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lokalegtondwater kent een intetactie met, en
wordt beïnvloed door, het tegionale grondwater viakwelofwegzijging en door de peilkeuze.
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Vooreenweloverwogen integraleafweging bij dekeuzevan hetwaterpeil iskwantitatieve informatie
nodig overliet bodem-watersysteem. Omdat die informatie zieh oververschillende bodems,grond-en
oppervlaktewater uitstrekt, zijn geïntegreerde rekeninstrumenten nodig.Alterra en het Hoogheemraadschap van Rijnland ontwikkelden het 'Framework Integraal Waterbeheer MultiSWAP (FIW
MultiSWAP], Dit integreertopeen moderne wijze dewater- enzouthuishouding van bodenisen
oppervlaktewater.
Het waterbeheer verandert van functiebedienend en volgend naar watersystcemgericht
en medesturend inderuimtelijke ordening.
Dezemanier vandenken enwerken moet in de
praktijk veelal noggestalte krijgen, zodat het
meer integraal maken van hetgevoerde peilbeheer alsonderdeel van écht integraal waterbeheer van degrond komt.Vootde waterbeheerder in laag-Ncderland leidt deze transitie
tot devolgende afwegingen:
•

Hoe kunnen functies op het land en van
het watersysteem gelijktijdig en evenwichtig worden bediend?
• Wat isdegewenste interactie tussen boezem en polder?
• Zijn degevolgen van lokale keuzes op het
lokalebodem- en watersysteem acceptabel
(bijvoorbeeld de interactie tussen ondiep
grondwater en oppervlaktewater en zaken
alsbodemdaling] en zijn degevolgen van
deze keuzes eveneensacceptabel voot het
regionalesysteem(bijvoorbeeld de interactie tussen ondiep en diep grondwater)?
Dezeafwegingen kunnen worden gemaakt
met ondersteuning van bijvoorbeeld de eerste
versievanhet Waternood-insttumentarium
dat door deSTOWAisontwikkeld6' (zieook
H 2 0 nr. 17).Inzicht in dewerking en kennis
van het beschouwde watersysteem iscruciaal
als basis voorde integrale afweging. De afweging iseen lastige klus:naast techniek en
watetbeheer spelen ook politiek-juridische en
psychologische aspecten een rol van betekenis.
Depeilen in de poldet komen tot stand na
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een afweging van alle relevante belangen in
hetgebied.Dezebelangen hangen samen met
de functies van het land, maar ookdie van het
watet en de oevers.Vaakzijn voor deze laatste
streefbeelden beschikbaar. Een peilvak kent
dus functies dieeisen stellen aan het watetbeheer,met peilbeheer alsonderdeel. Zo'n
gebied bestaat concteet uit petcelen met een
eventueelverschillend landgebruik, bodemtype, maaiveldhoogte en ontwateringsmiddelen,
naast watetgangen met een eigen functie. De
landfunctie behoeft een bepaald optimaal
grondwaterstandregime, uitgaande van een
combinatie van fysieke pcrceelsinformatie. Het
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Desamenstelling van het polderwater
wordt beïnvloed doot met name landbouwkundige praktijken, debodem, lozingen van
afvalwater en de atmosferische depositie.Daatnaast hangt desamenstelling van het open
watet in deNederlandse poldergebieden op
velemanieren samen met hetgevoerde peilbeheer^.
Het peilbeheer stuurt immets de inzet van
hetgemaal, debediening van deinlaat en is
van invloed opde kwelen wegzijging van en
naar het regionalegrondwater.Daarnaast is
het peilbeheer van invloedop de warerdiepte
in de sloot,degtondwaterstand opdepercelen
en beïnvloedt daarmee bodemfysische en -chemische processen in debodem van zowel het
perceel alsde sloot.
Het doel van de waterbeheerder iseen
zodanige integrale afweging temaken in de
peilkeuze dat enerzijds de functies in een peilgebied voor hetgebied alsgeheelgoed bediend
worden.Daarnaast zalhet waterbeheer in de
polder ende invloed ervan opde boezem vice
versaoptimaal moeten zijn, terwijl de waterhuishouding voor beide beheersbaar moeten
zijn, ook op langere termijn. Een daadwerkelijk integtaal wateibehect isaldus gestoeld op
een integrale afweging van belangen, van
landfuncties in eengebied en van watetfuncties op lokale tot regionale schaal.Dit levert
spanningen op in depraktijk, welkedeels veroorzaakt worden door bestuurlijke keuzes,
maar vaak ookdoorgebrekkig inzicht in
kwantitatieve aspecten van water en opgeloste
stoffen. Eengrondige analyse van her watersysteem isvereist.Naast opttedende grondwaterstanden zijn vooralde water- en stofba-

Conceptueel hydrologisch model voorFIW MultiSWAP.
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Dehuidige FIWMultiSWAP-applicatieis
samengesteld uit devolgendeonderdelen (zie
ook afbeelding 2):
eengebiedsschematisering voor bodem en
oppervlaktewater, aangemaakt inArcView;
eigenschappen van onderscheiden plots,
waterlopen en kunstwerken, waterkwaliteits-en meteogegevens,opgeslagen in een
MS-Acccss databestand;
softwarecomponenten voor het beheer van
deverschillende onderdelen van deapplicatie(bijvoorbeeld rekenvolgorde en datatransfer) endegeavanceerde aansturing
van kunstwerken;
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OverzichtvancomponentenindeapplicatieFIWMultiSWAP.

lansen relevant,zowelopgesteld voor een pcilvakalsvoor het oppervlaktewater binnen een
peilvak.Aansluitend volgteen analysevan bijvoorbeeld deoptredende stroomsnelhcden,
verblijftijden en stofconcentraties in het open
water.
Dezeinformatie isdebasis voor een integraleafweging die moet leiden tot een peilkeuze, het best ingebed in een gebiedsgericht en
integraal waterbeheer opoperationeel niveau.
In toenemende mate zal in depraktijk daarnaast rekening moeten worden gehouden met
waterberging en deafvoermogelijkheden van
water alsgevolgvanzwareneerslag.Dit levert
veleuitdagingen op voor deregionale waterbeheerder,zowel intern alsnaar de ingelanden
toe. Het isen blijft zaak om zoweldeproblemen alsookde mogelijke oplossingen intern
en met destreek tecommuniceren, met name
om redenen van draagvlak en daadwerkelijke
realisatie.
Vooreen weloverwogen integrale afweging
bij pcilkeuze iskwantitatieve informatie nodig
over het bodem-water-systecm.Modellen lijken hiervoor onontbeerlijk. Omdat de benodigde informatie zichover verschillende
domeinen uitstrekt (zieook afbeelding i) zijn
geïntegreerde rekeninstrumenten nodig.Vaak
zijn geïntegreerde modellen weinig inzichtelijk, terwijl behoefte bestaat aan transparante
en solidemodellen.Daarnaast moeten zij snel
en flexibel kunnen worden ingezet en nauwkeurige en betrouwbare uitkomsten leveren.
Om op deze eisen in te kunnen spelen iseen
ontwikkeling inganggezet om rekenmodellen
op te bouwen uit goed gedefinieerde componenten. Met dejuiste componenten kunnen
modellen en modelketens opmaat worden

samengesteld.Tegelijkertijd vereenvoudigt
dezeaanpak beheer en onderhoud en bevordert zowelde reproduceerbaarheid alshet hergebruik van desoftware in onderdelen.
Het hier gepresenteerde rekeninstrument
heet Framework Integraal Waterbeheer MultiSWAP?),kortwegFIWMultiSWAP.Dit instrument integreert opeen moderne, volledig
dynamische manier dewater- en zouthuishouding van bodems en oppervlaktewater, rekening houdend met deinvloed van een regionaal grondwatersysteem hierop.FIW
MultiSWAPwordt bij het Hoogheemraadschap
vanRijnland ingezetom deaspecten van
waterkwaliteit binnen peilbesluiten en integrale projecten tekunnen onderbouwen en te
kwantificeren. Het instrument iszowel
geschikt om strategischekeuzes inhet waterbeheer teonderbouwen alsookom operationeel peilbeheer vorm tegeven.
FIWMultiSWAP isgebaseerd op het conceptuele hydrologische model (zie afbeelding i).Tussen alleonderscheiden subdomeinen kunnen interactiesplaatsvinden. Voorelk
subdomein zijn inmiddels componenten ontwikkeld, veelalop basis van bestaande rekenmodellen.Om de interactie teregelen tussen
decomponenten, dedata endegebruiker is het
geheel ingebed in een raamwerk. Daarmee is
dewegingeslagen naar een'Component Based
Development'.
Doordegestructureerde aanpak is het
mogelijk om allerlei interacties en sturingen
in het model in tebrengen.Bijvoorbeeld stuwpeilen en aan- en afslagpeilen van gemalen
kunnen afhankelijk worden gemaakt van
grondwaterstanden en stofconcentraties in
delen van het gebied.

rekenkernen voorde simulatie van de
waterstroming in deonverzadigde zone en
het bovenste deel van deverzadigde zone
(SWAP1',stroming en verdelingvan oppervlaktewater én transport ende verspreiding vanstoffen in bodem en oppervlaktewater;
Graphical User Interface, waarmee de
gebruiker de opties voorde simulatie
instelt en de resultaten analyseert;
een set post-processors om rekenresultaten
om tezetten naar MSExcel ter berekening
van water- en stofbalanscn enom nat- en
droogteschades in te kunnen schatten
(Bodep-en HELP-methode).
Hiermee kent het rekeninstrument de volgende functionaliteiten:
Water-en stoftransport kunnen in meerdereééndimensionale-bodemkolommen
met verschillende eigenschappen (bijvoorbeeld bodem, ontwatering, maaiveld,
landgebruik) tegelijkertijd en parallel
doorgerekend worden;
Dynamische uitwisseling van water en
stoffen tussen bodemkolommen en open
waterlopen;
Simulatie van debieten en stofconcentraties in het oppervlaktewater;
Pseudo-dynamische interactie van bodemkolommen en waterlopen met regionaal
grondwater (opbasis van statisch veronderstelde stijghoogten);
Massabalansen voor water en zout opdag-,
maand-, enjaarbasis en schattingen voor
nat- en droogtcschades;
Sturingsmechanisme:sturen aan de hand
van een opgegeven peilbeheer (eenvoudig)
ofopeen combinatie van variabelen zoals
grondwaterstanden, bodemvochtgehalten
ofstofconcentraties (complex).
Doordecombinatie vanderekenkernen is
een applicatie ontstaan diede mogelijkheid
heeft voorde integrale beschrijving vande lotgevallen van water enstofin debodem, het
bodemwater en het oppervlaktewater op een
regionale schaal.
Het rekeninstrument zalbijRijnland in
H 2 0 !| 10-2003
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op waterkwaliteit een rol.In veenweidegebieden kan de analyse hiervan echter niet los
gezien worden van het gevoerde peilbeheer. De
Vlietpolder iseen niet afgeveende veenweidepolder van 200ha omvang.Depolder kent
grasland alsbelangrijkste gewas,en koopveencn licdeerdgronden als belangrijkste bodemtypen.Demeest voorkomendegrondwatertrap is
IIenHa.

O Uitslaggemaal
O Overigekunstwerken
/\/Geschematiseerd oppervlaktewater
|
I
I

A/b. 3:

1 Plot 12
| Overigeplots
|Hoogmade

200

OverzichtskaartVlietpolder. Hoogmadeligtindeiioordwcsthockvandepolder,deKrommeDoesenWijdeAa
(boezemwater)begrenzendepolderaandenoordzijde.

het algemeen ingezet worden om effecten in te
schatten van varianten van peilbeheer voor
polderwateren opwaterkwaliteit en op interactie tussen boezem en polder. Opdit moment
wordt het rekeninstrument ingezet binnen
een aantal projecten: het flexibel peilbeheer
van polderwateren?),het veenweideproject2) en
het project in polder deNoordplasS'.Dezepro-

Tabel1.

jecten worden in de loop van ditjaar afgerond
met een eindrapportage.
Alsvoorbeeldgebied isvoordit artikel de
Vlietpolder nabij Hoogmade gekozen, dat
tevens projectgebied isvoor het veenweideproject (afbeelding 3).IndeVlietpolder speelt met
name de vraag naar deinvloed van bemesting

Gemetenenberekendewaterbalansenvoorde Vlietpoldervoor20ooenzooi(eenheid: 10.000kubiekemeter
perjaar).
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Inde loop van 1999iseen veldmeetcampagne opgezet om dewater- en stofstromen
(chloride,sulfaat, stikstof, fosfor) indepolder
en van en naar de boezemen het regionale
grondwater tekwantificeren. De waterbalans
voor depolder isgepresenteerd in tabel 1 voor
zowelgemeten alsberekende waarden. Het
verloopvan deberekende grondwaterstand
van een modelplot tegen het gemiddelde
grondwaterstandverloop van twee hiermee
overeenkomende percelen istezien in afbeelding 4.Deberekendegrondwaterstanden laten
een snellere engrotere daling naast snellere
stijgingen zien dan demetingen.De bodemfysische karakteristieken van veengrond zoals in
het model gebruikt zijn opdit moment nog
ontleend aan deStaringreeks.
Uitde tabel valt in hoofdlijn op te maken
dat debalans voor 2001 redelijk tot goed klopt.
Degemeten gemaalafvocr in debalans voor
2000kan echter overschatzijn, omdat in2001
een revisieeneen ijking plaatsvonden.Verder
dient opgemerkt te worden dat het Vlietpoldermodel nog niet geijkt is,maar uitsluitend
opzijn werking isgetest (technische validatie).
Gegevendezestand vanzaken stemt het berekeningsresultaat reeds tot tevredenheid en
schept voldoende vertrouwen in de kwaliteit
vandeuiteindelijke modelberekeningen later
ditjaar.
Afsluitend isin afbeelding 5nogeen voorbeeld isgegeven van mogelijke effecten van
grondwatergestuurd peilbeheer ten opzichte
van conventioneel peilbeheer. Hiertoe isvoor
plot 12 een instelwaarde opgegeven voorde
grondwaterstand van 0,4meter beneden maaiveld.Indien deberekende grondwaterstand
hierboven komt,dan wordt het (oppervlaktewater) streefpeil in het peilvak verlaagd van0,5
meter beneden maaiveld naar 0,75meter beneden maaiveld en andersom. Hetgevolg hiervan
isdat piasdras-situaties minder frequent voorkomen.
Opdit moment isde beschreven software
bij Rijnland operationeel voor een drietal verschillende poldersystemen:de Vlietpolder
(veenweide 200ha),deNoordpias (diepe droogmakerij 4400ha)en eenproefgebied van ruim
vijfhectare in omvang voor flexibel peilbeheer
in een veenweidegebied.Ditjaar wordt de softwarewaarschijnlijk ingezet om parallel te
rekenen met het Waternood-instrument in
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Grondwaterstand (cm-mv)
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Peilbeheer in her Hollandse veenweidegebied. Literaruur-
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Gemetengrondwaterstand(stippellijn)endeberekendegrondwaterstand(doorgetrokkenlijn)inplot12von
deVlietpoldervoordejaren2000-2001.
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eenproefproject, om te komen tot een gewenst
grond- en oppervlaktewaterregime inclusief
eengoedewaterkwaliteit. Daarnaast wordt aan
routinematiggebruik gedacht ter ondersteuning van zoweldevoorbereiding van peilbesluiten inzake aspecten van waterkwaliteit,
alsmede voor de bepaling van operationele
aspecten van waterbeheer. DeinFIWMultiSWAPaanwezige complexe sturingsmechanismen kunnen een scalaaan beheersvarianten
opleveren die toekomstig waterbeheer, inclusiefhoogwaters, mede vorm kunnen gaan
geven.Daarnaast kan de FIWMultiSWAPapplicatie een belangrijk uirgangspunt zijn
voorde beschrijving van nutriè'ntenstromen in
bodem en oppervlaktewater. De geïntegreerde
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aanpak van kwantiteits- en kwaliteitsmodellering maakt momenteel berekeningen voor
zout- en pesticiden mogelijk. Een uitbreiding
richting nurriëntcnmodellering ligt voorde
hand.Degepresenteerde FIW MultiSWAP-software om rekenmodellen rebouwen geeft
kwantitatief inzicht in watersystemen en leidt
tot beter afgewogen keuzes in integraal waterbeheer, zowel operationeel alsstrategisch. De
inzet van het rekeninstrument kost nogal wat
aan kennis en veldmetingen zijn gewenst,
maar dewaterbeheerder krijgt ermeer voor
terug. Het rekeninstrument blijft voorlopig in
ontwikkeling, mede op basis van ervaringen
zoals dieuit het gebruik ervan in de praktijk
zijn gekomen enzullen komen.

bclastiug van oppervlaktewater ineen diepe doorgmakerij.
Opzet onderzoek, inrichting meetnet en eerste resultaten
Polderde Noordpias. NITG-TNO-rapport NITG 00-5-B.
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STOWA(2oo2). Instrumentarium Waternood. Handlei-
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Werkgroep Flexibel Peilbeheer {199S}.Plan van Aanpak

ding softwarepakket.

flexibel peilbeheer poiderwatereti. Zin eti onzin van flexibel peilbeheer in veenweidegebieden nier een agrarische
Junctie. Waterschap De Oude Rijnstromen, Hoogheemraadschap van Rijnland, Waterschap Wiick & Wierickcen
Waterschap Groot-Haarlemmermeer.

Vergelijkingnissen de berekendegrondwaterstanden inplot 12bijconventioneel peilbeheer in het oppervlaktewateren^jrondwatergestuurd peilbeheer voordeeersteviermaanden van2000.
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