NICHE:een nieuw instrument voor hydro-ecologische effectvoorspelling

Inleiding
Het voorspellen van de effecten van
ingrepen in de waterhuishouding op de
natuur is een vast onderdeel van de reeks
'planvorming - beleidsvoorbereiding - beleidsevaluatie - uitvoering'. Voor de hydroecologische effectvoorspelling is een groot
aantal modellen beschikbaar. Voor lokaal
of subregionaal gebruik zijn bestaande
modellen echter vaak minder geschikt
door (1) de (te) grove schaal van de
effectvoorspelling ('gering onderscheidend
vermogen'), (2) de grote hoeveelheid
benodigde invoerparameters of (3) het
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plaatsfactoren, waarvan bekend is dat deze
bepalend is voor de soortensamenstelling
van de vegetatie: het grondwaterregime,
de voedselrijkdom, de pH/basenverzadiging en het bodemtype (vgl.
[Ertsen, 1995]).
Dosis-effectfuncties spelen een sleutelrol
in NICHE; ze beschrijven de ingewikkelde interacties tussen grondwaterhuishouding en bodem die het standplaatsmilieu bepalen. De dosis-effectfuncties
zijn gebaseerd op expertkennis, waarbij
gebruik is gemaakt van concepten en
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Om aan deze schaal- en gegevensproblemen tegemoet te komen, heeft Kiwa
in het kader van een project voor de
Waterleidingmaatschappij Overijssel
(WMO), een nieuw effectvoorspellingsmodel ontwikkeld (NICHE 'Nature
Impact assessment of Changes in HydroEcological systems'). Dit model beschrijft
op basis van eenvoudig te verwerven
informatie op lokale tot subregionale
schaal de effecten van ingrepen in de
waterhuishouding of het grondgebruik
op grondwaterafhankelijke vegetaties en
natuurwaarden. NICHE bouwt voort op
methoden die Kiwa heeft ontwikkeld in
het kader van het VEWIN-onderzoek (zie
o.a. Qalink &Jansen, 1989;Jansen etal.,
1993; Koerselman &Meuleman, 1994]).
In dit artikel bespreken we de uitgangspunten en toepassingsmogelijkheden van
NICHE.
NICHE: een expertmodel gebaseerd op
bestaande kennis
NICHE richt zich op die set van stand-

inzichten waarover binnen de hydroecologie consensus bestaat.
Afbeelding 1beschrijft de hoofdlijnen van
de effectvoorspelling binnen NICHE. Op
basis van hydrologische en ecologische
gebiedsinformatie wordt allereerst een
systeemanalyse verricht van het beïnvloedings- of studiegebied. Deze systeem-
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De invoer van NICHE bestaat uit Stibokabodemeenheden, de gemiddeld hoogste
en laagste grondwaterstand en het grondgebruik (natuur vs. landbouw). Op grond
van deze informatie genereert NICHE met
dosis-effectrelaties en beslisregels een
nieuwe set standplaatscondities.
De beslisregels voor de grondwaterstand
zijn afgeleid uit literatuur over duurlijnkarakteristieken (o.a. [Grootjans et al,
1990;Jansen, 1993a;Jansen, 1993b;
Meuleman etal., 1996], Voor minerale en
organische bodems is de tolerantie van
vegetatietypen vastgesteld voor de gemiddeld hoogste en laagste grondwaterstand (resp. GHG en GLG).
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feit, dat de toepassing zich beperkt tot
bepaalde vegetatietypen of fysischgeografische regio's [Van der Veen &
Garritsen, 1994].

Samenvatting
Dit artikel beschrijft de uitgangspunten en toepassingsmogelijkheden
van het recent door Kiwa ontwikkelde hydro-ecologische effectvoorspellingsmodel NICHE. NICHE
voorspelt op basis van eenvoudig te
verwerven gebiedsinformatie wat het
effect is van ingrepen in de waterhuishouding of veranderingen van
grondgebruik op grondwaterafhankelijke vegetaties en natuurwaarden. Het model is geschikt voor
toepassing op lokale en regionale
schaal.

voedselrijkdom
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Voor de pH/basenverzadiging zijn de dosiseffectregels afgeleid uit empirisch onderzoek (onder meer [Kemmers, 1990a]) en
interviews met deskundigen. Voor
verschillende ecologische bodemeenheden (organische vs. minerale bodems)
en hydrologische situaties (kwel vs.
wegzijging) is afgeleid, bij welke grondwaterstand een bepaalde mate van basenverzadiging van de standplaats is gewaarborgd. De uitvoer van de dosis-effectregels bestaat uit een basenverzadigingsklasse (reeks: zuur-basisch).
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Aß. 1 -Modelconcept van NICHE.

analyse vormt de basis voor de ijking van
NICHE op de huidige situatie. Na deze
ijkingsfase worden de effecten berekend
van ingrepen in de waterhuishouding
(grondwaterstand, grondwaterkwaliteit) of
van veranderingen van grondgebruik
(bemestingsniveau).

De voedselrijkdomis gedefinieerd als
functie van de N-beschikbaarheid, omdat
in grondwaterafhankelijke ecosystemen
stikstof vrijwel altijd groeiregulerend is
[Koerselman &Meuleman, 1994]. De stikstofbeschikbaarheid wordt bepaald door
de toevoer van stikstof via atmosferische
depositie, bemesting en afgifte van stikstof
uit humus (mineralisatie). Mestgiften en
atmosferische depositie worden afgeleid
uit literatuurbronnen. De stikstof-mineralisatie is beschreven als functie van de
voorjaarsgrondwaterstand en de bodemeenheid, op basis van Van der Linden
etal.[1992] en de Stalenmethode van
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Remmers [1990b]. Er vindt een correctie
plaats wanneer sprake is van aanvoer van
gebiedsvreemd water. De uitvoer van de
module betreft de stikstofbeschikbaarheid
(kg/ha/j), de voedselrijkdomklasse (reeks:
sterk oligotroof-sterk eutroof) en de
biomassa (g/m 2 ).
De effecten op de vegetatie worden
bepaald door de standplaatsbeschrijving
die door NICHE is gegenereerd, te vergelijken met informatie uit een database,
waarin standplaatseisen van een groot
aantal grondwaterafhankelijke vegetatietypen zijn opgenomen. De standplaatseisen uit de database zijn gebaseerd op
expert-kennis en resultaten van diverse
Kiwa-onderzoeken (o.a. fjalink &Jansen,
1989;Jansen, 1993a]). Hierbij is onder
meer gebruik gemaakt van het programma
Hycostat, dat op basis van grondwaterstandsgegevens duurlijnkarakteristieken
genereert [Jansen, 1993a]. Uitgangspunt
bij de effectvoorspelling is dat een vegetatietype uitsluitend kan voorkomen, als
aan allestandplaatseisen wordt voldaan.
Op grond van de zeldzaamheid van vegetatietypen en de mate waarin deze
bedreigd zijn, wordt het effect van een
ingreep ook uitgedrukt in een effect op
natuurwaarden ('natuurwaardescore'). Het
gehele proces, inclusief de dosis-effectrelaties, is binnen een Geografisch Informatie Systeem geregeld (kader 1).
Toepassingen
NICHE is ontworpen voor gebruik op
lokale of regionale schaal, bijvoorbeeld
voor integraal waterbeheer of een m.e.r.
Het schaalniveau van de effectvoorspelling wordt bepaald door de celgrootte van
het hydrologisch model, tenzij binnen een
cel meerdere bodemtypen voorkomen. In
dat geval worden in de cel meerdere
standplaatstypen onderscheiden. Een
toepassing van NICHE betreft een studie
waarbij voor een aantal WMO-pompstations is berekend, wat het verband is
tussen de waterwincapaciteit en het

GIS
NICHE is binnen een Geografisch Informatie Systeem (GIS) gerealiseerd vanwege
de mogelijkheden om ruimtelijke informatie
te verwerken. Startpunt voor NICHE is de
uitvoer van een grondwaterstromingsmodel (bijv. Modflow, Triwaco of Microfem)
en gebiedsinformatie over bodem en
grondgebruik. Door overlay-procedures
worden de verschillende entiteiten zoals
bodem en grondgebruik aan de grondwatergegevens gerelateerd. Via dosiseffectrelaties worden vervolgens standplaatstypen vastgesteld ('voedselrijkbasenrijk-etc.'). Door koppeling met
informatie uit de ecologische database
wordt bepaald welke vegetatietypen
kunnen voorkomen. Op grond van de
natuurwaarde die deze vegetatietypen
vertegenwoordigen wordt een natuurwaardescore berekend. Ook geeft NICHE
een betrouwbaarheidsindicatie voor de
vegetatievoorspelling. Als de voorspelde
toestand van een standplaatsfactor de
uitersten van de ecologische bandbreedte
van een vegetatietype benadert, neemt de
betrouwbaarheid van de voorspelling af.
NICHE is gekenmerkt door flexibiliteit in het
gebruik van de verschillende ruimtelijke
gegevens. Al met minimale informatie
(grondwaterstand en bodemkaart) kan een
effectvoorspelling uitgevoerd worden. Als
meer informatie beschikbaar is (bijv. landgebruik, beheer) kan deze gebruikt worden
om de betrouwbaarheid van de effectvoorspelling te vergroten. Presentatie van
de modeluitkomsten vindt direct in het GIS
plaats in de vorm van kaarten (afb. 2),
tabellen en grafieken.

(verlies aan) natuurwaarden. Op grond
van de resultaten kan eenvoudig, snel en
wetenschappelijk onderbouwd de relatie
worden beschreven tussen karakteristieken van de waterwinning (lokatie,
diepte, capaciteit) en de grondwaterafhankelijke natuurwaarden. Ook is
onderzocht wat de invloed van de landbouwkundige ontwatering is op de natuurwaarden. De resultaten van deze analyse
worden gebruikt voor het vaststellen van
de 'duurzame waterwincapaciteit', waarbij
de effecten op de natuur maatschappelijk
aanvaardbaar zijn. NICHE dient hier de
afweging van de functies drinkwater-

produktie en natuur. Afbeelding 2
illustreert de uitvoer van NICHE voor
het WMO-project over 'duurzame waterwinning'. Over de resultaten van dit
project zal afzonderlijk worden gepubliceerd in H 2 0 .
Met NICHE kunnen dus effecten van
ingrepen in de waterhuishouding worden
doorgerekend, maar ook effecten van
veranderingen in grondgebruik (mestgift).
Daarnaast is NICHE bruikbaar voor
natuurontwikkeling. In dat geval genereert
NICHE informatie waaruit, in samenhang
met hydrologische modellering, afgeleid
kan worden welke ingrepen nodig zijn om
de standplaats geschikt te maken voor
de ontwikkeling van bepaalde natuurwaarden.
Beperkingen enuitbreidingsmogelijkheden
De toepassing van NICHE beperkt zich
op dit moment tot zoete, grondwaterafhankelijke systemen, voor zover niet
gelegen in het zeekleigebiecl (zeekleigebieden ontbreken vooralsnog in de
database).
De aandacht zal zich de komende tijd
richten op een verdere differentiatie van
de dosis-effectrelaties waarmee de voedselrijkdom en de pH/basenverzadiging
worden bepaald. Voor duinvalleien is al
een verdere differentiatie uitgevoerd,
waarbij de stikstof-mineralisatie wordt
berekend als functie van de ouderdom van
de bodem, humusgehalte, pH en grondwaterstand, en ook een module voor de
fosforvoorziening is opgenomen [Koerselman &Meuleman, 1996].Voor effectvoorspellingen op zeer fijne schaal zullen
mogelijk nog extra grondwaterstandsparameters worden gebruik:, zoals de
inundatieduur. Deze zullen worden gegenereerd met Hycostat [Jansen, 1993a].
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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.
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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.

