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Doorecologenwordenplantensoortendieafhankelijk zijnvancalciumbicarbonaatnjk (grond)water
vaakaangeduidalskwelindicatoren.Dezenaamgeving kandeecoloognogwe!eensophetverkeerde
beenzetten. Erisaleensopgewezendathogecalciumgehaltesingrondwater nietperdefinitie
hoevensamentehangenmetkwel. Ineenorganischactieve,kalknjke bodemkaninfiltrerend regenwatersnel kalkoplossen,waardoorreedshet/reatischegrondwatereenhoogcalcium-bicarbonaat
gehalte kanhebben.Eenmooivoorbeeldwaarbij hogecalciumgehalteninhetondiepegrondwater
onderwegzijgingsomstandighedenvoorkomen,vormendeuiterwaarden inhetwestenvanhetland.
Datwordtinditartikelgeïllustreerd aandehandvaneenstudie,diedoorTauw inopdrachtvan de
NVWatermaatschappij Zuid-Holland Oost(WZHO)isuitgevoerd.Ditonderzoek illustreerttevens
hoeopbasisvaneen beperktaantal hydrologischeenecologischegegevenseenjuist inzichtkan
wordenverkregeninhydro-ecologischerelaties.
Hetonderzoekwerduitgevoerd inhet
kadervandevergunningverlening voortwee
(oever)grondwaterwinningen. Deeerste
winningbetrofeennieuwe oevergrondwaterwinningnabijLangerak(5miljoen mVjaar)en
detweedeeenuitbreidingfvan8 naar
12miljoen mVjaar) vandebestaandewinning
vandiepgrondwater nabijLexmond (afbeelding1). Doelvanhetonderzoekwasomnate
gaaninhoeverreverandetingenindegrondwaterstandendegrondwater kwaliteitals
gevolgvandewaterwinningookgevolgenzou
kunnen hebbenvoordenatuurwaarden inde
uiterwaardenvandeLek. Hetonderzoek
omvattezoweldeecologie(JagerenZomer,
1996)alsdehydrologie(Luijendijk, 1997)en
hydro-ecologischerelatiesindeuiterwaarden
vandeLektussenVianenenNieuwpoort.

grovezanden(eerstewatervoerend pakket). Op
ditzandpakketligteencirca 10 mdikke
holocenedeklaag(afbeelding 2).Indepoldergebiedenbestaatdedeklaaguit klei-enveenlagen,diewordendoorsneden doorzandbanen.Inhetwinterbed vanderivierzijnde
klei-enveenlagenopveelplaatsen verdwenen
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alsgevolgvanerosieenlatervervangendoor
overwegend zandigesedimenten.
Basische natuurwaarden
Grondwatergebonden plantensoorten
(zogenaamde freatofyten (Londo,1988))zijn
aangetroffen inderelatieflaaggelegen oude
stroomgeulen endirectlangsde winterdijk,
waarveelzogenaamdekleiputjes zijngelegen
(afbeelding 1). Behalvedoordevegetatiezijn
dekleiputjes waardevolvoor amfibieën,
moerasvogelsen(aquatische) macrofauna
(JagerenZomer,1996).
Aanvankelijk werdveronderstelddatde
waterstand endewatersamenstellinginde
kleiputjes, methun (zeer)hogenatuurwaarde,
inbelangrijke mateafhankelijk isvande
grondwatersituatie.Veranderingen inde
(grond)waterstand alsgevolgvandewater-

TopografieonderzoeksgebiedenwinplaatsenWZHO.

Deinditartikelbeschrevengegevenszijn
hoofdzakelijk afkomstig uiteenraaidoorde
Eendragt tennoordoosten vanLexmond(zie
afbeelding 1].
Geohydrologische context
Inhetonderzoeksgebied vindtderegionalegrondwaterstroming hoofdzakelijk plaats
dooreencirca50mdikpakketmatiggrovetot
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winningzoudenindatgevalgrote effecten
kunnen hebbenophetvoorkomenvandeaan
grondwatergebondenplantensoortenen
daarmeevoordenaruurwaardevandekleiputjes. Ditwaseenbelangrijke redenomde
standplaats-indicatiewaarde vanzulkeplantensootten eensnadertebeschouwen.
Inhetgeheleonderzoeksgebiedwijstde
vegetatieopmatigvoedselrijke totvoedselrijkeomstandigheden.Deinde kleiputjes
aangetroffen plantensoorten zijn afhankelijk
vaneen(grond)waterstand nabij hetmaaiveld
(freatofyten). Voorbeeldenzijn Waterviolier,
Fijnewaterranonkel,Dotterbloem,Holpijp,
Moeraszegge,Blaaszegge,Stijvezegge,Grote
boterbloem,Beekpungeen Schildereprijs.Van
eenaantalvandezesoortenisbekenddatze
eenvoorkeurhebbenvoorofuitsluitend voorkomenopplaatsenwaarcalciumrijk en/of
bicarbonaatrijk watertotindewortelzonevan
deplanten terecht kankomen(deLyon &
Roelofs, 1986).Aangezieneenhoogcalciumbicarbonaatgehalteinbeekdaleninhetoosten
ennoordenvanNederlandvaaksamenhangt
metkwelvanwaterdatafkomstig isuitde
hogerezandgronden,wordendezeplanrensoortennogaleensaangeduid als'kwelindicaroren'(Baletal,1995). Het hydrologisch
onderzoekmoesrverder inzichtverschaffen in
hoeverreditverband ookvoordesituatie inde
uiterwaardenvandeLek opgaat.
Wegzijging dominant
Typischvoordeuiterwaarden inhet
bewustegebiedisdatereenduidelijke wegzijgingssituatie heerst.Deplaatselijke verschilleninmaaiveldhoogten wijzen daaralop.Zo
varieertdemaaiveldhoogte inde uiterwaarden tussenNAP +1menNAP +3menisdaarmeeruim hogerdandemaaiveldhoogte inde
aangrenzendepolders(circaNAP -1 m).De
lokalehoogteverschillen zijn vrijgrootdoor
deaanwezigheid vanoudestroomgeulen
(strängen)envroegereklei-afgravingenvoor
dijkherstel (kleiputjes).
De grondwatersrand indeuiterwaarden
wordtvooralbepaalddoorhetgemiddelde
rivierpeilenhetneerslagoverschot.Hetgetij
opderivierheeft vrijwel geeninvloedopde
grondwaterstand. Indehogeredelenvande
uiterwaarden(srroomruggen) bevindtde
grondwaterspiegelzichookinhet winterhalfjaar meerdan 1.5monderhetmaaiveld
(afbeelding 3).Alleenindelaagstedelen,nabij
desträngenenkleiputjes, isdegrondwaterstandsdieptegedurende hetgtootstedeelvan
hetjaarkleinerdan0.5 m-mv.Indedeklaag
treedt vooralverticalegtondwaterstroming
op. Opdemeesteplaarsen indeuiterwaarden
isde grondwaterstijghoogte inheteerste
watervoerendepakkethetgehelejaarläget
2 2 H 2 0 # 2-1999

dandegrondwaterstandindedeklaag.
Ertreedrduspermanent wegzijgingvan
neerslagwateren
geïnfilrreerd oppervlaktewater op. Pasin
depoldetgebiedenop
enigeafstand vande
riviertreedt opveel
plaatsen kwelopdoor
dedeklaag.
Dewegzijging
wordtnietalleen
gevoeddoordeneerslag,ook'wareraanvoer'viadiverse
waterlopenbinnende
uiterwaarden is,zoals
hiernaisbeschreven,
vaneminentbelang.
Dynamiek van
de waterhuis253
5B0
750
houding
AFSTAND TOT MIDDEN LEK [ m ]
Interessantaande
uiterwaarden isdat
dezeeen bijzondere
Ajb. 3
Dwarsprofielgemetengrondwaterstanden de
waterhuishouding
hebben.Dezewordt
bepaalddoorkleiputjes endiversewaterganvandebinnendijkse polders(afbeelding 3).De
gendievooraan-enafvoer vanwaterzorgen.
kleipurjes wordenvooralgevoedinhetwinterHetrivierpeilspeelteenbelangrijke rolinde
halfjaar dooroppervlakkigtoestromend rivierdynamiekvandewarerhuishouding.
waterenneerslagwater.Tijdens hetzomerBenedenstrooms vanVianenstaatderivierde
halfjaar rreedtgedurendelangeretijd infiltraLekinopenverbindingmetdezee. Depeiltieop. De infilrratiesnelheid bepaaltmedehet
fluctuatie doorhetgetijbedraagt bijVianen
verloopvandewarerstand indetijd.Opplaatnogongeveer 1 meter.Deseizoensfluctuatie in
senmeteenkleipakket indeondiepeonderhetgemiddelderivierpeil bedraagtdaarboven
grondisdeinfiltratie gering.Dewarerstand in
opooknogeensruim 1 meter.Insommige
dekleiputjes wordtdanvoornamelijk bepaald
uiterwaarden,zoalsdeEendragrbijLexmond,
doorherverdampingsoverschot. Bijvoldoende
istussenzomerkadeenwinterdijkeen
waterdiepteaanhetbeginvanhetgroeibeperkrewaterbeheersingmogelijk, waardoor
seizoenvakhetkleiputje zelfsineendroog
defluctuatie vandewaterpeilen kleinerisdan
zomerhalfjaar nietdroog.Eengeringe
opderivier.Veelkleiputjes wordenviade
toenamevandewegzijging doordewarerwinwaterlopen indeuiterwaardengevoedmet
ningbrengt hierinvrijwelgeenverandering.
rivierwater.Alleenrijdens eenhoogwaterInsiruaties meteenzandigeondergrond
periodetreedtoverstromingopvandeuiter(deklaagontbreekt)isdekansopdroogvallen
waardenenwordenallekleiputjes direct
tijdens hetgroeiseizoenveelgroter.
gevoedmetrivierwater.BijdeEendragt
gebeurtditéénmaal indedrieàvierjaar.
Calciumrijk wegzijgingswater
Dewaterkwaliteit bevatdesleuteltothet
Dekleinerewatergangen indeuiterwaarbijzondere vandeuiterwaarden.Hetchloridedenvalleninhetzomerhalfjaar droog.Het
gehaltevanhetgrondwatergeeft eengoed
gevolgisdatdiversekleipurjes periodiekgeïsobeeldvande verdelingvanrivierwater(chlorileerdrakenvanderivier.Demeeste kleiputjes
degehalteLekin 1995 110 mg/l)enneerslagblijven echterookgedurendehetzomerhalfwater(chloridegehaltedoorgaansminderdan
jaarwatervoerend.Hoeweldebodemvande
20mg/l)inhetbodemprofiel vande uirerkleiputjes inveelgevallenbeneden hetgemidwaarden(afbeelding 4).Indesrroomruggen,
delderivierpeil ligt,isondergrondsevoeding
diehetminstaanoverstromingblootstaan,is
metgeïnfiltreerd rivierwatertochnietmogedeneerslaginvloedhetmeestterugtevinden.
lijkalsgevolgvandehogeliggingtenopzichte
Hetwaterinhetbemonsterdekleiputje heeft
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Dwarsprofiel gemeten waterkwaliteit de Eendragt.

daarentegen eenchloridegehalte van bijna
100 mg/l,hetgeenwijst opeen belangrijke
voedingdoor rivierwater.
Hetgrondwater behoort totCa-HCO
type,gekenmerktdoor hogetotzeerhoge
gehalten cakiumbicarbonaat(Ca-gehalte80300mg/l).Opbasisvandehydrologie isgeconcludeerddarerindeuirerwaarden opde
meesteplaatsenpermanent wegzijgingplaatsvindt.Opheteerstegezichtisditgeen
gunstigeomstandigheid voordeaanwezigheid
vantypischCa-HCO.-water,maardeschijn
bedriegt.Infeitezijn deomstandigheden voor
hetontstaanvanwatermeteenhoog
Ca-HCO -gehalteindeuiterwaarden inalle
opzichtengunstig.
Derivierheeft vanzichzelfaleen'grondwaterachtige'samenstelling.Hetcalciumen
bicarbonaat-gehaltevandeRijn varieertrond
respectievelijk 80en 160mg/l.Dithoudt indat
inoverstromingssituaties debodemviainfiltratiedirectwordtvoorzienvanCa-HCO -rijk
water.
Overstromingvandeuiterwaarden met
zomerkade,zoalsdeEendragt,vindt relatief
zeldenplaats.Echter,zelfsbij infiltratie van
neerslagwaterzijndeconditiesgunstigvoor
hetontstaan vanhogeCa-HCO -gehalten in
hetgrondwater.Nietdefactor rijd issturend
inhetontstaan vanhogeCa-HCO,-gehalten,
maardeaanwezigheid vankalkindeonder-

CI =115
Ca -230
S04- 83

grond in combinatie
metdeaanwezigheid
vanzuren.Enjuist
aankalkisergeen
gebrekindevoorde
uirerwaardekarakteristieke kalkhoudende
ooivaaggronden.
Zurenzijn erineen
organischactieve
bodemvolopaanwezigindevormvan
kooldioxideen
humuszurendiebij
deafbraak vanorganischmateriaal vrijkomen.

Ookinbodems
waardekalkisuitgeloogdkan buffering
vanhetcalciumgeCl -110
halteoptredendoor
Ca -110
504- 24
eenmetcalciumbezet
adsorptiecomplex.Bij
passagevanrelatief
zuur neerslagwater
750
komtcalcium vrij,
[ m]
terwijl hetcomplex
armerwordraan
calciumenopden
duur uitgeputzal
raken.Aanvullingvancalciumzalvervolgens
weerplaatsvinden wanneerbij overstroming
vandeuiterwaarden calciumrijk rivierwater
debodeminfiltreert. Het adsorptiecomplex
neemtdanweercalciumionen op.Onder
normaleomstandigheden zalhetcomplexin
hetvoorjaar vrijwel volledigmetcalcium
verzadigdzijn.Inhergroeiseizoen heeftgeleidelijkedesorptieplaats.

waardevollevegetatiesvanbasischestandplaatsen.VoordeWatermaatschappij ZuidHolland Oostwasdezeconclusieoverigens
gunstig,omdatdebasischekwaliteit vanhet
grondwater indezesituatie niet bepaald
wordrdoorkwel,waardoordeecologische
gevoeligheid voordewaterwinninggering
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Alleenwanneer inundatie achterwege
blijft enerevenminanderetoevoervan
calcium is,zaluitlogingvankalkdoorregenwateroptreden.Oplossingvankalkleidtdan
oplangetermijn totontkalking vandebodem.
Ditproceskanechterveledecenniainbeslag

Conclusies
Dehydro-ecologischesituatieindeuiterwaardenvandeLektussenVianenen
Nieuwpoort iseenfraaie illustratievanhet
voorkomenvankwelindicatorenineen
wegzijgingssiruatie. Deaangerroffen hoge
calciumbicarbonaatgehaltes inhetondiepe
grondwaterzijn toeteschrijven aandebijzonderecombinatievaneenhogebiologische
bodemactiviteit endeaanwezigheid vankalk
indebodemenerzijds endeperiodieke
aanvoervancalciumbicarbonaatrijk water
doorderivieranderzijds.Daarmeezijnde
omstandigheden gunstigvoorde aangetroffen
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