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InNederlandwordtsteedsmeernaareenprecisieafstemming tussenwaterbeheerenlandgebruik
gestreefd. Informatie overhetwatersysteem wordtvooralverkregenvinpimtmetingen neerslag,
grondwaterstand', l/lakdekkendeiitformatie, verkregenvia remote-sensingtcchnieken, brengtde
ruimtelijke verschillen inhydrologie,hetwaterbeheerenlietlandgebruik inbeeld,hetgeen de
mogelijkheid biedtdeachterliggendeheterogeniteit tebestuderen.HetSEBAL-modelisontwikkeld
omenkelehydrologischeprocessen tekwantificeren metbehulpvansatcllietbecldenvanLandsat en
NO/M.
Ofschoonvooruitganginhetacademische
remote-sensingonderzoekisgeboekt,wordt
weinigmetdezemogelijkheden vanremote
sensingindewaterbeheerpraktijkgedaan2'.Om
deuitwisselingvan kennisaanbodenpraktijkvraagtebevorderen,heeft deSTOWAopdracht
gegevenomdetoepassingenvanremote-sensingtechniekenineenviertalpilotstudieste
onderzoekenmetdevolgendeonderwerpen:
aanvoergebiedsvreemdwater,voorbereiding
peilbesluit,evaluatieverdrogingbestrijdingen
hetmonitorenvanoperationeelstuwbeheer.
Pilotstudies
Waterbalans poldersenaauvoergebiedsvreciudwater in West-Brabant
WaterschapBrabantseDelta,voorheenhet
Hoogheemraadschap vanWest-Brabant,wilde
aanvoervanwatervanuit deMark/Vliet-boezemnaardeomringende poldersbaserenopde
wekelijkse waterbalansvandeaanvoergebieden.Metdethansbeschikbaregegevenszou
zo'nwaterbalansdrieonbekende termen
bevatten:kwel/wegzijging,actueleverdampingen bergingsveranderingen.Deberging
beschrijft de totalevochtinhoud vandeonverzadigde/verzadigdezoneovereen gedefinieerdedieptevanhet bodemprofiel.
IndestudieisSEBALgebruiktvoorhet
onafhankelijk schattenvandeactueleverdampingenbodemvochtindewortelzone.Het
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SurfaceEnergyBalanceAlgorithmforLand
(SEBAL)1'iseen remote-sensingalgoritme
datdooreensatellietgemetenspectralestralingomzetindestralings-enenergiebalansvanhetlandoppervlakte.Deenergiebalansbevatdeactueleverdampingvan
vegetatie,bodemsenopen waterpartijen.
Hetverschiltussenactueleenpotentiële
verdampingleverteenschattingvanhet
bodemvochtindewortelzoneop.Combinatievandezeinformatie meteenroutine
voorlichtinterceptiegeeftde mogelijkheid
dedroge-stofproductie teberekenen.

tabellen).Omdathetbodem/plantsysteem
complexisenveleniet-lineaireprocessenen
heterogenesysteemeigenschappen bevat,moet
voorzichtigmetdergelijkegeneriekerelaties
wordenomgesprongen.Inhetkadervanvoorbereidingpeilbesluitinhetklei-op-veen
gebiedWollegaastisonderzochtofopeen
onafhankelijk wijzeeenrelatietussengrasptoductie(verkregenviaSEBAL)endrooglegging(verkregenviaGIS)vooreenspecifiek
gebiedkanwordenvastgelegd.

Tijdenshetuitvoerenvandestudieisdaaromeenoplossinggezochtomverdrogingen
noodzaaktothetaanvoerenvangebiedsvreemd
waterafteleidenuitdeactueleenpotentiële
verdamping.Hetverdampingstekort vormteen
goedemaatvooteentekortaanwaterinde
bodemendatbiedtwelperspectievenvoorhet
monitorenvandeuitdrogingvandepolders.Als
vooreenperiodevaneenweekhetverdampingstekortvoorbegroeidelandoppervlaktestotbijvoorbeeldtienmillimeterperweekgaatoplopen,danisditeensignaalommeetwatervanuit
hetboezemsysteemdepoldersintelaten.

DeuitSEBALverkregen drogestof-productie(afbeelding 1)isvergelekenmeteenbestand
vandedrooglegging.Datverbandisperbodemsoortbestudeetd.Hetblijktdat,naast bedrijfsvoering,devariatiesinbodemeigenschappen
(bijvoorbeeld drainageweerstand)enhydrologie
eenbepalendeinvloedspelenbijdeproductie
drogestof Deinvloedvandedroogleggingis
medeafhankelijk vandezelaatstetweefactoren,
metanderewoordenerisgeenstatistischverbandtussendeproductiedrogestofendrooglegginggeconstateerd,omdatgrondwaterstandenlokaalheelverschillendreagerenop
slootpeilen.Dedrogestof-productieisookover
eenlangereperiodegeïntegreerd metbehulp
vanNOAA-satellietbeeldcn.Wederomkongeen
verbandtussendrogestof-productie endroogleggingwordenvastgesteld.Voorhetgebiedbij
Wollegaastishetpeilbesluitdanookvooralop
deeffecten voorberijdbaarheid enbewerkbaarheidinhetvoorjaargebaseerd.Doorhetontbrekenvangrondwaterstandgegevens konde
relatiehiervanmetdedrogestof-productie voor
Wollegaastnietwotdenonderzocht.Ditiswel
gebeutdvoordeGroningseveenkoloniën(zie
verderop),waarwéleenverbandtussendeproductiedrogestofvanuitSEBALengrondwaterstandisgeconstateerd.

Peilbesluitvooreenoptimaledrooglegging in
Friesland
Traditioneelwordtervanuitgegaandat
grondwaterstanden samenmethetbodemtype
enlandgebruik bepalenoferdroogte-ofnatschadeis[bijvoorbeeld destandaardHELP-

Monitorenanti-verdroging inOost-Gelderland
Inhetkadervan verdrogingbestrijding
zijndeafgelopenjarenverschillende ingrepen
inhetdekzandlandschap vanOost-Gelderland
gerealiseerd,zoalshetconserverenvanwatet
innatuurgebieden enhetaanvoerenvanwater

blijkt datdebergingsveranderingen inde
onverzadigdezonevooraldoordeveranderingenindegrondwaterstand wordenveroorzaaktendathetbodemvochtindewortelzone
langerconstantblijft. Datbetekentdatremote
sensingdeveranderingen vandebergingniet
kanbepalen.Omdatpeilbuismetingenvan
grondwaterstanden maarinbeperktemate
beschikbaar waren,washetnietmogelijkde
bergingsverandering tekwantificeren.De
waterbalanskondusnietwordenopgelost.
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A/b.i:

Detailpatronenvandebovengrondseproductiedrogestof(kg/ha/d)inWollegaasttenoostenvanhetSlotermeer tijdensrweemomenteninhetgroeiseizoen.DeelAishetbeeld
vanLandsatvan30JUÜ1999endeelBvan18oktober1599.

ingrondwateronttrekkingsgebieden.
Ofschoon satellieten geen grondwaterstand of
aanwezigheid van vochtminnende planten-

Ajb.2:

soorten kunnen meten, kan wel het bodemvochtgehalte in dewortelzone wotden geschat.
Dit isvolgensde terminologie geen cottecte

indicator voor verdroging,omdat een succesvol
beleid op het herstel van natuurwaarden is
gebaseerd. Maar het geeft welweer ofde wor-

Bodcmvochtconditiesindeextreemdrogezomervan1995(gemiddeldvoorweek29t/m32)inhet beheersgebiedvanWaterschapRijnenIJssel.Extreem blauwkomtovereen
meteenrelatiefvochtgehaltevanjoprocentenroodmet25procenttenopzichtevanvolledigeverzadiging.
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telzonenatterwordtendusindirectofde
grondwaterstand stijgt.
Afbeelding 2geeft debodemvochtkaart
vandezomervan 1995weer.Bijgebruikvan
meerderekaarten kanhetverschilinbodemvochtwatplanten indetijd terbeschikking
hebben,wordengekwantificeerd. Om effecten
vanhetneerslagoverschot ophet vochtgehalte
teelimineren,ishetbodemvochtindeverdrogingbestrijdingsgebieden genormaliseerd ten
opzichtevanhetregionaalgemiddeldbodemvochtinhetzelfde landschap.Defractie vande
gebiedenmet verdrogingsbestrijding ten
opzichtevanhetgekozenlandschapisklein.
Dezemethodegeeft aandatzesvandezeven
beschouwde verdrogingbestrijdingsgebieden
indeafgelopenjarennietnatterzijngeworden.Ditbetekentdatdevegetatienietmeer
vochtterbeschikkingkrijgt endatnaaralle
waarschijnlijkheid degrondwaterstand
ongeveergelijk isgebleven.Tweevandezeven
verdrogingbestrijding gebiedenlijken zelfs
drogertezijngeworden.Ditiseenredenomde
effectiviteit vanconserveringsingrepen nader
tebeschouwen.
PeilbeheerenmodelsimulaticsindeGroningse
veenkoloniën
Indeveenkoloniënwordteengrondwatergestuurdpeilbeheeruitgevoerd.Hetopen
waterpeilwordtopniveaugehoudendoortijdig
wateruithetIJsselmeeraantevoeren.Het
WaterschapHunzeenAa'sisvooralgeïnteresseerdinhetanalytischeverbandtussendrooglegging,grondwaterstandengewasverdamping.
DaarvoorwordtsindslangerijdhetSWW-simulatiemodelgebruikt.DeresutatenvandeSEBALremotesensing-techniekisvergelekenmetde
voorspellingenvanhetSWW-model.

Tabel 1.

Opmomentendataanzienlijkeverdampingstekorten wordengeconstateerd doorde
SEBAL-techniek,wordtdoorhetSWW-model
hetadviesgegevenomdepeilennaarboventoe
bijtestellenofwordendepeilendoorde
beheerderalkunstmatigvethoogd.Geconcludeerdisdatoperationeleobjectieve beslisregels
moetenwordensamengesteld diedeSEBALparameterskunnenomzetten naareenadvies
tenaanzienvanhetpeilbeheer.
Mogelijkheden en beperkingen
Depilotstudieshebbenlatenziendat
potentiëletoepassingsmogelijkheden voor
SEBALbestaaninhetkwantitatieve waterbeheer.Vooralhetachterafevaluerenvanhet
gevoerdepeil-engrondwaterbeheer biedt
goedemogelijkheden.Deresultaten kunnen
wordenbenutterondersteuningvanstrategischplannenvoordeaanvoervangebiedsvreemdwaterendevaststellingvangewenste
grondwaterregimes voorlandbouwgrondenen
natuurterreinen.Ditisvooraleffectief alseen
meetreeksovermeerderejaren kanworden
bestudeerd,waarinzowelnattealsdroge
zomerszijnopgenomen.Degrootstehandicap
vooroperationeletoepassingenonderNederlandseomstandigheden zijndewolken.Het
kanvoorkomendatvierwekenachterelkaar
geenNOAA-beeldkanwordenopgenomen.Dit
betekent tevensdatgeengoedebeeldenvan
Landsatbeschikbaarzijn.Voorevaluatiesin
hetwaterbeheerisditaspectminder ingrijpenddanvoorhetoperationelebeheer.

formdevraag.Dezediscrepantieisindetabel
uitgewerktomtebegrijpen waardemogelijkhedenopkortetermijn liggen.Dieliggen
vooralindelokaleevaluatievanverdrogingsbestrijding, hetregionaalgevoerdepeilbeheer
eninderegionaleaanvoervangebiedsvreemd
water.
Conlusie
Vlakdekkendedynamischehydrologische
informatie afgeleid uitremotesensing-techniekeniseennuttigeaanvullingopdetraditionelehydrologischepuntgegevens,vooralals
hetgaatomevaluatiesvanhetgevoerdewaterbeheer.Vooroperationeleaspecteninhet
waterbeheer ishetsuccesvooralvanbewolking
afhankelijk. *
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Dediversewaterhuishoudkundige thema'swaaraanSEBALpotentieelkan bijdragen,
zijnsamengevatintabel 1.Satellietenmeten
verschillenderuimte-entijdschalen enhet
aanbodvandeinformatie isnietaltijd con-

Tijd- en ruimteresoluties voorremote sensing-studies in het kwantitatieve waterbeheer. De resoluties zijn gebaseerd op satelliettjegevens van Landsat (30 m] en N O M
(1100 m). De sjeschiktheid van SEBALvoor de diverse thema's isweergegeven met behulp van het a a n t a l V -tekens

thema

evaluatiepeilbeheerlokaal
evaluatiegrondwater regimelokaal(doelrealisatie)
evaluatieverdrogingbestrijding lokaal
landbouwkundige productie,lokaal
natschade,lokaal
evaluatiepeilbeheer regionaal
evaluatiegrondwater regime(doelrealisatie)
evaluatieverdrogingbestrijding regionaal
landbouwkundige productie,regionaal
aanvoergebiedsvreemdwater
operationeelstuwbeheer
opzetten/afbouwen vanzomerenwinterpeil
beregeningsadvies/ beregeningsverbod
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ruimte

30 m
30 m
30 m

geschiktheid

gewenst vanuit
waterbeheer

technisch haalbaar

vv
vv

tweemaalpermaand
tweemaalpermaand
eenmaalpermaand
eenmaalperweek
eenmaalperweek
tweemaalpermaand
tweemaalpermaand
eenmaalpermaand
tweemaalpermaand
eenmaalperweek
eenmaalperdag
eenmaalperdaginhetvroege
voorjaar enindelatezomer
tweemaalperweek

driemaalpergroeiseizoen
driemaalpergroeiseizoen
driemaalpergroeiseizoen
driemaalpergroeiseizoen
driemaalpergroeiseizoen
eenmaalperweek
eenmaalperweek
eenmaalperweek
eenmaalperweek
eenmaalperweek
eenmaalperweek

VW

30 m

niet

30 m

niet

1100 m

VW

1100 m

vv
vv
vv

1100 m
1100 m
1100 m

VW

1100 m

niet

1100 m

V

1100 m

vv

eenmaalperweek
eenmaalperweek

