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Inopdracht vandeprovincieNoord-Brabant heeft hetRijksinstituut voorIntegraalZoetwaterbeheerenAfvalwaterbehandeling (RIZAJinsamenwerking uicrNITG-TNO, hetCentrumvoor
Milieukunde(CML)enhetInformatie- enKenniscentrum afdeling Natuur(IKC-Njeenmethode
ontwikkeld waarmeevoordeheleprovinciedegewenstegrondwarersituatie*inbeeldgebrachtkan
worden.Hierbijisgeletopdeeisendiedeverschillendegebruikersaandekwantiteit endekwaliteit
vanhetgrondwaterstellen.Inditartikelwordtdezemethodebesproken.
Hetgaatomdeontwikkelingvaneen
nieuwemethode,aangezienertotnu toenog
geenpasklaremethodebestondomdegewenste
grondwatersituatieaantegeven.Hetonderzoek,datuittweedelenbestaat,isuitgevoerden
getestvoordeproefgebieden Zundert-ZevenbergenenBeerze-Reusel.Dekeuzevoordezegebiedenisgebaseerdophetverschilinbodem(gebruik),(geo)hydrologieenhetverschilinde
beschikbaarheid vangegevensinbeidegebieden.Heteerstedeelomvatdevaststellingvande
optimalesectoralegrondwatersituatie**,waarbijonderscheidisgemaakttussennatuurenerzijdsenlandbouw,multi-functioneel bosen
bebouwingandetszijds,zoalsonderscheidenop
deStreekplankaartvanNoord-Brabant.Inhet
tweededeelismetbehulpvaneenmodelmatige
benaderingbepaaldinhoeverredewensenvan
deonderscheidensectorengerealiseerdkunnen
wordenenofzewelnaastelkaarkunnen
bestaan.Opgrondvandeonderlingebeïnvloedingblijktdatnietoveralaanallesectorale
wensenvoldaankanworden,maardatkeuzes
gemaaktmoetenworden.Deontwikkelde
methodezaldebasiszijnomvoordegehele
provinciezoweldesectoralewensbeeldenalsde
keuzestechnischinzichtelijk temaken.
De optimale sectorale grondwatersituatie
Alseersteisvootdesectorennatuur,landbouw,multi-functioneel bosenbebouwing
afzonderlijk deoptimale grondwatersituatie

bepaald.Dezekanalshetwarewordenvoorgesteldalsofiederelandgebruiker hetzelfvoor
hetzeggenheeft zonderrekeningtehouden
metdebuurman.Hiervoorishet landgebruik
binnen deprovincieindezeviersectoren
(hoofdcategorieën] opgesplitst.Elkehoofdcategorieisweeronderverdeeldinfijnere categorieën,voorzoverdatvoordezeGGS-studierelevantwas.Zoisdehoofdcategotie landbouw
opgesplitstingraslandenbouwland.
Deoptimalegrondwatersituatie voorde
sectornatuur isgerelateerdaande(historische)referentie***.

A/b. v.

Demethodevoordesectornaruur isgebaseerdopdeveronderstellingdatbijhetvaststellenvandegewenste grondwatersituatie
gestreefd wordt naareenmeer natuurlijke
situatie.Hierbij verkerenbodem,hydrologie
envegetatiemetelkaar inevenwichten
bestaanweerduidelijk herkenbareenmeer
natuurlijke relaties tussen geomorfologie,
bodemenhydrologie.
Inafbeelding 1 isdegevolgdemethode
schematisch weergegeven.
Deoptimalegrondwatetsituatie voorde
sectoren landbouw,multi-functioneel bosen
bebouwingsluitaanofisgebaseerdop
bestaandeinformatie enmaaktgebruikvan
vastgestelde normen.
Voordesectorlandbouw isaangesloten
bijdeuitgangspunten dieinhetproject
Waternood wordengehanteerd.Dewensen
vandelandbouw kunnenworden uitgedrukt
ineenhoogsttoelaatbaregrondwaterstand in
hetvoorjaar (periodei t/m31 maart)eneen
laagsttoelaatbaregrondwaterstand gedurende
hetgroeiseizoen (totenmeteindaugustus).
Onderdesector multifunctioneel bos
wordendiebossengerekend waarbij het
zwaartepunt bij houtteelt enrecreatieligt.
Voormultifunctioneel bosisvooreenviertal
boomgroepen dehoogstenlaagst toelaatbare
grondwaterstand gegeven.Dezeoptimale
grondwatersituatie isafgeleid uitdeontwateringsnormen volgenseenpublicatievanIKCNatuur.
Desectorbebouwdgebiedomvatalhet
verhardeoppervlakzoalsgebouwen,wegenen
spoorwegen.Ookhetingeslotengroen binnen
hetstedelijk gebiedwordthierondergerekend.Voordezesectorisalleendehoogste
grondwaterstand bepalend.Deoptimale
grondwatersituatie voorbebouwdgebiedis
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afgeleid ui:de ontwateringsnormen of minimaal vereiste ontwateringsdiepten volgens de
Stichting Bouwresearch.
Met betrekking tot de grondwaterkwaliteit kan opgemerkt worden dat deze in theorie
in de landbouw een beperkende factor kan
zijn. In de praktijk gaat het om saliniteit en
verontreinigingen met zware metalen. Omdat
dezeparameters niet als knelpunt worden
ervaren, wordt er in deze studie van uitgegaan
dat de landbouw geen verdere eisen stelt aan
de kwaliteit van het grondwater dan een algemene milieukwaliteit. Ook voor multifunctioneel bos wordt in deze studie geen rekening
gehouden met beperkingen door de grondwaterkwaliteit (zuurgraad).In bebouwde
gebieden geldt voor alle landgebruiksvormen
dat voldaan moet worden aan de algemene
milieu-eisen (MILBOWA-normen).

Confrontatie met historische situatie
Dewensen van delaagste en hoogste
grondwaterstand en het voorkomen van kwel
kunnen in beeld worden gebracht door ze te
koppelen aan de ligging van het huidige landgebruik uit de landelijke grondgebruiksdatabank. In afbeelding 2 isvoor een deel van het
proefgebied Zundert-Zevenbergen de wens
met betrekking tot de hoogste grondwaterstand ten opzichte van het maaiveld weergegeven. Dekaarten met de referentiegrondwaterstanden geven naar verwachting een
beeld van de hoogste en laagste grondwaterstanden in de historische situatie van vóór
1950.Door het wensbeeld en de referentiesituatie te combineren wordt informatie
verkregen ofhet huidige landgebruik, gezien
vanuit het 'natuurlijk watersysteem', wel op
een logische plaats ligt (zieafbeelding 3).

Confrontatie met de optimale
sectorale wensbeelden
Door de huidige hydrologie te confronteren met de optimale sectorale wensbeelden
worden deprobleemgebieden zichtbaar.
Probleemgebieden zijn diegebieden waar het
nu tedroogofte nat is.Deafbeeldingen 4aen
4bgeven de resultaten van deze confrontatie
met betrekking tot degrondwaterstand. In
afbeelding 4azijn de hoogste grondwaterstanden beoordeeld enzijn diegebieden aangegeven die in de huidige situatie te nat zijn.
Afbeelding 4btoont deresultaten van een
beoordeling van de laagste grondwaterstanden.
Derodegebieden zijn in de huidige situatie te
droog,deoverigegebieden zijn nat genoeg.
Verder zijn kaarten gemaakt met daarop de
gebieden waar te weinig kwel optreedt. In deze
gebieden kan ook inzicht in de grondwaterkwaliteit worden verkregen door de stroombanen tevolgen door dedoorstroomde pakketten.

Haalbaarheid
In deze stap ismet behulp van het modelleninstrumentarium een analyse uitgevoerd
naar de haalbaarheid van de wensen vanuit de
verschillende sectoren. Hiervoor zijn eerst
zoveel mogelijk maatregelen gedefinieerd,
zoals het verhogen van de peilen in het oppervlaktewater, het reduceren van grondwateronttrekkingen, het dempen van watergangen
en het bevorderen van infiltratie. Deze maatregelen (hydrologische ingrepen) zijn vervolgens afzonderlijk voor het gehele gebied doorgerekend. Het doel van deze actie isdie
(probleem) gebieden te selecteren waar de
afzonderlijke maatregelen effect hebben en die
effecten te beoordelen.

Simuatie huidige hydrologie
Dehuidige grondwatersituatie is bepaald
voor 1985en 1986.Voordezejaren ishet modelinstrumentarium (demodellenMOZART,
MONAenNAGROM)gecalibreerd.Dit in opzet
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landelijk instrumentarium, ontwikkeld en in
gebruik bij het RIZA,berekent grondwaterstanden, stijghoogten, afvoeren en kwelfluxen.
MOZARTleverteenvoedingsterm aan
NAGROM terwijl NAGROM weer de kwelflux
aan MOZARTlevert.VoordezeGGS-studieis
het landelijk instrumentarium verfijnd.

Wemhoogstegrondwaterstandtenopzichtevanhetmaaiveld.
wens hoogste grondwaterstand
(t.o.v. maaiveld)
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Vervolgens zijn de maatregelen gestapeld
doorgerekend, eerst voor desector natuur en
daarna voor de landbouw, multifunctioneel
bosen bebouwing. Met gestapeld wordt
bedoeld dat alle maatregelen dieeffect hebben,
gezamenlijk zijn doorgerekend. Hierdoor
wordt inzichtelijk gemaakt wat vanuit technisch oogpunt maximaal haalbaar is.De effecten van dezehydrologische ingrepen zijn
beoordeeld binnen de sector zelfmaar ook
naar deomgeving, het zogeheten uitstralingseffect. Confrontatie van de berekende grondwaterstanden met het wensbeeld voorde laagstegrondwaterstand levert een overzicht met
gebieden waar de laagste grondwaterstand
niet, net ofruim gehaald wordt. Dit wordt
geïllustreerd in afbeelding 5waar als voorbeeld het zuidwestelijk deel van het proefgebied Beerze-Reusel wordt getoond.

Bestuurlijke keuzes
Uit de berekeningsresulraten kan worden
afgeleid ofde wensbeelden niet,juist of ruim
gehaald kunnen worden.Als het wensbeeld
niet wordt gehaald zal een (bestuurlijke) keuze
gemaakt moeten worden waarbij uit een drietal oplossingsrichtingen gekozen kan worden.
Deze mogelijke oplossingsrichtingen kunnen
zijn het accepteren van een sub-optimaal
wensbeeld, het aanpassen van de hydrologische maatregelen (extremer uitvoeren of
eventueel een andere maatregel) ofhet aanpassen van het landgebruik en daarmee wordt
dan een andere sectorale wens gedefinieerd.
In het gevalhet wensbeeldjuist gehaald
wotdt, betekent dit dat het wensbeeld alleen te
halen ismet het maximale pakket aan maatregelen.Wanneer het wensbeeld ruim gehaald
kan worden,zijn verschillende keuzes van
pakketten van maatregelen mogelijk. Ookis
het mogelijk om verschillende maatregelen
minder intensiefuit tevoeren,dat wil zeggen
in plaats van bijvoorbeeld grondwateronttrekkingen volledigtestoppen,deze tereduceren of
in hetgevalvan bijvoorbeeld het dichten van
watergangen deze maatregel minder intensief
uit tevoeren.Het isuiteindelijk een bestuurlijke keuzeom in overlegmet de doelgroepen
tot overwogen keuzes te komen. De resultaten
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tedroog

Aft). 5:

Wensbeeldlaagstegrondwaterstand.

Ajb.4:Beoordeling hoogsteen laagstegrondwaterstanden.

vandemodelberekeningen zullendaarbij
behulpzaammoetenzijn.Ookishet mogelijk
omaanvullendeberekeningen tedoen.
Resultaten en bruikbaarheid
berekeningen
Demethode,zoalsdezeisontwikkeld in
hetkadervandezestudie,blijktgeschiktte
zijn voorhetbepalenvandegewenstegrondwatersituatieopregionaleschaal.Demethode
isechterschaalonafhankelijk. Datbetekentdat
alsdeinvoergegevensophetjuistedetailniveau beschikbaarzijn, demethodeopelk
gewenstschaalniveau toegepastkanworden.
DeprovincieNoord-Brabantbeschikt daarmee
overeengoedinstrument omvoordeverschillendesectorendeoptimalesectoralegrondwatersituatiegebiedsdekkend in tevullen,de
zogeheten schotten-vast situatie.Vervolgens
kanzijaandehand vaneen modelmatige
studiebepalenofdezewensen naastelkaar
kunnen bestaanenhoedezegerealiseerd
kunnen worden(de'schotten-los'situatie]. Op
basisvanderesultaten kunnen beleidsmatige
keuzeswordengemaakt.Metanderewoorden,
dezemethodelevertinformatie overde
probleemgebieden engeeft vervolgensop
provinciaalniveau oplossingsrichtingen.
Tijdens dezestudiezijn strengecalibratieeisengebruiktenbij toepassingvandeze
methodeopdeoverigegebiedenwordtditook
sterkaanbevolen.
Metbetrekkingtotdebetrouwbaarheid
vanderesultaten kanopgemerkt worden dat
uitspraken mogelijk zijn voorgridsvan250x
250meter.Ditheeft temaken metdebeschikbaarheid vaninformatie dieveelalisweergegevenopkaarten meteenschaal 1:50.000. De
onzekerheden inmodeluitvoer liggeninde
ordevandecimeters.Demargesinwensbeeldenbedragenzo'n7,5à10cm.Metdeze
methodekunnen uitspraken wordengedaan
opgebiedsniveau, nietopperceelsniveau.Als

strategiewordtdanookaanbevolen omdeze
methodeopgebiedsniveau toetepassenen
voordelokaleschaalaanvullende detailstudies
telatenverrichten (aldannietmetdeze
methode).

NOTEN

GGS:een zodanig beheerstegrondwatersituatie (zowel
kwantitatief als kwalitatief), dat een duurzaam gebruik
vangrondwater door belanghebbende sectoren én een
duurzame ontwikkeling van natuur, bosen [andschap
gewaarborgd zijn. Tcgcmvoordig spreken weovereen

Verdere toepassing
DeprovincieNoord-Brabant isintussen
meteenproject begonnen,waarbij deontwikkeldemethode,inclusiefdeaanbevelingen,
toegepast wordtvoordegeheleprovincie.De
eerstestap,hetdefiniëren vandesectorale
wensbeelden isinmiddelsgereed voordehele
provincie.Ditbetekentdatdesectoralehoogsteenlaagstegrondwaterstand voorde
huidigesituatieenvoordesituatiedatde
EcologischeHoofdstructuur isgerealiseerd,
beschikbaar is.Daarnaastzijn kaarten
gemaaktvandehoogsteenlaagste natuurlijke
grondwaterstand, denatuurlijke kwelsituatte
envandeverschillen tussendewensende
natuurlijke situatie.

gewenstgrond- enoppervlaktewater regime (GGORJ.
**

Optimale (sectorale)grondwarersituatie: eengrondwatersituatie opgesteld voor een bepaalde sector (landbouw,
natuur, bebouwing, multi/unctionecl bos), dievoor een
seetor alsoptimaal wordt beschouwd. Daarbij isvoor de
grondwaterstand eenbepaalde bandbreedte opgegeven,
door een minimaal en maximaal toelaatbaregroudwatctstand teonderscheiden per (andgebruiksvorm.

*** (Historische] referentie: eengemiddelde grondwaterstand
zoals dieaanwezig wasgedurende omstreeksdeeerstehelft
van dezeeeuw.De rc/erentiegrondwaterstand iseen aan
eenbodemtypegekoppeldegrondwarerstand ojgrondwaterstandsvcrloop. In demeesregevallen hee/rhet betrekking op de 'naruurlijkc'grondwarerstand.
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