VERSLAG

SYMPOSIUM OVER DIEPE VERSUS O N D I E P E KWEL I N
NOORD-BRABANT

'Tokwelornottokwel'
Kwelwaterstaat momenteelvolopindebelangstelling.Delaatstetienjaar zijn nieuweinzichten
ontstaan rondditthema,dieophunbeurtweernieuwevragenoproepen.RedenvoordeWaterleidingMaatschappij 'Noord-West-Brabant' (WNWB),deWaterleidingmaatschappij Oost-Brabant
(WOB)endeprovincieNoord-Brabant omhieroverinmeivanditjaar eensymposiumteorganiseren.Wantisdiepekwelwelzobelangrijk, ofheeft lokalekwelinprincipedezelfdepotenties?Of
moetenwerekening houdenmetanderebelangen-bijvoorbeeld vanuitderuimtelijke ordening- en
pergebied kijken watdebestemogelijkheden zijn?.RoelofStuurman(NITG-TNO),FransClaessen
(RIZA),Markjalink (KiwaOnderzoekenAdvies] enGuidoStooker(Staatsbosbeheer)gevenhier
nogmaalshun-somssterkuiteenlopende-visieophetbelangvankwelwaterendaarmeesamenhangendonderzoek.
RolandStraatman vandeWOBwaséén
vandetrekkersvanhetsymposium."Als
waterleidingmaatschappij hebben wemet
deeigengrondwateronttrekkingen directte
makenmetdediscussieover kwelwater.We
willen weten welkeffect degrondwaterwinningsorteert opdegrondwaterstand enhet
ecologischesysteem.Devraagofenhoe
kwelafhankelijke natuurwaarden veranderenalsgevolgvan grondwateronttrekkingen
houdt onsallangbezig.Vanuitde maatschappelijke verantwoordelijkheid willen
weinzicht indewerkingvandesystemen
hebben'.
EricBroersvandeWNWBvult aan."Als
driespan (WOB,WNWBendeprovincie
Noord-Brabant) isveelonderzoek verricht
naar het belangvanlokaleendiepekwel.
Wijwildenmetditsymposium een handreikingtotstand brengen tussendetwee
'conflicterende' partijen:deprincipiëlendie
dediepekwelhetalleenrecht toedichtenen
depragmatici dieookhetbelangvande
lokalekwel onderkennen".
RoelofStuurman, dieaandebasis staat
vanhetonderzoek inBrabant naarkwel,
pleitvoorhetgebruik vandiep kwelwater,
datwilzeggenwaterdatvanonder deKedichem/Tegelen-laagkomt.Stuurman resumeertdeontwikkelingen vandeafgelopen
tienjaar.
"In 1988 begonnen wemetonderzoek
ominzicht tekrijgen inhetprocesvaninfiltratieenkwel.Destijghoogte van het
grondwater bleekeenbelangrijke factor te
zijn voorhetwelenweevandenatuur.Deze
stijghoogte wordt regionaalbepaaldenis
opgebouwd doordevoedinginhet infiltratiegebied.Desamenstelling vandegrondbijvoorbeeld deaanwezigheid vankalk, ijzer
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en fosfaat -isessentieelvoordegrondwarerkwaliteitendaarmee voorderijkdomvan
flora enfauna. Maarvooraldeaanwezigheid
vanbasenendeafwezigheid vanzuurstof
speleneenbelangrijke rol,evenalseen
ondiepgrondwaterniveau engeringe
grondwaterschommelingen. Metnamein

ouderekalkrijke gebieden heeft hetdiepe•
doorgaans eeuwenoude-grondwatereen
ongekende kwaliteit.Ikmaak daarom
duidelijk onderscheid tussendeverschil-

lendewatervoerende pakketten.In mijn
ogenhebben ontwateringengrondwateronttrekking een negatieveinvloed op het
voortbestaan vandediepekwel.Ikvindhet
onverantwoord omditschone,zuiverekwelwarerdoor hettoilet tespoelen!Wekunnen
het hoogstens gebruiken voor consumptiedoeleinden.Maar inprincipestelik: we
moeten zorgvuldigomgaan methetdiepe
grondwater enhetbeschermen alshydrologisch natuurreservaat".
FransClaessenhoudtzichonder meer
bezigmetdeverschillende modelstudies
naardekwel."Doorprocessen tesimuleren
krijgen wemeer kwantitatiefinzicht inde
waterkringloop.Specifiek onderzoekenwe
deeffecten vaningrepen indewaterhuishouding opdehydrologie.Onttrekking van
kwelwaterblijkt implicaties tehebben voor
dezuurgraadbuffering opstandplaatsenvan
bepaaldeecosystemen,bijvoorbeeld natte
schraallanden.Naast vochtomstandigheden
zijn hierbij ookdeijzercondities vanbelang.
Webenaderen dekwelviaeentweetal
modellen.Inhethydrologische model-dat
werktmethydroplots vanrtoto.rkm2staat deverandering inkwelflux centraal.
Het ecologische model werktmet fijnere
ecoplotsenbekijkt de dosis/effect-relaties.
Inditgeval willenweweten oferveranderingen optreden indevolledigheiden
natuurwaarde vande kwelafhankelijke
ecotoopgroepen.Weziendaneenbelangrijke relatie tussendezuurgraad endekalkrijkdom vandebodem enerzijds ende
groortevandekwelflux anderzijds.Bovendienbrengen wedewaterbalans vande
standplaats endewortelzoneinkaart".
"Merdezebenadering ondervindenwe
weliswaar eenschaalprobleem bijdekoppelingvan hydrologischeenecologischeaspecten,maar",benadrukt Claessen, "daartegenoverstaat eengroot voordeel.Wezijn namelijk instaateenindicatie tegevenvankansrijke kwelmaatregelen,diewe kunnen
vertalen naar eengroot gebied.
Zoisuitdemodelstudies onder meer
geblekendardebijdrage vandekwelaande
landelijke verdrogingzeergering isendat
diepekwelvooraloptreedt langs stuwwallen
enbeekdalen.Demodellen beschouwikals
uitersr waardevolle instrumenten omeen
gevoeltekrijgen vanverhoudingen enfactoren.Eenpraktische vertaalslagenveldkennisen-ervaringzijn hierbij onmisbaar.Om
hergeconstateerdeschaalprobleem opte
lossenismeer modelonderzoek opstandplaatsschaal noodzakelijk."

MarkJalink iseenfervent voorstander
vanlokalekwel."Indepraktijk doenzich
verschillende situaties voorwaarin basenrijkestandplaatsen voorkomen.Hier
kunnen wenatteschraallanden, bijvoorbeelddotterbloemhooilanden ofblauwgraslanden,behouden oftot ontwikkeling brengen.Inallegevallen zijn driefacroren van
belang:zuurgraad, vochtentrofie.Inde
kalkrijke zee-en rivierkleibodems issprake
vanregenwater dat verandert indiepanaëroob,ijzerhoudend en kalkrijk grondwater.
Dooractiefpeilbeheer kandegrond basenrijk blijven. Daarnaast komt opveelplaatsen
inPleistoceen Noord-Brabantopenkele

vandegebieden.Daarom ishet van belang
teachterhalen met welke ecosysteemtypen,
sturende processen enkenmerken wevan
doen hebben",vervolgtJalink. "Hiertoe
hebben wehoofdsystemen opgesteld,die
eenmatrixvormenwaarbinnen basenrijke
systeemtypen kunnen voorkomen".
Kiwabekeekintussen 280plaatsen.Een
voorbeeld isdeCentraleSlenk,die uit
verschillende deelgebieden bestaat met ieder
eeneigen ecosysteem.Isdekwelvanzeer
lokaleaard,dan zijn zeerlokale herstelmaatregelen -zoals aanpassing/vermindering
vandrainageofgewasverdamping afdoende. Issprakevanregionale kwel,dan

Circa50geïnteresseerdenwoondenhetsymposiumoverkwelwaterbij.

meters onder het maaiveld kalkhoudend
materiaal voor,zoals in het Helsbroek. Hier
ontstaat eenbasenrijke lokalekweldie,als
deflux hooggenoegis,het bestaan c.q.
ontstaan vannatte schraallanden mogelijk
maakt.Eenbijzondere situatie isdeoverstroming plus lokalekwel.Deoverstroming
voertzowelbasen alsvoedingsstoffen aan,
waardooreenmengzone ontstaat van basenrijk/-arm envoedselrijk/-arm water.Met
nameaanderand vanhet beekdalzienwe
despecifieke vegetatietypen.Iets dergelijks
zienwebijdekanaalkwel.Kanalen voeren
basenrijk oppervlaktewater aan ineen
omgevingdievan nature overwegend
basenarm is.Totslot onderscheiden we
natuurlijk dediepe kwel,waarbij gebieden
hun basenontvangen vankweluit het
middeldiepe ofdiepepakket.Hier treedt een
permanente flux opvanschoon, basenrijk
water".
"Dewerkingendeschaalvan het
sturende procesbepalen demaatregelen die
wemoeten ixeffen voorbehoud en herstel

zijn herstelmaatregelen opgrote schaal
vereist diebetrekking hebben ophetregionale(grond)watersysteem, zoalshet vergrotenvan infiltratie in hetstroomgebied of
het verminderen vandiepe onttrekkingen.
Geziendegrote variëteit inwerkingen
schaal vandesystemen,pleitJalinkvoorhet
uitvoeten vaneenzogeheten quick-scan en
een lokalesysteemanalyse omtekomen tot
eenindeling in systeemtypen.Opdeze
manier kunnen debeschikbare middelen
volgenshem zoefficiënt mogelijk ingezet
wotden voorbehoud enherstel vande
Brabantse natuur".
GuidoStookergaftijdens hetsymposiumzijn visieopdepraktischegebruikswaardevangepresenteerde onderzoeken en
modellen. "Terreinbeheerders zijn doeners.
Inprincipewillen wesnel,concreet,goedén
goedkooponzedoelstellingen verwezenlijken.Alsterreinbeheerder laten weregelmatigstudies uitvoeren.Dezeleiden totverrassenderesultaten,diesoms haaksstaan op
het beheersbeleid dat wij voeren.Inde

KornseBoezembijvoorbeeld, laten wetegen onzenatuur in-gebiedsvreemd water
binnen omdeschraallanden te handhaven".
Toch laatdeafstemming tewensen over,
aldusStooker."Momenteel constateer ikeen
hiaat tussenonderzoeken praktische
uitvoering. Dit isteoverbruggen dooreen
effectief planologisch instrumentarium en
voldoendedraagvlak enbudger voorgrondaankopen,gekoppeld aanconcrete uitvoeringsgerichte plannen oplokaal niveau".
Stookervindt datdehaalbaarheid van
natuurontwikkelingsptojecten centraal
moet staan.Ishetrealistisch omtestreven
naar volledige heropbouw vanhet oorspronkelijke systeem ofmogen-opbasisvan
systeemonderzoek -de systeemkenmerken
aangepast worden?"
Dediscussieinmei tussen dedeelnemersonderlingen metdeaanwezigen inde
zaalbleefeendebat tussen een principiële
deskundige endriemeer pragmatisch ingesteldekenners;een handreiking kwam niet
echt totstand.Stuurman blijft erbij dat het
diepekwelwater in kwaliteit niet teevenarenisendaarom het predikaat natuurreservaatverdient.Eenaanwezige plaatste hietbij
dekanttekening datookhet water uit het
diepewatervoerende pakker aan zuiverheid
inboetdoor alleverontreinigingen.De
andetesprekers ontkenden dezuiverheid
vandediepekwelniet,maar zoeken naar
reëleenhaalbare mogelijkheden voor
herstelenontwikkeling van natuurwaarden.
RobRuijtenberg vandeprovincie
Noord-Brabant constateerde dat inde
discussiedetegenstelling tussen desprekers
groot lijkt, maar datonderdeaanwezigen
het belangvanzoweldiepealsondiepe kwel
wordtonderkend. <f
met dank aan drs. Roelinda
Vording (Hendrickx Communicatie]

Alsueenbijdragewiltleverenvooreen
bepaaldnummervanditblad,laatditde
redactiedanuiterlijk tweewekenvantevorenweten.Dankanzijdaarmeerekening
houdenbijdeplanningvanhetnieuwe
nummer.Opderedactie(010-42741 65)is
eenlijsttekrijgenmetalleverschijningsdata
endedatavankopijsluitingvanditjaar.
Alsugrafisch mareriaaldigitaalwiltdoorsturen,neemdanookeerstcontactopmet
deredactie.Eenbeperktaantal programma'sisnamelijk geschiktvoorgebruikin
eentijdschrift alsH20.GebruikvanPowerpointwordtiniedergeval afgeraden!
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