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HERSTEL WATERSYSTEEM TUNGELROYSE BEEK (DEEL 4)
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Herbescjdatwaterschappen via lietoppervlaktewaterbehecr111 belangrijke mateookhetgromiwateraansturen, begintsteedsmeergestalte te'krijgen. Watersysteemverkenningen bestaan dan ook
nietmeeralleen uitój ecuanalyse vanhetgrondwatersysteem,ój eenanalysevanlietoppervlaktewatersysteem, maaromvatten beiden.Naast veldonderzoekisnumeriekemodelleringeen belangrijk
luilpmiddclomdehydrologievaneengebied beterrelerenkennenenrebegrijpen. Daarbij worden
steedshogereeisengesteld aannumeriekesimulaties. Hergaat hierbij metnameomdeintegrale
benadering vanhetwatersysteem, waarbij numeriekemodellenvoorgrondwater, oppervlaktewater
endeonverzadigdezoneopenigerlei wijzezijngekoppeld. Bijhethydrologischeonderzoekvoorde
Tungelroyse beekiseen dergelijke integrale modellering vanhetwatersysteem uitgevoerd.Ditheeft
interessante resultatenopgeleverd diezondermodellering waarschijnlijk overhethoofd zoudenzijn
gezien.
Intweevoorgaandeartikelen('Gezamenlijkeaanpakbiedt kansopsnelleuitvoering'
en'Eenafwegingsmethodiek voorgebiedsgericht waterbeheer'dievorigjaar inH,0
verschenen,nummer 13 en14/15)werduitgelegdwathetproject 'HerstelWatetsysteem
Tungelroysebeek'inhoudt.Hetbeoogde
hetstelwordt nagestreefd dooreen integrale
aanpakvanwateitetentie(tenbehoevevan
hoogwaterbestrijding opdeMaas), verdrogingbestrijding, herinrichtingvanbeekdalen
enverbetering vandewaterkwaliteit. Omdat
onvoldoende kennisbestondoverdehydrologievanhetstroomgebied ende effectiviteit
vandiverseherstelmaatregelen is doorTauw,
insamenwerkingmetHKVLijninwateten
hetStatingCentrum,inopdrachtvande
ProvincieLimburgenWaterschapPeelen
Maasvalleihet'Hydrologisch onderzoek
Tungelroysebeek'uitgevoerd.
Omdewetkingvanhetwatersysteem
betertebegrijpen endeeffecten vanherstelmaatregelen tevoorspellen,iseencomputermodelgebouwd waarmeehetgedragvanhet

watersysteemkanwordengesimuleerd.Door
toepassingvaneenintegralemodelleting
ontstond eenwatetsysteemmodelmetunieke
mogelijkheden omeenbreed scalavanmaatregelentesimulereneneenintegtale effectenanalyseuittevoeren.Metditcomputermodel
zijn maatregelengesimuleetddiebetrekking
hebbenopwaterretentie (bergingophetmaaiveld),waterconservering(bergingindegrond)
enbeekherstel.
Inditartikelpresenteren wijudeopzet
vanhetwatersysteemmodcl,enkeleinteressanteresultaten overhetgedragvanhet
hydrologischesysteemendeveranderingen
diedaarinzijn opgetredengedurendedeafgelopeneeuw.Binnenkortwordtineenlaatste
artikelindezereeksingegaanopdeeffectiviteitvandivetsehetstelmaatregelen ende
conclusiesdiedaaruit kunnen wordengetrokkenmetbetrekkingtothoogwatetbestrijding
ennatuuiheistel.
Modelconcept en -instrumentarium
Eenessentiëlestapindemodelleringisde
opstellingvanhetmodelconcept.Hierinis

vastgelegdopwelkewijzedeverschillende
sttomingsptocessen eninteractiesbinnenhet
neetslag-afvoerptoces zijn geschematiseetd.
Eenbelangrijke vraaghierbij isaltijd:wat
moetje meenemenenwatkunjeweglatenin
demodelleting?Daatnaast speeltdepraktischekwestievandemodelcodesdieje
gebruikt. Kunnendezesimulerenwatje nodig
acht?
Hetkenmetkvaneenwatetsysteemmodelleringisdatzoweldeessentiesvan het
grondwatet(onverzadigdeénverzadigdezone)
alsvanhetoppetvlaktewatetgemodelleerd
moetenworden.Voorheteerstedeelisde
internationaal geaccepteerdemodelcode
MODFLOWgebruikt.Hoeweldezecode met
nameisgeèntophetgrondwatet,bevathet
ookenkelebelangrijke kenmerken vande
onverzadigdezone(waarondereentetugkoppelingvandevetdamping metdegrondwaterstanddiepte)enhetoppervlaktewateten
drainagesysteem (waatonderde mogelijkheid
waterlopenalofniettelaten infilttetenen
zelfregulatie vandrainage).Vootdemodelleringvanhetoppervlaktewater isinoverleg
methetwaterschapgekozenvoordemodelcodeSOBEK. HetfeitdatSOBEKspecifieke
Nedetlandsesituaties (waarondereen met
stuwengereguleerd peilbeheer)aankan,
speeldeeenrolvanbetekenisbijdezekeuze.
Hetsttoomgebied vancitca225 kmzligt
vrijwel volledigbinnen deRoerdalslenk. De
bodemopbouw bestaatuiteentelatiefdunne
deklaagmetdaatondereenzeergoeddoorlatendeerstewatetvoetendpakket.Hetstudiegebiedis inMODFLOWonderverdeeld ingridcellenvan100x100m2.InSOBEKzijnalle
primaire waterlopengemodelleerd,meteen
totalelengtevan 160 kmen83kunstwerken.
Voordekoppelingvanbeidemodellenis
dootTauweenspeciaalprogramma ontwikkelddatdeuitwisselingvanbetekendedebietenvangrond-naar oppervlaktewater
(MODFLOW- ^ SOBEK) endeberekende
peilen(SOBEK-> MODFLOW)regelt.Bewust
isvoordezezogenaamde 'koppelingop
afstand'gekozen.Teneersteomtekunnen
blijven wetkenmetstandaard modelcodesen
tentweedeomdateen'interne'(directe)
modelkoppeling tussengtond-enoppervlaktewatetsysteem denumeriekeoplossingvan
het modelkanfrustreren (geenofeengebrek
aanconvergentie).
Methethietvootbeschteven modelinsttumentarium zijndebasalestromingscomponenten vanhetwatetsysteem teberekenen
(afbeelding 1).Vooreenaantaltermenismet
eenvootbewetkingsprogrammadeberekening
aangescherpt.Omdatjuistookkennisvande
watersysteemdynamiek nodigwas,isdesimulatiezodaniguitgevoetddatvetanderingen
vanwatetsysteemkenmetken(zoalsgrond-
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waterstanden, kwel/wegzijging, afvoeren,
waterstanden en stroomsnelheden) in de tijd
berekend konden worden.

Snelle afvoer
Simulaties van (onderdelen) van het
watersysteem worden doorgaans uitgevoerd
voor perioden die een zekere gemiddelde
constante situatie (stationair) ofgemiddelde
variatie van meteorologische omstandigheden
vertonen. Het unieke van watersysteemmodel
vandit onderzoek was,dat het tot op zekere
hoogtejuist gemaakt isom de extreme situaties van hoog water in beeld te brengen.
Essentieel hierbij isde snelle runoff van
een deel van de neerslag. Erzijn verschillende
oorzaken voor her ontstaan hiervan. Wanneer
de neerslagintensiteit groter isdan de infiltratiecapaciteit van de bodem ofde toplaag (vrijwel) verzadigd is,zal een deel van de neerslag
via maaiveld ofvia de ondiepe ondergrond snel
afstromen naar de waterlopen. Ook de afvoer
viadrainagebuizen isaanzienlijk sneller dan
de afvoer via het verzadigde grondwater. Met
het programma SWAPvoor grondwaterstroming in de onverzadigde zone isvoor de
verschillende bodemtypen in het stroomgebied de surface runoff berekend bij extreme
neerslagintcnsiteiten. Door middel van een
statistische analyse is tevens een relatie
bepaald tussen de beschikbare dagncerslagen
en het percentage surface runoff Voor de
meest voorkomende lemige zandgronden
werd gevonden dat bij dagneerslagen van
meer dan 10mm gemiddeld 10tot 20procent
van het restant oppervlakkig tot afstroming
komt.
Alhoewel de filosofie bij het onderzoek
was om modellen 'as they are' via tussenprogramma's aan elkaar te koppelen, was het voor
de berekening van de snelle runoff toch nodig
een nieuwe module voor MODFLOW te
maken. Deze module accumuleert het water
dat bij locale drainage vrijkomt en geeft het
water (geregeld viaeen stuwformule) afaan
het hoofdsysteem. De module bevat tevens een
(terug)koppeling tussen drainagedebiet en
slootpeil. Met behulp van deze nieuwe rekenmodule isde dynamiek van het neerslagafvoerproces via het secundaire stelsel gesimuleerd.
Het systeemgedrag speelt zich afop meerdere tijdschalen. Het model iszodanig opgezet,dat zowelde relatief trage seizoensdynamiek tijdens de periode 1987-1996(tijdstap tien
dagen)alsdesnelledynamiek tijdens de hoogwaterperiode van 1995(tijdstap één dag) kan
worden gesimuleerd.

Toetsing aan de werkelijkheid
Het grondwatermodel isgekalibreerd met
behulp van het computerprogramma PEST,
waarmee de parameterwaarden van de bodem-

opbouw en het waterlopenstelsel zijn geoptimaliseerd.
Het oppervlaktewatermodel isgekalibreerd door reconstructie van de gemeten
afvoeren en waterstanden tijdens de hoogwaterperiode vanjanuari 1995.Hierbij bleek
onder meer dat de waargenomen piekafvoer
tijdens de hoogwaterperiode significant hoger
was dan de door het model gesimuleerde
afvoer. Nadere gevoeligheidsanalyses met het
model toonden aan dat de achtergrond van dit
verschilgezocht moest worden in de snelle
runoff Dezedraagt in werkelijkheid aanzienlijk meer bij aan het ontstaan van hoogwater

A/b.:

dan het modelinstrumentarium aangeeft. Met
ander woorden de modellen SWAPen MODFLOW'zien'een aantal belangrijke zaken die
in de werkelijkheid van belangzijn 'over het
hoofd'. Een fenomeen dat bijvoorbeeld niet in
het model zit, isde verzadiging van de toplaag
die in gebieden met ondiepe grondwaterstanden, aldan niet versterkt door de aanwezigheid van een ondiepe stoorlaag, kan optreden. Hierdoor kan 'interflow' viade onverzadigde zone naar de waterlopen ontstaan en in
extreme situaties zelfs schijnspiegels. Ook niet
in het model,maar mogelijk wel van belang is
een afname van de infiltratiecapaciteit van de
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bodem door verslemping ofdoor spoorvorming alsgevolgvan de machinale bewerking
van het land.
Omdat de benodigde gegevens en de tijd
ontbraken isvoor het onderzoeksproject een
'blackbox-methode' toegepast. Defractie snelle
runoff iszodanig vergroot dat een goede
reconstructie mogelijk was van de waargenomen piekafvoeren. Wat hier overigens wel uit
volgt, isdat wede mechanismen die leiden tot
een hoge surface runoff en/ofinterflow nog
niet volledig begrijpen. Voor de uitwerking
van eengoed hoogwaterbeleid is het wenselijk
hier nader aandacht aan te besteden.

Wet van behoud van natte ruimte
Demodellering heeft veel inzicht gegeven
in de werking van het watersysteem van de
Tungelroyse beeken deruimtelijke relaties
daarbinnen, specifiek ook met betrekking tot
dedynamiek van piekafvoer. Ondanks het
natte uiterlijk van het landschap tijdens perioden mer zeer hoge neerslag laten de berekeningen zien dat de ondergrond toch nog zo'n
75procent van de neerslag absorbeert. Het
venijn zit hem in destaart, wanneer de neerslag vermoedelijk door stagnerend hangwater
binnen deonverzadigde zone niet meer door
de ondergrond opgenomen kan worden dan
wel dat grondwaterstanden in lage gebieden
het maaiveld bereiken. Desnelle runoff die
zich dan ontwikkelt, speelt een aanzienlijke
rol bij de vorming van piekafvoeren. Volgens
de modelsimulaties was tijdens de hoogwaterperiode van 1995circa 50procent van de piekafvoer afkomstig van snelle runoff Hieruit
kunnen weconcluderen dat niet zozeer de
ontwatering (verlagen van de grondwaterstand door middel van sloten) als wel de afwatering (bepaald door het leeglopen van ondiepe
maaivelddepressies viagreppels en de afmeringen van waterlopen) een primaire rol speelt bij
het ontstaan van piekafvoer.

Afb.z:

Eengesimuleerde hydrologische situatie
van rond r85oliet zien hoezeer het stroomgebied droger isgeworden (afbeelding 2).
Volgens deze simulatie zijn de grondwaterstanden in het stroomgebied van de Tungelroyse beek vroeger gemiddeld 1,25 m hoger
geweest dan tegenwoordig. Belangrijke invloeden zijn een betere ontwatering en de aanleg
van het Lateraalkanaal langs deMaas.De berekeningen wijzen eropdat deafvoer uit het
stroomgebied vroegergroter wasdan Tegenwoordig,door minder ondergrondse berging
bij ondiepe grondwaterstanden. In tegenstelling tot hetgeen weleens gedacht wordt, was
vroeger niet zozeer de berging onder het maaiveldgroter, maarjuist de berging óp het maaiveld, in depressies van het voorheen meer
'pokdalige' maaiveld en in inundatievlakten
dieop uitgebreideschaal vanuit de beken
konden ontstaan. Mogelijk dat ook de sponswerking van voormalige hoogveenpakketten
een belangrijke rol speelde.
Eén en ander leidde ertoedat de piekafvoeren naar deMaas vroeger naar verwachting
circa 25procent lager waren dan tegenwoordig,doordat de zijbeken hun water meer
gespreid in de tijd afgaven. Vanwegede
beperkte spreiding (enkele dagen) en het
grotere volume van deafvoergolven vanuit de
zijbeken waren de hoogwaters op de Maas in
het verleden waarschijnlijk iets minder
extreem maar wel langduriger. Blijkbaar
bestaat ereen soort 'wet van behoud van natte
ruimte'. Dedroge ruimte die we vroeger
stroomopwaarts in dezijbeken hebben gewonnen,moeten wenu stroomafwaarts langs de
grote rivieren uiteindelijk weer inleveren.
Uiteraard blijft het een ruimtelijke afweging
ofde 'ruimre voor water' door uitbreiding van
de (potentiële) natte ruimte stroomafwaarts
dan wel door herstel van de natte ruimte
stroomopwaarts gecreëerd wordt. Doelstelling
van het Tungelroyse beekproject is in ieder
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gevalhet laatste.Dit principe van 'overrollige
neerslag zo dichr mogelijk vasthouden op de
plaats waar het valt' is in een provinciedekkend retentieonderzoek verder uitgewekt.

Conclusie
Deanalyse van de waterhuishoudkundige
veranderingen sinds 1850en degevolgen daarvan voor her hydrologische systeem hebben
nieuwe inzichten opgeleverd mer betrekking
tot deeffectiviteit van bepaalde typen herstelmaatregelen en destreefbeelden voor her
roekomstige afvoerregime.
Binnenkort komen in het laatste artikel in
deze reeks de concrere herstelmaatregelen voor
het stroomgebied aan de orde en wordr de
toetsing aan de opgestelde streefbeelden
beschreven.Bij het doorrekenen van de voorgestelde herstelmaatregelen isgebleken is dat
verminderde ontwatering en beekherstel
slechts een beperkte positieve en soms zelfs
een geringe negatieve bijdrage kunnen opleveren in de reductie van afvoergolven vanuir het
stroomgebied. Opgrond van deze onderzoeksresultaten wordr rhans door het waterschap
Peelen Maasvallei het principe van noodretentie nader onderzocht. Daarbij zal tijdens
extreme Maashoogwaters inundatie van beekdalen worden geïntroduceerd door het 'knijpen' van de afvoer met behulp van een kunstwerk.
Dit onderzoek heeft weer eens aangetoond
dat voor een adequare kennisontwikkeling
omtrent het functioneren van het watersysteem een wisselwerking tussen praktijkervaring, ideeënvorming en toetsing aan de
hand van modellering een vereiste is. Wanneer
geen 'kalibratie van ideeën' plaatsvindt, is het
risico van het ontstaan, dan wel persistentie
van misconcepries groot. Hiermee is het
waterbeheer niet gebaat, zeker niet wanneer er
beslissingen mer een grote ruimtelijke en
financieel economische impact in het geding
zijn. Helaas ontneemt de voorrschrijdende
verzakelijking van wetenschap en cultuur de
onderzoeker steeds meer de tijd die nodig is
voor toegewijd en gedegen onderzoek. We
mogen hopen dat goedkoop op termijn geen
duurkoop blijkt tezijn. *

huidiggrondwater
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