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Omgaanmetmaaivddshoogteverschillenhijhet
peilbeheer
J. VAN BAKEL, SC-DLO W A G E N I N G E N
M. BIERKENS, SC-DLO W A G E N I N G E N

Grondwateralsleidraadvoorhetpeilbeheer betekent hetpeilbeheer koppelen aan hetgrondwaterstandsverloopgemetenopéénofenkelelocatiesbinneneenbeheroeenheïd. Rinnenpeilvakkcnkomen
echteraltijd niaaiveldshoogteverschillenendaardoorverschillen ingrondwaterstand voor. Elk
waterschap worstelt metdevraagopwelkemaaiveldshoogtehetdagelijks peilbeheermoetworden
ajgestemd. Bijlandbouwkundiggebruikworden hiervoormde regelde laagste plekkengenomen
Maar dit kanleiden totextradroogteschadeophogereplekkenen verdroging van denatuur.De
vraai] naardeoptimale locatievanhetgrondwaterstaudsmeetpuut isdanookzeeractueel evenalsde
afstemming vaugroiidwatcrstaudsajliaukclijk peilbeheeraan demetingen van degroudwatcrstaiid
opditpunt.Inditartikel worden deresultaten vanecuverkennendestudie besproken waarbijdeze
vragenexpliciet worden beantwoord.
Hetdagelijks beheervandeoppervlaktewaterstand -kortwegaangeduid alspeilbeheer
-isvoorwaterschappen éénvande belangrijkstetaken.Eriseentendensomhierbij minder
dekalenderalsleidraad tehanterenenhet
peilbeheer meeraftestemmen opdeactuele
hydrologischesituatie.Eenmaatstafhiervoor
isdegrondwaterstand.Voorpeilbeheergericht
oplandbouwkundige belangenisdegrondwaterstandsdiepte (tenopzichtevanmaaiveld)
eenbeteremaatstaf Degrondwaterstandsdieptebinnen eenbeheerseenheid (peilvak) is
echternietoveralgelijk maarvarieertals
gevolgvanverschillen inmaaiveldshoogte,
afstand totdewaterlopen,verschillenin
bodemopbouwenbegroeiing.Detweevragen
dieinditattikelaandeordewordengesteld
zijn:
Ishetmogelijk hetpeilbeheeraftestemmenopéén(ofenkele)meetlocatie(s),of
metanderewoorden:isereen representatiefmeetpunt tevinden waarmeegrondwaterstandsafhankelijk peilbeheerkan
wordengerealiseerd?
Waarmoetditmeetpunt binnen hetpeilvakdanbijvoorkeur worden geplaatst?
Dezevragenzullenworden beantwoord
opbasisvaneendaartoeuitgevoerdestudie

vooreenvoorbeeldpeilvak metuitsluitend
agrarischgrondgebruik (Bierkense.a., 1998).
Werkwijze
Beantwoordingvandetweevragendiein
deinleidinggesteldzijn isgeeneenvoudige
opgave.Indeeersteplaatsmoetbekend zijn
watheteffect isvanpeilbeheeropdelandbouwkundige productiemogelijkheden die,
zoalsbekend,sterkworden bepaalddoorde
weersomstandigheden. Bovendien isderelatie
tussen peilbeheerengrondwaterstand binnen
eenpeilvakinderegelsterkvariabel.Ten
tweedevarieertde grondwaterstandsdiepte
sterkbinnen eenpeilvakdoormetname
verschillen inmaaiveldhoogtesendevraagis
danook:welkelocatieisrepresentatiefvoor
hetgrondwaterstandsverloop vaneenpeilvak?
Hetisvrijwel onmogelijk ditop praktijkschaaluittezoekenomdat daarvoor lange
meetreeksen moetenwordenopgebouwdom
deeffecten vanhetweertekunnen onderscheidenvandeeffecten van peilbeheer.
Daarom isgekozenvoordevolgendewerkwijze:eenvoorbeeldpeilvak wordt'inmodel
gebracht'.Degenoemde bezwarenvaneen
proefoppraktijkschaal worden ondervangen
doormetditmodel'experimenten'uitte

voeren.Voorviergekozen beheersvarianten
wordendeeffecten vanpeilbeheer-uitgedruktinlandbouwkundige opbrengstenvooreenperiodevan 10jaar (1981-1990)gesimuleerd bijverschillendesituetingenvan het
grondwaterstandsmeetpunt.
Degenoemdeelementen vandezeaanpak
verdienennadereuitleg.
Voorbeeldpeilvak
Alsvoorbeeldpeilvak isgenomen hetpeilvakTrijzen inhetwaterschap Meppelerdiep
tergroottevan613 ha.Demaaiveldhoogten
variëren tussen 1,0men3,8m+NAP. Vanhet
gebiedzijn gedetailleerde maaiveldshoogten
beschikbaar,verkregenuitlaser-altimetrie.
Hetpeilvakisoverwegendingebruikalsgrasland.Demeestvootkomendebodemeenheidis
eenveldpodzol.
Het simulatiemodel
MethetmodelSwap(VanDame.a.,1997)
kandeonverzadigdezoneenverdampingvan
éenlocatiewordengesimuleerd inafhankelijkheid vandeneerslagenpotentiëleverdampingendegrondwaterstand. Derelatietussen
grondwatersysteem enoppervlaktewatersysteemwordtvoorgesteld doorpertype
ontwateringsmiddel (greppel,sloot,A-watergangenbuisdrainage)eenlineairerelatieaan
tenementussendeintensiteit vanwaterstromingnaarofvanhetbetreffende ontwateringsmiddelenhetverschilingrondwaterstanden openwaterstand.Hetoppervlaktewatersysteemzelfwordtvoorgesteld dooréén
reservoirwaarvandewatetstandwordt
bepaald doordeaan-ofafvoer vanuithet
grondwatersysteem endeaanvoerviaeen
inlaatwerkendeafvoer viaeenstuw.De
aanvoerhoeveelhedenendestandvande
ktuin vandestuwofdewaterstandzelf
kunnen afhankelijk wordengemaaktvande
actuelegrondwaterstand. Deeffecten van
verschillendevormen vanpeilbeheeropde
grondwaterstandsvcrloopendeacruele
verdamping kunnen aldusworden bepaald.
MetbehulpvandeHelp-tabel(wetkgtoep
Help-tabel, 1987)en/ofdeSOW-methodc
(Postma,1995) kandenatschade wotdenberekend.Dedroogteschade isafteleidenuithet
verschilinpotentiëleenactueleverdamping.
Desomvannat-endroogteschade is uitgedrukt alsprocentuele opbrengstvermindering.
Demaximalejaarlijkse bruto geldelijke
opbrengst isvastgesteldop3000guldenper
ha.
Debelicersvnnantcn
Erzijn vierbeheersvarianten gedefinieerd:
• Variant 1: vastestuwhoogtemetdekruin
1,0mbeneden hetmaaiveldvanhetrepresentatievegrondwaterstandsmeetpunten
geen wateraanvoermogelijkheden
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Variant 2:gelijk aan variant 1 maar met
wateraanvoer
Variant 3:grond warerstandsafliankelijk
peilbeheer zonder wateraanvoer.
Grondwarerstandsafhankelijk houdt in
dat het streefpeil (deopenwaterstand die
door een automatische stuw zo mogelijk
wordt gehandhaafd) zo hoog mogelijk is
[begrensd door het stuwbereik van de
stuw) en alleen lager isalsde grondwaterstand 'commandeert' dat het streefpeil
lager moet worden ingesteld. Er zijn
'oneindig' veelmogelijkheden het streefpeil te laten afhangen van de actuele
grondwaterstand. In een eerdere studie
(Wonink e.a., 1998)zijn diverse mogelijkheden onderzocht en is voor deze representativiteitsstudie gekozen voor een
schema waarbij voor de periode buiten
het groeiseizoen (1 oktober tot 1 april) de
streefpeilen meestal lager zijn dan binnen
het groeiseizoen en verder dat de streefpeilen hoger zijn naarmate de grondwaterstand in het meetpunt lager zijn.Als
ergeen mogelijkheid isvan wateraanvoer
kan dat betekenen dat het streefpeil in de
zomer bij lage grondwaterstanden hoog
is(ondiep) maar dat de werkelijke openwaterstand veeldieper is.
Variant 4:gelijk aan variant 3maar nu
met wateraanvoer.Alleen in extreme natte
ofdroge perioden kan de openwaterstand
afwijken van het streefpeil (afhankelijk
van degekozen dimensies van de stuw en
degekozen aanvoetcapaciteit).

De experimenten met liet representatief punt
Het peilbeheer wordt opgehangen aan één
grondwaterstandsmeetpunt maar beïnvloedt
wel het gehele peilvak. Dit isals volgt in
model gebracht:
-

-

-
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Demaaiveldshoogtes worden opgedeeld in
10klassen. Per klasse worden z punten
aselectgenomen (20punten).
Per punt worden hydrologische eigenschappen (i.e.afstanden tussen de waterlopen, inrreeweerstanden, doorlatendheden) toegekend door te trekken uit een
voorafgedefinieerde kansverdeling.
Uit desetvan 20punten wordt een subset
van 6punten gekozen waar een grondwaterstandsmeetpunt kan worden gesitueerd:deze zogenoemde teferentielocaties
zijn gesitueerd in de in de gehele range
van maaiveldhoogten (nr 1 in de laagst
gelegen klasse (0-10procent);nr 2in de
klasse 20-30procent, nr 3in de klasse3040procent; nr 4in de klasse 50-60 procent;
nr 5in de klasse 70-80procent en nr 6in
de klasse90-100 procent). Opgemerkt
moet worden dat referentielocatie 6in het
vervolg niet is meegenomen vanwege
dramatisch hoge natschade.
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Swap wordt gedraaid op de referentielocatie voor alle vier beheersvarianten. Dit
levert voor dit punt de effecten van peilbeheer in termen van nat- en droogteschade.
Per beheersvariant worden de gesimuleerde openwaterstanden als randvoorwaarde opgelegd aan de overige 19punten
en hiervoor worden eveneens de narschade
bepaald uit het gesimuleerde grondwaterstandsvcrloop en toepassing van de Helptabel c.q. deSOW-methode en de droogteschade uit degesimuleerde verdampingsreductie.
Bewerking van de rekenresultaten voor
alle zopunten levert de peilvakgemiddelde
en de bijbehorende variantie in haopbrengst pergekozen referentielocatie en
per beheersvariant (dus in totaal 6maal4
is 24keer een realisatie van een peilvakgemiddelde en spreiding in opbrengst

perha).
Alsde referentielocatie wordt gekozen in
her laagst gelegen klasse en hierop wordt
het peilbeheer afgestemd dan zijn er maar
weinig punten binnen het peilvak die
lager liggen en veelpunten die hoger
liggen. Dit resulteert in een relatiefgrote
drooglegging voor de meeste punten en
derhalve in relatiefveeldroogteschade en
weinig natschade. Bij de keuze van de referentielocatie opeen hooggelegen punt (en
met dezelfde schema voor koppeling van
het peilbeheer aan degrondwaterstand op
de referenrielocatie) liggen de meeste
punten binnen het peilvak lager met als
gevolgeen geringere drooglegging en dus
relatiefveel natschade en weinig droogteschade.

Resultaten
Degemiddelde en spreiding in gebiedsgemiddelde opbrengst voor elke referentielocatie
zijn per variant weergegeven in afbeelding 1.
Hieruit isafte leiden dat:
• Bij variant 1 (vaste stuw zonder wateraanvoer) de opbrengst toeneemt gaande
van referentielocatie 1 naar 5.
• Bij variant 2(met wateraanvoer) de effecten van wateraanvoer zeer gering zijn
(vergeleken met variant 1)
• Bij variant 3(automatische stuw zonder
wateraanvoer) de opbrengsten het hoogst
zijn bij referentielocatie 4
• Bijvariant 4(met wateraanvoer) er een
duidelijke verschuiving van het maximum wordt bereikt naar lager gelegen
referentielocaties. Deverklaring hiervoor
isdat bij wateraanvoer ereen droger peilbeheer wordt gevoerd omdat de mogelijke
droogteschade alsgevolg van lage waterstanden in het voorjaar door wateraanvoer
in de zomer kan worden vermeden, rerwijl
de wateraanvoer ook kan resulteren in

•

•

toename van de natschade in het najaar
Grondwaterstandsafhankelijk peilbeheer
lijkt alleen effect te hebben in combinatie
met wateraanvoer
Grondwaterstandsafhankelijk peilbeheer
reduceert deopbrengstverschillen binnen
het peilvak bij gegeven locatie van het
grondwaterstandsmeetpunt

Conclusies en discussie
Per type peilbcheet kan een range van
maaivcldshoogtes worden aangegeven waarbinnen deoprimale referentielocatie voor het
meten van degrondwaterstand kan worden
gesitueerd.
Deze locatieisper type peilbeheer
verschillend. Bij starre vormen van peilbeheer
(bijvoorbeeld vaste stuw) dient deze referentielocatie in de hoger gelegen delen re liggen:
voor grondwaterstandsafhankelijk peilbeheer
in de wat lager gelegen delen.
Bijeen vaste stuw heeft wateraanvoer
weinig effect; grondwaterstandsafhankelijk
peilbeheer is vooral effectief bij wateraanvoer
en heeft tot gevolg dat de opbrengstverschillen
binnen een peilvak geringer worden.
Genoemde conclusies zijn alleen geldig
voor het voorbeeldpeilvak en voor de gekozen
uitgangspunten voor koppeling van het peilbeheer aan de maaiveldshoogte ofde grondwaterstand van de referentielocatie.
Keren we terug naar de twee vragen die
beantwoord moesten worden:
Het ismogelijk het peilbeheer afte stemmen op het grondwaterstandsverloop in
één punt binnen een peilvak mits de effecten daarvan op punten met afwijkende
maaiveldshoogteliggingen (en hydrologische eigenschappen) explicier worden
meegenomen.
Er iseen procedure ontwikkeld om de
beste locatie te vinden, gegeven de wijze
waarop het peilbeheer aan de grondwaterstand in het referentiepunt wotdt gerelateerd.
Berekent dit dat daarmee het moeilijke
probleem van de keuze van zogering mogelijk
aantal represenratieve meetpunten voor
grondwatersranden isopgelost? Het antwoord
op deze vraag hangt sterk afvan de ruimtelijke
variabiliteit in maaiveldshoogte en hydrologische eigenschappen in relatie tot het 'nut' van
het gebruik van grondwatergegevens. In de
beschreven studie ismet de ruimtelijke variabiliteit in maaiveldshoogte op een zo goed
mogelijke manier rekening gehouden. Met de
tuimtelijke variatie in hydrologische eigenschappen isop een zeer primitieve manier
omgegaan door hiervoor theoretische aannames tedoen. Dewerkelijke variabiliteit iszeer
wel in her veld te schatten aan de hand van
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bijvoorbeeld geohydrologischegegevens of
dichtheden en geometrie van waterlopen (en
waarmee in de beschreven methode ook rekening kan worden gehouden). De meeropbrengst van het ter beschikking hebben van
meer grondwatermeetpunten is niet onderzocht. Er kan dan ookgeen uitspraak worden
gedaan omtrent het aantal benodigde grondwaterstandsmeetpunten voor operationeel
peilbeheer.
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Ook isde bepaling van de natschade zeer
'een-dimensionaal'. Op bedrijfsniveau kunnen
boeren inspelen op nattere omstandigheden
door aanpassing van de bedrijfsvoering, zeker
als binnen één bedrijf afwisseling voorkomt in
hoge en lage percelen. Nadere studie is dan
ook noodzakelijk. Maar een aanzet voor
omgaan met maaiveldshoogteverschillen bij
het peilbeheer is met dezestudie gegeven.
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gebiedsgemiddelde bruto-opbrengst
(b) variant 2
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Het artikel iseen samenvatting van een
studie die in opdracht van Stowa is uitgevoerd
door SC-DLO.Deaanleiding hiervoor vormden vragen in de begeleidingsgroep van het
project Computerondersteund Operationeel
Waterbeheer, waarvan deeerste fase (eveneens
in opdracht van Stowa)door SC-DLO,HKV
Lijn in Water en IHE in 1998is afgerond (Van
Bakel e.x, 1998).•"
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Afb. 1

Schatting (driehoekje) plu* betrouwbaarheidsinterval [lengte van de verticale lijn) vangebicdscjemiddcldc
opbrengst; (a) variant i: vaste stuwhoogte zonder wateraanvoer, (b) variant z: vaste stuwhoogte met wateraanvoer; (c)variant 3;grondwaterstandsa/haukchjk zonder wateraauvoer; (d) variant 4;

grondwaterstandsaj-

hankelyk met wateraanvoer.
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