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Flexibelpeilbeheer
Flexibel peilbeheer kan opdiverse manieren worden gedefinieerd, maar betreft in
iedergeval in de tijd variërende waterstanden.Het iseen votm van peilbeheer waarbij
depeilen aangepast worden aan veranderendeexterne omstandigheden, zoals het
weerofeisen vanuit één ofmeer functies.
Deaanpassing van depeilen kan zowel
actief(door depeilbeheerder) alspassief(als
gevolgvan het weer)gebeuren. De mate
vanvariatie in de peilen en de frequentie
vanoptredende peilen dient nader te
worden gespecificeerd bij iederevorm van
flexibel peilbeheer.
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maart) en -verhoging (beginjuni). De grafiek
laatgrondwaterstanden van twee percelen
zien.Duidelijk zichtbaar isdat de grondwaterstand op minder dan één meter uit de slootkant binnen een dag defluctuaties van het
slootpeil vrijwel volledigvolgt.De intreeweerstand van deslootwand isdus klein.Op geringeafstand van desloot isde grondwaterstand
goed tebeïnvloeden doot het slootpeil.
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Hetwaterbi :
polders wordtsteedscomplexer.Ondernadere landbouw,v
kwaliteiten natuur hebben elk hun eigen belang. ! let iserg lastig hiertussen een integrale afweging
te maken. Flexibel peilbeheerwordtvaaknaarvorcngcschovcii als het instrument om deze belangentegenstellingen teoverbruggen, maar deeffecten hiervan in veenweidegebied waren nog onvoldoende
bekend. Om kennis op tedoen overliet nut en de on'modelijkhcdeuvuu flexibel peilbeheer isdoorde
gezamenlijke waterbeheerders in het beheersgebied van Rijnland (dewaterschappen DeOude Rijnstromen, Wilck &Wiericke enGroot-Haarlcnimcrmccrcn hetHoogheemraadschap van Rijnland]
een onderzoek uitgevoerd, met medewerking van de ProvincieZuid-Holland. Daarbij ismet name
het effect van flexibel peilbeheerop waterkwaliteit, landbouwkundige omstandigheden, bodemdaling en berging onderzocht. In dit artikel worden deopzet van het onderzoek en de resultaten
gepresenteerd. Deconclusie van het onderzoek isdat een vorm van flexibel peilbeheer in vrijwel alle
gevallen mogelijk enzinvol is.
Het onderzoek bestond uit drie onderdelen:
een literatuurstudie, een modelstudie eneen
praktijkproef (zievoordesamenhang afbeelding r).Depraktijkproef leverdecalibratie-en
validatiegegevens opvoordemodelstudie. Met
het modelzijn diverse peilbeheervananten
doorgerekend, dieophun effecten opde waterkwaliteit, landbouwkundige omstandigheden,
bodemdaling en berginggetoetst zijn aan
beoordelingscriteria met behulp vaneen multicriteria-analyse(MCA).De beoordelingscriteria
kwamen voort uit een literatuurstudie.Deconclusies uit deMCAzijn tenslotte in samenhang
bekeken met deresultaten van de praktijkproef

Invloed slootpeil op grondwaterstand
Depraktijkproef isuitgevoerd opeen locatiewaar aleen aantaljaar flexibel peilbeheer
wordt toegepast.Naast calibratie-en validatiegegevens voor het model waseen belangrijk
doelvande praktijkproef om meer inzicht te
krijgen inde relatie tussen het slootpeil en de
grondwaterstand. Daartoe isde proeflocatie
voorzien van een intensiefgrondwater- en
slootpeilmeetnet en zijn in deperiode vanseptember 2001 tot en metjuni 2003een aantal
proeven met pcilverhoging en -verlaging uitgevoerd.
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In maart 2003is het slootpeil verlaagd in
een periode waarin nauwelijks neerslagviel.
Uit het uitputtingsverloop van de grondwaterstand blijkt dat deze tebeïnvloeden isdoor het
slootpeil,maar dat de reactieenige tijd duurt.
Beidepercelen waarin degrondwaterstand is
gemeten, reageren hetzelfde. Opmeer dan vijf
metet uit deslootkant blijkt de grondwaterstand een aantal weken nodig te hebben om de

Afbeelding 2toont hoede grondwaterstand opverschillende afstanden van de sloot
reageert opeen slootpeilverlaging (begin
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dalingvan het slootpeil tevolgen.Dereactie is
onvolledig. Het verloop van de grondwaterstand wordt opdeze afstand uit de slootkant
sterk bepaald door neerslagen verdamping; dit
isgoed tezien aan de grondwaterstandsstijgingen na een flinke regenbui begin april.
Injuni 2003ishet slootpeil verhoogd in
een periode waarin nauwelijks neerslagviel,
maar deverdamping enkele millimeters per
dag bedroeg.Uit afbeelding 2blijkt dat de
grondwaterstand ookdoordeze peilproef
wordt beïnvloed, maar de invloed van het
slootpeil laatzich minder gelden dan bij de
peilverlaging. Opkorte afstand van desloot
volgt degrondwaterstand weldeslootpeilverhoging, maar in het midden van het perceelis
geen verhoging zichtbaar; hier blijft de grondwaterstand constant. Deverwachting isdat het
grondwater hier verder was uitgezakt zonder
de slootpeilverhoging. Opgrotere afstand van
de sloot isdegrondwaterstand dus minder
goed te beïnvloeden.

winterpeil.Degemaalmarge ishet verschil
tussen het inlaatpeil en het aanslagpeil van het
gemaal (oftewel deoptelsom van de toegestane
afwijking aande boven- en onderkant van het
streefpeil). In de praktijk bedraagt degemaalmarge in veenweidegebieden 6à 12 cm.Bijeen
grote gemaalmarge kan eigenlijk niet meer
worden gesproken van een marge rondom een
vast streefpeil, maar moet het peil worden
getypeerd dooreen bandbreedte. Bij flexibel
peilbeheer fluctueert het peil binnen deze
bandbreedte.In demodelstudie zijn varianten
van flexibel peilbeheer onderzocht met een
bandbreedte van 30cmen een bandbreedte van
100cm.Tenslotte zijn deeffecten van grondwatergestuurd peilbeheer berekend. Bijdeze
vorm van peilbeheer wordt gepoogd de grondwaterstand opeen vast peil te houden door van
dag tot dag testuren met het slootpeil. Wanneer degrondwaterstand stijgt, wordt een
lager slootpeil ingesteld en wanneer de grondwaterstand dreigt tezakken, wordt het slootpeil verhoogd.

Peilbeheervarianten

Vasthouden van water

Demodelstudie isuitgevoerd met een
raamwerk voorsimulatiemodellen (FIWMulti-SWAP),waarmee de interactie tussen het
grondwater, het oppervlaktewater en devegetatie kan worden gesimuleerd.Tevens biedt
het model de mogelijkheid het slootpeil te sturen opdegrondwaterstand 1 '. Uit de calibratie
en validatie van het model blijkt dat het model
goed overeenkomt met het proefgebied en dus
geschikt isvoordit onderzoek. Met het model
zijn vervolgens een aantal peilbeheervarianten
doorgerekend. Met behulp van twee varianten
ishet verschil in beeld gebracht tussen het
huidige peilbeheer met een strakke en een ruimegemaalmarge. Het huidige peilbeheer
wordt gekenmerkt door een vastzomer- en

Uit het onderzoek blijkt dat bij een vast
peil degcmaalmargc bepalend isvoorde hoeveelheid ingelaten en uit te malen water. Hoe
strakker het peil wordt gehandhaafd, dus hoe
kleiner degemaalmarge is,des tegroter de
hoeveelheid ingelaten en uitgemalen water is.
Ten opzichte van het huidige peilbeheer resulteert flexibel peilbeheer in een beduidende
reductie van de hoeveelheid ingelaten en uitgemalen water. Eenflexibel peilmet een bandbreedte van 30cm resulteert ten opzichte van
een vastpeil(gemaalmarge 12cm)in 44procent reductie van inlaatwater en 19procent
reductie van uitslagwater. Bijeen bandbreedte
van 100cm bedraagt de reductie van inlaatwater 89procent en dereductie van uitslag-
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Vasthouden van water moet tot een
gebiedseigen waterkwaliteit leiden.In het
geval van veensloten betekent dit neutraal tot
zwak-zuur en matig voedselrijk water2'.
Metingen in het gebiedje waar de praktijkproefisgehouden, tonen aan dat dit type water
inderdaad aanwezig is.DepH bedraagt6,6à6,8
en denutriëntenconcentraties liggen net
boven deMTR-norm (zomergemiddelde stikstof2,6mg/l, fosfor 0,18mg/l).Opbasis van de
metingen tijdens de proeven lijken vooral uitspoeling en naleveringuit de slootbodem
belangrijke bronnen van nutriënten te zijn.
Uitspoeling vindt voornamelijk plaats in
het najaar, als het bodemvocht hoge nutriéntenconcentraties bevat3''4,5'.Deze bron is te
beperken door het peilverschil tussen de sloot
en het grondwater niet tegroot te laten
worden, waardoor dedrainage wordt geremd.
Uit demodelstudie blijkt dat bij flexibel peilbeheer degrondwaterstand en het slootpeil
synchroon stijgen inde herfst. Uitspoeling van
nutriënten kan dus worden verminderd door
flexibel peilbeheer. Nalevering uit de slootbodem isdaarentegen nauwelijks tegen te
gaan.Uit metingen tijdens de praktijkproef
blijkt dat de waterbodem eengroot deel van
hetjaar anaëroob is.Uit een anaërobe bodem
wordt vrijwel continu fosfaat nagelevcrd.
Dezuurstofconcentratie kan laag worden
bij een combinatie vangeringe waterdiepte en
weinigdoorstroming (geen inlaat van water),
vooralalseen kroosdek ontstaat. Opdit aspect
van de waterkwaliteit kan flexibel peilbeheer
een negatiefeffect hebben.Deinrichting van
depolder isindit opzicht belangrijk. Om
negatieve effecten vaneen uitzakkend peil te
vootkomen, moet dewaterdiepte voldoende
groot zijn. Daarnaast moet nog meer dan bij
het huidige peilbeheer (met een hoog zomerpeil)worden voorkomen dat een baggcrachterstand ontstaat.
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Gebiedseigen waterkwaliteit

Dewaterstandentijdensdepraktijkproef tussenmaartenjuli2003.
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water 23procent. Flexibelpeilbeheer draagt
dus bij aan het WB2i-principe 'vasthouden van
water'.
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Grondwatergestuurd peilbeheer
Bijgrondwatergestuurd peilbeheer wordt
het slootpeil zodanig beheerd dat de grondwaterstand zoveel mogelijk op een voor landbouw optimaal niveau blijft. Dit is mogelijk
omdat degrondwaterstand binnen een zekere
marge valt te beïnvloeden. In de praktijk blijkt
desturing echter teworden bemoeilijkt door
degrilligheid van degrondwaterstand (reactie
op neerslag) en devertraagde reactievan de
grondwaterstand op het slootpeil. Hierdoor
resulteertgrondwatergestuurd peilbeheer in
grote hoeveelheden ingelaten en uitgemalen
H 2 0 I 21-2004
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water en worden de landbouwkundige
omstandigheden slechts marginaal beter.
Vanwegedezeredenen isdeaanbeveling dan
ook om deze vorm van flexibel peilbeheer niet
toe te passen in veenweidegebied.

tatie.Daarnaast wordt de inlaat van gebiedsvreemd water beperkt, wat de waterkwaliteit
tengoede komt.Delandbouwschade is echter
enkele procenten hoger. Ook kan het weideseizoen pas twee weken later beginnen.

Afweging

Indezomer mag deondergrens van het
peil niet te laagzijn, omdat anders de kans op
opwarming toeneemt en daarmee zuurstofloosheid kan ontstaan, waardoor meer naïevering van fosfaat uit deslootbodem plaatsvindt.
Tevens wordt desnelheid van bodemdaling
enigszins geremd door het peil niet al tever te
laten uitzakken. Gevolgvan deze beperking is
weldat deinlaatbehoefte ten opzichte van het
huidige peilbeheer minder afneemt dan in het
gevalvan een peilzonder restricties.

Uit het onderzoek blijkt dat een flexibel
peilbeheer waarbij het slootpeil wordt bepaald
door neerslag en verdamping, leidt tot het
vasthouden van water en een betere waterkwaliteit. Maar er spelen nog meer belangen
mee,dieper seizoen verschillende beperkingen
kunnen opleggen aan debandbreedte van het
flexibel peilbeheer. Deconsequentie hiervan
kan zijn dat bepaalde voordelen van flexibel
peilbeheer uiteindelijk weer teniet worden
gedaan.Per seizoen zal daarom een afweging
moeten worden gemaakt welke peilbeheervariant degestelde doelen het beste verwezenlijkt en ofeen vorm van flexibel peilbeheer
daarmee nog mogelijk is.In tabel i staan de
belangrijkste voordelen en knelpunten van
flexibel peilbeheer opgesomd. Daarbij isook
aangegeven in welk seizoen voor welk doel restricties moeten worden gesteld. (Een restrictie
aan deondergrens houdt in dat het peil niet te
laagmag uitzakken. Een beperking aan de
bovengrens houdt in dat het peil niet te hoog
mag stijgen).
Restricties
Debovengrens van het peil mag niet te
hoog zijn om het helejaar door voldoende bergingsruimte tekunnen garanderen.
In het voorjaar moet een afweging worden
gemaakt tussen een vast laagpeil (zoals bij het
huidige peilbeheer) en een peil dat hoog begint
en langzaam uitzakt. Met een vast laag peil
wordt het landbouwkundige belang het beste
gediend, maar het effect opdebodemdaling en
dekieming van oevervegetatie isjuist negatief.
Een hoogpeil dat langzaam uitzakt, is daarentegen positiefvoordekieming van oevervege-

Tabel 1.
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Conclusie
Toepassing van flexibel peilbeheer hoeft
geen nadelen met zich mee te brengen. Flexibel peilbeheer pakt positiefuit voor de waterkwaliteit. De landbouwkundige belangen
worden niet geschaad zolang het peil in het
voorjaar opeen vast (laag)peil wordt gehandhaafd. Tevens kan flexibel peilbeheer mede
zorgdragen voor het vasthouden van water,
zonder dat debergingsruimte die nodig is om
een maatgevende bui te verwerken, te gering
wordt. Randvoorwaarde hierbij iswel dat
zowel degrondwaterstand als het slootpeil
niet te hoog stijgen. Deexacte boven- en
ondergrens van flexibel peilbeheer zijn afhankelijk van deinrichting van de polder.
Het enigedatde inzet van flexibel peilbeheer nog in de weg kan staan, isde gewoonte
om bij het ontwerpen van peilen voor gebieden

Voordelen. knelpuntenenrestrictiesvanjlexibe! peilbeheer.

seizoen

voorjaar

zomer

najaar

peilverloop

dalend

voordeel

- minder inlaat

laag
- minder inlaat

stijgend
hoog
- beperking uitspoeling
- beperking belasting
boezem
-berging geringer

- kieming vegetatie
knelpunt

• natschade landbouw

waterkwaliteit
landbouw
bodemdaling
berging
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uit tegaan van vastezomer- en winterpeilen.
Debeste manier om om hierin een omslag aan
tebrengen, isom bij elkpeilontwerp te onderzoeken welkevorm van peilbeheer het best
voldoet als middel om degewenste doelen in
het gebied te bereiken. En alsdit flexibel peilbeheer blijkt tezijn, dan moeten wedat ook
gewoon gaan DOEN. *
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bovengrens
ondergrens
bovengrens

-snelheid bodemdaling
- minder zuurstof
- nalevering fosfaat
ondergrens
ondergrens
bovengrens

bovengrens

winter

bovengrens

