Toepassing van een neerslaglenzenmodel bij hydro-ecologische
herstelprojecten

Achtergrond
Het doel van veel hydro-ecologische
projecten is het herstellen van de
oorspronkelijke natte toestand in een
verdroogd gebied.
Als voorbeelden kunnen de EGM- en
REGIWA-projecten' worden genoemd.
Het tegengaan van wegzijging en het
bevorderen van de toestroming van kwelwater speelt in veel gevallen een belangrijke rol. De maatregelen betreffen vaak
het aanpassen van slootpeilen en/of het
wijzigen van het oppervlaktewatersysteem.
De hierdoor optredende vernatting leidt
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echter niet vanzelf tot terugkeer van de
oorspronkelijke vegetatie. De verklaring
hiervoor wordt soms gevonden in de
waterkwaliteit in de wortelzone.
Wanneer basenrijk diep grondwater na
uitvoering van de herstelmaatregelen
niet in de wortelzone kan doordringen,
is verzadiging van het bodemcomplex
met basen niet mogelijk. Herstel van
de oorspronkelijke vegetatie blijft dan
uit2.
Bij hydro-ecologische herstelprojecten is
daarom het voorspellen van het effect
van maatregelen op de ondiepe grondwaterkwaliteit van groot belang.
Het gaat in deze gebieden immers om
herstel van plantengemeenschappen
waarvoor de kwaliteit van het kwelwater
essentieel is.
1
EGM = Effect-gerichte maatregelen tegen
verzuring; REGIWA = Regeling Integraal
Waterbeheer.
2

Het is overigens niet noodzakelijk dat het diepe
grondwater zich gedurende het hele jaar in de
wortelzone bevindt. In sommige gevallen is het
voldoende wanneer dit gedurende een korte
periode in de winter of het voorjaar het geval is
Dansen e.a., 1992].

Samenvatting
Het doel van veel hydro-ecologische projecten is het herstellen van de
oorspronkelijke natte toestand in een verdroogd gebied. Herstelmogelijkheden
voor de oorspronkelijke grondwaterafhankelijke vegetaties ontstaan vaak wanneer
basenrijk diep grondwater opnieuw in de wortelzone kan doordringen. Daarom is
het voorspellen van het effect van maatregelen op de ondiepe grondwaterkwaliteit
van groot belang. Grondwatermodellen geven geen directe informatie met betrekking tot de hoogte van het scheidingsvlak van diep en ondiep grondwater.
Om hierin te voorzien is een neerslaglenzenmodel ontwikkeld. Met dit model is
het mogelijk de hoogte van het scheidingsvlak te berekenen op basis van de
uitkomsten van een grondwatermodel.
Het model is gebruikt in het REGIWA-project in het broekbosreservaat 'de
Zumpe' nabij Doetinchem. Het neerslaglenzenmodel is toepasbaar in natte,
gedraineerde gebieden zoals beekdalen, laagvenen en polders. Door de brede
toepasbaarheid en de eenvoud van het model vormt het een nuttig instrument ten
behoeve van hydro-ecologisch onderzoek.

Een voorbeeld van een dergelijke grondwaterafhankelijke vegetatie is het Dotterbloemhooiland dat onder meer in
sommige Drentse en Friese beekdalen
voorkomt. Op plaatsen waar het diepe
grondwater niet in de wortelzone komt,
komen veelal zuurminnende vegetatietypen voor, waaronder Kleine zeggevegetaties.

in combinatie met een grondwatermodel
kan op perceelsniveau worden gekomen
tot een effectief peilbeheer in 'natte
natuurgebieden', binnen de randvoorwaarden die zijn bepaald met een grondwatermodel. Aan de hand van een voorbeeldstudie in het broekbosreservaat 'de
Zumpe' nabij Doetinchem wordt deze
werkwijze nader toegelicht.

Een belangrijke vraag bij hydro-ecologische herstelprojecten is derhalve:
'Komt door waterhuishoudkundige
herstelmaatregelen het diepe grondwater
wèl of niet in de wortelzone van de
vegetatie?'

Wat is een neerslaglens?
Een neerslaglens is een relatief dunne laag
freatisch grondwater. Dit grondwater
bestaat uit lokaal geïnfiltreerd neerslagwater. Onder de neerslaglens bevindt
zich grondwater met een bovenlokale
herkomst, het diepe grondwater.

Met behulp van gangbare grondwatermodellen is het voor een hydroloog
mogelijk uitspraken te doen over de
(verandering) van de kwelintensiteit.
Eventueel kan, wanneer niet-stationair
wordt gerekend, het verloop van de
kwelintensiteit gedurende het jaar worden
berekend. Alhoewel de kwelintensiteit een
belangrijke factor is bij de beantwoording
van bovenstaande vraag, levert een grondwatermodel geen directe informatie op
met betrekking tot de hoogte van het
scheidingsvlak van diep en ondiep grondwater. Deze informatie is echter essentieel
voor de ecoloog die, mede op basis van de
(toekomstige) waterkwaliteit in de wortelzone, voorspellingen wil doen over de te
verwachte vegetatiesamenstelling na het
uitvoeren van herstelmaatregelen.
Dit illustreert de kloof tussen hydrologen
en ecologen. In dit artikel wordt betoogd
dat deze kloof nauwer kan worden
gemaakt door de grondwatermodelberekeningen te combineren met die van
een neerslaglenzenmodel. Het belang van
een dergelijk model is al eerder onderkend [Hoogendoorn, 1989].
Met behulp van een neerslaglenzenmodel

Een neerslaglens bestaat uit recent
geïnfiltreerd regenwater. Dit water is
relatief jong (hooguit enkele jaren). Het
diepe grondwater heeft een langere reis
achter de rug en is daarom relatief oud
(tientallen tot duizenden jaren). Het
grensvlak tussen beide typen grondwater
is scherp, vooral in gebieden waar op jaarbasis netto kwel optreedt.
Over het algemeen wijkt de chemische
samenstelling van recent grondwater
duidelijk af van de chemische samenstelling van diep (relatief oud) grondwater. Omdat het water in een neerslaglens relatief jong is, bestaat er doorgaans
een duidelijke relatie tussen de chemische
samenstelling van dit type water en de
samenstelling van de neerslag.
De chemische samenstelling van het diepe
grondwater wordt vooral bepaald door de
grote verblijftijd in de bodem en de
chemische interactie met het bodemmateriaal.
Het neerslaglenzenmodel
Het principe van het neerslaglenzenmodel
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Natuurlijkegrondwateraanvulling

Afb. 1- Schematische
weergave van hetneerslaglenzenmodel.

Greppelafvoer

Slootafvoer

Neerslagwater
Diep grondwater
q-diep

is gebaseerd op de waterbalans van twee
soorten water: recent grondwater (neerslagwater) en het diepe grondwater
(afb. 1). In het model vindt geen uitwisseling tussen beide typen water plaats.
Het maaiveld vormt de bovenkant van het
systeem. De ondergrens valt samen met
de hoogte van een (eventueel denkbeeldige) klei- of leemlaag. Aangenomen
wordt dat de grondwaterstand nooit tot
beneden de onderrand van het model
daalt. De vochtinhoud van het bodemprofiel wordt gevormd door de som van
de hoeveelheid neerslagwater en de
hoeveelheid diep grondwater.
De stroming naar het sloten- en/of het
greppelsysteem vindt plaats boven de
klei- of leemlaag. De intensiteit van deze
stroming is evenredig verondersteld aan
het verschil tussen de grondwaterstand en
het slootpeil c.q. het greppelniveau.
Infiltratie vanuit het sloten- en/of het
greppelsysteem is in het model niet
mogelijk. Tussen de vochtinhoud van het
bodemprofiel en de grondwaterstand
wordt een lineair verband verondersteld.
In 'natte gebieden' is dit een redelijke
aanname. In greppels vindt vooral afstroming plaats van water uit de neerslaglens. Pas wanneer er geen neerslagwater
meer in het profiel aanwezig is, kan het
greppelsysteem diep grondwater afvoeren.
In het slotensysteem vindt afvoer plaats
van zowel diep grondwater als water uit
de neerslaglens. De verdeling van de
totale afvoer over beide soorten grondwater vindt plaats op basis van evenredigheid. Wanneer bijvoorbeeld 70% van het
water in het bodemprofiel bestaat uit diep
grondwater en 30% uit neerslagwater,
dan wordt aangenomen dat de slootafvoer ook voor 70% uit diep grondwater
en voor 30% uit neerslagwater bestaat.
In het model is een aantal vereenvoudigingen opgenomen die verantwoord

Klei/leemlaag

zijn omdat de problematiek van de neerslaglenzen vooral speelt in natte, gedraineerde gebieden waar op jaarbasis
sprake is van een kwelsituatie. Toepassing
in andere gebieden is niet zinvol omdat de
aannamen waarop het model is gebaseerd
dan niet geldig zijn. Door de eenvoudige
opzet is de hoeveelheid benodigde invoergegevens beperkt. In kader 1is een voorbeeld opgenomen van een invoerbestand.
De berekeningen met het neerslaglenzenmodel zijn niet-stationair, waardoor ook
de opbouw van de neerslaglens in de tijd
inzichtelijk wordt. Het model berekent het
dynamische gedrag van een neerslaglens.
Daarnaast berekent het neerslaglenzenmodel per tijdstap de freatische grondwaterstand, de sloot/greppelafvoer en de
flux door de slecht doorlatende klei- of
leemlaag (q-diep).
Ijking van hetnecrslaglenzenmodel
De ijking van het neerslaglenzenmodel
kan worden uitgevoerd op basis van
gemeten en berekende ondiepe grondwaterstanden. Als onderrandvoorwaarde
wordt bij voorkeur de gemeten stijghoogte
in het diepe pakket gebruikt. Eventueel
kan worden gewerkt met diepe grond-

waterstanden die zijn berekend met een
regionaal grondwatermodel. Het vaststellen van de natuurlijke grondwateraanvulling zal doorgaans weinig problemen
opleveren.
In het model wordt een denkbeeldige
weerstandsbiedende laag ingevoerd
wanneer geen klei- of leemlaag aanwezig
is als ondergrens van het systeem. De
hoogteligging en de verticale weerstand
van deze fictieve laag worden dan bij het
ijkproces betrokken. Hiervoor zijn aanvullende gegevens noodzakelijk, bijvoorbeeld bemalingsgegevens. Hiermee kan
op jaarbasis een schatting worden gemaakt
van de afgevoerde hoeveelheid diep
grondwater en lokaal neerslagwater. Deze
hoeveelheden dienen overeen te komen
met de berekende waarden van het neerslaglenzenmodel.
De drainageweerstand voor stroming naar
de sloten en de drainageweerstand voor
stroming naar de greppels zijn belangrijke parameters die bij de ijking zijn
betrokken. Het is vaak mogelijk om hiervoor, op basis van bekende sloot/greppelafstanden en de opbouw van het bodemprofiel, op voorhand een range aan
te geven. Daarbij kunnen de bekende
drainageformules worden gebruikt zoals
de Formule van Hooghoudt en de
Formule van Ernst [Cultuurtechnische
vereniging, 1988].
Koppelingmet een grondwatermodel
Wanneer wordt verwacht dat bepaalde
maatregelen een belangrijke invloed
hebben op de diepe stijghoogte, dan kan
deze verandering worden berekend met
een grondwatermodel. Als maatregelen
kunnen bijvoorbeeld worden genoemd het
aanpassen van slootpeilen, het toepassen
van diepinfiltratie of het verminderen van
de grondwaterwinning. Het berekende
verloop van de diepe stijghoogten kunnen
vervolgens als 'onderrandvoorwaarde'
worden gebruikt voor het (geijkte) neer-

Voorbeeld invoerbestand voor het neerslaglenzenmodel
0.35
0.10
1.50
200.0
300.0
75.0
0.50
1.65
10
10.0
720.0
1.73 1.27
1.77 1.27
1.82 1.27
1.82 1.27

0.0048
0.0041
0.0030
0.0065

Porositeit (-)
Bergingscoëfficiënt (-)
Greppelniveau (m+ref)
Verticale weerstand klei- of leemlaag (d)
Drainageweerstand voor stroming naar sloten (d)
Drainageweerstand voor stroming naar greppels (d)
Initiële niveau grensvlak (m+ref)
Initiële grondwaterstand (m+ref)
Aantal tussenstappen (per tijdstap) (-)
Tijdbasis (d)
Eindtijdstip voor berekening (d)
Per tijdstap:
- Diepe stijghoogte (m+ref)
- Slootpeil (m+ref)
- Natuurlijke grondwateraanvulling (m/d)
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slaglenzenmodel. De berekende diepe
stijghoogte vormt de link tussen het
(regionale) grondwatermodel en het neerslaglenzenmodel. Deze werkwijze maakt
het mogelijk om met het neerslaglenzenmodel het effect van maatregelen op
perceelsniveau te bepalen, gegeven de
regionale randvoorwaarden.
Toepassing
Als voorbeeld wordt de toepassing van het
neerslaglenzenmodel in het REGIWAproject 'Herinrichting natuurmonument
De Zumpe' besproken [IW'ACO, 1995].
Dit project is begeleid door de projectgroep 'de Zumpe' onder leiding van het
ministerie van LNV-Gelderland.

Gelderland

Legenda

Het REGIWA-project 'Herinrichting
natuurmonument De Zumpe'
De Zumpe is een nat en kleinschalig
gebied nabij Doetinchem waarin afwisselend graslanden, moerassen en (broek)bossen voorkomen (afb. 2). In de broekbossen komen uitgebreide rabattenstelsels
voor, duidend op voormalige, zeer natte
omstandigheden. Uit historische gegevens
is bekend dat soorten, kenmerkend voor
sterk basenrijke, natte omstandigheden
(kalkmoerassen) voorkwamen [Giesen,
1984]. Door de afwisseling in vegetatietypen is het gebied ook zeer rijk aan
(avi)fauna waaronder broedvogels,
vlinders en amfibieën. Het gebied is
25 hectare groot en is in 1989 aangewezen
als beschermd natuurmonument. In het
Waterhuishoudingsplan van de provincie
Gelderland is voor de Zumpe de functie
vastgelegd van 'water voor natuur van het
hoogste niveau'.
In het gebied treedt echter ernstige
verdroging op met schadelijke gevolgen
voor natuur, bos en landschap [provincie
Gelderland, 1992]. Daarnaast is verruiging
van de vegetatie vastgesteld, evenals
afname van soorten die kritisch zijn ten
aanzien van het trofieniveau en/of het
vochtgehalte van de bodem [Schellekens
en Gronau, 1989]. Als oorzaken worden
onder andere grondwateronttrekkingen en
de 'verbeterde' ontwatering van het gebied
en de (agrarische) omgeving genoemd.
Doelstelling van het project is het tegengaan van de verdroging door aanpassingen in de waterhuishouding.
Na de vervaardiging van een systeembeschrijving van het gebied, zijn in een
eerste oriënterende fase een achttal
hydrologische maatregelen stationair
doorgerekend met het grondwatermodel
TRIWACO. De resultaten zijn beoordeeld
op hun ecologische effecten (met name
grondwaterstand en kwelintensiteit/duur).

De Zumpe
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Afb. 2 - Ligging van het natuurmonument De Zumpe.

Op basis hiervan zijn drie scenario's
geformuleerd die met het grondwatermodel en het neerslaglenzenmodel nietstationair zijn doorgerekend.

(peilbuis 3, afb. 2). In het perceel komt
een dicht greppelsysteem voor met een
bodemhoogte van circa 0,5-1,0 m-mv.
Met het grondwatermodel is het effect
berekend van de scenario's op de diepe
grondwaterstand. Deze berekende diepe
grondwaterstand is als onderrandvoorwaarde gebruikt voor het neerslaglenzenmodel. Met het neerslaglenzenmodel zijn
de effecten van de scenario's berekend op
de freatische grondwaterstand en het
verloop van het grensvlak diep/ondiep
grondwater.

Scenario 1richt zich op het verhogen van
de oppervlaktewaterpeilen in en juist
naast het natuurmonument De Zumpe,
waardoor minder water wordt afgevoerd.
In scenario 2 wordt getracht de effecten
van de grondwateronttrekkingen te
verminderen door infiltratie van oppervlaktewater in het gebied tussen de
winning en De Zumpe. Scenario 3 vormt
een combinatie van de scenario's 1en 2.

Scenario 1 (interne maatregelen) leidt tot
een verhoging van de freatische grondwaterstand in de winterperiode van maximaal 5-15 cm. Scenario 2 leidt vooral in
de zomerperiode tot een duidelijke verhoging van de freatische grondwaterstand

Resultaten
Het neerslaglenzenmodel is geijkt op basis
van een waarnemingsreeks van de grondwaterstand in een nat Elzenbroekperceel
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Afb. 3 - Het berekende
verloop van het grensvlak
diep/ondiep grondwater
en de berekende grondwaterstand.

1985

11.00
m a m j

[

a

s

o

n

d

j

f

m

a

Tijd (maanden)

m

j

j

a

s

o

n

d

296

(15-35 cm).Dit geldt in nog iets sterkere
mate voor scenario 3 (20-40 cm).
Het berekende verloop van het grensvlak
diep/ondiep grondwater voor de huidige
situatie en scenario 3 is weergegeven in
afbeelding 3.In de huidige situatie wordt
een grensvlak berekend op circa
1,5 m-mv.De grootste verhoging van
het grensvlak wordt verkregen door
combinatie van de scenario's 1en 2 in
scenario 3:circa 1meter. Het grensvlak
bevindt zich op circa 0,5 m-mv.Ditis
veelal boven het greppelniveau, zodat
verwacht magworden dat in deze situatie
in de greppels basenrijk grondwater tot
afvoer komt. Uit afbeelding 3 blijkt datin
scenario 3 de neerslaglens in de zomer
vrijwel geheel is verdwenen.
Op basis van de modelberekeningen met
het neerslaglenzenmodel worden van
scenario 1nagenoeg geen ecologische
effecten verwacht. De effecten van
scenario 2 zijn sterker. Echter, omdat het
grensvlak gemiddeld op een niveau van
circa 0,9 m-mv blijft, zullen alleen op
plaatsen waar het maaiveld relatief laag
ligt (o.a.in de rabatten) positieve effecten
optreden door de toegenomen invloed van
basenrijk grondwater. In scenario 3 stijgt
het grensvlak neerslagwater-grondwater
tot gemiddeld 0,5 m onder maaiveld. Voor
de regeneratiemogelijkheden van de
huidige vegetatietypen is dit scenario
het gunstigst. Het gaat om Elzenbroekvegetaties, gekenmerkt door het voorkomen van kwelafhankelijke soorten in
de kruidlaag zoals Waterviolier en Dotterbloem. De effecten zijn naar verwachting
het sterkst in laaggelegen delen van het
gebied.
Toepassingsmogelijkheden
Het neerslaglenzenmodel kan worden
gebruikt voor natte, gedraineerde
gebieden. Het model is daardoor breed
toepasbaar in bijvoorbeeld beekdalen,
laagvenen en polders. Door de eenvoud
van het model kunnen de inspanningen
voor gegevensverzameling tot een
minimum worden beperkt. Het op
decadebasis, niet-stationair doorrekenen
van een periode van een jaar duurt op een
normale PC slechts enkele seconden.
Door deze eigenschappen vormt het neerslaglenzenmodel een nuttig instrument ten
behoeve van hydro-ecologisch onderzoek.
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T Delft
Nieuws uitde vakgroep
Waterbeheer, Milieu- en
Gezondheidstechniek
Afstudeercolloquia
Drinkwater
De Vakgroep Waterbeheer, Milieu en
Gezondheidstechniek houdt op 31 mei en
14 juni 1996bij de Faculteit der Civiele
techniek, TU Delft een tweetal afstudeercolloquia Drinkwater.
Datum: vrijdag 31 mei1996.
Plaats: Technische Universiteit Delft,
Faculteit der Civiele Techniek, Stevinweg 1,
2628 CN Delft, Zaal F.
Programma
15.00 uur:Welkomstwoord door
prof. ir.J. C.van Dijk.
15.05 uur: Afstudeervoordracht van
M. Brieskorn, Ontwerp drinkwaterproduktiebedrijf Bergen op Zoom.
Afstudeerbedrijf: NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant.
Afstudeercommissie: prof. ir.J. C.van Dijk,
ir. L. C. Rietveld, ir. G. Zoet (WNWB).
15.45 uur: Discussie.
16.05 uur:Afstudeervoordracht van
J. Q.J. C Verberk, Evaluatie en optimalisatie coagulatieproces waterwinstation
'ir. Cornelis Biemond'.
Afstudeerbedrijf: NV Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland (WRK).
Afstudeercommissie: prof. ir.J. C.van Dijk,
ir. L. C.Rietveld, ir. S.Wuijts (WRK).
16.45 uur: Discussie.
Datum: vrijdag 14juni 1996.
Plaats: Technische Universiteit Delft,
Faculteit der Civiele Techniek, Stevinweg 1,
2628 CN Delft, Zaal E.

Programma
14.00 uur:Welkomstwoord door
prof. ir.J. C.van Dijk.
14.05 uur: Afstudeervoordracht van
M. Keuten, Optimalisatie zwemwaterbehandeling.
Afstudeerbedrijf: Ministerie VROM.
Afstudeercommissie: prof. ir.J. C.van Dijk,
ir. C.Aeyelts Averink, dr. B. Haring
(VROM).
14.45 uur: Discussie.
15.05 uur:Afstudeervoordracht van
P. H. Spaans, Dynasandfiltratie Loenerveense plas.
Afstudeerbedrijf: Gemeentewaterleidingen
Amsterdam.
Afstudeercommissie: prof. ir.J. C.van Dijk,
ir. L. C. Rietveld, ing.E.T. Baars (GWA).
15.45 uur: Discussie.
16.05 uur: Afstudeervoordracht van
E.J. Hageman, Membraanfiltratie
spoelwater.
Afstudeerbedrijf: NV Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant.
Afstudeercommissie: prof. ir.J.C.van Dijk,
ir. C.Aeyelts Averink, dr.ir.M.M. Nederlof
(KIWA), ir.W. van Paassen (WOB).
16.45 uur: Discussie.

l/l/a f e r o p l e i d i n g e n

Cursus Ecologisch
beekherstel
Doelgroep
Ecologen, hydrologen, biologen en anderen
die zich beroepshalve bezig houden met
beekherstelprojecten. Zij zijn bijvoorbeeld
werkzaam bij waterschappen, landinrichtingsdiensten, Staatsbosbeheer, gemeenten,
provincies, adviesbureaus, waterleidingbedrijven, Natuurmonumenten en andere
natuurbeschermingsorganisaties.
De cursus wordt gegeven op HBO-niveau.
Ecologische basiskennis is een pré. Van
cursisten wordt verwacht zij (delen van)de
leidraad 'Beken stromen' hebben gelezen.
Inhoud
Centraal staat de ecologische systeembeschrijving, gebaseerd op vijf factorcomplexen: Systeemvoorwaarden, Stroming,
Structuren, Stoffen, Soorten (het5-Smodel).
- Samenhang van het 5-S-model uit de
leidraad 'Beken stromen' aan de hand van
een aantal aandachtspunten:

