Waterkerend scherm gaatverdroging Zwanenwater tegen

1. Inleiding
In het gebied de Zuidduinen van Callantsoog bevindt zich het circa 550 ha. grote
natuurreservaat het Zwanenwater (afb. 1).
Het gebied is ontstaan nadat aan het einde
van de 16e eeuw de Zijperzeedijk ter
afsluiting van de Zijpe werd aangelegd.
Het Zwanenwater heeft zijn grote natuurwaarden te danken aan de twee duinmeren
(circa 52 ha), de aanwezigheid van vochtige
en natte duinvalleien en vele typen biotopen en gradiëntsituaties. Naast een rijke
avifauna (waaronder lepelaars) zijn de

te brengen en te verstevigen tot een
belangrijke ecologische eenheid. Gezien de
voortschrijdende verdroging is onderzoek
verricht naar de mogelijkheden om op
korte termijn de wegzijging van grondwater
uit het Zwanenwater naar het omliggende
poldergebied te verminderen.
In dit artikel wordt de werkwijze beschreven en hoe met behulp van een relatief
kleinschalige technische oplossing op korte
termijn een verbetering van de waterhuishoudkundige situatie in een natuurgebied
kan worden verkregen. Hiertoe zullen
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vegetaties van natte en vochtige duinvalleien zowel nationaal als internationaal
van grote waarde. De waardevolle vegetaties zijn gebonden aan hoge grondwaterstanden en een licht basisch milieu.
De aanwezigheid van geleidelijke overgangen in reliëf, humusgehalte, vochtgehalte en zuurgraad dragen bij aan de
soortenrijkdom. Door de Vereniging tot
Behoud van Natuurmonumenten, eigenaar
en beheerder van het gebied, is geconstateerd dat in de 19 jaar dat zij het gebied
van het Zwanenwater beheert, er een structurele verlaging van de grondwaterstand
in de oostelijke valleien is opgetreden.
De verlaging is het ernstigst in het
noordelijk deel van deze valleien.
Om het gebied met zijn specifieke kenmerken te behouden is op initiatief van
de provincie Noord-Holland in 1991
het project 'Zwanenwater' gestart.
Doelstelling van het project is:
Vermindering van de wegzijging aan de
noord- en oostrand van het Zwanenwater
zodat er in de oostelijke duinvalleien een
meetbare stijging van de grondwaterstand
optreedt. Deze stijging mag maximaal een
pias-dras situatie in het voorjaar ter plaatse
van de valleien tot gevolg hebben. De
seizoens- en jaarlijkse fluctuatie moet in
stand blijven.
Voor de lange termijn is het streven erop
gericht de natuurwaarden in het duingebied
en in het omliggende poldergebied, zoals
de duinrellen in Sint Maartenszee ten
oosten en het Kooibos ten noorden van
het Zwanenwater, met elkaar in verbinding

achtereenvolgens de organisatie, de
probleem- en oorzaakanalyse, het onder-

Samenvatting
Door de wegzijging vanuit het
natuurreservaat het Zwanenwater in
de duinen bij Callantsoog naar het
omliggende poldergebied, verdrogen
de oostelijke valleien van dit natuurgebied. Om de verdroging een halt
toe te roepen, zijn op korte termijn
maatregelen nodig. Onderzoek is
verricht naar mogelijke oplossingen
waarbij de wegzijging uit het gebied
afneemt, zonder dat daarbij nadelige
gevolgen voor het aangrenzende landbouwgebied optreden. Voor het
onderzoek is een modelstudie uitgevoerd waarmee de verschillende
oplossingen op hun effectiviteit
beoordeeld zijn. Gekozen is voor het
plaatsen van een waterkerend scherm
in de voet van het duin met een
beheerssysteem. Bij het ontwerp heeft
de watervoorziening van het poldergebied veel aandacht gekregen. In het
najaar van 1995 zijn de werkzaamheden uitgevoerd. Monitoring gedurende de komende twee jaar zal
inzicht geven in de daadwerkelijke
effecten.

VvüK?

Afi. 1- Situatie.
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zoek en de uitvoering beschreven worden.
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht
van de provincie Noord-Holland. Voor de
besluitvorming is een stuurgroep opgericht
waarin de provincie, Vereniging van
Natuurmonumenten, het toenmalige waterschap de Aangedijkte Landen en Wieringen
(waterschap Hollands Kroon), Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in
Hollands Noorderkwartier, Gewest Kop
van Noord-Holland, gemeente Zijpe,
consulent Natuur, Bos en Landschap en de
Landinrichtingsdienst zitting hebben. Voor
de dagelijkse uitvoering en de begeleiding
van het onderzoek is een ambtelijke werkgroep opgericht waarin vertegenwoordigers
van bovengenoemde organisaties zitting
hebben. Het onderzoek, het ontwerpen van
de beheersmaatregelen en het bestekgereedmaken is uitgevoerd door Witteveen+Bos,
Raadgevende ingenieurs b.v., onder
begeleiding van de ambtelijke werkgroep.
3. Probleem- en oorzaakanalyse
Door de structurele daling van de grondwaterstand in de oostelijke valleien is dit
gebied ernstig verdroogd. Door de daling
komt het matig kalkrijke grondwater veel
minder dan voorheen rond maaiveldniveau
om voor natuurlijke dynamiek in de
bodem te zorgen en de verzurende effecten
van de neerslag te compenseren. De verdroging versterkt op deze manier de negatieve effecten van zure depositie. Hierdoor
neemt de kwaliteit van de vegetatie in de
oostelijke valleien af.
Het hydrologisch systeem van het Zwanenwater wordt alleen gevoed door neerslag.
Afvoer vindt plaats door wegzijging naar
de zee en het omliggende poldergebied,
door verdamping en door de aan de noordzijde gelegen afvoersloot waarmee in zeer
natte perioden water wordt afgevoerd om
te lange inundatie van de valleien
gedurende het voorjaar te voorkomen.
Door kustafslag in de periode 1760-1990
is circa 400 meter strand en duin
verdwenen. Daardoor is het voedingsgebied verkleind en neemt de invloed van
de oppervlaktewaterpeilen in het omliggende gebied op het watersysteem in het
Zwanenwater in verhouding toe.
Het polderpeil in het achterliggend bollenteeltgebied is in 1967 verlaagd.
Meetgegevens over de grondwaterstand in
de valleien van voor de polderpeilverlaging
ontbreken om exacte uitspraken te kunnen
doen over het effect van deze polderpeilverlaging. Wel kan opgemerkt worden
dat in het verleden het polderpeil van de
binnenduinrand tot het Noord-Hollandsch
Kanaal getrapt verliep. Dit getrapte systeem
met een langzaam oplopend maaiveld in de
richting van de binnenduinrand is door

verregaande egalisatie voor de bollenteelt
grotendeels verdwenen.
Volgens Bakker etal. [1979] is de verdamping in het duingebied de afgelopen eeuw
nauwelijks veranderd.

last voor de bollenteelt te voorkomen.
Ad 4 Het plaatsen van een waterdicht
scherm in de duinvoet gecombineerd met
een beheerssysteem waarmee het peil kan
worden ingesteld.

Als belangrijkste stuurbare oorzaak van de
verdroging van de oostelijke valleien wordt
in de huidige situatie de wegzijging van het
freatisch grondwater naar de omliggende
lager gelegen polders gezien. Het verschil
in grondwaterstand tussen de polders en
het Zwanenwater bedraagt (afhankelijk van
de locatie) circa 2 tot 3 meter.

De effecten van bovenstaande oplossingsrichtingen zijn met een computermodel
berekend. In de volgende paragraaf wordt
nader ingegaan op de modellering.

4. Oplossingsrichtingen
Het terugdringen van de wegzijging vanuit
het duingebied kan met de volgende maatregelen worden bewerkstelligd:
1. het verhogen van het polderpeil in de
omliggende polders;
2. het aanleggen van een hydrologische
bufferzone;
3. het aanleggen van een hoogwatersloot
met een scherm in het poldergebied;
4. het plaatsen van een waterdicht scherm
in de voet van het duin (tussen het duin
en de Westerduinweg).
Ad 1 Deze situatie kan representatief
worden beschouwd voor de oorspronkelijke situatie. Gezien de maatschappelijke
en economische belangen wordt het niet
als wenselijk beschouwd om in de hele
polder het peil te verhogen met 0,75 m
voor het creëren van een pias-dras situatie
en daarmee de agrarische bedrijfsvoering
onmogelijk te maken. Het effect van de
andere oplossingsrichtingen is vergeleken
met het effect van de polderpeilverhoging.
Ad 2 Het gebied komt in aanmerking voor
het in het Nationaal Natuurbeleidsplan
geformuleerde herstel van natte duinvalleien, het realiseren van natuurontwikkeling in het achterliggende gebied en het
creëren van bufferzones ter bescherming
van belangrijke abiotische condities.
Het lange termijnplan omvat onder meer
het aanleggen van een aantal natuurontwikkelingsprojecten in een circa 150
meter brede natuurontwikkelingszone aan
de noord- en oostzijde van het Zwanenwater. Deze zone zou als een hydrologische
buffer kunnen gaan werken. Bij de aanleg
van een bufferzone is ook uitgegaan van
een peilverhoging van 0,75 meter voor het
realiseren van een pias-dras situatie.
Ad 3 Het aanleggen van een hoogwatersloot in het poldergebied moet, gezien de
grote doorlatendheid van het freatische
pakket, gecombineerd worden met een
scherm. Met behulp van de hoogwatersloot
wordt het niveau ingesteld. Het scherm is
noodzakelijk om de wegzijging vanuit de
sloot naar het poldergebied en waterover-

5. Modellering
Om maatregelen ter vermindering van de
wegzijging van grondwater uit het Zwanenwater te bestuderen is een computermodel
gemaakt van het hydrologisch systeem van
het duingebied en het omliggende poldergebied. Hiervoor is het programmapakket
MicroFem gebruikt. Na kalibratie en
verificatie zijn met behulp van dit model
een aantal maatregelen berekend op hun
effectiviteit. Hierbij zijn veranderingen in
de grondwaterstand in de duinvalleien, de
afstroming van het duingebied naar en de
waterbalansen van de omliggende polders
en percelen bepaald. In deze paragraaf zal
eerst een korte geohydrologische beschrijving van het gebied gegeven worden, waarbij het accent zal liggen op het topsysteem
in het duin. Vervolgens wordt de wijze van
modellering besproken en de verkregen
resultaten.
Beschrijvingvan hetgebied
In het natuurgebied het Zwanenwater is
een aantal terreintypen te onderscheiden.
In het centrale deel zijn de twee duinmeren
'Het eerste Water' in het noorden en
'Het tweede Water' in het zuiden gelegen,
omgeven door drassige oevers en valleien.
Tussen de meren en de zee liggen de
reliëfrijke zeeduinen. Aan de oostzijde
van de meren liggen de oostelijke duinvalleien, die van de meren worden gescheiden door een gordel van tussenduinen.
De tussenduinen vormen een hydrologische
scheiding tussen de oostelijke valleien en
de meren, zodat tijdens de winter en
het vroege voorjaar in de oostelijke valleien
lokaal poelen kunnen ontstaan zonder
afstroming van oppervlaktewater naar de
meren. Tussen de oostelijke valleien en
de polder zijn de randduinen gelegen.
De geologische opbouw en geohydrologische schematisering is weergegeven
in tabel I.
Modelbeschrijvingtopsysteem duinen
Om tot een betere simulatie van de natte
duinvalleien te komen, is bij de modellering een onderscheid gemaakt tussen
de natte duinvalleien gelegen direct bij de
meren en de oostelijke valleien die van
de meren gescheiden zijn door een rug
van tussenduinen. In de valleien grenzend
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TABEL I - Geologische opbouw engeohydrologische schematisering.

Geologische
formatie
Eolische zanden
Westlandformatie
Tegelen/Harderwijk/
Enschede/Sterksel/
Urk/Drente/Eem/
Twente
Maassluis/Oosterhout

Niveau
m XAP
15- -3
-3--8
-3 - -200

Lithologie
fijne zanden
zand-, klei- en veenlagen
fijne tot grove zanden

Geohydrologische
schematisering
freatisch pakket
Ie slechtdoorlatende laag
onderste watervoerend pakket

-200

fijne slibhoudende zanden en klei

hydrologische basis

aan de meren blijft na inundatie in het
voorjaar weinig water staan. Om dit goed
te simuleren is een extra modellaag aangebracht. Wanneer in deze valleien de
grondwaterstand boven maaiveld uitkomt,
vindt er in het model, conform de werkelijkheid, afvoer plaats naar de meren.
De weerstand die het uittredend water
ondervindt is gekalibreerd op een drietal
meetraaien die in het kader van dit onderzoek zijn geplaatst. De oostelijke duinvalleien zijn zodanig gemodelleerd, dat
het water nauwelijks zijdelings wegstroomt
maar in de valleien blijft staan. Echter als
het waterpeil boven een bepaald niveau
komt, wordt dit water afgevoerd.
Op deze wijze is het ontstaan van poelen
en het oppervlakkig afstromen gesimuleerd. Het peil in de meren wordt vrij
berekend en is niet opgelegd. Als het peil
in de meren boven een bepaald niveau
komt, vindt modelmatig afvoer plaats,
overeenkomstig de huidige situatie via
de ontwateringssloot aan de noordzijde
van het Zwanenwater.
Resultaten modelberekeningen
Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de
beschreven oplossingsrichtingen voldoende
mogelijkheden bieden om de wegzijging
vanuit het Zwanenwater naar de omliggende poldergebieden te verminderen.
De afstroming vanuit het Zwanenwater
naar het omliggende poldergebied neemt
met circa 60% af. In de oostelijke valleien
wordt de in het ecologisch streefbeeld
genoemde gewenste grondwaterstandverhoging van circa 20 cm bereikt.
De seizoens- en jaarfluctuatie blijven bij
alle oplossingsrichtingen voldoende
bestaan.
Bij het plaatsen van een scherm in de
voet van het duin (ad 4), komt het meeste
water beschikbaar voor de oostelijke duinvalleien.
Effectenvoorde omgeving
Bij de beschrijving van de effecten voor de
omgeving wordt in dit artikel alleen nader
ingegaan op het belangrijkste effect, te
weten de watervoorziening in het aangrenzende poldergebied.
Uit inventarisatie en interviews met de
eigenaren of pachters van de aangrenzende
landbouwpercelen is bepaald welke per-

celen afhankelijk zijn wat betreft hun
watervoorziening van afstroming vanuit
het Zwanenwater. Door de maatregelen zal
in een gemiddeld jaar (1986) nog steeds
sprake zijn van een wateroverschot op deze
percelen. In een droog jaar (1991) is er
gedurende de zomer in de huidige situatie
een watertekort. Dit watertekort zal door
de maatregelen toenemen. Om dit tekort
zoveel mogelijk op te heffen is de watervoorziening van het gebied apart
beschouwd en is een wateraanvoerplan
opgesteld. Daarnaast is bij het ontwerp
zoveel mogelijk rekening gehouden met de
watervoorziening van het poldergebied.
6. Gekozen oplossingsrichting
Uit de berekeningen blijkt dat het realiseren
van een verhoging van circa 0,20 à 0,25 m
in de oostelijke duinvalleien met alle
Varianten te bereiken is. Om tot een keuze
te komen uit één van de varianten hebben
de volgende aspecten een rol gespeeld:
- realiseringstermijn
- kosten
- hydrologisch rendement.
Door de stuurgroep Zwanenwater is aangegeven dat eventuele maatregelen op
korte termijn realiseerbaar moeten zijn.
In dit licht beschouwd biedt het plaatsen
van een waterkerend scherm tussen het
duin en de Westerduinweg de beste
mogelijkheden omdat hierbij geen grondverwerving noodzakelijk is. Aan de noordzijde kan een bufferzone worden aangelegd.
Dit sluit beter aan bij de lange termijnplannen en Natuurmonumenten heeft daar
al grote delen in haar bezit. Het plaatsen
van een scherm heeft het hoogste hydrologische rendement en biedt de meeste
mogelijkheden om een nieuwe evenwichtssituatie nauwkeurig in te stellen. Doordat
geen grondverwerving hiervoor noodzakelijk is, zijn de kosten aanzienlijk lager dan
bij de andere oplossingsrichtingen.
Gezien het geringe hydrologische en ecologische rendement voor het zuidelijk deel
van de oostelijke valleien en om een
toename van de wateroverlast op het daar
gelegen campingterrein te voorkomen,
heeft de stuurgroep vooralsnog besloten
af te zien van het treffen van maatregelen
ter hoogte van het campingterrein. Bij het
definitief ontwerp is rekening gehouden

met de watervoorziening van het aangrenzend poldergebied.
7. Ontwerp, realisering en monitoring
Het definitieve ontwerp is er op gericht de
watervoorziening voor de percelen die voor
hun wateraanvoer afhankelijk zijn van
afstromend water uit het Zwanenwater te
garanderen.
Aan de duinzijde van het scherm (in de
zeewering), is een drain aangelegd voor de
opvang van het afstromend water uit het
duin. De drains komen uit in afvoerputten.
In elke afvoerput is een stuw aanwezig,
waarmee het niveau ingesteld kan worden.
Het instelniveau is met behulp van de
modelsimulatie bepaald. Via een leiding
door het scherm en onder de Westerduinweg stroomt het overstortwater naar het
aangrenzend poldergebied. Bij normale
afvoer wordt het water met behulp van de
vier primaire putten naar de hoogste
punten in de wegsloot aan de polderzijde
van de Westerduinweg gebracht waar het
met stuwen zoveel mogelijk wordt vastgehouden (zie afb. 2). Op deze manier
worden de percelen die voor de watervoorziening afhankelijk zijn van de afstroming
van het Zwanenwater, maximaal van water
voorzien. Voor tijden van maximale afvoer
zijn twee secundaire afvoerputten aangebracht die dan inwerking treden.
Afb. 2 - Wateraan- en afvoer.
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Ondanks dit ontwerp zal het huidige
watertekort in de zomer van een droog jaar
(1991) op de percelen grenzend aan het
Zwanenwater toenemen. Met de in het
wateraanvoerplan aangegeven mogelijkheden kan dit tekort met behulp van
waterinlaat via het bestaande waterstelsel
aangevoerd worden.
De uitvoering heeft in het najaar van
1995 plaatsgevonden met behulp van een
drainagemachine, voorzien van een HDPE-
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hierbij zijn kennis, ervaring en samenwerking. Door de brede vertegenwoordiging uit het gehele werkveld is het mogelijk om de kennis en ervaring van de
leveranciers, aannemers, adviseurs en eindgebruikers te benutten bij het opstellen
van begrippenlijsten en beschrijvingen.
Oproep tot deelname
Uit het voorgaande mag blijken dat het
door PWN genomen initiatief wordt
ondersteund en dat er nog een lange maar
interessante weg is te gaan alvorens het
doel te bereiken.
Een brede vertegenwoordiging van de
branche is nodig voor een goede aanpak en
een gedragen resultaat. Vandaar de oproep
tot deelname.
Voor deelname kunt u contact opnemen met
de heer ing. G. Veerman van de NV PWN
(tel. 023-5413186, fax 023-5413330)
of de heer ing. C. Cornax van de Stichting
STABU (tel. 0318-633026,
fax 0318-635957).

Aß. 3 - Uitvoering.

folie en een drain. De drainagemachine
is voorzien van schutboorden die voorkomen dat duinzand in de sleuf stroomt
(zie afb. 3).
In februari 1993 zijn in drie oost-west
liggende raaien peilbuizen geplaatst in het
Zwanenwater. Deze peilbuizen worden
tweewekelijks waargenomen. De waarneming van deze peilbuizen wordt de
komende twee jaar voortgezet. Ook wordt
het debiet dat via de afvoerputten naar het
poldergebied stroomt gemeten. Tijdens
deze meetperiode wordt de werking van
het scherm geëvalueerd.
8. Conclusie
Met behulp van boven beschreven oplossingsmethode is op een efficiënte wijze in
een korte tijd een verbetering van de
waterhuishouding in het Zwanenwater
gerealiseerd. Door bij het ontwerp zoveel
mogelijk rekening te houden met de lokale
situatie en het ontwerpen van een wateraanvoerplan, zijn de nadelige effecten voor
andere belangen zo beperkt mogelijk
gebleven.
De aanleg van folieschermen is toepasbaar
als een slechtdoorlatende laag binnen circa
5 meter beneden maaiveld aanwezig is.
De beschreven oplossingsrichting is breder
toepasbaar dan in dit artikel beschreven.
Andere gebruikstoepassingen zijn het
voorkomen van wateroverlast door het
beëindigen van (freatische) winningen
(in de duinen), het scheiden van grondwaterstromen bijvoorbeeld bij ongewenste
kwel uit aanliggende gebieden of watergangen naar natuurgebieden en het voorkomen dat goed grondwater wegstroomt
en verloren gaat voor winning.
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Procesautomatisering
• Slot vanpagina 200.
onderdelen en aspecten van het project
worden gebruikt. Voor sommige van deze
delen en aspecten zijn beschrijvingen voorhanden. Deze beschrijvingen worden door
de projectengineer voorzien van de projectgegevens en zo tot bestektekst verheven.
Resultaten STABU-werkgroep
De resultaten van de STABU-werkgroep
zullen aan de systematiek worden toegevoegd.
De werkgroep is gestart met het eenduidig
beschrijven van teksten voor het functioneel ontwerp (FO), dit in afwachting van
de ISO-ontwikkelingen. De sleutelwoorden
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Schoon Amsterdam
Gemeentewaterleidingen Amsterdam heeft
onderzocht of het watergebruik in Amsterdam afwijkt van het landelijk gemiddelde.
De uitslag is verfrissend. De gemiddelde
Amsterdammer gebruikt per dag twee liter
meer, voornamelijk om onder de douche te
gaan.Niet in bad,wantvan de Amsterdamse
huizen hebben er maar een op de vijf een
bad, in de rest van het land is dat een op
de drie.
Gemiddeld gaan Amsterdammers 0,78 keer
per dag thuis onder de douche. De rest van
Nederland houdt het op 0,68 keer.
Van de 136 liter drinkwater die de Amsterdammer per dag gebruikt spoelt het grootste gedeelte door het putje van de douche,
ruim 40 liter. De WC en de wasmachine
gebruiken 34 en 39 liter per dag per
persoon.
Amsterdam scoort laag als het gaat om het
door spoelen van het toilet vergeleken met
de rest van Nederland: 'maar' 34 liter per
dag per persoon in de rest van Nederland
is dat 39 liter. Amsterdam plast uiteraard
niet minder, maar doet dat vaker buiten de
deur.
De helft van de ondervraagden vindt het
tamelijk noodzakelijk minder drinkwater te
gebruiken. Drie op de tien vindt dat zelfs
noodzakelijk. Toen gevraagd werd of men
ook wist wat het water kostte moest 70%
het antwoord schuldig blijven. Maar een
op de tien weet dat een gemiddeld Amsterdams gezin een gulden per dag aan water
kwijt is. (Persbericht GW Amsterdam)

