Waterbeheer rondom de Groote Peel:verkenning van scenario's
met wiskundige optimalisering

Inleiding
Regionaal waterbeheer speelt zich af
binnen een context van diverse belangen.
Grond- en oppervlaktewater vormen
tezamen een integrerend medium dat de
belangen met elkaar verbindt. Landbouw,
natuur en drinkwaterwinning komen
daarbij het meest in beeld, maar zijn lang
niet de enigen in relatie tot de regionale
waterhuishouding.
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Een belangenconflict vormt vaak de
aanleiding tot een regionaal-hydrologische
studie. Tegenwoordig wordt meestal een
computermodel opgezet waarmee
inrichtings- en waterbeheervarianten
worden doorgerekend om bijvoorbeeld de
effecten op landbouw en natuur te
bepalen. De coördinerende beleidsinstantie tracht vervolgens op basis van de
aangeleverde informatie een oplossing te
kiezen die enerzijds strookt met de maatschappelijke prioriteitsstelling en anderzijds ook haalbaar is - de betrokkenen
moeten er ook aan mee willen werken. Dit
zoeken naar een maatschappelijk
aanvaardbare en ook werkbare oplossing
blijkt in de praktijk vaak zeer moeizaam te
gaan. Daardoor moeten er herhaaldelijk
nieuwe varianten worden doorgerekend.

Samenvatting
Het natuurgebied de Groote Peel (1.360 ha) is een hoogveenrestant dat op 1juli
jl. de status van nationaal park heeft gekregen. De doelstelling van het onderzoek
was te komen tot een optimalisering van waterhuishoudkundige maatregelen in
het landbouwgebied rondom de Groote Peel. Dit met het oog op het scheppen
van condities die bescherming en herstel van natuurwaarden mogelijk maken,
evenwel met inachtneming van de in het gebied aanwezige andere belangen.
Hiervoor is een beleidsondersteunend modelleninstrumentarium opgezet. Het
bestaat uit een combinatie van simulatie- en optimaliseringsmodellen van de
regionale hydrologie en effecten op natuur en landbouw. Eén van de verkregen
scenario's dient nu als uitgangspunt bij het uitwerken van een wateraanvoerplan
voor de omgeving van de Groote Peel.

voor de provincies Limburg en NoordBrabant een optimaliseringsonderzoek
gedaan [Van Walsum, 1990]. Daarbij ging
het om optimalisering van waterhuishoudkundige maatregelen in de omgeving van
het natuurgebied. Dit met het oog op het
scheppen van condities die bescherming
en herstel van natuurwaarden mogelijk
maken, evenwel met inachtneming van de
in het gebied aanwezige andere belangen.
Aanleiding tot het optimaliseringsonderzoek was de behoefte om het voorlopige
'standstill'-beleid voor de 2 km-bufferzone
(zie kader) ruimtelijk te verfijnen en aan
te vullen tot een integraal waterbeheer in
de vorm van een 'maatpak'.

In een situatie met sterk tegengestelde
belangen zal het vaak lonend zijn om
gebruik te maken van wiskundige
optimalisering omdat daarmee de
gebruiksmogelijkheden van een regionaal
systeem maximaal kunnen worden benut.
Dit heeft als voordeel dat de belangentegenstelling feitelijk wordt verminderd,
zodat er meer ruimte ontstaat om aan de
diverse wensen tegemoet te komen. Uiteraard vergroot dit de kans op succes. Het te
hulp roepen van optimaliseringstechnieken betekent echter niet dat het
beleid geen keuzes meer hoeft te maken:
van een beleidsmatige deusex machina is
geen sprake. Wel kan optimalisering
helpen bij het verkennen van een scenario
dat op een evenwichtige wijze tegemoetkomt aan de diverse belangen: een kloppende (water)balans op beleidsniveau!

Goncreet zijn de volgende activiteiten
onderzocht:
- drainage van landbouwgronden;
- beregening van landbouwgronden uit
grond- en oppervlaktewater;
- peilbeheer van oppervlaktewater, met
of zonder wateraanvoer (met als extreme
variant het plas-dras-zetten van landbouwgronden);
- grondwateronttrekking voor waterwinning.
Bij de optie 'peilbeheer met wateraanvoer'
gaat het om aanvoer van Maaswater via
de diverse kanalen die de omgeving doorkruisen. Hoewel de kwaliteit van het
aanvoerwater te wensen over laat, wordt
dit niet als een onoverkomelijk bezwaar
gezien: de landbouwgronden die eventueel van aanvoer worden voorzien,
hebben namelijk geen ecologische waarde
die door dit Maaswater sterk negatief
wordt beïnvloed. De diepe grondwateronttrekkingen voor waterwinning zijn
slechts globaal op hun effecten
bestudeerd. Deze onttrekkingen vormden
geen onderdeel van het optimaliseringsonderzoek.

De problematiek van de Groote Peel en
het omringende landbouwgebied is een
voorbeeld van een belangenconflict met
een regionaal-hydrologische achtergrond
(zie kader). DLO-Staring Centrum heeft

In het navolgende wordt eerst een overzicht gegeven van de gebruikte onderzoekaanpak, bestaande uit een modelleninstrumentarium. Vervolgens wordt op de
onderdelen 'simulatiemodel' en 'optimali-

seringsmodel' apart ingegaan. Deze
onderdelen worden steeds afgesloten met
een paragraaf over de manier waarop het
model is gebruikt, gevolgd door enkele
rekenresultaten. Ten slotte wordt een
korte nabeschouwing gegeven.
Onderzoekaanpak
Een 'maatpak' voor de maatregelen op
regionaal niveau in het gebied rondom de
Groote Peel houdt in dat er een ruimtelijk
gedifferentieerd beleid wordt geformuleerd dat ook op een afgewogen wijze
rekening houdt met de verschillende deelbelangen. Op regionaal niveau zijn dat het
natuurbelang, het landbouwbelang en de
kosten van maatregelen in het landbouwgebied gericht op natuurherstel binnen de
Groote Peel. Een ruimtelijk verfijnd beleid
houdt in dat er per ruimtelijke eenheid
(bijv. per 150 ha) wordt gedifferentieerd.
Vooral het ruimtelijke aspect heeft tot
gevolg dat bij het zoeken naar een
'efficiënt' scenario er zeer veel varianten
mogelijk zijn. Met efficiënt wordt bedoeld
dat de mogelijkheden van de regionale
hydrologie zo goed mogelijk worden
benut. Het wordt dan aantrekkelijk om
gebruik te gaan maken van wiskundige
optimalisering.
In afbeelding 1is geïllustreerd hoe de hier
toegepaste methode verschilt van beleidsondersteuning met alleen simulatiemodellen. Uit de richting van de pijlen
blijkt dat de werkwijze van de optimaliseringsmethode omgekeerd is ten opzichte
van die van de simulatiemethode. Bij de
simulatiemethode vraagt de beleidsinstantie om een voorspelling van de
effecten van bepaalde maatregelen
(bijvoorbeeld een 'standstill' voor de
2 km-zone) op de door hem van belang
geachte functies (bijvoorbeeld landbouw
en natuur). Bij de optimaliseringsmethode
formuleert het beleid randvoorwaarden
voor één of meer van de functies. Ook
wordt op een geaggregeerd niveau aangegeven hoeveel middelen beschikbaar
zijn voor het voldoen aan de opgelegde
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De Groote Peel - een belangenstrijd met regionaal-hydrologische
achtergrond
DeGroote Peel (1.360ha) iseen hoogveenrestant op degrensvan Limburg enNoord-Brabant.
Door de relatief hoge ligginginhetlandschap iserpermanent wegzijging vanuit het natuurgebied naar deondergrond.Dezewegzijging komtgedeeltelijk terug alskwel indeomringende
landbouwgebieden. DeGroote Peel herbergt zeldzamewaterstandsafhankelijke vegetatietypen.
Quaoppervlakte neemt daarbij 'levend hoogveen'een bescheiden plaats in.Hetareaal levend
hoogveen iskleiner dan 1ha.Levend hoogveen isechter slechts de 'top'vaneenserie waterstandsafhankelijke vegetatietypen dieintabel Izijnopgesomd.
DeGroote Peelisin1980 erkend alseen'wetland'krachtens de RamsarConventie. Daarnaast
isdeGroote Peeleen internationaal erkend vogelreservaat - in1986ishettot een speciale
beschermingszone verklaard volgensdeEG-Vogelrichtlijn.Voor vogelsisniet alleen het natuurgebiedzelf van belang,maar ook deomgeving.Soorten alsWulp enTureluur broeden in het
natuurgebied maarfoerageren grotendeels op devochtige graslanden rondom deGrootePeel.
Nadat in 1985deGroote Peeldestatusvan 'nationaal park inoprichting'hadgekregen,zijn
diverse inrichtingsmaatregelen genomen omdewaterpeilenteverhogen:stuwpeilen zijnverhoogden decompartimentering vanhetnatuurgebied isverder doorgevoerd [Projectgroep
deGroote Peel,1990].Dedaaruit resulterende peilverhoging heeft geleidtotenige extrawegzijging naar deondergrond - en dus ook enige extra kwelinbepaalde delenvan het
omringende landbouwgebied.Inreactieopdeontwikkelingen zijndeboeren indeomgeving
vandeGroote Peelvanaf 1985 buisdrainage gaan aanleggen:in1988wasal38%van de
drainagebehoeftige grond ontwaterd.Ditheeftdewegzijging vanuit hetnatuurgebied extra
versterkt endewaterpeilen verlaagd.Daarmee washetbelangenconflict eenfeit.Anderzijds
lopendebelangen vanlandbouw en natuur deelsook parallel,inverband metde mogelijkheid
om Maaswater aantevoerentijdens dezomermaanden.Aanvoer vangebiedsvreemd water naar
hetomringende landbouwgebied kan dewegzijging uitdeGroote Peeltegengaan (door
verhoging vandewaterdruk indeondergrond),terwijl hetlandbouwinkomen ook gunstig wordt
beïnvloed (door toenamevandecapillaire opstijging en dusook de gewasproduktie).
Aan detoename vandrainage iseeneindegekomentoenGedeputeerde Statenvan Limburgen
Noord-Brabant een'standstill'voor drainage en beregening hadafgekondigd ineenzonevan2
km rondom hetnatuurgebied.Eind 1988wees hetministerie vanVolkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening enMilieubeheer een bufferzone van600 maanvia bestemmingsplanprocedures.
Uitbreiding vandrainage en beregening werden daarmee vergunningplichtig.Vooral deze
maatregel leiddetothevige protesten vanuitde landbouw. Nalang aarzelenenhet inschakelen
vaneencommissie vandeskundigen'isin1990opvoordracht van hetministerie van Landbouw,
Natuurbeheer enVisserijdeexternewerking vandeNatuurbeschermingswet instelling
gebracht: binnen eenzone van2kmishetverder uitbreidenvandrainage en beregening
vergunningplichtig gesteld.Hetzelfdegeldtvoor de uitbreidingvandiepe grondwaterwinningen
meteeninvloedopdewaterstand indeGroote Peel.Op1 julijl.isdeGroote Peelofficieeltot
nationaal parkverheven.
Intussenwaren diverse onderzoeken verricht naar de ecologie vanhetnatuurgebied [Joosten
en Bakker, 1987]ennaar de hydrologie vandeGroote Peelinsamenhang metdie van de
omgeving [Poelman, 1987].Voor het ministerievanLandbouw,Natuurbeheer enVisserij heeft
DLO-Staring Centrum heteffect vanexterne bufferbassins voor hetopslaan vande winterafvoer
doorgerekend. Hetidee wasomindezomer hetopgeslagen watertegebruiken voor hetop peil
houden van hetgrondwaterniveau [Projectgroep deGroote Peel,1990].Vandeze optieis
uiteindelijk afgezien,onder meer omdat hetmodel eentegenvallend effect voorspelde. De
betrokken provincies hebben aan DLO-Staring Centrum gevraagd hethydrologisch onderzoek
voorttezetten.Hetdoelwastekomentoteen 'maatpak' vanmaatregelen voor het gebied
rondom deGroote Peel.Eenvandegevonden scenario's wordt nugebruikt bijhetverder
uitwerken vaneen raamplanvoor wateraanvoer [Grontmij, 1993].Derijksoverheid,delandbouw
endewaterwinningsbedrijven zullen hetaanvoerplan vermoedelijk gezamenlijk bekostigen.

A: Simulatiemethode

•^ Ajb. I - Schematische weergave van demanier waarop
de ontwikkeling van waterbeheersplannen tot stand
komt volgens desimulatiemethode (a) envolgens de
optimaliseringsmethode (b).

TABEL I - Voorkomen van enkele zeldzame
waterstandsafhankelijke vegetatietypen indeGr
Peel [naar Joosten en Hakker, 1987).
Oppervlakte

Vegetatietype

(ha)
Levend hoogveen
< 1
Hoogveenachtige levensgemeenschappen 13
Wollegras moerassen
7
Arme vochtige wilgenstruwelen
13
Rijke vochtige wilgenstruwelen
10
Herkenbroekbossen
3
Soortenrijke vochtige heide
40
Andere vochtige heide
30
Soortenrijke vochtige graslanden
35
Veenheiden
3
Ycenheide-berkenbossen
15
170

Totaal

functie-randvoorwaarden. Het kan hierbij
niet alleen gaan om de totaal beschikbare
financiële middelen, maar bijvoorbeeld
ook om de totaal beschikbare hoeveelheid
wateraanvoer.
Uitgangspunt van de optimaliseringsmethode is het kunnen beschikken over
een simulatiemodel. Het simulatiemodel
moet voor het bewuste gebied zijn
opgezet. Aan de hand van gevoeligheidsanalyses wordt vervolgens een vereenvoudigd model opgesteld dat kan worden
gebruikt in combinatie met een optimaliseringsalgoritme. Door de gepleegde
vereenvoudigingen is het nodig de met dit
optimaliseringsmodel gevonden scenario's
te evalueren met het simulatiemodel. Het
optimaliseringsmodel heeft namelijk
alleen een verkenningsfunctie, dat wil
zeggen het dient alleen voor het
verkennen en identificeren van scenario's.
In afbeelding 2 wordt uitgebeeld hoe de
simulatie- en de optimaliseringsmethode
in combinatie met elkaar worden gebruikt.
Voor de interpretatie van rekenresultaten
wordt gebruik gemaakt van het 'Interactive Comparative Display System'
[VanWalsum, 1992b].
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Afb. 2 - Overzicht van deonderzoekaanpak, waarin •
optimalisering wordt gecombineerd n/cl si/i/ulatic; een
interactief computersysteem dient voor de interpretatie
van verkende engeëvalueerde scenario 's. Voorafgaand
aan deuitgebeelde aanpak moet eerst het simulatiemodel
worden opgezet voor een bepaald gebied. Vervolgens
wordt hetoptimaliseringsmodel afgeleid uit hel
simulatiemodel, aan dehand van 'ruimtelijke
gevoeligheidsanalyses '(bijvoorbeeld 'wandelende
draincur').
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Of een bepaald scenario geschikt is om te
dienen als beleidsuitgangspunt wordt
overigens niet alleen bepaald door de
mate waarin bepaalde belangen worden
gediend, maar ook door de uitvoerbaarheid. De uitvoerbaarheid hangt enerzijds
af van de bereidheid van de verschillende
betrokken partijen om aan een scenario
mee te werken en anderzijds van de
mogelijkheden om een bepaald scenario
op te leggen. Bij het genereren van
scenario's is het mogelijk om met aspecten
van de uitvoerbaarheid rekening te
houden.
Simulatie van de regionale hydrologie
Regionaal model SIMGRO
SIMGRO [Querner en Van Bakel, 1989] is
een niet-stationair model dat de regionale
hydrologie op geïntegreerde wijze
beschrijft. Het modelconcept houdt het
Aß. 3 - Ligging van hetstudiegebied.

midden tussen 'eenvoudig' en 'complex'.
Het niet-stationaire karakter van de
berekeningen maakt het mogelijk de tijdsdynamiek van processen en effecten te
kwantificeren. Deze tijdsdynamiek is
(vooral in hellende gebieden) een essentieel aspect en laat zich bezwaarlijk
'vereenvoudigen' door bijvoorbeeld met
meteorologische gemiddelden van
neerslag en verdamping te werken. De
betrokken hydrologische systemen
bevinden zich namelijk slechts zelden in
een toestand van evenwicht waarin voor
langere tijd de waterstanden vrijwel
constant blijven. Het niet-stationaire
aspect is des te belangrijker wanneer
maatregelen moeten worden doorgerekend die een 'aan-uit' karakter
hebben zoals drainage en beregening:
- een drainagesysteem is alleen actief
wanneer de grondwaterstand boven het
drainbuisniveau komt;
- beregening wordt alleen toegepast in
situaties met een vochttekort.

-A_ Peelrandbreuk
Grens studiegebied
Provinciegrens

Implementatie van SIMGRO vereist het
opdelen van het te modelleren gebied in
deelgebieden. Het modelgebied heeft een
omvang van circa 12.000 ha (afb. 3). Het
landbouwgebied is opgedeeld in 67 deelgebieden, de Groote Peel in 16 deelgebieden. Aan de zuidzijde wordt het
modelgebied begrensd door de Noordervaart, aan de westzijde door de ZuidWillemsvaart en aan de noordzijde door
een lijn ter hoogte van Asten. Aan de
oostzijde wordt het begrensd door de
Peelrandbreuk, die de overgang markeert
tussen de Centrale Slenk (naar het
westen) en de Pcelhorst.
De stroming van grondwater wordt in het
model SIMGRO op een geschematiseerde
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voor het doorrekenen van twee series
scenario's. De eerste serie van negen
scenario's heeft betrekking op de 'autonome ontwikkeling' van beregening en
drainage; ieder scenario houdt een
bepaalde gezoneerde restrictie in (bijvoorbeeld het verbieden van drainage in de
2 km-zone rondom het natuurgebied).
Een tweede serie van negen scenario's
heeft betrekking op de uitvoering van
wateraanvoerplannen. In afbeelding 4 is
een overzicht gegeven van mogelijke
plannen voor de uitbreiding van wateraanvoer naar de omgeving van de Groote
Peel.

wijze beschreven door de ondergrond
voor te stellen als een opeenvolging van
(afwisselend) watervoerende en weerstandbiedende lagen. In de watervoerende
lagen wordt de stroming geacht horizontaal te zijn, in de weerstandbiedende verticaal. De onderste laag is de hydrologische
basis, die als volkomen ondoorlatend
wordt beschouwd. De wiskundige
beschrijving van stroming van grondwater
is in SIMGRO overigens gebaseerd op
een fijnere indeling van het gebied dan de
indeling in deelgebieden, lien driehoeksnetwerk van knooppunten vormt de
geometrische grondslag van de stromingsberekening (met de eindige-elementenmethode). Bij ieder knooppunt hoort een
zogenaamd invloedsoppervlak. Ieder
model-deelgebied bestaat uit een aantal
van deze invloedsoppervlakken; gemiddeld zijn het er in dit onderzoek circa
vijf per deelgebied.
SIMGRO beschrijft de hydrologie van de
bodem ('onverzadigde zone') op deelgebiedsniveau. Wel wordt er binnen een
deelgebied onderscheid gemaakt tussen
bijvoorbeeld maïs en gras. De interactie
tussen het bodemwater en het grondwater
wordt op een relatief eenvoudige wijze
gemodelleerd. Het verband tussen
bijvoorbeeld de vochtbehoefte van landbouwgronden en de beweging van het
grondwater komt evenwel goed in het
model tot uiting.
De interactie tussen het oppervlaktewater
en het grondwater wordt op knooppuntniveau gesimuleerd met een schematisering van het waterlopenstelsel; hierbij
worden drie hiërarchische niveaus van
ontwateringsmiddelen onderscheiden:

- het secundaire systeem (diepe sloten);
- het tertiaire systeem (ondiepe sloten of
drains);
- het greppelsysteem.
Eventueel kan ook met een primair
systeem voor kanalen worden gewerkt.
Voor het kunnen berekenen van het
oppervlaktewaterpeil wordt per deelgebied een waterbalans opgesteld. Er kan
een 'vaste' of een 'automatische' stuw
worden gesimuleerd. Een vaste stuw
bepaalt het peil aan de hand van een
relatie tussen de afvoer en de overstorthoogte. Ook wordt met bergingsveranderingen rekening gehouden. Een
automatische sluw bepaalt het peil aan de
hand van de waterbalans en het
zogenaamde streefpeil. Dit streefpeil
wordt in het model afhankelijk gesteld van
de grondwaterstand, volgens een van te
voren opgesteld peilbeheerschema. Het
(eventueel) afgevoerde water kan bij een
ander deelgebied als instromend water
binnenkomen, wat vooral binnen de
Groote Peel een belangrijk aspect van de
waterhuishouding is.
Voor een uitgebreidere beschrijving van
de wijze waarop SIMGRO voor de Groote
Peel en omgeving is uitgebreid en
geïmplementeerd wordt verwezen naar
Van Walsum [1990 en 1992a]. Verder
wordt daarin beschreven hoe hydrologische effecten zijn vertaald naar effecten
op het landbouwinkomen en op de ecologische waarde van de Groote Peel in
termen van het 'potentieel hoogveenareaal'. Daarbij wordt de wegzijging vanuit
de Groote Peel als cruciale tussenvariabele
gebruikt.
Gebruik simulatiemodel SIMGRO
SIMGRO is in eerste instantie gebruikt

Afb. 4 - Plannen voor uitbreiding van aanvoer van
gebiedsvreemd water via inlaatpunten in het Kanaal
van Deurne (A), de Zuid-Willemsvaart (B) en de
Noordervaart (C). lic pijlen geven de route van het
aauvoerwater aan naar de verschillende deelgebieden.
In de niet gearceerde deelgebieden ontbreken de
mogelijkheden voor wateraanvocr. In de bestaande
situatie iser aan de Brabantse kant al een aanvocrmogelijkhetd van 0,5 m3s'' (0,1 h~,-ha'1).

Voorbeelden rekenresultaten
Met SIMGRO is onder meer berekend
dat de huidige wegzijging vanuit de
Groote Peel (gemiddeld circa 160 mm per
jaar) voor circa 9% door drainage en
beregening uit grondwater wordt veroorzaakt (resp. 6% en 3%). Volgens de
gebezigde rekenwijze voor het vertalen
van hydrologische naar ecologische veranderingen heeft dit een achteruitgang
van het potentieel hoogveenareaal van
circa 25% veroorzaakt. Door grondwateronttrekkingen voor waterwinning is een
vergelijkbare achteruitgang teweeggebracht. Bij deze laatste berekening is
onder meer gebruik gemaakt van rekenresultaten voor de Centrale Slenk als
geheel [IWACO, 1987 en 1989].
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Optimaliseringsmodel voor het
verkennen van scenario's
Het optimaliscringsmodcl bestaat uit drie
soorten componenten:
- doelfuncties;
- bcslissingsvariabelen en de bijbehorende onder- en bovengrenzen;
- randvoorwaarden.
Doelfuncties
Een doelfunctie is een maat waarmee een
scenario kan worden 'gewaardeerd' vanuit
een bepaalde invalshoek, bijvoorbeeld die
van de landbouw. Als er meer doelfuncties
zijn dan is er vaak sprake van tegengestelde belangen, zoals in het onderhavige geval. De 'waardering' van een
scenario hangt dan onder meer af van de
individuele voorkeuren van de
beoordelaar.
In deze studie zijn er twee doelfuncties, te
weten:
- de verandering van het 'potentieel
hoogveenarcaal' van de Groote Peel;
- de verandering van het 'financieel
saldo' van het landbouwgebied.
Bcslissingsvariabelen
De beslissingsvariabelen zijn de
wiskundige representanten van de
mogelijke deelontwikkelingen, zoals
toename van drainage. Per variabele is er
een traject waarbinnen de mogelijke
opties voor de betreffende deelontwikkeling kunnen liggen: iedere variabele heeft
een ondergrens en een bovengrens. In
veel gevallen zijn er slechts twee mogelijkheden: de betreffende variabele kan alleen
ôf de onder- öf de bovengrens aannemen.
In dat geval is er sprake van een discrete
variabele.
Wat betreft de landbouw zijn de beslissingsvariabelen de mate van beregening
van landbouwgronden en de mate van
drainage van 'drainagebehoeftige'
gronden. Ook het wel of niet implementeren van (deel)plannen voor de aanvoer
van gebiedsvreemd water naar de omgeving van de Groote Peel is gerepresenteerd door beslissingsvariabelen. De
meest vergaande optie in het model is het
plas-dras-zetten van landbouwgronden.
Dit betekent dat het bewuste areaal uit
produktie wordt genomen.
De deelontwikkeling voor de waterwinning is niet in het optimaliseringsmodel opgenomen, omdat het modelgebied te klein is voor het ruimtelijk
optimaliseren van de lokaties van grondwateronttrekkingen.
Randvoorwaarden
Een randvoorwaarde heeft betrekking op

diverse beslissingsvariabelen tegelijk. Het
is bijvoorbeeld mogelijk dat de optelsom
van een bepaalde groep beslissingsvariabelen aan een grens is gebonden.
De totaal beschikbare aanvoercapaciteit is
een randvoorwaarde. Deze capaciteit kan
worden gevarieerd om te zien wat de
gevolgen zijn voor de regionale hydrologie
en de daaraan gekoppelde belangen. Ook
het areaal dat kan worden omgezet in
'plas-dras-zone' is een randvoorwaarde.
Ruimtelijkegevoeligheidsanalyses
IIet verband tussen de beslissingsvariabelen en de doelfuncties is afgeleid door
'ruimtelijke gevoeligheidsanalyses' uit te
voeren met SIMGRO. Voor bijvoorbeeld
de optie 'drainage' is het modelgebied
doorlopen door een 'wandelende
draineur', wat betekent dat per landbouwdeelgebied een simulatierun is gemaakt.

doorgerekend; daarvoor heeft het
regionale model 1005 (67x15) keer
gedraaid'. Om dit haalbaar te maken, zijn
de simulaties slechts voor éénjarige
periodes gedaan, aan de hand van een
speciaal geselecteerd meteorologisch jaar,
met zowel natte als droge omstandigAfb. 5 - Ruimtelijk patroon van Je invloed van wateraanvoer naar het landbouwgebied op de afname van
de wegzijging uit deelgebied 1van de Groote Peel,
verkregen met een 'ruimtelijke gevoeligheidsanalyse
invloed is uitgedrukt in termen van 'afname van de
wegzijging uit deelgebied 1van de Groote Peel'per
'hectare cultuurgrond dn: van aauvocrzcatcr wordt
voor. ten'.

De

De resultaten zijn steeds vergeleken met
de resultaten voor het 'referentiescenario'. De verschil-resultaten zijn
vervolgens opgeslagen in een gegevensbestand. Een voorbeeld van de resultaten
van een ruimtelijke gevoeligheidsanalyse
is gegeven in afbeelding 5.
Een praktisch probleem bij het uitvoeren
van deze analyses vormde de vereiste
rekentijd. Per deelgebied van het landbouwgebied zijn er in totaal zestien opties,
waarvan één de 'nul'-optie is die het
'referentie-scenario' definieert (voor het
hele gebied). De vijftien 'niet-nul'-opties
bestaan uil verschillende combinaties van
drainage, beregening, wateraanvoer en het
plas-dras-zetten. Voor ieder van de
67 deelgebieden zijn deze vijftien opties

Afname wegzijging deelgebied 1door
wateraanvoer (m3/jaar/ha cult, grond)
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naast isernog een serie van tien
scenario's doorgerekend waarbij additionele beperkingen zijn toegevoegd en/of de
gevoeligheid voor een bepaalde parameter
is onderzocht.

heden. Naderhand iseen vertaalslag naar
langjarige gemiddelden gemaakt.
Gebruik van hetoptimaliseringsmodel
Hén van de beide doelfuncties (naar
keuze) wordt omgezet ineen randvoorwaarde. De andere deelfunctie wordt
door de optimalisering gemaximaliseerd.
Het verkregen scenario wordt vervolgens
met het simulatiemodel geëvalueerd (zie
aft. 2). De hier beschreven gecombineerde optimaliserings/simulatiemethode
kan inprincipe op twee verschillende
manieren worden gebruikt:
- 'on-line', waarbij de beleidsinstantie/
werkgroep bijvoorbeeld een bepaalde
randvoorwaarde voor het effect opde
Groote Peel opgeeft, waarna het optimaliseringsmodel het scenario zoekt dat
daaraan voldoet endat ook het meest
gunstige financieel saldo heeft;
- 'off-line', waarbij een beleidsinstantie/
werkgroep van tevoren een serie randvoorwaarden formuleert, waarbij bijvoorbeeld de beschikbare aanvoercapaciteit
(van gebiedsvreemd water) enhet
gewenste effect op deGroote Peel worden
gevarieerd.
In dit onderzoek ismei de 'off-line'
methode gewerkt. Hierbij isals volgtte
werk gegaan:
- voor een bepaalde combinatie van
randvoorwaarden (wateraanvoercapaciteit,
plas-dras-areaal) isdetotale wegzijging
uit deGroote Peel geminimaliseerd,
zonder dat acht isgeslagen op wat er met
het financieel saldo gebeurt. Dit geeft
onder meer de waarde AW opt , zijndede
afname van detotale wegzijging (uitde
Groote Peel) inhet voor deGroote Peel
(bij de geldende randvoorwaarden) meest
gunstige scenario;

- vervolgens zijn drie scenario's geoptimaliseerd, met achtereenvolgens de voor
de Groote Peel steeds minder gunstige
randvoorwaarden A W > 0,99AW opt ,
AW"> 0,90AW opl , enA W > 0,80AW opl ;
hierbij ishet financieel saldo steeds
gemaximaliseerd.
De factoren 0,99, 0,90 en0,80 zijn zo
gekozen dat het spectrum van scenario'sis
bestreken die voor de uiteindelijke
beleidsbepaling relevant kunnen zijn.
Door op deze wijze een serie scenario'ste
genereren, wordt een afwegingscurve
berekend (afb. 6). Uit dehelling vande
curve kan worden afgeleid hoeveel van
het ene belang moet worden ingeleverd
voor het andere. Het kiezen van het
gewenste punt op deze curve isoverduidelijk een beleidsmatige zaak.

Voorbeeld van rekenresultaten
Op één van de geoptimaliseerde
scenario's wordt hier nader ingegaan.In
dat scenario wordt debestaande aanvoercapaciteit uitgebreid van 0,5 m-'-s-1 naar
1,0 m V ' . De berekende reductie vande
wegzijging uit deGroote Peel is99% van
de reductie die bij de geldende randvoorwaarden (aanvoercapaciteit, plasdras-areaal) maximaal haalbaaris
(0,99 AW opt ). Het rcsultaaat isdatde
huidige wegzijging met 15% vermindert
en dat het 'potentieel hoögveenareaal' met
ruim 40% toeneemt. Het inkomenseffect
bedraagt f640.000,- endekosten van
infrastructurele werken voor wateraanvoer
f475.000,- (beide bedragen op jaarbasis;
uitgangspunten van berekeningen zoalsin
Van Walsum [1990]). Dit geeft een saldo
van f 165.000,-. Inafbeelding 7is weer-
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Aft>.6- Berekende afivegingseurve tussende
verandering van het 'potentieel hoögveenareaal' inde
Groote Peel (AHP)ende verandering van hel
financieel saldo vanhet landbouwgebied(AS). De curve
is berekend onder de randvoorwaarde dat er0,5 m'-s'1
extra imteraanvocr beschikbaar isvoor het gebied.

De bovenbeschreven procedure isvoor
vier verschillende combinaties van randvoorwaarden doorlopen, wat intotaal
twaalf scenario's heeft opgeleverd. Daar-

1

2km

[•:::::::-| Wel

Afb. 7- Geoptimaliseerd ruimtelijk patroon van exlra
aanvoer vangebiedsvreemd water.

gegeven hoe deoptimalisering deextra
aanvoercapaciteit verdeelt voor het 0,99
A W op ,-scenario. Bij deoptimalisering van
de verdeling van het extra aanvoerwater
blijkt het plan A2 ten zuidwesten vande
Groote Peel (afb. 4) niet teworden uitgevoerd maar wel het relatief dure plan
C3. Dit laatste iseen logisch gevolg vande
relatief grote bijdrage die maatregelenin
gebied C 3 leveren aan de vermindering
van de wegzijging uit deGroote Peel (zie
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afb. 5). Het geoptimaliseerde scenario is
vergeleken met een scenario dat door de
begeleidende werkgroep was aangedragen. Het geoptimaliseerde scenario
blijkt 20% effectiever met de extra
aanvoercapaciteit om te gaan
[Van Walsum, 1990]. Bovendien staat het
geoptimaliseerde scenario een gedraineerd (extra) areaal van 1.450 ha toe,
waarvan een groot deel binnen de 2 kmzone (afb. 8). Dat laatste heeft twee
mogelijke oorzaken:
- aanleg van drainage zorgt niet alleen
voor versnelde afvoer van het neerslagoverschot, maar kan in sommige situaties
ook de infiltratieweerstand verlagen; het
gevolg is een verhoogd effect van wateraanvoer op de afname van de wegzijging
vanuit de Groote Peel;
- aanleg van drainage binnen de 2 kmzone hoeft niet per definitie schadelijk te
zijn voor de Groote Peel als ter plekke de
weerstand van het afdekkend pakket
relatief groot is.

<2> 1

0

1

2km

Uitbreiding gedraineerd
areaal (%cult. grond)
i"

.1 0 - 2 0
I 21 - 40

WM

41-60

H B 81-100

j ; ; ; ; ; ; ; | 61 - 80

Afb. 8 - Geoptimaliseerd ruimtelijk patroon van extra
drainage.

Tot besluit
In de Groote Peel en omgeving is sprake
van een gecompliceerde verstrengeling en
tegenstelling van het natuurbelang en
andere belangen. Dit onderzoek heeft
scenario's aangedragen voor de beleidsbepaling voor het waterbeheer. De geoptimaliseerde scenario's blijken tot 20%
effectiever om te gaan met de beschikbare
aanvoercapaciteit dan scenario's die door

de begeleidende werkgroep in eerste
instantie zijn geopperd. Ook liet de
optimalisering zien dat binnen de 2 kinzone een behoorlijk areaal landbouwgrond
gedraineerd mag worden als uitsluitend
wordt gekeken naar de wegzijging vanuit
de Groote Peel. In een complexe situatie
met tegengestelde belangen en veel alternatieve scenario's kan optimalisering
duidelijk een nuttige rol spelen bij het
zoeken naar mogelijke oplossingen. Ten
opzichte van simulatie is optimalisering
echter niet meer dan een aanvulling: een
simulatiemodel is altijd nodig voor het
afleiden van een vereenvoudigd optimaliseringsmodel en voor het evalueren van
scenario's die met optimalisering zijn
gevonden.
De uitwerking van een wateraanvoerplan
voor de omgeving van de Groote Peel
heeft inmiddels een aanvang genomen
[Grontmij, 1993). Bekostiging van de
wateraanvoer zal vermoedelijk gezamenlijk geschieden door de rijksoverheid, de
landbouw en de watcrwinningsbedrijven
uit de regio. De daartoe geformeerde
Stuurgroep heeft haar voorkeur uitgesproken voor het zogenaamde G 2
scenario. In dat scenario wordt uitgegaan
van een met wiskundige optimalisering
gevonden aanvoerplan (zie afb. 7). Ook
houdt het scenario in dat op beperkte
schaal (buiten de foerageergebieden voor
vogels) de uitbreiding van drainage
binnen de 2 km-zone is toegestaan. Of dat
laatste daadwerkelijk zal gebeuren hangt
overigens af van de kosten/baten van
drainage-aanleg en van vergunningverleningen.
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Ontwerp NEN 6273 ter kritiek
gepubliceerd
Het Nederlands Normalisatie-instituut
heeft ter kritiek het ontwerp NEN 6273
'Bacteriologisch onderzoek van drinkwater. Snelle bevestiging van de aanwezigheid van Escherichia coliin
ophopingsculiures of cultures op
membraanfilters' gepubliceerd.
Kritiek op het ontwerrp NEN 6273 wordt
verwacht vóór 1augustus 1994.
Exemplaren van het ontwerp NEN 6273
zijn tegen vergoeding verkrijgbaar bij het
Nederlands Normalisatie-instituut,
Postbus 5059, 2600 GB Delft,
telefoon 015-69 0390.

T Delft

Nieuws uit de
vakgroep gezondheidstechniek
& waterbeheersing
Symposium over verdroging

Op 5 juli 1994 organiseert het Dispuut
Gezondheidstechniek & Waterbeheersing
van de Faculteit der Civiele Techniek aan
de TU Delft in samenwerking met het
KIvI een symposium. Het onderwerp van
dit symposium is verdroging in Nederland
en heeft als titel 'De strijd om water.
Verdroging in Nederland'. Het
symposium wordt gehouden bij de
Faculteit der Civiele Techniek in Delft.
Vanuit verschillende invalshoeken zal
bekeken worden hoe dit probleem aangepakt kan worden. De grote lijn van het
symposium zal oplossingsgericht zijn,
waarbij wetenschappers nieuwe methoden
en technieken ter bestrijding van verdroging presenteren, enkele belangengroepen hun visie op verdrogingsbestrijding te kennen geven en vanuit de
provincie/het rijk aangegeven wordt
welke maatregelen genomen (gaan)
worden.
Nadere inlichtingen: Dispuut Gezondheidstechniek en Waterbeheersing,
Faculteit der Civiele Techniek,
Stevimveg 1, kamer 363,2628 CD Delft,
telefoon 0 1 5 - 7 8 4 2 84.

