ACTUALITEIT

HYDROLOGISCHE MAATREGELEN I N BIEBRZA-VALLEI

NederlandhelptPolen
met vernatting
natuurgebied
Omdeverdroging indelenvandeBiebrza-valleiinnoordoost-Polen tegentegaan ismetsteunvan
hetNederlandse ministerievanLandbouw,Natuurbeheer enVisserijeenprojectgestart omdeeffectenvanhydrologischeherstelmaatregeleu inkaart tebrengen.Ditgebeurt doortoepassing van het
SIMGRO-model.Metditmodelworden maatregelendoorgerekendwaarbijkanalenwordenajgedamdo/gedempt.Omdeeffecten vasttestellenwordendehogegrondwaterstaudengebruiktom een
inschatting temakenvandeconsequentiesvoorgrasgroei,berijdbaarheid voorhooienen begrazing
metrunderen.
DcBiebrza-vallei iséénvandelaatste,
nagenoegonbedorven moerasgebiedenvan
Europa.Derivier deBiebrza heeft een lengte
van 165 km,loopt dooreenlichtglooiend
landschap enisomgeven door laagveenmoerassenenhooilanden.Deafvoer vanderivier
vertoont grote fluctuaties. Indezomeren
hetnajaar bedraagt deafvoer 10 tot 20
kubieke metetperseconde.Inhetvroege
voorjaar, alsdesneeuw smelt, neemtde
afvoer enorm toe(totmeerdan100kubieke
meter perseconde]enoversttoomt devallei
deels.Zowelhetkwelgevoede laagveenalsde
overstromingsvlakteherbergen eengrote
verscheidenheid aanzeldzame plantensoorten, trekvogelsenbroedvogels.In1994is een
gebiedvan59.000ha(metname middenloop]uitgeroepen totNationaal Park.
Indevorigeeeuwzijn indemiddenloop
drainagekanalen aangelegd omhetgebied
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HetBiebrzaNationalePark(BNP]ligtinhetnoordoostenvanPolen.
opslagvanbomenensttuiken afte temmen.
Bijdeboeren inhetgebied bestaat echtetde
angstdathierdoor hunhooilanden tenat
wotden.
Doordebeheerders vanhetNationale
PatkendePoolseovetheid iseenplanopgesteldomalleptoblemen inhetgebied op te
lossen.Hieraan werkt ookhetWeteld
Natuur Fondsmee.Omdenatuurbescherming inoost-Europa testimuleren, heeft
het ministetie vanLandbouw, NatuurbeheerenVisserij geldbeschikbaar gesteld
vootonderzoekenuitvoeringvan projecten.
Inopdtachtvanhetministerie isint997een
project gestattomdeeffecten vanhydrologischeherstelmaattegelen inkaart tebren-

geschikt temaken voordelandbouw.Door
deverbeterde ontwatering verdtoogdeen
minetaliseerde hetveen.Dedroogste stukkenland werden doordeboeren uitde
omgevingalshooilanden gebruikt. Opdeze
manier werden diegebieden beheerden
behield hetgebied zijn open karakter. Ook
binnen degrenzen vanhetNationale Park
zijn noggrotestukken land ineigendom
vandeboetenuitdenabije omgeving.
Omdeverdroging tegen tegaan zijn
maatiegelennodigomdedrainerendewerkingvandegegravenkanalentevetminderen.
Devalleiindewinter.
Vernattingvandemiddenloop
isnodigomdeminetalisatie
en halt toetetoepenenveengroeiweeropgang tebtengen.
Tevensisvernattingeen
middelomdevoottgaande

Inhetvroçgevoorjaaroverstroomtdeaehelcvalleidoorlietsmeltenvandesneeuw.

gen.VanPoolsezijde werkenaanditproject
meehetBiebtzaNationalePatk,hetlandbouwkundig ondetzoeksinstituutIMUZen
deLandbouwuniversiteit vanWatschau.
VanNedetlandsezijdezijn hierbij betrokkendeUniversiteit UtrechtenhetStating
Centtum.
HetBiebtzagebied heeft hogegrondwatetstanden,zodat eenbeschrijving van het
bodemwatet indeonverzadigdezonevan
groot belang is.Daatbij iseenbeschrijving
46

HzO

18-1.999

vandedynamiekinvochtberging,gewasverdamping, percolatieen capillaire opstijging noodzakelijk. Tevens iseen koppeling
vanhetgrond- enoppervlaktewater cruciaal.Daarom isinditproject door hetIMUZ
voorhetmodelSIMGROgekozen.Dit model
beschrijft dewaterhuishouding niet-stationair.Grondwater, bodemwater engewasatmosfeerinteracties, enoppervlaktewater
worden opgeïntegreerde wijzegemodelleerd.Vanhetoppervlaktewater beschrijft
SIMGROdewaterstromen ineen netwerk
vanreservoirs.VoorIMUZwashet toepassen

DeBtebrza-vallei.

vaneentochwelcomplexmodelals
SIMGROniet nieuw:sinds 15194 wordt het
modelSIMGROreedsinenkelevanhun
projecten gebruikt.Indit project ishet
noodzakelijk omhet oppervlaktewater over
hergehelejaar rebeschrijven. Hiervoor isin
samenwerking met hetStaring Centrum
een moduleinSIMGROingebouwd, waarmeedebelangrijkste hydrologische processeninperioden met sneeuwenstrenge vorst
worden beschreven.
Met het model worden maatregelen
doorgerekend omhetgebiedweernatterte

maken.Indediversescenario's worden
kanalen afgedamd ofgedempt,enhetwater
meanderr weerviaeenoude rivierloop door
hetgebied.Ookishetdebedoelingom het
effect vandebebossing opdewaterhuishouding(namelijk verlaging vandegrondwaterstanden) door terekenen.
Omdeeffecten vanscenario's vastte
stellen, wordt gebruik gemaakr vandeoverschrijdingssom. Dit isdesomvandedagelijkse overschrijdingen vaneen gepaalde
grondwaterstand (de overschrijdingsdiepte)
incm.Dit iseengemakkelijk meetbaar
kenmerk, waaruir opsimpele wijzede
groottevandeteverwachten schadekan
worden voorspeld.OokinPolenisveelervaring opgedaan met dezemethodiek.Voor
bepaaldeperioden wordt dezeoverschrijdingssom gebruikt omeen inschattingte
maken vandeconsequenties voorgrasgroei,
berijdbaarheid voorhooienenbegrazing
met runderen.
Eindditjaar moet het project afgerond
zijn enzalduidelijk worden welkehydrologische maatregelen kansrijk zijn omdit
uniekegebied voorverdergaande verdroging
tebehoeden. <f
Voormeerinformatie:ErikQuerner(0317)4743051
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ThinckBrinck,doejenietalleen
Uitgangspunten
Klantgericht handelen met als doel
het professioneel onderhouden van
lange termijn relaties met afnemers
en leveranciers.
Kernactiviteiten
Advisering, import, levering en
nazorg van flow- en analyse 'meettechniek' voor met name lucht,
stoom en alle soorten water.

roducten
Water- en warmtemeters:
huiswatermeters: schoepenrad en
volume, industriële watermeters,
warmte-energiemeters
Flowmeters vloeistof en gas:
ultrasoon inline en -clamp-on,
verschildruk, ovaalrad, tolvlotters,
turbine, vortex, druksensoren
Magnetisch inductieve flowmeters:
inline: geflensd, wafer en insteek
Water analyse apparatuur:
dataloggers, troebelheid, slib- en
zandspiegelmeters
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