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Hydro-ecologisch
modelNICHE werkt
ook inRusland
HetNederlandsehydra-ecologische efjectvoorspclliiysmodelNICHE kanookinlietbuitenlandtoegepastworden.InRuslandzijn methet
mode!deeffecten van oevcrgroudwaterwinmiuj
opdevegetatieberekend.KiwawerkteinditverbandsamenmetdeRussischepartnerHydecen
deRijlqgeohxjischc dienstvanMoskou.NICHE
isontwikkeld inhetkadervanhet bednjjstakouderzoekvandeNederlandsewaterleidingbedrijven enishieralineencjrootaantal merenanti-vcrdro^iiujsstiidies.gebruikt.
Deeersteresultaten vanhetgebruik van
het modelNICHEinRusland zijn onlangs
in Moskou bekendgemaakt tijdens Ecwatech,eengrootinternationaal congres dat
voordederdemaalgeorganiseerd werddoor
deRussischeoverheid endewaterleidingbedrijven. Tijdens het congreswaren er ruim
500overdrachten overwaterwinning, watergebruik(drinkwarervoorziening) en afvalwater.Nederland was vertegenwoordigd
doorGemeentewaterleidingen Amsterdam,
KiwaenRIZA.Maar het overgrote deelvan
detoespraken kwam uiroost-Europese landen.Juisr indie landen zijn deproblemen in
allefasen vandewaterketen groot.
Demeestgebruikte bron voordedrinkwatervoorziening ingrotedelenvanRusland
isoppervlaktewater, afkomstig uit degrore
rivieren enstuwmeren.Deproblemen met
dezebron zijn: kwetsbaarheid enmatevan
verontreiniging.Hoekwetsbaar het oppervlaktewater is,isduidelijk geworden bijde
ramp inTsjernobyl, waarvan deeffecten nog
steedsmerkbaar zijn,ookindewaterkwaliteit.Daarnaast isdekwaliteit plaatselijk zeer
slechtdoorverontreiniging metolie,organischemicro-verontreinigingen enbestrijdingsmiddelen. Devoorkeurgaat daarom uit
naar hetgebruikvanhetrelatiefschoneen
beter beschermdegrondwater. In centraal
Rusland (Moskouenomgeving),waarditop
groteschaal speeltendebehoefte aan drinkwatergroot is(6000miljoen kubieke meter
perjaar),zijn nogvoldoende grondwatervoorraden beschikbaar.
Hetplan isomde grondwatervoorraden
indeomgevingvanMoskou tegaanexploi-

teren tot hoeveelheden vanmeerdan rroo
miljoen kubiekemeter perjaar.Opdie
manierhoopt men tebereiken dat dedrinkwatervoorziening voorminstens 20 procenr
plaatsvindt uitgrondwatet.Meerdande
helft hiervan moet wordengewonnen in het
dalvanderivierdeOkatenzuiden vanMoskou.Deproblemen metdeinzet vangrondwaterzijn:debeschikbaarheid, dekwaliteit
endeeffecren opdeomgeving.Voorhet laatsteonderwerp wordt ineensamenwerkingsproject tussen KiwaendeRussische partner
HYDEC,metdeelnemingvandeRijksgeologischeDienst vanMoskou,het hydro-ecologischevoorspellingsmodelNICHE toegepast
ineenproefgebied gelegen aanderivierde
Oka.NamensKiwaisArthur Meuleman bij
het projecr betrokken.Zijn collega'swaren
AlexanderJazvinenAndrei Jorovvanrespectievelijk het HydrogeoecologicalResearch&
DesignCompany(HYDEC)enhet Ministry
ofNaturalResourcesofthe Russian Federa-

Hydro-ecologische effectvoorspelling in Nederland
"Hydro-ecologische effectvoorspelling
bij ingrepen indegrond-enoppervlaktewa-
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terhuishouding istegenwoordigin Nederlandeengewonezaakgeworden.Effecten op
denatuur dienengekwantificeerd teworden
enwegenduidelijk meebijde uiteindelijke
keuzes vaninrichting enbeheer vanhet landelijkegebied.Hiervoorzijn de afgelopen
jaren diverseinstrumenten ontwikkeld,die
opeenbetrouwbare,inzichtelijke enreproduceerbare maniereffecten opgrondwaterafhankelijke natuur inbeeldbrengen.Een
voorbeeld ishethydro-ecologischeingreepeffect modelNICHE,dat opgrond vanveldexperimentelekennisenexperr-kenniseen
voorspellinggeeft vanveranderingen in het
abrotischmilieuenderesponshieropvan
grondwaterafhankelijke vegetatiesen broedvogels.NICHEbeschrijft deeffecten van
ingrepen indewaterhuishouding en grondgebruik opdevoordevegeratie belangrijke
standplaatsfactoren bodemrype,grondwarersrand,pH/basenverzadiging envoedselrijkdom. Met behulp vaneendatabase met
standplaatseisenvan grondwaterafhankelijkevegetatietypen wordt vervolgensvastgesteld voorwelkegemeenschappen het milieu
geschikt ofongeschikt is,aldus Meuleman.
Hetresultaatbestaatuitkaartenmet
standplaatsfacroren, verspreidingspatronen,
voorspeldeoppervlaktenvanvegetatietypen
enbroedvogelgemeenschappen ennaruurwaardenvanonderzochtescenario's.Metde
laatstgenoemdewaardenkunnen effecten van
ingrepenwordengekwantificeerd entegen
elkaarwordenafgewogen.Demodulaire

W4,J , U l l i IL,
opzetvanNICHEmaakthetmodelgeschikt
omgebiedsspecifieke infotmatie tegebtuiken.

Hydro-ecologische effectvoorspelling in Rusland

NICHE isinNedetland reeds ineen
groot aantal m.e.r.-studiesenanti-verdrogingsstudies gebruikt.Zozijn de effecten
vanwaterwinning en landbouwkundig
grondgebruik tegen elkaar afgewogen in her
gebied rond het pompstation Havelterberg
van deN.V. Warerleiding Maatschappij
Overijssel en inher Gorecht-gebied inde
provincie Groningen.

In hergenoemde Nederlandse-Russische
samenwerkingsproject wordrNICHE
momenteel gebruikt bij devoorspelling van
deecologische effecten vaneen oevergrondwaterwinning langsderivierdeOka ten
zuiden vanMoskou (afbeelding i).Dekeuze
voorNICHE wasonder meergebaseerd op
deflexibele, modulaire opbouw endecombinatie vanexpert-kennis enveldgegevens.
VoordezestudieisdeNederlandse versie
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vanNICHEopeenaantalpunten aangepast.
Zoiseennieuwe,gebiedsspecifieke database
van standpaatseisen van grondwaterafhankelijke vegeratietypen opgesteld, omdat in
hetgebied vandeOka-rivier vegerarietypen
voorkomendieinNederland afwezig zijn en
omdat desoortensamenstelling en standplaatseisen vanvegetatietypen nationaal en
internationaal kunnen verschillen ten
gevolgevanplantgeografische aspecten en
gebiedsspecifieke bodemkundige en klimatologischeomstandigheden. In afbeelding 2
ishet landgebruik vanhet studiegebied in
Rusland weergegeven.Demeesteoeversen
uiterwaarden vandenaruurlijk meanderendeOka-rivier wordengebruikt als landbouwgrond.Dezegebieden worden regelmatiggeïnundeerd. Deomliggende, hoger
gelegen terrassen en-randen bestaan voornamelijk uit bos(naaldhout).Hier zijn
lokaal kleinebeekjes enbronnetjes aanwezig. Opdiverseplaatsen opdeterrassen stagneert kwel-enneerslagwater (schijngrondwaterspiegels) en treedt veenvorming op. De
berekendeparronen van pH/basenverzadiging(afbeelding 3)en voedselrijkdom
(afbeelding 4) komen ingrote lijnen overeen
met deindicatiewaarden vandeaanwezige
vegerarierypen.Opeenaanral plaatsen inde
bossen waarbronnen aanwezigzijn, wijkt
devoorspelling af(telaagvoorspelde
pH/basenverzadiging). Dekomende tijd zal
nader onderzochrworden in hoeverredir
verschil wordt veroorzaakt doordeschaal
van modellering,verkeerde aannamen bij de
hydrologische enecologischemodelleringof
dooreenfourieve inscharting vandeindicatiewaarden vandeaanwezige vegetatietypen.Uiteindelijk zalhet model,naaanpassingaandeRussische omstandigheden,
gebruikt worden vooreen milieu-effectrapportage.Meuleman komt tot deconclusiedateengebiedsspecifieke aanpassing van
NICHEbuiten Nederland leidt tot een
acceptabeleecologischevoorspelling naeen
voordeOkarivier regio-specifieke aanpassingvandedatabase met standplaatseisen.
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Toekomst
"MetNICHEisinRusland éénpilorprojectgedraaid.Geziendebevredigende resulrarendiereedsindirsradiumzijn bereikr,ligt
hetvoordehandomhetmodelookinandere
projecren inRusland toetepassen.Aangezien
degrondwarerwinning in verschillende
gebieden inRuslanddekomendejarenverder
wordromwikkeld,zijn erveelregio'sdiezich
daarvoorgoedlenen,mernamerondMoskou.
Daarnaastzalhermodelverderonrwikkeld
enaangepasrmoetenworden,metnamewat
betreft deaanpassingaanklimatologischeen
vegetatiekundigeomstandigheden inRusland",aldusMeuleman,JorovenJazvin. 9
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