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Integratieschemavan Watemood met deproductielijn voorderegionalehydrologievan Alterra(AlterrAqua)
enhet modelSIMGRO.
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Het project Duurzaam Waterbeheer Langbroekerwetering isdoor het Hoogheemraadschap DeStichtse Rijnlanden in
samenwerking met de provincie Utrecht en
deDienst Landelijk Gebiedopgestart als
pilotproject voor devaststellingvan de
GGOR.Deervaringen diemet dit project
opgedaan worden,zowelmethodisch als
procesmatig,zullen gebruikt worden voor
het opstarten van vervolgprojecten om uiteindelijk gebiedsdekkend deGGORte kun-

Het Waternoodinstrumentarium isgeïntegreerd met deproductielijn voor regionale
hydrologie vanAlterra(AlterrAqua4') in het
modelSIMGRO.Het concrete doelishet realiseren van eengoed voorbeeld voorhet gebruik
van een regionaal hydrologisch model om te
komen tot hetAGORenVGOR'swaarmee het
Waternoodinstrumentarium wordt gevoed. In
afbeelding 1 isdeplaats van een model als
SIMGROin deWaternoodcyclus weergegeven.
Een tweede aspect in dit voorbeeldproject
isde keuze van efficiënte maatregelen dieleiden tot kansrijke VGOR's.In een volgende fase
van het project wordt gedemonstreerd dat het
planningsinstrument Waterwijs5' bij deze
optimalisatie een belangrijke rolkan spelen.

Eind 2002 en begin 2003 werd het IVaternoodinstrumentarium underwrote belangstellinggepresenteerd.Toch ontbreekt nogietsdat het daadwerkelijkesuccesindewegstaat: detoepassing incombinatie niereengeschikt hydrologisch model.Juist daarmee 15 ervaring opgedaan 111 het project Langbroekerwetering. In dit artikel wordt aan dehand van praktische ervaringen aangetoond dat
integratievan deGLS-applicatieAlterrAqua en het modelSIMGRO methetWaternoodinstrumentarium uitstekende mogelijkheden biedt.
Waterschappen hebben tot taak voor hun
beheersgebied het gewenstegrond- en oppervlaktewaterregime (GGOR)op testellen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de zogeheten
Waternoodprocedure 1 '.Indeafgelopenjaren is
onder auspiciën vanSTOWAveelwerk verricht
om deWaternoodfilosofie te operationaliseren2''3'.Bijdeontwikkeling van het Waternoodinstrumentarium isgekozen voor een
Arcview-applicatie.Het actuele ofhet verwachtegrond- en oppervlaktewaterregime (AGOR
resp.VGOR)worden als invoer verondersteld
en doelrealisaties vormen de uitvoer.Vaakis
hetAGORechter niet bekend endeVGOR'sal
helemaal niet.Bij toepassing in depraktijk ligt
integratie met een regionaal hydrologisch
model daarom voor de hand.

Voorhet gebied Langbroekerwetering
voertAlterra in opdracht van het Hoogheemraadschap DeStichtscRijnlanden een project
uit met devolgendedoelstellingen:het bepalen van demeest geschikte ligging van400ha
nieuwe natuur en het bepalen vandeGGORen
maatregelen om dezeterealiseren.Met eigen
middelen isdeze studie verder uitgewerkt als
eenvoorbeeldproject voor de toepassing van
Waternood.
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Langbroekerwetering
Het studiegebied heeft een oppervlakte
van 6800ha en vormt een overgangsgebied tussen dedrogezandgronden van de Utrechtse
Heuvelrug en deoeverwallen en natte komgronden langs de Kromme Rijn (afbeelding 2).
Demaaiveldhoogte varieert van 66m +NAPop
de Heuvelrug tot 1,5m +NAPin het zuidwestelijke deel.Landbouw, natuur en recreatie zijn
belangrijke, sterk verweven functies.

Het SIMGRO-model
Om hetAGORenVGOR'sgoed te kunnen
bepalen ishet interessegebied en wijde
omgeving (zieafbeelding 2)gemodelleerd met
behulp van het geïntegreerde regionale hydrologisch model SIMGROs'.Digitale bestanden
zoals leggergegevens,hoogtekaart, bodemkaart en landgebruikkaart zijn met behulp van
deArcView-applicatieAlterrAqua omgezet tot
eengedistribueerd numeriek hydrologisch
model. Randvoorwaarden zijn toegevoegd in
devorm van stijghoogten opdezijranden die
afkomstig zijn van een grootschaliger
SIMGRO-model71,permanente grondwateronttrekkingen én neerslagen verdamping. De
randvoorwaarde beregening uit grond- en
oppervlaktewater wordt door het model zelf
opgelegd indien de actuele hydrologische
situatie daar aanleiding toe geeft.

Aft). 2:

Overzichtskaartvan hetstudiegebied Langbroekerweteringenlietmodelgebied(het rechthoekigevensterin
hetstudiegebiedvormtde begrenzingvoorafbeeldingen 7a en7b).
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Na uitvoering van een gevoeligheidsanaly-

SIMGROiseengeïntegreerd regionaal
hydrologisch model. Het omvat interacties
tussen bodem, plant en atmosfeer, bodemwater,grondwater en oppervlaktewater. De
kracht van SIMGROligt in een opjuiste
tijd- en ruimteschaal simuleren van de
stromingsprocessen tussen dezedeelsystemen.Dit komt vooral tot uiting in de
effectberekeningen van maatregelen en bij
extreme situaties.
Alseen maatregel de grondwaterstanden
respectievelijk verlaagt ofverhoogt, neemt
decapillaireopstijging respectievelijk afof
toeen wordt de grondwaterstandverandering 'tegengewerkt'. Bij wateroverlast
stremtdeafvoer enstijgt deoppervlaktewaterstand;dedrainagewordtgeremd. Ontbreektdit mechanismeinhet model,dan
wordenafvoerpieken overschat Tevensishet
dan nietmogelijk om heteffect vanallerlei
wateroverlastbeperkende maatregelen
('water vasthouden') opeenadequate manier
teberekenen.
Alleenmet eenmodelvoorzienvandeze
essentiëletegenkoppelingen kandereactie
vaneensysteemopveranderingenjuistgesimuleerdworden.Metandere woorden:
SIMGROisuitermategeschiktter bepaling
vanhetVGOR
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DoelrealisatieNatuurberekendmethet WatemoodinstrumentariumuitgaandevandehuidigenatuurdoelenmethetberekendeAGORalsinvoer.

seishermodelgekalibreerd. Voorde periode
1april 1989tot 1 april 2001 zijn de uitkomsten
vanditgekalibreerde model vergeleken met
aanwezige meetgegevens.Verschillen tussen
gemeten en berekendegrondwaterstanden zijn
met eengemiddelde standaardfout van 22cm
acceptabel tenoemen. Ook voor locaties waar
geen metingen voorhanden zijn oordeeldeeen
klankbordgroep uitderegiopositiefover het
realiteitsgehalte vandeberekeningen.Vergelijkingvangemeten en berekende gebiedsafvoer
viadeLangbroekerwetering laat eveneens een
goedeovereenkomst zien.
Het resultaat van dekalibratie is het
AGOR.Alseerstestap bij het zoeken naar
geschikte nieuwe natuurgebieden ismet het
model tevens een variant doorgerekend die
maximaal opnatuur isafgestemd. Hiertoe is
de modelinvoer in het gehele modelgebied,

met uitzondering van bestaande dorpskernen,
als volgtgewijzigd: landgebruik natuurlijk
grasland,geen beregening, ondiepere en minder watergangen engreppels.Dealdus berekende hydrologische situatie wordt in het vervolgaangeduid alshetVGOR-max nltullr .Zowel
hetAGORalshet VGOR-max natuur is bepaald
voordealsrepresentatiefte beschouwen meteorologische periode1989-2001.

Doelrealisatie Natuur
Voordebepaling vande Doelrealisatie
Natuur isuitgegaan vandeUtrechtse natuurdoeltypenkaart8'.Deprovinciale doeltypen zijn
nogal bteedgedefinieerd. Inoverlegzijn ze
aangescherpt tot dievegetaties relevant voor
het Langbroekerwetering-gebied. Met de
applicatie 'Hydrologische Randvoorwaarden
Natuur' zijn vervolgensdedoelrealisatie-
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functies9' berekend diegebruikt worden in het
Waternoodinstrumentarium.VoorhetAGOR
en het VGOR-maxnatuur isde Doelrealisatie
Natuur berekend met als invoer de berekende
GVG,GLGen deecologisch relevante kwel.
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Opmerkelijk isdat dedoelrealisatie bij het
AGOR(zieafbeelding 3)hoger isdan bij het
VGOR-maxnatuur (81%versus 67%). Dit komt
doordat in een groot deelvan het gebied de
natuurdoeltypen gebaseerd zijn opde huidige,
goed ontwaterde situatie.Door vernatting
neemt derealisatie van deze 'droge' doeltypen
afvan 88naar 68procent, terwijl bij de 'natte'
doeltypenjuist een toename tezien is van
één procent naar 65procent.
Afii.4:

DoelrealisatievoorhetUtrechtsenatuurdoeltypeschraal^raslandbeukendmethetWaternoodinstrumenta-

Om geen kansen te missen tot het realiseren van waardevolle grondwaterafhankelijke

Kwelspeelteen sleutelrol in deberekeningvan doelrealisaties van
kwelafhankelijke natuurdoelen u '. Ecologischeachtergrond isdat het
kwelwater aangevuld ismet calcium(bi-)carbonaat, zodat verzuring
van dewortelzone wordt tegengegaan.Dit wordt ook wel pH-bufferinggenoemd. Voorwaarde isweldat het kwelwater tijdens stroming
in deondergrond voldoende lang in aanraking isgeweest met kalkhoudend sediment. Bovendien moet het kwelwater daadwerkelijk in
dewortelzoneen niet in de sloot terechtkomen. In afbeelding 6is een
schematisch dwarsprofiel getekend van desituatie ineen natuurgebied met een slootsysteem en maaivelddepressies.Bijhoge grondwaterstanden ontstaat een pias-dras situatie,waarbij het kwelwater
op eendiffuse wijze viahet maaiveld tot ontwatering komt. Het is
aannemelijk dat dit water voldoende in aanraking komt met de wortelzone om bij tedragen aan depH-buffering. In veel modelstudies
wordt dezevorm van 'maaiveldskwel'alsenige vorm van ecologisch
relevante kwelgezien.Daarmee wordt echter overhet hoofd gezien
dat kwelwater ookdewortelzone kan bereiken in devorm van capillaireopstijging. Dezeomissievloeit meestal voort uit hetgebruik van
een model dat dit voor het regionale watersysteem essentiële proces
nietgoed kan simuleren. SIMGROkan dit wel.

lens (zie afbeelding 6). Daarbij w o r d t r e k e n i n g g e h o u d e n m e t de volg e n d e b a l a n s t e r m e n : afvoer via maaivelddepressies en sloten, percolatie v a n u i t wortelzone ofjuist capillaire opstijging naar d e wortelzone.
A a n n a m e is d a t de neerslaglens als 'olie' op h e t k a l k h o u d e n d e g r o n d water drijft en m e t voorrang draineert naar h e t oppervlaktewater (in
werkelijkheid kan onder de waterloop sprake zijn van een g r o n d w a t e r o p d u i k i n g waardoor kwelwater eerder draineert). Vanaf h e t
m o m e n t d a t volgens de balans de neerslaglens 'op' is, w o r d t bijgehoud e n hoeveel kwelwater via maaivelddrainage of via capillaire opstijg i n g de wortelzone bereikt. Zodra er weer neerslag valt en de neerslaglens enige v o r m a a n n e e m t , w o r d t de 'kwelteller' stopgezet en g e w a c h t
t o t d a t de balans weer op n u l u i t k o m t . O p deze m a n i e r w o r d t de ' b r u to' kwel naar de wortelzone geschat. Eerdergenoemde a a n n a m e m a a k t
h e t een bovenwaardeschatting. D e s a l n i e t t e m i n werkt de m e t h o d e als
een zwaar filter t u s s e n de kwel v a n u i t de o n d e r g r o n d en de kwel naar
de wortelzone. Afbeelding 7 illustreert d i t voor h e t berekende AGOR.

'T* jA*f\

Om na tegaan welkdeelvan dekweldaadwerkelijk als maaivelddrainageofalscapillaire opstijging dewortelzone bereikt, wordt in een
nabewerking van het model een balans bijgehouden vande neerslagpercolatie

drainage naar maaiveld

drainage naar
waterloop
ii

kwel
A/b.6:

Geschematiseerd dwarsprofiel van desituatie ineen natuurgebiedmet
kwel N-lenS'neershtglens.

Afl>.7:

Netto kwelnaar dedeklaag(a)enecologischrelevante kwel(b)voor het
AGOR, weergegevenvoorhetvenster aangegeveninafbeelding z.
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Ervaringen relevant voor Waternood
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Vooruitgebreidere informatie overbovenbeschreven methode en resultaten wordt verwezen naar derapportage van dit onderzoek11'.
Hieronder volgen enkeleconclusies en ervaringen rond het werken met het Waternoodinstrumentarium in combinatie met hydrologische modellering:
•

'Meten isweten' isonveranderd waar.
Toch iseen aantal argumenten aan tedragen om uit tegaan van een berekende
AGORin plaats vaneengemetenAGOR:
Het maken van een adequaat model van
het studiegebied dwingt tot nadenken
over het watersysteem (model als denkpartner).Met hetzelfde model kunnen ook
VGOR'sworden berekend (model als simulator).Deverschilberekening tussen het
AGORenVGOR'sisconsistent (modelals
consistentiebewaker).Met een model is
naar behoefte in ruimte en tijd tedetailleren.Debestaande Gt-kaarten zijn voor een
belangrijk deel verouderd,geven geen
directe informatie overdeGVGen geven
geen informatie overde kwelen over het
oppervlaktewatcrregime. Essentieel iswel
dat beschikbare metingen gebruikt
worden om de resultaten van het model te
verifiëren.

•

Eenjuiste simulering van processen tussen de hydrologische deelsystemen maakt
SIMGROuitermategeschikt ter bepaling
van deVGOR.

•

HetWaternoodinstrumentarium versie 1.0
isin eersteinstantiegeïntegreerd met de
productielijn AlterrAqua.Voordeelisdat
perscenarioofvariant modelinvoer, modeluitvoer en resultaten indevorm van doelrealisaties met een overzichtelijke
bestandsstructuur bijeen worden gehouden.Ookbeperkt eendergelijke productielijn het aantal handelingen om te komen
tot doelrealisaties.Wegens fouten in versie
1.0van het Waternoodinstrumentarium is
noodgedwongen overgegaan op het 'standalone' draaien van een verbeterde versie
1.0.Momenteel isversie 1.1van het Waternoodinstrumentarium beschikbaar. De
intentie isdezeofeen volgende versie
opnieuw te integreren met AlterrAqua.

•

DeDoelrealisatieNatuur staat ofvalt met
detoekenning van natuurdoeltypen. Een
kritische beschouwing en waar nodig aanscherping van natuurdoelen iseen noodzakelijke eerste stap om het Waternoodinstrumentarium temogen toepassen.
Natuurdoeltypen zijn immers nooit met
het oogop dezetoepassing opgesteld.
Onoplettendheid kan hier leiden tot het

NatschadevoordelandbouwberekendmetbetWaternoodinstrumentariummetbetberekendeAGOR
alsinvoer.

natuur, isvoor het gehele onderzoeksgebied
tevens dedoelrealisatie voor schraalgrasland
bepaald.Volgensdedefinities van de provincie
Utrecht omvat dit doeltype overigens zowel
natte schralealsnatte wat productieveregraslanden. Met deAGOR isdit natuurdoel nauwelijks realiseerbaar, terwijl deVGOR-maxn;ltullr
hiertoe wel kansen biedt, vooralaan weerszijden vandeLangbroekerwetering (zie afbeelding^.

Doelrealisatie Landbouw
Voorhet metSIMGROberekendeAGOR
uitgedrukt alsGHG en GLGismet behulp van

het Waternoodinstrumentarium denat- en
droogteschade voor de landbouw 10 ' berekend.
Delandbouwschade isaanzienlijk. Opde flanken van deUtrechtse Heuvelrug en op de
onberegende zware kleigronden komen droogtcschadesvoor tot 30procent. Ineen strook
evenwijdig aan deheuvelrug vinden we natschade tot ongeveer 20procent met enkele uitschieters tot 50procent (zieafbeelding 5).Op
sommige locaties komt zoweldroogte- als natschadevoor.Hydrologische maatregelen kunnen landbouwopbrengsten verder verhogen.
In bepaaldegevallen kan overwogen worden
landbouwgrond om tezetten in natuur.

Dedoelrealisatieberekeningvoornatuur isin hetWaternoodinstrumentarium deelsgebaseerd
ophetecohydrologische voorspellingsmodelNATLESli) metechter tweebelangrijke verschillen:
• InNATLESisnaast destuurvariabelen GVG,GLGen kweltevens destuurvariabele bodem
onderscheiden.
• NATLESvoorspelt welkevegetatiezichzalontwikkelen. Met het Waternoodinstrumentarium isdit zonder uitgebreide nabewerking niet mogelijk.
Voor het verkennen van natuurpotenties isNATLESdaarom het betere instrument. Een dergelijke verkenning heeft bij aanvangvandemodelstudie plaatsgevonden voordeAGOR,de
VGOR-max natuuren de historische referentiesituatie (RGOR).Dezelaatste isafgeleid uit de
bodemkaart volgens een eetder beschreven methode14''15'.
Inde historische referentiesituatie vinden weopde flanken van deUtrechtse Heuvelrug hoge
natuurwaarden met schraal blauwgrasland dat overgaat naar vochtig heischraalgrasland en
natte en vochtige heide.Herstel van de kwelin deze randzone isechter niet mogelijk met
alleenmaatregelen binnen het Langbroekerwetering-gebied: bij deVGOR-max natuur wordt nog
nauwelijks blauwgrasland voorspeld.In het centrum van het studiegebied komt bij deze
variant welopgrote schaal kwel voor.Opdezekalkarme kleigronden zijn echter geen schrale
blauwgraslanden te verwachten, maar welrelatiefproductieve enbloemrijke graslanden die
naar verwachting veelzullen lijken op dekomkleigraslanden dienu voorkomen in natuurreservaten in deTielerwaard en deNeder-Betuwe.Dit typegrasland valt indeUtrechtse natuurdoeltype-typologie nogwelonder de term 'nat schraalgrasland'. In dezestudie isde aandacht
gericht op het creëren van gunstige omstandigheden voordeontwikkelingvan dergelijke wat
productievere natte schraalgraslanden.
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missenvankansenvoorhetrealiserenvan
waardevollegrondwaterafhankelijke

optegevenwelkepercelenberegend
worden,zodateennabewerkingvande
droogreschadeineenGISnoodzakelijkis.

Van Walsum P.,A.Veldhuizen, P.van Bakel, Fvan der
Bolt, P.Dik, P.Groenendijk, E. Querner enM.Smit (in
voorbereiding). SIMGRO;Theory and model implementation. Rapportpi3. Alterra.

HetWaternoodinstrumentariumbiedtin
vergelijking metNATLES,medewegens
hetontbrekenvandestuurvariabclc
bodem,minder mogelijkheden alsecologischvoorspelhngsmodel.
HetWaternoodinstrumentarium verlangt
bijdeberekeningvandedoelrealisatievan
kwelafhankelijke natuur een specificatie
vandekwelintensiteit:Eennadere
beschrijving vanhetbegripkwelontbreekt.Hetmoetduidelijk zijndatde
meestgehanteerdedefinitie vankwel(verticalestromingdooreerstescheidende
laag)nietgelijkisaandeecologischrelevantekwel(kweltotindewortelzone).
MetSIMGROkandeecologisch relevante
kwelgeschatworden.Deberekeningvan
deDoelrealisatieKwelverlooptvoorkwelafhankelijke vegetatieszeereenvoudig:is
dekwelrespectievelijk hogeroflagerdan
100mm/jaar danisdeDoelrealisatieKwel
tespectievelijk 100ofoprocent.Vegetaties
meteenintermediaire kwelafhankelijkheidwordengezienals kwelonafhankelijk:
De DoelrealisatieKwelbedraagt altijd
100procent.Ditvraagtomaanpassing.

•

HetWaternoodinstrumentarium berekent
delandbouwschademeteenopvijfcentimeterafgeronde GHG enGLG Gezienhet
betrouwbaarheidsinterval isditgeen punt
bijdeinterpretatie vanabsoluteschades.
Interpretatievanschadevetschillentussen
variantenofscenario'swordtalsgevolg
hiervanechterwelonnodigverstoord.

komstscenario's op hetgrondwater in Utrecht.
Provincie Urrecht (200t].Natuutgcbicdsplati Kromme
Rijiigcbied.
STOWA (2002). Doelrealisatie natuur. Rapporten Waternood 2002-26.
STOWA(2002). Help-tabellen landbouw. Rapporten
Waternood2002-40.
Hermans A,en P.van Walsum enj. Runhaar enP. van

Eindconclusie
HetgebruikvaneengeïntegreerdregionaalhydrologischmodelalsSIMGROisnoodzakelijkvoorroepassingvanWaternoodinde
praktijk.
HetWaternoodinstrumentarium isopeen
aantalpuntenvoorverbeteringvatbaar.«

Bakel (2004} Duurzaam waterbeheer Lanabroekerwetering. Fase 1:Modelbouw, kalibratie en bepaling van het
actuelegrond- en oppervlaktewaterregime. Rapport^i4Alterra.
Van Walsum P.,P.Verdonschot enj. Runhaar(2001].
Effectsofclimate and land-use changeon low- landstream
ecosystems.Rappott 523. Alterra.
RunhaarJ., H. Kuijpers, H. Boogaard, P.Jansen enE.
Schouwenberg (2003).Natuurgcricht Landevaluatiesysteem (NATLES)versie 2.1. Rapport 550. Altetra.
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