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Ondanks intensiefbeheer isdevegetatie in veel
Nederlandse natuurreservaten de laatste decennia achteruitgegaan. In de loop van dejaren
'80 werd verdroging als een van de belangrijkste
oorzaken onderkend. Om deze ontwikkeling te
stuiten en devroegere rijkdom aan plantensoorten en vcgetaticrypen te herstellen, proberen
provincies samen met terreinbeheerders, waterschappen enwaterleidingbedrijven de randvoorwaarden voorgrondwatcrajliaukclijke
natuur te herstellen. Ondanks anti-verdrogmgsstudies. variërend inschaal vangebiedsgericht tot provinciaal, treedt in het veld nog nauwelijks verbetering op.In dit artikel beschrijven
wehoc door toepassing van beschikbare kennis
en methoden zowel voorconcrete natuurgebieden als voor hele regio's tegelijk effectieve maatregelpakketten kunnen wordenge/ormulccrd.
Effectieve verdrogingsbesttijding staat of
valt met inzicht in de werking van het hydroecologisch systeem opeen voor de vegetatie
relevant - dus lokaal - schaalniveau. Het is
nodig te weten welke vegetatietypen in een
terrein thuishoren - het vegetatiestreefbeeld en welke eisen die vegetatietypen stellen aan
bodem, grondwatetstandsvcrloop en grondwaterkwaliteit - het abiotisch streefbeeld.

30

Schaal maatregelen

Lokalehydro-ecologische systeemanalyse
(afb. 1)wijst uit welke grondwatersystemen
bepalend zijn voor de standplaatscondities en
welke ingrepen hebben geleid tot verdroging.
Uit de analyse volgt dan bijna automatisch een
aantal voor de hand liggende anti-verdrogingsmaatregelen, zowel op lokale alsop grotere schaal. De hydrologische effecten van
zowel lokale als regionale maatregelen moeten
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Samenvatting

op lokale schaal worden bepaald, aangezien zo
de variatie in mogelijke vegetatietypen kan
worden getoetst aan het streefbeeld.

Met de huidige hydro-ecologische kennis en methoden kunnen snel en gebiedsgericht anti-

Tools voor verdrogingsonderzoek

verdrogingsmaatregelen worden bepaald, nodig voor het herstel van devegetatie in concrete
natuurreservaten.
Lokale hydro-ecologische systeemanalyse isde methode om afte leiden welke grondwaterstromingen stutend zijn voor de standplaats van de vegetatietypen in een natuurterrein en welke
ingrepen hebben geleid tot verdtoging. Met behulp van duurlijnrefercnties en indicatiewaarden van plantensoorten en vegetatietypen wordt een gebiedsdekkend beeld van grondwaterstanden en grondwaterkwaliteit verkregen en kan dehistorische situatie worden gereconsttueerd. Het vegetatiestreefbeeld wordt viade standplaatseisen vertaald naar een streefbeeld voor
de abiotiek. Met lokale modellen kan het hydrologische effect van anti-verdrogingsmaatregelen worden berekend. Deecologische effectiviteit wordt getoetst aan de standplaatseisen van
de nagestreefde vegetatie. Met deze methoden kan voor natuurgebieden maatwerk worden
geleverd bij het uitwetken van een optimaal pakket anti-verdrogingsmaatregelen.
Indeling van natuurgebieden in een aantal hydro-ecologische systeemtypen maakt het mogelijk voor groepen natuurterreinen tegelijk systeemspecifieke maatregelpakketten op te stellen.
Binnen een systeemtype blijken vaak dezelfde factoren van belang, zodat onderzoek aan enkele
representatieve kernen volstaat voor uitsptaken over andere terreinen. Deze benadering is
geschikt voor het formuleren van regionaal anti-vetdtogingsbeleid en vergroot de effectiviteit
van toekenning van functies in watethuishoudingsplannen en ecologische hoofdstructuur.

De toolbox voor hydro-ecologische systeemanalyse en ecologische effectvoorspelling
isde afgelopen jaren sterk uitgebteid. De
standplaatseisen van vegetatietypen en indicatiewaarden van plantensoorten zijn beschreven Ijalink enJansen, 1995;Jalink, 1996]en het
karakteristieke grondwaterstandsverloop van
vegetatietypen isals duurlijnen beschikbaar in
de database HYCOSTAT [Baggelaar, 1993].Verder iser veel kennis over de hydrologische
omstandigheden waarbij bodemtypen ontstaan zijn. Deplantengroei in een terrein kan
via indicatiewaarden en referentieduurlijnen
worden vertaald naar een gebiedsdekkend
beeld van grondwaterstandsverloop en waterkwaliteit. De bodem en historische vegetatiegegevens vormen als het ware een archief,
waaruit de vroegere hydrologie en hydrochemie kan worden gereconstrueerd.
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gradiënt te bepalen, zijn eenvoudige, maar
fijnschalige hydrologische modelberekeningen
nodig.Aan de hand van duurlijnkarakteristieken en andere standplaatseisen wordt dan
getoetst ofde nagestreefde vegetatietypen
daadwerkelijk tot ontwikkeling kunnen
komen (afb.4).
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Met betrekkelijk eenvoudige basisgegevens - bodemkaart, hoogtekaart, vegetatiekaart, slotenkaart e.d. - kan een hydro-ecologische systeemanalyse veel inzicht geven in de
werking van het hydro-ecologisch systeem en
veranderingen daarin. Samen met eenvoudige
hydrologische modellen kan de effectiviteit
van maatregelen worden bepaald. De flexibiliteit waarmee deze kennis en instrumenten
kunnen worden ingezet, geven de mogelijkheid maatwerk te leveren, afhankelijk van
vraagstelling en beschikbare gegevens en middelen.

Veenlaag
(j) Verdroogde heide
(2) Greppels met Moeraswolfsklauw Snavelbiesgemeenschap restanten
@ Laagste natte delen met resten Oeverkruidverbond
gws: grondwaterstand
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Hydro-ccologischcanalysevanhetHazenwateroplandgoedDenTreek[Jalinketal, 1995a]:eenvoorbeeld
vansysteemanalyseaandehandvantransecten.

Met destandplaatseisen van vegetatietypen kan het vegetatiestieefbeeld worden vertaald naar een abiotisch streefbeeld (afb. 2).De
duurlijnkarakteristieken bieden ook de moge-
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Praktijkresultaten toolbox
Deafgelopenjaren isde werking van de
toolbox voor systeemanalyse en effectvoorspelling in een aantal gebieden getest. In de
Twentse reservaten Punt- en Stroothuizen is
zeer uitgebreid onderzoek gedaan. In Punthuizen bleekdat herstelbeheer (plaggen) afdoende

lijkheid om op locaties waar peilbuisgegevens
ontbreken, hydrologische modelberekeningen
voor de uitgangssituatie te verifiëren (afb.3).
Om het effect op verschillende plekken in de

Vegetatiestreejljecld enabiotischstreefbeeld. Inbetverdroogdenatuurgebied (links)wijsteen laatsteSfaanse ruitererop,dat hiervroegerblauwgraslandvoorkwam. Omweer
eengoedontwikkeld blauwgrasland(reehts)metGevlekteenBredeorchis,Grote keverorchis,VlozeggeenBlondezeggetekrijgen, isherstel vandekarakteristieke standplaatsomstandujheden nodig. Metde kennisvandehydrologischeenhydrochemischerandvoonvaarden vanvegetatietypen kan hetstreefbeeld voordeabiotiekworden bepaald.
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worden afgevangen door diepe sloten. Regionale maatregelen leiden dan wel tot meer
kwel, maar die komt alleen in de sloten
terecht.Op landgoed Den Treek en in het
Wageningse Binnenveld bleek verondiepen
van sloten te kunnen leiden tot kwel naar
maaiveld [Jalink etal., i995a/bj. Het basenrijke
grondwater komt dan ten goede aan de vegetatie.Veelheide- en vennengebieden worden
door één ofenkele diepe sloten beïnvloed en
door de toegenomen verdamping na bosaanplant. Maatregelen daarin blijken vaakvoldoende voor herstel van deze systemen [Jalink
etal, 1995a].Uit hetDMN-onderzoek kwamen
ook gebieden naar voren, waar lokale maatregelen alleen onvoldoende effect hebben.
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0 -20
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IJkenaandevegetatie: inde meestenatuurgebiedenzijnonvoldoendegegevensbeschikbaarom hydrologische
modellenteijkenopeenvoordevegetatievoldoendeJ/ijnschaalniveau.Uitvegetatie-enduurlijngegevens
bleekdeinformatievande1:10.000 hoogtcpuntenkaartinKallciibroekonvoldoendeinformatie tegevenover
hetwerkelijkereliëf Hetmaaiveldisdaaromverfijnd jnaarMccuwissenetal,1998].

was [Eijsink enJansen, 1993]. In Stroothuizcn
gafde systeemanalyse aan dat één gedraineerde maïsakker met randsloot een groot deel van
het reservaat droog trok. Zoals voorspeld, leidde het verwijderen van dit drainagesysteem en
het herstellen van het natuurlijke reliëf tot
hogere grondwaterstanden en kwel naar maaiveld en daardoor herstel van devegetatie [De
Boo, 1996]. Voor landgoed Twickel werd via een
eenvoudige systeemanalyse en met een eenvoudig hydrologisch principemodel de effectiviteit van diverse maatregelen voorspeld [Jansen en Hoogendoorn, 1993J.Enkele van deze
maatregelen zijn inmiddels met succes uitgevoerd [DeBruijn en Hofstra, 1997].

Toepassing in D M N en GWC1
Deprovincies Gelderland, Utrecht, NoordHolland en Flevoland hebben in 1989met het
project Grondwaterbeheer Midden Nederland
(GMN) een traject ingezet om tot een samenhangend anti-verdrogingsbeleid te komen.
Men onderzocht scenario's, waarin via regionale maatregelen (zoals reallocatie en vermindering van grondwaterwinningen) de verdroging wordt bestreden [Stuurgroep GMN,1992].
Gezien de ervaringen met lokale maatregelen
werd in het project Drinkwatervoorziening
Midden Nederland (DMN) besloten routinematig lokale systeemanalyse toe te passen om
ook de mogelijkheden van lokale maatregelen
in beeld te krijgen.

Lokale ingrepen in de waterhuishouding
bleken voor de meeste natuurgebieden zeker
zo belangrijk als regionale. In veel kwelgebieden bleek het toestromende grondwater te

Afb.4

Om tot een integrale oplossing te komen,
zijn in het project Goed Water Centraal (GWC)
vervolgens zowel lokale als regionale maatregelen en hun combinatie onderzocht. Een
efficiënte combinatie van algemene kennis
over hydro-ecologische systeemtypen, specifieke toepassing van lokale systeemanalyse, lokaleen regionale modellering maakte het mogelijk om binnen eenjaar en met beperkte middelen uitspraken tedoen overzo'n 350 natuurkernen.
Uit ervaringen in DMN en andere projec-
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getoetstinhoeverreaandestandplaatseiscnvandenagesneejdevegetatiekanwordenvoldaan.Hetberekendehcrstelperccntageisafhankelijk vandeonnmkkelingsvormvandevegetatieendeafstandwaaroverdit
herstelindegradiëntoptreedt.
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tenbleek,datvergelijkbare terreinen vaakvergelijkbare problemen kennenendat hetzelfde
typemaatregelen nodigisvoorherstel.De
natuurkernen zijn daaromingedeeldin
hydro-ecologischesysteemtypen.Persysteemtypewerdenenkelerepresentatieve kernen
metlokalesysteemanalyseonderzocht,waarna
deonderzoeksresultaten werdengeëxtrapoleerdnaarnietnaderonderzochte terreinen
vanhetzelfde systeemtype.

regioworden zo,naastregionalemaatregelen,
eenaantalsysteemtype-en vegetatie-afhankelijke lokalemaatregelen aangedragen.Deze
benaderingisbij uitstekgeschiktbijdevoorbereidingvanregionaal waterbeleid enbijhet
toekennen vanfuncties aanterreinen in
waterhuishoudingsplannen enecologische
hoofdstructuur. •"
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Herkenning van hydro-ecologische systeemtypen Onder een hydra-ecologisch systecmtype verstaan wc het
stelsel van vegetatiefjnren en natuurlijke sturende/actoren:grondwaterstand, waterstromen, waterkwaliteit,
grondsoort. Bodemtypen vormen een archiefvoorgrondwaterstandsverloop engrondwaterkwaliteit, waarbij
ze ontstaan zijn en daarmee voor de belangrijkste hydrologische processen. Aan ieder terrein kan op basis van
de aanwezige bodem een o/enkele mogelijke systeemtypen worden toegekend. Voor regionale kwelgebicden is
op basis van berekende kweljluxcn onderscheid g e m a a k t in sterke en zwakke kwelgebicden.
De dominante processen bepalen de naam van het systecmtype. N a t t e iiifiltrancgcbieden zijn gebieden met

Integenstelling toteerdereregionalestudiesgevenderesultateneen systeemafhankelijkesetvanregionaleènlokaleanti-verdrogingsmaatregelen(tabel 1). Deconcreteinvullingzalsteedsperterreinmoetenworden uitgewerkt.Naasttechnischedetailszoalsdeliggingvanwaterlopen,terreinbeheer enstreefbeeldspeeltdaarbijdemaatschappelijke haalbaarheid eendominante rol.Dehydro-ecologischetoolkitbiedtdemogelijkheid ombinnen
dezerandvoorwaarden maatwerkteleverenbij
hetvindenvaneenseteffectieve maatregelen.
Conclusies
HetdoelvanDMNenGWCwastechnischeoplossingen aantedragen voorhet
bestrijden vanverdroging.Dooropeencreatievewijzeexpert-kennis eneenaantal tools
tecombineren,bleekhet mogelijkopeeneenvoudigewijzevooreengrootaantal terreinen
aantegeveninwelkemate natuurherstel
(technisch)mogelijk is.Doorhetlokaleschaalniveau vanonderzoek bleekhetmogelijkom
vooriederenatuurkern een systeemspecifieke
setvanmaatregelen tebepalen.Vooreenhele

in/titratie van regenwater en periodiek hogcgrondwaterstandcii: de natte heiden en heidevennen op zandgronden. Regionale kwelgebicden in zandlandschappen kenmerken zich door kwel van basennjk water tot in
maaiveld:gebieden met dottcrblocmhooilanden en blauwgraslauden. In een natuurgebied kunnen verschillende systeemtypen naast elkaar voorkomen, b.v. in een overgang van regenwatergevoede natte heide via door
lokale kwelgevoede veldrusschraallandcn naar door basenrijke, vaak regionale kwelgevocdc dottcrblocmhooilanden.
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