ACHTERGROND

GGOR E N WATERNOOD (4)

Toepassing Waternood
inverdrogingsonderzoek
HoogeWoerd/Rijnwijck
DeDienstLandelijkGebiediséénvanie.grondleggersvandeWaternood-aanpak.Inderapportage
waarindeaanpakwerdgepresenteerd,zijnaanbevelingengedaanomdemethodiekverderteoperationaliseren.DitvormdedeaarrzetvoorhetSTOWA-onderzoeksprogrammaWaternood.Eenvande
resultatenhiervanishetWaternood-instrumentarium, eensetvanhulpmiddelenominvullingte
gevenaandeWaternood-aanpak. Inhetajgelopenjaar ishetverdrogingsonderzoekHooge
Woerd/Rijnwijck uitgevoerd.Ditprojectindelandinrichting Groenraven-Oostvormdeeengoede
aanleiding omde bruikbaarheid vandelenvanhetinstrumentariummdepraktijk tetoetsen.Dit
artikelbeschrijft deervaringen.
Het studiegebied Hooge Woerd/Rijnwijck ligt opdeovergangvan hetlaaggelegenrivierkleigebied vandeKrommeRijn
naar het hooggelegenzandgebied vande
UtrechtseHeuvelrug.Hetgebied Hooge
Woerdenhetlandgoed Rijnwijck beslaan
samenongeveer 370ha.Zeliggen tussen
Driebergen,OdijkenZeist.Devoornaamste
natuurwaarden bestaanuitparkbos,grienden,broekbosenslotenmet kwelvegetaties.
Eendeelvanhetgebied is'nieuwe natuur'.
Hierwordtonderanderede ontwikkeling
vanverschillende typen bloemrijk grasland
enschraalgrasland nagestreefd.
Evenalsanderedelenvandeflankenvan
deHeuvelrugzijn deHoogeWoerden Rijnwijckverdroogd.Degrond- enoppervlaktewaterstanden blijven structureel achter bij
degewenstestanden,doordat hetwatersysteem isingericht vooreenoptimaleaf- en
aanvoer voordelandbouw enhet stedelijk
gebied.Ookdeaanvoervanschoon kwelwatervanuit deUtrechtseHeuvelrugisminder
dandievanoorsprong isgeweest.
Grontmij heeft inhet herinrichtingsgebiedGroenraven-Oost almeerdereverdrogingsonderzoeken uitgevoerd.De hierbij
ontwikkelde aanpaksluitaanbijdeWaternood-systematiekenisookweerbijhetverdrogingsonderzoek Hooge Woerd/Rijnwijck
toegepast(zieafbeelding 1).
Voorhetbepalenvandehuidigeverdrogingssituatieendeeffecten van vernattingsmaatregelen opnatuur enlandbouwis
gebruikgemaakt vandemodulen 'doelreali-

satienatuur'en'landbouw'uit hetWaternoodinstrumentarium.

Natuur
Hetstreefbeeld voorde terrestrische
natuur isindeprovincieUtrecht vastgelegd
metbehulpvanUtrechtse natuurdoeltypen
(UNAT's).Hetbetreft eenopUtrecht toegesnedenverfijning vandelandelijke natuurdoeltypen.BijdeUtrechtse natuurdoeltypen
zijn doordeprovincieeengewensteGHG,
GVG,GLGeneengewenste grondwaterkwaliteitgedefinieerd. Tevensisdematevan
afhankelijkheid vankwelbeschreven.
InhetWaternood-instrumentarium zijn
demeestvoorkomende landelijke natuurdoeltypenopgenomen waarvoordoelrealisa-
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tiefuncties zijngedefinieerd. Deze functies
gevendematevandoelrealisatie opbasisvan
dewaardevaneenhydrologische stuurvariabele.Dedoelrealisatiefuncties vormende
basisvoordeOGORnatuur.Afbeelding2
bevateengrafische weergavevaneendoelrealisatiefunctie.
Delandelijke natuurdoeltypen komen
echter nietgeheelovereenmetdeUtrechtse
natuurdoeltypen.Bovendienzijnzeniet
gebiedsspecifiek genoeg:daaromkunnende
doelrealisatiefuncties voorde landelijke
naruurdoeltypen nietwordengebruiktvoor
hetverdrogingsbestrijdingsproject Hooge
Woerd/Rijnwijck. Vandaardatmet behulp
vandeWaternood-applicatie 'Hydrologische
randvoorwaarden natuur'zelfdoelrealisatiefuncties zijn opgesteldopbasisvande
samenstellendevegetatietypenzoalsgedefinieerddoordeProvincieUtrecht (stap1 van
afbeelding 2).
Deberekeningvandedoelrealisatie
natuur indehuidigesituatieleverdevervolgensverrassenderesultaten op.Deverdrogingwasduidelijk minder danverwacht:in
dehuidigesituatiewerdnamelijk reedseen
hogedoelrealisatie berekend.Detoetsing
vandehuidigesituatieaande hydrologischerandvoorwaarden horend bijde
Utrechtsenatuurdoeltypen daarentegen
bleekwélteduiden opverdroging.
Ditleiddeertoedesamenstellendevegetatietypen opnieuwkritisch tebeschouwen,
waarbijgebruikwerdgemaakt vaneen
nadereuitwerkingvandeUtrechtse natuurdoeltypendoordeProvincieUtrecht.Deze
uitwerking behelstonderanderede

AanpakverdrogirigsonderzoekHoo^eWoerd/Rijnwijck.TassenhaakjesisaangegevenmetwelkestappenuitdeWatcmood-systernatiekdeverschillendeonderdelenvandeaanpaktevergelijkenzijn.
Hydrologischeenecologische
systeemanalyse(AGOR)

Definitieecologisch streeft
hydrologische randvoorwaarden(OGOR)

Bepaling verdrogingssituatie

Maatregelenanalyseen hydrologische
effectbepaling(VGOR)

toepassing
waternoodinstrumentarium

Effecten op natuur, landbouw en
bebouwing
Definitievemaatregelenpakket met
bijbehorend grond- en
oppervlaktewaterregime(GGOR)
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omschrijving vannatuurdoeltypen opassociatieniveau ensub-associatieniveau in
plaatsvanopverbond- en associatieniveau.
Opbasisvandenieuweselectievanvegetatietypenzijn nieuwe doelrealisatiefuncties
samengesteld waarbij voorhetgebied karakteristieketypeneenhogere weegfactor
meekregen(ziestap2 inafbeelding 2).Uitde
bijbehorende doelrealisatieberekening
kwam wederom naar vorendatdeverdrogingwelmeevielinHoogeWoerden Rijnwijck.Ditistewijten aanhetfeit dat het
aantal samenstellende vegetatietypen nog
dermategroot wasdatdebijbehorende doelrealisatiefunctie een breedtraject van100
procentdoelrealisatiegeeft. Daarnaast isin
afbeelding 2ookteziendat bijvoorbeeld
voorhetnatuurdoeltype Vochtig hakhout
engriend'degrondwaterstand onbeperkt
magwegzakken,terwijl dedoelrealisatie100
procentblijft. Ditdoetgeenrechtaan het
onderscheid datdeProvincieUtrecht maakt
tussen vochtigendrooghakhour.Ineen
laatstestap isdan ookgekozen voorhet
gebruiken vandedoelrealisariefunctie van
éénkarakteristiek vegetatietype waarvoorals
randvoorwaardegeldtdatdeGVGniet
oneindigvermagwegzakken (ziestap3].

droogdis,wanneer de doelrealisatiefuncries
wordenvastgesteld volgensstap 1 en 2. Daar
waardedoelrealisatielager ligrdan 100procent,iserinstap 1 en2sprakevaneente
hogeGVG. Dedoelrealisatieberekening volgensstap3 zieterheelanders uit.Met name
indewestelijke hakhoutpercelen iswel
degelijk sprakevanverdroging.Uit afbeelding2 blijkt danookdatde bijbehorende
doelrealisatiecurve eenhoge doelrealisatie
geeft bijhogeregrondwaterstanden (t.o.v.
maaiveld).Merkwaardig isinstap3(afbeelding3)dehogedoelrealisatie inhet middengebied:bijdeheersende grondwaterstanden
(GVGlagerdan70cm-mv]zoudeberekende
doelrealisatie volgensde doelrealisatiefunctienul procentmoetenzijn.Dit is,voor
zoveropditmoment bekend,eenfout inde
doelrealisatieberekening voordeGVGbinnen het Waternood-instrumentarium.
Enigenuancering isbij bovenstaande
beschouwing welopzijn plaats:bovenstaand voorbeeldgaatalleenuit vandeGVG.
Wanneerdedoelrealisaties vanGVG,GLG,
kweléndroogtestress volledigzouden zijn
getest,zouhetbeeldvandeaanwezigeverdrogingmogelijk eerder naarvoren zijn
gekomen.

Bovenstaandeschetstvooraldezoektochtnaareengoededefinitie vanhet streefbeeldintermen vanvegetatietypen ende
bijbehotende doelrealisatiefuncties wanneer
eenmeergebiedsspecifieke invullingvanher
streefbeeld isgewenstdande landelijke
natuurdoeltypen. Uitafbeelding 3 blijkt dat
dezestapeengroteinvloed kanhebbenopde
bepalingvandeuiteindelijke doelrealisatie.
Indezeafbeelding isvoorhet natuurdoeltype'vochtighakhout engriend'teziendat
hetvochtighakhout nagenoegnietver-

Landbouw
Ineerdereverdrogingsonderzoeken zijn
deeffecten opdelandbouw bepaald met het
programma BODEP,gebaseerdopdeHELPtabellenuit 1987.BODEPblijkt bij extrapolatiebuiten hetbereikvanGHG-GLG-combinatiesdiewordengedektmetdeinde
HELP-tabellengebruikte grondwatertrappen,vaakonjuiste doelrealisaties teberekenen.Methet Waternood-instrumentarium,
dareveneensisgebaseerdopde(inmiddels

gedeeltelijk geactualiseerde) HELP-tabellen,
wordendezeextrapolariefouten nietgemaakt.Hoewelbeidemethoden uitgaanvan
deHELP-methodiekzijn welverschillen te
noemen.Zogaat hetWaternoodinstrumentarium uit vangridcellen van25bij25
meter,terwijldeBODEP-berekeningen één
waarde permodelknooppunt geven.Bijeen
netwerkdichtheid van5^10knopenperha,
zoalsinhetgrondwarermodel vanHooge
Woerd/Rijnwijck, geeft het Waternood-insrrumentarium duseenverfijnder beeld.De
vraaghierbij iswélofdebenodigdegebiedsgegevensvoldoendenauwkeurig beschikbaarzijn vooreengridcelmereengrootte
van25bij 25meter.
Eennadeelvandelandbouwmodule van
Waternood isdargebiedenmeteen natschadegroterdan40procent nietworden weergegeven.Ditomdaterbij deontwikkeling
vandemodulevanuit isgegaandatbijeen
zogrorenarschadedefunctie landbouw niet
behoort voor tekomen.Omdat het betreffende oppervlakooknierwordtmeegenomen bijdeberekeningvandetotaledoelrealisatievaneengebied,ontstaat een
verrekend beeld.Hiervoorzalnaar verwachtingindeeersrvolgendeversievanhet instrumentarium eenoplossing voorhanden
zijn. TevenswordrevenalsinBODEP,de
doelrealisatie voorfruitteelt niet berekend,
terwijlzeker inhetKromme Rijngebied
fruirteeltjuist veelvoorkomt.Deaanvulling
vandelandbouwmodule meteen tiental
landbouwkundige vormenvangrondgebruik, waaronder fruitteelt vindt naarverwachtingechreropkortetermijn plaats.

Ondanksdezebeperkingen bleekhet
mogelijk metdelandbouwmodule eenduidelijk beeldtegevenvandeeffecten vanvernattendemaatregelen innatuurgebieden op
A/b.2:
Grafischeweergavevandedoelrealisatiefunctte vanhetnatuurdoeltype'vochtighakhouten^riend',op hetomliggende akkerland engrasland.Door
dnemanierene
nietalleendroogschade,natschadeen totale
doelrealisarie teberekenen,maarookhet
Ri-3.08v: Vochtig Hakhouten Griend
percenrageagrarischgebieddatperscenario
ongeschikr isvoorlandbouw, kondendeverschillendescenario'sgoedmerelkaarverge100
lekenworden.In tabel 1 iseenvoorbeeld
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Conclusies
Deopgedaneervaringleertdat het
Waternood-instrumentarium toepasbaaris
voorverdrogingsonderzoeken. Bijhertoepassenvandemodule'Doelrealisatie natuur'
bleekdatafhankelijk vandedefinitie van
natuurdoeltypen intermen van vegetatiety-

pen,hetgebiedvrijwel nietofjuist sterkis
verdroogd.Hetisdaarom van wezenlijk
belangvoorafin goedoverlegmet verschillendepartijen engebiedsdeskundigen afte
stemmen hoenatuurdoeltypen wotden
gedefinieerd. Hetinschatten vangebiedspotenties(bijvoorbeeld doorveldbezoek,een
grondigesysteemanalyseofhistorisch
onderzoek) ishierbij vanbelang,aangezien
hetinverdrogingsbestrijding niet alleen
overbestaande natuur gaat,maar ookover
nieuwenatuut. UitdeberekendedoelrealisatievoordeGVGblijkt vetdetdathet
Waternood-instrumentarium niet altijd een
doelrealisatie betekent dieoveteenkomt met
degedefinieerde doelrealisatiefuncties: een
extracontrolevanhet Waternood-instrumentatium isdaatomzekernodig.Verderis
voordetoepasbaarheid vandemodule
natuur eenuitbteiding vanhetgegevensbestand metvegetatietypen en bijbehorende
hydrologischerandvoorwaarden belangrijk.

gebied,omdarhetnietmogelijk waseen
berekendeGHG-kaartintevoeren.Inplaats
daarvan wordtindemoduleGHGvandein
Waternood aanwezigebodemkaart gebtuikt.
Dezeisjuist instedelijke gebiedennietdekkend.Debtuikbaarheid vandemoduledoelrealisatiestedelijk gebiedzaldanookaanzienlijk toenemen wanneerdeinvoervan
eenberekendeGHG-kaart wélmogelijk is. f

*Momenteel werkt deSTOWAaaneennieuwe verstevan het
Waternood-msttumentarium waarin deinditartikel beschreven
gebrekenzijn verholpen. Deze nieuweversie isteverkrijgen door
aanmelding alsgebruiker van hetWatetnood-tnsttumentatium
op dewebsite: www.stowa.nl/waternood.

TeunWendt enEvalynedeSwart
(Grontmij), Rob Klaarenbeek
(Dienst Landelijk Gebied)

Hoeweldeactualisatie vandeHELPtabellen nognietisafgetond, votmtde
module'Doelrealisatie landbouw'nual,met
hetoogophetgebtuiksgemak,een bruikbaarinsttument.Wélmoetmenetop
bedachtzijn daternogfouten indeprogrammatuur aanwezigzijn:eenextracontrolevandeberekeningsresultaten isdaaromgeenoverbodigeluxe.

Gevaar
Doordegebruiksvriendelijkheid vanhet
programma isheteenvoudigmet standaardinvoergegevens,zoalseen landgebruikskaart
eneenbodemkaart, resultaten tegenereren.
Hierinzit tevenseengevaarvoortesnelle
conclusiesopgrond van niet-bettouwbare
resultaten.Degelijke controlevandeinvoet
(waaronder dedoelrealisatiefuncties) en uitvoerenhydrologischeenecologischekennis
zijn onontbeerlijk omtekomentot
betrouwbare resultaten.
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