Ecohydrologische effectvoorspelling winplaats Luyksgestel

Inleiding
De NV Waterleidingmaatschappij OostBrabant (WOB) verzorgt de openbare
watervoorziening in het oostelijk deel van
Noord-Brabant. Op een twintigtal pompstations wordt grondwater onttrokken.
De WOB acht het haar taak om bij onderzoek naar de effecten van grondwaterwinning de maatschappelijk relevante
effecten zo volledig mogelijk in beeld te
brengen. De WOB gebruikt hierbij recent
ontwikkelde ecologische effectvoorspellingsmethodieken.
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Op 28 augustus 1992 werd door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant aan de
WOB een vergunning met een proeftijd
van 5 jaar verleend voor uitbreiding van de
grondwaterwinning op de winplaats
Luyksgestel van 1naar 2 miljoen mVjaar.
Aan deze vergunning is het voorschrift
verbonden dat de vergunninghouder een
rapport moet uitbrengen over de effecten
van de winning op de grondwatersituatie
en de gevolgen voor de natuur en het
milieu. Naar aanleiding hiervan is door
Tauw Water in opdracht van de WOB het
project 'Onderzoek effecten onttrekking
winplaats Luyksgestel' uitgevoerd
[Luijendijk etai, 1996]. Het doel van deze
effectenstudie was om inzicht te geven in
de opgetreden winningseffecten sinds de
start van de onttrekking in 1992.
Aanvullend hierop is een prognose
gegeven van de toekomstige hydrologische
winningseffecten bij een onttrekking van
2 miljoen mVjaar, en de mogelijke
gevolgen daarvan voor de vegetatie. Voor
de ecologische effectvoorspelling is gebruik
gemaakt van het door Tauw ontwikkelde
Standplaats Analyse Model (SAM).
Hydrologische effecrvoorspelling
De winplaats Luyksgestel bevindt zich in
een relatief hoog gelegen bosgebied,
circa 2,5 km ten westen van Luyksgestel
en circa 2 km ten noorden van de grens
met België (afb. 1).Nabij de randen van
dit bosgebied ontspringen diverse beken.
Circa 2,5 km ten westen van de winplaats
loopt de Aa of Goorloop. Ongeveer 1,5 km
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Samenvatting
In opdracht van de N.V. Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant (WOB) is door
Tauw Water het project 'Onderzoek effecten onttrekking winplaats Luyksgestel'
uitgevoerd. Aan de hand van reconstructieberekeningen met een grondwatermodel
zijn de opgetreden hydrologische winningseffecten sinds de start van de onttrekking
in 1992 bepaald, en is ook een prognose gegeven van de toekomstige hydrologische
winningseffecten. De berekende hydrologische situaties zonder en met winning zijn
als invoer gebruikt voor het door Tauw ontwikkelde Standplaats Analyse Model
(SAM). Met SAM zijn de standplaatstypen (ecologische potenties) berekend en de
standplaatsveranderingen als gevolg van de winning. Aan de hand hiervan is de
mogelijke winninginvloed op actuele en potentiële natuurwaarden vastgesteld.
Met behulp van een geschiktheidsbeoordelingssysteem voor bosbouw is ook de
invloed van de winning op de bosgeschiktheid vastgesteld.

ten zuiden van de winplaats ontspringt de
Bosscherweijerloop; deze loopt ten zuiden
van Luyksgestel in noordoostelijke richting.
In droge zomers zijn de afvoeren gering en
vallen de meeste beken over een bepaald
traject tijdelijk droog. Direct ten zuiden
van de grens ligt het kanaal van Bocholt
naar Herentals en bevindt zich de winplaats
Lommei van de Vlaamse Maatschappij
voor Watervoorziening.
Om inzicht te krijgen in hydrologische
Aß. 1- Topografie onderzoeksgebied.

fluctuaties en trends voorafgaande aan en
tijdens de onttrekking op de winplaats
Luyksgestel, zijn tijdreeksen bestudeerd
van neerslag en verdamping, grondwateronttrekkingen en grondwaterstanden over
de periode 1986-1995. Tussen 1989 en
1991 nam het gemiddelde neerslagoverschot tijdelijk af van circa 1mm/dag tot
vrijwel nul. De onttrekking op de winplaats Luyksgestel is gestart in 1992 en
bedroeg tot 1995 circa 1,5 miljoen mVjaar.
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De onttrekking vindt plaats uit een diep
watervoerend pakket op circa 75 m onder
maaiveld. De onttrekking op de winplaats
Lommei is tussen 1990 en 1995 toegenomen van 1,2 tot circa 6 miljoen
mVjaar. Ook deze onttrekking vindt plaats
uit een diep gelegen watervoerend pakket,
op circa 150 m onder maaiveld.
Aan de hand van de tijdstijghoogtelijnen
werd onder meer het volgende vastgesteld:
- de meerjarige fluctuatie van het neerslagoverschot heeft een grote invloed gehad op
het verloop van de grondwaterstanden en
de afvoer van de Bosscherweijerloop; in
1991 waren de grondwaterstanden gemiddeld 0,75 tot 1,5 m lager dan in 1989 en
1995; tussen 1990 en 1994 trad geen afvoer
op in de Bosscherweijerloop;
- de effecten op de grondwaterstand van
de (toegenomen) onttrekking in de periode
1992-1995 waren tegengesteld aan de
effecten van het meteorologische herstel na
de droogte van de periode 1989-1991.
Met behulp van MODFLOW [McDonald
en Harbaugh, 1988] is een meerlagengrondwatermodel gebouwd voor nietstationaire stroming. Het onderzoeksgebied
van 9x9 km 2 (afb. 1) is onderverdeeld in
rekencellen van 125x 125 tot 250x250 m 2 .
Bij de modellering is rekening gehouden
met het niet-lineaire systeemgedrag door
het periodiek droogvallen van de waterlopen. Het grondwatermodel is gekalibreerd door een ruimtelijke reconstructie
van de waargenomen grondwaterstanden
en door reconstructie van gemeten tijdstijghoogtelijnen over de periode 19861995. Door reconstructie van de waargenomen grondwaterstanden voor sterk
verschillende hydrologische omstandigheden is de geschiktheid van het grondwatermodel voor een hydrologische effectvoorspelling aangetoond.
Met het gekalibreerde grondwatermodel
zijn de grondwaterstandsverlagingen
berekend als gevolg van de onttrekking
op de winplaats Luyksgestel. In 1995
varieerden de verlagingen van 5 tot 25 cm
in de beekdalen tot circa 35 cm in het
hoog gelegen bosgebied rond de winplaats.
De effecten van de winplaats Lommei
waren in dezelfde periode op veel plaatsen
vergelijkbaar of groter dan de effecten van
de winplaats Luyksgestel.
Vervolgens is een prognose gegeven van de
hydrologische effecten bij een onttrekking
van 2 miljoen m3/jaar op de winplaats
Luyksgestel. Als referentiesituatie voor de
effectvoorspelling is uitgegaan van gemiddelde meteorologische omstandigheden.
De berekende grondwaterstandsverlaging
voor de datum 1april, representatief voor
de winninginvloed op de Gemiddelde
VoorjaarsGrondwaterstand (GVG), varieert
van 5 tot 35 cm in de beekdalen tot circa

Aß. 2 - Verlaging Gemiddelde Voorjaarsgrondwaterstand (cm) door onttrekking Luyksgestel.

60 cm in het hoog gelegen bosgebied rond
de winplaats (zie afb. 2). In de midden- en
benedenloop van de Bosscherweijerloop en
de Aa of Goorloop is de berekende kwelvermindering door de onttrekking 0,1 tot
0,2 mm/dag.
Ecologische effectvoorspelling
Met behulp van het Standplaats Analyse
Model (SAM) is voor het Nederlandse deel
van het onderzoeksgebied een ecologische
effectvoorspelling gedaan als gevolg van
de onttrekking van 2 miljoen mVjaar op
de winplaats Luyksgestel. Om te zien op
welke plaatsen actuele en/of potentiële
natuurwaarden door de winning kunnen
worden beïnvloed is op basis van de
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de
provinciale Groene Hoofdstructuur (GHS)
een natuurfunctiekaart vervaardigd.
Op basis van de bodemkarakteristieken en
de hydrologische variabelen GVG en
gemiddelde kwelflux worden met SAM de
standplaatsfactoren vochtgehalte, voedselrijkdom en zuurgraad berekend [Jeurink &
Worm, 1996].Alle hydrologische invoervariabelen voor SAM zijn berekend met
het grondwatermodel, omdat de grondwatertrappenkaart van Luyksgestel deels is
verouderd en de hydrologische referentie-

situatie afwijkt van de huidige situatie.
Voor de referentiesituatie zijn met SAM in
circa 90% van het onderzoeksgebied droge,
voedselarme, zure en droge, matig voedselrijke, standplaatsen bepaald (afb. 3).
De natte en natte tot vochtige standplaatsen (samen 1,2%) worden vooral
aangetroffen in de omgeving van de Aa
(gebied De Pielis), nabij Loo in het noordoosten van het onderzoeksgebied, en rond
de benedenloop van de Bosscherweijerloop
ten zuidoosten van Luyksgestel.
De voor de referentiesituatie berekende
verdeling van standplaatstypen sluit goed
aan bij de huidige verdeling, zoals bepaald
op basis van de beschikbare vegetatiewaarnemingen. De hiervoor gebruikte veldwaarnemingen zijn afkomstig van de
landelijke databank Florbase, een door
Tauw Water uitgevoerd vegetatie-onderzoek in het beekdal van de Bosscherweijerloop in het voorjaar van 1996 [Jeurink,
1996] en soortenkarteringen door de
provincie Noord-Brabant.
Op een aantal plaatsen is de vochtindicatie
door de aanwezige vegetatie groter dan de
berekende vochtindicatie. De oorzaak hiervoor kan, afgezien van hydrologische
verschillen tussen de huidige situatie en de
berekende referentiesituatie, gelegen zijn in
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Aß. 3 - Berekende standplaatsen referentiesituatie.
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de modelresolutie. Bepaalde soorten zijn
mogelijk alleen aangetroffen langs waterlopen (micro-relief), terwijl voor SAM is
uitgegaan van de gemiddelde grondwaterstandsdiepte op basis van één maaiveldhoogtecijfer per hectare. Mogelijk speelt
ook naijling van plantensoorten een rol.
Sommige soorten kunnen nog jarenlang
blijven voorkomen op een plaats die
niet langer aansluit bij de voor die soort
optimale abiotische omstandigheden. Op
een aantal plaatsen is de voedselrijkdom-

Legenda voor deaß. 3 en 4.
Aß. 4 - Berekende standplaatsverandering door onttrekking Luyksgestel.
82

i
31

\

indicatie op basis van de aangetroffen
vegetatie hoger dan de berekende indicatie.
Dit verschil is verklaarbaar omdat SAM
(vooralsnog) geen rekening houdt met
antropogene factoren zoals vermesting en
depositie van nutriënten vanuit de lucht.
De relatief kleine verschillen tussen de
referentiesituaties op basis van de waargenomen vegetatie en op basis van
berekende abiotische gegevens maken de
berekende referentiesituatie geschikt als
uitgangssituatie voor de ecologische effectvoorspelling.
Aan de hand van twee scenarioberekeningen met SAM zijn de standplaatsveranderingen bepaald als gevolg van de
onttrekking op winplaats Luyksgestel
(afb. 4). Door de winning treedt binnen het
onderzoeksgebied een halvering op van de
oppervlakte met natte standplaatstypen
(van 31 naar 16 ha). In de gebieden met
natuurwaarden (EHS en GHS) blijft de
totale oppervlakte aan natte standplaatstypen gelijk. Door afname van de kwel
stroomafwaarts in de beekdalen treedt ter
plaatse een verschuiving op van zwak zure
naar zure standplaatsen.
De volledigheid geeft aan in welke mate
plantensoorten onder optimale condities
voorkomen. De volledigheid wordt bepaald
door het bodemtype, de GVG en de ecologische soortengroep. In het algemeen is
een natte soortengroep gevoeliger voor een
verandering van de grondwaterstand dan
een vochtige of een droge soortengroep.
Een volledigheidsverandering geeft ook bij
geringe hydrologische effecten (zonder
standplaatsverandering) een indicatie van
de ecologische effecten. Veranderingen in
de volledigheid van ecologische soortengroepen door de onttrekking op de
winplaats Luyksgestel doen zich op
enkele plaatsen voor aan de randen van
het onderzoeksgebied (de Pielis, Kapelle,
Loo).
Vooral deze natte en nat tot vochtige
locaties zijn gevoelig voor een kleine
verandering van de grondwaterstand.
In SAM is een geschiktheidsbeoordelingssysteem voor bosbouw gemodelleerd.
De geschiktheid wordt bepaald aan de hand
van de ontwateringstoestand, de voedingstoestand, het vochtleverend vermogen, de
zuurgraad en de bodemkundige eenheid.
Met dit systeem is de geschiktheid voor
bosbouw in de omgeving van Luyksgestel
bepaald (afb. 5). Voor de refentiesituatie
zijn vooral klassen bepaald die wijzen op
een matige of slechte geschiktheid voor
bosbouw. Dit is vooral het gevolg van de
ligging van de bosgebieden op droge,
zure, voedselarme zandgronden. Door de
winning treedt binnen de klasse met
slechte geschiktheid voor bosbouw een
verdere achteruitgang op.
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Kamer wil duidelijkheid over
verantwoordelijkheid schoon
slootwater

I I geengegevens
H bodemsmet beperktemogelijkheden;goedegroei1-2 gidsboomsoorten
1 bodemsmetbeperktemogelijkheden;normalegroei3-4 gidsboomsoorten
I I bodemsmetweinig mogelijkheden;normalegroei1-2 gidsboomsoorten
] bodemsmetweinig mogelijkheden;slechtsgroei alle gidsboomsoorten
Afb.5 -Berekende bosbouwgeschiktheid.

Conclusies
Aan de hand van het hydrologische onderzoek is een goed inzicht verkregen in de
werking van het hydrologische systeem
rond Luyksgestel. Met een grondwatermodel dat het systeemgedrag op de juiste
wijze simuleert, zijn de opgetreden
winningseffecten bepaald en is ook een
betrouwbare prognose gegeven van de
toekomstige winningseffecten.
De met SAM berekende verdeling van
standplaatstypen voor de referentiesituatie
sluit goed aan bij de huidige verdeling,
zoals bepaald op basis van de beschikbare
veldwaarnemingen. De droge standplaatsen
zijn sterk overheersend en de natte tot
vochtige standplaatsen zijn beperkt tot
enkele specifieke gebieden. De berekende
ecologische referentiesituatie kon daarom
als uitgangspunt gebruikt worden voor de
ecologische effectvoorspelling.
In het grootste deel van het onderzoeksgebied, dit betreft vooral de gebieden
met droge standplaatstypen, heeft de
onttrekking op de winplaats Luyksgestel
geen tot weinig invloed op de ecologische
potenties. Lokale effecten laten zich
beschrijven in het zuurder, droger en
voedselrijker worden van een aantal natte
tot nat-vochtige,voedselarme standplaatsen.
Dit soort standplaatsen zijn veelal uit het
oogpunt van natuurbehoudswaarde erg
waardevol vanwege de aanwezigheid van
minder algemene, meer milieukritische,
plantensoorten. De volledigheidsverande-

ringen doen zich vooral voor op plaatsen
die (in potentie) gekarakteriseerd worden
als natte, nat-vochtige of vochtige standplaatsen, die in de referentiesituatie al
geen complete volledigheid toegewezen
gekregen hadden (onvolledige soortensamenstelling). Op deze plaatsen treedt als
gevolg van de winning een volledigheidsvermindering op, wat zich zal manifesteren
in een verarming van de soortensamenstelling.
De resultaten van de effectenstudie kunnen
dienen als uitgangspunt voor vervolgonderzoek. Daarbij kan zowel worden
gedacht aan compenserende maatregelen
als aan een integrale, gebiedsgerichte
aanpak. Een onderzoek naar de mogelijkheden van waterconservering ter bestrijding
van de droogteschade voor de landbouw is
thans in uitvoering. Voor de onderdelen
van de Ecologische Hoofdstructuur en/of
Groene Hoofdstructuur van de provincie
Noord-Brabant met de doelstelling natuurontwikkeling is onderzoek wenselijk naar
kansrijke natuurtechnische maatregelen.
Het ontwikkelde hydrologische rekenmodel voor de winplaats Luyksgestel en
het Standplaats Analyse Model (SAM) zijn
waardevolle hulpmiddelen bij integraal,
gebiedsgericht onderzoek.
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Wie is verantwoordelijk voor de kwaliteit
van het water in de sloten dat koeien
moeten drinken? De waterschappen, de
gemeentes of de veehouders? Deze vraag
stond medio oktober centraal tijdens een
hoorzitting over de problematiek van riooloverstorten in de Tweede Kamer.
Met name veehouders ondervinden nadeel
van de riooloverstorten. In periodes van
hevige regenval kunnen riolen overlopen
waardoor vuil water in de sloten terechtkomt. Dit kan leiden tot gezondheidsproblemen bij vee dat dit water drinkt.
Volgens voorzitter Meijer (CDA) van de
werkgroep riooloverstorten is het te
danken aan de jarenlange roep om
aandacht van de land- en tuinbouw dat het
onderwerp van de riolen op de politieke
agenda is geplaatst. De boerenorganisatie
LTO-Nederland wijt de geringe aandacht
van de politiek voor het probleem van de
overstorten aan gebrek aan coördinatie
tussen de verschillende overheden. De
waterschappen, provincies en gemeenten
schuiven de verantwoordelijkheid naar
elkaar, meent LTO.
De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO)
wees de Kamerleden erop dat het vuile
oppervlaktewater nadelige gevolgen kan
hebben voor de positie van Nederland als
exportland. Als in het buitenland bekend
wordt dat 25 procent van het vuil dat ons
land voortbrengt in het oppervlaktewater
terechtkomt, kan dat grote gevolgen
hebben', aldus NZO-vertegenwoordiger
Aalberts. Volgens de Vereniging
Nederlandse Gemeenten (VNG) ligt het
probleem vooral in de kostensfeer. Als er
per se iets aan de capaciteit van de riolen
gedaan moet worden, moeten de lasten
voor de burger omhoog. 'Het gaat erom
waar we de prioriteit leggen. We kunnen
die milieugulden maar een keer uitgeven',
aldus de VNG-woorvoerder.
De werkgroep zal met de informatie uit de
hoorzitting een rapport opstellen waarin
duidelijkheid komt over de verantwoordelijkheden. Ook zal de werkgroep aanbevelingen voor verbeteringen doen aan
de ministers van VROM en Verkeer en
Waterstaat. (ANP)

