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gebied worden ookenkele andere toestandsvariabelcngemeten, zoals het zuurgraadprofiel indebodem, de waterkwaliteit van
vennen ofinundatiebronnen en de grondwatersamenstelling in kwetsbare systemen.
Defreatische grondwaterstand wordt bepaald
door een aantal factoren, zoals neerslag en verdamping, destijghoogte in het diepere watervoerende pakket (kwelofinfiltratie), het
oppervlaktewaterpeil van de dichtstbijzijnde
sloot, waterloop ofbeeken deafstand tot het
ontwateringsmiddel. Indien relevant worden
dezevetklaarvariabelen gemeten in zogeheten
verklaarmeetpunten. Dit geeft inzicht in de
oorzaken van degemeten verdrogingstoestand.
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Inrichting van een meetpunt

ALTERRA

Het ajgelopenjaar isdoor provincie, waterschappen, terreineigenaren en waterleidingmaatschappijen inNoord-Brabantgezamenhjk het beleia^meetnetverdroging opgezet. Departijen maakten
a/spraken overdeuitvoering van demonitoring. Met behulp van ecu vcrdrogiitgsmeetlatwordtde
mate van verdroging aaugegevcu. Het vaststellen van verdroging iszeercomplex. In eikgebied
manifesteert verdroging zich weeropeen andere manier, in het enegebied zijn fluctuaties van de
grondwaterstand bepalend, in het andere dewaterkwaliteit. Om de mate van verdroging te analyseren en te kwantificeren iseenmethode ontwikkeld waarmee opeengestandaardiseerde manierde
verdrogingstoestand wordt bepaald.
Het beleidsmeetnet verdroging geeft
samen met het overzicht van devoortgang van
deaanpak (deinspanningsmonitoring) inzicht
in de voortgang van de verdrogingsbestrijding
en demate van verdroging van de Brabantse
natuurgebieden (zieafbeelding i).Ook het
provinciaal vegetatiemeetnet geeft een inzicht
in de mate van verdroging.

van de terrestrische grondwaterafhankelijke
natuut gemeten, meestal defreatische grondwaterstand. Vandit grondwaterregime isde
plant direct afhankelijk. Afhankelijk van het

In een intentieverklaring zijn afspraken
vastgelegd over taak- en kostenverdeling. De
provincie isverantwoordelijk voor het beleidsmeetnet en de inspanningsmonitoring en
draagt zorgvoor derapportages.De waterschappen zijn verantwoordelijk voorde projectmonitoring enzorgen daarmee samen met
deterreinbeheerders voorde metingen voor
het beleidsmeetnet.

A/b.

Meetnet op de groei

Ajb. 2:

Om te komen tot een keuze van meetlocatiesen deinrichting van het meetnet voor een
gebied worden devolgende stappen genomen;
•

indelinggebied in ecohydrologische
systcemtypen en natuurdoeltypen
(bijvoorbeeld beekdalen, vennen en natte
heide),

•

keuze meetpuntlocaties op basis vanecohydrologische zonering (bijvoorbeeld deel
vaneen beekdal onder invloed van beekpeil,deel van beekdal voornamelijk gevoed
door kwel),aanwezige natuurwaarden en
het oppervlak van het gebied,

•

beoordeling welke standplaatsfactoren
voor het gebied bepalend zijn en welke

Deverschillendevormenvanmonitoring van verdrogingsbestrijding.

Degebiedenvan betbeleidsmeetnetverdroging endeeerste resultaten.

Het meetnet wordt in twee fases ingericht.
Deeerste fase isafgerond. Momenteel is het
beleidmeetnet ontworpen voor 28gebieden
(zieafbeelding 2).Hiermee ontstaat nog geen
compleet beeld van de mate van verdroging in
deProvincie Noord-Brabant. Het isdebedoeling het meetnet in de toekomst uit te breiden
door het -na afronding van een anti-verdrogingsproject- 'uitgedund' doorzetten van projectmonitoring.

Soorten meetpunten en -variabelen
Onderscheid wordt gemaakt in toestandsen verklaarmeetpunten. In het toestandsmeetpunt wordt de belangrijkste standplaatsfactot
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andere sysceemeigenschappen verklarend
kunnen zijn,
•
•
•

stijghoog»

invenrarisatie besraande hydrologische
meetpunten en kwaliteit meetreeksen,
inventarisatie bestaande vegetatiemeetpunten
en ontwerp en inrichting van het meetnet,
waarbij geler wordt opzoveel mogelijk
bestaande meetpunten, een representatieveligging binnen het gebied ende mogelijkheid om deveranderingen in de grondwaterstand te verklaren.

Afbeelding 3 geeft een voorbeeld van de
keuze vande locatie van meetpunten voor het
systeemtype beekdal.

Aßo. 3:

Inrichtingvanhetmeetnet inrelatie totdegrondwatersituatieineenbeekdal.Ineenbeekdalzijndriezoneste
onderscheidenwaartoestandsmeetpunten worden ingericht:dezoneonderinvloedvan hetbeekpeilmethisto-

Berekening van de verdroging/de
meetlat

rischeinundaties (Ti),dezonemetsterkeinvloedvan kwelenhistonscheinundaties(T2)endezonediesterk

Om de verdroging rekwantificeren wordt
deactuelesituatie vergeleken met de vereiste
standplaatsfactoren bij het natuurdoeltype van
het gebied (afbeelding 4].Dit wordt uitgedrukt
in een scorevoordeverdroging of streefbeeldrealisatie, 100procent streefbeeldrealisatie is
oprocent verdroging.Aanvullend wordt de
actuele situatie vergeleken met de referentiesituatie, deoorspronkelijke locatie specifieke
waterhuishoudkundige situatie van voor de
grootschalige waterhuishoudkundige veranderingen (1930-1950).Dit noemen wede historische verdroging.

pakket),Vz(beekpeil)enV3 (grondwaterstandgrenzend aanbeekdal)zijndeverklaarmeetpunten.

beïnvloed isdoorhetgebied aangrenzendaanhetbeekdal(T3J.Vi(stijghoogte onderliggend watervoerend

grondwaterstand

1

•

Voorelkmeetpunt wordt de waarde van de
vereiste standplaatsfactoren bij het
gewenste natuurdoeltype bepaald. Hiervoor wordt dedatabase gebruikt die is ontwikkeld in het kader van het project
Waternood. Destandplaatsfactoren zijn
aangegeven waarbij 100procent streefbeeldrealisatie (onverdroogd) verwacht
wotdt en degrondwaterstanden waatbijo
procent realisatie (maximale vetdtoging)
wotdt bereikt. Deonderscheiden standplaatsfactoren zijn degemiddelde voorjaarsgrondwaterstand,degemiddeld laagstegrondwaterstand, de'droogtestress' en
deaanwezigheid van kwel;
Degrondwaterstandreeks wordt gecorrigeerd voor klimaatsinvloeden. Dezecorrectie vindt plaats met behulp van rijdreeksmodellering speciaal ontwikkeld voor
kwantificering van vetdroging. Dit betekent dat voor elke meetpetiode van vijf
jaar een relarie wordt gelegd tussen de
grondwatetstandsreeks en de weersinvloeden.Vervolgens wordt hiermee het grondwaterstandsvcrloop opnieuw gesimuleerd
voor70jaar met behulp van de gemeten
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A/b.4:

historische
grondwaterstand

'historische verdroging'
Streefbeeld

1

Om devierjaar wordt een evaluatie verricht naar demate van verdroging. Hiervoor
worden devolgende stappen uitgevoerd:
•

Refcrentiebeeld

vereiste gws voor
realisatie natuurdoel-

Actuele situatie huidige
type
grondwaterstand
'bestuurlijke verdroging'

Verdrogingkanwordengerelateerdaaneenstreefbeeld,gebaseerdopgewenstenatuurdoelenen/o/aandehistorischesituatie.

klimaatreeks. Uit dit verloop kan vervolgens deGHG,GVGen deGLGworden
berekend. Dezeactiewordt met een tijdsinterval van éénjaar voortschrijdend uitgevoetd.Deeigenschappen van het grondwaterregime zijn nu perjaar vergelijkbaar;
Debepaalde waarden van de standplaatsfactoren worden tot een verdrogingscore
verwerkt.Als toetsingsmomenten gelden
het begin van de meetperiode, 1985(het
landelijk toetsmoment), 1994(het provinciaal toetsmoment) en deactuele situatie
(afbeelding 5);
Vooreengebied wordt één verdrogingsscoreberekend. Delaagste scorevan de
standplaatsfactor isbepalend.Alseen
standplaatsfactor, zoals bijvoorbeeld de
kwel,nier voldoet, dan wordt de locatie als
verdroogd aangemerkt. Alsmeerdere toestandsmeetpunten in eengebied voorkomen, isde uiteindelijke scorevan het

gebied het gemiddelde van alle toestandsmeetpunten.
Naast een berekening van demate van
vetdroging op basis van terreincondities wordt
momenteel gewerkt aan een methode voor
bepaling van demate van vetdroging op basis
van het ptovinciaal ecologisch meetnet.

Eerste resultaten
Deeerste resultaten vormen een eerste
oefening met de methode en worden niet
beschouwd alsharde uitspraken overde verdroging.Op basisvan verdere omwikkeling
van de methode endegroeivan het meetnet
zullen in de toekomst hardere uitspraken kunnen worden gedaan. Voordegebieden waarvoorgeschikte tijdreeksen beschikbaar waren
voor debepaling van destreefbeeldrealisatie, is
een gemiddeld streefbeeldrealisatie van44procent betekend ofwel een vetdtogingscore van
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A/b. y

Voorbeeld van deuitwerking van de mate van verdroging. De cjecorrigeerdectemiddelde voorjaarsgrondwaterstand ismet behulp van emyo-jange

56procent. Zeven vande 19gebieden zijn volledig verdroogd en vijfzijn niet verdroogd. Bij
dezeeersteevaluatiezijn alleen GVGenGLG
beschouwd; deeisen voor kwel en overstroming zijn vooralsnog buiten beschouwing
gelaten. Ookzal tijdens devolgende rapportagehet meetnet volledigoperationeel zijn,
zodat over alle z8gebieden uitspraken kunnen
worden gedaan.

tevoldoen.Veelmeetpunten bleken in
slechte toestand ofop niet- representatieve
locaties te liggen;

een beleidsmeetnet verdroging voor28
Brabantse natuurgebieden en afspraken
diedebasisvormen voor een verdere groei
van het aantal gebieden,

•

afspraken over uitvoering vande monitoring en gegevensaanlevering

•

en afspraken over kwaliteitsborging en
rapportage.

Tijdens de uitwerking van het project zijn
eenaantal praktische knelpunten gesignaleerd. Omdat gewerkt isvolgens de laatste
inzichten rondom GGOR, natuurdoeltypen en
Waternood zijn ook enkele methodische knelpunten en onderzoeksvragen naar boven gekomen. Debelangrijkste zijn:
•

Veelmeetpunten die in eerste instantie
waren geselecteerd op databestand-criteria
alslengte van de meetperiode en op meetfrequentie bleken in tweede instantie niet

1)

Runhaar H., R. van Ek, F. Klijn, R. Ruijtenbercj enR.

Niet allegrondwaterstandsreeksen lenen
zich voor correctie van weersinvloeden;

Stuurman {199$}.Gewenstearondwatersituatie natuur.

•

Bijdeafleiding vanhet hydrologische
streefbeeld uit het natuurdoeltype komt
het vaakvoordat meerdere doeltypen rond
het meetpunt voorkomen. Ook is vrijwel
altijd sprake van reliëf In dergelijke gevallen ishet zonder meer uitgaan van de
streefwaarden uit het databestand niet
zinnig, omdat dat een grondwaterstandsverloop vereist dat fysiek onmogelijk is.
Vaakisdus een interpretatie nodig om te
bepalen welkegrondwaterstand in de
omgeving van de buis het meest tegemoet
komt aan deeisen van de voorkomende
doeltypen. Soms zaleen bijstelling van de
natuutdoelen nodig zijn op basis van de
kennis over de lokaleomstandigheden en
devroegere en huidige waterhuishouding;

cialeschaal. Landschap nr. 4.

Kortsamengevat heeft het projectgeleid tot:
eengestandaardiseerde methode voor evaluatie van de mate van verdroging op basis
van metingen,

•
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Dekomendejaren zal worden gewerkt aan
verbetering vandemethode. Hierbij zal
samenwerking worden gezocht met andere
overheden en onderzoeksinstituten.
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