Hydrologische effecten van beregening uithet grondwater

Deel III

De hydrologische effecten van beregening in de provincie Noord-Brabant
berekend met het model DEMGEN
Inleiding
In dit artikel worden de resultaten
beschreven van een onderzoek naar de
hydrologische effecten van beregening uit
het grondwater met behulp van het model
DEMGEN (DEMand GENerator).
Dit onderzoek is verricht door DBW/
RIZA, in samenwerking met het RIVM,
waar eenzelfde studie is gedaan met
behulp van de modellen MUST en
TRINS. Dit artikel is het laatste uit een
serie van drie. In het eerste artikel
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[Thunnissen, Arnold, 1989] wordt uitvoerig ingegaan op het doel en de aanpak
van dit gezamenlijk onderzoek. Het tweede artikel [Thunnissen, Siemonsma, 1989]
beschrijft de resultaten van het onderzoek
van het RIVM.
Het onderzoek is uitgevoerd voor een
langgerekt, smal modelgebied in het westelijk- en middendeel van Noord-Brabant;
de rekenperiode beslaat het jaar 1949 (dit
geldt als een 10% droog groeiseizoen), en
de periode 1971 . . . 1980 (de gemiddelde
vochttekorten en beregeningsgiften over
deze periode komen vrij goed overeen
met de veeljarig gemiddelde waarden over
de periode 1911 . . . 1983). Het jaar 1976
geldt als een 1% droog jaar.
Aan het eind van dit artikel worden de
gevonden resultaten vergeleken met die
van het RIVM en vindt een discussie
plaats over de gevolgen van deze resultaten op landelijke schaal.
Schematisatie van het studiegebied
Het studiegebied is beschreven in
[Thunnissen, Arnold, 1989].Voor dit
onderzoek is het desbetreffende gebied
opgesplitst in 19 districten, dit op basis
van de 19 onderscheiden bodemtypen
(bodemfysische eenheden), en verder in
42 subdistricten in verband met de verschillende grondwatertrappen. Ieder subdistrict is onderverdeeld in twee plots,
namelijk wel of geen beregening. In het
studiegebied wordt ongeveer 90% van de
oppervlakte cultuurgrond ingenomen door
gras en maïs. Aangezien maïs in de praktijk niet beregend wordt, wordt in deze

Samenvatting
Voor een studiegebied in het zandgebied van west- en midden-Noord-Brabant
zijn met behulp van het model DEMGEN, een model voor de onverzadigde
grondwaterstroming, de hydrologische effecten berekend van onttrekkingen uit
het grondwater ten behoeve van beregening.
Uit deze studie blijkt dat in het bijzonder voor bodemprofielen met minder goede
capillaire eigenschappen een sterke daling van de grondwaterstand optreedt als
gevolg van relatief grote beregeningsgiften.
De gevolgen van de grondwaterstandsdaling ten gevolge van beregening uit
grondwater in een extreem droog groeiseizoen als 1976 kunnen nog één tot
enkele jaren merkbaar zijn in de voorjaarsgrondwaterstand. Dit geldt in het
bijzonder voor droogtegevoelige gronden die zelfs na een minder droog groeiseizoen nog duidelijk merkbare dalingen in het voorjaar te zien geven.
Aangezien beregening uit grondwater een niet te verwaarlozen daling van de
grondwaterstand kan bewerkstelligen, kan in verband met het diffuse karakter
van dit type winning de daling vrij uitgestrekt zijn. Wanneer deze daling zich over
meer jaren voortzet kan zij nadelige invloed hebben op de natuur.

studie alleen het gewas gras beschouwd.
Volgens de DEMGEN-schematisatie kan
het studiemodel worden voorgesteld door
een reeks naast elkaar gelegen plots.

ningsmethode toegepast om uitgaande
van dit vochttekort en de beregeningsgiften de effecten op het grondwaterstandsverloop te bepalen.

De inverse en de gewone DEMGENberekeningen
In het model DEMGEN zijn twee
berekeningsmethoden te onderscheiden,
namelijk de inverse en de gewone
berekeningsmethode. Bij de inverse
berekeningsmethode worden per plot en
per tijdstap de grondwaterstanden
ingevoerd en aan de hand daarvan de
overige plottoestandsgrootheden (zoals
vochttekort in wortelzonc en ondergrond,
capillaire opstijging, grootte van de
beregeningsgift, en dergelijke) en de
waterstromen berekend. Met de gewone
berekeningsmethode worden de grondwaterstanden zelf berekend. Voor de
beschrijving van het model wordt verwezen naar het eerste artikel [Thunnissen,
Arnold, 1989] en [Abrahamsc, e.a., 1982].
Bij dit onderzoek is in eerste instantie de
inverse methode toegepast dat wil zeggen
dat de grondwaterstanden in onberegende
situatie zijn ingevoerd om hiermee als
eerste stap de vochttekorten en de
benodigde beregeningsgiften te berekenen. Deze resultaten zijn vergeleken met
die van het RIVM.
Als tweede stap is de gewone bereke-

Aannamen en invoergegevens
Om een vergelijking mogelijk te maken
met de resultaten van de RIVM-studie, is
getracht zo goed mogelijk aan te sluiten bij
de aannamen en invoergegevens van het
RIVM.
Voor de inverse methode hield dit het
volgende in:
- de neerslaggegevens en de verdampingsgegevens zijn ontleend aan het
KNMI meteostation Oudenbosch;
- de potentiële verdamping is berekend
uit de open-waterverdamping vermenigvuldigd met een gewasfactor;
- de bodemfysische gegevens zijn afgeleid van de door het RIVM gebruikte
gegevens;
- de gegevens over het bodemgebruik
zijn ontleend aan de resultaten van de
CBS meitelling in 1983;
- bij gebrek aan voldoende metingen zijn
de door het RIVM berekende grondwaterstanden ingevoerd.
Verder is voor de inverse berekening:
- voor gras pF 2,7 aangehouden als
waarde van de vochtspanning van de
wortelzone waarboven de verdampingsreductie begint op te treden;

TABEL I- Vochttekorten (verdampmgsrcducties) inmmvoorgras m deonberegendesituatie, berekend methet
inverse DEMGEN-model, voordebodemfysische eenheden (b.c.) 8, 10en 11metverschillendegrondwatertrappen
(GT).
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- ph' 2,7 aangehouden als waarde waarboven de beregening (indien van toepassing) begint;
- pF 2,6 aangehouden als waarde waaronder de beregening wordt gestopt;
- beregend uit het oppervlaktewater om
geen moeilijkheden te krijgen met het
opgelegde grondwaterstandsverloop;
- uitgegaan van een maximum (netto)
beregeningsgift van 40 mm per decade.

TABEL II - Nettoberegemngsgiften in mmvoorgrasindeberegende situatie, berekend met het inverse
DEMGEN-model, voordebodemjysisehe eenheden (b.e.) 8, 10en11metverschillendegrondwatertrappen (GT).

Voor de gewone berekeningsmethode
werden in het algemeen dezelfde invoergegevens gebruikt en dezelfde aannamen
gedaan. Verschillen in vergelijking met de
inverse methode zijn:
- geen opgelegde grondwaterstanden;
- er vindt beregening uit het grondwater
plaats;
- er wordt uitgegaan van een initiële toestand met betrekking tot de vochttekorten
in wortelzone en ondergrond en met
betrekking tot de grondwaterstand;
- een aanpasing van de basisdrainage per

plot aan de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand.
Hydrologsiche effecten
Van de 19 onderscheiden bodemfysische
eenheden beslaan de eenheden 8, 10 en
11[Thunnissen en Siemonsma, 1987] qua
oppervlak meer dan de helft van het
studiegebied. Om deze reden en het feit
dat zij een ondergrond hebben met zeer
uiteenlopende capillaire eigenschappen
worden alleen de resultaten van deze
bodemfysische eenheden besproken.

Bodemfysische eenheid 8 heeft een
ondergrond met zeer slechte capillaire
eigenschappen. In combinatie met grondwatertrap (GT) VII of VII* is bodemfysische eenheid 8 een hangwaterprofiel.
Dit verklaart dat beide combinaties
dezelfde vochttekorten geven hoewel de
grondwaterstanden bij GT VII* aanzienlijk dieper liggen dan bij GT VII. Bodemfysische eenheid 10 heeft een ondergrond
met matig capillaire eigenschappen en
bodemfysische eenheid 11 heeft een
ondergrond met zeer goede capillaire

Afb. 1- Verloop van degrondwaterstandsdalingen ten
gevolgevan beregeninguithetgrondwatergedurende
hetgroeiseizoen van 1971.

Afb. 2 - Verloop van degrondwaterstandsdalingen ten
gevolgevan beregeninguithetgrondwatergedurende
hetgroeiseizoen van 1949.

Aß. 3 - Verloop van degrondwaterstandsdahngen ten
gevolgevan beregeninguithetgrondwatergedurende
hetgroeiseizoen van 1976.
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eigenschappen. Deze laatste heeft dan ook
slechts in extreem droge jaren en/of bij
diepe grondwaterstanden (GT VII) te
kampen met vochttekorten van enige
betekenis.

TABEL III - Vochttekorten van de ondergrond in mm voor gras in de beregende (uit grondwater) en de
onberegende situatie voor de drie onderscheiden bodemtypen met GT VII in degroeiseizoenen van 1971, 1949 en
1976. De vochttekorten betreffen die decade in het beschouwde groeiseizoen, waarbij het verschil tussen de beregende
en de onberegende situatie maximaal is.
Bodemfysische eenheid met G T VII
8

Tabel I geeft een overzicht van de
berekende vochttekorten in onberegende
situatie voor zowel het veeljarig gemiddelde, een 10% droog, als een 1% droog
groeiseizoen.
De beregeningsgiften zijn weergegeven
in tabel II. Het betreffen hier netto
beregeningsgiften. Zoals te verwachten
was lopen de beregeningsgiften in het
algemeen parallel aan de in de tabel I
berekende vochttekorten. Alleen voor
bodemfysische eenheid 8 blijken de
vochttekorten in sommige gevallen zo
groot dat er ook na beregening nog een
vochttekort resteert van enkele mm's, dit
geldt in het bijzonder in het extreem
Afb. 4 - Globaal verloop van de grondwaterstandsdalmgen ten gevolge van beregening uit grondwater
over dejaren 1971 tot en met 1980 aan de hand van de
jaarlijkse maximum grondwaterstandsdaliugen en de
voorjaarsgrondwaterstandsdalingen.
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onber
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dmax
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bereg

dmax
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dmax

1971
1949
1976

243,0
252,8
264,7

363,5
454,7
626,8

120,5
201,9
362,1

267,9
259,2
287,7

355,9
440,6
599,1

88,0
181,4
311,4

252,5
273,0
295,3

307,5
398,2
552,1

55,0
125,2
256,8

droge groeiseizoen 1976. Tabel I en II
beschouwend lijken er ook in 1949 na
beregening nog enige vochttekorten te
resteren. Dit is echter niet het geval. De te
hoge waarden voor de vochttekorten in de
onberegende situatie zijn ondermeer het
gevolg van de grovere bodemfysische
schematisatie in DEMGEN en de minder
verfijnde wijze waarop overgangssituaties
tussen neerslag- en verdampingsoverschot
worden berekend. Voor meer informatie
wordt verwezen naar [Vergroesen, 1987].
In de afb. 1,2 en 3 is het verloop van de

grondwaterstanddaling als gevolg van beregening uit het grondwater weergegeven
voor de drie onderscheiden bodemfysiche
eenheden met GT VII gedurende de
groeiseizoenen van 1971 (50% droog),
1949 (10% droog) en 1976 ( 1 %droog).
Deze dalingen zijn gegeven ten opzichte
van het grondwaterstandsverloop in de
onberegende situatie voor deze groeiseizoenen (de onberegende situatie is in
de afb. 1,2 en 3 als 'nul'-lijn weergegeven). Dat alleen de afbeeldingen met
GT VII zijn gegeven, is omdat bij deze

Afb. 5 - Beregeningsgiften per decade gedurende het
groeiseizoen van 1971 voor gras voor de bodemfysische
eenheden, 8, 10 en 11 met GT VII.

Afb. 6 - Beregeningsgiften per decade gedurende het
groeiseizoen van 1949 voor gras voor de bodemfysische
eenheden, 8, 10 en 11 met GT VIL
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TABl'X IV - Benodigde beregemngshoeveelheden voor
diverse bodemfysische eenheden metGT VII, berekend
mei DEMGEN, voorbepaalde drogegroeiseizoenen,
vooreen metgras begroeide, beregende oppervlakte van
8.000 haindistriet Mark. Waarden inmiljoen m3.
1) oogtcgraad groeiseizoen
B.e.

50%

10%

1%

8
10
11

14,7
11,2
5,7

24,7
21,7
15,9

35,6
33,7
28,6

grondwatertrappen de grootste dalingen
optreden en tevens omdat deze het meest
voorkomen in het studiegebied.
Duidelijk blijkt (zoals te verwachten was)
dat de dalingen van de grondwaterstand
ten gevolge van beregening uit grondwater groter zijn naarmate het groeiseizoen droger is.
In tabel III zijn de vochttekorten in de
ondergrond gegeven zoals die berekend
zijn met DEMGEN. De gegeven waarden
betreffen die decade in het genoemde
Ajb. 7-Beregcningsgiflenperdecadegedurendehet
groeiseizoen van 1976voorgras voorde bodemfysische
eenheden, 8, 10en 11metGTVII.
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groeiseizoen, waarbij het verschil tussen
de beregende en de onberegende situatie
het grootst is. Hieruit blijkt dat de verschillen in deze vochttekorten (beregend onberegend) toenemen naarmate het
groeiseizoen droger is en naarmate de
ondergrond minder goede capillaire
eigenschappen heeft. De grondwaterstanden worden in de DEMGEN-berekeningen direct afgeleid uit de vochttekorten
in de ondergrond. Hoewel verwacht mag
worden dat de daling van de grondwaterstand ten gevolge van beregening uit het
grondwater zal toenemen naarmate
capillaire eigenschappen van de ondergrond afnemen blijkt dit in de afb. 1,2 en
3 niet het geval te zijn. Dit hangt samen
met de wijze waarop de relatie tussen
grondwaterstand en vochttekort voor de
verschillende bodemfysische eenheden is
vastgesteld. Voor meer informatie wordt
verwezen naar [Vergroesen, 1987].
In afb. 4 is voor de periode 1971-1980 de
grondwaterstandsdaling ten gevolge van
beregening uit het grondwater globaal
weergegeven. Hiertoe zijn per jaar zowel
de grondwaterstandsdaling in het voorjaar
als de maximum daling in hetzelfde jaar
weergegeven. Uit deze afb. valt af te lezen
dat de gevolgen van beregening uit grondwater in het extreem droge groeiseizoen
1976 nog enkele jaren merkbaar zijn in de
grondwaterstand. Tevens valt hieruit af te
leiden dat beregening uit grondwater geen
structurele verlaging van de voorjaarsgrondwaterstand als gevolg heeft.
Vergelijking resultaten
DEMGEN-RIVM
In de hierboven beschreven tabellen I en
II en de afbeeldingen 1,2, 3 en 4 zijn
naast de resultaten van DEMGEN ook de
resultaten gegeven zoals die door het
RIVM werden berekend. Uit tabel I en
II blijkt dat de resultaten voor wat betreft
vochttekorten en beregeningsgiften gemiddeld vrij goed met elkaar overeenkomen. De met behulp van het model
DEMGEN gevonden waarden zijn echter
wel systematisch hoger. Opgemerkt dient
te worden dat vergelijking van deze waarden geen reëel beeld geeft met betrekking
tot de effectiviteit van beregening.
In de afb. 5, 6 en 7 zijn de netto beregeningsgiften per decade voor de groeiseizoenen 1971, 1949 en 1976 voor de
drie onderscheiden bodemfysische
eenheden met GT VII berekend met het
model DEMGEN en die berekend door
het RIVM met elkaar vergeleken. Nu
blijkt dat ook voor het verloop van de
beregening gedurende het groeiseizoen de
resultaten van DEMGEN en het RIVM in
alleszins bevredigende mate overeen-

stemmen, zeker gelet op de door het
RIVM gehanteerde vaste giftgroottes van
20 mm, met maximaal 2 giften per decade.
Uit de afb. 1,2 en 3 blijkt verder dat de
verlagingen van de grondwaterstand ten
gevolge van beregening uit grondwater
gedurende het groeiseizoen, berekend
door DEMGEN en door het RIVM,
dezelfde tendens vertonen.
Uit afb. 4 blijkt dat dit ook geldt voor het
verloop van de grondwaterstandsdalingen
ten gevolge van beregening uit grondwater over de jaren 1971-1980. Alleen de
vergelijking van de resterende verlagingen
in het voorjaar loopt enigszins mank. Deze
zijn in de DEMGEN-resultaten nog aanzienlijk groter dan in de resultaten van het
RIVM. De oorzaak hiervan ligt in het feit
dat in DEMGEN geen rekening wordt
gehouden met interactie met nevenliggende (niet beregende) plots. Dit gebeurt in
het door het RIVM gehanteerde model
wel, zodat hier het herstel naar de oude
situatie sneller zal verlopen.
Een andere tekortkoming in het model
DEMGEN is dat de kwel/wegzijging
als een constante (in de tijd) wordt
beschouwd.
Resultaten op grotere schaal
Omdat DEMGEN in principe is ontwikkeld voor analyses op landelijke
schaal, is geprobeerd te bekijken wat de
effecten van beregening uit grondwater
zijn op PAWN-districtsniveau. Hiervoor is
het PAWN-distrct Mark gekozen, aangezien dit district een groot deel van het
studiegebied beslaat. Door het grote aantal
aannamen en schattingen geven de resultaten slechts een orde van grootte weer.
Van de totale oppervlakte van het district
Mark (52.774 ha) bestaat 21.367 ha uit
grasland. Aangezien hiervan een kleine
83% (17.634 ha) een GT VII* en de
overige 17% een GT VI heeft, is gemakshalve verondersteld dat het gehele gebied
bestaat uit dezelfde bodemfysische eenheid met GT VII. Verder is aangenomen
dat 8.000 ha grasland (ruim een derde
deel) wordt beregend uit grondwater.
Er zijn drie berekeningen uitgevoerd, één
met bodemfysische eenheid 8 (ondergrond met zeer slechte capillaire eigenschappen), één met bodemfysische eenheid 10 (ondergrond met matige capillaire
eigenschappen) en één met bodemfysische eenheid 11(ondergrond met
zeer goede capillaire eigenschappen).
De berekeningen zijn uitgevoerd voor het
50%-droge groeiseizoen van 1971,het
10%-droge groeiseizoen van 1949 en het
1%-droge groeiseizoen van 1976. Er is
berekend hoeveel grondwater nodig is om
aan de beregeningsvraag te voldoen. De
resultaten zijn uitgezet in tabel IV.
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Ter vergelijking:
a. in het district Mark wordt voor 1990
de benodigde hoeveelheid grondwater
voor de drink- en industriewatervoorziening geschat op 31,8 miljoen mVj
[WL-Delft, 1985];
b. de in bovengenoemde studie geraamde vraag door de landbouw in dit
district (Mark) voor een 50%-, 10%-,
respectievelijk 1%-droog groeiseizoen
bedraagt: 11,1,20,1, respectievelijk
35,1 miljoen m 3 (het betreffen de jaren
1967, 1943, respectievelijk 1976).
Hieruit blijkt dat de voor beregening
benodigde hoeveelheid grondwater zeker
niet meer te verwaarlozen is ten opzichte
van de voor drink- en industriewatervoorziening benodigde hoeveelheid.
Conclusies
1. Uit deze studie blijkt dat de beregening
over het algemeen effectiever is naarmate
het jaar droger is en de capillaire eigenschappen van de ondergrond slechter zijn.
2. De beregeningsgift is groter naarmate
het jaar droger is en het bodemprofiel
minder goede capillaire eigenschappen
heeft; dit heeft een sterkere daling van de
grondwaterstand als gevolg.
3. De resterende daling van de voorjaarsgrondwaterstand ten gevolge van beregening uit grondwater is alleen nog aanzienlijk na droge groeiseizoenen, te meer
wanneer het erg droogtegevoelige plots
betreft. Dan zijn er zelfs na 50%-droge
groeiseizoenen nog duidelijk merkbare
dalingen in het voorjaar te bespeuren.
4. De gevolgen van de grondwaterstandsdaling ten gevolge van beregening uit
grondwater in een extreem droog groeiseizoen zijn nog één tot enkele jaren
merkbaar in de voorjaarsgrondwaterstand.
5. De resultaten van DEMGEN en die
van TRINS-MUST komen, zeker voor wat
betreft vochttekorten en beregeningsgiften, gemiddeld redelijk tot goed met
elkaar overeen.
6. Gezien de bij deze studie gemaakte
veronderstellingen en schematisaties
geven de berekende resultaten slechts een
orde van grootte weer.
7. De hoeveelheid grondwater nodig om
in een (PAWN-)district aan de beregeningsvraag te voldoen is zeker niet meer
te verwaarlozen ten opzichte van de
benodigde hoeveelheid voor drink- en
industriewatervoorziening (ook niet voor
een gemiddeld droog groeiseizoen) en kan
deze zelfs overtreffen gedurende een
extreem droog groeiseizoen.
Discussie
Uit het onderzoek blijkt dat beregening uit
het grondwater een niet te verwaarlozen
daling van de grondwaterstand kan

bewerkstelligen die gezien het diffuse
karakter van dit type winning vrij uitgestrekt kan zijn. Deze daling kan zich
voor bepaalde bodemfysische eenheden
over meer jaren voortzetten en daardoor
nadelige invloeden hebben op de natuur.
Aangezien beregening uitgebreid op
landelijke schaal wordt toegepast dient
verder onderzoek plaats te vinden, op
zowel regionale als op landelijke schaal.
Uit deze studie is gebleken dat het gebruik
van een model als MUST en TRINS voor
een gebied van vrij beperkte schaal
(lengte 70 km) al veel invoergegevens en
rekentijd vergt. Voor de berekeningen
moest het gebied nog eens in tweeën gedeeld worden in verband met de rekentijd
(hanteerbaarheid). Genoemd model heeft
echter als voordeel (1) de mate van detail
waarmee gerekend kan worden, (2) de
interactie tussen gebieden waar wel en
waar niet beregend wordt kan worden
berekend en (3) de mogelijkheid veranderingen in kwel als gevolg van beregening uit het grondwater te berekenen.
Het model DEMGEN daarentegen is opgezet om op regionale en landelijke schaal
berekeningen te doen en is daarom veel
globaler van opzet en werkt met sterke
vereenvoudigingen. Het heeft als voordeel
dat het veel minder invoergegevens vergt
en relatief weinig rekentijd; daardoor is
het aantrekkelijker in verband met een
landelijke aanpak. Het model kan op een
aantal punten nog worden verbeterd, zoals
ten aanzien van de bodemfysische
schematisatie, de basisdrainage-functie en
de kwel. Momenteel wordt in DEMGEN
de kwel constant over de tijd verondersteld. Aangezien de stijghoogte van het
freatisch grondwater echter duidelijk meer
varieert dan de stijghoogte van het grondwater in de diepere ondergrond, zal de
kwelstroom variëren. Een koppeling met
(een model voor) het diepere grondwater
lijkt met deze kwel- of wegzijgingsterm tot
de mogelijkheden te behoren. Daarmee
ontstaat ook de mogelijkheid de effecten
van grondwateronttrekking ten behoeve
van de drink- en industriewatervoorziening te vergelijken met die ten behoeve
van de landbouw.
De aanpak van integraal grondwaterbeheer vraagt een regionale, supraregionale en nationale aanpak. De ontwikkeling van daarvoor geschikte modelinstrumenten, inclusief grondwaterkwaliteitsaspecten, zal worden voortgezet,
mede ten behoeve van de regionale en
nationale beleidsanalyses.
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hebben een indicatieve waarde en mogen
niet worden gebruikt voor studies of
maatregelen met een locaal karakter.
- De berekeningsresultaten zijn onderbouwd met een uitgebreide gevoeligheidsanalyse. Voor de resultaten hiervan
wordt verwezen naar Thunnissen en
Siemonsma [1987].
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