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OmervaringoptedoenmetdeGGOR-systematiekisWaterschapRivierenland.gestartmeteenpilot
omeenGGOR-peilbesluitoptestellen.DeGGOR-systematiekrichtzichineersteinstantieop het
realiserenvaneengoedgrond-enoppervlaktewaterregime,maarhoudtookrekeningmetdeecologischewensenvanuithetoppervlaktewatersysteem.DebasisvanGGORbestaatuithetvergelijkenvan
deactuelesituatiemetdeoptimalesituatieenhetaanpassenvandehuidigesituatieomdiegewenste
situatietebereiken.Vooreenaantalpeilgebiedenwordtopbasisvandepilotresultateneennieuw
waterpeilvoorgesteld,maarvoordemeestepeilgebiedenresulteertdesystematiekineenbevestiging.
Inhetrivierengebied wordtbijdevoorbereidingvanpeilbesluitentotopheden hoofdzakelijkgebruikgemaaktvandroogleggingsnormenomeengewensteontwateringsdiepte
tebereiken.Daarbijwordtervanuitgegaandat
hetoppervlaktewaterpeil sturendisvoorde
optredendegrondwaterstand indeomliggendepercelen.Hetdaadwerkelijke grondwaterregimewordtechternietofslechtsbeperktin
beeldgebracht.Ditondanksdatbekendisdat
ingebiedenmetdikkekleigrondendeinteract s tussendeoppervlaktewaterpeilen ende
grondwaterstanden vaakbeperktis.
Conform deafspraken inhetNationaal
BestuursaccoordWaterdienendewatetschapPenindeperiode2005-2010hetGGOR
[GewenstGrond-enOppervlaktewaterRegime)
°Ptestelleninnauwesamenwerkingmet
gemeenten,degrondwaterbeheerders en
belanghebbenden.HetGGORrichtzichineers
teinstantieopheirealiserenvaneengoed
grondwaterregime,maarhoudtookrekening
•Betdewensenvanuithetoppervlakrewaters
ysteem.Hetgrond-enoppetvlaktewaterregim
ewordtdaatbijnietalleenbepaalddoorde
dtooglegging,maarookdoordematevankwel
e
n/ofwegzijging,deopbouwvandeondergrond,deaanwezigheid vanwatergangen
e
n/ofbuisdrainage,degewenstewatetdiepte
en
waterkwaliteit.
G

GOR en Waternood
InopdrachtvanSTOWAiseenlandelijk
Wat
ernoodinstrumentarium5'A ontwikkeld
0r
ndeGGOR-systematiekopuniforme wijze

tekunnentoepassen.Debasisbestaatuithet
vergelijkenvandeactuelesituatie(AGGR)met
deoptimalesituatie(OGORJenhetaanpassen
vandehuidigesituatieomdegewenstesituatietebereiken.Omervaringoptedoenmet
deGGOR-systematiek enhetWatetnoodinstrumentarium isWaterschapRivierenlandin
2003gestartmeteenpilot.InfeiteishetopstellenvaneenGGORmeerdanhetopstellenvan
eenpeilbesluit,maaromdatbeideprocedures
gerichtzijnophetoptimaliserenvanhetpeilbeheerenervoorbeidetijdrovendegebiedsprocessen(in-enexternecommunicatie)nodig
zijn,ishetvanuithetwaterschapgezienzeer
gewenstomhetalséén(gebiedsgericht)proces
uittekunnenvoeren.Hetstappenplanvoor
hetopstellenvaneenpeilbesluitisdebasis
geweestvoothetstappenplandatindepilotis
gevolgd.
Hetbemalingsgebied Quarlesvan Ufford
(LandvanMaasenWaal)isvoordepilotgeselecteerd,omdatdeherzieningstermijn voorde
tweevigerendepeilbesluitenvootditgebied
bij.iawasverstrekenenomdatvanditgebied
veelgegevenseneenoppervlaktewatermodel
beschikbaarwaren.
Waterhuishouding
HetbemalingsgebiedQuarksvan Ufford
ligttussenderivierendeWaalendeMaasten
zuidenvanTiel.Hetiseenvoorhetrivierengebiedkarakteristiekepoldermetrelatiefhoge
oeverwallenenlagekomgronden.DeoeverwallenlangsdeWaalenMaasbestaanuitzavel
enlichteklei,dekomgtondendiecentraalin

hetgebiedliggen,bestaanuitlichteenzware
klei.Lokaalkomenrivierstuifduinen en
stroomgeulenvoor,diegeheeluitzand
bestaan.Vanwegederelatiefhogereliggingen
betereontwateringvandeoeverwallenen
rivierduinenwerdendezegrondenalseerstein
gebruikgenomenvoorbebouwing.Debewoningskerncnliggendanookvrijwelallemaal
opdezeoeverwallenenrivierduinen.DegroterewoonkernenzijnDreumcl,Beneden-LeeuwenenDruten.
Hetmaaiveldinhetbemalingsgebied
varieertvanNAP+6,0mbijDruteninhet
nootdoostentotNAP+3,5minhetzuidwesten
vanhetgebied.Opvallendopdehoogtekaartis
eenhogerivierduin bijßergharenmeteen
hoogtevanNAP+12m.Detotaleoppervlakte
vanhetgebiediscirca11.900hectare.Het
grondgebruikisoverwegendlandbouw(77%),
»oornamelijkgraslandmaarookbouwlanden
fruitteelt, metdaarnaastnogbebouwdgebied
(16%),natuur(4%)enaaneengeslotenopper
vlaktewatet(3%).Enkelewatergangen hebben
eenspecifiekeecologischedoelstelling.Ook
zijninhetgebiedenkeleweidevogelgebieden
aangewezen.
Hetpeilbeheerinhet bemalingsgebied
QuarlesvanUfford iszogoedmogelijkgeregelddoorinde55peilgebiedenzomer- enwinterpeilen tehandhaven.Deafwatering wordt
verzorgddoordeGroteWetering,diecentraal
inhetgebiedligtendiehetwatetafvoert naar
deMaas.Hetgrootstedeelvanhetjaarkanhet
watetondervrijvervaldeMaasinstromen
(benedenstroomsvanstuwpandLith).Alleen
bijhogewaterstanden indeMaaswordteruitgemalen.Deaanvoervanwatetvindtook
plaatsvanuitdeMaas,bovenstroomsvan
stuwpandLith,enhetaangrenzendebemalingsgebiedBloemers.Metbehulpvanenkele
opjagerswordtwaterdoorgevoerdnaarderelatiefhooggelegenoeverwallen.Watetaanvoer
naardehogeredelenisnietaltijd mogelijk,
waardoorsomsdroogvaloptreedt.Dekwelen
wegzijgingvanuitofnaarderivierenspeelt
eenbelangrijke rolinherpeilbeheer.

AGOR
Hethuidigepeilbeheerisgerichtophet
handhavenvandevastgesteldezomer-enwinterpeilen.Deactueleoppetvlaktewaterpeilen
(AOR)zijngebaseerdopdedroogleggingsnormen,waarmeevordtgetrachteengewenste
ontwateringsdiepte(grondwaterstand) terealiseren.Omeenbeeldtekrijgen vanhetactuele
grondwaterregime(AGR)indevormvanGxG's
isvoordepilotineersteinstantiegebruik
gemaaktvandegebiedsdekkende grondwatertrappenkaart(Gt-kaart)behorendbijde
1:50.000Stiboka-bodemkaartuitbeginjaten
601'.GeconstateetdisdatdezeGt-kiartgeen
goedbeeldgeeft vanhetactuelegrondwaterre^
H^O
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gime.MetnamedeGt'sopdeoeverwallen zijn
tedroogmaarookde detailleringlaattewensenover.OokeenrecentereGt-kaartvande
Landinrichtingsdienst(198p)2'gafeenonvolledigbeeldvandeactuelegrondwaterstanden.
Voorhetverkrijgen vanactueleGxG-kaarten
zijn daarominhetkadervandepilottwee
bestaandegrondwatermodellensamengevoegd
engekalibreerd op grondwaterstandenen
stijghoogten vangeschikte tweewekelijkse
peilbuismetingen voordeperiode 1993 toten
met20008'.Deperiode1993-2000isgekozen,
omdatdezeminimaalachtjarenenzowelnatte, drogealsgemiddeldejarenomvatendaardooreengoedbeeldgeeft vanhetgrondwaterregime.
Resultaten grondwatermodel
Methetgrondwatermodel zijnGxG-kaarten,tijd-stijghoogtelijnen enkwel/wegzijgingskaartengemaakt.Inafbeelding 1 isde
berekendeGHG weergegeven.Opvallendaan
dezekaart(invergelijking metdeoudeGtkaart)isdatmetnamedeoeverwallenergnat
kunnenzijn alsgevolgvankwelvanuitde
rivier.Ditterwijljuistdekomgronden inhet
centraledeelvanhetgebiederombekendstaan
nattezijn.Denatteplekkenopdekaart
wordenvanuitdepraktijkechterwelherkend
alsdekwelplekkeninhetgebied.
De GLG-kaartlaatmetnameaandenoordrandvanhetgebiedhek drogeplekkenzien
(karakteristiekvooroeverwallen),terwijlaan
de zuidzijde nogrelatiefhogegrondwaterstandenvoorkomen.De oorzaakhiervan isdat
deWaaleenongestuwderivieriswaarvande
waterstand relatiefveelkandalen,terwijlde
MaasbovenLitheengestuwderivieriswaarvandewaterstandopNAP +5mwordtgehandhaafd.Ookde tijd-stijghoogtelijnen in afbeelding3 latenduidelijk de verschillenzien
tussenhetgrondwaterregime ineenpeilgebiedaandeWaalenaandeMaas.
Methetgrondwatermodel iseenkwelkaartgemaaktmetkwelnaarmaaiveldop
basisvandegemiddelde(stationaire)hydrologischesituatieinde periode1993-2000,waarmeekanwordenbepaaldofbijvoorbeeld kwel
innatuurgebieden daadwerkelijk de wortelzonebereiktofwordtafgevangen doorsloten
endrainagemiddelen.Dekaartisgemaakt
doorteveronderstellendatdaarwaardejaargemiddeldegrondwaterstand ondieperisdan
75 cm, kweldewortelzonebereikt.Hierbijis
nietgekekennaatdekwaliteitvanhetwater
aangeziengeenkwelafhankelijk natuur inhet
gebiedwordt nagestreefd.
Ookzijnmetbehulpvanhetgrondwatermodelvoortweepeilgebiedenanalyses
gemaaktvanhetgrondwaterregime inrelatie
tothetneerslagoverschotendewaterstanden
36
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vandeWaalendeMaas9'.Afbeelding 3 toont
respectievelijkeenpeilgebiedinhetnoordoostenvanhetgebieddichtbijdeWaal(peilgebied 14a) eneenpeilgebiedinhetzuidwestenvanhetgebieddichtbijdegestuwde
Maas(peilgebied63b).Daaruitblijktdatin
hetnoordoostenvanhetbemalingsgebiedde
grondwaterstanden aanzienlijk meer fluctuerenendegemiddeldhoogstegrondwaterstandvooralbepaaldwordtdoorhetneerslagoverschotincombinatiemethogewaterstandenvandeWaal.
Indelageregebiedeninhetzuidwesten
vanhetbemalingsgebied blijktmetnamehet
hogepeilvandegestuwdeMaasbovenLith,
circatweemeterhogerdandebinnendijkse
peilen,ervoortezorgendatdegrondwater-

Ajb.

standenhierindrogeperiodenslechtsbeperkt
wegzakken.De GHG treedthierdanookvaak
opnazwarebuienindezomerperiode.Conclusieisdathetgrondwaterregime bijeenbijna
gelijkpeilbeheerinbeidegebiedenaanmerkelijkanders is. Hiermeedientbijhetvaststellen
vannieuwewaterpeilen terdegerekeningte
wordengehouden.
Bepaling doelrealisaties en knelpunten
OpbasisvanhetAGORenhetOGORzijn
de doelrealisatiesvoorlandbouwenterrestrischenatuurbepaald.Voordelandbouw isde
berekendedoelrealisatiegebaseerdopde
HELP-tabellen,dievollediginhetWaternoodinstrument zijnopgenomen*''7'.De doelreali-

Gemiddeldhoogstegrondwaterstand(GHG)indehuidigesituatie.

grondwaterstand{cm-maaiveld)
— 0-20
20-40
40-60
60-100
100-140
140-180

180-220
H>220

A/b. 2:

Kwelnaarmaaiveld(huidigesituatie).

Kwelnaarmaaiveld
0 . 1 - 1 mm/dag
> 1mm/dag
•
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satieisdaarbij 100 procentminusdeoptelsom
vandenat- endroogteschadebijhethuidige
grondwaterregime.Deberekendedoelrealisatievoorlandbouw is weergegevenin afbeelding4Voorde terrestrischenatuur isdedoelrealisatieberekendmetdemoduledoelrealisatienatuur'1vanhetWaternoodinstrument.Op
basisvandenatuurdoeltypcninhetGebiedsplannatuurenlandschapvandeprovincie
Gelderland4'zijndegewenstevegetatietypen
bepaald.Voordezevegetatietypen,ondermeer
dotterboemgraslandenelzenbroekbos,zijnde
bijbehorende abiotische randvoorwaarden
(OGORJgeselecteerd indemodulenatuur.Het
OGORis vervolgensgetoetstaanhetAGOR.
Daarbijblekentelagedoelrealisatiesvoor
natuur metnameop tetredendaar waarde
GVGdieperdan40cmbenedenmaaiveldligt.
Voorstedelijkgebiedbleekonvoldoende
detailinformatiebeschikbaartezijn omde
doelrealisatiegoedtekunnen bepalen.De
gewensteoppervlaktewaterpeilen voorstedelijkgebiedzijndaarominoverlegmetde
gemeentenop basisvanpraktijkervaring vastgesteld.
De doelrealisatiesvoorlandbouwen
natuurzijn vervolgensgeaggregeerdperpeilgebied,gewogennaaroppervlakte.De resulterendedoelrealisatieperpeilgebied isweergegeveninafbeelding 5.

A

P-1-

Verloopvandegrondwaterstanden inrelatierothetneerslagoverschot endewaterstanden indeMaasenWaal
voordepeilgebieden 14aen63b(voor locatieszieafbeelding 6).

A/b..

Doelrealisatielandbouw(huidigesituatie].

Opbasisvandezedoelrealisatiekaarten
zijninoverlegmet belangenorganisaties
(onderanderedeprovincie,gemeenten,landbouworganisatie LTO, Vitens,Staatsbosbeheer,
GeldersLandschapenDienstLandelijkGebied)
knelpuntengeïdentificeerd. Startpunt daarbij
vormdenderodepeilgebiedenop afbeelding 5,
meteendoelrealisatielagerdan75 procent.
Tevenszijnmetdebelanghebbenden mogelijkemaatregelenbesprokenomdedoelrealisatiesvoordezepeilgebieden teverhogen.
Maatregelen en VGOR
Opbasisvanhetoverlegmetdebelangenorganisatieszijn invierscenario'sdeeffecten
vanverschillendemaatregelenopdedoelrealisatiesberekendeninbeeldgebracht. Elk scenarioisdaarbij methetgrondwatermodelvoor
deperiode1993-2000doorgerekend,waarmee
hetVGOR(nieuweoppervlaktewaterpeilen en
verwachtegrondwaterstanden)isbepaald.
Dezewerkwijzebleekgoedgeschiktomsamen
metdebelangenorganisaties eenintegraleen
gebiedsgerichteafweging vandepeilentekunnenmaken,waarbijdraagvlakvoorhet.ïieuwe
peilvoorstelontstond.Inafbeelding 6isde
doelrealisatieperpeilgebiedweergegevenop
basisvanhetVGORzoalsberekendvoorhet
nieuwepeilvoorstel.
UithetAGORblijktdatvoorhetmerenH^O
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Doelrealisatie (%)
nietaanvaardbaar
B B 0-60

• 60-65
• 65- 70
3 70- 75
aanvaardbaar

75-80
— 80-85

Zl85-90
optimaal

90 -95
• 95-100
A/b.5:

Doelrealisatieperpeilgebiedindehuidigesituatie.

Afb.6:

Doelrealisatiesperpet(gebiedbijhetnieuwepeilvoorstel.
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Doelrealisatie (%)
nietaanvaardbaar
•10-60
• 60-65

• 65-70
3 70-75
aanvaardbaar
75-80
] j 80-85
^85-90
optimaal
90-95
95-100

deelvan depeilgebieden dedoelrealisaties voldoen bij dehuidige peilen (doelrealisatie meer
dan 75procent).Hier isvoorgesteld om de huidigepeilen tehandhaven. Op basis van het
VGORwordt voorgesteld om in het oostelijke
en centraledeelvan het bemalingsgebied de
natuurgebieden Munnikenhof (13Mh),de
Elzent (18/ziEz)en het natuurgebied van landgoed Horssen (28HS)alsafzonderlijk peilgebied
in terichten en depeilen aftestemmen op de
betreffende (natte) natuurdoelfuncties. Hiertoe
dienen dewinterpeilen in dezegebieden te
worden verhoogd. In enkeleagrarische peilgebieden in het oostelijke en centrale deel van
het bemalingsgebied worden beperkte peilverlagingen voorgesteld.

Effectbeoordeling
Deeffecten vandepeilmaatregelen op
grondwaterstanden in aanliggende peilgebieJ8

den zijn impliciet meegenomen indegebiedsdekkende berekeningen met het grondwatermodel.Voorde aquatische natuur ende waterkwaliteit was het met het Waternoodinstrumentarium nog niet mogelijk om doelrealisaties tebepalen (inmiddels isdaarin verbeteringgekomen).Daarom zijn van de maatregelen, dievoorgesteld zijn om het peilbeheer
voorde landbouw en deterrestrische natuur te
verbeteren, achterafdeeffecten opde aquatische natuur en dewaterkwaliteit in beeld
gebracht.Deeffecten opdechemische waterkwaliteit zoals berekend met de module waterkwaliteit11'vanWaternood zijn licht positief
voor het bemalingsgebied alsgeheel en leiden
niet tot aanpassingen van het peilvoorstel. Ook
deeffecten opde aquatische natuur, die op
basis vanexpert-judgement zijn bepaald,
gavengeen aanleiding om de peilvoorstellen
aan te passen.

Dedoelrealisatiekaart(afbeelding 5)laat
ziendat hetzuidwestelijk deelvan het
gebied een relatieflagedoelrealisatie heeft.
Dit wordt veroorzaakt doorde hoge grondwaterstanden alsgevolgvan dekwel vanuit
degestuwde Maasboven Lith,diein dit
deelvan hetgebied ook inde zomer
nadrukkelijk aanwezig is.Uitdescenarioberekeningen blijkt dat voorgestelde peilverlagingen hier niet altijd het gewenste
effect sorteren.Opbasis vandedroogleggingsmethode zou dit probleem zich niet
hebbengeuit (want deoppervlaktewaterpeilen voldoen aan de droogleggingsnormen)en zouden geen maatregelen zijn
voorgesteld.Opbasisvanhet grondwatermodel isin beeldgebracht dat het grondwater eigenlijk het helejaar door hoog is
(ookin dezomer)en met het Waternoodinstrumentarium isdenatschade gekwantificeerd.
In de bovengenoemde situatie zouden
alleen relatiefgrote peilverlagingen (0,50 m
ofmeer)dedoelrealisatie noemenswaardig
verbeteren.Ditisvanwegedefuncties van
het oppervlaktewatersysteem zelfongewenst,omdat het waterpeil dan zo laagis
dat er nauwelijks nogwater inde watergangen staat. Conclusie isdan ookdat in
dit deel vanhet gebied het leggen van drainage een effectievere maatregel isdan het
verlagen van het waterpeil.

Feilbesluit
Het nieuwe ontwerp-peilbesluit heeft de
inspraakprocedure doorlopen, waarbij geen
bezwaren zijn ingediend. Het peilbesluit is
inmiddels vastgesteld door het algemeen
bestuur vanWaterschap Rivierenland.

Conclusies
DeGGOR-systematiek sluit goedaar op
het huidige peilbesluitproces vanWaterschap
Rivierenland en iseengoedestap om het peilbeheer nog beter teonderbouwenen de afwegingen noggrondiger temaken. Dit geldt niet
alleen voorzandgebieden, maar ook voorpeilbeheerste kleigebieden,zoals het Land van
Maasen Waal.
Een belangrijke meerwaarde van de
GGOR-systematiek isde transparantie van de
integraleafweging van belangen en het kunnen 'spelen'met maatregelen om tot een betereintegrale doelrealisatie te komen. Doordat
doelrealisatiescorcs berekend kunnen worden,
ishet mogelijk om varianten goed met elkaar
tekunnen vergelijken ende uiteindelijke keuzesgoed tekunnen onderbouwen.
Op basis vandescenarioberekeningc. 1 1
analyses iseenaantal knelpunten in beeld
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deDrentseAa(H20nr.7uit2005).UitdestudiesblijktdatdeGGOR-systematiekgoedtoepasbaaris.Hetinstrumentarium heeft zijn
meerwaardebewezen,hoeweldeaquatischeen
stedelijkemodulesnogverderontwikkeld
moetenworden.Desystematiekmaakteen
goedecommunicatie mogelijk, hetgeenhet
draagvlakvoormaatregelenvergroot.Ook
blijktdatdemaatregelenvoorhetoptimaliserenvanhetgrond-en oppervlaktewaterregime
nietalleentevindenzijninafwatering enpeilbeheermaarookincombinatiemetontwatering,omdatmetpeilaanpassingen alleenniet
altijddegewenstegrondwaterstandenzijnte
bereiken.

gebrachtdiemetdedroogleggingsbenadering
nietnaarvorenzoudenzijngekomen,maarin
depraktijk welwordenherkend(ziekader).
Hierdoorneemthetdraagvlakvooreventuele
peilmaatregelen toe.VoordemeestepeilgebiedenresulteertdeGGOR-systematiek ineen
bevestigingenverdereonderbouwingvanhet
voorgaandepeilbesluit.Vooreenaantalpeilgebiedenisechtereennieuwpeilvoorgesteld
waarvandeeffecten doormiddelvanberekeningenookzijn aangetoond.
Eenbelangrijke randvoorwaardevoorhet
toepassenvandesystematiekisdebeschikbaarheidvanactuelegrondwaterstanden.De
inzetvangrondwatermodellen waarmeehet
actuelegrondwaterregime,grondwaterstrorningenendeeffecten vanmaatregelenin
beeldkunnenwordengebrachtiszeer
gewenst.
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Drijvendekracht

AUMA BENELUX B.V.
Aandrijvingen voor afsluiters van Auma staan wereldwijd bekend als zeer
veilig en betrouwbaar. Maar ze zijn ook en vooral klaar voor een toekomst
waarin procesbeheersing, meer nog dan vandaag, draait om geïntegreerde
automatische besturing. Om de productie te waarborgen en maintenance
veiliger, eenvoudiger en goedkoper te maken, isAuma de logische keuze.
Want de aandrijvingen van Auma zijn doeners én denkers tegelijk,
die gemakkelijk te integreren zijn in elk gangbaar
geautomatiseerd procesbesturingssysteem.
Auma bekleedt al bijna 40jaar een toppositie als ontwerper
en producent van innovatieve aandrijvingen voor afsluiters.
Conventionele, non-intrusive en explosieveilige aandrijvingen
die toegepast worden in »veleisende omgevingen
als waterbeheer en (petro-)chemie. Onze salesengineers werken graag met u mee aan de beste
configuratie voor uw installaties. Maak eens een
afspraak, en ontdek ons oplossend vermogen.

H20

4-2O06

39

