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Flexibelpeilbeheer,
janatuurlijk
Hoewelmenhetmetdeconclusiesvanhetartikel'Flexibelpeilbeheerinveenweide,gebied'van
HenkvanHardevelde.a.inH 2 0 nr.21van
zz oktober2004vankarteeenskanzijn,geeftde
onderbouwingvandieconclusiesgenoegreder.
voorcommentaarenvoorhetzettenvanpuntjes
opde't',meentjacquesSchievinkvandeInitiatiefgroepNatuurbeheerinDelft.
Deconclusievanhetartikelluidde:
"Flexibelpeilbeheer paktpositiefuitvoorde
waterkwaliteit.Delandbouwkundige belangenwordennietgeschaadzolanghetpeilin
hetvoorjaar opeenvast(laag)peil blijft.
Tevenskanflexibelpeilbeheermedezorgdragenvoorhetvasthouden vanwater,zonderdatdebergingsruimtedienodigisom
eenmaatgevendebuiteverwerken, tegering
wordt."Inhetartikelwordtheteffect van
flexibel peilen-omnauwkeuriger tezijn hetpeildatmetdehydrologische variaties
vandeseizoenenmeebeweegt,opdeontwikkelingvanoevervegetatiesenbijgevolgopde
waterkwaliteit weliswaar wat onderbelicht,
maaropdezeconclusieslijkt mijverderweinigaftedingen.

bodemvoorraadkostbaarschoonwaterop
eenmoment datermaanden aanbreken met
eenverdampingsoverschot enzekerookop
deomstandigheden voorgevoeligefloraen
fauna. Ikdenkbijditlaatstevooralaanvegetatiesvannattegraslandenenoeverzones
(daarvoor isdewinterse natheid bepalend)
enaandefoerageermogelijkheden opde
graslanden voorkritischeweidevogels.Maar
ookdemineralisatie vanhetveenkomtzo
ergvroegopgangendatversterktweerde
eutrofiëring.

grondwaterstand door,terwijlhet slootpeil
datniet(indezomer)ofnauwelijks (inde
winter)doetbijklei-enveenbodems.Ik
maakmesterkvoordebeweringdatalshet
slootpeilinfebruari nietwasverlaagd, het
grondwaterpeilzichindewekennadeslootpeilverlagingnietwezenlijk anders had
gedragen dandegrafiek toont.
Eentweedepunt vankritiekisdateen
heftige slootpeilverlagingvan50cm,die
weliswaar alsproefneming zinvolkan zijn
(vanoverdrijving leerjeveelalmeerdanvan
gematigdeverschillen),maaralsmogelijke
maatvoeringvanhetflexibelpeiltocheen
verkeerdeindrukwekt.In laagveenpolders
zijn erbehalvehoofdwatergangen immers
ookaltijd kleinerewatergangendievaakniet
dieperzijndan30of40cmeneenpolderpeilverlagingmet 50cmzoudezeslootjes geheel
droogzetten.Datheeft voordieslootjes, met
nietzeldenwaardevolle levensgemeenschappen,altedwazegevolgen.Eenander
bezwaarisdatheteenaanslagpleegtopde

Ajti. 1:

Eenheikelpuntbijdeinvoeringvan
flexibel peilisdevaststellingvaneengoed
'middenpeü',hetuitgangspunt voordefluctuatiesnaarboven(indewinter)ennaar
beneden(indezomer).IndePoldervanBiesland,tussenDelft enZoetermeer,isvooralsnoggekozenvoorhetoude(ietshogere)
zomerpeil.
Degrondwaterbewegingen vanzomer
naarwinterenvanwinter naarzomer zijn

Dewaterstandentijdensdepraktijkproeftussenmaartenjuli2005.
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Indeanalysevande slootpeilverlaging
vanliefst 50cm,diealinfebruari (!)inde
proefneming wordt ingezet,wordt mijns
inzienseenfoutgemaakt.Deauteurs merkenopdatdieslootpeilverlagingopvijf
metervandeslootnaenkeleweken wordt
gevolgddooreennavenantedalingvan het
grondwaterpeil.Datsuggereert dateenoorzakelijkverbandbestaat,maardatisnauwelijks hetgeval.Hetgaathieromdeseizoensgebondendalingvande grondwaterstand,
diesimpelweghetgevolgisvanhet ontstaan
vaneenverdampingsoverschot inhetvroege
voorjaar. Insommigejarentreedtdatalin
februari ofmaartopalshetschraal winterweerisgeweestendeluchteenlagerelatieve
vochtigheidheeft gehad.Doorgaansechter
treedtdezegrondwaterdaling watlater in
hetvoorjaar op,waarnazichgedurende het
zomerhalfjaar eenhollegrondwaterspiegel
instelt diemidden ineengrasland meer dan
eenmeterdiepkanzijn, medeook afhankelijkvaneeneventuelebegreppeling.Alsinde
grafiek (afbeelding 2vanhetbesproken artikel)behalvedeneerslagookdeverdamping
zouzijn weergegeven,warende auteurs
zekernietdoorhetmeetresultaat ophet verkeerdebeengezet.Verdampingenneerslag
werkenbeideimmerstamelijk snelinde
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-12m uitsloot(perceelB) * Neerslag

Relatietussenslootpeilengrondwatermdewmter(l)enzomer(r).Devoorjaarsbewegmg,dusah het
graslandontwatertnaardesloot,verlooptsneller,zelceralshetslootpeilaanmerkelijkisverlaagd,omdat
deverticalecomponentvan deoppervlakkigewaterstroomdangroterwordtendezwaartekrachtduseen
grotererolspeelt.Ookdedoorlatendheidvandebovenlaagvanhetveen:sdoordeaanwezigebegroeiing
enbodemfaunavtr'ioudingsgewijsgroot.Deomgekeerdebewegingdu eenwaterdeeltjevanuitdesloot
moetmakenomtothetgrondwaterlichaamdoortedringenisevenwelnagmotghorizontaal,dusloodrechtopdezwaartekracht.Desnelheidbedraagthooguitéénmillimeterperdag.Metanderewoorden,
hetslootpeilismaandenlangnietofnauwelijksvaninvloedophetgrondwaterpeü.

enigszinsasymmetrisch.Hetslootwater vult
hetlageregrondwater inhet zomerhalfjaar
slechtsheellangzaam aan,maar houdtde
verdampingnietbij.Nadedrastischeverhogingvanhetslootpeil rond 1juli(ziedegrafiek inhetbetreffende artikel)blijkt het
grondwaterpeilzichzelfs helemaalnietsvan
deslootpeilverhoging aantetrekken, terwijl
hetoppervlakkigegrondwater dooreenalte
vroegeenforseslootpeilverlagingaan het
eindvandewinter doordedoorlatende
toplaagnaardeslootafspoelt.Ditasymmetrischegedragwordt inafbeelding 2geïllustreerd.
Eenzeerbelangrijk motiefvoor flexibel
peilbeheer isde(re)vitalisatievandeoevervegetaties,eutrofiëringsbestrijding (zieonder
andereH 2 0nr. 14/15van9juli 2004)en het
tegengaan vanoeverafslag.Hetbelangdaarvanvoordedenatuurwaarden inhetcultuurlandschap kannauwelijks overschat
worden.Eentevroegeslootpeilverlaging zekernietvoor 1 april-heeft met hetoogop
dezeaspectenweinigzinenkanvoorgevoebgegraslandflora funest zijn.
Eendankbareleringdiemenuitde
praktijkproefookkantrekken is,dat het
gebruikelijke peilbeheer inpolders met
agrarischgrondgebruik ('swinrerslagerpeil
dan'szomers)volstrektzinloosis.Men
denktmet dittegennatuurlijke enveel
gemaaleninlaatvergendepeilbeheer de
grondwaterstand tenbehoevevan meer
agrarischeproductietebeïnvloeden, maar
datisschijn.Dewaterschappen inhetwestenvanhetlandmoetendaarbijde honderdenpeilbesluitendiezijde komendejaren
moetennemen,nogmaareensgoed naar
kijken! f
Jacques Schievink

Weerwoord
DereactievanJacquesSchievinkbenadrukreenaantalaspectendiecentraal staan
bijeenpeilafweging. Indiezinisdereactie
eenwelkomeaanvullingophetartikel.De
puntjes opde'i'waaroverwordt gesproken,
wordenechternietgeheeljuistgezetenvragenomeenweerwoord.
JacquesSchievinkbetoogtdatdedaling
vandegrondwaterstand inafbeelding 2van
hetartikeleenseizoensgebonden daling
betreft alsgevolgvaneen verdampingsoverschorinhetvroegevoorjaar.Ditisechter
geenszinshetgeval.Dedalingvandegrondwaterstand inmaart 2003 isweldegelijk te
wijten aandeverlagingvanhetslootpeil.De
verdamping indieperiodebedroegdeeerste
wekenminderdanéénmillimeter perdag.
Indewekendaarnanamdeverdampingiets
toetottweemillimeterperdag.Dezeverdamping isnietgrootgenoegomdeuitzakkingvandrietotviermillimeter perdagte
veroorzaken.Eendergelijke dalingvande
grondwaterstand istijdens demeetperiode
alleenvoorgekomen inperiodenwaarinde
verdampingdrietotvijfmillimeter perdag
bedroeg,duidelijk meerdusdandeverdampingtijdens depeilverlagingsproef.De
grondwaterstand tijdens depeilverlagingsproefisookduidelijk lagerdanin andere
jarengedurendedezelfdeperiode(met
dezelfde verdamping).Tijdens deproef
bedroegdegrondwaterstand beginapril(een
maand nadepeilverlaging)45cmbeneden
maaiveld.Inzowel2002als2004bedroegde
grondwarerstand opdiedatum slechts 15cm
beneden maaiveld.
Tevensmoetwordenopgemerktdatde
peilverlagingwaarvanverslagwordtgedaan,
uitsluitend isbedoeld alsproefneming en

dusgeenvoorstelisomindepraktijk om te
gaanmet peileninhetveenweidegebied!Ik
benhetmetJacquesSchievinkeensdateen
vroegeslootpeilverlagingongunstigzaluitpakkenvoorde(re)vitalisatie vandeoevervegetatie,deomstandighedenvoorgevoelige
flora enfauna endebeperkingvandemineralisatievanhetveen.Uitafbeelding 2van
hetartikelblijktdatwanneerdegrondwaterstandeenmaalisverlaagd,dezeniet meer
kanworden verhoogd doorhetvoerenvan
eenhogerslootpeil.Overigensishet onjuist
testellendatdegrondwaterstand zichniets
aantrekt vanhetslootpeil.Doorhet hoge
slootpeilkanwelwordenvoorkomen datde
grondwaterstand verder uitzakt.
Terillustratie:tijdens depraktijkproef is
indemaanden nadepeilverhoginggeen
hoogslootpeilmeergehandhaafd, waardoor
degrondwaterstand ineenmaand tijd nog
20cmverderuitzakte.Inhoeverredeze
waarneming represenratiefisvoorhetgeheleveenweidegebied laatikinhet midden.
Wellichtiseenonderscheid temaken tussen
veensoorten waarbij hethandhaven vaneen
hoogpeilwelofjuistgeenzin heeft.
Deconclusiedateenpeilverlagingin het
voorjaar nietonbezonnen magworden doorgevoerdblijft echterovereind,aargeziende
reedsgenoemdevoordelenvanflexibel peilbeheerdaarmeeteniet wordengedaan, f
Henk van Hardeveld
(Hoogheemraadschap van Rijnland)

