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Hydrologischeoptimalisatie
inhetbeekdalvande
RuitenAa
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Inenrondom herda!vandeRuitenAazijn waterhuishoudkimdigemaarregelengeplandvoorde
realiseringvandeecologischehoo/dsrructuur(EHS-Wcstenvolde. Degeplandcmaatregelenmoeten
lictlgebtcd(geschikrmakenvooroverwegendnattenatuurdoeltypen. Inditonderzoekwordteenoptimalisatie-methodegepresenteerdwaarmee'direct',duszonderiteraneronden,hetbijbehorende
gewenstegrond- enoppervlaktewaterregimc(GGOR)kan wordenvastgesteld. Demethodemaaktde
knelpunten inlietoptimalisatieproces zichtbaar. Hierdoorkaneenhelderebelangenafwegingplaatsvinden. Deformelevorm van deoptimalisatiemethodcbiedt eenaanknopingspunt omindetoekomst
hetGGOR innatuur- enlandbouwgebieden opecuintegrale manier tebepalen.
InhetEHS-gcbicdzijn doordeverschillendenatuurbeherendeinstanties natuurdoeltypenvastgesteld.Debijbehorende gewenste
grondwaterstanden zijnechterniet ingevuld.
Ookisnietduidelijk welkeoppervlaktewaterpeilennodigzijnomdedoeltypen terealiseren.
InopdrachtvandeDienst Landelijk
Gebied(DLG)heeft RoyalHaskoningeenoptimalisatiemethodeontwikkeld omhetgewenstegrond-enoppervlaktewaterregime vastte
stellen.Demethodesluitaanbij hetgcdachtengoed vande'Projectgroep Waternood'.
Ditartikelpresenteerteenoptimalisatiemethodeaandehand vandetoepassinginhet
RuitenAadal.Eerstwordendetweemodelinstrumenten beschrevendieinhetonderzoek
eensleutelrol hebbengespeeld.Hetgaatom
eenTriwacogrondwatermodel enhetecologischvoorspellingsmodel Duraveg.Daarna
wordtduidelijk gemaakt hoedezemodelinstrumenten zijngebruik:indeoptimalisatiemethode.Terillustratiewordenvaneendeelgebiedderesultaten vandemethodegetoond.
Indeevaluatiepasseerteenaantalplussenen
minnenderevue.
Het grondwatermodel
Inhetonderzoek iseenTriwaco-grondwatermodelgebruikt voordeberekening vande
) H2O

hydrologischeeffecten vandemaatregelenop
defreatische grondwaterstand.
Deuitkomsten vanhetgrondwatermodel
vormenhetuitgangspunt voorhetmakenvan
devertaalslagnaardeecologie.Inverband
hiermeezijndeeffecten vandemaatregelen
tijdsafhankelijk methet grondwatermodel
berekend.Gerekendismeteenlangjarigehistorischeperiode(1984-1996).Deberekeningsresultaten zijnsamengevatdoormiddelvan
kaartenvandegemiddeld hoogstegrond-

waterstand (GHG)endegemiddeld laagste
grondwaterstand (GLG).Devertaalslagnaarde
ecologieisalleenmogelijkdoordemodelresultaten terelaterenaaneengedetailleerdemaaiveldshoogtckaart.Inhetonderzoekzijnde
berckcningsrcsultatenweergegeventen
opzichtevande1:10.000maaiveldshoogtekaart.
Intotaalgaathetomcirca60.000hoogtepunten.
Duraveg
MethetecologischmodelDuravegisin
hetonderzoekvlakdekkend hetvóórkomen
vanvegetatietypenvoorspeld.Dekernvan
Duravegwordtgevormddooreendatabestand
vanreferentievegetaties.Aaniederereferentie
iseenoptimaalgrondwaterregimegekoppeld
(m-mv).Tevensbevathetdatabestand perreferentie-vegetatiedevereistegrondwaterkwaliteitenhetvereistebodemtype.Doordeberekende(tijdsafhankelijke) grondwaterstanden
tevergelijken metdeoptimalegrondwaterregimeskanmetDuravegvlakdekkend worden
voorspeld welkevegetatiesmogelijk zijn.
De optimalisatiemethodiek
Afbeelding 1 toontschematischdeoptimalisatiemcthodiekzoalsdieisgebruikt indeze
studie.Demethodiek iseropgerichtomhet
GGORvasttestellenineenaantalpeilvakken
waarvooreennatuurdoeltype isgeformuleerd.
Zesstappen wordenonderscheidenomzover
tekomen.
Perpeilvakgaathetomhetvaststellenvan:
hetoptimalegrondwaterregime(GLG-opt
&GHG-opt),
• derelaties(zomerpcil(ZP)-GLG)en(wintcrpcil(WP)-GHG),
• hetoptimalezomerpeil(ZP-opt)enhet
optimalewinterpcil(WP-opt),
• derandvoorwaarden
• endebijdrageaandedoelfunctie.
•

'Projectgroep Waternood'
Hetoppervlaktewaterstelsel inhetlandelijkgebiedisinhetverledeningerichtenbeheerdmet
alsbelangrijkste oogmerkdeverbeteringvandeont-enafwatering voordelandbouw.Bijhet
vaststellenvaninrichtings-enbeheersmaatregelen vooroppervlaktewatersystemen steltde
ProjectgroepWaternood eennieuwewerkwijzevoor.Diemoetduurzame ontwikkelingsmogelijkheden scheppenvooralleaanhetgebiedtoegekendefuncties.Indenieuwe werkwijze
wordteenoptimaalgrond-enoppervlaktewaterregimevastgesteldenvergelekenmethetactueleenhetverwachteregimenauitvoeringvanmaatregelen.Viaeeniteratiefproceswordt
getrachtdematevan'doelrealisatie'zogrootmogelijk temaken.Daarbij isdedoelrealisatie
gedefinieerd alshetquotiënt vandewerkelijke opbrengstvanbijvoorbeeld landbouwen
natuur endeopbrengstonderhydrologischoptimale omstandigheden.
DegenoemdeiteratiesindeGGOR-methodiek kunnen tijdrovend zijn,omdatinelkeiteratierondedeeffecten vandemaatregelenmoetenwordengeëvalueerd.Bovendienvergtiedererondeeenaanpassingvandemaatregelen,waarbij nietaltijd opvoorhand vaststaatdatdeaanpassingenleiden toteengroterematevandoelrealisatie.
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Dooroptimalisatie ontstaat in dezesde en
laatste stap per peilvak het gewenste zomer- en
winterpcil(resp.ZP-gewenst en WP-gewenst).
Deverschillende stappen van de optimalisatiemethodiek worden hieronder roegelicht.

1a: Natuurdoel
GLG & GHG
(cm-mv)

1b:GLG-opt& GHG-opt
(m+NAP)

Stap r: liet vaststellen van liet optimale

grondwatmtgime'GLG-opt&GHG-opt)
In deeerste stap wordt bij de vastgestelde
natuurdoeltypen viadeDuraveg-darabase het
optimale grondwatersregime bepaald. Ten
behoeve van deoptimalisatie wordt per peilvak
één representatieve hoogte (m+NAP)voor de
optimale GLG(enGHG)geschat. De represenratieve optimale GLG(=GLG-opt, m+NAP)
wordt gelijk gesteld aan de mediaanwaarde
vanalleoptimale GLG-hoogten in het peilvak.
Op een vergelijkbare manier wordt per peilvak
deoptimale GHG gevonden (=GHG-opt,
m+NAP).

2a: Scenario-berekeningen
grondwatermodel

2b: Relaties
(ZP-GLG) &(WP-GHG)
(m+NAP)

3:ZP-opt&WP-opt
(m+NAP)

Randvoorwaarde

L
Optimalisatie

i
6:ZP-gewenst&
WP-gewenst
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Schematischeweergavevandeoptimalisaticmethodiekvoordebepalingvandegewenstezomer-en
wintcrpeilen.

Stap 2:vaststellen de relaties (ZP-GLG) en
(WP-GHG)
In de tweede stap wordt per peilvak het
verband bepaald tussen het oppervlaktewaterpeilen degrondwaterstand. Hiertoe wotden
een aantal tijdsafhankelijke scenarioberekeningen met het grondwatermodel uitgevoerd.
Descenario's verschillen onderling alléén met
betrekking tot dezomer- en winterpeilen. Met
behulp van het grondwatermodel onrstaan per
peilvak opdeze manier rweerelaties.De eerste
relatie beschrijft het verband tussen het
zometpeil (ZP)en de mediaanwaarde van de
gemiddeld laagste grondwaterstand GLG
(m+NAP].Detweede relatie beschrijft het ver-
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band tussen het winterpeil (WP)en de mediaanwaarde van deGHG (m+NAP)
Stap 5:hetvaststellen van liet optimale
zomerpeil fZP-opt) en liet optimale winterpcil
(WP-opt)
Dezetclaties worden gebruikt om, samen
met deoptimale GLG(=GLG-opt)en de
optimale GHG (=GHG-opt)per peilvak het
optimale zomerpeil en het optimale winterpeil
vast testellen.Zonder randvoorwaarden zouden dezepeilen indepeilvakken moeten
worden ingesteld om een optimaal grond-

waterregime te realiseten voor de beoogde
vegetatietypen.
Stap 4:liet vaststellen van de randvoorwaarden
In ieder peilvak zal het zomet-en het winterpcil meestal aan één ofmeer randvoorwaarden moeten voldoen.Om te beginnen moet de
afstroming gegarandeerd zijn: een hoger gelegen peilvak moet dus een peil toegewezen krijgen dat minimaal zohoog isalseen aangrenzend benedenstrooms gelegen peilvak.
Daarnaast kan bijvoorbeeld het winterpeil in

Deoprimaleaemiddeldlaagstegrondwaterstandinhetdeelgebied'DeVennckampen'.(a):cm-mv;(b):m+NAP.
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M+NAP
5.0-5.2
5.2-5.4
5.4-5.6
5.6-5.8
5.8-6.0
6.0-6.2
6.2-6.4
6.4-6.6
6.6-6.8
6.8-7.0
>7.0

1+2 0

1-20
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dezeoptimalisatie wordt net zolang'geschoven' met depeilen, totdat dezezomin mogelijk afwijken van de optimale peilen, terwijl
tevens aan alle randvoorwaarden wordt voldaan.

Resultaten
Hieronder wordt debeschreven methodiek
geïllustreerd aan de hand van deresultaten in
het deelgebied 'De Vennekampen'.
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Peilvaknummer (-)

Optimaalzomerpeil (ZP-opt)-*-Gewenst zomerpeil (ZP-gewenst)

Afb. y.

HetoptimalezomerpeilenhetpeilnaoptimalisatievaneenaantalpeilvakkenlangsdeRuitenAa.

een peilvakeen maximum zijn gebonden in
verband met landbouwbelangen en/of bebouwing.Voornatuurgebieden geldt meestal dat
het wenselijk isdat het zomerpeil lager isdan
het winterpeil.Aldezebegrenzingen vande
zomer- en winterpeilen van de beschouwde
peilvakken vormen samen de randvoorwaarden van de peiloptimalisatie.
Stap 5: liet vaststellen van de bijdrage aan de
doelfunctie
Devijfde stap bestaat uit het opstellen van
dedoelfunctie. Perpeilvak maakt het zomerpeilen het winterpeil deel uit van de doelfunc-
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tie.Ditzijn de afhankelijke variabelen: door
optimalisatie wordt debest passende waarde
gevonden. Doorgaans zal dedoelfunctie per
peilvakook een gewichtsfactor bevatten. Deze
kan bijvoorbeeld betrekking hebben op het
oppervlak van het gebied met natuurwaarden
en/ofhet belang vandeze natuurwaarden.
Stap 6: optimalisatie van dezomer- en winterpeilen (ZP-cjewenst & WV-gcwcnst)
Nadebovenstaande formalisatie van het
probleem wordt hetgewenste oppervlaktewaterregime (ZP-gewenst en WP-gewenst) gevonden door wiskundige optimalisatie. Tijdens

Dematewaarindeberekendegemiddeldlaagstegrondwaterstandtettatoftedroogisvoorhetbeoogde
natuurdoeltypeinhetdeelgebied'DeVennekampen'.

Afbeelding 2atoont deoptimale GLG(cmmv),zoals die isvastgesteld voor het beoogde
natuurdoeltype in dit gebied. In afbeelding 2b
isdeoptimale GLGweergegeven(m+NAP).
Afbeelding 2bmaakt duidelijk dat waarschijnlijk niet overal deoptimale GLGzal kunnen
worden gerealiseerd:hiervoor zijn de verschillen in maaiveldshoogte tegroot.Gelukkigis
dit ook niet nodig,omdat het optimale grondwaterregime van ieder vegetatietype een zekere
bandbreedte kent.Dezebandbreedte isvoor
ieder vcgetatietypc inde Duraveg-database
opgenomen.
Degeformuleerde randvoorwaarden kunnen ertoe leidendat de peilen na optimalisatie
afwijken vandeoptimale peilen.Dit wordt
geïllustreerd door afbeelding 3,waarin van een
aantal peilvakken langs deRuitenAahet optimale zomerpeil (ZP-opt)en het peil na optimalisatie(ZPgewenst) is weergegeven.In slechts
15 van de 26peilvakken zijn dezepeilen aan
elkaargelijk; in deoverigepeilvakken wordt
het optimale zomerpeil begrensd doorde randvoorwaarden.
Afbeelding 4toont een ruimtelijk beeld
van de mate waatin depeiloptimalisatie (volgens het grondwatcrmodel) leidt tot dejuiste
GLGvoor degewenste natuurdoeltypen in de
Vennekampen. In het grijze gebied isgeen
doeltypegeformuleerd. Wirte vlekken in
afbeelding 4geven aan dat de berekendeGLG
voldoet voor het gewenste vegetatie-type.De
gekleurdevlakken duiden eropdat de berekendeGLGsub-optimaal isvoot het gewenste
vegetatie-type. Uitafbeelding 4blijkt dat over
het algemeen de berekende GLGvoldoet.

Evaluatie

Geendoeltype
• <-40cm(tedroog)
§ -40 cmtot-30cm
—
-30 cmtot-20cm
-20cmtot-10cm
-10 cmtot -5cm
GLGok
5 cm tot 10cm
10cmtot 20cm
20cmtot 30cm
30cmtot 40cm
>40 cm (te nat)
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Hierboven isbeschreven op welke manier
in het RuitenAa-dalhet gewenstegrond- en
oppcrvlaktewaterregime(GGOR)isbepaald. De
methodiek heefr eenaantal voordelen:
• Tijdrovende trial-and-error ronden in de
planvorming kunnen erdoor worden voorkomen;
• Discussies overdegewenstepeilen kunnen
zich beperken tot de randvoorwaarden van
deoptimalisatie endevorm van dedoelfunctie: deoptimalisatie zelfverloopt
'automatisch';
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Doordeformele vorm waarin her oprimalisaricprobleem isgegoren, kan her effeet
van her verwijderen ofverzachten van
bepaalde randvoorwaarden opde waarde
van dedoelfunctic makkelijk worden
onderzocht. Alsopdeze manier bijvoorbeeld duidelijk wordt dat een bepaalde restrictie van het winterpeil veelafbreuk doer
aan dewaarde van dedoelfunctie, dan kan
dezerestrictie ter discussie worden gcsreld.
Knelpunten worden zoexplicieren vergelijkbaar gemaakt;
Deoptimalisatie kan met een standaardmodule in een spreadsheet worden uitgevoerd.

Degepresenteerde optimalisatiemethode
isgebaseerd op een aantal veronderstellingen
waarop wel her een en ander aftedingen is.Zo
wordt bijvoorbeeld een verband verondersteld
tussen het winterpcilen deGHG(en analoog
het zomerpcil en deGLG).Vooral in peilvakken
met een extensieve ontwatering gaat deze veronderstelling niet op.Dergelijke peilvakken
kunnen echrer zonder veelbezwaar buiten de
peiloprimalisatie worden gehouden: in een
pcilvak waarin nauwelijks sloren aanwezig
zijn moetje niet het grondwarerregime willen
sturen met het slootpeil.
Eenandere veronderstelling isdat het peil
in een peilvak geen invloed heeft opde grondwatersrand in een aangrenzend peilvak. In de
onderhavige,overwegend 'natte' peilvakken
met een intensiefslotensysteem, valtdit 'uitstralingseffect' mee:degrondwarersituatie in
een peilvak wordr vooral bepaald door de lokaleontwatering. Toch ishet, mede met het oog
opdit 'uitstralingseffecr', verstandig om met
het grondwarermodel en degewenste peilen
een cindberekenmg uir te voeren.

In dir onderzoek is,opbasisvan berekeningen met een hydraulisch model, gebleken
dat degewenste peilen in een aantal peilvakken toch nog wat bijgesteld moeten worden.
Een iteraticslag isdus blijkbaar ook mér de
optimalisatiemcthodiek niet te voorkomen.
Het aantal iteraries kan echter beperkt blijven.
Kritisch voor de bruikbaarheid van de
oprimalisatiemethode isdemate waarin het
grondwarermodel in staatis nauwkeurig,
tijdsafhankelijk de freatische grondwaterstand
te berekenen. In verband hiermee zijn in dit
onderzoek de'berekende' grondwatertrappen
vergeleken met 'gekarreerde' grondwatertrappen.Daarbij isgebleken dar de mare van overeenstemming redelijk is;de geconsrateerdc
verschillen zijn vooral te verklaren doordat de
gekarteerde grondwatertrappen niet meer
actueel zijn in verband met de intensivering
vandeontwatering diein her gebied heeft
plaatsgevonden.

dan ookeen belangrijke rolbij het feitelijk
realiseren van degewenste natuurdoeltypen.
In degepresenteerde optimalisatiemcthodezijn alleen natuurbelangen m de doelfuncticopgenomen. Demethode isechter in principeookgeschikr voor het oprimahseren van
depeilen in landbouwgebied. Her 'landbouwbelang' moet dan een plaats krijgen in de doelfuncrie en worden afgewogen met het
'natuurbelang'. Demanier waaropdit zou
kunnen worden gerealiseerd vormr nog een
onderwerp vandiscussie.*
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Uiteraard isin de oprimalisatiemethode
ookdejuiste werking van de Duraveg-instrument belangrijk. Aan de hand van veldbezoek
enecologische gebiedskennis isvast komen te
staan dat de met Duraveg 'voorspelde' huidige
situatie redelijk overeenstemt met dewerkelijkheid. Volledige overeenstemming isniet te
verwachten omdat devoorspelde situatie
steeds betrekking heeft op deeindtoestand van
een vegetatieontwikkeling, terwijl de veldsituatieveelaleen tussenstadium laat zien.

mer25244.

Doorhet instellen van degewenste peilen
creèerrdeinrichter de randvoorwaarden voor
het beoogde natuurdoelrype. Hierdoor verschijnen echter zelden direct degewenste vegetaties.Hiervoor iseen langjarige inspanning
van denatuurbeheerder vereist. Deze speelt

advertentie

Had je maar...
alles van bodem, grondwater tot bron in één hand!
Wij, de specialisten van Haitjema nemen graag en deskundig detotale
zorg voor bodem, watervoorziening enwaterwininstallatie
van u op ons, en houden deze voor u in dehand.
Grondboorbedrijf Haitjema B.V. is gespecialiseerd in:

kiwa kiwa
EBB
Er k e n d

• diepe boringen

• onderhoud

• waterwinputten

• bodemonderzoek

• energieopslag

• bronbemaling

grondboorbedrijf

haitjema b.v.

AL.
Wisseling10,Postbus 109,7700AC Dedemsvaart tel.:0523-612061 fax:0523-615950 e-mail:info@haitjema.nl
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