Verdrogingsproblematiek in de Gelderse Vallei

Effect-berekening van het plaatsen van stuwen in de watergangen
op de grondwaterstand in de droge maanden van het jaar

Inleiding
In het kader van een algemeen onderzoek
naar de verdroging van de bodem in de
Gelderse Vallei is een detailonderzoek
uitgevoerd in de buurt van Barneveld
(afb. 1). Het onderzoek vond plaats in
samenwerking met Heidemij Advies in het
kader van een afstudeeronderzoek bij de
vakgroep Fysische Geografie van de Universiteit Utrecht. Het doel van dit onderzoek is
te bepalen wat het effect is van een ander
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peilenbeheer op de grondwaterstand
tijdens de droge maanden van het jaar.
Op de volgende vragen moet een
antwoord gevonden worden om tot een
oplossing van het probleem te komen:
1. Wat is de huidige hydrologische
situatie in het gebied?
2. Wat verandert er aan deze situatie
wanneer er een ander peilbeheer gevoerd
gaat worden?
3. Is deze verandering een verbetering
ten opzichte van de huidige situatie?
Doorgaans wordt gepoogd deze vragen te
beantwoorden door het opzetten van een
waterbalans, waarbij de termen langs
fysisch-deterministische weg zijn bepaald.
De werkelijkheid is vaak te complex om
volledig deterministisch te beschrijven [1].
Daarom is hier gekozen voor een meer
stochastische benadering.
Korte gebiedsbeschrijving
Het gekozen onderzoekgebied is gelegen
aan de oostkant van de Stationsweg (afb.
1), die loopt van Barneveld naar Putten.
De grond is eigendom van de Stichting
Het Gelders Landschap en heeft als
functie natuurgebied. De bodem in dit
gebied bestaat uit een laag dekzand
(Formatie van Twente) van ± 10 meter
dik, gelegen op een afsluitende leemlaag
(Eemformatie). De vegetatie van het
gebied is gemengd van samenstelling en
bestaat uit open terrein met heide (Erica
Tetraüx) en kleine zonnedauw (Drosera
Rotundifolm), gemengd bos met Hollandse
eik (Quercus Robur), Amerikaanse eik
(Quercus Rubra) en grove den (Pinus

Samenvatting
Verdroging van de bodem in delen van de Gelderse Vallei is de aanleiding tot een
onderzoek naar mogelijkheden tot beperking van het vochttekort voor de vegetatie
[2]. Doel van dit onderzoek is te schatten in welke mate door beheer van de
oppervlaktewaterpeilen in de Gelderse Vallei de uitdroging van de bodem in de
droge maanden van het jaar kan worden verminderd [3].Daartoe is een model
opgezet waarmee een voorspelling kan worden gedaan van de grondwaterstand in
relatie tot de weersomstandigheden en het oppervlaktewaterpeil. Deze voorspelling wordt gedaan met behulp van een polynomiale functie die de relatie
tussen de actuele evapotranspiratie en de beweging van de grondwaterstand weergeeft. Hierbij is ook rekening gehouden met de relatie tussen de grondwaterberging en het oppervlaktewaterpeil.
Deze voorspellingen zijn vervolgens toegepast op een fictieve situatie met een
verhoogd slootpeil. Uit een vergelijking tussen de indroging van de bodem in de
huidige situatie en in de fictieve situatie met gestuwde slootpeilen blijkt dat er
verbeteringen mogelijk zijn. De grondwaterstand zakt minder diep en het vochttekort voor de vegetatie kan worden teruggedrongen.

Silvestrus). Het gebied ligt in een zone
waar op plaatsen met een onderbreking in
de leemlaag, zwakke tot matige kwel
verwacht kan worden (afb. 2). In het
onderzoekgebied zijn geen kenmerken als
ijzervlokken in het oppervlaktewater
waargenomen, die duiden op kwel [8].
Onderzoekopzet
Het hydrologische systeem van het onderzoekgebied is in drie delen met onderlinge relaties opgedeeld, zodat een waterbalans kon worden opgesteld. Deze drie
delen zijn de weersomstandigheden,
grondwater en het oppervlaktewater. Aan
de hand van deze hydrologische schematisatie zijn de te bepalen parameters en de
onderlinge relaties onderzocht [1]. Het
• Liggingonderzoeksgebied.

stochastische gedeelte van het model
bestaat uit het beschrijven van de relatie
tussen de grondwaterstand en de actuele
evapotranspiratie en de relatie tussen de
grondwaterstand en het oppervlaktewaterpeil. Het fysische gedeelte van het model
bestaat uit het berekenen van de actuele
evapotranspiratie. Hiervoor zijn de
volgende parameters gebruikt: bodemfysische kenmerken, vegetatie kenmerken
en meteorologische waarnemingen.
Er is een grondwatermeetnet opgezet met
33 peilbuizen en er is op acht plaatsen een
peilschaal in de watergang geplaatst (afb. 3).
Verzamelde gegevens
Rodemfysische kenmerken
De opbouw van de bodem is van grote
Afb. 2 -Kwelkaart Gelderse Vallei.
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invloed op het hydrologische systeem [10].
Er is een inventarisatie van de bodemopbouw uitgevoerd door systematisch
verspreid over het gebied 19 boringen uit
te voeren tot 2 m -mv. De bodem heeft
een podzol-profiel waarin drie horizonten
onderscheiden kunnen worden en bestaat
geheel uit fijn zand (> 150 firn). Deze
bodemopbouw is in het onderzoekgebied
vrij constant.
Verder is de vochtkarakteristiek, of de
pF-curve, vereist om de actuele evapotranspiratie te kunnen berekenen. Op drie
plaatsen in het onderzoekgebied is de
vochtkarakteristiek per horizon bepaald.
Om het transport van water door de
verzadigde zone te kunnen berekenen is
het nodig de verzadigde doorlatendheid te
kennen. Op tien plaatsen is, verspreid
over het gebied, de verzadigde doorlatendheid met behulp van de omgekeerde
boorgatmethode bepaald. De lokaties zijn
weergegeven in afbeelding 4. Uit de redelijk normaal verdeelde waarnemingen is
een gebiedsgemiddelde bepaald voor de
verzadigde doorlatendheid van 1,4 m/dag.
Het bergingsvermogen is een maat voor
de hoeveelheid water die geborgen zou
kunnen worden, wanneer alle vrije
poriënruimte beschikbaar zou zijn [4].
Daarom is de term effectief bergingsvermogen ingevoerd. Het effectief
bergingsvermogen valt op eenvoudige
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Aß. 4 -Meetpunten voorbepalingverzadigde doorlatendheid.

wijze te berekenen uit de grondwaterstijging die wordt veroorzaakt door een
bepaalde hoeveelheid nuttige neerslag [9].
In het onderzoekgebied is op deze wijze
een bergingsvermogen van 0,098 vastgesteld.
Vegetatie
Uit de soortensamenstelling kan een
gemiddelde waarde voor de hoogte van de
vegetatie, de 'leaf area index' en de bladweerstand tegen de verdamping worden
samengesteld [6] die gebruikt worden bij
de berekening van de actuele evapotranspiratie volgens Penman-Monteith [7].
Meteorologischewaarnemingen
Tijdens de veldperiode zijn er in het
onderzoekgebied twee regenmeters
geplaatst van het collectortype. Ook zijn
gegevens over het weer verzameld uit de
maandoverzichten van de weersgesteldheid van het KNMI.
Uit de in het veld verzamelde gegevens en
de weersgegevens van het KNMI is met
behulp van de verdampingsformule van
Penman-Monteith [7] de actuele evapotranspiratie per dag berekend.
Deze berekening is uitgevoerd met het
model CASCADE [7],
Grondwaterstanden
Gedurende een periode van vier maanden

zijn de grondwaterstanden gemeten in
30 peilbuizen met een filter van 1-2 m
-mv en 3 peilbuizen met een filter van
7-8 m -mv.
Oppervlaktewaterpeilen
Gedurende een periode van vier maanden
zijn de oppervlaktewaterpeilen geregistreerd op acht plaatsen in het onderzoekgebied (afb. 3).
Analyse
Om te onderzoeken welke verbanden er
bestaan tussen de verschillende gemeten
variabelen zijn de tijdreeksen tegen elkaar
uitgezet. Het verloop van de grondwaterstand is uitgezet tegen het verloop van de
neerslag min de verdamping (nuttige
neerslag cumulatief; afb. 5).
Het verband hiertussen wordt beschreven
door een derde orde polynoom, die 93%
van de variantie verklaart. De punten
gemarkeerd met * zijn waarnemingen op
dagen met een duidelijk waarneembare
slootafvoer.
Met behulp van de polynomiale functie is
de grondwaterstand berekend. Deze berekening is te herhalen met verschillende
tijdreeksen met nuttige neerslagen. De
berekende grondwaterstanden zijn vergeleken met de gemeten grondwaterstanden
in afbeelding 6.
De verschillen tussen de berekende en de
gemeten grondwaterstanden worden
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veroorzaakt door het dempend effect van
de 3e orde functie.
Uit de vergelijking tussen de gemeten
grondwaterstanden en de gemeten slootpeilen, blijkt dat er een lineair verband
bestaat (afb. 7). De helling van de regressielijn is een maat voor de stijging van het
slootpeil als een reactie op het stijgen van
de grondwaterstand [5].De helling van de
lijn wordt bepaald door de dimensies van
de watergang.
Rekening houdend met de gevonden
verbanden, kan vervolgens bepaald
worden wat een fictieve ingreep in het
systeem voor gevolgen heeft. Een mogelijke wijze van ingrijpen in het grondwatersysteem is via de beïnvloeding van
de afvoer die via het lokale afvoersysteem
verloopt.
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Het verschil tussen slootpeil en grondwaterstand bedraagt maximaal 25 à 30 cm,
dit is de maximale opbolling tussen de
sloten. Deze waarde komt overeen met
een stationaire, eindige elementen benadering van de grondwaterstand in november.
Hierbij zijn de doorlatendheid van de
bodem en de nuttige neerslag als
constanten in de berekening verwerkt.
De watergangen zijn als randvoorwaarden
met een vaste stijghoogte gesteld [10].
Wanneer de maximale opbolling van de
grondwaterstand zich ingesteld heeft, stijgt
het grondwater niet verder wanneer er
neerslag valt. Deze neerslag wordt afgevoerd door de sloot. Wanneer het peil in
de sloot kunstmatig verhoogd wordt, zal
zich een hogere grondwaterstand
instellen, zodat er meer water in het
grondwatersysteem geborgen wordt.
Het verhogen van het peil kan plaats-
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vinden op twee manieren, namelijk door
het stuwen van het peil of het gedeeltelijk
dempen of verondiepen van de sloten.
In de berekeningen is uitgegaan van het
stuwen van het peil. Stuwen heeft als
voordeel ten opzichte van het gedeeltelijk
dempen van sloten dat in perioden met
extreme wateroverlast ingegrepen kan
worden. Wanneer het peil gestuwd wordt
om extra water in het gebied te houden,
kan opnieuw de grondwaterstand berekend worden. Hierbij moet een aantal
vragen beantwoord worden:
1. Tot welke hoogte moet het water in de
watergangen gestuwd worden?
2. Wanneer moet er begonnen worden
met stuwen?
3. Wat is de invloed van deze ingreep op
• Vervolgoppagina 139.
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Stuwen in watergangen.
• Slot van pagina 124.
de grondwaterstand in de droge periode
van het jaar?
Om de grondwaterstand te verhogen tot
het maaiveld, moet het verschil tussen de
maximale opbolling en het maaiveld met
grondwater gevuld worden. Dit is ongeveer 20 cm. Om dit effect te bereiken
moet het waterpeil in de watergangen
verhoogd worden met eveneens 20 cm.
Rekening houdend met de effectieve
bergingscoëfficiënt van 0,098 moet er
19,6 mm water toegevoegd worden aan de
grondwaterberging. Uit het verloop van de
nuttige neerslag blijkt dat dit alleen lukt
wanneer er begonnen wordt met het
stuwen in de maand maart (afb. 8).
Op het moment dat in de waterbalans de
verdamping de neerslag overtreft, vertoont
het dalen van de grondwaterstand vrijwel
hetzelfde beeld als bij de situatie zonder

ingreep, zij het met een initiële grondwaterstand die 20 cm hoger ten opzichte
van NAP ligt. Er kan langer aan de
verdampingsvraag voldaan worden
wanneer er uit een grotere voorraad water
geput kan worden. Van 17-7-92 tot
31-7-92 is in de huidige situatie een
daling van 28 cm waargenomen. Na de
ingreep is een daling van 37 cm voor
hetzelfde tijdsinterval berekend. Er wordt
meer water door de vegetatie verdampt,
maar door de hogere initiële grondwaterstand is de laagste grondwaterstand nog
altijd 10 cm hoger (afb. 8).

2.2, Rösrath-Hoffungsthal.
8. Janssen, H. M. A. (1985), Paper Vakgroep
Fysische Geografie, R.U.Utrecht.
9. Locher, W. P. & Bakker, H. de (1985),
Bodemnatuurkunde. Leer- en handboek op hoger
onderwijsniveau, Wageningen: Stichting voor
bodemkartering.
10. Wang, II. F'. & Anderson, M. P. (1982),
Introduction to groundwatermodeling - Finite difference
and finite element methods, San Francisco: W. H.
Freeman and Company.

Conclusies
Het plaatsen van stuwen in de lokale
watergangen, leidt tot een maximale
grondwaterstand aan het maaiveld. Ook
leidt dit tot een beperking van het vochttekort in de droogste maanden van het jaar.
Door de grotere voorraad grondwater
binnen het bereik van de vegetatie wordt
er in de situatie na het stuwen meer water
verdampt. Hoewel er beter wordt voldaan
aan de verdampingsvraag, is de laagste
grondwaterstand 10 cm hoger dan in de
huidige situatie zonder het verhoogde peil.

operation of the milk of lime dosing system.
T h e quality assurance of the process management
however has played the major role in meeting the
new quality guidelines.
Finally the instantaneous transfer of the water
quality data to the operators and the implementation of a continuous measuring MFI apparatus
have given the operators the opportunity to adapt
the process conditions to changes in the water
quality.
This project resulted into a spectacular decrease of
the percentage of MIT measurements exceeding
the guideline of 5 s/1 2 : this dropped from 98% in
1990 to 11% in 1994. The average M F I value
decreased from 17 s/1 2 in 1990 to 3 s/1 2 in 1994,
which also resulted in a decrease of the resistance
of the artificial recharge wells in the D W A T
project.

Verantwoording
Dit onderzoek is mede tot stand gekomen
door de bijdrage van ir. E. van Slobbe en
ir. E. Hoere van Heidemij Advies in
Deventer, dr. M. R. Hendriks en
dr.J. A. van den Eerg van de vakgroep
Fysische Geografie van de Universiteit
Utrecht bij het opzetten en de uitvoering
van het onderzoek. Onze dank gaat ook
uit naar het Waterschap Gelderse Vallei,
dat gezorgd heeft voor een onderzoekgebied. Dr. M. R. Hendriks wordt bedankt
voor het initiatief nemen tot het schrijven
van dit artikel en het becommentariëren
van de tekst.
Literatuur
1. Adamowski, K. A. Z.; Dalezios, N. R.; Gingras,
D. (1986), Parameter estimating procedures in
groundwater level modelling, Conjunctive wateruse,
IAHS, Symposium Budapest.
2. Algemene werkgroep Landbouwwaierhuishouding (1988), Notitie ten behoeve van het
provinciale waterhuishoudingsplan, Arnhem: Projectgroep Waterhuishoudingsplan.
3. Burger et al. (1990), Gebiedsgericht beleid voor de
Gelderse Vallei. Studierapport, Wageningen: Universitaire Beroepsopleiding Milieukunde.
4. Commissie voor Hydrologisch Onderzoek T N O
(1960), Verslagen technische bijeenkomsten. Gegevens
over het bergend vermogen van zandgronden,
Utrecht: Cultuurtechnische Dienst.
5. Commissie voor Hydrologisch Onderzoek TNO
(1960), Verslagen technische bijeenkomsten. Stromingsweerstanden, Wageningen: Instituut voor
Cultuurtechniek en Waterhuishouding.
6. Ek van, et al. (1991), Atmospheric deposition in
relation toforest stand structure, University of
Utrecht.
7. Hennig A. (1991), Benutzerhandbuch
CASCADE

• •

•

Summaries
• End ofpage 121.

H 2 0 (29) 1996, nr. 5; 137
A. F. M. M E U L E M A N , R. A. K L O O S T E R M A N ,
W. K O E R S E L M A N , M. D E N BESTEN and
A.J. M.JANSEN:
N I C H E : a n e w m o d e l for h y d r o - e c o l o g i c a l
impact assessment
In the Netherlands nature conservation and
development is a relatively new aspect of water
management policy. During the last decades
several models were developed in the Netherlands
for quantifying the impact of changes in surface
water and groundwater hydrology on the species
composition of the vegetation of wet ecosystems.
Most of the existing models can not be used on a
local to subregional scale or need excessive input
data. Therefore a new model (NICHE: Nature
Impact assessment of Changes in Hydro-Ecological
systems) was developed that uses easily obtainable
data to predict effects on the vegetation of changes
in hydrology and management.
Based on dose-effect functions N I C H E calculates
site conditions (trophic status, base saturation,
groundwater level) from data on spring and
autumn groundwater levels, soil types and land
use. Dose-effect functions that are based on field
observations and expert judgement, are e m b e d d e d
in a Geographical Information System (GIS).
Predicted site conditions are compared with a
database that contains site requirements of
vegetation types. If predicted site conditions fall
beyond the range of site requirements of the
current vegetation, it is expected that the vegetation
will be replaced by a vegetation that meets
predicted site conditions. N C H E can be used for
ecological impact assessment and ecosystem
restoration.

