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Dehistorischewaterhuishoudingalshouwsteen
voordeGGOR
BAS W O R M , W A T E R S C H A P R E G G E E N D I N K E L

programma Waternood leverdeniet het
gewenste resultaat. Belangrijke oorzaak hiervoor isdathet concept niet bepaaldeen panklaarrecept is,maar meer het karakter heeft
van een denkwijze. Ontbrekende centrale regie
bij deuitwerking en toepassing van het concept heeft inmiddels geleid totvele ongelijksoortige invullingen van het GGORdoor
waterbeheerders.
Sinds 1998zijn vanuit de rijksoverheiden
deEuropese Unienieuwe wateropgaven aan de
waterschappen opgelegd:deplannen van de
Commissie Waterbeheer 21eeeuw,de Europese
Kaderrichtlijn Water ende Reconstructiewet.
Door dezesnelle opeenvolging van nieuw
beleid lijkt het begrip GGORal verouderd
voordat het conceptgoedenwel is uitgewerkt.
Niets isechter minder waar....

SJON M O N I N C X , WATERSCHAP REGGE E N DINKEL

Watersysteemkennis

H A N R U N H A A R , ALTERRA
PETER JANSEN, ALTERRA

Inde VierdeNora Waterhuishouding uit 199& kregendewaterschappen detaak 0111 hetgewereste
grond- enoppervlaktewaterregime (GGOR) voorhun beheergebied rebepalen. Her GGOR isre
beschouwen alseennieuw 'evenwicht' van lietwatersysteem darbeterpast bij rewaarderen functies
in eengebied. Bijde bepaling ervan wordt rekeninggehouden met desectorale wensbeelden voor
onderandere landbouw ennatuur. Voordesector natuur wordt liet waterstreejbeeld aangeduid als
hetoptimalegrond- enoppervlaktewaterregime. Maar war ishetoptimalewaterstreefbeeld alsde
landnatuur liet voor lierzeggen had?Om dir in beeld tebrengen heeft Alterra 111 opdracht van lier
Waterschap Regge en Dinkel dewaterhuishoudinggereconstrueerd uit deperiode voor degrote
waterhuishoudkundigc verbereringswerkeu. Vertrekpunt waseeneerder in opdracht van deprovincie
Noord-Brabaur ontwikkelde merhode. Dc;c isopeenaantal punten aangepast voordespecifieke
omstandigheden 111Twente.
In 19518 werd geconstateerd dat de bestrijding van deverdroogde natuur in Nederland
achter bleefbij degestelde doelen (ziekader).
Alspositieve impuls werd de zogeheten
gewenstegrondwatersituatie (nu GGOR)
gelanceerd.Vastlegging vandezesituatie diendeuiterlijk plaats tevindenin2002.Het technische concept isuitgewerkr door de Dienst

A/b.1:

Voorbeeldvaneendwarsprofiel meteennatuurlijke opeenvolgingvan
bodemtypenineenbeekdalvaneen dekzandgebied.
INFILTRATIF.
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Landelijk Gebied insamenwerking met de
Unie vanWaterschappen9'. Belangrijkste uitgangspunt wasdat het grondwater als leidraad
voor het oppervlaktewaterbeheer moet dienen.
In theorie een mooiegedachte,maar de praktijk leerdedat inoude normboeken, zoalshet
Cultuurtechnisch Vademecum,degewenste
informatie ontbrak. Ook de toepassingvan het
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Afb. 2:

Hoeconcepten en termen inbeleidsnota's
ook veranderen, een goed inzicht inde 'watereisen' van deverschillende functies ende werkingvan het watersysteem blijft belangrijk
voor eengoedeinrichting van de waterhuishouding. Het watersysteem isdaarbij meer
dan alleen de waterlopen dieinbeheer zijnbij
het waterschap;het betreft het samenhangendegeheel van oppervlakte-engrondwatersystemen en alleinteracties daartussen. Voor
uitvoering vandegestelde wateropgaven dienen de waterschappen zich daarom deze
watersysteemkennis eigen temaken.
Terverkenning van de benodigde watersysteemkennis zijn door het Waterschap Regge
en Dinkel definitiestudies uitgevoerd. De hieruit resulterende watersysteemanalyse isopgebouwd uit een aantal samenhangende projecten (hydrologische bouwstenen). Voorbeeld
hiervan isdewatersysteembeschrijving waarbij informatie uitkasten, hoofden enmodellen
indevorm vaneendigitale kaartenbak voor
een grotegroep gebruikers toegankelijkis

Detailvandekaartmetdegeschattevroegeregemiddeldevoorjaarsgrondwaterstand(GVG)voorhetgebiedtenzuidoostenvanAlmelo.

PLATFORM

gemaakt. Daarnaastzijn modelinstrumenten
ontwikkeld om ingreep-effect-relaties boven
water tekrijgen. Zoismet een geavanceerd
grondwatermodel eenzogeheten impulsresponse-databestand opgezet, waarmee het
mogelijk isom snelengebruiksvriendelijk de
meest effectieve hydrologische ingrepen te formuleren om eenbepaalde grondwatersituatie
tebereiken. Ookiseengebiedsdekkend oppervlaktewatermodel vanhetstroomgebied van
deReggegebouwd. Met dit model ishet mogelijkom vooreen stroomgebied een samenhangend retentieconcept teontwikkelen, waarbij
rekening wordtgehouden met de interacties
tussen gtond- en oppervlaktewater ende effecten vaneen klimaatverandering.
In het navolgende zalbondig worden ingegaan opeen andere belangrijke bouwsteen uit
dewatersysteemanalyse van het waterschap:
dereferentiegrondwatersituatie van Twente.
Dezebouwsteen geeft een ruimtelijk beeld van
degrondwaterstanden en kwelpatronen van
het oorspronkelijke, natuurlijk functionerende
Twentse watersysteem.Dezeinformatie vormt
één vande peilers voorhet opstellen van de
OGR-natuur: het optimale grondwaterregime
voor de landnatuur.

Reconstructie referentiesituatie
voor Twente
Vertrekpunt voor dereconstructie van de
grondwaterstanden indenatuurlijke Twentse
situatie wasde methode die voor Noord-Brabant isontwikkeld3'. Uitgangspunt hierbij is
dat het bodemtype zoalswedat nu kennen, in
belangrijke mate isbepaald door de hydrologischesituatie ten tijde vande bodemvorming (afbeelding 1).Demethode is representatiefvoorhet tijdvak 1850 - 1900.
Degereconstrueerde grondwatetstanden
zijn vergeleken metgrondwaterstanden in
Twentse landbouwgebieden inde vijftiger

Afti.y.

Het verdrogingprobleemvanNederland in cijfers
Rond 1990wascirca600.000hectare natuur inNedetland alsverdroogd aan temerken.Voor de
beeldvorming:dir iseen oppervlakte vanzesmaal deVeluwe.Verdrogingvormt één van de
belangrijkste oorzaken voor het achteruitgaan vandekwaliteit van denatuur, resulterend in
het verdwijnen van(kwetsbare) soorten.Dedoelstelling uit deEvaluatienota Water -ookwel
demotie VanRijn-Vellekoopgenoemd*'-ishet verdroogd areaal teverminderen met 25procent in 2000en 40 procent in 2010ten opzichtevanhet referentiejaar 1985. In t998en 2000bleek
respectievelijk tweeendrieprocent van het verdroogd areaal volledighydrologisch hersteld.
Gedeeltelijk hersteld isrespectievelijk 18en 30procent. Hettotaleareaalwaar actieisondernomen,bedroeg 53procent van het verdroogd areaal in2000.

jaren vandevorigeeeuw. Het betreft hierbij de
zogeheten COLN-kartering.Deze kaarten
geveneengebiedsdekkend beeld van de grondwaterstanden voorafgaand aandegrote waterhuishoudkundige verbeteringswerken. De
'Brabant-methode' isopbasis van deCOLNkaarten aangepast (herijkt) voorTwente.

aan het historische voorkomen van grondwaterafhankelijke vegetaties.Daartoezijn archievenvan natuurbeherende instanties doorzocht.Van ruim 50gebieden isopbasis van de
archiefgegevens een beschrijvinggemaakt van
de historische vegetatie enhet bijbehorend
abiotisch systeem.

Resultaten zijn gebiedsdekkende kaarten
met degemiddeld hoogste grondwaterstand
(GHG),devoorjaarsgrondwaterstand (GVG, zie
afbeelding 2),degemiddeld laagste grondwaterstand (GLG)en de historische kwelgebieden.

Eenanderegegevensbron vormde hetFLORIVON-bestand.Dit bestand geeft informatie
overhet voorkomen van plantensoorren vóór
1950 per kwartierhok (1,25 km2).Omdat Twentevrijgoed isgekarteetd, isveel informatie
overhet vroeger voorkomen van grondwaterafhankelijke soorten beschikbaar (zie afbeelding3).Desondanks bleekdat het detailniveau
waaropdevegetatiegegevens beschikbaar zijn,
onvoldoende isom de fijnschalige kwel-en
infiltratiepatronen tekunnen toetsen.Wel
leverendezegegevenswaardevolle informatie
overhet vroegerevoorkomen van grondwaterafhankelijke vegetaties.

Voordereconstructie vandevroegereligging van kwel-en infiltratiegebieden isook
gebruikgemaakt van informatie over het historisch landgebruik. Zobestond het grondgebruik inde infiltratiegebieden voornamelijk
uit heideen akkersen in de kwelgebieden veelaluit nat hooiland en moeras.Daarnaast is
voordereconstructie gebruik gemaakt van het
reliëf(laagtenonderaan een helling hebben
een hogerekansop kwel)en het voorkomen
van kalk in deondergrond (kweltypering).
Maar hoereëelzijn nu deze gereconstrueerdebeelden van denatuurlijke grondwaterhuishouding? Om dezevraag te kunnen
beantwoorden, zijn dekaartbeelden getoetst

Historischeverspreidingvannattebosenrijke schraalgraslatidenop basisvan

Ajb.4:

Eenandere vraagbetreft de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid vande grondwaterstandskaarten.Voordeze toetsingzijn in vijf
gebieden de referentiegrondwaterstanden in
het veldgedetailleerd inbeeldgebracht op
basis van fossiele hydromorfe bodemkenmerken (zieafbeelding 4).De grondwaterstanden
en deligging van kwelgebieden in deze trans-

Hetnatuurgebied'Kloppersbbk'metdeliggingvan de boorpimtenende
geschattevroegeregrondwaterstand.

FLORIVONen terreinbeschrijvingenuitarchieven.
3 Baxtmljk nat achraalgraaland
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Standaard referentie GLG

Twente referentie GHG

Standaard referentie GHG
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Vergelijkingresultatengrondwaterrejerenriesituatie bijtoepassingvande'standaard'Brabant-methodeende'opmaat voorTwente'-toepassing.

ecten zijn vergeleken met deberekende grondwaterstanden en kwelgebieden op basis van
vlakdekkende digitale bestanden. Uit deze vergelijking blijkt dat de kwelgebieden vrij goed
worden aangegeven.Afwijkingen van grondwaterstanden zijn het grootst in reliê'frijke
gebieden,zoals Springendal, waar diep inge-
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sneden beken voorkomen. Hier ishet detailniveau van vlakdekkende informatie, met name
debodemkaart, beperkend.
Vergelijking van de resultaten uit de hiervoor beschreven aangepaste methode met de
resultaten uit deoorspronkelijke Brabant-

methode.geeft verrassende uitkomsten: de
stuwwallen in Twentepakken droger uit, maar
de beekdalenjuist (veel)natter! (zieook afbeelding 5).Daarnaast blijkt na indeling in grondwatertrajecten deop-maat-methode ookeen
logischer verdeling tegeven dan de Brabantmethode (zieafbeelding 6).
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Ajb.6":

Verdelingvangrondwaterstandsklassenvoordegemiddeldhoogsteenlaagstegrondwaterstand bij ongewijzigde toepassing vande'standaard'Brabant-methodeende 'op
maat voorTwente'-toepassing.

Discussie
Watwil het waterschap met de verzamelde
kennis over het vroegeregrondgebruik, de
grondwaterstanden, kwelpatronen en het
voorkomen vangrondwaterafhankelijke vegetaties? Door bij het opstellen van het optimale
grondwaterregime voor natuur met dezegegevens rekening tehouden, isde OGR-natuur
dus een directe afgeleide van fysieke gebiedskenmerken. Dit voorkomt situaties waarbij
bijvoorbeeld kwelnaruur op plekken wordt
gepland waar nooit kwel is geweest.
'Tegenhanger' van deze referentiebenadering isde (natuur)doeltypenbenadering waar
door de mens degewenste vegetatietypen
worden aangegeven.Viade standplaatseisen
gesteld door dezegewenste vegetatietypen
wordt vervolgens (indirect) een relatie met
fysieke gebiedskenmerken gelegd.Juist vanwegedezeverschillende vertrekpunten tussen
genoemde methoden lijkt het op voorhand
niet zinvol een keuze te maken voorde 'beste'
methode.Zo kunnen bijvoorbeeld uit de referentiesituatie potenties blijken die aanvullend
kunnen zijn opdieuit dedoeltypenbenadering.De referentiesituatie geeft daarbij ook
informatie die kan worden gebruikt voor de
identificatie van nieuwe kansrijke gebieden
voordeontwikkeling van grondwaterafhankelijke natuur. Mogelijk geeft de referentiesituatie(in GGOR-termen) meer de optimale
grondwatersituatie voor natuur weer en heeft
de(natuur)doeltypenbenadering meer weg van
degewenste grondwatersituatie.

gegevens zijn degeproduceerde kaartbeelden
naar verwachting niet bruikbaar om uitspraken tedoen overgebieden kleiner dan enkele
hectaren. Voornatuurgebieden blijft de
inbreng van locatiespecifieke kennis dus essentieel.Het isdan ookbelangrijk dat overheden
en terreinbeheerders tezamen de waterhuishoudkundige doelstellingen vaststellen. In
Overijssel ishiertoe reeds het initiatiefgenomen inde vorm van een'verdrogingsatlas'. *

i l ] RunhaarJ., R. van Ek, F.vanKhjn, R. Ruijrenbeta enR.
Stuurman [1998).Gewenstegrondwatetsituatie natuur.
Bepaling van de optimalegrondwatersituatie op provinciale schaal. Landschap nr. 15, pag. 181-194.
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