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(met de hand, automatisch, ofauto-telemetrisch)de haalbaarheid van investeringen in
het meetnet stetk bepaalt, wordt hietnaat doot
het waterschap in eenpilotgebied nog verdere
studie verricht.

Vraagstelling

Prioriteitenbijhetplaatsen
vanpeilbuizenbij
grondwatergestuurdbekeer

Het meetnet wotdt gefaseerd opgezet. Om
deze reden ontstond behoefte aan inzicht in
welke volgorde depeilvakken aangepakt dienen te worden. Bijde uitwerking iservan uitgegaan dat een aan tebrengen prioriteting
rekening houdt met degeschiktheid van het
peilvak.Welk peilvak leent zich het beste om
door middel van het oppervlaktewater het
grondwatet testuren? Demeestgeschikte peilvakken zullen het eetst van afdoende meetpunten wotden vootzien.

I R . D. As, R O Y A L H A S K O N I N G
I N G . P. F I L I U S M S c . W A T E R S C H A P V E L T E N V E C H T

Methodiek prioritering peilvakken

I R . C. D E G R A A F , R O Y A L H A S K O N I N G

Om te komen tot een prioritering van peilvakken dient een aantal stappen te worden
doorlopen. Centraal in demethode staat een
prioritering volgens hetzogeheten stuutbate
oppervlak. Hierin zijn degrondwaterstand en
het oppervlaktewaterpeil sterker aan elkaar
gerelateetd dan eldets.Deeerste stap bestaat
uit het bepalen vangeschikte peilvakken. De
tweede stap bestaat uit het bepalen van de in
deze peilvakken voorkomende bodemfysische
eigenschappen. Vervolgens wordt het stuutbare oppervlak binnen het peilvak bepaald. De
laatste stap bestaat uit het bepalen van de

Na deJuste van de kwantitatieve waterschappen De Vcchtlandcn, 'tSuydcvelten eendeel van
Meppelcrdicp met delen van dekwalitatieve schappen Zuiveringsschap Drenthe enOverijssel moest
het kwantitatieve meetplan in het beheersgebied van het nieuwe Waterschap Velten Vechtopnieuw
beschreven worden. Onlangs heeft het laatstgenoemde waterschap een ontwerp hiervoorrjemaakt.
Ec'nvan demeetnetontwerpen beeft betrekking opde GGOR-landbouw.
Het bchcergebied van Waterschap Velten
Vecht (zieafbeelding i)ligt deels op Drents en
deels op Overijssels grondgebied en heeft een
oppervlakte van ruim 900km2. De grootste
woonkernen vormen Emmen,Coevorden en
Ommen. DeOverijsselsche Vecht is het
bekendste oppervlaktewater. Het gebied is
onderverdeeld in circa 650peilvakken.De in
het gebied vootkomendedominante gebruiksfuncties zijn landbouw, natuut en bebouwing.

Het streven isop termijn de grondwaterstanden peilgegevens,en eventueel neerslaggegevens,met behulp van telemettie binnen te
halen.Aangezien dewijze van data-mwinmng
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Het behargebicd van Waterschap Velt &Vecht.

Het teontwikkelen kwantitatief meetnet
moet een samenhangend stelsel van meetlocaties opleveren dat hydrologische en geohydrologische meetgegevens inwint. Die gegevens
zijn nodig voor het beheer van deaan- en
afvoer van het oppervlaktewater en het mogelijk toekomstige beheer van het freatisch
grondwaterpeil. Het meetnet dient het peilbeheer teoptimaliseren tegen zolaag mogelijke
kosten met een zo hoogmogelijk maatschappelijk rendement opde investeringen. Bijde
ontwikkeling isuitgegaan van een meetnet
dat toegespitst isop deGGOR-landbouw. Met
een dergelijk meetnet ten behoeve van grondwatet gerelateerd peilbeheer (GGOR)is maatwetk mogelijk, waarvan wordt aangenomen
dat het resulteett in een reductie van landbouwschade.
In het teontwikkelen meetnet zal sturing
van het oppetvlaktewatetpcil plaatsvinden op
basis vandedynamiek indegemeten grondwatetstanden opeen tefctcntielocatie in de
peilvakken. Het waterschap moet investeren
m peilbuizen, meetstuwen en meteostations.
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gevoeligheid van het stuurbaar oppervlak voor
verandering van de grondwaterstand.

bleekgeen onderscheidend criterium in het
beheergebied van Waterschap Velt&Vecht.

Bepaling geschikte peilvakken

Bodemfysische eigenschappen

Degeschiktheid van eenpeilvakvoor het
sturen van het grondwater door middel van
oppervlaktewater isin deaangehouden aanpak
bepaald doordevolgende punten:
• gebruiksfunctie
Uitgegaan wordt van peilvakken waar de
gebruiksfunctie 'landbouw' overheerst;
• kwel-en infiltratie-intensiteit
In peilvakken waar sprake isvan een sterke
kwelintensiteit, zal degrondwaterstand grotendeels worden bepaald door de toestroming
van kwelwater. Inpeilvakken waar een sterke
infiltratie heerst zalgrondwater voornamelijk
wegzijgen. Kwelen infiltratie maken het
verband tussen grondwaterstand en oppcrvlaktewaterpeil minder eenduidig.Gezocht is
naar peilvakken waar een overwegend intermediaire situatie heerst.De kwel-en infiltratie-intensiteiten hangen samen met de grondwatertrappen. Met name indegebieden met
grondwatertrap III,IVenVisde kwelen infiltratie intermediair en ishet peilvak beter
geschikt voor aansturen op grondwater;

Delandbouwopbrengst isonder andere
afhankelijk van decapillaire nalevering vanuit
het grondwater en van dehoogteligging van
het maaiveld ten opzichte van het oppervlaktewaterpeil.Demate van nalevering verschilt per
bodemtype. Inde hogeredelen van het peilvak
ishet in het algemeen niet mogelijk om de
grondwaterstand testuren.Het vochtnaleverende vermogen van een bodem wordt uitgedrukt in dez-afstand bij een bepaalde gewensteflux/voeding vanuit hetgrondwater aan de
onderzijde van de wortelzone. Dez-afstand is
hierbij deafstand tussen grondwaterniveau en
deonderkant vandewortelzone waarover nog
eenvoor het betreffende gewas voldoende
capillaire aanvoer naar dewortelzone kan
worden gerealiseerd.Alleen in diédelen van
het peilvak waar dez-afstand plus dedikte van
de wortelzone zichop ofonder het oppervlaktewaterpeü bevindt zaldroogteschade kunnen
worden verminderd door testuren met het
peil (zieafbeelding 3).

•

dichtheid van het oppervlaktewaterstelsel
Dedichtheid van het oppervlaktewaterstelsel ismede bepalend voorde drainageweerstand van het peilvaken daarmee ook bepalend
voor de beïnvloeding van de grondwaterstand.
Hocdichter het oppervlaktewaterstelsel, des te
kleiner dedrainageweerstand en des te beter
het grondwater te beïnvloeden isdooi het
oppervlaktewaterstelsel.
Op basis van dezecriteria is aangegeven
welke peilvakken in aanmerking komen voor
het sturen van het grondwatet op oppervlaktewater.Afbeelding 2laatzien welke peilvakken
het meest geschikt zijn voorGGOR.De uiteindelijke selectie heeft plaatsgevonden door uit
tegaan van peilvakken met hoofdfunctie
'landbouw'. Daarnaast isgeselecteerd op peilvakken met overwegend GtIII,IVenV.De
dichtheid van het oppervlaktewaterstelsel
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Devolgordevangeschiktheid voor oppervlaktewatergestuurd grondwaterbeheer vande
afzonderlijke peilvakken isbepaald door rekening tehouden met zoweldehoogtehgging van
het maaiveld (Algemene Hoogtekaart Nederland),denaleveringvanuit hetgrondwater en
dez-afstand perondergrondtypc. Dooreenkoppelingtemaken tussendeondergronden (verschillende bouwstenen uit dein Nederland
gangbareStaringreeks)en eendigitale bodemkaart iseenrelatiegelegd tussen ondergrondtypeen kritieke z-afstand.
Dez-afstand en dedikte van de wortelzone
kunnen niet direct worden afgelezen van de
(Stiboka-) bodemkaart 1:50.000. De bodemkaart
isin principeeen bodemmorfologische kaart,
terwijl voor de hier voorgestelde systematiek
een bodemfysische kaart gewenst is.Devertaling van deStiboka-gegevens naar bodemfysische eigenschappen vindt plaats opdevolgende manier. Inde legenda van de

Geschiktepeilvakken.

A/b.3:

bodemkaart isper bodemtype een standaard
beschrijving vermeld met daarin de bodemfysische eigenschappen. Deze eigenschappen
worden vergeleken met de fysische eigenschappen vandein het beheergebied voorkomende ondergrondtypen. Per bodemtype
(Stiboka 1:50.000kaart) isopgrond vande vergelijking van eigenschappen vastgesteld met
welk ondergrondtype en met welkedikte van
de wortelzone het bodemtype het meest overeenkomt. Met deze aanpak isvoor het gehele
beheergebied vanhet waterschap een kaart
worden vervaardigd vandedikte van de wortelzoneen het ondergrondtype.

Bepaling van het stuurbare oppervlak binnen een peilvak
Inde aangehouden aanpak isvoor elk
maaiveldhoogtepunt per bodemtype bepaald
wat dedikte van dewortelzone ende z-afstand
is.Dez-afstand wordt bepaald door de
(gewenste) flux. Indezomer kan de gewasverdamping oplopen tot drie millimeter per dag.
Dezehoeveelheid hoeft niet geheel uit het
grondwater te worden gevoed. Een deel van de
voeding wordt geleverd door neerslag.We
nemen aan dat bij een naleverend vermogen
van één millimeter perdaggedurende een
groot deelvan dezomer kan worden voldaan
aan devochtbehoefte. Deaanname van één
millimeter perdag isverder enigszins arbitrair. Daarbij moet ingedachten worden
gehouden dat verdereprecisering niet nodig
is,omdat het bepalen van dez-afstand ten doel
heeft om een afweging tekunnen maken in
het stuurbare oppervlak per peilvak (kwalitatieveanalyse).Vervolgens wordt per peilvak
bepaald in welkdeeldesom van dedikte van
dewortelzone en dez-afstand onder het
oppervlaktewaterpeil van het betreffende peilvak ligt.Dit oppervlak,dat per peilvak is vastgesteld, ishet 'stuurbare oppervlak' (zie afbeelding 4).Een prioritering van peilvakken vindt
plaats door het 'stuurbaar oppervlak' op grootteterangschikken. Bijpeilvakken met het
grootst meeprofiterend oppervlak isde verwachte landbouwschadereductie het grootst.

Stuurbaarheid inrelatietotdezogeheten z-ajstani.

maaiveldpunt In het stuurbaregebied

CSJ Owohlkti psllvikk*n

W=dikte wortelzone

maaiveld

2 = kritieke Z-afstand

oppervlaktewaterpeil
wati

t

T
H20

17-2002

2|

PLATFORM

flux in mm/dag

Stuurbaargebied
GWTHI, IV, V
^ ^

Overige GWT

Peilvakmet
overwegend
landbouwfunctie
Peilvak met
overigefunctie

Afo.4:

Liflfliltfl 'stuurbaaroppervlak'perpeilvak.

Gevoeligheid voor verandering van
de grondwaterstand binnen het
stuurbare gebied
Derelatie tussen de flux en de grondwaterstand min onderkant wortelzone
(=z-afstand) isafhankelijk van het ondergrondtype. Bijsommige ondergrondtypen zal
bij een relatiefgrote wijziging van de grondwaterstand de flux slechts ingeringe mate afoftoenemen, terwijl dit bij andere ondergrondtypen in sterke mate gebeurt. Bovendien
isde relatie tussen dez-afstand en de flux geen
lineaire relatie.In afbeelding 5 isvoor drie in
het beheergebied voorkomende ondergrondtypen aangegeven in welkemate de wijziging
van degrondwaterstand de flux beïnvloedt.
Ondergrondtype 13 is in het voorbeeld het
meest gevoelig.Bijeen verlaging van de
grondwaterstand van 50centimeter neemt de
flux afvan 2,5mm/dag naar 0,4 mm/dag.
Ondergrondtype 15 ishet minst gevoelig.De
flux verandert, bij een gelijke daling van de
grondwaterstand, slechtsvan 2,5naar 1,8

A/b.5:

Verloopvan dez-afsmnd in relatietotdejlux voor drieondergrondtypen.

vandeflux zijngekozen omdat dit traject relevantisvoordenaleveringvan vocht.Degevoeligheidwordtbepaald door hetverschilindezafstand tedelen doordetoename vandeflux(2,4
mm/dag).
Dealdus berekendegevoeligheid isweergegeven in afbeelding 6.
Afbeelding 6geeft inzicht in de spreiding
van destuurbaarheid binnende peilvakken.Een
kleinere waardevoordegevoelighied van het
stuurbaar oppervlakgaatgepaard met een sterkeafname van deflux alsgevolgvan grondwaterstanddaling. Het peilbeheer indit typepeilvakvraagtom eengrotere nauwkeurigheid dan
in peilvakken met een hogerewaarde. Omdat
in depraktijk sprakeisvan meerdere
ondergrondtypen per peilvak,isper peilvak
tevensdegevoeligheid van de ondergrondtypengewogen (zieafbeelding 7).Aande hand
van dezewaarde isdemate van stuurbaarheid
vandepeilvakken ten opzichte van elkaar
beoordeeld.

degevoeligheid ten aanzien van een veranderingvan de grondwaterstand.
Waterschap Velt&Vechtisvan plan om in
een pilotgebied eerst ervaringop tedoen met
grondwatergestuurd peilbeheer. In eerste
instantie zalhet waterschap in een beperkt
aantal geschikte peilvakken de relatie tussen
oppervlaktewaterpeil en grondwaterstand
bestuderen. Hierbij ishet essentieel om over
voldoende meetpunten opgoedgekozen locaties te beschikken.Met deopgedane ervaring
kan opbasis van de prioritering het meetnet in
detoekomst over een groter aantal peilvakken
worden uitgebreid. Naar verwachting zalop
termijn het meetnet ook worden uitgebreid
naar peilvakken met duidelijke kwel of infiltratie. Bijdebepaling van devolgorde waarmeedepeilvakken worden aangepakt, zal
gebruik worden gemaakt van de beschreven
methodiek.

Ervaring opdoen
Bijdebepalingvandeanalysevandegevoeligheid isvoordeinhet beheergebied voorkomendeondergrondtypen dez-afstand vooreen
fluxvan respectievelijk0,6en3 mm/dag aangehouden.Dewaarden vandez-afstand bijeen
bepaaldefluxzijn in het kadervandestudie
GGS'tSuydeveltberekend.Dezetwee waarden

Afo.6:

Waterschap Velt&Vecht kan aan de hand
van de weergegeven afbeeldingen bepalen
waar het zijn meetinspanningen in het kader
van een meetnet aansluitend opGGOR-landbouw wil concentreren. Deafbeeldingen geven
zowel inzicht in het totaal aantal hectares
stuurbaar oppervlak en de ligging ervan als in

'Gevoeligheid'van betstuurbaaroppervlakvoordeverandering van degrondwaterstand.

Afo.7:
Gevoeligheid

'Gewogengevoeligbeid'.
Gewogen gevoeligheid
z-afstand permmflux
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0.15-0.2
0.2 -0.26
0.26 •0.31
0.31 -0.4
0.4 •0.54

0

Peilvakmat
overwegend
landbouwfunctie
en GWT III, IV, V

0

Ovarigepeilvakken

