beschreven projecten
1-8-3
Stuwwallen
Verloofing
Modellering Veluwe
Kootwijkerveen

Effecten

Oppervlakte
(hal

Kosten
HfI.

Astijghoogten (freatisch en
artesisch) 50-200 cm
grondwaterstandsstijging,
hoeveel is onbekend

regionaal

-

10 ha

?

Astijghoogten 5-50 cm:
Astijghoogten 50-200 cm:

regionaal
lokaal (ca. 50
ha)

-

------------------------------------ -------------------------- -------------- -----------Verminderen grondwateronttrekking
Modellering Veluwe

------------------------------------ -------------------------- -------------- -----------Beperken afwatering en ontwatering
Kootwijkerveen

Agws 60-70 cm

10 ha

?

1-8-4
Kustduinen
1
Grondwateronttrekkingen verminderen
Pompevlak (Texel)

Agws 50-80 cm

300 ha

?

Grafelijkheidsduinen (NH)

Agws 200 cm

100 ha

?

Schiermonnikoog

Agws 1 0 cm; A kwel van 1
naar 2 mm/d

ca. 1000 ha

2 500 000

Agws in voorjaar 25 cm

2500 ha

275 000

terugdringen regenwaterinvloed
vermindering wegzijging;
Agws 0-50 cm

100 ha

100 000

575 ha

1 000 000

------------------------------------ -------------------------- -------------- -----------2

Af- en ontwatering beperken
Schouwse duinen
Mokslootvallei (Texel)

Zwanenwater (NH): bufferzone

------------------------------------ -------------------------- -------------- -----------Verloofing
3

Schiermonnikoog

1-8-5
Limburgs heuvellandschap
Afwatering vertragen
Rode Beek

Agws 1 0 cm; Akwel van 1
naar 2 mm/d

?

45 000

------------------------------------ -------------------------- --------------- -----------Infiltratie"
------------------------------------ -------------------------- -------------- -----------Grondwateronttrekkingen
Noorbeek

Geen ervaringen bekend
~gws

Grondwaterstandsstijging

?

kosten onbekend
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2% van de beekafvoer

Conclusies hellende gebieden

kosten niet van toepassing; modelsimulatie

Neveneffecten, plaatselijke omstandigheden en informatiebronnen zijn in de voorafgaande paragrafen vermeld.
Er zijn weinig ervaringen op de stuwwallen en in het Limburgs heuvelland beschreven.

Duinen
In de veel duingebieden zijn grondwaterwinningen het grote probleem. Indien deze stopgezet
worden, treedt kwel in duinvalleien vrijwel altijd weer op. Meestal zelfs in zo grote mate, dat het
herstellen van de afwatering noodzakelijk is.
In duinen die aan de landzijde grenzen aan polders en geestgronden, is peilverhoging in deze
randgebieden, en beperking van de afstroming een effectieve maatregel om de grondwaterstanden
te verhogen. Wanneer peilverhoging hier niet kan plaatsvinden vanwege andere belangen, zijn
kunstgrepen zoals schermen een zeer dure oplossing.
In sommige duingebieden zijn naaldbossen aangeplant. Deze verdampen meer dan gewone
vegetaties van duin-ecosystemen. Het verwijderen van deze bossen zal daarom de grondwatervoorraad vergroten.
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Ervaringen in Laag-Nederland

4 Laag Nederland

In Laag-Nederland zijn er vooral mogelijkheden om water te bergen in het oppervlaktewater. Dit
betekent dat vooral de volgende ingrepen belangrijk zijn:
a flexibilisering van de oppervlaktewaterpe ilen;
b vergroten van het ruimtebeslag open water;
c verlengen van afvoerwegen.
In slecht doorlatende gronden (veen, klei) zou het effect van vergroting van de drainageweerstand in
veel gevallen inundatie zijn; dit is echter meestal niet de doelstelling voor een terrein.
In Laag-Nederland kan peilbeheer niet altijd een grote bijdrage leveren aan waterconservering . In
kleigronden is het beheerstraject klein. In veengronden is geen ander peil mogelijk dan een hoog
peil, omdat anders de gronden mineraliseren en inklinken. De huidige ontwatering is maximaal en
zou eerder verminderd moeten worden dan vermeerderd (Van Bakel, mond. med.).
In Laag-Nederland is de vraag naar een bepaalde waterkwaliteit een belangrijke overweging bij
waterconservering. Zoet water ten behoeve van landbouwdoeleinde n is schaars in sommige
kuststreken, zoals Zeeland. Behalve in de duinen bevindt het zich in bijvoorbeeld oude kreekruggen,
en tot op geringe diepte in de vlakke percelen (mond. meded. A. van der Straat). In sommige
natuurgebieden is een brakke of zilte standplaats juist gewenst. In de laagveengebieden kennen
natte gebieden van nature een rijke schakering aan voedselrijke tot voedselarme standplaatsen.

Figuur 4.1 Ligging van de beschreven projecten in Laag-Nederland
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4.1

4.1.1

Laagveengebieden

Flexibilisering van de oppervlaktewaterpeilen

Bij het zoeken naar mogelijkheden voor waterconservering is het constante peil dat in polder- en
boezemsystemen wordt gehanteerd een hindernis. Hiervoor is steeds wateraanvoer nodig. Afschaffen van een vast, laag winterpeil levert in het voorjaar een besparing op waterinlaat uit de
boezem om het hoge zomerpeil in te stellen.
In geval van landbouwkundig gebruik blijkt een interval van 20 cm rond de nu geldende peilen
aanvaardbaar te worden geacht; 1 0 cm boven en 1 0 cm beneden het officiële zomerpeil. Wat voor
natuur aanvaardbaar wordt geacht is niet bekend en zal waarschijnlijk van geval tot geval verschillen. Meestal zijn ook voor natuur slechts geringe fluctuaties van circa 20 cm toelaatbaar.
Voor de Friese boezem en polders (Oostindie en Van Bakel, 1988) is berekend dat er door een
dergelijk peilbeheer niet alleen een grondwaterstandsverhoging optreedt in het voorjaar, maar ook
dat een verlaging optreedt in het najaar. Dit zou betekenen dat voor de landbouw zowel een
toename van de wateroverlast als een toename van de droogteschade (voor de meeste gewassen)
het resultaat is.
Noorderpark

Het Noorderpark is een veenweidegebied met afwisselend laag en hoog gelegen polders (waaronder
de diepe Bethunepolder).
Bij invoering van flexibel peilbeheer (20 cm variatie rondom het zomerpeil) wordt voor een aantal
polders een reductie in de wateraanvoer berekend van gemiddeld ca. 50% in een gemiddeld jaar
(1985), wat overeenkomt met 100.000 m3 voor polders van ca. 300 ha (landinrichtingsdienst,
1989). In een 10% droog jaar (1986) is de reductie ca. 25%, overeenkomend met 150.000 m3 voor
polders van ca. 300 ha, of ca. 50 mm.
Voor het Noorderpark is ook nagegaan vanaf welk tijdstip gebiedseigen water moet worden vastgehouden (landinrichtingsdienst, 1989). In de tweede helft van het winterhalfjaar moet zoveel water
worden vastgehouden dat het open-waterpeil aan het begin van het zomerhalfjaar 10 cm boven het
normaal geldende zomerpeil staat. Deze schijf van 10 cm is de opgebouwde reserve; het tijdstip
waarmee met opbouwen hiervan wordt begonnen is alleen in afhankelijkheid van de meteorologische omstandigheden vast te stellen. De landbouwopbrengsten zullen weinig afnemen door een
verlaging van de GLG met 10 cm (schatting 1-2 %), maar vanwege een (geschatte) gemiddeld 20
cm hogere wintergrondwaterstand tussen januari en april worden de huidige opbrengstdepressies op
veengronden en moerige gronden meer dan verdubbeld, van 14 naar 30% en van 9 naar 22%
respectievelijk.
Flexibel peilbeheer is alleen zinvol als het aandeel van de besparing in de totale waterbalans groot is.
Als de wegzijging groot is, is dat niet het geval (zoals in de polders langs de Bethunepolder).
Daarom moet dit probleem, veroorzaakt door de lage drainagebasis in de diepe polders, eerst
worden opgelost (door de drooglegging in deze polders te verminderen). Veelbesproken is daarom
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het inunderen van de Bethunepolder (zie §4.1.4).

-. -

.

:-.':

WATERAANVOER {1 Q6 m3 )
SITUATIE MET LANDINRICHTING
1.1

gemiddeld zomerhalfjaar
(exclusief flexibel peilbeheer)

?dl gemiddeld jaar
0.1

watervoorraad bij flexibel
peilbeheer

INVLOED GEBIEDSVREEMD WATER

!l±im sterke

invloed Loosdrecht

[]J] zwakke
-

invloed Breukeleveen

sterke invloed Vechtwater

CJ geen

invloed, of aanvoer van
gebieds eigen water
van het gebied

Figuur 4 .2 Plansituatie voor het Noorderpark (Dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgron den,
1995)
Ter vergelijking met flexibel peilbeheer is voor dezelfde polders berekend hoeveel effect een
vergroting van het oppervlak open water heeft (Landinrichting sdienst, 1989). Dit is, bij een
peilfluctuatie van 20 cm: 1700 m 3 per ha die wordt omgezet in open water. Ten opzichte van
waterbehoefte van deze polders (10.000-500.0 00 m 3 ) is dit erg weinig.
Het vasthouden van hoeveelheden van 10.000-200.0 00 m 3 in bovengrondse reservoirs (met
afgedichte bodem) met een waterdiepte van 2 meter vraagt om onrealistisch grote reservoirs
(tientallen hectaren) en is dus ook nauwelijks een alternatief voor flexibel peilbeheer.
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Trijegaaster veenpolder

In de Trijegaaster veenpolder (in Midden-Friesland) leidt het toestaan van peilfluctuaties tot 20 cm
beneden het winterpeil (70 cm -mv) tot een aanzienlijke daling (60%) van de aanvoerbehoefte
(TAUW, 1992).
Actief peilbeheer waarbij in het voorjaar zoveel mogelijk water wordt vastgehouden, maar waarbij in
de zomer waterinlaat wordt gestart zodra het huidige zomerstreefpeil (50 cm -mv) wordt onderschreden, levert minder waterconservering. De waterinlaat vermindert dan met 35%.
Een interne circulatie van af te voeren kwelwater zou de behoefte aan aanvoer van IJsselmeerwater
tot 0 terugbrengen, zelfs in droge jaren.
Krimpenerwaard

Voor de herinrichting Krimpenerwaard is een voorontwerp-landinrichtingsplan/MEA-rapport
opgesteld. De mogelijkheden voor een nieuw peilbeheer zijn uitgewerkt (LBL Zuid-Holland, 1995).
In het herinrichtingsgebied is de Holocene deklaag 1 0 tot 20 meter diep; deze bestaat uit diepe
veenweidegronden met aan de oppervlakte een kleilaag van minder dan 40 cm dikte.
De waterhuishoudkundige situatie wordt gekenmerkt door een klein aantal peilgebieden van grote
omvang en een relatief hoog percentage open water berging (10-15%). Wateraanvoer vindt plaats
in het zomerhalfjaar; het grootste deel van het water komt uit de Lek, een klein deel uit de
Hollandse IJssel. De waterbalans (tabel 4.1 en fig. 4.3) geeft een indruk van de hoeveelheid aan- en
afgevoerd water in het gebied.

Z.O.

neerstag

N.W.

~

ZUidPJaapolder

~

drinkwaterwinning

Al biasserwaard

I

wegzijging

Figuur 4.3 Dwarsdoorsnede Krimpenerwaard met waterbalansposten (LBL Zuid-Holland, 1995)
Tabel 4.1

Waterbalans Krimpenerwaard in 1994 (LBL Zuid-Holland, 1995)

Neerslag
Aanvoer
Kwel
(Boland)
Lekwater*
Vreemdwater
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132.7
10.8
7.9
1.5
1.2

Verdamping
Afvoer (gemalen)
Infiltratie/wegzijging
(Boland)
Riolering
Rest (berging)

74.8
77.9
4.1
4.4
7.1

Laagveengebi eden
In de huidige situatie zijn zomerpeilen vastgelegd die tussen de 0 en 10 cm boven de vastgestelde
winterpeilen liggen. Voor de nieuwe situatie is gekeken naar drie mogelijkheden voor het voeren van
een polderpeil in de zomer (figuur 4.4).
1) jaarpeil, waarbij zomer- en winterpeil gelijk zijn (op het niveau van het winterpeil)
2) dynamisch peilbeheer, waarbij gebiedseigen water en neerslag zolang mogelijk in het gebied
worden vastgehouden , waarbij het peil tijdelijk hoger kan worden. In variant 2A wordt alleen een
peilstijging tot 5 cm boven het polder toegestaan; in variant 28 wordt 5 cm boven en 5 cm
beneden het polderpeil toegestaan.
3) permanent zomerpeil, waarbij het slootpeil van april tot oktober 5 cm wordt opgezet met
voornamelijk ingelaten water.

cc

jaarpeil

Jan

ec

dynamisch peil A
+ 5 cm toegestaan

Jan

decJ':öan;;;--- ---- dec

dynamisch peil B
+ 1- 5 cm toegestaan

zomerpeil
vast +5 cm

Figuur 4.4 Oppervlaktewa terpeilverloop bij de peilbeheersvar ianten
Tabel 4.2 Aan- en afvoer bij de verschillende peilvarianten (LBL Zuid-Holland, 1995)

Normaal jaar (1988)
functie

variant

aanvoer

index

milj. m3/jr

landbouw

natuur

jaarpeil

5.6

0

10% droogjaar (1990)
afvoer milj.

aanvoer

m3/jr

milj. m'/jr

47.0

8.1

0

28.5

index

afvoer milj.
m3/jr

dyn. peil A 4.6

-16%

- 40.4

7.1

-12%

24.2

dyn. peil B

3.7

-33%

33.8

6.2

-24%

19.9

zomerpeil

6.5

+16%

48.0

9.0

+12%

29.9

jaarpeil

1.5

0

2.1

0

1.8

-14%

1.5

-28%

1.2

-43%

dyn. peil A 1.1

-27%

dyn. peil B 0.7

-35%

fluctuatie
20 cm

-66%

0.5

12.1

11.2

7.2

6.3
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Het opzetten van het oppervlaktewaterpeil heeft nagenoeg geen effect op de grondwaterstanden in
de aanliggende percelen. Voor een gemiddeld jaar (1988) en een 1 0%-droog jaar (1990) zijn, op
basis van 1 0-daagse gegevens, nieuwe waterbalansen opgesteld. In tabel 4.2 zijn de veranderingen
in aan- en afvoer weergegeven, waarbij de situatie met een jaarpeil als de uitgangssituatie is
genomen.
Uit de tabel is op te maken dat bij het hanteren van dynamisch peilbeheer A de waterinlaat circa 1/6
minder is dan wanneer een jaarpeil wordt vastgehouden (in normaal jaar). Bij dynamisch peilbeheer
B kan de waterinlaat circa 1/3 minder zijn. Bij het hanteren van een zomerpeil dat 5 cm hoger ligt
moet circa 1/6 meer water worden ingelaten dan bij een constant jaarpeil.

Friese boezem
In een modelsimulatie zijn de volgende situaties in beschouwing genomen (TAUW, 1992):
-

de huidige situatie, waarbij het peil zo strak mogelijk wordt vastgehouden;

-

toestaan van 20 cm marge van de peilen waarbij water in en uit het IJssermeer wordt gemalen;
bovenstaande situatie met compartimentering van de boezem, waarbij in elk compartiment alleen
naar behoefte wordt ingelaten.
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Figuur 4.5 Berekend waterstandsverloop over 1978 bij Grauw, met en zonder waterconservering
(TAUW, 1992)
In de tweede situatie kan jaarlijks 60 à 70 miljoen m 3 minder worden ingelaten dan in de huidige
situatie. In natte jaren betekent dit een reductie van 60%, in gemiddelde jaren een reductie van
20%, en in droge jaren een reductie van 10%.
In de derde situatie, met compartimentering, hoeft in de zuidelijk compartimenten nauwelijks water
te worden ingelaten.
De tot nu toe beschreven projecten bestaan voor een groot deel uit landbouwgronden. In natuurgebied de Alde Feanen heeft lt Fryske Gea het risico genomen om de peilfluctuatie nagenoeg geheel
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vrij te laten.

A/de Feanen
DeAlde Feanen in Friesland bestaan voornamelijk uit laagveenmoerassen met petgaten , veenplassen
en meren (f iguur 4 .6) . Het gebied is vanaf 1989 door de terreinbeheerder geïsoleerd van de boezem
door omkading en het afdammen van opvaarten (mond. meded. U. Hosper). Er wordt dus geen
oppervlaktewater meer ingelaten (overstromingssituaties uitgezonderd). Het constante peil van de
boezem wordt niet meer gehandhaafd. Er wordt nu alleen regenwater geconserveerd. De omkading
is ontstaan door de boezemlanden op het oude maaiveldspeil van 0 m t.o .v . NAP te brengen .
In het reservaat vindt nu een fluctuatie van 20 à 30 cm onderschrijding t.o.v. boezempeil en 20 cm
overschrijding t.o .v . boezempeil plaats. Dit geldt voor zowel boezemhooilanden (zomerpolders) als
veenplassengebieden .

Figuur 4 .6 Overzicht overdeAlde Feanen (Van der Ploeg, 1993)
De boezemlanden waren voorheen kwelgebied, nu wegzijgingsgebied. Echter, de wegzijgingsflu x is
beperkt omdatdeAlde Feanen temidden van een groot gebied met veel kwel liggen .
De waterhuishoudkundige winst zit in de waterkwal iteit. Het boezemwater is voedselrijk en heeft
last van algenbloei . In het reservaat is het doorzicht al veel verbeterd . Plaatselijk treedt lichte
verzuring op. Echter, door de kaden heen is nog voldoende contact met de boezem .

75

Ervaringen met waterconservering

Afschaffen zomerpeil. Voorbeeld: Noordwest-Overijssel

Afschaffen van het zomerpeil, dat hoger is dan het winterpeil, leidt tot besparing op de wateraanvoer. Toen in de boezem van Noordwest-Overijssel (Giethoorn, Wieden, Weerribben) het zomerpeil
van 70 cm -mv werd afgeschaft, en gelijk werd aan 80 cm -mv (winterpeil), was circa 50% minder
waterinlaat nodig in de laagveenmoerassen (mond. meded. N. Straathof).

4.1.2

Verlenging afvoerwegen

De grootte van gebieden die onder invloed staan van de boezem kan verkleind worden door het
uitslagwater van polders niet direct op de boezem, maar op een voorboezem te lozen (During,
1991 ). Waterinlaat komt dan in eerste instantie uit de voorboezem (systeemeigen water).
Earnewarre

In het kader van een Regiwa-project is een gemaal geplaatst tussen de laag gelegen polder de
Bolderen (in de Alde Feanen in Friesland) en de hoger gelegen polder Earnewarre. Het kweloverschot van De Bolderen loost nu niet meer op de boezem, maar voorziet Earnewarre van water. De
polder Earnewarre zal een omkading krijgen; de wegzijging uit polder naar diep ontwaterde polders
in landbouwkundig gebruik is groot. Door middel van een overlaat· zal de polder Earnewarre
afwateren op de boezem. Het is nog de vraag of Earnewarre onder invloed van neerslagwater blijft,
of dat het kwelwater uit De Bolderen in de grond kan dringen (Buit, 1994).

ovenlort

Eamewarre

De Bolderen
veen

Figuur 4. 7 Schematische doorsnede van de polders Earnewarre en De Bolderen (Buit, 1994)
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De positieve gevolgen van interne herverdeling van af te voeren kwelwater op de Trijsgaaster
veenpolder in Friesland (TAUW, 1992) zijn beschreven in de vorige paragraaf.
4.1.3

Oppervlakte open water vergroten

Petgaten
Het graven van petgaten wordt toegepast om veengroei op gang te brengen. Hiermee zijn positieve
ervaringen in de Tjongerdellen, De Weerribben, De Wieden en de Nieuwkaapse Plassen (Prins,
1993).
Een groter oppervlak aan water maakt dat het toestaan van peilfluctuaties meer effect sorteert. De
maatregel wordt ook wel toegepast om wegzijging uit waardevolle hoger gelegen polders naar het
betreffende gebied te voorkomen. Zo zijn de mogelijkheden om de diepe Bethunepolder onder water
te zetten onderzocht. Inundatie heeft grote gevolgen voor de Bethunepolder zelf en voor een zone
van twee kilometer breed rondom de polder. In die zone zal de wegzijging sterk verminderen.
Echter, de Bethunepolder zou een ecologisch gezien oninteressante plas worden, terwijl bovendien
de drinkwaterproduktie voor de stad Amsterdam met 30 miljoen m 3 per jaar afneemt.Daarom wordt
voor een gebied als het Noorderpark een groter open wateroppervlak aangeraden (Hartog et al.,
1991 ).

Hoogwaterzone Giethoorn
In de laagveenmoerassen rond Giethoorn is extra berging gecreëerd door open water (mond. meded.
N. Straathof), waaronder geïnundeerd landbouwgebied.
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4.1.4

Ingrijpen in het regionale watersysteem

In deze paragraaf wordt beschreven wat de effecten zijn/kunnen zijn van grootschalige ingrepen die
het regionale grondwaterstromin gspatroon beïnvloeden. Behalve veranderingen in grondwateronttrekkingen is in Laag-Nederland, en dan met name in een aantal laagveengebieden, het opheffen van
verschillen in ontwateringsdiepte een ingreep met grote gevolgen voor het regionale grondwaterstromingspatroo n.
Gebiedsspecifiek zijn er studies verricht naar het verhogen van de peilen in de diepste polders, zoals
de Bethunepolder, Groot Mijdrecht of de Horstermeer. Daarnaast is gekeken naar de effecten van
slechts gedeeltelijk het peilverschil opheffen, door in feite te bufferen met kleine plassen of
plasdraszones aan de rand van deze diepe polders.
Bethunepo/der

In een studie naar waterbeheersingsa lternatieven voor de Bethunepolder (Hartog et al., 1991) zijn
drie varianten beschouwd:
volledige inundatie van de Bethunepolder
het aanleggen van plassen langs de randen van de Bethunepolder
ophogen van het oppervlaktewaterp eil in de gehele Bethunepolder tot een plasdras-situatie.
Uit modelberekeningen blijkt dat de effecten van volledig inunderen het grootste invloedsgebied
hebben, waarin wegzijging en aanvoerbehoefte aanzienlijk afnemen. Bij plassen langs de rand neemt
alleen aan de randen van de aangrenzende polders de wegzijging aanzienlijk af. De betekenis van de
Bethunepolder voor de drinkwaterwinning ten behoeve van Amsterdam heeft het alternatief van
volledige inundatie onbespreekbaar gemaakt. Met behulp van de andere alternatieven is wateraanvoer te minimaliseren door in totaal 100 ha aan plassen aan te leggen n de Bethunepolder, in
combinatie met een plasdraspeil in de rest van de Bethunepolder (peilverhoging 50 cm). Daardoor
wordt landbouw onmogelijk.
Lindepolder

In de Lindepolder in het beekdal van de Linde (Friesland) is de bemaling stopgezet. In het verleden is
er een dik veenpakket afgegraven, waarna een petgatengebied ontstond. De legakkers zijn op hun
beurt geslecht, het gebied is drooggemalen. Na op een twee meter lager niveau te zijn gebracht, is
de grond in cultuur genomen (80 ha grasland vanaf 1930). In het kader van de ruilverkaveling heeft
het gebied een natuurbestemming gekregen. Het gebied vangt veel kwelwater op. Door het stoppen
met malen is er nu en 80 ha grote watervlakte ontstaan.
Er is geen uitstroom/verbindin g met de Linde gemaakt (mond. meded. U. Hosper). Men wacht af
hoeveel grondwater er in komt, en hoeveel neerslag. In de toekomst wordt het vastgehouden water,
indien het van goede kwaliteit blijkt te zijn, via een overstort naar de Helomapolder, een petgatengebied, geleid. De opslag in de polder is 40 ha x 10 m waterdiepte plus 40 ha x 1 m waterdiepte
(mond. meded. U. Hosper). Veel onduidelijkheid bestaat nog over de (lange termijn) effecten van
het agrarisch gebruik van veengronden. De hoeveelheid nalevering van voedingsstoffen is onbekend. Als het restveen verwijderd zou moeten worden zou dit zeer duur zijn.
Effecten op het regionale grondwaterstromin gspatroon zijn niet onderzocht.

78

Kleigebieden

4.2

Kleigebieden

4.2.1

Peilbeheer

Akkerbouwgebieden (algemeen)
Kleipolders met bouwland hebben over het algemeen drainage liggen op 1.20 m. Het is vrijwel zeker
dat hogere grondwaterstanden nadelig zijn voor de akkerbouw i.v.m. bewerkbaarheiden lengte van
het groeiseizoen.

Zeeland
Droogleggingen in Zeeland zijn vaak 1.50-2.00 m -mv; dit komt mede omdat de kreken zo diep zijn.
In hoger gelegen gronden zouden de sloten ondieper kunnen zijn (mond meded. A. van der Straat).
Dit geldt niet voor alle gronden; in sommige gronden komen in de winter opbollingen van de grondwaterstand van 1.60 m tot 1. 70 m voor. Aan herdimensienering kan niet veel gebeuren omdat de
ruilverkavelingen grotendeels slechts administratief zijn of net afgerond zijn.
Afwijken van de peilbesluiten in neerwaartse zin is normaal in Zeeland. Bij de nieuwste ruilverkavelingen komen er peilverhogingen van 20-60 cm.
In Zeeland bevindt zich veel buisdrainage. Bij peilverhoging worden daarmee problemen verwacht.
De klachten wanneer de drains onder water staan zijn vooral dat ze slechter gaan functioneren door
de groei van Electra crustulenta erin. Bij een zoetwaterinlaatproef in Tholen kwamen de drainagemiddelen in heel korte tijd dicht te zitten door opwervelend materiaal.
In het kader van de Regiwa-regeling zijn enige projecten in Zeeland gestart waarin het peilbeheer
geoptimaliseerd werd. Na een praktijkproef met hogere peilen in de Kraaijertpolder ten oosten van
Vlissingen bleken de agrarische bedrijven positief over de verandering: het is landbouwkundig
rendabel.
In Zeeuws-Vlaanderen vinden soortgelijke projecten plaats ten Zuiden van Terneuzen. Hier is
tegengaan van de verdroging in kreekrestanten het belangrijkste doel. Onderzoek wees uit
(Grontmij, 1993) dat peilverhogingen van 0-50 cm leiden tot een kleine toename in de natschade,
maar in een grote afname van de droogteschade (2-15%). Peilverhogingen van gemiddeld 50-100
cm leiden tot verhoging van de opbrengstreductie ten gevolge van natschade van 0-3% naar 5-8%.

Siert
In de polder Biert (Voorne-Putten) kan men door het verwijderen van greppels de inlaat van gebiedsvreemd water sterk reduceren (IWACO, 1995), 50% of meer. Tegelijkertijd stijgen de grondwaterstanden.
Het project wordt momenteel uitgevoerd. Kosten: 200 000,-; oppervlakte 70 ha (Dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden, 1996).

Groningse natuurgebieden met kwel
Voor een aantal gebieden in Groningen is onderzoek gedaan naar de bestrijding van de verdroging.
In de meeste gevallen wordt aanbevolen (Foppen et al., 1993; IWACO, 1994) om intern in de
natuurgebieden het peil op te zetten. Er wordt berekend dat de grondwaterstandsstijgingen
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evenredig zijn (in de meeste gevallen gelijk zijn aan) de oppervlaktewaterstandsstijgingen. De
wegzijging neemt dan toe; kwel valt weg.
Voor een aantal gebieden is het effect van een bufferzone met hoge peilen berekend. Hierdoor hoeft
geen waterinlaat in het natuurgebied plaatsvinden, of pas op een later tijdstip. Hierdoor neemt
wegzijging in de natuurgebieden af. De effecten op de grondwaterstanden in de natuurreservaten
zijn gemiddeld half zo groot als de effecten op de gronden in de bufferzone. Er moet veel water
worden ingelaten om de bufferzones nat te houden in de zomer (IWACO, 1994).

4.2.2

Verlenging van afvoerwegen

Lopikerwaard
In de Lopikerwaard is aan de landinwaartse zijde van het gemaal naar de Rijn toe een verdeelwerk
geplaatst. Afgevoerd water wordt door dit verdeelwerk teruggeleid naar hoogwatervoorzieningen en
natuurreservaten. Dit project is nog niet afgerond (mond. meded. I. de Boer).
Zuid-Beve/and
Door het waterschap De Zeeuwse Eilanden worden plannen uitgewerkt om op Zuid-Beveland het
effluent van de rwzi's te hergebruiken. Echter, de bereidheid om dit water te gebruiken is gering
(mond. meded. A. van de Straat).
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4.3

4.3.1

Zavel- en zandgebieden

Automatisering en fijnregeling van het peilbeheer

Blauwe Sluis

Van het Regiwa-project Blauwe Sluis is een evaluatie beschikbaar (Heidemij, 1994). In dit gebied in
het westelijk deel van het land van Maas en Waal wordt water ingelaten vanuit de Maas. Het water
stroomt via de stroomruggen langs de Maas naar de komkleigebieden en vervolgens naar de hoger
gelegen stroomruggronden langs de Waal. Het is de bedoeling zo veel mogelijk water in de
oeverwalgronden vast te houden en een laag peil in de komkleigronden te verkrijgen. Dit is in het
verleden opgelost door een overmaat aan water in te laten, dat voor een groot deel benedenstrooms
weer wordt uitgelaten. Hierdoor ontstaat een verhanglijn, waardoor het water in de oeverwalgronden langs de Maas een hoger peil heeft dan in de komkleigebieden. Deze oplossing was echter niet
bevredigend: in feite werd een overmaat gebiedsvreemd water ingelaten, en de beheersing was niet
optimaal wat betreft onderhoudsteestand en neerslag. Door het automatiseren van de inlaat, het
plaatsen van een automatische stuw op de overgang van de stroomrug naar de komkleigronden, een
splitsing in 2 peilvakken met 4.50 en 4. 70 m +NAP in plaats van 4.60, en door drie kleinere
stuwen te plaatsen, is de hoeveelheid ingelaten Maaswater beperkt.
De inlaathoeveelheid is teruggedrongen met bijna de helft. De conservering van gebiedseigen water
aan het begin van het inlaatseizoen levert gunstige effecten op de kwaliteit. Later in het jaar is inlaat
gunstiger, omdat afvalwaterlozingen doorgespoeld moeten worden. De beheersbaarheid van de
grondwaterstanden houdt in de huidige situatie op bij benedenstroomse handbediende stuwen. De
grondwaterstanden op de oeverwalgronden zijn gestegen.
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4.4

Conclusies ten aanzien van de effectiviteit van ingrepen in Laag-Nederland

In deze paragraaf wordt per gebiedstype een overzicht gegeven van de effectiviteit van diverse maatregelen in
de beschreven projecten. Hieruit kunnen de meest effectieve maatregelen worden bepaald. De rangorde is,
gezien het geringe aantal beschreven projecten, moeilijk te bepalen voor klei- en zavelgebieden.

Maatregel

Effecten op waterberging

Oppervlakte

Kosten Hfl.

(ha)

Beschreven projecten

1/-1 Laagveengebieden
1

Peilfluctuaties toestaan
5900

3 000000

1460

4 500 000

20% minder waterinlaat in gem.

14 000 ha

-

jaar; 1 0% minder in 10%-droog

water

Noorderpark

50% minder inlaat (gem. jaar); GLG

(20 cm fluctuatie)

10 cm lager; GHG 20 cm hoger

Alde Feanen (vrije fluctuatie)

Inlaat 0; betere waterkwaliteit;
wegzijging i.p.v. kwel

Friese Boezem (20 cm fluctuatie)

jaar
Trijegaaster Veenpolder
40 cm fluctuatie

60% minder waterinlaat

20 cm fluctuatie

35% minder waterinlaat

581

-

12 000

?

Krimpenerwaard
5 cm verhoging toestaan

16% minder inlaat

5 cm verhoging en 5 cm verla-

33% minder inlaat

ging

----------------------------------- -------------------------------- ----------- -----------2

Oppervlakte open water vergro-

ten (Ondersteunende maatregel)
Noorderpark (met peilfluctuatie 20

1700 m 3 of ca. 1 % minder inlaat-

cm)

behoefte, per ha open water

(per ha)

-

----------------------------------- -------------------------------- ----------- -----------3

Afvoerweg verlengen

Earnewarre-De Bolderen

geen waterinlaat; verbetering waterkwaliteit

Interne circulatie Trijegaaster Veen-

Waterinlaat 0

polder

?

Inunderen diepe polders

Grote invloed (niet bekend hoeveel)

Bethunepolder

op de hoeveelheid kwel in aangren-

Lindepolder

zende polders

1/-2 Kleigebieden
Peilverhoging
Zeeuws-Vlaanderen ca. 50 cm

opheffing droogteschade landbouw

natuurgebieden Groningen

kwel valt weg

-

1/-3 Zand- en zavelgebieden
Automatisering stuwen
Blauwe Sluis
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50% minder inlaat

11350

510 000

Conclusies Laag-Nederland

Verklaring afkortingen:

?

kosten onbekend
kosten niet van toepassing; modelsimulatie

GHG

gemiddelde hoogste grondwaterstand

GLG

gemiddelde laagste grondwaterstand

Neveneffecten, plaatselijke omstandigheden, aanvullende maatregelen, etc., zijn in de tekst van
§4. 1 t/m 4. 3 vermeld.

Uit de tabel blijkt, dat in de veen- en kleigebieden het toestaan van peilfluctuaties in de boezem en
andere watergangen een grote reductie van de inlaatbehoefte kan betekenen. Hierdoor zullen over
het algemeen de zomergrondwaterstanden dalen, en de wintergrondwaterstanden stijgen. Echter, de
mogelijkheden bij het variëren zijn beperkt; in de meeste gebieden is 10-20 cm echt het maximum,
zowel voor natuur als voor landbouw en bewoning.
Landbouwopbrengsten zullen enigszins afnemen. Het effect op inklinking van veengronden is niet
onderzocht. Natuurgebieden zullen profiteren van een betere waterkwaliteit, vooral als door
herverdeling van systeemeigen water de inlaat van systeemvreemd water geheel achterwege kan
blijven.
Door verkleining van peilvakken en herverdelingswerken voor systeemeigen water kan de winst voor
natuur groot zijn.
In zavelgronden en zandgronden kan door automatisering van de stuwen de waterinlaat verminderd
worden. In zoute gebieden kan hierdoor de droogteschade aan landbouw afnemen. Oppervlaktewaterpeilen kunnen hier dikwijls nog verhoogd worden, naar gebiedsspecifieke normen.
Natuurgebieden op kleigronden, zoals in Groningen, kunnen vaak vernat worden door de aanleg van
een buffersloot met hoog peil.
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Stedelijke gebieden

5 Stedelijke gebieden

De kenmerken van de stedelijke waterhuishouding zijn vergeleken met de waterhuishouding van
onbebouwde gebieden in het kader van het Nationaal Onderzoeksprogramma Verdroging, thema 4
(Van Bakel et al., 1995).
Er komt in stedelijke gebieden circa 45 mm/j minder neerslag ten goede aan de grondwatervoorraad.
Dit komt doordat het overgrote deel van de op verharde oppervlakken vallende neerslag via het
rioolstelsel wordt afgevoerd (ca. 70%) en via een rwzi in de primaire waterlopen geloosd wordt. De
resterende 30% komt (bij hoge neerslagintensiteit) via riooloverstarten direct in het afwateringsstelsel terecht.
Daarnaast is de verdamping van verharde oppervlakken veel geringer (200 mm/j) dan van onverharde. De gevolgen hiervan zijn vooral zichtbaar in de geringere uitzakking in de zomer. De verminderde
grondwateraanvulling zorgt vooral in de winter voor minder hoge grondwaterstanden. Per saldo is
de gemiddelde grondwaterstand onder stedelijke gebieden lager. Deze verlaging kan worden
versterkt door lage open waterstanden en lage drainageweerstanden (veel drainagemiddelen).
Veranderingen in de waterhuishouding door uitbreiding van verstedelijkt gebied kunnen een verandering van de regionale waterhuishouding tot gevolg hebben. Voor een gebied als het stroomgebied
van de Beerze in Noord-Brabant worden aanzienlijke effecten berekend (Van Bakel et al., 1995).

UPWARD SEEPAGE SUMMER:

lncreasing (mm/d)
,...•.•••... ·1

0.01 - 0.25
0.26 - 0.50
0.51 - 0.75

Decreasing (mm/d)
~

Figuur 5.1 Toename van de kwel in het stroomgebied van de Beerze na vergroting van de grondwateraanvulling in stedelijk gebieden door infiltratie van het gehele neerslagoverschot
(Van Bakel et al., 1995)
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Ingrepen in de ontwatering

5.1

In tabel 5.1 zijn voor de meest voorkomende vormen van grondgebruik in stedelijk gebied de eisen
ten aanzien van de minimale ontwateringsdiepte vermeld.
Tabel 5.1 Minimaal vereiste ontwateringsdiepten (naar Segeren en Hengeveld, 1984)
Grondgebruik

Ontwateringsdiepte

Wegen:
-

primair

1.00 m

-

secundair

0.70 m

Woningen

0.80 m beneden vloerniveau

Tuinen en openbaar groen

0.50 m

Bij een slechte ontwatering kan grote schade optreden aan wegen en daarom wordt bijna altijd een
drainagestelsel onder wegen aangelegd, waardoor grondwateroverlast ter plaatse van de wegen niet
meer optreedt.
Kruipruimteloos bouwen

Woningen in Nederland werden tot voor kort altijd van een kruipruimte voorzien. De onderkant van
een kruipruimte ligt meestal 60-80 cm onder het vloerniveau, Eén dag water in de kruipruimte leidt
tot een vochtige kruipruimte gedurende een half jaar. Om capillaire opstijging naar de kruipruimte te
voorkomen mag de grondwaterstand maximaal 2 maal per jaar het niveau van 20 cm beneden de
onderkant van de kruipruimte overschrijden. Bij veelvuldige overschrijding is de kans op vocht- en
schimmelschade in woningen groot.
Soms is het grondwaterpeil onder bebouwd gebied voldoende laag om een stijging zonder
problemen te verwachten. Is dit niet het geval, dan leidt grondwaterstandsverhoging op lagere
plaatsen tot natte(re) kruipruimten in de winter. De kruipruimten zijn namelijk meestal maatgevend
voor de ontwatering (Stichting Bouwresearch, 1991). Door kruipruimteloos te bouwen, met
luchtdichte vloeren - overeenkomstig het Bouwbesluit - kunnen ter plaatse van de woningen hogere
grondwaterstanden worden geaccepteerd.
Door de drainagemiddelen ondieper aan te leggen, in combinatie met kruipruimteloos bouwen (in
natte gebieden), kan een aanzienlijke hoeveelheid water geconserveerd worden. Bij een grondwaterstandsstijging van 20 cm wordt hierdoor 20 mm meer water geborgen in een zandgebied. In
laaggelegen veen- en kleigebieden zal de winst veel minder groot zijn, doordat de grondwaterstandsstijgingen - in veel gevallen - slechts beperkt kunnen zijn en doordat de bergingscoëfficiënt er kleiner
is dan 0.1 (zoals aangenomen is voor het zandgebied).
In bestaande wijken kunnen de grondwaterstanden niet boven de norm van 1 ,0 m beneden maaiveld
verhoogd worden vanwege de aanwezigheid van kruipruimten. Echter, in veel steden is bij aanleg
een diepere ontwatering toegepast, zodat grondwaterstanden nog omhoog kunnen.
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?ei/verhoging; ervaringen in Soest
Met een peilverhoging van 20-25 cm in het oppervlaktewa terstelsel van Soest wordt de gemiddelde
grondwatersta nd 10 tot 15 cm hoger, hetgeen weer resulteert in een drie keer zo hoge wegzijging
naar het diepere grondwater. Dit water komt ten goede aan kwelgebieden buiten de stad. In steden
op een keileemlaag (bijvoorbeeld Enschede) heeft een dergelijke ingreep alleen gevolgen voor de
grondwatersta nden in de stad.
De peilverhoging in de stadsvijvers te Soest is gerealiseerd in het kader van de Regiwa-regelin g.
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5.2

Vergroting van de oppervlaktewaterberging

Morra Park, Drachten
MorraPark is een stadsuitbreiding van 10 ha die ruim twee jaar geleden gereed kwam. Het verharde
oppervlak in de wijk is zo laag mogelijk gehouden. Het woongedeelte van de wijk heeft geen
neerslagwaterafvoer. In het woon-werkgedeelte van de wijk is een verbeterd gescheiden rioolstelsel
aangelegd. Op het laagste punt van de wijk is een vijver om afstromend regenwater te bergen: na
piekafvoeren en met het oog op de zomer. Omdat het regenwater in de wijk niet helemaal schoon
is, is een waterzuiverend biezenveld aangelegd in de vijver. Vervolgens wordt het water door een
windmolen opgepompt naar het op het hoogste punt van de wijk gelegen bergingsvijver, van
waaruit het de wijk instroomt via twee stuwtjes. De peilen in de wijk mogen 30 cm fluctueren. Door
de combinatie van deze maatregelen is waterinlaat maar zeer zelden nodig. Ook in de afgelopen
droge zomer ( 1995) hoefde geen water te worden ingelaten.
In de lager gelegen delen van de wijk hebben de woningen geen kruipruimten, waardoor de
grondwaterstanden tot 50 cm beneden maaiveld mogen stijgen.

I --\.; .·
noo d .maat
schoonwaterberging met biezenveld
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Figuur 5.2 Plattegrond met waterstromen van Morra Park (De Water, 1996)
Kosten:
Volgens Openbare Werken van de gemeente Drachten is de watervriendelijke wijk niet duurder in
aanleg dan een traditionele. Vooral een vermindering in aanleg van verharding en riolering is
goedkoper, terwijl de organisatie en het onderhoud naar schatting iets hoger uitvallen.
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Opslagbekken voor een kassengebied bij Huissen
Door een opslagbekken in een zandwinplas aan te leggen , wordt het regenwateroverschot uit winter
opgevangen, zodat het 's zomers voor besproeiing gebruikt kan worden . De grootte van het bekken
wordt ontworpen op 1 tot 3 ha, met een diepte van 10 tot 15 m (Seeters, 1995}. V an de weggegraven klei wordt een wal rond het bassin gemaakt, zodat het peil in de winter 1 .5 m boven
maaiveld kan zijn en in zomer 0.5 m beneden maaiveld . Dit bekken kan dienen voor collectieve
opslag ten behoeve van tuindersbedrijven. Collectieve opslag is goedkoper dan individuele opslag :
het laatste kost meer ruimte en er vindt algenbloei plaats doordat de bekkens niet diep genoeg zijn.

Opvan g en opsl ag van regenwat er

NI-EUWE MANIER
Collectief, ·
diep bassin
220795 (ç) l!r

Vi'l lks~ n ;·'

Figuur 5.3 Ontworpen opslagbekken in Huissen (Seeters / De Volkskrant, 1995}
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Regenwaterbassins voor huishoudelijk gebruik
Waterberging kan ook bijdragen aan een vermindering van het drinkwatergebruik, wat elders tot een
grotere (grond)waterberging leidt. Regenwater vanaf daken en terrassen zou kunnen worden
gebruikt voor toiletspoeling en wasmachines. Wanneer de inhoud van regenwaterbassins voor
toiletspoeling alleen zou worden gebruikt, daalt de drinkwaterconsumptie al met bijna 35%.
In figuur 5.4 is de berging in 2500 regenwaterbassins van 2 m 3 gesimuleerd (gesitueerd in een
woonwijk met 2500 woningen).
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Figuur 5.4 Het verloop van de waterberging in 2500 regenwaterbassins van 2 m 3 , bij gebruikt voor
toiletspoeling en bij het weergegeven neerslagverloop (jaar 1988). Uit: Van Bakel et al.,
1995.
In figuur 5.4 is ervan uitgegaan dat het water vanaf de daken (50 m 2 per woning) in de bassins
wordt opgevangen. Uitsluitend de toiletten zijn aangesloten op de bassins; het gebruik is 35 o/o van
135 liter per persoon per dag (gemiddeld drinkwaterverbruik). Er zijn dagen dat de regenwaterbassins leeg zijn en de toiletspoeling alsnog moet plaatsvinden met drinkwater, namelijk 10-15 o/o
van de tijd. Kleinere bassins resulteren in een kleinere besparing van het drinkwatergebruik (Van
Bakel et al., 1995).
Conclusie
Bassins kunnen in ieder geval een flinke besparing op het drinkwaterverbruik opleveren. Ze kunnen
toegepast worden in gebieden waar grondwaterstandsstijgingen niet toegestaan worden.
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5.3

Riolering

In de stedelijk e omgevin g wordt een groot deel (circa 30% volgens Van Bakel
et al. ( 1995) en circa
50% volgens Verdons chot et al. ( 1995)) van de neerslag via rioolstels els met
overstor ten direct
afgevoe rd naar het afwateri ngsstels el. Deze versneld e afvoer leidt tot vergrotin
g van de wisseling en
in het afvoerpa troon en een verminde ring van de waterbe rging. Deze snelle
afvoer kan worden
vermind erd door verharde oppervla kken af te koppelen van de rioolwat erafvoer
en het neerslag water
(na de eerste piekafvo er die sterker vervuild is) te infiltrere n in de bodem.
Door afkoppel en van
verharde oppervla kken (van de rioolwate rafvoer) kan tevens bespaard worden
op de aanvoer van
gebiedsv reemd water. De kans op belasting van het grondwa ter met vervuilen
de stoffen neemt iets
toe door een dergelijk e afkoppel ing, maar door sterke reductie van het aantal
rioolove rstarten neemt
de kwaliteit van het oppervla ktewater toe.
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Een stelsel waarin regenwater helemaal niet wordt afgevoerd via het riool, maar direct in het
oppervlaktewater terechtkomt (al dan niet na een lang verblijf in de bodem), is een gescheiden
stelsel. Echter, het neerslag water van wegen en huizen kan verontreinigd zijn. Vooral enige tijd na
het begin van een bui komt met het regenwater straatvuil mee. Een verbeterd gescheiden rioolstelsel voert daarom in het begin van een bui het regenwater af via het riool, maar laat het daarna vrij
afstromen.
Oppervlaktewater is in stedelijk gebied met name nodig voor de afwatering en (tijdelijke) berging van
afstromend water. De hoeveelheid afstromend water is groot omdat een groot percentage van het
oppervlak verhard is. Zeker bij toepassing van een gescheiden rioolwaterstelsel (neerslag wordt niet
via het riool afgevoerd) is veel open water nodig, meer dan in de meeste landelijke gebieden.
Als gevolg van de snelle afvoer van neerslag komen hoge waterstanden in stedelijk open water vaak
voor; meestal worden waterstandsstijgingen van meer dan 30 à 40 cm niet getolereerd. Indien
nodig wordt het oppervlak open water hieraan aangepast.
Om de grondwaterstanden in stedelijk gebied goed beheersbaar te maken is vergroting van het open
water oppervlak een mogelijkheid. Dit vraagt echter een groot ruimtebeslag, veel grondverzet en dus
hoge kosten. Daarom wordt voor open water meestal niet meer dan 6% van het totale stadsoppervlak gereserveerd door gemeenten. Dat is jammer, want bij een groot aandeel open water neemt de
waterberging in steden toe.
Conclusie

Het afkoppelen van schone verharde oppervlakken kan een vergroting van de stedelijke oppervlaktewaterberging veroorzaken van 1 0-50 cm.
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5.4

Infiltratie

Een (verbeterd) gescheiden rioolstelsel biedt goede mogelijkheden om neerslagwater op te vangen in
vijvers waar het kan infiltreren. Het direct infiltreren van dakafvoeren kan een belangrijke bijdrage
leveren. Ook regenreservoirs als regentonnen dragen bij aan infiltratie wanneer water hieruit op een
later tijdstip aan de (tuin)grond wordt toegediend.
De infiltratiecapaciteit van klinkers en tegels een factor 10 à 30 maal zo groot als van asfalt
(infiltratie nihil); deze bedraagt voor klinkers ca. 15 mm/u en bij tegels ca. 20 mm.u (naar Van Bakel
et al., 1995). Men kan dus kiezen voor doorlatender verhardingsmateriaal. Bovendien zou het
percentage verhard oppervlak kunnen worden verminderd; dit verlaagt de afvoer naar oppervlaktewater- of rioolstelsel al snel met een factor 9 of meer, per meter oppervlak die wordt omgezet.
Om de infiltratiesnelheid te vergroten kunnen speciale infiltratievoorzieningen worden toegepast,
zoals de aanleg van infiltratiebekkens met een grindbodem, of ondergrondse grindbeddingen
(peiodiek droogstaand) waarin water van gebouwen en/of verhard oppervlak wordt verzameld en
geïnfiltreerd. Op sommige plaatsen kunnen open vormen van bestrating (bijv. grastegefs) worden
toegepast. Projecten met stedelijke infiltratie zijn te vinden in Swalmen, Breda, Venray, Enschede en
Amersfoort.
Een vegetatiedak zou als eerste opvang voor regenwater kunnen dienen. Dergelijke daken zijn duur,
maar bieden meerdere voordelen voor het leefklimaat: lagere temperatuur (ook binnenshuis in de
zomer) en hogere luchtvochtigheid.

Enschede
In het grootste deel van de woonwijk Ruwenbos bij Enschede is geen hemelwaterriool aangelegd.
Regenpijpen van woningen monden bovengronds uit in gootjes die door de tuin afvoeren naar de
straat of het achterpad. De bestrating is hol uitgevoerd zonder goot- of trottoirkofken en loopt af
naar de wadi's. Het wegontwerp moet zodanig uitgevoerd zijn dat accumulatie van water is
uitgesloten. De wadi's zijn uitgevoerd als ondiepe (30 à 40 cm diepe) sloten of greppels met
daaronder een drainagebuis.
De bodem van de wadi bestaat uit een faag van 30 tot 50 cm doorfatend bodemmateriaal. In deze
laag worden organische verbindingen en verontreinigingen grotendeels vastgehouden en afgebroken. Hierdoor wordt infiltratie van water in de bodem gecombineerd met afvoer van regenwater. Zo
is het mogelijk in de winter te hoge grondwaterstanden te voorkomen.
In Duitsland is reeds een aantal jaren ervaring met dit systeem opgedaan, terwijf in Zwitserland,
Zweden en Japan infiltratie van regenwater een gangbare praktijk is.
Ook de wijk Eschmarke te Enschede wordt ontwaterd door wadi's, die het regenwater terugvoeren
in de bodem. De bestaande riolering in de stad wordt bijna niet befast met water uit deze nieuwe
woonwijk, zodat daar de wateroverlast niet toeneemt. Het regenwater wordt op een natuurlijke
wijze in de wadibodem gezuiverd. Vooraf in de winter werken de wadi's als drainagesysteem.
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Figuur 5.6 Werking van de wadi's in Enschede

Figuur 5.7 Detail van de wadi
In van nat ure nattere gebieden, zoals de laagveengebieden, kan een stadsboezem voor een
afgepaste oppervlaktewater- en grondwaterstandsstijging zorgen. Door de bodem van de stadsboezem tot op een bepaalde hoogte af te dichten met folie of klei kan water boven afgedichte laag in de
bodem wegzakken .
Ook kunnen in minder natschade-gevoelige plantsoen zinkputten worden aangelegd.
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Eindhoven
Uit een haalbaarheidsstudie blijkt dat infiltratie na afkoppelen van verhard oppervlak in een wijk van
Eindhoven leidt tot grondwaterstandsverhoging en van 40 tot 90 cm in de betreffende wijk (Lambrechts et al., 1993). Onder deze wijk is een slecht doorlatende leemlaag in de ondergrond
aanwezig.
Kosten
Afkoppelen van verhard oppervlak van het rioolstelsel kost in bestaande stedelijke gebieden fl. 30,tot fl. 50, - per m 2 verhard oppervlak bij directe afvoer naar oppervlaktewater. Bij infiltratie in de
bodem kost afkoppelen minder: fl. 10, -tot fl. 20, - per m 2 verhard oppervlak (Van Bakel et al.,
1995). In nieuw aan te leggen wijken zijn de kosten 25-50% lager. De kosten voor infiltratie zullen
het laagst zijn in zandgebieden, waar de grond goed doorlatend is; in het westen van Nederland
gelden de hoogste opgegeven waarden (Van Bakel et al., 1995). De kosten van afvoer naar het
oppervlaktewaterstelsel zijn lager als dit bovengronds, via goten die onder een helling liggen,
plaatsvindt.
Tegenover deze kosten staan een aantal baten: zuiveringsinstallaties kunnen kleiner worden
ontworpen en verbruiken minder energie en de aanleg van bergbezinkbassins voor rioolwater is
overbodig. Het is zeer waarschijnlijk dat deze baten de kosten van afkoppelen ruimschoots
overtreffen (Van Bakel et al., 1995). De eerste indruk van de kosten voor de wijk Eschmarke in
Enschede is, dat deze goedkoper dan of gelijk aan de kosten van een aanleg van een conventioneel
gebouwde wijk kunnen zijn (pers. meded. G.H. Bruins).
Conclusies

Infiltratie in steden kan soms leiden tot grondwaterstandsstijgingen in een geheel stroomgebied (zie
pag. 70 voor het stroomgebied van de Beerze als voorbeeld). De infiltratie kan een extra grondwaterberging van meer dan 50 mm leveren.
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5.5

Conclusies ten aanzien van de effectiviteit van ingrepen in stedelijke gebieden

In een aantal steden wordt in een klein deel van de bouwopgave met de mogelijkheden van
infiltratie geëxperimente erd. Tot nu toe wordt vooral het verbeterd gescheiden rioolstelsel toegepast. De niet-vervuilde vervolgafvoer wordt daarbij in het oppervlaktewa ter opgeslagen.
Echter, infiltratie levert op de zandgronden een groter rendement in termen van grondwaterber ging,
in ieder geval wanneer grondwatersta ndsstijging in het gebied toegestaan is. In andere gevallen
nemen de drainage-afvoe ren toe (Van Bakel et al., 1995). Infiltratie is goedkoper dan opslag in open
water; de ingreep is zelfs rendabel omdat de kosten van rwzi's en bergbezinkbas sins hoger zijn dan
de kosten van de ingreep.

Maatregelen

Effecten

Kosten

Beschreven projecten
Verhoging ontwateringsb asis
Soest

20-25 cm peilverhoging leidt tot
10-15 cm grondw. stijging

Ondersteunen de maatregel
kruipruimteloo s of opgehoogd bou-

algemeen: 20-40 cm grondw.

nieuwbouw niet/

wen

stijging mogelijk

nauwelijks duurder

Morra Park, Drachten

grondwater mag tot 50 cm -mv

Oppervlaktewa terberging vergroten
(is ondersteunend e maatregel bij
peilfluctuaties of bij piekafvoeren na
afkoppelen verhard oppervlak}
Morra Park, Drachten (30 cm

zelfs in droge zomer 1 995 geen

aanleg wijk niet duur

peilfluctuatie)

waterinlaat

Huissen (collectief regenwaterbas -

10 000 m 3 beschikbaar voor

goedkoper dan

sin)

kassen

individuele bassins

Regentonnen voor huishoudelijk

35% minder drinkwaterverb ruik

gebruik
Riolering: regenwaterafv oer af kop-

grondw. stijging van 1 0-15 cm

duur in bestaande

pelen

wijken

Infiltratie

i nfi ltratievoorzien in-

Enschede

drainagebasis 40 cm -mv

Eindhoven

grondw. stijging 40-90 cm

gen maken afkoppelen regenwaterafvoer goedkoper.

Naast afkoppelen is verhoging van de peilen in peilbeheerste gebieden een effectieve maatregel.
Afkoppelen kan ervoor zorgen dat hoge peilen kunnen worden gehandhaafd met relatief weinig aanvoer van (gebiedsvreem d) water.
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Teneinde zowel infiltratie als peilverhogingen mogelijk te maken, is het nodig dat kruipruimteloos
wordt gebouwd.
In reeds bestaande wijken in laaggelegen gebieden is een vergroting van de grondwaterberging
onmogelijk. Vergroting van de oppervlaktewaterbe rging kan plaatsvinden als de oppervlakte open
water toeneemt. Door een circulatiesysteem tussen bergingsvijvers in te stellen en hierop al het
neerslagwater te lozen, is waterinlaat vaak niet meer nodig.
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6 Algemene conclusies

6.1

Zijn de theoretische mogelijkheden in de praktijk toegepast?

Hoog-Nederland
In ruime mate zijn toepassingen van peilverhoging voorhanden. In de meeste gevallen wordt dit
gerealiseerd door kleine vaste stuwen in onbelangrijke sloten; in grotere watergangen worden
(geautomatiseerde) beweegbare stuwen geplaatst. Als landbouw de randvoorwaarden bepaalt is de
opstuwing vrijwel altijd onvoldoende voor verdrogingsbestrijd ing, doordat niet het gehele neersalgoverschot van de winter wordt geconserveerd.
Ook wordt een aanzienlijk aantal ervaringen met het dempen van sloten en greppels in wegzijgingsgebieden gemeld. Dit gebeurt intern in natuurgebieden; sommige heide- en bosgebieden zijn hierdoor
fors vernat.
Vrijwel alle hoogveengebieden zijn voorzien van compartimentering en omkading. Hierdoor treedt
veel vernatting op, maar soms neemt de wegzijging enorm toe.
Zelden toegepast worden:
volledig stremmen van de afwatering in bovenlopen van beken (dit is zeer effectief);
verminderen van afwatering door extensiveren van het onderhoud, of door bodemverhoging.
Reden hiervoor is, dat piekafvoeren mogelijk niet opgevangen kunnen worden, en dat inundatie
ongewenst wordt geacht. Ook ervaringen met retentiebekkens zijn schaars, evenals ervaringen met
hoogwaterbedding en.
Er is slechts één project beschreven waar naaldbos daadwerkelijk is verwijderd. In dit geval bleek
het effect groot te zijn. Modelstudies laten eveneens opmerkelijk positieve effecten zien. Hoewel de
weergave van bosverdamping in modelsimulaties momenteel ter discussie staat, en onzekerheid
bestaat over de precieze effecten van verwijdering van Fijnspar en Douglas, is het aannemelijk dat
de maatregel met name in bosrijke wegzijgingsgebiede n kansrijk is.
Wanneer in kwelgebieden herstel van de diepe stijghoogte nodig is komt verminderen van grondwateronttrekkingen het meest in aanmerking. Vooral in de duinen zijn -hydrologisch gezien- zeer
positieve ervaringen met stoppen van grondwaterwinning .

Laag-Nederland
Het laten fluctueren van waterpeilen binnen een marge van 10 of 20 cm is een kansrijke en
effectieve maatregel. Deze maatregel wordt veelvuldig in modelsimulaties opgenomen; meer
praktijktoepassinge n komen op korte termijn beschikbaar. Het voornaamste effect is terugdringen
van de inlaat van systeemvreemd water; afhankelijk van de toegestane fluctuatiemarge, snelheid
van ingrijpen door toenemende automatisering, en de mogelijkheden tot interne herverdeling van
water, blijkt een afname met 10 tot 100% realistisch te zijn. Positief neveneffect is dat bij
verminderde waterinlaat de waterbodemproble matiek niet verder toeneemt.
Aanvullend kunnen tussenboezems (vaker gemodelleerd dan in praktijk gebracht) dienen om
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systeemeigen water later nog eens te gebruiken.
Vergroting van het oppervlakte open water draagt aan de veiligheid bij hoge neerslag, maar levert
meestal op zich niet voldoende waterconservering om waterinlaat overbodig te maken. Ook hiermee
zijn weinig ervaringen.
Een vast jaarpeil in plaats van een hoger zomerpeil levert in waterrijke gebieden een aanzienlijke
besparing op de waterinlaat op, is in de praktijk in enige gebieden gebleken.

Bebouwde gebieden
Waterconservering in stedelijke gebieden staat in de belangstelling; vooral in nieuwbouwwijken
wordt geëxperimenteerd.
In bestaande steden kan afvoer van regenwater worden beperkt door dit niet via het rioolstelsel af
te voeren, maar op te slaan in bassins en andere open wateren. Dit systeem werkt al in enige
steden.

6.2

Welke maatregelen zijn geschikt om ongunstige neveneffecten van andere waterconserverende
maatregelen te compenseren?

Voor alle gebiedstypen zijn enige maatregelen beschreven die schadelijke neveneffecten van andere
maatregelen compenseren. Deze maatregelen zijn als 'ondersteunend' aangegeven in de concluderende paragrafen bij elk gebiedstype (§2.7, §3.4, §4.4 en §5.5).

Hoog-Nederland

* Wegzijgingsgebieden, slecht doorlatende laag (1-1 w):
retentiebekkens, bufferzone met hoog oppervlaktewaterpeil

* Wegzijgingsgebieden, goed doorlatende ondergrond ( 1-2wl:
retentie en infiltratie (a) vanuit sloten; (b) vanuit bassins;

* Kwelgebieden, slecht doorlatende laag (1-1k):
hoogwaterbeddingen, inundatiegebieden;

* Kwelgebieden, goed doorlatende ondergrond (1-2k):
tweefasenprofiel.

Laag-Nederland

* ruimtebeslag open water vergroten.
Stedelijke gebieden

*

kruipruimteloos bouwen

* ruimtebeslag open water vergroten.

6.3

Periodieke waterconservering

Periodieke waterconservering, zoals tot op heden uitgevoerd, heeft vooral tot doel landbouwkundige
bedrijven natschade bij peilverhoging te besparen. Het voorgestelde peilbeheer blijkt echter in de

100

Algemene conclusies

meeste gevallen op de zandgronden weinig op te leveren aan verdrogingsbe strijding en vermindering
van waterinlaat, omdat de peilen pas vrij laat mogen worden opgezet om de landbouwprod uktie niet
te schaden.
In laagveengebie den kan door automatisch flexibel peilbeheer een aanzienlijke reductie van
waterinlaat gerealiseerd worden. Met name in de laagveengebie den is meer fluctuatie dan 20 cm
rondom de huidige peilen voor natuur net zo min aanvaardbaar als voor landbouw.
Uit modelsimulatie s blijkt dat permanent water conserveren in de meeste gevallen aanzienlijk meer
waterconserve ring bewerkstelligt.
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Bijlage 1

Medewerking

Vraaggesprekken
persoon

instantie

J. van Bakel

T AUW Civiel en Bouw

A. Oldenkamp, P. Hendriks

Waterschap IJsselland-Baakse Beek

P. van Kaathoven

Waterschap De Aa

G. Schouten

LBL-Noord-Brabant

M. van Betuw, H. Elemans

Waterschap De Dommel

J. Streefkerk

Staats bosbeheer

A. van de Straat

Provincie Zeeland

N. Straathof

Natuurmonumenten

U. Hosper

lt Fryske Gea

R. Dijksma

Landbouwuniversiteit Wageningen

H. ter Horst, F. Benning

Waterschap Meppelerdiep

H. Koskamp

Waterschap Regge en Dinkei

Telefonisch contacten/of schriftelijke informatie

dhr. Geraerdts

St. Brabants Landschap

H. Geerlink

LBL Overijssel

H.A. de Vos

Hoogheemraadschap Amstel en Vecht

mw. T. Steenbruggen

Provincie Friesland

A. Mak

Provincie Noord-Holland

A. Bartelds, E. Galetzka,
P. de Vries

Waterschap Dollardzijlvest

J. Rombouts

Waterschap Mark en Weerijs

H. van Buggenurn

Waterschap Roer en Overmaas

I. de Boer

LBL Utrecht

W. van der Meer

LBL Noord-Brabant

G. Bruins

Gemeente Enschede, Bouwdienst

M. Clewitz

DHV Water

H. Tienstra

Provincie Overijssel

M. Schreijer

Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen
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Bijlage 2

Projectenlijst

nr. naam project

§,

pag. in deel 2

informatiebron [publikatie)

1

Dwingelderveld

2.1.1, p.10

SBB; Ws. Meppelerdiep (F. Benning)

2

Boswachterijen Sleenerzand en Gees

2.1.1, p.11

SBB

3

Boswachterij Smilde

2.1.1, p.11

SBB

4

Boswachterij Appelscha

2.1.1, p.11

SBB
SBB

5

Boswachterij Dwingeloo

2.1.1, p.11

6

Duurswouderheide

2.1.1, p.12

R. Dijksma (LU Wageningen; SBB)

7

2.1.1, p.13

8

heidegebieden lt Fryske Gea
Bargerveen

U. Hosper (lt Fryske Gea)
J. Streefkerk (SBB)

9

Groote Peel

2.1.1, p.13; 2.6, p.42

2.1.1, p.13

P. van Kaathoven (Ws. De Aa); P. van Walsum
(DLO-SC); [Projectgroep, 1990)

10 Retentiebekken Chaamse Bossen

2.1.2,p.16

J. Rombouts (Ws. Mark en Weerijs)

11 Drentse Aa

2.1.3, p.16; 2.6, p.43

J. Streefkerk (SBB)

12 Overasseltse en Hatertse vennen

2.1.3, p.16

[Leuven en Bles, 1989)

13 Engbertsdijksvenen

2.1.3, p.16

J. Schouwenaars (RU Groningen); SBB
SBB; M. van Gerven (KIWA)

14 Denekampse Veld

2.2.1, p.18

15 Oude Diep

2.2.1, p.19; 2.2.2, p.21

St. Drents Landschap; M. Glastra (IWACO)

16 Rheebruggen

2.2.1, p.19

17 Groenlose Slinge

2.2.1, p.20

St. Drents Landschap; M. Glastra (IWACO)
[Stuyt, 1984)

18 Dinkeidal

2.2.2, p.20

H. Kaskamp (Ws. Regge & Dinkel)

19 De Mortelen

2.2.2, p.20

W. Geraerdts (St. Noordbrabants Landschap)

20 ontwateringsnormen Regge & Dinkei

2.3.1, p.22

H. Kaskamp (Ws. Regge en Dinkel)

21 Neterseisa Heide

2.3.1, p.22; 2.3.3, p.25

M. van Betuw (Ws. De Dommel); [Foppen,

22 Riels Laag

2.3.1, p.23

23 droogleggingsnormen Baakse Beek e.o.

2.3.1, p.23

W. Geraerdts (St. Noordbrabants Landschap)
A. Oldenkamp (Ws. IJsselland-Baakse Beek)

24 Aa of Goorloop

2.3.2, p.23

M. van Betuw (Ws. De Dommel); [Heidemij,
1993)

25 't Klooster

2.3.2, p.24; 2.3.3, p.25

A. Oldenkamp (Ws. IJsselland-Baakse Beek)

26 Es perloop

2.3.2, p.24

G. Schouten (LBL Noord-Brabant)

27 Rovertse Heide

2.3.3, p.25

W. Geraerdts (St. Noordbrabants Landschap)

28 Voorbeeldplan Effluentboeren

2.3.3, p.26

29 Binnenveld/De Veenkampen

2.4.1, p.28; 2.6, p.44

TAUW Civiel en Bouw, N. Zuurdeeg (IKC-NJ
R. Dijksma (LUW). S. van der Schaaf (LUW). D.
van der Hoek (LUW)

1992)

30 El perstroom

2.4.1, p.28

SBB

31 Reestdal

2.4.1, p.29

32 Ruilverkaveling Brummen-Voorst

2.4.2, p.31

IWACO-Noord; F. Benning (Ws. Meppelerdiep)
LBL Gelderland; [Van Walsum, 1993]

33 maaibeheer Keersop

2.4.2, p.31

H. Elemans (Ws. De Dommel)

34 tweefasenbedding Baakse Beek

2.4.2, p.32

J. van Bakel (DLO-SC)

35 Ruiten Aa

2.4.2, p.32

J.W. Kok (Ws. Dollardzijlvest)

36 nevengeul Baakse Beek

2.4.2, p.32

A. Oldenkamp (Ws. IJsselland-Baakse Beek)

37 nevengeul Geldrop

2.4.2, p.33

M. van Betuw (Ws. De Dommel)

38 inundatiestroken Beerze

2.4.2, p.33

G. Schouten (LBL Noord-Brabant)

39 automatisering peilbeheer Ruiner Aa
40 automatisering peilbeheer Veenkoloniën

2.5.1, p.34

F. Benning (Ws. Meppelerdiep)

2.5.1, p.35

J. van Bakel (DLO-SC)

41 peilbeheer Waterschap de Aa (Vinkel e.o.)
42 Ruilverkaveling St. Dedenrode

2.5.3, p.40

P. van Kaathoven (Ws. de Aa)

2.5.1, p.36

A. van Broekhoven (Rijkswaterstaat NoordBrabant); W. van der Meer (LBL Noord-Brabant)
J. van Bakel (DLO-SC)

43 automatisering peilbeheer Koningsdiep

2.5.1, p.37

44 periodieke waterconservering Wildenborch

2.5.2, p.38

[Massop et al. 1994]

45 Hacktort

2.5.2, p.38

A. Oldenkamp [Ws. IJsselland-Baakse Beek]
[Van Bakel, 1988)

46 Ruilverkaveling Ruinerwold-Koekange

2.5.2, p.39

47 Mariapeel en Deurnese Peel

2.6, p.42

Oranjewoud Oosterhout; P. van Kaathoven
(Ws. De Aa)

48 Beerzedal!pompstation Vessem

2.6, p.43

T AUW Civiel en Bouw

49 Kootwijkerveen

3.1, p.58

SBB
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50 grondwatermodellering Veluwe

3.1' p.59

H. Gehrels (Vrije Universiteit)

51 Schouwse duinen

3.2, p.61

A. van de Straat (provincie Zeeland)

52 Zwanenwater

3.2, p.62

A. Mak (prov. Noord-Holland)

53 Griltjaplak

3.2, p.62

T. Zonneveld (LB&P, Beilen)

54 Mokslootvallei/Pompevlak

3.2, p.62 en p.63

SBB; E. Louman (KIWA NV)

55 Schiermonnikoog

3.2, p.63

B. de Swart (prov. Friesland)

56 duinen Zuid-Kennemerland

3.2, p.63

E. Louman (KIWA NV)

57 Grafelijkheidsduinen

3.2, p.63

E. Louman (KIWA NV)

58 Rode Beek

3.3, p.64

M. de Redelijkheid (Taken Landschap,
Roermond)

59 Noorbeek

3.3, p.65

H. van Lanen (landbouwuniversiteit)

60 Noorderpark

4.1, p.70

I. de Boer (LBL Utrecht)

61 Bethunepolder

4.1' p.78

I. de Boer (LBL Utrecht)

62 Trijegaaster veenpolder

4.1, p.72

J. van Bakel (DLO-SC)

63 Krimpenerwaard

4.1, p.72

LBL Zuid-Holland

64 Friese Boezem

4.1, p.74

J. van Bakel (DLO-SC)

65 boezem Noordwest Overijssel

4.1, p.76

N. Straathof (Natuurmonumenten); H. Geerlink

66 Alde Feanen

4.1,p.75

U. Hosper (lt Fryske Gea)

67 Lindepolder

4.1' p.78

U. Hosper (lt Fryske Gea)

68 peilbeheer Zeeuws-Vlaanderen

4.2, p.79

A. van de Straat (prov. Zeeland)

69 polder Biert

4.2, p.79

IWACO Rotterdam

70 Groningse Natuurgebieden

4.2, p.79

IWACO Groningen

71 Lopikerwaard

4.2, p.80

I. de Boer (LBL Utrecht)

72 Blauwe Sluis

4.3, p.81

Heidemij Arnhem
T AUW Civiel en Bouw

(LBL Overijssel)

73 peilverhoging Soest

5.1,p.87

74 MorraPark

5.2, p.88

J. Bosma, Gemeente Smallingerland

75 opslagbekken Huissen

5.2, p.89

Waterleidingmij WMG
TAUW Civiel en Bouw

76 regenwater voor huishoudelijk gebruik

5.2, p.90

77 afkoppelen regenwater van riolering

5.3, p.91

DHV Water, T AUW Civiel en Bouw

78 wadi's Enschede

504, p.93

G. Bruins (Bouwdienst gem. Enschede)

79 infiltratie regenwater Eindhoven

5.4, p.95

TAUW Civiel en Bouw
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