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1. Aanleiding en doelstelling
Uit de evaluatie van de verdrogingsbestrijding is naar voren gekomen dat er behoefte is aan een
meer objectieve, gemeten vorm van monitoring. Binnen de huidige monitoring wordt nog
onvoldoende aandacht besteed aan effectmonitoring, het daadwerkelijk meten van effecten in het
veld. In het Actieprogramma Verdrogingsbestrijding 1998 – 2002 is daarom als actiepunt de
uitwerking van een methode voor effectmonitoring opgenomen. Er wordt hierbij onderscheid
gemaakt in beleidsmonitoring en projectmonitoring.
Het doel van de beleidsmonitoring is het toetsen van de beleidsdoelstelling voor
verdrogingsbestrijding en uitspraken te doen over de voortgang van het antiverdrogingsbeleid.
Binnen alle projecten vindt inspanningsmonitoring plaats waarbinnen de voortgang en fasering
van het verdrogingsproject wordt gevolgd, aangevuld met projectmonitoring waarbinnen de
werkelijk optredende effecten worden gemeten.
De 3 vormen van monitoring (beleids-, project- en inspanningsmonitoring) ondersteunen elkaar
dus en geven gezamenlijk inzicht in de voortgang van de beleidsdoelstelling voor
verdrogingbestrijding (figuur 1). Voor een uitgebreidere beschrijving van de vormen van
monitoring wordt verwezen naar het rapport Taak-en kostenverdeling.
Projectniveau

Projectmonitoring

Oordeel gebied op
basis van metingen

Verantwoordelijkheid waterschap

Inspanningsmonitoring

Brabant-breed beleidsniveau

Voortgang aanpak
o.b.v. Meerjarenprogramma

2-jaarlijkse
Stand van zaken
en evaluatie
verdrogingsbestrijding

Beleidsevaluatie
WHP

Verantwoordelijkheid provincie

Selectie van meetpunten

Beleidsmeetnet

stand van zaken
doelstelling op basis
van metingen

Ecologisch meetnet

RWSR
4-jaarlijkse
monitoringsrapportage verdroging
4-jaarlijkse
rapportage
beleidsmeetnet

Verantwoordelijkheid provincie

Figuur 1 Verschillende vormen van monitoring
Projectmonitoring betreft de monitoring van projecten. Parallel aan de uitwerking van het
beleidsmeetnet is een handboek met richtlijnen voor projectmonitoring opgesteld. Hiermee kan in
de toekomst op een eenduidige manier de monitoring van projecten plaatsvinden. Na afloop van
een project gaat projectmonitoring over in het beleidsmeetnet.
Door de werkgroep monitoring is een ruw ontwerp van de eerste fase van het beleidsmeetnet
gemaakt. Het meetnet bestaat uit 30 gebieden, met 1 of enkele meetpunten per gebied. TNO en
Alterra hebben de opdracht gekregen dit ruw ontwerp uit te werken in een operationeel meetnet
en daarnaast een methode op te zetten voor evaluaties en het vaststellen van de huidige
verdrogingsscore.
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De doorkijk naar een compleet meetnet verdroging zat niet binnen de opdracht. In de werkgroep is gediscussieerd over
hoe dit er uit zou moeten zien. Het resultaat hiervan is in hoofdstuk 2 van dit rapport opgenomen (meetnet op de
groei).
Inhoud van dit rapport

In dit rapport wordt de methodiek van het Beleidsmeetnet Verdroging beschreven. Dit bestaat
zowel uit de meetnetopzet, het bepalen van het streefbeeld en de bepaling van de verdroging. De
methodiek is toegepast voor 30 geselecteerde natuurgebieden in Noord-Brabant. De uitwerking en
beschrijving van de 30 gebieden staan weergegeven in de bijlagen.
Naast dit rapport is ook een eerste evaluatierapport gemaakt waarin de verdrogingstoestand van de
gebieden staat beschreven. Verdrogingscores worden berekend waarbij de actuele
grondwatersituatie wordt vergeleken met het streefbeeld. Op basis hiervan en de gesignaleerde
knelpunten wordt de methodiek geëvalueerd en bijgesteld.
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2. Ontwerp van het Beleidsmeetnet Verdroging
2.1

De eerste fase; Inrichting van 30 gebieden

De meetnetopzet heeft voor alle 30 gebieden plaatsgevonden. Het meetnet bestaat per gebied uit 1
of meerdere meetpunten. Voor de opzet van het meetnet per gebied is zoveel mogelijk gebruik
gemaakt van bestaande meetpunten. Niet altijd staan de bestaande meetpunten op de juiste plek,
moeten worden gerepareerd of zijn zelfs niet aanwezig. Het plaatsen van nieuwe of het repareren
van meetpunten zal het komende jaar gebeuren. In dit rapport is het meetnetontwerp voor alle
gebieden opgenomen.
Voor 6 meetpunten is, geheel of gedeeltelijk, gebruik gemaakt van de MBI-locaties (MBI=Milieu
Beleids Indicator Verdroging) die zijn ingericht rond 1990. Dit zijn de locaties
Pannenhoef/Lokker, 't Merkske, De Dulver, Kampina, Cartierheide en de Deurnse Peel.
De overige meetlocaties zijn geselecteerd op basis van de volgende criteria;
- Een evenwichtige spreiding over de provincie,
- Een evenwichtige spreiding over verschillende natuurtypen,
- Een evenwichtige spreiding over de terrein- en waterbeheerders,
- De aanwezigheid van bestaande grondwatermeetpunten
- De aanwezigheid van ecologische meetroutes
De 30 gebieden zijn weergegeven in tabel 1 en figuur 2. Uiteindelijk zijn de gebieden Lange
Gooren en Malpiebeemden niet meegenomen in de eerste fase van het beleidsmeetnet.
De gebiedsbeschrijvingen en keuze voor meetpunten is in een apart bijlagenrapport opgenomen.
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BMV

nr1

Projectnaam

Waterschap

Prioriteit

Opp
(ha)

Terreinbeheerder

1

2

Halstersch Laag en Oudlandsch Laag

SCH

4

379

SBB/BL

2

11

Groote Meer

SCH

5

180

NM

3

17

Zoomland

SCH

4

70

BL

4

28

Binnenpolder Terheijden

LN

4

166

SBB

5

32

Ketelmeren(=Lange Maten)

MW

4

99

NM

6

33

Pannenhoef/Lokker

MW

4

265

BL

7

36,1

Lange Gooren – niet meegenomen

MW

5

104

SBB

8

214

Strijbeeksche Heide

MW

4

10

SBB

9

49

’t Merkske

MW

5

522

SBB

10

51,1 51,2 51,3

Den Dulver

DO

5

150

SBB

11

63

Regte Heide en omgeving

DO

5

530

BL

12

65,66,67

De Brand

DM

5

383

BL,PART

13

74

Bossche Broek

DM

5

100

SBB, GEM

14

85,1

Mortelen / Heerenbeek

DM

5

810

BL

15

86

Kampina

DM

5

1149

NM

16

87

Smalbroeken/Banisveld

DM

5

200

NM

17

104

Cartierheide

DM

5

200

SBB

18

114

Malpiebeemden – niet meegenomen

DM

4

112

NM

19

117

Strijper Aa

DM

4

500

SBB

20

126,150,254,125 Strabrechtse Heide

DM

5

200

SBB

21

136

Nuenens Broek

DM

5

592

BL

22

281

Urkhovensche Zegge

DM

5

500

GEM

23

139

St. Annabos/Wijstgronden Uden)

AA

5

147

SBB

24

140

Wijboschbroek

AA

5

176

SBB,GEM

25

156

Deurnese Peelgebieden

AA

5

1485

SBB

26

158

Groote Peel

AA

5

2247

SBB,GEM

27

160

Sang en Goorkens

AA

5

16

SBB

28

182

Tongelaar

MA

5

403

BL

29

73

De Moerputten

MA

5

117

SBB

30

259

St. Anthonis

MA

4

913

SBB

Tabel 1 Selectie gebieden beleidsmeetnet verdroging
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Nummer verdroogd gebied
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Selectie beleidsmeetnet
Overige gebieden
Figuur 2 De ligging van de 30 meetpunten
2.2

Het meetnet op de groei

Uiteindelijk moet met het beleidsmeetnet aan de hand van uniforme metingen een uitspraak
kunnen worden gedaan over de verdrogingstoestand van de Brabantse natuurterreinen. Hiervoor
is een meetnet van 30 gebieden niet voldoende. Het streven is dat het beleidsmeetnet groeit en op
den duur zullen alle gebieden waar een project heeft gelopen onderdeel uitmaken van het
beleidsmeetnet. De resultaten worden daarnaast ondersteund door inspanningsmonitoring.
Tegelijk met het opzetten van de methodiek van het beleidsmeetnet zijn er richtlijnen opgesteld
voor projectmonitoring en zijn er afspraken gemaakt om meer uniformiteit aan te brengen in de
monitoring en binnen alle anti-verdrogingsprojecten vanaf nu monitoring als vast onderdeel op te
nemen. Na evaluatie van de projecten wordt door de waterschappen een advies gegeven aan de
provincie welke meetpunten op te nemen in het beleidsmeetnet verdroging. In de richtlijnen voor
projectmonitoring is een minimum meetinspanning opgenomen, waarmee het beleidsmeetnet kan
worden aangevuld.
Ook wordt momenteel uitgezocht in hoeverre vlakdekkende karteringen meer informatie leveren
en of deze haalbaar zijn. Indien dit onderzoek gereed is zal verder worden nagedacht over hoe het
uiteindelijke meetnet er uit zou moeten zien.
Op basis van het bovenstaande en evaluatie van de eerste resultaten worden definitieve
beslissingen gemaakt over de berekeningsmethodiek en hoe het beleidsmeetnet er uiteindelijk uit
zou moeten zien. Aandachtspunten hierbij zijn:
- evenredige verdeling project en niet projectgebieden – hoe – hiervoor database
inspanningsmonitoring gebruiken;
- goede verdeling over watersystemen i.v.m. RWSR en KRW;
- verdeling over verschillende natuurdoeltypen.
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Welke uitspraken kunnen dan gedaan worden met het beleidsmeetnet

-

Brabant-brede uitspraak over mate van verdroging van de natuurterreinen
uitspraak per watersysteem
uitspraak per natuurdoeltype of natuurdoel
input voor landelijk meetnet verdroging

2.3

Aantal meetpunten per gebied

Voor de concrete inrichting van het beleidsmeetnet is gekozen voor een pragmatische invulling die
deels is geïnspireerd op de zogenaamde MBI (Milieu Beleids Indicator)-methode. De MBImethode steunde op drie ingangen:
1. een veldbezoek waarbij een raai van ondiepe boringen werden uitgevoerd en bodemtype,
hydrologische karakteristieken (gley, roest) werden bepaald. Op basis van deze gegevens werd
de referentiesituatie bepaald;
2. een keuze maken voor een representatief meetpunt waarvan een langjarige meetreeks
(minstens sinds 1985) beschikbaar is;
3. een tijdreeksanalyse werd uitgevoerd op deze bestaande grondwaterstandreeks van een
meetpunt binnen de raai.
Bij de inrichting van het beleidsmeetnet wordt in principe ook gebruik gemaakt van bestaande
meetpunten maar zal het veldonderzoek een kleiner onderdeel vormen. Een tweede belangrijk
verschil is dat de verdroging nu in de eerste plaats wordt afgezet tegen het 'natuurstreefbeeld'.
Daarnaast vindt ook een toetsing aan het referentiebeeld plaats.
Bij de opzet van het beleidsmeetnet zijn vragen ontstaan over de concrete inrichting. In principe
zal er worden uitgegaan van een minimum aan meetpunten per meetlocatie. Wat is minimaal ? Bij
de MBI-methode en de recente discussie over het landelijk meetnet verdroging (Kiwa,2001) wordt
getracht informatie te krijgen over de verdroging van zowel landschapstypen als natuurdoeltypen
maar is geen aandacht geschonken aan de eisen voor deze minimale inrichting. Tussen de regels
door lijkt het dat ingezet wordt op 1 grondwatermeetpunt. Hierbij wordt gesteld dat deze in een
beekdal buiten de drainerende invloed van de beek moet liggen. Is dit gewenst ? Moet ook niet het
effect van de verdrogingsherstelmaatregelen door (beek-)peilverhoging gevolgd worden ? Moet een
meetpunt of meetlocatie alleen iets kunnen zeggen over een toestandsverandering van een locatie
of ook over de oorzaak.
In het laatste geval is inzicht in de systeemprocessen onontbeerlijk, in het eerste geval is dat niet
noodzakelijk mits het meetnet dicht genoeg is. Om kosten te besparen heeft het meetnet juist een
geringe dichtheid.
Kennis over de systeemeigenschappen is dus altijd noodzakelijk.

In deze notitie wordt de eerste aanzet gegeven om een beleidsmeetnet in te richten voor de
Brabantse natuurgebieden, rekening houdend met de systeemeigenschappen. De meetlocaties
leveren informatie over de toestand maar leveren ook informatie over de oorzaak
(oppervlaktewaterpeil, stijghoogte, waterkwaliteit) van de verandering.
Om te komen tot keuze van meetlocaties voor het beleidsmeetnet worden de volgende stappen
genomen.
1. Indeling in ecohydrologische systeemtypen en natuurdoeltypen (bijv vennen, natte heide,
beekdalen).
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2. Keuze meetlocaties op basis van ecohydrologische systeembeschrijving (bijv deel van beekdal
onder invloed van beekpeil, deel van beekdal voornamelijk gevoed door kwel.), aanwezige
natuurwaarden ('natuurparels') en het oppervlak van het gebied.
3. Keuze te meten parameters met onderscheid:
- parameters gericht op toestand (toestandsmeetpunten);
- parameters gericht op oorzaken en processen (verklaarmeetpunten).
De belangrijkste hydrologische standplaatsfactoren worden met het toestandsmeetpunt bepaald. In
de meeste gevallen is dit de freatische grondwaterstand. Deze wordt echter bepaald door een
samenhang van verschillende omgevingsfactoren zoals bijvoorbeeld het beekpeil die het freatisch
grondwater draineert of de stijghoogte die de kwel en daarmee de grondwaterstand en kwaliteit in
de wortelzone bepaald.
De parameters van het toestandsmeetpunt (GVG, GLG) zullen worden getoetst aan het streefbeeld
van de meetpuntlocatie. Afhankelijk van de grootte en diversiteit van het gebied en de
ecohydrologisch systemen worden één of meerdere toestandsmeetpunten gebruikt. Bijvoorbeeld de
Strijbeekse Heide omvat zowel een vennengebied als een beekdal. Daarnaast bestaan er 2 type
vennen die beide anders reageren op veranderende omstandigheden. Voor dit gebied is dan ook
gekozen voor een drietal toestandsmeetpunten omdat 1 niet representatief genoeg is voor het
gebied als geheel.
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3. Meetnetontwerp per gebied
In dit hoofdstuk wordt uitgewerkt hoe het beleidsmeetnet verdroging per natuurgebied wordt
ontworpen. In navolging van de methode ontwikkeld voor de Milieu Beleids Indicator 'Verdroging'
is gekozen voor een pragmatische inrichting van het meetnet i.p.v. bijvoorbeeld een statistische
aanpak. De methode die nu gebruikt wordt voor het beleidsmeetnet verdroging wijkt op enkele
punten af van de eerdere MBI-methode.
3.1

Toestands- en verklaarmeetpunten

Zoals genoemd in het vorige hoofdstuk bestaat het beleidsmeetnet verdroging per natuurgebied uit
1 of meer toestandsmeetpunten en 1 of meer verklaarmeetpunten. In het toestandsmeetpunt wordt de
belangrijkste standplaatsfactor van de terrestrische grondwaterafhankelijke natuur gemeten,
namelijk de freatische grondwaterstand. Van deze grondwaterstand is de plant direct afhankelijk.
Indien gewenst worden ook enkele andere toestandsvariabelen gemeten zoals, het pH-profiel in de
bodem, de waterkwaliteit van vennen of inundatiebronnen en de grondwatersamenstelling in
kwetsbare systemen.
De freatische grondwaterstand wordt echter bepaald door een aantal factoren zoals o.a. neerslag
en verdamping, de stijghoogte in het diepere watervoerende pakket (kwel of infiltratie), het
oppervlaktewaterpeil van dichtstbijzijnde sloot, waterloop of beek en afstand tot
ontwateringsmiddel. Indien relevant dienen deze verklaarvariabelen te worden gemeten in
zogenaamde verklaarmeetpunten.
3.2

Inventarisatie gegevens

Voor de keuze van het meetnetontwerp van een natuurgebied wordt de verschillende beschikbare
informatie geïnventariseerd of in het veld verzameld. Het gaat daarbij om:
- natuurdoeltype, vegetatietype(n), natuurwaarden, natuurlocatie;
- bodemtype(n);
- ecohydrologisch systeem- en zonering;
- bestaande meetpunten;
- bestaande tijdreeksen van meetpunten;
- aanwezigheid vegetatie-meetnetten.
Natuurdoeltype, vegetatietype(n), natuurwaarden, natuurlocatie

Het natuurgebied waarvoor een meetnet verdroging moet worden ingericht kan bestaan uit enkele
percelen van een paar hectaren of een deel van een stroomgebied. Het is in beide gevallen van
belang dat er op de juiste locatie wordt gemeten. Er dient te worden bepaald welke vegetatietypen
representatief zijn voor het gebied of juist het meest waardevol zijn. Hiervoor wordt in eerste
instantie gebruik gemaakt van de natuurdoeltypen uit de natuurgebiedsplannen van de provincie.
Bijvoorbeeld in het stroomgebied van het Merkske zijn de natuurwaarden in het beekdal het
grootst en dan met name in bepaalde percelen, het is dan ook meer dan logisch dat de aandacht op
deze percelen wordt gevestigd. Deze locatie wordt verder als natuurlocatie aangeduid. Informatie
over het gewenste natuurdoeltype verschaft de provincie, de uitwerking naar gewenste
vegetatietype is afkomstig van de terreinbeheerder.
Bodemtype(n)

Een natuurgebied kan uit verschillende bodemtypen bestaan en ook binnen één natuurlocatie
kunnen verschillende bodemtypes voorkomen. In een beekdal kunnen bijvoorbeeld veenbodems
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naast beekeerdbodems worden aangetroffen. Het bodemtype kan een argument zijn voor de keuze
van het meetpunt.
De bodemkaart 1:50.000 geeft globaal aan welke bodemtypes voorkomen maar is vaak te grof
voor het beoogde doel. In het veld kan het werkelijke bodemtype worden bepaald evenals de grens
tussen bodemtypen waarbij het maaiveld een hulpmiddel kan zijn.
Ecohydrologisch systeem en - zonering

Inzicht in het ecohydrologisch systeem is verreist om de juiste variabalen op de juiste locatie te
meten. In een beekdal met kwel zal het meetnet er anders uitzien dan rondom vennen op een
heide landschap in een infiltratiegebied. Het gaat hierbij voornamelijk om welke variabelen de
freatische grondwaterstand bepalen (stijghoogte, afstand tot ontwateringsmiddel + peil).
Binnen een ecohydrologische systeem (bijvoorbeeld beekdal) kunnen verschillende
ecohydrologische zones worden aangegeven. Een zone grenzend aan de beek zal door de
drainerende werking van de beek andere standplaatseigenschappen bezitten dan op grotere afstand
van de beek. Op een dergelijke locatie kan binnen 1 bodemtype (bijvoorbeeld veen) twee
ecohydrologische zones voorkomen namelijk (1) het door de beekpeil verlaagde deel en (2) het
nauwelijks door het beekpeil beïnvloede deel. Vaak zullen ecohydrologische zones echter samen
gaan met de verschillende bodemtypes.
Kennis van het ecohydrologisch systeem en zoneringen dient te worden verzameld aan de hand
van bestaande studies en veldbezoeken.
In het volgende hoofdstuk wordt per ecohydrologisch systeem in detail ingegaan op de
ecohydrologische zoneringen en de locatie van de meetpunten.
Bestaande meetpunten en veldcontrole

Bij het meetnetontwerp wordt zoveel mogelijk uitgegaan van bestaande meetpunten zodat de extra
inspanning voor het plaatsen van meetpunten wordt beperkt en gebruik kan worden gemaakt van
historische tijdreeksen. In de meeste natuurgebieden zijn reeds lokale meetnetten aanwezig
waarvan een deel in de DINO-database zit.
In de DINO-database wordt bekeken welke meetpunten in en rond het natuurgebied aanwezig
zijn, welke diepte de filters staan en wat er wordt gemeten (grondwaterstand, stijghoogte,
oppervlaktewaterpeil). Tijdens de veldbezoeken komt het regelmatig voor dat er meetpunten
worden gevonden die niet in DINO staan. Een veldbezoek is dan ook onmisbaar.
Dit veldbezoek dient ook om het bestaande meetpunt op operationaliteit te controleren. Het kan zijn
dat het meetpunt overloopt, is afgebroken, scheef staat, niet verankerd staat, etc. In het veld dient
te worden bepaald of het huidige meetpunt geschikt is voor jarenlange monitoring, moet worden
vervangen of worden gerepareerd. Daarnaast wordt in het veld de representativiteit van het meetpunt
bepaald, staat deze bijvoorbeeld niet te dicht bij een sloot.
Bestaande tijdreeksen van meetpunten

De aanwezigheid van tijdreeksen van meetpunten in het natuurgebied geeft een belangrijke
meerwaarde. Zo kan met behulp van een tijdreeksanalyse de meteorologie uit de reeks worden
gefilterd waardoor een eventuele trend overblijft die aangeeft of het natter of droger is geworden.
De aanwezigheid van tijdreeksen van meetpunten wordt meegewogen bij de keuze van de
toestands- en verklaarmeetpunten.
Aanwezigheid vegetatie-meetnetten

Bij de keuze van toestandsmeetpunten wordt de afstand tot vegetatiemeetnet meegenomen.
Hieronder vallen de meetroutes en de zogenaamde pq’s (permanente quadraten).
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3.3

Keuze van meetpuntlocatie

Een belangrijk onderdeel bij dit onderzoek vormt het schaalniveau. De grootte van de
geselecteerde natuurterreinen is variabel, evenals het feit of het al dan niet een hydrologisch
geïsoleerde eenheid betreft. Ter verduidelijking van de gehanteerde terminologie worden in figuur
3 reeds de gehanteerde schaalniveau’s getypeerd.
Natuurgebied

Natuurlocatie

• meetpunt

Figuur 3. Schaalniveaus
Het natuurgebied omvat de begrenzing van het natuurbeheersgebied. Dit kan een geheel
stroomgebied zijn, maar in de meeste gevallen betreft een geen duidelijk hydrologische eenheid of
hydrologisch geïsoleerd gebied. De natuurlocatie omvat een ecologisch waardevol gedeelte en beslaat
meestal één of enkele percelen. Binnen een locatie liggen, naast vegetatiemeetpunten, één of meerdere
hydrologische meetpunten, bestaand uit peilbuizen en of peilschalen, die representatief zijn voor de
locatie en gebruikt worden om de mate van verdroging vast te stellen. In de meest eenvoudige
situaties, infiltratiegebieden zonder oppervlaktewater, kan worden volstaan met een enkele ondiepe
buis. In kwelgebieden en in gebieden met veel oppervlaktewater zijn ook diepe buizen en of
peilschalen nodig om het grond- en oppervlaktewaterregime te kunnen kwantificeren.
Met behulp van de verzamelde gegevens wordt de keuze van de locatie van de toestands- en
verklaarmeetpunten op basis van een aantal argumenten bepaald. Hieronder volgt een opsomming
van argumenten die daarbij een rol (kunnen) spelen. Er is getracht ze op volgorde van
belangrijkheid neer te zetten maar het mag duidelijkheid zijn dat de lijst niet uitputtend is en de
volgorde per gebied kan verschillen.
Van belang voor de locatiekeuze van de toestandsmeetpunten zijn:
Ligging van de gewenste natuurlocatie
Het meetpunt dient te komen in het gekozen ecologisch waardevol gedeelte of locatie die hiervoor
representatief is, aangeduid als natuurlocatie.
Bestaand meetpunt
Een bestaand meetpunt waar een langere tijdreeks van beschikbaar is, is sterk aan te bevelen als
toestandsmeetpunt. Daarnaast heeft een bestaand meetpunt het voordeel dat er geen nieuw
meetpunt hoeft te worden geplaatst.
Representatief voor natuurlocatie
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In een natuurlocatie dienen meetpunten zoveel mogelijk centraal binnen een ecohydrologische
zone te liggen. Bij duidelijke maaiveldvariaties dient een gemiddelde locatie te worden gekozen
(niet in extreme laagte of op hoger gelegen terrein)
Aanwezigheid / afstand tot permanente quadraten en meetroutes
Bij keuze tussen 2 of meerdere locaties kan de aanwezigheid van pq’s en/of meetroutes de doorslag
geven.
Aanwezigheid van verklaarmeetpunten
Voor de stijghoogte als verklaarvariabele hoeft het verklaarmeetpunt niet op de natuurlocatie te
staan. De stijghoogte geeft een regionaal beeld en meetpunten op enkele honderden meters afstand
van de natuurlocatie kunnen een goed beeld geven van de verandering van de stijghoogte. Voor de
absolute stijghoogte op de natuurlocatie is een meetpunt aldaar gewenst maar kan de stijghoogte
ook uit een isohypsenkaart worden gehaald (bijvoorbeeld de berekende stijghoogte met het
Waterdoelenmodel).
Oppervlaktewaterpeilen als verklaarvariabelen dienen wel grenzend of op de natuurlocatie te
worden gemeten.
3.4

Typering van de toestandsmeetpunten

Na de keuze van de locatie worden de toestandsmeetpunten gekarakteriseerd (indien bekend) op
basis van de volgende kenmerken:
- ecohydrologisch systeemtype
- ecohydrologische zone
- huidig vegetatietype
- historisch vegetatietype
- natuurdoeltype
- bodemtype
- grondwatertrap
- referentie grondwaterregiem o.b.v. bodem GHG, GLG, GVG, kwelkans
- gewenst grondwaterregiem o.b.v. gewenst natuurdoeltype (vegetatietype indien bekend)
- actuele hydrologie: infiltratie / intermediair / kwel / inundatie
- afstand tot oppervlaktewater (sloot, waterloop, beek, ven, plas)
- aanwezigheid / afstand tot permanente quadraten NEM / meetroutes
Deze worden in een overzichtstabel opgenomen.
Daarnaast worden enkele technische gegevens per meetpunt weergegeven. Dit wordt voor zowel
de toestands- als verklaarmeetpunten gedaan.
- naam en nummer natuurgebied
- naam natuurlocatie
- code van meetpunt (meestal TNO-code)
- type meetpunt (freatische grondwaterstand, stijghoogte, peil)
- toestand/verklaar
- tijdreeksanalyse uitgevoerd
- wordt nu gemeten en door wie
- opgenomen in DINO-database
- reparatie nodig
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-

nieuw te plaatsen
filterdiepte (m-mv)
maaiveld (m+NAP)

3.5

Aanvullende toestandsveriabelen

In verschillende ecohydrologische situaties kan de verdroging zich uiten in een veranderde of
ongewenste (grond-)watersamenstelling. Dit geldt bijvoorbeeld voor kwelafhankelijke
vegetatietypen waarbij de oorspronkelijke basische omstandigheden door een toegenomen
regenwaterinvloed verzuren. In dergelijke situaties is het monitoren van het pH-profiel van de
bodem aan te bevelen. Voorgesteld wordt om jaarlijks in het voorjaar deze meting uit te voeren.
Dit kan op een aantal manieren, bijvoorbeeld met een meetsonde kan op drie plaatsen rond het
grondwatermeetpunt de meting worden uitgevoerd. Hierbij wordt de sonde met intervallen van 10
cm naar beneden gedrukt. Er kan bijvoorbeeld ook met een guts op verschillende dieptes
bodemmonsters worden genomen en met behulp van een veldsetje de bodem-pH worden bepaald.
Kennis over de waterkwaliteit kan ook noodzakelijk zijn om vegetatieveranderingen in het
meetpunt te begrijpen. Zo kan de grondwaterstand zich herstellen terwijl gelijkertijd de vegetatie
achteruit gaat als gevolg van de toestroom van voedselrijk grondwater. Dit is van toepassing in
meetpunten die staan in goeddoorlatende freatische watervoerende eenheden.
Ook in vennen is inzicht in de waterkwaliteit noodzakelijk om later een scheiding te kunnen maken
tussen verdrogings- of eutrofiëringprocessen
Voor inundatieafhankelijke systemen is het verstandig de kwaliteit van de bron van het
inundatiewater te volgen. Het is ook noodzakelijk inzicht te krijgen over gewenste waterkwaliteit
voor diverse inundatie-afhankelijke ecosystemen.
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4. Ecohydrologische zonering
4.1

Inleiding

Voor de meest voorkomende ecohydrologische systeemtypen is in dit hoofdstuk de
ecohydrologische relatie geschetst. Deze relaties worden gevisualiseerd in profielen waarin tevens
de locaties voor toestands- en verklaarmeetpunten zijn aangeduid.
In de figuren wordt aangegeven waar binnen het ecohydrologisch systeem wordt gemeten. Een
ecohydrologisch systeem bestaat uit verschillende gradiëntsituaties ofwel de overgang van
verschillende ecohydrologische situaties (grondwaterstand, vegetatietype, voedselrijkdom).
Bepaalde delen van deze gradiënten kunnen kritischer en/of gevoeliger zijn.
De ecohydrologische systeemtypen die door de profielen worden weergegeven kunnen sterk
verschillen wat betreft het schaalniveau. Een beekdal is vaak maar 50-200 meter breed en de zone
waarbinnen de belangrijkste gradiëntsituaties voorkomen vaak nog smaller. Een hoogveengebied
kan zich al gauw over enkele kilometers uitstrekken.
4.2

Hoogveen

De grondwatersituatie in een Brabants hoogveenrelict wordt bepaald door;
1. Het oppervlaktewaterpeil in het hoogveenrelict,
2. Het oppervlaktewaterpeil en grondwaterstand rond het hoogveenrelict,
3. De afstand tussen het open water in het hoogveenrelict,
4. De afstand tot de rand van het hoogveenrelict
5. De stijghoogte onder het veen.
Verwacht mag worden dat de (zomer)grondwaterstand tussen de watergangen bij gelijke
slootafstand naar het centrum van het hoogveenrelict minder diep wegzakt. Een ecohydrologische
zonering zou moeten plaatsvinden op basis van een combinatie van ruimtelijke verschillen in
slootafstand/dichtheid en afstand tot de rand.
Inrichting

Als er van wordt uitgegaan dat de slootdichtheid min of meer gelijk is zou het meetnet moeten
bestaan uit (1) oppervlaktewaterpeil binnen het hoogveenrelict in een peilvak waar zich ook het
grondwaterstandsmeetpunt bevindt, (2) een grondwaterstandsmeetpunt in het centrum van het
hoogveenrelict midden tussen twee waterlopen, (3) een grondwaterstandsmeetpunt aan de rand
van het hoogveenrelict midden tussen twee waterlopen, (4) een stijghoogtemeetpunt in het
centrum van het hoogveenrelict.

Beleidsmeetnet verdroging Provincie Noord-Brabant

19

In meetpunt 2 en 3 dient jaarlijks de bodem-pH tot 120 cm worden bepaald. In de wijken moet en
meetstrategie voor oppervlaktewaterkwaliteit worden bepaald op basis van waterbeheersaspecten
zoals wateraanvoerperiode, peilopzet etc.
4.3

Ven

De (grond-)watersituatie in een ven kan per ventype sterk verschillen. De voeding kan naast
regenwater ook bestaan uit ondiep grondwater en/of oppervlaktewater. De afvoer kan naast
verdamping bestaan uit wegzijging en/of oppervlaktewaterafvoer.
De belangrijkste systeemeigenschap blijft bij elke situatie het jaarlijks of meerjaarlijks peilregiem en
de waterkwaliteit. De zogenaamd gebufferde vennen zijn meestal afhankelijk van antropogene
toevoer van kalk (calcium) bijvoorbeeld vanuit de landbouw.
Bij vennen zal met name de gewenste venvegetatie sturend moeten zijn ten aanzien van het
gewenste peilregiem en de gewenste waterkwaliteit. Discussie: Welke eisen stelt een bepaald type
venvegetatie. Mag een ven elk jaar droog staan?, moet een ven eens in de x jaar droog staan? Moet
een ven eens in de x jaar een maximaal peil bereiken of elk jaar? Moet de seizoenale daling een
bepaalde maximale snelheid hebben?
Als vuistregel voor het gewenste peilregiem wordt geadviseerd (mond.med. Jan Roelofs) dat het
ven in de winter het maximale peil bereikt en in de droge periode voor 50 % van het oppervlak
droog valt.
Inrichting

Een peilschaal op de diepste plaats in het ven. De venkwaliteit moet minstens 4 per jaar worden
gemeten (minimaal EGV, pH, Ca, N, P, Cl). In de toekomst is het ook zinvol met sondes het
zuurstofgehalte en de EGV te volgen.
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4.4

Natte heide

Het grondwaterregiem wordt hoofdzakelijk bepaald door verdamping en wegzijging (verticaal). In
veel gevallen zijn ook greppels voor ontwatering aangelegd. Deze hebben dan een grote invloed op
de grondwaterstandsverlaging (verdroging). Het dichten van deze greppels leidt meestal snel tot de
gewenste vernatting.
Inrichting

De grondwaterstand moet zo centraal mogelijk (grootste afstand eventueel aanwezige greppels)
worden gemeten. Verandering in wegzijging kan worden gevolgd met behulp van een
stijghoogtemeetpunt of met behulp van het Primaire meetnet. Het meten van greppelpeilen lijkt
minder zinvol omdat deze greppels meestal zeer onregelmatig verdeeld zijn over het gebied
waardoor niet makkelijk een relatie is te leggen met het grondwaterstandsmeetpunt. Het is zinvol
om van het grondwater de pH en het EGV te meten.
4.5

De Naad

De grondwatersituatie in gebieden langs de Naad (o.a. Haagsche en Hoevensche beemden,
Labbegat, Dullaard, Moerputten, Bossche broek) wordt bepaald door:
1. oppervlaktewaterpeil in het reservaat;
2. oppervlaktewaterpeil langs/rond het reservaat;
3. kwelflux;
4. inundatiefrequentie.
Wat betreft waterkwaliteit is met name de kwaliteit van het inundatiewater van belang

Beleidsmeetnet verdroging Provincie Noord-Brabant

21

Inrichting

De grondwaterstand meten op een locatie midden tussen greppels. Op deze locatie ook 2 maal per
jaar (bij GHG en GLG) de bodem-pH meten tot 120 cm -mv (intervallen van 10 cm). Als
verklaarmeetpunten (1) de stijghoogte, (2) het oppervlaktewaterpeil. Het is verstandig om de
waterkwaliteit van eventueel frequent voorkomende inundaties te kennen.
Voor 'peilrelicten' als Den Dulver en De Moerputten waar oppervlaktewater aangevoerd moet
worden geldt dezelfde inrichting aangevuld met het meten van de kwaliteit van het aanvoerwater
en het peil van het aangrenzende landbouwgebied.
4.6

Beekdal (benedenloop)

De grondwatersituatie in een benedenloop wordt bepaald door:
1. Beekpeil;
2. Stijghoogte (kwelflux);
3. Inundatiefrequentie;
4. Freatische grondwaterstand op de beekdalrand.
Wat betreft systeemeigenschappen kan een beekdal in vier zones worden ingedeeld.
1. De beekloop.
2. De zone waar de grondwaterstand sterk beïnvloed wordt door het beekpeil. Deze
'drainagezone' neemt in de zomer qua grootte toe. Deze zone raakt in de winter onder
natuurlijke omstandigheden langdurig geïnundeerd.
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3. De kwelzone die in geringe mate wordt beïnvloed door het beekpeil en hoofdzakelijk wordt
beïnvloed door de kwelflux. In de winter langdurig geïnundeerd.
4. De beekdalhelling. De grondwaterstand is afhankelijk van de inundatie van de zone 2 en 3,
van de stijghoogte en van de grondwaterstand (ondiepe toestroomflux) aan de beekdalrand. De
winterinundatie zorgt ervoor dat de hoogteligging van het primaire drainageniveau langdurig
is verhoogd. De grondwaterstand ligt hierdoor structureel hoger waardoor bij neerslagperioden
meer regenwater oppervlakkig zal worden afgevoerd. Hierdoor zal de kwelinvloed in deze zone
netto toenemen.
5 De beekdalrand. De flux van ondiep grondwater richting beekdal is afhankelijk van de zone de
grenst aan de beekdalrand.

Inrichting

De meetlocatie zal hier minimaal bestaan uit 6 meetpunten. Een oppervlaktewaterpeil-meetpunt,
een ondiepe grondwaterbuis in de zone's 2 t/m 4 en op de beekdalrand en een
stijghoogtemeetpunt. Voor de exacte locatie van het stijghoogtemeetpunt bestaat een zekere
vrijheid. Er kan gebruik gemaakt van stijghoogtemeetpunten in de naaste omgeving. Alleen in het
geval dat deze niet aanwezig zijn zal een extra meetpunt moeten worden ingericht.
Wat betreft kwaliteit moet het beekwater (=inundatiewater) maandelijks
worden waargenomen, jaarlijks de bodem-pH bij meetpunten 2, 3 en 4 in de bovenste 120 cm
worden bepaald en tweejaarlijks de grondwaterkwaliteit in de meetpunten 2 t/m 6 (pH, EGV, Cl,
Ca, NO3, SO4).
4.7

Beekdal (bovenloop)
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In een bovenloop speelt het beekpeil een belangrijke rol. Regionale kwel speelt hier geen rol, lokale
kwel wel. Het toestandsmeetpunt kan het beste worden gekozen op de rand van het beekdal,
omdat de grondwaterstanden hier het meest representatief zijn voor het gehele systeem (reageert
zowel op de grondwaterstand in het aangrenzende infiltratiegebied als op de grondwaterstanden in
het beekdal) en bepalend zijn voor het al of niet voorkomen van lokale kwel in het beekdal. Het
oppervlaktewaterpeil moet ook worden gemeten.
4.8

De Wijstgronden

De grondwatersituatie in de wijstgronden hangt samen met stuwing bij de breuk(-zone). Aan de
bovenrand van de wijstgronden (beekeerdbodem) stroomt lokaal grondwater toe (nitraatrijk), in de
richting van de breuk wordt het kwelwater meer van bovenlokale herkomst ( meestal veenbodem,
grondwater ijzerrijk, antropogeen beïnvloed sulfaatrijk). De grondwatersituatie in de Centrale
Slenk heeft geen invloed op de wijstgronden. Naast grondwaterstandverlaging worden de
wijstgronden bedreigd door eutrofiering als gevolg van de afname in pyrietbuffer voor
denitrificatie. Lokaal kunnen waterlopen voor drainage zorgen.
Inrichting

Twee ondiepe grondwatermeetpunten, respectievelijk in de lager gelegen veenzone en de hoger
gelegen en hydrologisch kwetsbaarder beekeerdzone. Tweejaarlijks de bodem-pH tot 120 cm -mv.
Een dieper (25 meter) meetpunt met minifilters op de hoge rand van het reservaat om de
ontwikkeling in de kwaliteit van het toestromende grondwater te volgen.
4.9
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Kanaalkwel
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Op enkele plaatsen in Brabant komt zogenaamde "kanaalkwel" voor. In deze gebieden kwelt water
dat afkomstig is van de aangrenzende kanalen. Deze kwel wordt gekenmerkt door een constante
flux gedurende het gehele jaar. Het water is zuurstofarm, ijzer- en calciumrijk en komt zeer goed
overeen met de regionale calciumrijke kwel die elders in Brabant rond beekdalen kwelt.
Inrichting

De grondwaterstand kan met één toestands-meetpunt worden gevolgd. Er wordt er vanuit gegaan
dat het kanaalpeil door RWS wordt gemeten. Geadviseerd wordt ook het oppervlaktewaterpeil in
het aangrenzende landbouwgebied te bepalen.
4.10

Kreek

Kreken in het noordwestelijke zeekleigebied kunnen geïsoleerd liggen of in verbinding staan met
de omliggende polder. Het peil en het zoutgehalte zijn van belang voor de kreekgebonden
natuurdoeltypen. Het zoutgehalte is in het algemeen bepaald door kwel.
Inrichting

Monitoring van de (grond-)waterfluctuatie en chlorideconcentratie in de kreekoever (toestand) en
het kreekpeil en het chloridegehalte van de kreek (verklaarmeetpunten).
4.11

Dekzandafspoelingsvlakte met bos

Dit type wordt gekenmerkt door een dicht stelsel van greppels of rabatten, afwateringslopen en een
leemrijke ondergrond en het voorkomen van kwel. Een groot deel van de neerslag wordt in de
winter afgevoerd. Over het jaar is sprake van netto kwel. In de zomer vindt kwel via de
onverzadigde zone plaats.
Inrichting

Een toestandsmeetpunt midden tussen de greppels of rabatten op een wat vegetatie betreft
waardevolle plaats. Meten bodem-pH tot 120 cm -mv. Als verklaarmeetpunten (1) peil greppel, (2)
peil afwatering, (3) stijghoogte.
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4.12

Maaspolders

In de kleipolders van het Land van Heusden en Altena is hoofdzakelijk sprake van de combinatie
kleipolder-kwel. Een voorbeeld is de Hooibroeken. Hier bevindt zich een klei-veenpakket op
ondiepe watervoerende pakket met grof zand van de Formatie van Kreftenheye. Op het
Hollandveen ligt een kleidek. Het gebied wordt ontwaterd door diepe sloten. De basische regionale
kwel of de 'rivierkwel' kwelt 's winters hoofdzakelijk in de sloten, deels in de eventueel aanwezige
greppels. In de zomer is sprake van holle waterspiegels en kan kwelwater via de capillaire zone
worden afgevoerd. De wortelzone in deze gebieden staat hoofdzakelijk onder regenwaterinvloed.
De kwelafhankelijke natuurwaarden concentreren zich in de sloten.
De boezemgebieden vormen een twee profieltype. Een voorbeeld is de Kornse Boezem. De
boezemgebieden hebben een hoger peil dan de omringende polders. Er is sprake van een
infiltratiesituatie. Tussen de waterlopen zal in hoofdzaak regenwater verticaal omlaag afgevoerd
worden. Alleen in de zomer kan langs de waterlopen sprake zijn van een kleine zone waar water
vanuit de waterlopen toestroomt.
In de meeste gevallen is de wortelzone in boezemgebieden dan ook lang al ontkalkt. Een
uitzondering geldt voor actieve bergboezems. Hier werd tijdelijk calciumrijk polderwater
opgeslagen waardoor de wortelzone calciumrijk bleef. De Kornse boezem is hier een voorbeeld
van. Na stopzetting zal de ontkalking snel plaatsvinden en de wortelzone verzuren.
Inrichting

Een toestandmeetpunt centraal tussen de sloten. Als verklaarmeetpunt het oppervlaktewaterpeil en
in de kwelpolder een stijghoogtemeetpunt. In beide situaties kan, afhankelijke van het gewenste
natuurdoeltype, ook het pH-profiel worden gevolgd.
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4.13

Oost-Brabant

Aan de oostzijde van de Peelhorst en in de Venlo Slenk komen veel plaatsen voor die enigszins
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vergelijkbaar zijn met het profieltype Wijstgronden. Er is sprake van een min of meer freatisch
pakket en een depressie waar vaak ijzerrijk grondwater kwelt. Een voorbeeld is de oude
Maasmeander 'De Vilt'. Als gevolg van het freatisch karakter van het systeem zijn deze
kwelgebieden zeer kwetsbaar voor verontreiniging. Vaak wordt aan de randen nitraatrijk
grondwater gedraineerd waardoor de kwel ijzerloos is. In het verleden kwamen hier veel
ijzeroerbanken voor. Het kwelwater is vaak calciumrijk als gevolg van het ondiep voorkomen van
kalkrijke afzettingen.
Inrichting

Als toestandsmeetpunt de grondwaterstand, als verklaarmeetpunt het oppervlaktewaterpeil en
eventueel een (mini-filter)meetpunt grondwaterstroomopwaarts van de kweldepressie. Er wordt
geadviseerd om ook de grondwaterkwaliteit in het toestandsmeetpunt te volgen. Net als in alle
andere kwelgebieden moet ook het bodem-pH profiel gevolgd worden.
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5. Bepaling streefbeeld en referentiesituatie
5.1 Inleiding

Om te bepalen of een gebied verdroogd is of niet moet het duidelijk zijn waarmee de (actuele)
grondwaterstand kan worden vergeleken. Er is gekozen om bij de bepaling van de verdroging de
grondwatersituatie te vergelijken met het streefbeeld én het referentiebeeld. Met het streefbeeld
wordt het hydrologische regime bedoeld dat nodig is om het gewenste natuurdoeltype te realiseren.
Het verschil tussen de grondwaterstanden in de huidige situatie en die in het streefbeeld geeft de
gewenste grondwaterstandsverhoging weer: hoever moeten de grondwaterstanden stijgen om het
streefbeeld te realiseren (zie figuur 4).

grondw aterstand
R eferen tiebeeld
‘h isto risch e verd rog in g’

S treefbeeld

‘b estu urlijke v erdro ging ’

histo rische
g ron dw aterstan d
v ereiste g w s v o or
realisatie n atu urdo elty pe

A ctuele situa tie h u id ig e
g ron dw aterstan d

Figuur 4 Typering verdroging huidige situatie
De referentie geeft aan wat de vroegere waterhuishoudkundige situatie was. Het verschil tussen de
grondwaterstanden in de huidige situatie en die in de referentiesituatie geeft informatie over de
historische verdroging: hoe ver zijn de grondwaterstanden sinds het verleden gedaald?
Beide typen informatie zijn noodzakelijk voor de beoordeling van de huidige situatie. Door de
provincie wordt voor de mate van verdroging primair uitgegaan van het verschil tussen de
grondwaterstanden in de huidige situatie en die in het streefbeeld. Informatie over de
referentiesituatie en de historische verdroging is echter nodig om te kunnen beoordelen of de
gekozen streefbeelden wel voldoende gebiedspecifiek zijn en leiden tot een voldoende natuurlijke
waterhuishouding.
Voor bestaande meetreeksen wordt een tijdreeksanalyse uitgevoerd waarbij de meteorologische
invloed eruit wordt gefilterd. Op deze manier kan worden bepaald of er in de tijd een trendmatige
verandering van de (grond)waterstand is opgetreden. Daarnaast geeft het mogelijkheden om voor
verschillende jaren de grondwatersituatie te toetsen aan het streefbeeld. Op deze manier ontstaat
inzicht in hoe de verdroging zicht in de tijd ontwikkeld. De verschillende jaren waarvoor de
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grondwaterstand wordt getoetst aan het streefbeeld zijn; het begin van de meting, 1985, 1994 en
nu. De methodiek van de tijdreeksanalyse wordt in het volgende hoofdstuk behandeld.
Tevens zal de actuele grondwatersituatie worden vergeleken met het referentiebeeld, de situatie
van vóór de grote menselijke ingrepen.
5.2

Referentiesituatie

Een vergelijking met de referentiesituatie geeft aan hoe het huidige grondwaterregiem is veranderd
ten opzichte van de situatie voor de grote menselijke ingrepen. Dit geeft de situatie van maximaal
haalbaar herstel van het natuurlijk systeem weer. Bij herstel van de referentiegrondwatersituatie
zijn de hydrologische voorwaarden geschapen voor herstel van de referentienatuur. De voor een
gebied vastgestelde natuurdoeltypen zijn vaak door allerlei oorzaken minder ambitieus dan de
referentie natuur.
De referentie grondwatersituatie

De referentie grondwatersituatie wordt bepaald volgens de Gewenste Grondwater Situatiemethode zoals die is gebruikt voor de provincie Noord-Brabant (Runhaar, et.al., 1998; Van Ek,
et. al., 1997). Hierbij wordt uitgegaan van de bodem als geheugen van het landschap. Onder natuurlijke
omstandigheden bestaat er namelijk een nauwe relatie tussen bodemtype en hydrologie. Door tal
van (antropogene) oorzaken zijn de hydrologische omstandigheden echter ingrijpend gewijzigd. De
meeste bodems zijn dan ook fossiele bodems, die niet langer in evenwicht verkeren met de
hydrologische omstandigheden. Omdat bodemkenmerken slechts langzaam veranderen, geven ze
veel informatie over de vroegere hydrologie. Per bodem is op basis van algemene bodemkundige
literatuur en deskundigenoordeel een grondwaterkarakteristiek opgesteld die aangeeft wat naar
verwachting de grondwaterstand tijdens het ontstaan is geweest (Runhaar, et.al., 1998). De
grondwaterkarakteristiek wordt uitgedrukt in GHG, GVG en GLG. Op basis van deze relatie kan
de referentie/natuurlijke grondwatersituatie worden bepaald uit de bodemkaart. Geschat wordt
dat de situatie representatief is voor de periode vóór de grote onttrekkingen en ontwateringen, dus
halverwege 19e eeuw.
In het veld kan nauwkeuriger de referentiegrondwaterstand worden bepaald. Zogenaamde gleyverschijnselen geven hier aanwijzingen voor. Dit zijn zogenaamde oxidatie en reductie
verschijnselen. Oxidatie vindt plaats wanneer de bodem niet verzadigd is met water zodat zuurstof
in de bodem aanwezig is. De zone waar oxidatie plaatsvindt, of heeft plaatsgevonden kan worden
herkend aan zogenaamde roestvlekken of –zones die zijn ontstaan door de oxidatie van ijzer, Fe(II)
tot ijzeroxiden. Reductie gebeurt in verzadigde toestand zodat geen zuurstof bij de bodemkorrels
kunnen komen. Dit geeft blonde lichte reductievlekken, minder goed te herkennen in een
bodemprofiel dan de oxidatievlekken. Op basis van deze informatie kunnen de volgende
vuistregels worden gehandhaafd:
- zone met alleen oxidatie-vlekken: permanente onverzadigde zone, ondergrens geeft gemiddelde
wintergrondwaterstand aan;
- zone met zowel oxidatie- als reductievlekken: zone die tijdelijk onverzadigd dan wel verzadigd is,
grondwaterstand fluctueert in deze zone, ondergrens geeft gemiddelde laagste grondwaterstand
aan, bovengrens gemiddeld hoogste grondwaterstand;
- zone zonder oxidatie-vlekken: permanent verzadigde zone, bovengrens geeft zomergrondwaterstand
aan.
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Er is op dit moment nog discussie over welke situatie precies de gley-verschijnselen weergeven.
Over het algemeen bestaat de gedachtegang dat gleyverschijnselen zich langzaam in de tijd
ontwikkelen en dus de situatie weergegeven van enkele decennia terug. Of de ontwikkeling van
gley-verschijnselen bij een veranderend grondwaterregiem zo langzaam gaat dat ze de
referentiesituatie weergeven van 150 geleden is niet bekend.
De referentie kwelkans

Bepaalde bodems zijn specifiek onder kwelomstandigheden gevormd. Op basis van deze
wetenschap hebben bodemdeskundigen ook een relatie weten te leggen tussen de kwelkans en het
bodemtype (Van Ek, et.al., 1997). De aanrijking of neerslag van ijzer(oer) en aard van het
organisch materiaal geeft informatie over de kwelafhankelijkheid van bodemtypen. De kwelkans
wordt aangegeven op een schaal van 1 tot 5 variërend van geringe kans op locale kwel tot zeer
grote kans op regionale kwel (zie tabel 2).
Kwelcode

Kans op locale kwel

Kans op regionale kwel

Kans op kwel

1

Gering

Geen

< 1%

2

Matig

Klein

1-5%

3

Vrij groot

Vrij groot

5-25%

4

-

Groot

25-75%

5

-

Zeer groot

>75%

9

niet uit bodemtype af te leiden

niet uit bodemtype af te leiden

Tabel 2 Omschrijving van de klassen gebruikt bij de indeling van bodemtypen naar kwel (uit: Van Ek, et.al., 1997)
5.3

Streefbeeld op basis van standplaatsfactoren vegetatietype

Relatie vegetatie en hydrologische standplaatsfactoren

Een andere benadering is de actuele grondwatersituatie vergelijken met het streefbeeld van het
huidige of in de toekomst gewenste vegetatietype. De relatie tussen de waterhuishouding en de
vegetatie is echter complex, en berust op een groot aantal onderliggende processen (Figuur 5,
Runhaar e.a., 2002). Voor het project Waternood zijn de relaties en processen per vegetatietype
vertaald naar het optimale grondwaterregiem (GVG, GLG, droogtestress), het voorkomen van
kwel en overstroming. Uiteraard spelen voedselrijkdom en zuurgraad in en rond de wortelzone een
belangrijke rol.

Figuur 5 Invloed van
hydrologische condities
op operationele
standplaatsfactoren en
samenstelling van de
vegetatie (Runhaar e.a.
2002).
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De database met vegetatietypen met daaraan gekoppeld de hydrologische stuurvariabelen is
opgezet met het oog op het berekenen van doelrealisaties (Runhaar et al. 2002). Met doelrealisatie
wordt bedoeld de realisatie van een standplaatsfactor (meestal GVG en GLG) of combinatie van
standplaatsfactoren voor een bepaald natuur- of vegetatie doeltype. 100% doelrealisatie betekent
dat het streefbeeld (GVG en GLG) voor het betreffende natuurdoeltype (of vegetatietype) is
gehaald. Voor de natuur zou men dan ook kunnen spreken over streefbeeldrealisatie.
Er wordt uitgegaan van een beperkt aantal hydrologische variabelen waarvan verondersteld wordt
dat deze bepalend zijn voor standplaatscondities en vegetatieontwikkeling. Om dubbeltellingen bij
de bepaling van de doelrealisatie te voorkomen is als aanvullende eis gesteld dat de hydrologische
variabelen onderling onafhankelijk zijn in hun uitwerking op de vegetatie, dwz. via verschillende
mechanismen de vegetatie beïnvloeden. Als stuurvariabelen zijn gekozen:
- de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG), die vooral bepalend is voor de aeratie aan het begin
van het groeiseizoen en daarmee het aandeel hygrofyten in de vegetatie;
- de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) die bepalend is voor de aeratie gedurende het
groeiseizoen en daarmee de potentiële afbraak van organisch materiaal;
- de potentiële droogtestress onder een standaard-grasbegroeiing die een maat vormt voor de
vochtleverantie van de standplaats en die een goede voorspeller lijkt te zijn van het aandeel
meso- en xerofyten in de vegetatie;
- de aanwezigheid van kwel, die in kalkarme gebieden een belangrijke zuurbuffer vormt;
- en de overstroming met oppervlaktewater die niet alleen zorgt voor zuurbuffering maar ook voor
de aanvoer van nutriënten.
De GVG is voor alle typen terrestrische ecosystemen relevant: in natte systemen dient de
grondwaterstand in het voorjaar hoog te zijn, in vochtige en droge systemen juist laag. Omdat de
bodemtextuur en organisch stofgehalte weinig invloed lijken te hebben op de relatie tussen de
GVG en het aandeel hygrofyten (Runhaar e.a. 1997) is bij de doelrealisatiefunctie voor de GVG
geen onderscheid gemaakt naar bodemtype.
Bij slechts een beperkt aantal systemen zijn directe eisen gesteld aan de GLG, en wel bij
veenvormende systemen zoals hoogveen, trilveen en broekbos. De veronderstelling is dat deze
systemen gevoelig zijn voor het te ver wegzakken van het grondwater omdat daardoor de afbraak
van organisch materiaal word gestimuleerd. Daarnaast speelt bij hoogveen ook het probleem dat
de dominante planten, veenmossen, zeer gevoelig zijn voor droogte. Ook bij een aantal nietpermanente wateren en bij natte pioniervegetaties zijn eisen gesteld aan de GLG. Daar is echter
juist de eis gesteld dat de GLG voldoende laag is, zodat deze systemen in ieder geval tijdens het
groeiseizoen droogvallen.
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Hydrologische
stuurvariabele

Van invloed op vegetatieontwikkeling via:

Is relevant voor:

Relatie afhankelijk van

GVG

aeratie aan begin van het
groeiseizoen

alle systemen

-

GLG

aeratie gedurende het
groeiseizoen, afbraak
organisch
materiaal

natte, potentieel veenvormende systemen

(bodemtype)

Droogtestress

werkt direct in op vegetatie

in overige, niet veenvormende systemen

Bodemtextuur neerslagoverschot en
grondwaterstand

Kwel

zuurbuffering

natte en vochtige, niet
zure systemen

Kalkgehalte bodem, grondwaterkwaliteit

Overstroming

zuurbuffering,
voedselrijkdom

niet-zure systemen

Overstromingsduur, slibgehalte,
oppervlaktewaterkwaliteit, bemesting

Tabel 3 Overzicht hydrologische stuurvariabelen
In alle andere systemen worden eisen gesteld aan de droogtestress. Bij niet-veenvormende natte
systemen en bij vochtige systemen wordt als eis gesteld dat de droogtestress beneden een kritisch
niveau blijft, bij droge systemen juist dat er een minimale droogtestress is. Daarmee worden
indirect ook eisen gesteld aan de GLG, en wel omdat de GLG in combinatie met de bodemtextuur
in het Waternoodinstrumentarium gebruikt wordt om de droogtestress te bepalen.
Bij de stuurvariabelen kwel en overstroming doet zich het probleem voor dat, hoewel ze zeer
bepalend zijn voor de voor planten relevante standplaatscondities als zuurgraad en voedselrijkdom,
deze relatie meestal zo indirect is dat er geen algemeen geldende eisen te stellen zijn aan kwel of
overstroming. Een vegetatietype dat op kalkloze bodem afhankelijk is van kwel kan op kalkrijke
bodem kwelonafhankelijk zijn, en de zuurgraadbuffering die op de ene plek plaatsvindt via kwel
kan op een andere plek plaatsvinden via overstroming. Tabel 3 geeft overzicht van
stuurvariabelen.
Vegetatietype versus natuurdoeltype en doelrealisaties

De waternood-database omvat kentallen voor standplaatsfactoren op vegetatietype-niveau. De
natuurdoeltypen bestaan uit verschillende soorten vegetatietypen. In een studie van Gooijer (2000)
in opdracht van DLG zijn voor de brabantse natuurdoeltypen de bijbehorende vegetatietypen
vastgesteld. De studie vormt de Brabantse voorganger van de landelijke studie naar Abiotische
Randvoorwaarden van Natuurdoeltypen in het kader van Waternood.
De database waaruit wordt geput is (nog) niet volledig. Voor een aantal vegetatietypen zijn (nog)
geen eisen opgenomen (zie bijvoorbeeld tabel 4). Bovendien bevat de database slechts een beperkt
aantal sub-associaties en geen rompgemeenschappen.
Voor het Beleidsmeetnet Verdroging zullen bij het vaststellen van het streefbeeld van de
natuurdoeltypen alleen de vegetatietypen worden gebruikt die in de database voorkomen. In een
later stadium kan het streefbeeld worden aangepast als voor meer vegetatietypen de eisen in de
database bekend zijn.
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Natuurdoeltype
Droog
heischraal
grasland

Hoogveen

Vegetatietype
Code

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

14Aa1

Spergulo-Corynephoretum

Ass. v. Buntgras en Heidespurrie

14Ba1

Ornithopodo-Corynephoretum

Vogelpootjes-Ass.

14Bb1a

Festuco-Thymetum serpylli jasionetosum

Ass. v. Schapegras en Tijm (subass. met
Zandblauwtje)

14Bb1b

Festuco-Thymetum serpylli anthoxantosum Ass. v. Schapegras en Tijm (subass. met
Gewoon reukgras)

19Aa1

Galio hercynici-Festucetum ovinae

Ass. v. Liggend walstro en Schapegras

28Aa4

Digitario-Illecebretum

Grondster-Ass.

RG

RG Cytisus scoparius-[CallunoUlicetea/Nardetea]

RG met Brem van de Klasse der droge
heiden/Klasse der heischrale graslanden

RG

RG Aira praecox-[Corynephoretea]

RG met Vroege haver v.d. Klasse der droge
graslanden op zandgrond

RG

RG Nardus stricta-[Nardetea]

RG met Borstelgras v.d. Klasse der
heischrale graslanden

10Aa1a

Sphagnetum cuspidato-obesi typicum

Waterveenmos-Ass. (typische subass.)

10Aa2

Sphagno-Rynchosporetum

Ass. v. Veenmos en Snavelbies

10Aa3

Caricetum limosae

Veenbloembies-Ass.

10Ab1

Eriophoro-Caricetum lasiocarpae

Ass. v. Draadzegge en Veenpluis

RG

RG Carex rostrata-[Scheuchzerietea]

RG met Snavelzegge v.d. Klasse der
hoogveenslenken

RG

RG Sphagnum cuspidatum[Scheuchzerietea]

RG met Waterveenmos v.d. Klasse der
hoogveenslenken

11Ba1

Erico-Sphagnetum magellanici

Ass. v. Gewone dophei en Veenmos

RG

RG Eriophorum angustifolium[Scheuchzerietea]

RG met Veenpluis en Veenmos v.d. Klasse
der hoogveenslenken

RG

RG Eriophorum vaginatum-Sphagnetea]

RG met Eenarig wollegras v.d. Klasse der
hoogveenbulten en natte heiden

Tabel 4. Voor twee natuurdoeltypen de bijbehorende vegetatietypen (volgens Gooijer, 2000), vegetatietypen in grijs
ontbreken in de database (Runhaar e.a. 2002).
In Figuur 6 wordt geïllustreerd hoe de doelrealisatiefuncties voor vegetatietypen voor de
standplaatsfactor GVG kunnen worden geaggregeerd voor gemiddelde doelrealisatiefunctie voor
het natuurdoeltype (dikke lijn). Een doelrealisatie van 100% betekent dat de bijbehorende
standplaatsfactor (in dit geval GVG) optimaal is voor het desbetreffende vegetatie- of natuurdoeltype. Een doelrealisatie van 0% betekent dat het vegetatie- of natuurdoeltype niet tot ontwikkeling kan komen. Voor het onderstaande voorbeeld geldt voor het natuurdoeltype Vochtig Schraalland (gemiddelde lijn) dat het natuurdoeltype optimaal groeit tussen een GVG van 5 cm-mv tot 23
cm-mv maar niet tot ontwikkeling kan komen bij een GVG die hoger staat dan 20 cm boven
maaiveld (dus waterschijf van 20 cm op maaiveld) of een GVG die lager staat dan 50 cm-mv.
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Figuur 6 Voorbeelden van geaggregeerde doelrealisatiefuncties voor GVG voor (a) ‘Berkenbroekbos’ en (b) ‘Vochtig
schraalland’
Van doelrealisatie naar streefbeeld

Voor het beleidsmeetnet verdroging gaat het niet om de doelrealisatie maar om
streefbeeldrealisatie. Deze zijn bijna gelijk aan elkaar met de uitzondering dat bij het BMV gaat
om verdroging. Of een standplaatsfactor te nat wordt, wordt buiten beschouwing gelaten.
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Figuur 7 Links doelrealisatiefunctie en rechts streefbeeldrealisatiefunctie voor BMV
Van de a,b,c en d waarden die bij de doelrealisatie worden gebruikt worden bij de
streefbeeldrealisatie alleen de c en d waarden gebruikt (zie figuur 7). Daarbij gelden de volgende
punten:
Grondwaterstand ondieper dan de c-waarde aangeeft (dus links van c-waarde)
streefbeeldrealisatie is 100% en verdrogingscore is 0%
Grondwaterstand dieper dan de d-waarde aangeeft (rechts van d-waarde)
streefbeeldrealisatie is 0% en verdrogingscore is 100%
Grondwaterstand tussen c en d
streefbeeldrealisatie en verdrogingscore tussen 0 en 100%
Bepalen van het natuurdoeltype

Over het algemeen wordt uit het natuurdoeltype het streefbeeld bepaald waaraan getoetst wordt.
De basis hiervoor is de natuurdoeltypekaart van de provincie. Echter, de natuurdoelen zijn op de
provinciale kaart niet altijd voldoende gedetailleerd weergegeven om hier lokale hydrologische
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streefbeelden uit af te leiden. In die gevallen kan het nodig zijn om de provinciale natuurdoelen te
detailleren. Daarbij kan worden uitgegaan van gebiedskenmerken en informatie over de
historische referentiesituatie. In een enkel geval is voor de natuurlocatie door de terreinbeheerder
het natuurdoel al nader gespecificeerd in termen van subdoeltypen of vegetatietypen. In dat geval
kan het streefbeeld van het subdoeltype of het vegetatietype worden gebruikt i.p.v. dat van het
natuurdoeltype.
Samengevat kunnen bij de bepaling van het abiotisch streefbeeld voor de verdrogingsmeetlat in
deze methodiek de volgende stappen worden genomen:
1. bepaling natuurdoeltype o.b.v. de natuurdoeltypekaart van de provincie;
2. bepaling bijbehorende vegetatietypen o.b.v. de tabel van Gooijer (2000);
3. bepaling lokaal wensbeeld m.b.v. gebiedskennis en terreinbeheerders;
4. als er een verschil bestaat tussen het lokaal wensbeeld (stap 3) en de vegetatietypen die horen
bij het natuurdoeltype (stap 1 en 2) wordt gekozen voor de specifieke lokale situatie en wordt
hierover een signaal afgegeven richting de provincie;
5. voor de gekozen samenstelling van vegetatietypen worden de abiotische eisen uit de
Waternood-database (Runhaar e.a., 2002) gehaald.
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6. Bepaling verdroging
6.1

Inleiding

De eventuele verdroging kan worden gekwantificeerd door de actuele situatie te vergelijken met
het streefbeeld en/of referentiesituatie (zie hoofdstuk 4). De af- of toename van verdroging wordt
voor de provincie Noord-Brabant getoetst ten opzichte van 1994 en op landelijke niveau ten
opzichte van 1985. Voor het beleidsmeetnet zal voor 4 perioden worden getoetst:
- begin meting
- 1985
- 1994
- actuele situatie
De verdroging kan worden bepaald op basis van tijdreeksen van grondwatermetingen en
vegetatieopnamen (permanente kwadraten meetroutes). Er zijn belangrijke verschillen;
vegetatieopnamen vinden met relatief grote intervallen plaats en er bestaan in de provincie NoordBrabant geen lange continue tijdreeksen, grondwatermetingen vinden veel regelmatiger plaats (om
de 14 dagen) en er bestaan vaak langjarige tijdreeksen.
Binnen de eerste evaluatie worden alleen de grondwatermetingen getoetst.
Om de mate van verdroging te bepalen is tijdreeksanalyse het meest geëigende instrument. Zonder
een tijdreeks van grondwaterstanden is vaak wel aan te geven of verdroging heeft plaatsgevonden
maar is dit niet uit te drukken ten opzichte van een referentiedatum. Met de tijdreeksanalyse is het
mogelijk de meteorologische invloeden eruit te filteren zodat trends zichtbaar worden die kunnen
duiden op verdroging.
6.2

Methode ter bepaling grondwaterstandsverandering

6.2.1

Inleiding

Om verandering in het grondwaterstandsverloop te kunnen traceren is het gebruikelijk om
tijdreeksmodellen op te stellen. Dit is noodzakelijk om klimatologisch verschillende perioden te
kunnen vergelijken. De methode waarop dit plaats vond tijdens het MBI-project is uitvoerig
beschreven in een artikel van Runhaar, Gieske & Rolf (1993). Deze methode lijkt echter
gedateerd. Er wordt een aangepaste methode gebruikt waarbij vergelijking voor verschillende
meetperioden beter mogelijk lijkt.
6.2.2

De MBI-methode

Tijdens het MBI-project werd één transfer-ruismodel opgesteld voor de gehele langjarige tijdreeks.
Deze werd opgesplitst in een voor het klimaat verklaard deel en het restdeel, de zogenaamde
residureeks. Ter bepaling van veranderingen in het grondwaterniveau werd het tweejarig
voortschrijdend gemiddelde van deze residureeks berekend (het zgn. structurele niveau).
Aanvullend werd de zgn. onderscheidingsgrens bepaald uit de variantie van de residureeks (1,65x
standaarddeviatie= 90 %). Een trend wordt dan significant beschouwd als de optredende
verandering groter is dan deze onderscheidingsgrens.
Om een vergelijking van voor meteorologische omstandigheden gecorrigeerde GVG's te kunnen
maken was een aanvullende bewerking nodig. Hiervoor werd een regiemcurve berekend uit het
verklaarde deel van het transfer-ruis model op basis van gemiddelde meteorologische

Beleidsmeetnet verdroging Provincie Noord-Brabant

37

omstandigheden. De jaarlijkse meteo-gecorrigeerde GVG werd bepaald door de GVG (1 april) uit
deze regiemcurve op te tellen bij het eerder genoemde structurele niveau op 1 april.
De nadelen van deze methode zijn; (1) de keuze voor een tweejarig voortschrijdend gemiddelde is
willekeurig, (2) de gebruikte regiemcurve neemt de ruis alleen als gemiddeld niveau mee waardoor
de GHG, GVG en GLG minder realistisch geschat worden en (3) de karakteristieken van het
grondwatersysteem worden over de gehele periode gelijk geacht te zijn.
6.2.3

De voor het beleidsmeetnet aangepaste methode

De nu toegepaste methode maakt het mogelijk om GLG, GVG en GHG voor meetperioden van
enkele jaren met elkaar te vergelijken waarbij veranderde systeemeigenschappen worden
meegewogen. Dit is bereikt door niet 1 tijdreeksmodel voor de gehele periode te modelleren maar
voor elke periode van vijf jaar een model te berekenen met een voortschrijdend interval van 1 jaar.
Er worden dus net zoveel modellen gemaakt als de meetreeks in jaren lang is.
Om een betrouwbare uitspraak te kunnen doen over de GHG, GLG en GVG gerelateerd aan een
korte periode van een grondwaterstandstijdreeks, zonder last te hebben van een toevallige
meteorologische situatie, wordt voor de gewenste periodes de relatie tussen het neerslagoverschot
en de grondwaterstandsreeks bepaald. Dit wordt gedaan met behulp van een transfermodel (BoxJenkins model). Door nu gebruik te maken van de gevonden relatie kan een grondwaterstandsreeks
gegenereerd (in de tijd opgeschaald) worden aan de hand van een lange (enkele decennia)
neerslagoverschotreeks. Deze gegenereerde reeks heeft over de volledige lengte dezelfde statistische
eigenschappen als de periode waarvoor het transfermodel bepaald is. Het verschil is echter dat,
door gebruik te maken van een lange neerslagoverschotreeks, de toevallige weersinvloeden van een
korte periode niet meer doorslaggevend zijn voor het berekenen van de gewenste reekskenmerken
(GHG, GVG en GLG). Hiermee zijn de bovengenoemde twee problemen opgelost.
Het is nu echter wel zaak om voor de korte perioden een betrouwbaar transfermodel te bepalen.
Dit is voor te korte perioden niet mogelijk. Afhankelijk van de relatie tussen het neerslagoverschot
en de grondwaterstandsreeks en het aantal beschikbare waarnemingen per jaar zijn meer of
minder achtereenvolgende jaren noodzakelijk voor het bepalen van een betrouwbaar model. In de
regel zal de minimaal benodigde periode rond de vijf jaar liggen. Het grote verschil met de eerder
beschreven MBI-methode is dat er nu: (1) per tijdsvak van bijvoorbeeld 5 jaar een transfer-ruis
model wordt bepaald, (2) deze met een langjarige meteoreeks (minimaal 50 jaar) in de tijd wordt
opgeschaald, (3) de reekskenmerken nu direct uit de opgeschaalde reeks kunnen worden bepaald
en (4) de GHG, GVG en GLG nu per jaar met elkaar worden vergeleken.
6.2.4

Voorbeeld

Om de werking van de methode te testen is een voorbeeld berekening gemaakt met behulp van
grondwaterstandstijdreeks 51BP0025 in de Mortelen. Omdat in de directe omgeving geen lange
tijdreeks beschikbaar was van het neerslagoverschot is gebruik gemaakt van een reeks uit De Bilt.
Deze reeks bevat gegevens vanaf 1930 waarmee dus een reeksen van zeventig jaar gegenereerd
kunnen worden. Om de resultaten betrouwbaarder te krijgen is het echter noodzakelijk om een
neerslagoverschotreeks uit de nabijheid van de grondwaterstandsmeetlocatie te gebruiken.
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De methode bestaat uit 3 stappen (zie figuur 8).
(1) Het verzamelen van een geschikte grondwaterreeks (start in 1967) en een representatieve
langjarige klimaatreeks (1930-heden). Met een voortschrijdend interval van 1 jaar worden 28
aantal 5-jaarsperioden geselecteerd ten behoeve van de transfermodellering.
(2) Voor de 28 tijdreeksen van 5 jaar worden transfermodelleringen uitgevoerd waarbij de reeks
wordt onderscheiden in een klimatologisch verklaard deel en het residu. Met behulp van de
langjarige klimaatsreeks en dit transfermodel wordt een langjarige grondwaterstandsreeks
(1930-heden) berekend.
(3) Per gegenereerde reeks wordt voor elke 5-jaarsperiode de GHG, GVG en GLG bepaald en in
een grafiek weergegeven. Dit kan als lijnvlakken maar ook als puntenreeks door alleen het
centrum van de vijfjaarsvlakken te tonen.
De GHG en de GLG zijn berekend door respectievelijk per jaar de drie hoogste en laagste
gegenereerde waarden te middelen en deze weer te middelen voor de volledige periode van 71
jaar. De GVG is bepaald door het gemiddelde van alle gegenereerde standen van 28 maart te
berekenen.
Op bovenstaande wijze is bepaald dat er op deze locatie in de laatste tijdsvakken een daling van de
grondwaterstand heeft plaatsgevonden.
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6.2.5

Conclusie

Het is gelukt om de bestaande methode voor tijdreeksanalyse zo aan te passen dat een goede
inschatting kan worden gemaakt over veranderingen. Er is er voor gekozen om perioden van vijf
jaar te modelleren en met behulp van een klimaatreeks van 1930-heden een grondwaterreeks te
genereren. Uit deze reeks kan per jaar de GVG. GHG en GLG worden afgelezen.
6.3

Toetsing aan referentie

Op basis van de hierboven beschreven tijdreeksanalyse en de gekozen referentiebeelden kunnen
relaties worden opgesteld, die aangeven in welke mate er sprake is van (historische) verdroging.
Uitgegaan wordt van eenvoudige lineaire relaties zoals ook gebruikt in het onderzoek van Rolf et
al. 1993. Welke hydrologische variabelen worden betrokken in de bepaling van de
verdrogingsscore varieert per locatie. In alle gevallen wordt gebruik gemaakt van de –
klimaatsgecorrigeerde- voorjaars(grond)waterstand. In al dan niet voormalige kwelgebieden wordt
daarnaast ook gebruik gemaakt van de stijghoogte. In (potentieel) veenvormende systemen zoals
hoogvenen, broekbossen en vennen/trilvenen met verlanding zal daarnaast ook rekening worden
gehouden met het grondwaterfluctuatie-traject (verschil GHG en GLG of verschil GVG en GLG).
6.4

Toetsing aan streefbeeld

Om na te gaan in hoeverre de actuele grondwatersituatie voldoet aan het streefbeeld, en daarmee
wat de mate van (bestuurlijke) verdroging is, wordt de streefbeeldrealisatie/verdrogingscore per
hydrologische stuurvariabele (GVG, GLG, kwel, overstroming) vastgesteld. Uit deze afzonderlijke
scores wordt per meetpunt 1 streefbeeldrealisatie/verdrogingscore bepaald. Hieronder wordt de
methodiek samengevat.
GVG en GLG
De GVG en GLG voor het te evalueren jaar, volgen uit de tijdreeksanalyse en worden
afzonderlijke getoetst volgens (zie ook figuur 5.3):
- een GxG ondieper dan c 100 % streefbeeldrealisatie, ofwel 0% verdroogd;
- een GxG dieper dan d is 0% streefbeeld realisatie, ofwel 100% verdroogd;
- voor een GxG tussen c en d ligt de streefbeeldrealisatie en verdrogingscore tussen 0 en 100%.
Kwe /overstroming
Sommige vegetatietypen hebben een bepaalde eis heeft wat betreft de kwel (lokaal of regionaal) of
een bepaalde overstromingsfrequentie. Er wordt alleen getoetst of aan de eis wordt voldaan
(streefbeeldrealisatie 100%) of niet (streefbeeldrealisatie 0%).
Het voorkomen van kwel of overstroming dient in het veld te worden bepaald. Hiervoor geeft de
diepere stijghoogte, de bodem-pH op verschillende dieptes waaronder de wortelzone en
gebiedskennis aanwijzingen. Op den duur zal de streefbeeldrealisatie voor kwel worden uitgedrukt
op basis van de gewenste (streef-)stijghoogte.
Totale streefbeeldrealisatie-score
De score wordt per eis (GVG, GLG, kwel, overstroming) vastgesteld. Uit deze verschillende scores
wordt 1 streefrealisatiescore bepaald, namelijk de laagste. De laagste score is leidend en zal per
toestandsmeetpunt worden bepaald.
Als er meerdere toestandsmeetpunten in een gebied voorkomen dan is de uiteindelijke
streefbeeldrealisatie van het gebied het gemiddelde van alle toestandsmeetpunten.
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Voorbeeld toetsing streefbeeldrealisatie GVG
In figuur 9 wordt het bepalen van de streefbeeldrealisatie (voor de GVG) als voorbeeld uitgewerkt.
De tijdreeks 1967-2001 is volgens de in paragraaf 6.2.3 en 6.2.4 beschreven methode verwerkt.
De gecorrigeerde berekende GVG's zijn in figuur 6.2 weergegeven. Voor de eerste en laatste 2,5
jaar van de reeks kunnen geen GVG's worden berekend omdat gebruik wordt gemaakt van
perioden van 5 jaar voor de tijdreeksmodellen.
Voor de vegetatie op deze locatie geldt dat bij een voorjaarsgrondwaterstand van 100 cm-mv de
vegetatie volledig verdroogd zal zijn. De blauwe zone tussen de GVG en deze diepte geeft de mate
van streefbeeld realisatie aan. De nog te realiseren grondwaterstandsverhoging is in geel
aangegeven. De zone waar de GVG lager ligt dan de 0%-realisatielijn is rood ingekleurd en geeft
een periode aan waar sprake was van volledige verdroging.
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6.5

Grondwaterregiem

Voor beleidsmeetnet-rapportage is het ook zinvol de actuele grondwaterstand af te zetten tegen de
historische grondwaterstandsgegevens om direct een beeld te krijgen van de grondwatersituatie
tijdens de verslagperiode . Hierbij wordt gebruik gemaakt van een beproefde methode die
uitgebreid wordt beschreven in Lourens en Rolf (1990). Per meetpunt wordt hierbij de gemeten
grondwaterstand vergeleken met de statistische kans van optreden in termen van de
onderschrijdingsfrequentie voor de betreffende meetdatum, anders gezegd: de kans dat het
grondwaterniveau een bepaald niveau onderschrijdt, rekening houdend met de tijd van het jaar.
Hierdoor wordt het verband zichtbaar tussen de grondwaterstand en de weersomstandigheden. In
figuur 10 wordt deze presentatie getoond.

Figuur 10. Voorbeeld van presentatie grondwaterstandsmeting. De bovenste rode punten vormen de extremen. De gele
band, bijzonder hoog, de 75-90 percentiel. De groene band, normaal, de 25-75 percentiel etc. De doorgetrokken
rode lijn zijn de waarden voor de meetperiode.
6.6

Verdrogingsscore op basis van vegetatie

In het handboek projectmonitoring is de opzet van het provinciaal vegetatie meetnet beschreven.
Met de opnames kan een verdrogingstrend worden afgeleid. Van een groot deel van de
plantensoorten is bekend of ze een voorkeur hebben voor vochtige of droge omstandigheden.
Hieronder is een voorbeeld gegeven van een berekening van de verdroging op basis van
plantensoorten voor het Bossche Broek hiervoor (zie figuur 11). Alle biotooptypes zijn iets natter
geworden vanaf 1999.
Natuurlijk kunnen deze berekeningen ook worden uitgevoerd voor opnames uit andere
meetnetten, bijvoorbeeld van terreinbeheerders. In de toekomst zal worden nagedacht over
koppeling van het beleidsmeetnet verdroging aan het vegetatiemeetnet.
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Vocht-indicatie Bossche Broek
per biotooptype

droog

2,70

2,50

2,30
matig voedselrijk grasland
blauwgrasland
dotterbloemhooiland

2,10

grasland met kleine zeggenvegetatie
greppels met kleine zeggenvegetatie
1,90

nat

1,70

1,50
1995

1997

1999

2001

Figuur 11 Voorbeeld vochtindicatie op basis van vegetatie
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7. Knelpunten
Tijdens de uitwerking van het project zijn de volgende knelpunten gesignaleerd. Deze zijn van
boven naar beneden geordend naar belangrijkheid.
-

Aanwezigheid meetpunten, lengte en betrouwbaarheid reeksen

Veel meetpunten van die in eerste instantie waren geselecteerd op database-criteria als lengte van
de meetperiode en op meetfrequentie bleken in tweede instantie niet te voldoen. Vaak bleek er een
lange periode te bestaan (jaren) tussen de installatie van een meetpunt en de start van de metingen.
De opgegeven frequentie blijkt in de praktijk ook vaak sterk te verschillen met soms maandenlange
onderbrekingen. Deze knelpunten kunnen worden voorkomen door de volledig tijdreeks op te
vragen.
Veel meetpunten bleken in slechte toestand of op niet-representatieve locaties te liggen.
Veranderingen aan het meetpunt die in het verleden hadden plaatsgevonden waren meerdere
malen niet of slecht gedocumenteerd.
-

Afleiding hydrologische streefbeeld uit

natuurdoeltype

In principe wordt het hydrologische
streefbeeld afgeleid uit het natuurdoeltype
dat geldt voor de locatie waar de meetbuis
staat. Dat is eenvoudig wanneer overal rond
de buis hetzelfde doeltype gepland is en het
maaiveld vlak is (figuur boven). In dat geval
kunnen de streefwaarden voor de
grondwaterstand direct worden afgeleid uit
de hydrologische randvoorwaarden van het
natuurdoeltype zoals vastgelegd in de
Waternooddatabase In werkelijkheid komen
echter vaak meerdere doeltypen rond de
buis voor en is er vrijwel altijd sprake van
reliëf. In dergelijke gevallen is het zonder
meer uitgaan van de streefwaarden uit de
database niet zinnig, omdat dat een
grondwaterstandsverloop vereist dat fysiek
onmogelijk is. Er is dus vaak een
interpretatie nodig om te bepalen welke
grondwaterstand in de omgeving van de
buis het meest tegemoet komt aan de eisen
van de voorkomende doeltypen.

Het verschil tussen model…...
meetpunt
Doeltype A

optimale gws type A

……………….en werkelijkheid.
Doeltype B

Doeltype B

meetpunt

Doeltype A

optimale gws type B
optimale gws type A

Daarnaast is het natuurdoeltype niet altijd
optimaal afgestemd op de lokale
terreinomstandigheden en waterhuishouding. Soms zal een bijstelling van de natuurdoelen nodig
zijn op basis van de kennis over de lokale omstandigheden en de vroegere en huidige
waterhuishouding. In de meetlocaties kan daarbij gebruik worden gemaakt van de kennis
opgedaan bij de inrichting van het meetnet.
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-

Bepaling referentiestijghoogte

Kwel is een van de hydrologische variabelen die zeer bepalend is voor standplaatscondities en
vegetatiesamenstelling. Omdat kwel zelf nauwelijks te meten is, wordt in plaats daarvan gebruik
gemaakt van gegevens over de stijghoogte in het watervoerende pakket waaruit het grondwater
afkomstig is. Afgezien van het probleem dat diepe buizen niet altijd aanwezig zijn, is het lastig om
te bepalen welke druk in het watervoerende pakket nodig is om de volgens het streefbeeld vereiste
(of volgens het referentiebeeld vroeger aanwezige) kwel te veroorzaken. Daarvoor is gedetailleerde
kennis nodig over het geohydrologisch systeem, die niet altijd voorhanden is.
-

Inundatie

Het lijkt erop dat de grondwaterstand in de hoger gelegen delen van de beekdalhelling in middenof benedenlopen beïnvloed werd door de (vaak langdurige) inundatie van het lager gelegen deel
van het beekdal. Daarnaast had deze inundatie ook een directe invloed op het overstroomde
gebied. Over zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve aspecten van deze inundaties is nog weinig
bekend.
-

Totale streefbeeldrealisatie

Voor de relevante hydrologische sturingsvariabelen (GVG, GLG, kwel, overstroming) worden de
afzonderlijke streefbeeldrealisaties per toestandsmeetpunt bepaald. Om te komen tot 1 totaal score
is binnen de eerste evaluatie van het Beleidsmeetnet Verdroging de laagste score leidend. Na de
discussie die volgt na deze eerste evaluatie kan besloten worden een andere methodiek te volgen.
Bijvoorbeeld in Waternood wordt niet de laagste score genomen maar het product van de
afzonderlijke doelrealisaties.
Hierop aansluitend geldt dat de in dit rapport beschreven methodiek Beleidsmeetnet Verdroging
van de provincie Noord-Brabant een eerste aanzet is. De methodiek zal worden geëvalueerd en
bediscussieerd tijdens het symposium van 14 juni en in de Kerngroep Verdroging en werkgroep
Monitoring, waarna aanpassingen en aanvullingen van de methodiek mogelijk zijn.
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8. Praktische aspecten
8.1

Inleiding

Misschien wel het belangrijkste onderdeel van het project Beleidsmeetnet Verdroging is de
garantie dat in de (verre) toekomst een continue, kwalitatief goede langjarige meetreeks
beschikbaar komt. Tijdens de inrichting van het beleidsmeetnet is zoveel mogelijk gezocht naar
bruikbare bestaande meetreeksen. De ervaringen hebben geleerd dat dit zeer moeilijk was. De
belangrijkste factoren die het gebruik belemmerde waren;
1. Meetpunten met langjarige reeksen op representatieve locaties waren opgeheven,
2. Meetreeksen toonden vreemde sprongen, vermoedelijk door beschadiging aan het meetpunt
(o.a. breuk tijdens maaien) waardoor het niveau 'bovenkant-buis (bb)' verlaagd werd maar
gewoon door is gemeten zonder de nieuwe bb te bepalen,
3. Het meetpunt was instabiel. Met name in veengebieden kan de buis makkelijk naar omlaag
worden gedrukt of omhoog worden getrokken,
4. Het meetpunt loopt bij hoog grondwaterstand over of valt bij lage grondwaterstand droog,
5. Het filter bevindt zich te diep en meet niet de freatische grondwaterstand maar de stijghoogte,
6. Het meetpunt lag zeer onrepresentatief in de oever van een waterloop.
7. Aantal bruikbare meetpunten niet in DINO opgenomen, er ontbreekt dus een compleet
overzicht van meetpunten.
Het was ook opmerkelijk dat enkele Brabantse meetpunten van het Milieu Beleids Indicator
Project bijvoorbeeld opgeheven waren. Blijkbaar was men door gebrekkige communicatie niet op
de hoogte van het belang van deze meetpunten.
8.2

Inrichting

Tijdens het inrichten van nieuwe meetpunten moeten aan de volgende onderwerpen aandacht
worden geschonken.
Locatie meetpunt

In hoofdstuk 4 'ecohydrologische zonering' is hier al aandacht geschonken aan het algemene
concept van de inrichting. Het meetpunt moet representatief liggen binnen een bepaalde
ecohydrologische zone. In ieder geval niet in de oever of aan de rand van een sloot.
In percelen die binnen zo'n zone nog greppeltjes kent, wordt het meetpunt min of meer centraal
tussen deze greppels geplaatst.
De grondwaterbuis

Omdat het meetnet ontworpen is voor grondwaterafhankelijke vegetatiezones kan worden volstaan
met grondwaterbuizen van ca. 200 cm lengte. In het algemeen bestaan deze buizen uit pvc met
een filter van 100-200 cm. In situaties waar binnen de bovenste 100 cm weerstandbiedende lagen
voorkomen moet daarop worden geanticipeerd. In kwelgebieden wordt met de nu bestaande,
ondiepe, meetpunten vaak een grondwaterstand boven maaiveld gemeten terwijl zichtbaar is dat
deze zich net onder maaiveld bevindt. In zulke situaties moet ter plaatse het filter aangepast
worden.
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Installatie meetpunt

Bij de installatie van het meetpunt moet een zorgvuldige boorbeschrijving plaatsvinden. De
volgende factoren moeten worden beschreven:
- dikte wortelzone;
- dikte organische deklaag;
- beschrijving geologische- en bodemeenheden;
- beschrijving hydromorfe eigenschappen (roest, redoxgrens);
- bepaling korrelgrootte met behulp standaard.
Daarnaast moet een goede locatie kaart worden gemaakt voor het geval dat het meetpunt
onverhoopt mocht verdwijnen.
Afhankelijke van de boorbeschrijving kan de filterdiepte bepaald worden of het filter aangepast
worden.
In alle gevallen moet het meetpunt worden verankerd en liefst worden voorzien van een
beschermkoker of straatputje. In veengebieden met zeer ondiepe grondwaterstanden kan het
onmogelijk zijn om een bescherming aan te brengen. In de situatie zonder
beschermingsmogelijkheid moeten de metalen verlengbuizen worden gebruikt. De onderste meter
bestaat dan uit een pvc-filter het bovenste deel uit een roestvrij stalen buis.
In veengebieden verdient het ook de aanbeveling om vlak naast het grondwatermeetpunt een
maaiveld meetpunt aan te brengen. Hierbij moet een metalen pen/of buis in het onder het veen
gelegen sediment worden geslagen.
Het is aan te bevelen om de beleidsmeetpunten duidelijk te onderscheiden door bijvoorbeeld de
koker of meetpunt van een onderscheidende (natuur-)kleur of band te voorzien om het belang van
het meetpunt te accentueren.
8.3

Monitoring

De grondwater- en oppervlaktewaterpeilmetingen moeten minstens om de 14 dagen plaatsvinden.
Het valt te prefereren de metingen voor alle toestands en verklaarmeetpunten in de toekomst met
automatische apparatuur (divers) uit te voeren. Geadviseerd wordt om dan een meetinterval van 1
uur in te stellen, om de drie maanden een controlle-ronde uit te voeren met als enig doel of de
meetpunten niet zijn beschadigd of verdwenen en om het jaar de metingen uit te lezen en te
verwerken tot grafieken.
Het is niet nodig voor elk beleidsmeetpunt de luchtdruk te meten. Verdeeld over de provincie
moeten 5-6 luchtdrukmeetpunten voldoende zijn.
De metingen moeten worden ingevoerd in een centrale database, bij voorkeur DINO. Veel van de
beleidsmeetpunten maken namelijk al deel uit van DINO.
8.4

-
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Onderhoud

De meetpunten moeten om de 4 jaar worden geschoond en opnieuw worden gewaterpast.
3-jaarlijkse controle van de diepte van de meetfilters, zodat eventuele verstoppingen kunnen
worden geconstateerd.
6-jaarlijks schoonpompen van filters.
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