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VerslagKiwa-studiedag 'Hydro-ecologische effectvoorspelling met NICHE'

'Goede integratie vegetatie- en vogelecologie'

Op 6 december 1996 verwelkomde dagvoorzitter ir. R. A. Kloosterman (WMO)
zo'n 50 deelnemers aan de studiedag
'Hydro-ecologische effectvoorspelling met
NICHE' bij Kiwa in Nieuwegein. Deze dag
stond in het teken van het recent ontwikkelde hydro-ecologisch effectvoorspellingsmodel NICHE ('Nature Impact assessment
of Changes in Hydro-Ecological systems').
Het doel was om NICHE zo goed mogelijk
te laten aansluiten bij de behoefte van de
gebruikers. Daarom werd met potentiële
gebruikers van gedachten gewisseld over
de huidige gebruiksmogelijkheden van het
model, en over dewenselijkheid van nieuwe
modules en/of wijzigingen met betrekking
tot de invoer of uitvoer van het model.
Op de studiedag was verder aandacht voor
de wijze waarop de waterleidingbedrijven
vormgeven aan het streven naar een duurzame drinkwaterproductie.
Duurzame waterwinning vergt hydroecologische effectvoorspelling
Ir. R. A. Kloosterman (WMO) gaf een
overzicht van de knelpunten en vragen
waarmee waterleidingbedrijven worden
geconfronteerd binnen het spanningsveld
van waterwinning en natuur. Met name de
verdroging heeft ertoe geleid dat nog maar
weinig vergunningen voor grondwaterwinning worden afgegeven, en dat
bestaande winningen getoetst worden op
hun 'duurzaamheid'. Daarbij speelt een
aantal criteria een rol, waaronder het
voorkómen van ongewenste effecten op de
natuur. Voor de WMO geldt dat niet alle
bestaande winningen duurzaam zijn, maar
dat een groot aantal winningen duurzaam
te maken is met bepaalde maatregelen
(wateraanvoer, waterconservering, etc).
Voor enkele winningen bieden dergelijke
maatregelen onvoldoende soelaas; deze
winningen zullen daarom worden opgeheven. Om het capaciteitsverlies dat daardoor
optreedt op te vangen, en de toekomstige
vraag naar (meer) drinkwater het hoofd te
bieden, heeft de WMO in het jaar 2020
behoefte aan ca. 30 miljoen kubieke meter
per jaar extra productiecapaciteit. De WMO
mikt op grootschalige oppervlaktewaterwinning, via oevergrondwaterwinning of
kunstmatige infiltratie. Op dit moment
wordt een locatie-m.e.r. uitgevoerd, waarin
de ecologische effecten van een groot
aantal alternatieven met NICHE in beeld
worden gebracht.
Relatie onderzoeksprogramma en
NICHE
Drs. A.J. M. Jansen (Kiwa) schetste de
wijze waarop de hydro-ecologie zich heeft
ontwikkeld. De voortgang van dit wetenschapsgebied is sterk gestuurd door de
noodzaak om effecten van voorgenomen

NICHE beschrijft welke effecten een
bepaalde ingreep in de waterhuishouding,
het terreinbeheer of het grondgebruik heeft
op dezuurgraad en de voedselrijkdom van
de bodem en op het grondwaterregime. Op
basis van de door NICHE gegenereerde
standplaatskarakteristieken wordt voorspeld
welke vegetatietypen kunnenvoorkomen.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van een
uitgebreide database,waarin destandplaatseisen van grondwaterafhankelijke
vegetaties zijn opgenomen. Devegetatievoorspelling vormttezamen met kenmerken
van het landschap de basis voor een effectvoorspelling voor vogels. Daarbij wordt
gebruik gemaakt van de zeer uitgebreide
databestanden waarover Sovon Vogelonderzoek Nederland beschikt. Aan de voorspelde vegetatie en vogels wordt vervolgens
nog een natuurwaarde gekoppeld ten
behoeve van de beleidsmatige afweging van
scenario's.

ingrepen in de waterhuishouding te
kunnen voorspellen. Dit, om aantasting
van natuurwaarden te voorkomen en waar
mogelijk natuurwaarden te herstellen
door doelgerichte maatregelen (natuurontwikkeling, compenserende maatregelen).
Jansen besprak de samenhang tussen
hydrologie, standplaatscondities en de
samenstelling van de vegetatie aan de hand
van een aantal voorbeelden uit de praktijk.
Hij gaf daarbij aan, welk onderzoek de
afgelopen jaren binnen het gezamenlijke
onderzoeksprogramma van de waterleidingbedrijven is verricht om deze
samenhang goed in beeld te brengen.
Daarbij kunnen in grote lijnen het standplaatsonderzoek en het procesonderzoek
worden onderscheiden. Standplaatsonderzoek bestudeert welke standplaatseisen
verschillende vegetatietypen stellen.
Het procesonderzoek heeft tot doel vast te
stellen door welke (vaak hydrologische)
processen bestaande standplaatscondities
blijven bestaan. De kennis die dit onderzoek heeft opgeleverd, heeft aan de basis
gestaan van het model NICHE.
Eenvoudige invoer
Dr. W. Koerselman (Kiwa) en ir. H. Sierdsema (Sovon Vogelonderzoek Nederland)
gingen in op wat NICHE doet en welke
informatie daarvoor wordt gebruikt
(zie kader). Daarnaast schetsten zij de
behoefte om in een model de hydroecologische kennis te integreren die zich
in talloze rapporten, maar vooral ook in
hoofden van goede hydro-ecologen en
dierecologen bevindt. De kennis wint
daarmee aan toegankelijkheid, zeker
wanneer voor de effectvoorspelling slechts
gemakkelijk te verwerven invoer nodig is.
Het was noodzakelijk om een nieuw model
te ontwikkelen, omdat bestaande hydroecologische modellen (zeer) veel invoer
vergen, expliciet bedoeld zijn voor gebruik

op een landelijke of super-regionale schaal,
of alleen in bepaalde ecosysteemtypen
gebruikt mogen worden. Bovendien was
geen van de bestaande modellen bruikbaar
voor een vogelvoorspelling. Er bleek een
'niche' in de modellenwereld voor een
model dat met eenvoudige en gemakkelijk
te verwerven invoer een effectvoorspelling
verzorgt voor vegetatie en vogels op een
lokale tot regionale schaal.
Diverse toepassingsmogelijkheden
In een multi-media demonstratie illustreerden drs. A. F. M. Meuleman en ing. M. den
Besten (beiden Kiwa)vervolgens de werking
van NICHE in de praktijk. Daarbij werd
onder meer getoond, op welke wijze
binnen een GIS (geografisch informatiesysteem) de standplaatskarakteristiek
'voedselrijkdom' wordt bepaald op basis
van de bodemmineralisatie, de atmosferische depositie en de landbouwkundige
mestgift. Voor een praktijksituatie bij de
Havelterberg werd zichtbaar, welk effect
het verminderen van de landbouwkundige
bemesting of het opzetten van het waterpeil heeft op de zuurgraad, de voedselrijkdom en de grondwaterstand. Meuleman
en Den Besten toonden daarbij voor de
genoemde maatregelen, op welke plaatsten
geschikte omstandigheden voor blauwgrasland zouden ontstaan.
Verder illustreerden zij op welke wijze de
resultaten van de berekeningen een rol
kunnen spelen bij het bepalen van de
'duurzaamheid' van bestaande waterwinningen. De presentatie werd afgesloten
met een overzicht van knelpunten bij de
effectvoorspelling, zowel bij de aansluiting
met hydrologische modellen als binnen
NICHE zelf. Ook werd aangestipt welke
uitbreidingen en onderzoek nog noodzakelijk zijn om aan de wensen van
bestuurders tegemoet te komen.
Hulpmiddel bij milieu-effectrapportage: OEDI WMN
Drs. G.J. van der Veen (WMN) besprak
de hydro-ecologische effectvoorspelling
zoals die is uitgevoerd in het project
'Oeverinfiltratie-in-combinatie-met-Diepinfiltratie' (OEDI). Het OEDI-concept is
ontwikkeld, om het hoofd te bieden aan de
toenemende vraag naar drinkwater, terwijl
tegelijkertijd de huidige grondwaterwinning met 15% verminderd dient te
worden om de verdroging te verminderen.
Per saldo betekent dit dat de WMN in het
jaar 2000 behoefte heeft aan 15 miljoen
kubieke meter drinkwater per jaar uit
nieuwe projecten. In een eerste fase van
het project is gekeken welke drinkwaterproductietechniek het meest geschikt is.
Daarbij speelde onder meer effecten op de
natuur een rol, die op een grootschalig
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niveau zijn voorspeld met het model
Demnat. Op basis van de resultaten van
fase 1werd gekozen voor het OEDIconcept. In een tweede fase werd bestudeerd
welke locaties het meest geschikt zijn voor
een nieuw oeverinfiltratieproject, en op
welke plaatsen reductie van bestaande
grondwaterwinningen naar verwachting het
meest bijdraagt aan natuurherstel. In deze
fase is het effect op de natuur geëvalueerd
met de Grondwaterbeheer Midden-Nederland (GMN-) systematiek. De laatste fase
van de m.e.r.-OEDI had betrekking op de
inrichting van de verschillende locaties.
In deze fase is gewerkt met NICHE
(grondwaterafhankelijke vegetatie) en
ICHORS (waterplanten). Van der Veen
illustreerde, dat ten aanzien van hydroecologische modellen de modelkeuze sterk
bepaald wordt door het onder meer
kenmerken van het invloedsgebied en het
doel en schaalniveau van de voorspelling.
Beschikbaarheid NICHE
In de discussie na afloop van de presentaties, werd onder meer gevraagd naar de
beschikbaarheid van het model.
Daarop werd geantwoord dat NICHE over
ongeveer een jaar beschikbaar zal zijn voor
waterleidingbedrijven en andere belangstellenden. Tot dat moment is het model
weliswaar operationeel, maar vinden nog
aanpassingen en verbeteringen plaats,
waardoor het nog niet verkrijgbaar is.
De deelnemers constateerden dat in
NICHE kennis over vegetatie- en vogelecologie goed is geïntegreerd, waardoor de
'verkokering' van beide vakgebieden doorbroken was. Er bleek bij de aanwezigen
behoefte om extra modules in NICHE op
te nemen voor waterplanten, vlinders en
libellen. Hetzelfde bleek voor de mogelijkheid om bij de effectvoorspelling een
onderscheid aan te geven tussen effecten
op korte en op langere termijn, en de optie
om te vermelden welke randvoorwaarden
bepaalde vegetatietypen stellen aan het
terreinbeheer.
In zijn slotwoord vatte de dagvoorzitter
ir. R. A. Kloosterman de belangrijkste
resultaten en conclusies kort samen.
Hij onderstreepte dat de methode waarmee
ecologische effecten voorspeld worden
onomstreden moet zijn, en breed beschikbaar. Kloosterman sprak tevens de hoop
uit, dat de door de aanwezigen genoemde
uitbreidingen deels binnen het nieuwe
gezamenlijke onderzoeksprogramma voor
de waterleidingbedrijven gerealiseerd
kunnen worden.
Dr. W. Koerselman,
Kiwa Onderzoek en Advies

Contactgroep Ecologie en
Waterwinning bespreekt rol
begrazing bij het natuurbeheer van waterwingebieden
Begrazing is een veel toegepaste beheersmaatregel die erop gericht is de structuur
van de vegetatie te beïnvloeden en de
soortenrijkdom te verhogen. Bij begrazing
in waterwingebieden kan de vraag worden
gesteld, of dit leidt tot het gewenste effect
op de natuurwaarden, en of er wellicht ook
ongewenste effecten optreden op de
milieuhygiënische kwaliteit van het grondwater. Over dit thema is op 28 november
1996 gediscussieerd aan de hand van drie
voordrachten.
Toetsbare doelen
Drs. A. Ehrenburg (Gemeentewaterleidingen
Amsterdam) besprak een aantal begrazingsprojecten in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Per project liet zij zien wat
destijds de aanleiding was geweest om met
begrazen te starten, wat de doelstelling
ervan was, en op welke wijze werd vastgesteld of de gestelde doelen ook daadwerkelijk gehaald werden. Achtereenvolgens kwamen aan bod projecten op het
Eiland van Rolvers, in de zeeduinen, op
het Paardenkerkhof/Sasbergen en het
zogenaamde 'zwerfbeweidingsproj eet'.
De beweiding vond plaats met wisselende
intensiteiten en wisselende soorten
(pinken, Drentse heideschapen). Op basis
van de resultaten concludeerde Ehrenburg
dat het vaststellen van heldere en vooral
toetsbare doelen zeer belangrijk is bij
begrazingsprojecten. De monitoring moet
exact worden afgestemd op de gestelde
doelen. Om vast te stellen wat het effect
van begrazing is,zijn luchtfoto's onontbeerlijk. Daarnaast is onderzoek langs transecten in permanente quadraten (p.q.'s) nuttig.
Daarbij wordt op een aantal in eikaars
verlengde liggende vaste plaatsen regelmatig de samenstelling van de vegetatie
beschreven. Begrazing leidt over het
algemeen tot een goed resultaat bij het
terugdringen van vergrassing, en met name
het vergroten van de vegetatiekundige
variatie. Mossen en korstmossen zijn
echter kwetsbaar voor grazers, en bij
heides kan zaadzetting een probleem zijn
(doordat bloemen worden opgegeten).
Wel stelt begrazing eisen aan de inrichting
van het terrein. In verband met de volksgezondheid is contact met winkanalen niet
toegestaan; deze worden dus uitgerasterd.
Konijnen versus 'grote grazers'
Ing. H. Snater (NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland) ging vervolgens in
op het effect van begrazing door konijnen
op devegetatiestructuur van duinvegetaties.

Hij besprak onder meer de verschillen
tussen begrazing door konijnen en door
'grote grazers' als koeien, schapen en
paarden. Kenmerkend voor konijnenbegrazing zijn graven en schillen, en het
feit dat de aantallen sterk wisselen.
Uit onderzoek blijkt, dat konijnen veel
invloed hebben op de soortensamenstelling van de vegetatie, de hoogte van de
vegetatie, en op bloei en zaadzetting van
soorten. De effecten treden niet alleen in
het open duin op, maar ook in (vooral
droge) bossen. Er zijn zowel positieve als
negatieve effecten. Wanneer veel konijnen
aanwezig zijn, wordt de begrazingsdruk
in loofbossen (te) hoog; er treedt veel
schillerij op, en diverse kruiden komen
niet meer in bloei. Ook bosverjonging
wordt een probleem. Nagegaan wordt, of
om deze reden de jacht op konijnen moet
worden voortgezet.
Relatie waterkwaliteit
Drs. H. G. J. M. van der Hagen (NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland) besprak onderzoek naar het effect van begrazing door
paarden (Noorse fjordenpaarden) en koeien
(Galloways) in Meijendel. Doel van de
begrazing was het bestendigen van de
vegetatiestructuur, het terugdringen van
de vergrassing en het doen toenemen van
de zogenaamde 'grenslengte' (zowel
horizontaal als verticaal). Het effect op
grenslengte trad inderdaad op (toename
met ruim 12%), door het ontstaan van
mozaïkstructuren. Helaas namen echter
lage struwelen en graslanden in bedekking
af, en duindoornstruweel juist toe. Ook de
verstuiving nam juist toe. Er werd geen
noemenswaardig effect op de vogelstand
waargenomen. Een punt van studie was
verder het effect van de beweiding op de
kwaliteit van het water in de drinkwaterwinputten. Dit effect werd onderzocht
middels een drain, die zich op ca. 70 cm
diepte onder maaiveld bevond.
De metingen hadden betrekking op
patogene bacteriën en protozoa; naar virussen werd geen onderzoek gedaan. In een
periode van drie jaar, werden protozoa
nooit aangetoond. Eén maal is een 'piek'
van fecale bacteriën aangetroffen. Langzame zandfiltratie bleek in dat geval
voldoende om de verontreiniging weg te
nemen. Hoewel de fecale verontreiniging
veroorzaakt kan zijn door het vee, kunnen
door een minder geschikte proefopzet
andere oorzaken niet uitgesloten worden.
Het onderzoek zal daarom worden voortgezet, met een verbeterde proefopzet.
Dr. W. Koerselman
Kiwa Onderzoek en Advies

