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VOORWOORD

In het Waterhuishoudingsplan (1991) van de provincie Noord-Brabant en de Derde Nota
Waterhuishouding is in het kader van de verdrogingsbestrijding als einddoel geformuleerd: "een
zodanig beheerste grondwatersituatie (zowel kwantitatief als kwalitatief), dat een duurzaam gebruik
van grondwater door belanghebbende sectoren én een duurzame ontwikkeling van natuur, bos en
landschap gewaarborgd zi;n. " Om dit einddoel te bereiken is het onder andere noodzakelijk dat een
streefbeeld, in de vorm van de gewenste grondwatersituatie (GGS), bekend is voor elk gebied.
Een pasklare methode om de Gewenste GrondwaterSituatie aan te geven ontbreekt. In opdracht van de
provincie Noord-Brabant heeft het RIZA in samenwerking met NITG-TNO, CML en IKC-Natuur een
onderzoek uitgevoerd om te komen tot de ontwikkeling van een methode. De methode wordt getest
voor twee proefgebieden, te weten het gebied voor Zundert-Zevenbergen en het gebied Beerze-Reusel.
Technisch gezien bestaat deze methode-ontwikkeling uit twee stappen. De eerste stap in de methodeontwikkeling is het vaststellen van de sectorale gewenste grondwatersituatie. De tweede stap is met
behulp van een modelmatige benadering bepalen of de wensen naast elkaar kunnen bestaan en hoe
deze gerealiseerd kunnen worden. Na afronding van deze technische methode-ontwikkeling zal een
evaluatie plaatsvinden over de geschiktheid van dit technisch instrument om deze toe te passen in de
gehele provincie.
Een derde, maar dan meer beleidsmatige stap, is nodig om keuzes te maken. Op grond van de
onderlinge beïnvloeding zal blijken dat niet overal aan alle sectorale wensen voldaan kan worden, maar
dat keuzes gemaakt moeten worden. Dit zal gebiedsgedifferentieerd worden bepaald en uitgewerkt.
Uiteindelijk zal dit resulteren in de gewenste grondwatersituatie.
Aangezien aan de methode-ontwikkeling een uitvoerige rapportage ten grondslag ligt, in het bijzonder
voor de categorie natuur, is voor deze fase besloten om naast het eindrapport een drietal deelrapporten
op te stellen. Deze deelrapporten beschrijven achtereenvolgens de methode-ontwikkeling voor de
categorie natuur, de methode-ontwikkeling voor de categorieën landbouw, functioneel bos en
bebouwing en de uitvoering van de berekeningen.
Dit deelrapport beschrijft de methode-ontwikkeling om te komen tot een voor de categorieën
landbouw, multi-functioneel bos en bebouwing optimale grondwatersituatie, oftewel de eerste stap. De
resultaten voor de categorie natuur zijn in deelrapport 1 weergegeven. De resultaten van de eerste stap
kunnen onder andere gebruikt worden bij de uitvoering van gebiedsgerichte studies of projecten
waarbij de sectorale wensbeelden als startpunt gehanteerd worden. Bijvoorbeeld bij
verdrogingsbestrijdings projecten waarbij met behulp van de inhoud van deze rapporten een sectoraal
wensbeeld voor zowel het doelobject natuur als de omgeving kan worden bepaald.

Het onderzoeksrapport van de tweede stap zal in de loop van 1998 volgen. De resultaten zoals deze
zijn weergegeven zijn een uitwerking van de methode en in die zin slechts voorlopig. Bij de
gebiedsgedifferentieerde uitwerking zullen deze gebieden opnieuw worden uitgewerkt. Een uitgebreide
inkadering van dit onderzoek, verwoord door de begeleidingscommissie, is opgenomen in bijlage 1:
"Op weg naar de gewenste grondwatersituatie".

ir. G.E. Arnold
(projectleider, RIZA)

ir. R.E. Ruijtenberg
(namens de begeleidingscommissie)
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SAMENVATTING

De provinciale overheid is als grondwaterbeheerder verantwoordelijk voor het opstellen van een beleid
waardoor het gebruik van grond- en oppervlaktewater door verschillende sectoren, zoals landbouw, de
drink- en industriewatervoorziening en natuur op lange termijn mogelijk is. Een duurzaam gebruik van
het grond- en oppervlaktewater vereist het aangeven van de gewenste grond- en
oppervlaktewatersituatie voor verschillende vormen van landgebruik. Voor het vaststellen van de
gewenste grondwatersituatie wordt eerst een kaart gemaakt met daarop de ligging van de verschillende
landgebruiksvormen (landbouw, multifunctioneel bos, bebouwing en natuur). Daarna wordt de voor
die landgebruiksvorm optimale sectorale grondwatersituatie bepaald. Vervolgens wordt een analyse
uitgevoerd met modellen om na te gaan of, gegeven de ligging van de verschillende
landsgebruiksvormen, de optimale grondwatersituatie in de praktijk ook haalbaar is. De uiteindelijk
haalbare situatie wordt de gewenste grondwatersituatie genoemd.
Dit rapport beschrijft de methode-ontwikkeli ng voor het vaststellen van een voor de sectoren
landbouw, multifunctioneel bos en bebouwing wenselijke grondwatersituatie. Het begrip grondwatersituatie bestaat uit een combinatie van grondwaterstandsniveau, grondwaterstandsverloop, het
stromingspatroon en daaraan gekoppeld de grondwaterkwaliteit.
In tegenstelling tot de methode-ontwikkeli ng voor de sector natuur kan voor de sectoren landbouw,
multifunctioneel bos en bebouwing gebruik worden gemaakt van al bestaande informatie.
Nederland wordt gekenmerkt door relatief ondiepe grondwaterstanden en dientengevolge een sterke
interactie tussen het grond- en oppervlaktewater. Met behulp van de peilen in het oppervlaktewaterstelsel kan het grondwaterpeil gestuurd worden. Drooglegging en ontwateringsdiepte zijn daarbij
veelgebruikte begrippen om de gewenste grondwatersituatie te karakteriseren. Daarnaast wordt
veelvuldig gebruik gemaakt van de zgn. HELP-tabellen. Deze tabellen geven voor diverse gewastypen
in combinatie met bodemtype per grondwatertrap (Gt), de procentuele opbrengstderving als gevolg
van nat- of droogteschade. De indeling in grondwatertrappen (Gt's), waarmee het grondwaterstandsverloop binnen een jaar gekarakteriseerd kan worden, heeft slechts een statisch karakter. De
Gt-klassenindeling is gebaseerd op de gemiddelde hoogste (GHG) en gemiddeld laagste
grondwaterstanden (GLG). Zowel de GHG als de GLG zeggen niets over het moment van optreden en
over de tijdsduur van optreden.
Genoemde methoden hebben hun beperkingen om de gewenste (waterhuishoudkundige) situatie te
karakteriseren. Dit geldt des te meer als de wensen van verschillende gebruiksfuncties met elkaar
vergeleken moeten worden. In het kader van het project WATERNOOD wordt aan deze aspecten veel
aandacht besteed en wordt een aanzet gegeven om genuanceerder met deze wensen om te gaan. In
deze studie is hierbij aangesloten.
Voor de landbouw is de optimale grondwatersituatie aangeduid in termen van een hoogst toelaatbare
grondwaterstand in het voorjaar en een laagst toelaatbare grondwaterstand in de zomerperiode.
De hoogst toelaatbare voorjaarsgrondwaterstand (HTV) is gedefinieerd als de voorjaarsgrondwaterstand
geldig voor de periode 1 tot en met 31 maart en die in principe niet mag worden overschreden. In
principe wil zeggen dat de grondwaterstandsafhankelijke opbrengstderving als gevolg van wateroverlast
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minimaal moet zijn (<2%). Er kunnen dus overschrijdingen optreden maar deze moeten kortdurend
zijn. De hoogst toelaatbare voorjaarsgrondwaterstand is een wensbeeld waaraan elk jaar moet worden
voldaan. De grondwaterstand mag wel lager zijn.
De laagst toelaatbare zomergrondwaterstand CLTZ) is gedefinieerd als de zomergrondwaterstand
gedurende het groeiseizoen (tot en met eind augustus) waarbij nog juist geen droogteschade (<2%)
optreedt. Deze grondwaterstand is gekoppeld aan de som van de dikte van de wortelzone en de
kritieke z-afstand. Ook voor de laagst toelaatbare zomergrondwaterstand geldt dat het een wensbeeld
is waaraan elk jaar moet worden voldaan, waarbij onderschrijdingen van korte duur mogen optreden.
De grondwaterstand mag wel hoger zijn.
Voor de optimale grondwatersituatie is voor de sector landbouw onderscheid gemaakt tussen
bodemtype en de gewassen gras, akkerbouw, boomgaard en glastuinbouw. Binnen de groep van
akkerbouwgewassen is geen verdere opsplitsing gemaakt in verband met de teeltwisseling en omdat
het onderscheid binnen deze gewasgroep gering is. Voor de modelberekeningen is echter wel
onderscheid gemaakt tussen de verschillende akkerbouwgewassen i.v.m. de verdampingsberekeningen.
Voor de sector multi-functioneel bos zijn de hoogst toelaatbare voorjaarsgrondwaterstanden (HTV) en
laagst toelaatbare zomergrondwaterstanden (LTZ) ontleend aan informatie geleverd door het IKCNatuur. Als laatste is de optimale grondwatersituatie voor de sector bebouwing bepaald; deze is
voornamelijk gebaseerd op informatie uit de literatuur.
Ten behoeve van de modelberekeningen was het nodig om deze hoogst resp. laagst toelaatbare
grondwaterstanden, waarvoor meestal een bandbreedte wordt opgegeven, te vertalen naar een vaste
eenduidige waarde. Het resultaat is een overzicht (bijlage 2) met per (deel)sector in combinatie met
bodemtype de hoogst toelaatbare en de laagst toelaatbare grondwaterstand. Bij de interpretatie van de
modelresultaten en de confrontatie met de optimale situatie zal echter weer een bandbreedte
gehanteerd worden.
Voor de studiegebieden Zundert-Zevenbergen en Beerze-Reusel is dit in kaart gebracht (figuren 5.1 t/m
5.4). Opgemerkt moet worden dat deze kaartbeelden het resultaat zijn van de methode-ontwikkeling
en daarom een voorlopig karakter hebben. De optimale grondwatersituatie voor de huidige natuur
(binnen de rode kaders) is daarin 'blanco' gelaten. Die informatie is weergegeven in deelrapport 1. In
deelrapport 3 worden beide kaartbeelden samengevoegd en vinden de uiteindelijke berekeningen
plaats. Er worden twee scenario's onderscheiden, t.w. één voor de huidige situatie, d.w.z. het huidige
landgebruik met de huidige natuur en het tweede scenario met het huidige landgebruik én de invulling
van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de Groene Hoofdstructuur (GHS).
Met betrekking tot de waterkwaliteitsaspecten kan opgemerkt worden dat, hoewel er voor de in dit
deelrapport besproken sectoren eisen aan de grondwaterkwaliteit gesteld kunnen worden, dit in het
kader van de GGS-studie geen specifieke aandacht zal krijgen. Dit geldt overigens niet voor de sector
natuur.
Uit dit deelrapport blijkt dat de beschreven methode geschikt is om de optimale grondwatersituatie in
kaart te brengen. Tijdens deze studie bleek dat enkele bestanden geactualiseerd zijn of gaan worden.
Deze actualisatie betekent enerzijds verbeterde en nauwkeuriger informatie uit de Landelijke
Grondgebruiksdatabank (LGN-3), anderzijds betekent dit ook vaak meer gedetailleerde informatie, bijv.
bodemfysische informatie op basis van een kaartschaal 1 :50.000. Bij een mogelijk vervolg van deze
studie voor de gehele provincie zal dan ook van deze geactualiseerde bestanden worden uitgegaan.
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1.

INLEIDING

1.1

Achtergrond

Veel natuurgebieden op de hogere zandgronden van Nederland zijn ten opzichte van het begin van deze
eeuw in omvang en soortenrijkdom achteruitgegaan. Dit geldt ook voor de natuur in de provincie NoordBrabant. De oorzaak van deze achteruitgang ligt grotendeels in een verandering in het landgebruik,
veranderingen in de waterhuishouding t.b.v. de landbouw, een toename van de onttrekkingen, enz. De
laatste decennia zijn vooral verdroging, vermesting en verzuring verantwoordelijk voor de verdere
achteruitgang van natuurwaarden in Noord-Brabant. Het milieuprobleem verdroging kent een complex aan
oorzaken. Belangrijke oorzaken van verdroging zijn het intensieve agrarische landgebruik (intensievere
drainage, gewasteelt met een hogere waterconsumptie, beregeningen in droge perioden), het aanhoudende hoge niveau van grondwateronttrekkingen ten behoeve van drinkwater en industrie, en het
groeiende areaal aan bebouwd (gerioleerd) gebied.
De provinciale overheid is als grondwaterbeheerder verantwoordelijk voor het opstellen van een beleid
waardoor het gebruik van grond- en oppervlaktewater door verschillende sectoren zoals landbouw,
industrie en natuur op de lange termijn mogelijk is. Ten aanzien van de waterhuishouding staat dit beleid
beschreven in het Provinciaal Waterhuishoudingsplan. Een duurzaam gebruik van het grond- en
oppervlaktewater vereist het aangeven van de gewenste grond- en oppervlaktewatersituatie voor
verschillende vormen van landgebruik.
In grote lijnen wordt binnen het project "gewenste grondwatersituatie Noord-Brabant" een werkwijze
gevolgd waarbij eerst per landgebruiksvorm een ruimtelijk beeld wordt vervaardigd van het actuele
voorkomen. Daartoe zijn vier hoofdcategorieën in landgebruik onderscheiden, te weten: landbouw,
stedelijk gebied, multi-functioneel bos en natuur. Elke hoofdcategorie is weer onderverdeeld in fijnere
categorieën voor zover dat voor de GGS relevant is. Daarna wordt per landgebruiksvorm de optimale
grondwatersituatie aangegeven. Deze optimale grondwatersituatie wordt de optimale sedorale
grondwatersituatie genoemd. Door de verschillende optimale sectorale grondwatersituatie-kaarten per
landgebruiksvorm met elkaar te combineren tot één kaart ontstaat de zogenaamde 'schotten-vast' kaart.
Bij deze kaart vindt nog geen interactie plaats tussen de verschillende combinaties van landgebruik en
bodemtype. Deze kaart zal vergeleken worden met de uitvoer van een regionaal model waarbij de
interacties worden geanalyseerd tussen de verschillende ruimtelijke eenheden: de 'schotten-los' kaart. Uit
de modellen-studie moet naar voren komen wat een in de praktijk haalbare grondwatersituatie zal zijn
voor elk gebied. Deze haalbare grondwatersituatie, afgestemd op landgebruik en hydrologische
mogelijkheden, wordt de gewenste grondwatersituatie genoemd.
Bij dit onderzoek worden een tweetal "scenario's" onderscheiden. Het eerste scenario gaat uit van het
huidige landgebruik en hierbij zal gekeken worden naar de huidige knelpunten. Deze zouden in principe
overeen moeten komen met de huidige knelpunten zoals ze zich nu ook in de praktijk voordoen. In de
tweede scenario wordt uitgegaan van het huidige landgebruik maar nu met de invulling van de
toekomstige Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de toekomstige Groene Hoofdstructuur (GHS).
Dit deelrapport beschrijft de methode-ontwikkeling voor het vaststellen van een voor de sectoren
landbouw, multi-functioneel bos en bebouwing wenselijke hydrologische situatie en vormt een onderdeel
van de studie naar de gewenste grondwatersituatie (GGS) in Noord-Brabant.

1

1.2

Doelstelling

Doel van dit rapport is

het ontwikkelen en beproeven van een methode waarmee voor de gehele provincie NoordBrabant voor de sectoren landbouw, multi-functioneel bos en bebouwing optimale grondwatersituatie kan worden bepaald. Deze grondwatersituatie dient ruimteliik te kunnen worden
weergegeven met behulp van kaarten.
Voor de sector natuur wordt ook een optimale sectorale grondwatersituatie bepaald (zie deelrapport 1). De
daarbij gehanteerde methode wijkt echter sterk af van de in dit deelrapport beschreven methode.
Aangezien de methode voor het aangeven van de optimale sectorale grondwatersituatie nog niet van te
voren vast lag is er voor gekozen eerst een methode te ontwikkelen en toe te passen in twee
proefgebieden. Als proefgebieden zijn gekozen het gebied Zundert-Zevenbergen, en het gebied BeerzeReusel (zie figuur 1). Bij de keuze is ondermeer rekening gehouden met verschillen in geohydrologie. Het
proefgebied Zundert-Zevenbergen bestaat uit een peilbeheerst deel met Holocene kleigronden en een vrij
afwaterend deel. Het proefgebied Beerze-Reusel is volledig vrijafwaterend en bestaat voornamelijk uit
Pleistocene zandgronden. Een ander verschil is dat in het gebied Beerze-Reusel al veel studies zijn
uitgevoerd en hiervoor relatief veel informatie beschikbaar is. Voor het gebied Zundert-Zevenbergen is dit
veel minder het geval en is daarom een goede test om te zien of deze methode ook voor de hele provincie
toegepast kan worden.

1.3

Leeswijzer

Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving (definitie) van de sectoren landbouw, multi-functioneel bos en
bebouwing. In hoofdstuk 3 wordt voor deze sectoren de optimale grondwatersituatie gedefinieerd. Daarbij
is aangesloten op de in de praktijk gehanteerde en in de literatuur vermelde uitgangspunten. Vervolgens is
in hoofdstuk 4 het huidige landgebruik beschreven. Hierbij vormt de informatie geleverd door de Landelijke
Grondgebruiksdatabank (LGN-2) het uitgangspunt. Als eindproduct van dit onderdeel wordt in hoofdstuk
5 het kaartbeeld van de optimale sectorale grondwatersituatie voor de sectoren landbouw, multifunctioneel bos en bebouwing voor beide proefgebieden besproken. Dit deelrapport wordt afgesloten met
conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 6).
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2.

DEFINITIE VAN DE SECTOREN LANDBOUW, MULTI-FUNCTIONEEL BOS EN BEBOUWING

Bij de bepaling van de gewenste grondwatersituatie worden vier sectoren onderscheiden, t.w. landbouw,
multi-functioneel bos, bebouwing en natuur, zoals onderscheiden op de streekplankaart van de provincie.
In dit hoofdstuk worden de sectoren landbouw, multi-functioneel bos en bebouwing beschreven. Voor de
beschrijving van de sector natuur wordt verwezen naar deelrapport 1.
Onder de sector landbouw vallen alle vormen van landgebruik, die productie van gewassen tot doel
hebben, exclusief de houtproductie. Grasteelt, veelal ten behoeve van rundveehouderij, wordt bij de sector
landbouw gerekend. Ruimtelijk gezien betekent dit dat alle percelen met akkerbouwgewassen,
tuinbouwgewassen (inclusief boomgaarden en tuinplanten) en kassen onder de sector landbouw vallen.
De sector multi-functioneel bos omvat bossen die verschillende functies gelijktijdig en met wisselend
zwaartepunt vervullen, zoals houtteelt, natuur en recreatie. Als het zwaartepunt bij houtteelt en recreatie
ligt valt het binnen het kader van dit deelrapport. In het andere geval, als de natuurfunctie het zwaartepunt
heeft, valt het onder deelrapport 1: Methode-ontwikkeling voor het bepalen van de optimale
grondwatersituatie voor de sector natuur.
De sector bebouwing bevat in eerste instantie al het verharde oppervlak, zoals gebouwen, wegen en
spoorwegen. Daarnaast wordt het in stedelijke gebieden ingesloten groen ook tot bebouwd gebied
gerekend. Hieronder vallen plantsoenen, sportparken, tuinen, etc. In landelijke gebieden is de redenatie als
volgt: afzonderlijke gebouwen en wegen vallen alleen dan onder de sector bebouwing als zij te
onderscheiden zijn op de gehanteerde landgebruikskaarten. De tot nu toe gehanteerde celgrootte van de
landgebruikskaarten is 25 m x 25 m, dit is conform de celgrootte in het LGN2-bestand van de Landelijke
Grondgebruiksdatabank (Thunnissen, 1992).
De figuren 2.1.a en 2.1.b geven een overzicht van de verspreiding van de vier sectoren landbouw, multifunctioneel bos, bebouwd gebied en natuur. Daarnaast is ook het open water aangegeven. De wijze
waarop deze kaart tot stand is gekomen wordt beschreven in hoofdstuk 4. Opgemerkt dient te worden dat
de sector natuur alle gebieden bevat die niet onder de drie eerder beschreven sectoren vallen. Uit nadere
analyse is gebleken dat deze 'als rest' gedefinieerde natuurgebieden goed overeenkomen met het totaal
van eigendommen van natuurbeherende organisaties, natuurterreinen in handen van derden, en enige
'woeste gronden'. Deze laatste liggen meestal binnen de militaire oefenterreinen.
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3.

OPTIMALE SECTORALE GRONDWATERSITUATIE

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de methode waarop de optimale sectorale grondwatersituatie
voor de sectoren landbouw, multi-functioneel bos en bebouwing wordt bepaald.
Het begrip grondwatersituatie bestaat uit een combinatie van grondwaterstandsniveau, grondwaterstandsverloop, het stromingspatroon en de grondwaterkwaliteit. In dit hoofdstuk is nauw aangesloten bij
de aanpak zoals deze in WATERNOOD (blok 2) wordt beschreven (project Waternood, 1997).

3.1

Karakteristieken van de optimale sectorale grondwatersituatie

Om een overzicht te krijgen van de wensen van de verschillende landgebruiksvormen m.b.t. de
grondwatersituatie en om in staat te zijn deze wensen te vergelijken en eventuele knelpunten te signaleren,
moeten de wensen in termen van vergelijkbare grondwatereigenschap(pen) worden uitgedrukt. Daarbij is
gekozen voor de volgende parameters: grondwaterstanden en grondwaterstandsverloop,
grondwaterkwaliteit en stromingspatroon.
Voor de vegetatie is het vochtgehalte en de waterkwaliteit van het bodemvocht in het bovenste deel van
de bodem (wortelzone) bepalend voor een optimale ontwikkeling. Relaties tussen bodemvochtgehalte en
schade zijn echter complex en niet 'op zich' beschikbaar. Ze worden bepaald door een bodem-watergewas simulatiemodellering uit te voeren voor concrete percelen en weersomstandigheden. Met behulp
van de bodemvochtgehalten die daarmee berekend worden kan bepaald worden of de gehanteerde
ontwateringseisen voor de verschillende bodemtypen inderdaad zo min mogelijk schade opleveren aan de
gewassen. Aangezien de grondwaterstand en het grondwaterstandsverloop beter te controleren en ook te
sturen is wordt daarom ook aan deze parameters de voorkeur gegeven.
In de Nederlandse situatie met relatief ondiepe grondwaterstanden bestaat er een nauwe relatie tussen het
peil in het oppervlaktewater en de grondwaterstanden. Met behulp van de peilen in het oppervlaktewaterstelsel kan het grondwaterpeil gestuurd worden. Begrippen die tot op heden nog regelmatig
worden gebruikt om de gewenste grondwatersituatie te karakteriseren zijn drooglegging, ontwateringsdiepte en grondwatertrappen.
Het begrip drooglegging wordt met name in de landbouw gebruikt. Onder drooglegging wordt
verstaan het hoogteverschil tussen het maaiveld en de waterspiegel in een waterloop (figuur 3.1 ).
De droogleggingswensen zijn gerelateerd aan een bepaalde afvoersituatie (halve maatgevende of
maatgevende afvoer) en gebaseerd op de optimale aanlegdiepte van de drainage. De
droogleggingswensen zijn zodanig gedefinieerd dat gedurende het grootste deel van het jaar een
grotere drooglegging is toegestaan. Bij de bepaling van de optimale draindiepte spelen alleen
aspecten als de werking ervan en minimalisering van aanleg- en onderhoudskosten een rol.
Drooglegging is via de afvoersituatie tevens gekoppeld aan de overschrijdingsfrequentie en de
mate van overschrijding (HW- en NW-normpeil).
Een ander begrip dat zowel in de landbouw als voor het stedelijk gebied wordt gehanteerd is de
ontwateringsdiepte. Hieronder wordt verstaan de afstand tussen het grondoppervlak (maaiveld) en
de hoogste grondwaterstand tussen de ontwateringsmiddelen (figuur 3 .1 ). De ontwateringsdiepte
wordt ondermeer bepaald door het slootpeil of de hoogteligging van de drainbuizen
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(drainagebasis), de sloot- of drainafstand (ontwateringsintensiteit) en de doorlatendheid van de
bodem. De relatie kan worden beschreven met bijvoorbeeld de formule van Hooghoudt of van
Ernst. De ontwateringsintensiteit bepaalt de snelheid waarmee de grondwaterstand tussen de
ontwateringsmiddelen daalt. De ontwateringsnormen zijn gerelateerd aan een bepaalde
(stationaire) afvoer, meestal 7 mm per dag. Deze aanpak heeft echter als nadeel dat er alleen een
bovengrens wordt aangegeven. Daarnaast ontbreekt er het onderscheid naar bodemopbouw en
wordt niet aangegeven in welke periode van het jaar deze eis geldt en hoe erg het is als deze eis af
en toe wordt overschreden.
Zowel de drooglegging als de ontwateringsdiepte zijn gebaseerd op het zo snel mogelijk bereiken
van een maximaal hoogst toelaatbare grondwaterstand en daarmee het voorkomen van verdrassingsschade. Een gevolg van deze aanpak is dat in de zomer sneller droogteschade kan optreden
als gevolg van een diepe ontwatering.
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Drooglegging en ontwateringsdiepte (projectteam WATERNOOD, 1997)

Er bestaat een classificatie naar grondwaterstandsverloop in de vorm van de grondwatertrappen-indeling.
Tabel 3 .1 geeft een schematische indeling van de grondwatertrappen die sinds 1988 wordt toegepast.

Tabel 3.1

Overzicht van de grondwatertrap-klassen volgens de Gt-indeling 1988
(GHG en GLG in cm - maaiveld)
GHG -> 0

25

GLG

1

v

40

50

80

_1_

la

120

140

1_1

1

Ic

50
lla

80
Il la

llb

llc

11 lb

IVu

---

120
Vao

Vad

1

Vbo

Vlo

Vllo

Vlllo

Vbd

Vld

Vlld

Vllld

--

180

IVc

--
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De grondwatertrap (Gt) wordt bepaald door de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) en de
gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG) af te leiden van grondwaterstandsmetingen in peilbuizen, of
door de GHG en GLG te schatten aan de hand van profiel- en veldkenmerken.
Van der Sluijs en De Gruijter (1985) hebben een methode ontwikkeld om uit de GHG en de GLG de
overschrijdingsfrequentie van een bepaalde grondwaterstand te berekenen. Hieruit kan de overschrijdingsduur van een bepaalde grondwaterstand binnen de verschillende Gt-klassen worden afgeleid (tabel
3.2). De overschrijdingsduur, die niet uit aaneengesloten dagen hoeft te bestaan, is de gesommeerde
gemiddelde tijdsduur per hydrologisch jaar met grondwaterstanden ondieper dan een bepaalde waarde.
Voor de omzetting naar de Gt-klassen zijn per Gt de GHG en de GLG van de natste en de droogste variant
gebruikt, waarbij alleen in de praktijk voorkomende uitersten zijn genomen. Bovendien is tussen de GHG
en GLG een minimaal verschil van 30 cm aangenomen (bron: Cultuurtechnisch Vademecum). De mogelijke
overschrijdingen of onderschrijdingen van de klassegrenzen kunnen een duur van 1 à 2 maanden hebben.
Vooral bij de grondwatertrappen met een relatief geringe fluctuatie (Gt 1, Il, 111 en IV) kan de
overschrijdingsduur van bepaalde grondwaterstandsdiepten binnen een Gt sterk uiteenlopen.

Tabel 3.2

Overschrijdingsduur van een grondwaterstand binnen een grondwatertrappenklasse
(Cultuurtechnische Vereniging, 1988).
Tijdsduur in maanden van grondwaterstanden

Gt

1
11 1
111 1
IV
v1
VI
v11 2
1
2

GHG
(cm)

GLG
(cm)

-

< 50
50 - 80
80 - 120
80 - 120

<40
> 40
< 40
40 - 80
> 80

> 120
> 120
> 120

< 40cm

< 80cm

< 120 cm

> 10
< 10
<5
<1
<5

-

-

> 10
5 - 10
1 - 10

<1

-

-

<1

>10
> 10
5 - 10
5 - 10
1-5

Van het "droger deel" is de grondwaterstand minder dan 1 maand ondieper dan 25 cm (zie tabel 3.1).
Van het "zeer droge deel" is de grondwaterstand minder dan 1 maand ondieper dan 80 cm.

Uit het bovenstaande volgt dat de grondwatertrappenindeling zich niet goed leent voor de weergave van
de optimale grondwatersituatie. Hieronder is dit nog eens puntsgewijs weergegeven:
De indeling in grondwatertrappen verloopt langs klassegrenzen, die combinaties van GHG en GLG
opleveren die in de praktijk voorkwamen of voorkomen (nieuwe indelingen in grondwatertrappen;
zie bijvoorbeeld Van Beusekom et al., 1990).
Veel eisen aan ontwatering vallen niet samen met de klassegrenzen van de Gt-indeling: deze
liggen bijvoorbeeld voor GHG alleen bij <40 cm, 40-80 cm en >80 cm. Voor het gewenste
grondwaterstandsverloop is echter een gedetailleerdere afbakening gewenst.
Het volgen van de grondwatertrappenindeling impliceert bepaalde combinaties van hoogste en
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laagste grondwaterstandsintervallen, die niet in alle gevallen als combinatie de optimale wensen
weergeven.
Uit tabel 3.2 blijkt dat de overschrijdingsduren van bepaalde grondwaterstanden voor een
bepaalde grondwatertrap met een nauwkeurigheid kunnen worden gegeven van 1 à 2 maanden.
Dit staat niet in verhouding tot 'harde' ontwateringseisen, zoals: 'het grondwater mag zich niet
langer dan gedurende 1 à 2 dagen per jaar minder dan 20 cm beneden de vloer van de kruipruimte
bevinden' (Van Bakel et al., 1995), of: 'tussen 20 maart en 10 april moeten er minstens 10 dagen
zijn met een grondwaterstand dieper dan 70 cm beneden maaiveld, voor de teelt van
akkerbouwgewassen'. Dit komt doordat het veeljarig gemiddelde waarnemingsgegevens betreft,
die als 'normering' minder geschikt blijken.
De begrippen 'gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG)' en 'gemiddelde laagste grondwaterstand
(GLG)' worden om bovengenoemde redenen in deze studie niet gebruikt. In plaats daarvan zal de optimale
situatie worden uitgedrukt in:

a
b

de hoogste toelaatbare grondwaterstand, en
de laagste toelaatbare grondwaterstand.

Voor de sector landbouw moet opgemerkt worden dat hiervoor een aantal nuanceringen geldt. In
paragraaf 3.2 zal hierop verder worden ingegaan.
In tegenstelling tot de sector natuur is het stromingspatroon (kwel/wegzijging) en daarmee de

waterkwaliteit voor de sectoren landbouw, multifunctioneel bos en bebouwing niet of nauwelijks van
belang. Zo is kwel voor steden alleen relevant als eventuele veroorzaker van grondwateroverlast (water in
de kelders); voor landbouwgronden is kwel eveneens vaak een oorzaak van te hoge grondwaterstanden (in
de winter), anderzijds kan zij ook bijdragen aan een watertoevoer in de zomer. Omdat deze aspecten
voldoende tot uiting komen in de grondwaterstandskarakteristieken zal deze parameter hier niet verder
worden behandeld.
De parameter grondwaterkwaliteit, d.w.z. de waterkwaliteit van het bodemvocht in de bovengrond, zal
per sector worden behandeld.

3.2

Optimale grondwatersituatie voor de landbouw

In paragraaf 3.1 is aangegeven dat met name in de landbouw criteria als drooglegging en ontwateringsdiepte al jaren lang een belangrijke rol spelen. Ook is aangegeven wat de beperkingen van die
methode zijn in het bijzonder als er ook andere functies zoals natuur in het geding zijn.
Daarnaast heeft de indeling in grondwatertrappen (Gt's), waarmee het grondwaterstandsverloop binnen
een jaar gekarakteriseerd kan worden, slechts een statisch karakter. De Gt-klassenindeling is gebaseerd op
de gemiddelde hoogste (GHG) en gemiddelde laagste grondwaterstanden (GLG). Zowel de GHG als de
GLG zeggen niets over het moment van optreden, d.w.z. de periode binnen een jaar, en over de tijdsduur
van optreden.
Genoemde methoden hebben zo hun beperkingen om de gewenste (waterhuishoudkundige) situatie te
karakteriseren. Dit geldt des te meer als de wensen van verschillende gebruiksfuncties met elkaar
vergeleken moeten worden. Voor de sector landbouw is daarom gezocht naar een hoogst toelaatbare
voorjaarsgrondwaterstand (HTV) en een laagst toelaatbare zomergrondwaterstand (L TZ). In de volgende
subparagrafen (3.2.1 en 3.2.2) wordt beschreven welke stappen gevolgd zijn om tot deze waarden te
komen. Eerst wordt ingegaan op de mogelijkheid tot het gebruik van de HELP-tabellen en de
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bodemgeschiktheidstabellen (3.2.1) en vervolgens wordt in 3.2.2 een (theoretische) beschrijving gegeven
van de wensen m.b.t. de grondwatersituatie met als doel tot een genuanceerder wensbeeld te komen voor
een optimale grondwatersituatie. In subparagraaf 3.2.3 wordt aangegeven hoe uiteindelijk de HTV en LTZ
zijn bepaald.
3.2.1

Het gebruik van HELP-tabellen en bodemgeschiktheidstabellen

Hoewel het beter zou zijn om in het geval van landbouw te spreken over bodemvochtgehaltes zijn er
relaties bekend tussen grondwaterstand en gewasopbrengst. Deze zijn deels gebaseerd op praktijkproeven
en praktijkervaringen en deels op modelberekeningen. Deze relaties tussen grondwaterstand en opbrengst
zijn vastgelegd in tabellen, de zgn. HELP-tabellen (Werkgroep Helptabel, 1976).
In de HELP-tabellen is de opbrengstderving voor verschillende gewastypen (bouwland en grasland) per
bodemtype en per grondwatertrap (Gt) weergegeven. Per bodemtype zijn twee opbrengstdervingspercentages vermeld, één voor droogte (op basis van modelberekeningen) en één voor wateroverlast (op
basis van empirische gegevens). In de HELP-tabellen wordt uitgegaan van zeventig bodemprofielen.
Huinink (1993) heeft gelijksoortige tabellen, de zgn. bodemgeschiktheidstabellen (hier verder als IKCtabellen aangeduid), afgeleid waarbij een aantal gewastypen zijn onderscheiden. In de IKC-tabellen zijn de
bodemtypen geaggregeerd tot 23 bodemsoorten. Verder wijken enkele uitgangspunten af van die
waarmee de HELP-tabellen tot stand zijn gekomen. Ook hier geldt dat per combinatie van gewastype en
bodemtype twee opbrengstdepressiepercentages worden vermeld, nl. voor wateroverlast en droogte. In de
IKC-tabellen worden 13 gewastypen onderscheiden.
In eerste instantie is geprobeerd de HTV en LTZ voor een aantal gewassen af te leiden m.b.v. de IKCtabellen. Het gebruik van deze tabellen leek goed aan te sluiten bij de schematisatie zoals deze in het
model voor de onverzadigde zone (MOZART) wordt gebruikt. Dit model wordt in combinatie met het
model NAGROM (een model voor het diepe grondwater) voor de modelberekeningen t.b.v. de GGS-studie
toegepast. Voor de invoer van MOZART wordt gebruik gemaakt van het LGN-2. De gewastypen die in de
IKC-tabellen worden onderscheiden komen hiermee voor een groot deel overeen.
Hetzelfde geldt voor de geaggregeerde bodemsoorten in de IKC-tabellen en de bodemfysische eenheden
die in MOZART worden gebruikt. In het model MOZART is de bodem geschematiseerd in zgn.
bodemfysische eenheden (Wösten, e.a" 1988). Hiervoor is het aantal bodemeenheden van de bodemkaart
1:250.000 gegeneraliseerd tot 21 eenheden op grond van verwantschap in bodemkundige en
bodemfysische kenmerken. Vervolgens zijn aan de horizonten in de profielschetsen van de 21
bodemeenheden bodemfysische karakteristieken uit de Staringreeks toegekend. Bij iedere bodemsoort is
vervolgens gekeken welke bodemfysische eenheid daar het beste bij past.
Met behulp van deze tabellen is per combinatie van gewas en bodemsoort een hoogst en een laagst
toelaatbare grondwaterstand bepaald. De HTV is bepaald aan de hand van de eis dat de wateroverlastdepressie <2 % moet zijn. Op dezelfde manier is de LTZ bepaald maar dan voor een droogteschade <2 % .
Deze methode heeft echter geen (te weinig) draagvlak gevonden.
Zowel de HELP-tabellen als de bodemgeschiktheidstabellen zijn gebaseerd op Gt's en daarmee het gebruik
van GHG's en GLG's. Naast deze bezwaren kent het gebruik van genoemde tabellen nog een aantal
beperkingen:
HELP-tabellen zeggen alleen iets over de relatie tussen grondwaterstand en opbrengst, maar niets
over de afweging tussen inspanningen om een gewenste grondwaterstand te bereiken en de baten
ervan (Van Bakel et al" 1995). De optimale produktie hoeft namelijk niet gelijk te zijn aan de
maximale produktie;
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de schadepercentages zijn bepaald voor veeljarige gemiddelde grondwaterstanden bij een
bepaalde grondwatertrap. Hierdoor zijn geen 'optimale grondwaterstanden' te bepalen die niet
overeenkomen met één van de gemiddelden. Zo valt er bij de wintergrondwaterstanden een 'gat'
tussen 60 cm -mv en 100 cm -mv en in de droge periode een gat tussen 110 cm en 140 cm. Ook
vervalt daardoor een zekere gedetermineerdheid voor bodemeigenschappen, zoals textuur,
organisch stofgehalte, etc. weg;
voor veen- en kleigronden geldt dat de draagkracht in het voorjaar voornamelijk wordt bepaald
door opdroging van bovenaf (verdamping) en niet door de zakkende grondwaterstand;
veengronden mogen met het oog op inklinking niet te diep ontwaterd worden. Preventie van
inklinking is geen uitgangspunt geweest bij de HELP-tabellen.
Bij het bepalen van de opbrenstderving is met het dynamisch karakter (tijdstip en duur van optreden) geen
rekening gehouden waardoor de schadepercentages (zowel voor droogte als voor verdrassing) zijn
overschat.
In verband hiermee en eerdergenoemde overwegingen is dan ook afgezien van een direct gebruik van de
HELP-tabellen of IKC-tabellen voor het afleiden van de optimale grondwatersituatie.
3.2.2

Wensen m.b.t. de grondwatersituatie

In het kader van het project WATERNOOD (project Waternood, 1997) wordt een aanzet gegeven om
genuanceerder met de wensen vanuit de landbouw om te gaan, juist als er ook andere gebruiksfuncties in
het geding zijn en er een afweging plaats moet vinden. Daarom wordt in deze paragraaf een theoretische
beschrijving gegeven van de specifieke wensen van deze sector m.b.t. de grondwatersituatie.
Voor de diverse bedrijfstakken in de landbouw geldt dat de grondwatersituatie optimaal is als er gedurende
het groeiseizoen geen belemmeringen zijn die de bedrijfsuitvoering in de weg staan en die een nadelige
invloed hebben op de gewasproductie, dat wil zeggen dat de kans op schade door droogte en/of
wateroverlast minimaal moet zijn. De landbouw is gebaat bij een zo lang mogelijk groeiseizoen. In het
voorjaar wil men zo vroeg mogelijk het land kunnen bewerken, zaaien en poten of het vee kunnen
inscharen. Dit tijdstip verschilt overigens per bedrijfstak. In het najaar wil men zo laat mogelijk kunnen
oogsten en uitscharen. Tijdens het groeiseizoen zal de grondwaterstand zodanig moeten zijn dat de grond
voldoende vocht kan leveren aan het gewas. Al deze wensen hebben betrekking op drie aspecten t.w.
draagkracht, bewerkbaarheid en vochtvoorziening van de bodem.

a.

draagkracht

De draagkracht van gronden is in het vroege voorjaar de beperkende factor voor landbouwkundig gebruik,
zoals het rijden met machines over het land, het betreden van de weide door vee, ploegen, zaaien, etc.
Voor het bepalen van het aantal dagen dat berijden of betreden van de grond leidt tot structuurbederf
(o.a. verdichting) van de grond, is de drukhoogte in het traject van 0 tot 5 cm beneden maaiveld sterk
bepalend. De drukhoogte is afhankelijk van de hoeveelheid vocht in de grond en de bodemfysische
eigenschappen. Dit laatste hangt weer samen met de toestand en het lutum-, leem- en organisch
stofgehalte.
Voor gras is bepaald dat een draagkracht van 0.6 MPa (6 kg/cm 2 ) in de genoemde bodemlaag nodig is
voor beweiding (Cultuurtechnische Vereniging, 1988). In geval van beweiding bij onvoldoende
draagkracht is de grasproduktie lager en wordt de graszode beschadigd; anderzijds zou verkorting van de
weide-periode ook tot produktiederving leiden. Voor een goede berijdbaarheid is een draagkracht van 0.5
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MPa voldoende.
In figuur 3.2 is voor een aantal bodemsoorten de relatie voor de drukhoogte en de indringingsweerstand
gegeven.

Draagkracht
voor verschillende grondsoorten
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b.

Verband tussen drukhoogte en indringingsweerstand voor 4 bodemsoorten
(Peerboom, 1990).

bewerkbaarheid

Bij de bewerkbaarheid spelen naast draagkracht (berijdbaarheid), de verkruimelbaarheid en de rooi- en
oogstbaarheid een belangrijke factor. Onder verkruimelbaarheid wordt verstaan dat de grond zo droog
moet zijn dat met een grondbewerking de grond voldoende los gemaakt kan worden. Onder rooibaarheid
wordt verstaan dat tijdens het rooien (oogsten) niet te veel grond aan de produkten blijft kleven.
Met name bij de akker- en tuinbouw op de zwaardere klei- of zavelgronden is de bewerkbaarheid
bepalend of men op het land kan om grond te bewerken. Over het algemeen vindt het zaaien en poten in
het voorjaar plaats. De optimale zaai- of pootdatum is afhankelijk van het gewas maar ligt meestal tussen
begin maart en eind april. Voor een goede bewerkbaarheid mag de grond niet te nat maar ook niet te
droog zijn. Bij een te droge grond worden de klei- en zavelgronden te hard.
Door Beuving (1992) is voor een aantal akkerbouwgewassen onderzoek verricht naar de bewerkbaarheid
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in relatie tot structuurbederf. Tabel 3.3 geeft een overzicht met drempelwaarden, d.w.z. de drukhoogte
waarbij de grond in de praktijk goed bewerkbaar wordt geacht.

Tabel 3.3

Drukhoogte op 5 cm -mv waarbij zaaien van zomertarwe en bieten, en poten van
aardappelen zonder struktuurbederf wordt uitgevoerd (Beuving, 1982)

grondsoort
zand- en veenkoloniale grond
lichte zavel (8-20% deeltjes <2 urn)
lichte klei (20-40% deeltjes <2 urn)
zware klei (>40% deeltjes <2 urn)

zomergranen
- 50
- 80
- 60
-40

drukhoogte (h) in cm
bieten
- 70
- 100
- 100
- 60

aardappelen
- 70
- 100
- 120
- 80

De bewerkbaarheid is sterk gecorreleerd aan de drukhoogte van het bodemvocht op 5 cm -mv en wordt
bepaald door de eigenschappen van de bouwvoor zoals textuur, organische stofgehalte en kalkgehalte.
Naarmate een grond meer organische stof bevat, kan de grond in nattere toestand bewerkt worden zonder
dat de kans op verdichting groot is. Bij zware gronden, met een hoog gehalte aan kleideeltjes, zit de
moeilijkheid bij het bewerken tevens in de verkruimelbaarheid. Deze moeilijk verkruimelbare gronden laten
zich alleen bij een bepaald vochtgehalte bewerken.
Ook in het najaar moet de grond voldoende droog zijn i.v.m. het rooien en oogsten van landbouwproducten. Voor de rooibaarheid (kleef) gelden echter lagere drempelwaarden dan voor de bewerkbaarheid.

c.

vochtvoorziening

Op jaarbasis kent Nederland een neerslagoverschot. De verdeling over het jaar varieert echter zodanig dat
gedurende de zomerperiode de verdamping de neerslag overtreft en er sprake is van een neerslagtekort. In
deze periode is het gewas voor de vochtvoorziening aangewezen op de vochtvoorraad in de wortelzone en
de capillaire nalevering vanuit het grondwater. De beschikbaarheid van water (hangwater) voor een gewas
wordt ondermeer bepaald door de worteldiepte en door de bodemfysische eigenschappen van de
wortelzone. Daarnaast kan een gewas ook beschikken over het bodemvocht dat capillair wordt nageleverd
vanuit het grondwater. De hoeveelheid water die per tijdseenheid kan worden nageleverd (capillaire flux)
wordt bepaald door de drukhoogte in de bovengrond, de bodemfysische eigenschappen van de
ondergrond en de afstand tussen de wortelzone en het grondwater.
In de zomer kan de gewasverdamping oplopen tot zo'n 6 mm, afhankelijk van het type gewas en het
weer. Bij een capillaire flux van (gemiddeld) minimaal 2 mm per dag blijkt dat de veeljarig gemiddelde
opbrengstdepressie niet meer dan 2 à 3 % bedraagt. Op basis hiervan is een kritieke z-afstand gedefinieerd.
Deze kritieke z-afstand is gedefinieerd als de afstand tussen de onderkant van de wortelzone en de
grondwaterspiegel waarover bij een drukhoogte van 16.000 cm (pF=4,2) in de wortelzone nog juist een
capillaire flux van 2 mm per dag mogelijk is. Als de grondwaterstand beneden deze waarde komt zal de
actuele gewasverdamping achterblijven bij de potentiële gewasverdamping en treedt droogteschade op. In
WATERNOOD zijn van een aantal grondsoorten indicatieve waarden voor de kritieke z-afstand gegeven.
Concluderend kan gesteld worden dat zowel voor de draagkracht als de bewerkbaarheid het vochtgehalte
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in de bovengrond een belangrijke rol speelt. Deze aspecten bepalen de hoogst toelaatbare
voorjaarsgrondwaterstand (HTV). Naast de grondwaterstand hebben ook de weersomstandigheden een
grote invloed. Het kan nl. voorkomen dat de grondwaterstand diep genoeg is maar dat door een regenbui
de bovenste laag zo nat is dat de grond op dat moment niet voldoende draagkracht heeft of bewerkbaar
is. Bij het definiëren van de HTV kan hiermee geen rekening worden gehouden.
De vochtvoorziening is bepalend voor laagst toelaatbare zomergrondwaterstand (L TZ). Deze wordt
bepaald door de som van de worteldiepte en de kritieke z-afstand.
3.2.3

Bepaling van de optimale sectorale grondwaterstanden

In algemene zin kunnen de in par. 3.2.2 genoemde wensen (draagkracht, bewerkbaarheid en
vochtvoorziening) voor de landbouw worden vertaald in een hoogst toelaatbare grondwaterstand in het
voorjaar (periode 1 t/m 31 maart) waarbij de wateroverlastdepressie minimaal is en een laagst toelaatbare
zomergrondwaterstand gedurende het groeiseizoen (tot en met eind augustus).
De hoogst toelaatbare voorjaarsgrondwaterstand (HTV) is gedefinieerd als de voorjaarsgrondwaterstand
geldig voor de periode 1 t/m 31 maart en die in principe niet mag worden overschreden. In principe wil
zeggen dat de grondwaterstandsafhankelijke opbrengstderving als gevolg van wateroverlast minimaal
moet zijn (<2%). Als de HTV overschreden wordt mag dat slechts kortdurend zijn. De hoogst toelaatbare
voorjaarsgrondwaterstand is een wensbeeld waaraan elk jaar moet worden voldaan. De
voorjaarsgrondwaterstand mag natuurlijk wel lager zijn.
De laagst toelaatbare zomergrondwaterstand (L TZ) is gedefinieerd als de zomergrondwaterstand
gedurende het groeiseizoen (tot en met eind augustus) waarbij nog juist geen droogteschade (<2%)
optreedt. Deze grondwaterstand is gekoppeld aan de som van de dikte van de wortelzone en de kritieke zafstand. Ook voor de laagst toelaatbare zomergrondwaterstand geldt dat het een wensbeeld is waaraan
elk jaar moet worden voldaan, waarbij onderschrijdingen van korte duur mogen optreden. De
grondwaterstand mag wel hoger zijn.
a.
HTV
Voor de hoogst toelaatbare grondwaterstand in het voorjaar (HTV) worden in de regel de volgende
waarden aangenomen:
voor grasland:
goed doorlatende gronden (zand) 30-40 cm -mv (sterk lemig zand wat dieper dan leemarm)
slecht doorlatende gronden (klei, veen) 40-50 -mv (bij zwaardere gronden een diepere waarde)
voor bouwland:
zandgronden 50-60 -mv
klei- en zavelgronden 60-75 cm -mv
In deze studie zijn deze waarden als uitgangspunt genomen. Voor de modelberekeningen is het echter
nodig deze waarden verder te specificeren. Daartoe zijn bovengenoemde waarden verder uitgesplitst naar
gewas in combinatie met bodemfysische eenheid (bijlage 2).
Hoewel in de modelberekeningen naast gras verschillende akkerbouwgewassen worden onderscheiden
(hoofdstuk 4) is bij het bepalen van de hoogst en laagst toelaatbare grondwaterstand geen onderscheid
gemaakt binnen de categorie bouwland. Dit heeft te maken met het feit dat binnen de categorie bouwland
teeltwisseling plaatsvindt. Bovendien is het type bodem bepalender voor de HTV dan het type
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akkerbouwgewas.
Voor boomgaard inclusief hoveniersbedrijven (fruitteelt en boomteelt) is uitgegaan van een uniforme eis
van 70 cm beneden maaiveld als hoogste toelaatbare grondwaterstand (Huinink, 1995). Dit geldt voor alle
gronden. Op veengronden geldt dat er in ieder geval van een klei- of zanddek wordt uitgegaan, omdat
voldoende verankering is verondersteld.
Voor glastuinbouw kan onderscheid gemaakt worden tussen productie op kunstmatig substraat en teelt op
vollegrond. Voor de productie op substraat gelden in principe dezelfde cijfers als voor bebouwing (70 cm mv). Aangezien er geen overzicht bestaat van bedrijven die enkel op substraat telen is deze norm niet
toegepast. Voor de teelt op vollegrond wordt in de praktijk een ontwateringsdiepte van 80-100 cm -mv
aangehouden (mond. mededeling dhr. Hamaker, DLO-SC, 27-9-1995), onafhankelijk van bodemtype en
gewastype. Voor deze studie is zowel voor de winter als de zomer een optimale grondwaterstand van 80
cm -mv aangehouden.
b.
LTZ
Voor de laagst toelaatbare zomergrondwaterstand gedurende het groeiseizoen (LTZ) geldt dat de
grondwaterstand niet dieper moet zijn dan de som van de dikte van de wortelzone en de kritieke zafstand. De beschikbare hoeveelheid water voor een gewas is namelijk afhankelijk van de bewortelingsdiepte en de hoeveelheid water die in de wortelzone kan worden opgeslagen (afhankelijk van de
bodemfysische eigenschappen van de wortelzone).
In (Werkgroep HELP-tabel, 1987) is een overzicht opgenomen van de dikte van de effectieve wortelzone
per gewas en per bodemtype. In deze tabel zijn de profielcodes echter gerelateerd aan de codering volgens
de HELP-bodemtypen 1 :50.000.
Voor deze studie, waarbij de geaggregeerde bodemkaart (1 :250.000) het uitgangspunt vormt, is deze tabel
niet rechtstreeks bruikbaar. In eerste instantie is met behulp van het programma BODEP (bron: LBL)
geprobeerd een vertaling te maken van de bodemfysische eenheden via de Stiboka-code 1:50.000 naar de
HELP-code.
Omdat de bodemfysische eenheden afgeleid zijn uit de geaggregeerde bodemkaart (1 :250.000) en
bovendien opgebouwd zijn uit meerdere bouwstenen is van deze vertaling naar de HELP-codes uiteindelijk
geen gebruik gemaakt. In overleg met de Dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden (LBL) is voor
de bepaling van de laagst toelaatbare grondwaterstand uitgegaan van de volgende bewortelingsdiepten:
gras
25-30 cm
mais
40cm
aardappelen
35 cm
granen
35-45 cm
Evenals voor de bepaling van de hoogst toelaatbare voorjaarsgrondwaterstand zijn ook voor de bepaling
van de laagst toelaatbare zomergrondwaterstand de akkerbouwgewassen samengevoegd tot één categorie
omdat voor de wortelzone geldt dat deze sterker afhankelijk is van het bodemtype dan van het type
akkerbouwgewas. Voor de akkerbouwgewassen (bouwland) is uitgegaan van een bewortelingsdiepte van

35-45 cm.
Naast de bewortelingsdiepte en daarmee het beschikbare hangwater is ook het bodemvocht dat capillair
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vanuit het grondwater nageleverd kan worden een belangrijke factor. Deze hoeveelheid water wordt
bepaald door de drukhoogte in de bovengrond, de bodemfysische eigenschappen van de ondergrond en
de afstand tussen de wortelzone en de grondwaterspiegel (zie ook par. 3.2.2 punt c: vochtvoorziening).
De kritieke z-afstand is de afstand tussen de grondwaterspiegel en de onderkant van de wortelzone
waarover bij een drukhoogte van 16.000 cm (pF 4,2) in de wortelzone nog juist een capillaire flux van 2
mm per dag mogelijk is. Uitgangspunt is dat de veeljarige gemiddelde droogtedepressie <=2%. Voor de
kritieke z-afstand is uitgegaan van de informatie in tabel 3.4 (bron: LBL).

Tabel 3.4

Kritieke z-afstand in relatie tot bodemfysische-eenheid

bodemfysische eenheid
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

veraard veen op veen
zwak veraard veen op fijn zand
veengrond met kleidek
kleidek op veen op fijn zand
veengrond met zanddek
veen op klei
stuifzand
podzol in leemarm fijn zand
podzol in zwak lemig fijn zand
als 9 op grof zand
podzol in sterk lemig fijn zand
enkeerd in zwak lemig ".
beekeerd in sterk lemig ".
podzol in grof zand
homogene zavelgrond
homogene lichte klei
zware klei
zware klei op veen
zware klei op zand
zware zavel op (grof) rivier zand
siltige leem

kritieke z-afstand
50-70 cm
60-90 cm (sterk afh. van veendikte! !)
50-80 cm (sterk afh. van dikte kleidek en zwaarte klei)
40-70 cm (idem)
40-70 cm (idem)
40-60 cm (idem)
60-80 cm
60-80 cm
70-100 cm
50-80 cm (afh. begindiepte lagen)
100-120 cm
70-100 cm (doorgaans dikkere wortelzone)
100-120 cm
40-50 cm
80-130 cm (afh. van zwaarte)
60-80 cm
30-50 cm
30-60 cm (afh. begindiepte lagen)
70-90 cm (afh. begindiepte lagen)
50-70 cm (afh. begindiepte lagen)
100-140 cm

Opgemerkt moet worden dat zowel voor de bewortelingsdiepte als de kritieke z-afstand marges gelden
omdat het hier om geaggregeerde bodemtypen (1 :250.000) gaat en voor beide aspecten geldt dat deze
sterk kunnen variëren binnen de gekozen klassen. Desondanks is ook hier weer voor de laagst toelaatbare
grondwaterstand voor de zomerperiode ten behoeve van de modelberekeningen één waarde afgeleid.
Deze zijn weergegeven in de tabel in bijlage 2.

De waarden genoemd in tabel ziin als volgt tot stand gekomen. Biivoorbeeld voor akkerbouw op
bodemfysische eenheid 8 geldt dat de laagst toelaatbare zomergrondwaterstand (L Tl) varieert
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tussen 95 en 125 cm beneden maaiveld. De waarden in de tabel ziin bepaald door bii de hoogste
grondwaterstand (95 cm) eenderde van het verschil op te tellen, d.w.z. 95 + 10 = 105 cm.
Voor boomgaard (inclusief hoveniersbedrijven) en glastuinbouw is geen gebruik gemaakt van
bovengenoemde methode om de laagste toelaatbare zomergrondwaterstand te bepalen. Voor boomgaard
is voor vrijwel alle bodemtypen uitgegaan van een laagste toelaatbare grondwaterstand van 120 cm -mv.
Voor de bodemfysische eenheden 15 en 16 bedraagt dit 140 cm -mv en voor bodemfysische eenheid 21
200 cm -mv. Voor glastuinbouw is voor alle bodemtypen als ondergrens 140 cm -mv aangehouden.
In de proefgebieden Beerze - Reusel en Zundert - Zevenbergen komen de bodemfysische eenheden 1, 6,
17 en 20 niet voor. Tenslotte moet opgemerkt worden dat de waarden in deze bijlage slechts als indicatie
worden gebruikt.
Bij de beoordeling worden echter klassegrenzen aangehouden zodat indirect gebruik wordt gemaakt van
marges. Voor de hoogst toelaatbare voorjaarsgrondwaterstand worden de volgende klassegrenzen
aangehouden:
0<=HTV<15 cm -mv
15<=HTV<30 cm -mv
30<=HTV<45 cm -mv
45<=HTV<60 cm -mv
60<=HTV<75 cm -mv
75<=max HTV
De klassegrenzen die bij de laagst toelaatbare grondwaterstand in de zomerperiode worden aangehouden
zijn:
min LTZ<= 60 cm -mv
60<LTZ<= 80 cm -mv
80<LTZ<=100 cm -mv
1OO<LTZ<=120 cm -mv
120<LTZ<=140 cm -mv
140<LTZ<=160 cm -mv
160cm -mv<min LTZ

3.2.4

Grondwaterkwaliteit

In de rapporten met IKC-tabellen (Huinink, 1993 en 1995) is een tabel met attenderingswaarden voor
waterkwaliteit opgenomen.
In de praktijk zijn de volgende waterkwaliteitsparameters voor landbouw beperkend: saliniteit en
verontreinigingen met zware metalen (meestal gehecht aan bodemdeeltjes en momenteel vooral in de
uiterwaarden van de grote rivieren actueel).
Saliniteit is een probleem langs de kust, maar ook voor glastuinbouw waar water uit de grote rivieren
gebruikt wordt. In glastuinbouw worden in het algemeen strenge eisen aan de waterkwaliteit gesteld,
bijvoorbeeld aan het kalkgehalte.
In tabel 3.5 is per deelcategorie het maximaal toelaatbare zoutgehalte (met ei- als maat voor het
zoutgehalte) weergegeven.
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tabel 3.5

Maximaal toelaatbaar zoutgehalte per deelcategorie (Huinink, 1993)

gras
maïs
akkerbouw
tuinbouw
glastuinbouw op substraat
glastuinbouw overig
boomteelt

c1- (mg/1)

Ca2 +

600
600
600
300
25-50
200
300

100
250

-

In feite kunnen deze eisen vertaald worden in eisen aan de wateraanvoer en het stromingspatroon.
Landbouw kan niet plaatsvinden in gebieden met zoute kwel waar de saliniteit de drempel van 600 mg/1
ei- overschrijdt; dit komt voor in Noord-Brabant in de Biesbosch en ten zuiden daarvan aan Amer en
Hollands Diep tot aan de Dintel en de Mark en langs de westgrens van de provincie tot aan Bergen op
Zoom voor (Stuurman et al., 1990). Voor tuinbouw en fruitteelt is de drempel 300 mg/I. Dit komt in
Noord-Brabant in dezelfde gebieden voor. Glastuinbouw op substraat kan niet via de normale wateraanvoerkanalen worden voorzien. Grondwater in kwelgebieden heeft in het algemeen Ca 2 + -gehalten van 50-

100 mg/I. Incidenteel komen hogere waarden voor die ongewenst zijn voor de glastuinbouw.
In de praktijk blijkt dat genoemde teelten toch in deze gebieden voorkomen. Blijkbaar is de saliniteit daar
dan toch niet sturend. De gebruikers zorgen tot op heden zelf dat ze aan ander water komen dan
eventueel zout grondwater. Landbouw stelt in de praktijk dus geen kwaliteitseisen aan het grondwater.

3.3

Optimale grondwatersituatie voor multi-functioneel bos

Voor deelcategorieën van multi-functioneel bos wordt de optimale grondwatersituatie afgeleid uit de
ontwateringsnormen volgens een publikatie van IKC-Natuur (Anonymus, 1995).
De groei van bomen wordt bepaald door:
a)
b)
c)
d)
e)

vochtleverend vermogen
bewortelbaarheid (ook belangrijk in verband met verankering bij storm)
zuurstofvoorziening
zuurtegraad
voedingstoestand

Bovengenoemde factoren bepalen in onderlinge samenhang de rol van verschillende boomsoorten. Zo
kunnen sommige boomsoorten volstaan met minder vocht indien de voedingstoestand hoog is. De
grondwaterstanden hebben in veel gevallen invloed op de bewortelingsdiepte, de zuurstofvoorziening en
het vochtleverend vermogen.
Bij een beschikbaarheid van meer dan 150 à 200 mm vocht per groeiseizoen kunnen alle boomsoorten
goed groeien, mits andere groeiplaatsfactoren niet ongunstig zijn (zie tabel 3.6).
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Bij grondwatertrap VII of VII* is de vochtleverantie vanuit het grondwater in de zomer niet altijd
voldoende. Deze leverantie wordt bepaald door de textuur (leemgehalte) en humusgehalte. In gronden
waar het grondwaterpeil zich permanent boven 100 cm -mv bevindt zijn voor de vochtleverantie geen
problemen te verwachten.

Tabel 3.6

Relatieve volumebijgroei van een aantal boomsoorten bij gradaties van het vochtleverend
vermogen (Van Beusekom et al., 1990). 100 =maximale volumebijgroei in m3 /ha per jaar

gradatie
vochtleverend

grove den

corsicaanse den

douglas

japanse
lariks

fijnspar

zomer eik

esp

100

100

100

98
84

98
84
54

100
96
77

100

100
93
70

100
94
88
67

100
97

vermogen
1
2

>200 mm
150-200 mm

3
4

100-150 mm
50-100 mm

5

<50mm

gradatie
vochtleverend
vermogen
1
2
3
4
5

wintereik

60

49
geen waarnemingen

amerikaanse
eik

beuk

83
59
40

hybride
zwarte

89
58

es

populier

>200 mm
150-200 mm

100
83

100
80

100-150 mm
50-100 mm
<50mm

66
50

62
49

100
85
64
38
geen waarnemingen

100
90
74
21

100
87
54
14

Indien de bewortelbare diepte, deze wordt bepaald door de grondwaterspiegel, afneemt tot minder dan 60
cm ontstaat een groter risico voor omwaaien bij storm.
Een grondwaterspiegel die variëert tussen 60 en 100 cm beneden maaiveld wordt optimaal geacht voor
alle bomen (Anonymus, 1995). Een grondwaterspiegel die zich in de zomer op een diepte tussen 100 en
140 cm beneden maaiveld bevindt, heeft tweede voorkeur. Het wordt als nadeliger ervaren als de
grondwaterstand in de winter hoger komt dan 60 cm beneden maaiveld. Grondwaterstanden beneden 140
cm - maaiveld zijn onvoordelig, maar de geschiktheid voor bosbouw hangt in dat geval af van de
boomsoort en de textuur en het humusgehalte van de bodem. Leemarme zanden, die in bijna geen enkele
situatie genoeg vocht (150 mm) kunnen leveren, zijn het minst gewenst.
In tabel 3.7 is voor diepe ontwatering 140 cm gehanteerd. Hierbij moet opgemerkt worden dat bij lemige
en zwak lemige gronden met een beschikbare hoeveelheid hangwater van meer dan 100 mm de
grondwaterstand wel mag zakken tot 200 cm -mv.
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Tabel 3.7

Hoogst en laagst toelaatbare grondwaterstanden voor multi-functioneel bos

Grove Den-groep
Douglas-groep
Eik-groep
Populier-groep

HTV (cm -mv)

LTZ (cm -mv)

60
60

140
140

60
30

140
80

Grondwaterkwaliteit

Voor multi-functionele bossen geldt dat enkele boomsoorten gevoelig zijn voor een verandering van de
zuurgraad van neutraal naar zuur. De es heeft van een dergelijke omslag het meest te lijden. In deze studie
wordt hier overigens geen rekening mee gehouden.

3.4

Optimale grondwatersituatie voor bebouwde gebieden

Voor bebouwde gebieden wordt de optimale sectorale grondwatersituatie afgeleid uit de ontwateringsnormen of minimaal vereiste ontwateringsdiepten volgens Stichting Bouwresearch (Segeren en Hengeveld,
1984) (tabel 3.8). De ontwateringsdiepte wordt gedefinieerd als: de afstand tussen het grondoppervlak
(maaiveld) en de grondwaterstand. De ontwateringsdiepte is de grondwaterstand uitgedrukt t.o.v.
maaiveld.

Tabel 3.8

Minimaal vereiste ontwateringsdiepten (Segeren en Hengeveld, 1984)

Grondgebruik

Ontwateringsdiepte

Wegen:
- primair
- secundair
Woningen
Tuinen
Openbaar groen

1,00 m
0,70 m
> 0,80 m beneden vloerpeil
0,50 m
0,50m

Aangezien het hier gaat om een minimale ontwateringsdiepte, is de hoogst toelaatbare grondwaterstand
hiermee vastgelegd. Er wordt bij het aangeven van deze minimale ontwateringsdiepten geen onderscheid
gemaakt tussen verschillende bodemtypen.
Door de Stichting Bouwresearch wordt de ontwateringseis voor woningen gesteld op 20 cm beneden de
onderkant van de kruipruimte. Deze afstand beneden de kruipruimte mag slechts 1 à 2 keer per jaar
overschreden worden om vocht- en schimmelschade te beperken. Kruipruimtes liggen tot op 60-80 cm
beneden maaiveld.
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Zodra kruipruimteloos gebouwd wordt gaan de normen voor woningen omlaag (Stichting Bouwresearch,
1991). In dat geval worden wegen maatgevend.
De Provincie Noord-Brabant houdt zelf voor (nieuwe) woonwijken een minimale ontwateringsdiepte van
70 cm -mv aan. Ook voor lokale wegen, spoorwegen, verspreide bebouwing, openbaar groen en
stadsbossen wordt de minimale ontwateringsdiepte op 70 cm -mv gesteld. Enkele overwegingen die deze
uniforme norm voor bebouwing ondersteunen zijn:
onder bebouwing is het terrein vaak opgehoogd met 20-50 cm zand. Dit geldt zowel in nieuwe
wijken als bij verspreide bebouwing op het platteland. Deze ophogingen zijn op regionale hoogtekaarten (nog) niet aangegeven;
spoorwegen en lokale wegen zijn meestal opgehoogd;
ook voor bomen en gras levert 70 cm-mv in de natte periode geen problemen op (zie onder);
voor het platteland geldt dat in geval er niet opgehoogd is er rondom huiskavels indien nodig een
sloot is gegraven. Deze geeft een ontwatering van 70-80 cm (of lokaal meer). Ook in dit geval is
bovengenoemde norm dus hanteerbaar.
In oude stedelijke wijken (vóór 1980) behoort een ontwateringseis van 100 cm beneden maaiveld te
gelden. Onder deze oudere woningen liggen kruipruimten en er is niet opgehoogd bij de bouw. Oudere
dorpswoningen en huizen in buitengebied zijn daarentegen meestal op hogere lokaties gebouwd.
Er is besloten de ontwateringseis 70 cm -mv ook in te voeren voor alle 'snippertjes' bebouwing. Als de
hoogst en laagst toelaatbare sectorale grondwaterstanden zijn vastgesteld, wordt bekeken of deze
'snippertjes' leiden tot extra veel (en vaak als niet ernstig ervaren) knelpunten in het landelijk gebied.
Voor wegen en woningen is geen eis neergelegd m.b.t. de laagst toelaatbare grondwaterstand. In geval
van wegen en bebouwing zal deze niet relevant zijn. Woningen en wegen zullen 'witte vlekken' zijn op de

kaart met laagst toelaatbare grondwaterstanden. Voor openbaar groen en tuinen is deze wellicht wel
relevant. Men gaat beregenen/water toedienen zodra de vochtlevering aan planten in gevaar komt.
De laagst toelaatbare grondwaterstand onder stedelijk groen wordt daarom gelijkgesteld aan de normen
voor grasland (zie '3.2.3 Bepaling van de optimale sectorale grondwaterstanden) en de normen voor bos
(zie '3.3 Optimale grondwatersituatie voor multi-functioneel bos). Voor de gewassen gras en bos is
gekozen, omdat hiervan het voorkomen binnen stedelijke gebieden is aangegeven op de gebruikte
landgebruikskaart (zie hoofdstuk 4). Bovendien is de keuze voor grasland hydrologisch gezien een juiste,
omdat gazons in de praktijk veel voorkomen. Voor de knelpuntenanalyse is dit aspect echter minder
relevant.
Er zitten verschillen in de mate waarin de bovenstaande eisen dwingend zijn. De ontwateringseis voor
woningen mag slechts 1 à 2 keer per jaar overschreden worden. Voor openbare groenvoorzieningen is het
moeilijk een algemene richtlijn te geven, daar deze afhankelijk is van de soort begroeiing en van de
bodemsoort. Gedurende een periode van enige dagen mag de grondwaterstand hoger zijn dan de
aangegeven waarden, mits dit niet leidt tot problemen in de aangrenzende bebouwing. Voor wegen geldt
dat, in verband met de grote schade die aan wegen kan optreden bij slecht ontwaterde grond (stabiliteitsproblemen, opvriezen), meestal standaard drainage wordt aangelegd. Mits de drains goed functioneren is
het risico op grondwateroverlast dan geweken.
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Grondwaterkwaliteit
In bebouwde gebieden geldt voor alle landgebruiksvormen dat voldaan moet worden aan de algemene
milieu-eisen (AMK).
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4.

LANDGEBRUIKSSITUATIE

Er wordt een onderverdeling gemaakt van elk van de sectoren op grond van de optimale grondwatersituaties voor diverse deelcategorieën.
4.1

Vaststellen van de ruimtelijke verspreiding van de vier sectoren

Om de huidige situatie te bepalen wordt gebruik gemaakt van het LGN2-bestand (Thunnissen, 1992). Het
LGN2-bestand is een gecombineerde toepassing van het Basisbestand Ruimtelijke Structuren (BARS) en
satellietbeelden. Het basisbestand van het LGN2 is vervaardigd uit satellietbeelden uit 1992. In het
eindbestand zijn tevens de afzonderlijke landbouwgewassen opgenomen. Deze zijn voor Noord-Brabant
geclassificeerd met meerdere satellietbeelden uit 1990.
Het LGN2-bestand geeft het grondgebruik aan per grid van 25 bij 25 meter. In het landelijke LGN2bestand worden 44 grondgebruiksklassen onderscheiden. Van deze grondgebruiksklassen komen er 26
klassen voor in Noord-Brabant, namelijk:
11
gras
2
maïs
3
aardappelen
4
bieten
5
granen
6
overige landbouwgewassen
7
kale (landbouw)grond (braakliggend)
8
glastuinbouw
9
boomgaard
30
mengklasse akkerbouwgewassen
41
mengklasse graan/ overige landbouw gewassen
11
loofbos
12
naaldbos
13
droge heide
14
overig open begroeid natuurgebied
15
kale grond in natuurgebied
16
open (binnen)water (zoet)
17
open (buiten)water (zout)
18
stedelijk bebouwd gebied
19
bebouwing in buitengebied (exclusief bebouwing in agrarisch gebied)
20
loofbos in bebouwd gebied
21
naaldbos in bebouwd gebied
22
bos met dichte bebouwing
23
gras in bebouwd gebied
24
kale grond in bebouwd buitengebied
25
hoofdwegen en spoorwegen.
1

De nummering van de grondgebruiksklassen komen overeen met de code in het LGN2-bestand.
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Deze klassen, behalve water (klasse 16 en 17), worden toegedeeld aan de vier sectoren. De meeste klassen
kunnen eenvoudig aan de sectoren worden toegewezen. Een aantal klassen echter kan aan meer
categorieën worden toegedeeld, deze zijn in het onderstaande overzicht voorzien van een •.
Landbouw
1
gras·

2

maïs

3
4
5
6
7
8
9

aardappelen
bieten
granen
overige landgebouwgewassen
kale (landbouw)grond
glastuinbouw
boomgaard

30
41

mengklasse akkerbouwgewassen
mengklasse graan/overige landbouwgewassen

Multifunctioneel bos
11
loofbos·
12
naaldbos·

13

droge heide'

Bebouwing
18
stedelijk bebouwd gebied
19
bebouwing in buitengebied
20
loofbos in bebouwd gebied
21
naaldbos in bebouwd gebied
22
bos met dichte bebouwing
23
gras in bebouwd gebied
24
kale grond in bebouwd buitengebied
25
hoofdwegen en spoorwegen.
Natuur
1
gras·
11
loofbos·
12
naald bos·

13

droge heide'

14
15

overig open begroeid natuurgebied'
kale grond in natuurgebied'

De klassen gras, loofbos, naaldbos en droge heide kunnen aan diverse sectoren worden toegedeeld. Gras
kan bijvoorbeeld een blauw grasland of een beweid/gemaaid grasland zijn. Het eerste moet worden
toegedeeld aan de sector natuur, het tweede aan de sector landbouw. Dit verschil is niet uit het LGN-2 te
halen. Eenzelfde probleem doet zich voor bij de bossen (zowel loof- als naaldbos). Uit het LGN-2 kan niet
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afgeleid worden of een bos een multi-functioneel bos of een 'natuurbos' is. Om deze klassen toch toe te
delen aan de goede sectoren zijn andere bestanden en kaartbeelden geraadpleegd.
Bossen, graslanden en heideterreinen met hoge natuurwaarden zijn vaak te vinden in terreinen die
eigendom zijn van natuurbeherende instanties, zoals Natuurmonumenten. Alle eigendommen van Brabants
Landschap, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten zijn weergegeven in een kaart, de zogenaamde eigendommenkaart (bron: provincie Noord-Brabant, Bureau Kartografie).
Echter, binnen de eigendommen kunnen ook multi-functionele bossen of landbouwgronden (gronden in
pacht bij boeren) voorkomen. Deze gronden moeten niet toegedeeld worden aan de sector natuur omdat
de beheerder ze primair een gebruiksfunctie productie of recreatie gegeven heeft. In de beschikbare
recente eigendommenkaart zijn deze gronden niet apart onderscheiden. Daarom is de eigendommenkaart
door de terreinbeherende instanties aangepast ten behoeve van dit onderzoek. Per eigendom is
aangegeven of het eigendom een natuurgebied is, in pacht is of een multi-functioneel bos is. De
eigendommen in pacht vallen niet onder de sector natuur, maar onder de sector landbouw. De bossen (en
enige heideterreinen) die op de eigendommenkaart als 'multi-functioneel' zijn aangegeven, vallen onder de
sector multi-functioneel bos. De bossen die zijn aangegeven als 'natuur', en de overige heideterreinen,
vallen onder de sector natuur.
Provinciale, gemeentelijke of particuliere natuurgebieden zijn niet aangegeven op de eigendommenkaart.
Deze terreinen zijn toegewezen aan de sector natuur.
Grasland dat volgens de eigendommen niet in een natuurgebied ligt, wordt toegedeeld aan de sector
landbouw. De loof- en naaldbossen, die niet binnen de eigendommen vallen, vormen samen met de multifunctionele bossen volgens de eigendommenkaart de sector multi-functioneel bos.
Militaire oefenterreinen (bijvoorbeeld de Oirschotse heide) zijn te vinden in de LGN2-klassen 13, 14 en 15.
Aangezien met betrekking tot het waterbeheer in de militaire oefenterreinen geen informatie beschikbaar
is, vallen deze gebieden in deze studie qua ontwateringseisen onder de sector natuur. In de praktijk is het
mogelijk dat ander waterbeheer wordt toegepast door defensie; deze wil daarover echter geen
mededelingen doen (beheer is afhankelijk van de functie van het terrein voor defensie).

4.2

Deelcategorieën binnen de sector landbouw

Het grondwaterstromingsmodel MOZART (RIZA, 1995) waarmee de realiseerbare optimale grondwatersituatie moet worden bepaald kent verschillende verdampingswaarden voor de volgende gewassoorten:
a
gras
(1)
maïs
b
(2)
c
aardappelen
(3, 30)
(4)
bieten
d
e
(5)
granen
f
tuinbouw
(6, 41)
kale landbouwgrond
g
(7)
h
glastuinbouw
(8)
boomgaard
(9)
bollen
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Vergelijking met categorieën die binnen het LGN2-bestand worden onderscheiden laat zien dat deze
categorieën met elkaar overeenkomen. De groep 'bollen' die m.b.t. de verdamping is onderscheiden in
MOZART kan ook door het LGN2-bestand worden onderscheiden; deze komt echter niet voor in NoordBrabant.
Tussen haakjes staan de LGN2-klassen aangegeven. In het LGN worden ook enige mengklassen landbouw
onderscheiden. In Noord-Brabant komen twee mengklassen voor, namelijk mengklasse
akkerbouwgewassen (klasse 30) en mengklasse graan/overige landbouwgewassen (klasse 41). Deze
mengklassen worden toegedeeld aan respectievelijk de deelcategorie aardappelen en de deelcategorie
tuinbouw. Deze toedeling is eveneens in MOZART gemaakt, op basis van vergelijking van de oppervlakten
van de landbouwklassen volgens het LGN2-bestand met de oppervlakten volgens het LEI (Dijk, e.a. 1994).
Bij de vaststelling van de optimale grondwatersituatie (par. 3.2.3) zijn slechts enkele deelcategorieën
onderscheiden, t.w.:
gras
akkerbouw (bouwland)
glastuinbouw
boomgaard en
braak
4.3

Deelcategorieën binnen de sector multi-functioneel bos

De optimale grondwatersituatie is bepaald voor verschillende boomsoorten en boomsoortgroepen:
a
Els, Wilg, Populier
Es, Fijnspar, Sitkasspar, Berk
b
c
Lariks, Esdoorn, Eik, Amerikaane Eik, Grove Den, Corsicaanse Den
d
Douglas (spar), Beuk
Voor de sector multi-functioneel bos moet tevens onderscheid worden gemaakt op basis van de
verschillende verdampingskarakteristieken van de verschillende boomsoorten. Bij naaldbos wordt een
onderscheid gemaakt tussen de Grove Den-groep en de Douglas-groep aangezien tussen deze twee
groepen een verschil in verdamping is. De Grove Den-groep verdampt aanzienlijk minder dan de Douglasgroep.
Uit het LGN2-bestand wordt alleen het verschil loofbos-naaldbos duidelijk. Welke boomsoorten precies in
een bepaald bos groeien kan hieruit niet worden bepaald. Deze kunnen wel worden afgeleid uit de Vierde
Bosstatistiek. De Vierde Bosstatistiek (CBS, 1985) is een volledige inventarisatie van alle bosopstanden in
de periode 1980-1983. IKC-N heeft een methode CLEOPATRA ontwikkeld om beter en eenvoudiger
toegang te krijgen tot de bestaande informatie uit de Vierde Bosstatistiek en deze operationeel te maken
binnen Are/Info. Met CLEOPATRA zijn bosstatistiekgegevens van de bosopstanden omgerekend naar
informatie per vast oppervlak van 500 bij 500 meter (ruitnetcel: 25 ha). Een reeks van basisgegevens uit de
Vierde Bosstatistiek is met geografische informatie per ruitnetcel verbonden en in een databestand
opgeslagen. De meeste gegevens uit de database hebben betrekking op oppervlakten binnen de ruitnetcel.
Het gaat dan om terreintypen, boomsoortengroepen en eigenschappen van het bos. Met behulp van de
oppervlakken van de boomsoortengroepen zullen de LGN2-bosklassen nader gekarakteriseerd worden.
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De volgende boomsoortengroepen worden onderscheiden met behulp van CLEOPATRA:
Grove Den-groep:

Douglas-groep:

Grove den, Corsicaanse den, Oostenrijkse den, Weymouth den, Pinus concorta,
Rigida den, Zeeden, Den overige, Berk.
Douglas, Japanse lariks, Europese lariks, Fijnspar, Sitkaspar, Omorikaspar, Spar
overige, Tsuga, Thuja, Abies grandis, Abies alba, Chamaesyparis, Jeneverbes,
Naaldbomen overige.

Eik-groep:

Inlandse eik, Amerikaanse eik, Eik overige, Overige inheemse loofboomsoorten,
Beuk, Es, Gewone Esdoorn, Spaanse aak, Acacia, Zoete kers, Haagbeuk, lep,
overige uitheemse loofboomsoorten.

Populier-groep:

Populier, Wilg, Zwarte els.

De Populiergroep heeft de ontwateringseisen van Els, Wilg en Populier. De ontwateringseisen van de
overige boomgroepen zijn niet van elkaar te onderscheiden, doordat de CLEOPATRAindeling niet strookt met de indeling van boomsoorten naar ontwatering. Daarbij moet opgemerkt worden,
dat de ontwateringseisen tussen deze boomsoorten onderling weinig verschillen.
4.4

Deelcategorieën binnen de sector bebouwing

Bij bebouwd gebied worden de volgende deelcategorieën onderscheiden:
a
bebouwd gebied; opgehoogd en/of kruipruimteloos
(18,
b
bebouwd gebied; niet opgehoogd en/of kruipruimteloos
(18,
c
wegen
(25)
bos in bebouwd gebied
(20,
d
(23,
e
gras en kale grond in bebouwd gebied

19)
19)
21, 22)
24)

Tussen haakjes staan de LGN2-klassen aangegeven.
Het onderscheid tussen de deelcategorieën a en b is verondersteld samen te vallen met het onderscheid
'gemengd gerioleerd' en 'gescheiden gerioleerd', dat tevens belangrijk is voor de modellering van de
grondwaterstroming met behulp van MOZART. Dit onderscheid kan niet gehaald worden uit het LGN. Op
basis van het WIS (Waterstaatkundig lnformatieSysteem; situatie 1985) kunnen de gemengde gerioleerde
gebieden worden aangegeven. Deze gebieden zijn vóór 1985 bebouwd. Daarom wordt verondersteld dat
zij niet opgehoogd en/of kruipruimteloos zijn gebouwd. Deze 'gemengd gerioleerde' gebieden vallen
geheel binnen het areaal 'bebouwd gebied' volgens het LGN2-bestand. Zij hebben een diepere
ontwateringseis dan de overige deelcategorieën bebouwd gebied.
De overige bebouwde gebieden volgens het LGN2-bestand, waarover het WIS dus niets zegt, zijn gelegen
in landelijk gebied of op plaatsen waar sinds 1984 nieuwbouwwijken zijn neergezet. Deze bebouwing
wordt geacht opgehoogd of kruipruimteloos te zijn.
De ontwateringseis van elke deelcategorie wordt homogeen verondersteld. De deelcategorieën a, ben c
krijgen de ontwateringseisen die gelden voor de gelijknamige deelcategorieën van bebouwde gebieden die
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besproken zijn in paragraaf 3.4.
De deelcategorie bos in stedelijk gebied heeft dezelfde optimale grondwatersituatie als de Eik-groep en
Grove Den-groep.
De deelcategorie gras en kale grond in stedelijk gebied heeft dezelfde optimale grondwatersituatie als
grasland in landbouwgebied.
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5.

KAARTBEELD VAN DE OPTIMALE SECTORALE GRONDWATERSITUATIE

De figuren 5.1 en 5.2 geven voor de sectoren landbouw, multi-functioneel bos en bebouwing een beeld
van de hoogst toelaatbare resp. laagst toelaatbare grondwaterstand bij de huidige landgebruikssituatie
voor het proefgebied Beerze-Reusel.
De huidige natuurgebieden (binnen met rood aangegeven grenzen) zijn daarbij wit gelaten. In dezelfde
figuur zijn tevens de toekomstige extra natuurgebieden na realisatie van de Ecologische en Groene
Hoofdstructuur aangegeven (binnen de met zwart aangegeven grenzen).
Voor het proefgebied Zundert-Zevenbergen zijn dezelfde kaartbeelden weergegeven (figuur 5.3 en figuur
5.4). In deze studie wordt ervan uitgegaan dat na de realisering van de EHS het grondgebruik buiten deze
gebieden hetzelfde is en dat ook de sectorale GGS niet zal veranderen.
Met behulp van deze kaartbeelden is het nog niet goed mogelijk aan te geven waar nu al knelpunten
liggen, omdat de sectoren die in dit rapport zijn beschreven geen extreem grote verschillen in wensen
vertonen. Wanneer hier ook de wensen vanuit de natuur aan worden toegevoegd zullen zeker knelpunten
ontstaan. De confrontatie van de optimale sectorale grondwatersituatie met de huidige grondwatersituatie
vormt een onderdeel van deelrapport drie. Daarin zal met behulp van de hydrologische modellen een
voldoende representatief kaartbeeld van de huidige grondwaterstanden worden gegeven. De huidige
grondwatersituatie zou ook kunnen worden afgeleid uit meetgegevens, maar meetgegevens zijn schaars en
geven daardoor een veel te geringe dichtheid van punten waarop een vergelijking tussen de actuele
situatie en de optimale kan plaatsvinden.
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Fig 5.1: Laagste toelaatbare zomergrondwaterstand (gedurende groeiseizoen) waarbij gemiddeld
nog juist geen droogteschade (<2 % ) optreedt. (Voor stedelijk gebied geen ondergrens.)
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Fig 5.2: Hoogste toelaatbare grondwaterstand in het voorjaar (periode 1 -31 maart) waarbij de wateroverlastdepressie minimaal is. (Voor stedelijk gebied hoogst toelaatbare grondwaterstand.)
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Fig 5.3: Laagste toelaatbare zomergrondwaterstand (gedurende groeiseizoen) waarbij gemiddeld
nog juist geen droogteschade (<2 % ) optreedt. (Voor stedelijk gebied geen ondergrens.)
openwater

60 <minLTZ<= 80 cm-mv

D
D

-

80<minLTZ<=100 cm-mv

lZSZJ

toekomstige extra natuur (EHS)

-

100<minLTZ<=120 cm - mv

[z;z] huidige natuur

-

minLTZ <= 60 cm - mv

-

bebouwd gebied

120 <min LTZ <= 140 cm - mv
140<minLTZ<= 160 cm - mv
160cm-mv <minLTZ

proefgebied
Zundert -Zevenbergen

42

0

1.8

3.6

5.4

7.2

9.0 km

Fig 5.4: Hoogste toelaatbare grondwaterstand in het voorjaar (periode 1 -31 maart) waarbij de wateroverlastdepressie minimaal is. (Voor stedelijk gebied hoogst toelaatbare grondwaterstand.)
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6.

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

De methode-ontwikkeling voor het bepalen van de optimale sectorale grondwatersituatie voor de sectoren
landbouw, multi-functioneel bos en bebouwing is gebaseerd op informatie uit de literatuur en
praktijkgegevens.

Voor het beschrijven van de optimale sectorale grondwatersituatie spelen eigenschappen als grondwaterstanden, grondwaterstandsverloop, grondwaterkwaliteit en stromingsverloop een belangrijke rol.
Aangezien het stromingspatroon (kwel/wegzijging) voor de sectoren landbouw, multi-functioneel bos en
bebouwing niet of nauwelijks van belang is, is dit bij deze methode-ontwikkeling buiten beschouwing
gebleven.
Met betrekking tot de grondwaterkwaliteit wordt gesteld dat de landbouw in de praktijk geen
kwaliteitseisen stelt. Dit geldt overigens voor de vollegrond. Ook voor de sectoren multifunctioneel bos en
bebouwd gebied vormt de grondwaterkwaliteit in deze studie geen beperkende factor.
Voor de sector landbouw wordt in de nederlandse situatie veelvuldig gebruik gemaakt van de zgn. HELPtabellen, waarin voor diverse landbouwgewassen in combinatie met bodemtype de procentuele
opbrengstderving per grondwatertrap (Gt) wordt gegeven. De indeling in grondwatertrappen is gebaseerd
op een combinatie van Gemiddelde Hoogste Grondwaterstand (GHG) en Gemiddelde Laagste
Grondwaterstand (GLG).
Voor het bepalen van de optimale grondwatersituatie is het gebruik van de grondwatertrappenindeling
echter minder geschikt omdat:
de indeling in grondwatertrappen langs klassegrenzen verloopt, die combinaties van GHG en GLG
opleveren die in de praktijk voorkwamen of voorkomen (nieuwe indelingen in grondwatertrappen;
zie bijvoorbeeld Van Beusekom et al., 1990);
veel eisen aan ontwatering niet samenvallen met de klassegrenzen van de Gt-indeling. Deze liggen
bijvoorbeeld voor GHG alleen bij <40 cm, 40-80 cm en >80 cm. Voor het gewenste grondwaterstandsverloop is echter een gedetailleerdere afbakening gewenst;
het volgen van de grondwatertrappenindeling impliceert bepaalde combinaties van hoogste en
laagste grondwaterstandsintervallen, die niet in alle gevallen als combinatie de optimale wensen
weergeven;
de overschrijdingsduren van bepaalde grondwaterstanden voor een bepaalde grondwatertrap met
een nauwkeurigheid gegeven kunnen worden van 1 à 2 maanden. Deze nauwkeurigheid staat niet
in verhouding tot 'harde' ontwateringseisen, zoals: 'het grondwater mag zich niet langer dan
gedurende 1 à 2 dagen per jaar minder dan 20 cm beneden de vloer van de kruipruimte bevinden'
(Van Bakel et al., 1995), of: 'tussen 20 maart en 10 april moeten er minstens 10 dagen zijn met
een grondwaterstand dieper dan 70 cm beneden maaiveld, voor de teelt van akkerbouwgewassen'. Dit komt doordat het veeljarig gemiddelde waarnemingsgegevens betreft, die als
'normering' minder geschikt blijken.
De begrippen 'gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG)' en 'gemiddelde laagste grondwaterstand
(GLG)' zijn om bovengenoemde redenen in deze studie verlaten. In plaats daarvan is de optimale situatie
uitgedrukt in:
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a
b

de hoogst toelaatbare voorjaarsgrondwaterstand (HTV), en
de laagst toelaatbare zomergrondwaterstand (L TZ).

Voor de sectoren landbouw en multi-functioneel bos is de hoogst toelaatbare voorjaarsgrondwaterstand
gekoppeld aan een bepaalde periode, t.w. rond 15 maart. Voor de sector bebouwing geldt dit in z'n
algemeenheid. De laagst toelaatbare zomergrondwaterstand is gekoppeld aan de zomerperiode (groeiseizoen).
Binnen het model MOZART wordt t.b.v. de verdampingsberekeningen een negental landbouwgewassen
onderscheiden. Deze indeling sluit aan op het LGN-2 bestand. Voor het definiëren van de sectorale
optimale grondwatersituatie worden slechts vier categoriën onderscheiden. Binnen de groep akkerbouwgewassen is geen verder onderscheid gemaakt. Deze aggregatie houdt verband met met de teeltwisseling
binnen deze groep én de relatief grote spreiding van de kritieke z-afstand binnen de sterk geaggregeerde
bodemfysische eenheden.
Voor de deelcategorieën die binnen de sector multi-functioneel bos worden onderscheiden is de optimale
grondwatersituatie afgeleid uit de ontwateringsnormen volgens een publicatie van IKC-Natuur.
Voor bebouwde gebieden is de optimale sectorale grondwatersituatie (de hoogst toelaatbare grondwaterstand) afgeleid uit de ontwateringsnormen of minimaal vereiste ontwateringsdiepten volgens de
Stichting Bouwresearch. Voor nieuwe woonwijken geldt dat kruipruimteloos gebouwd zal worden en
wordt de minimale ontwateringsdiepte op 70 cm -mv gesteld.
Met de beschikbare informatie blijkt het mogelijk te zijn om voor de diverse sectoren de gewenste
grondwatersituatie aan te geven in termen van een hoogste toelaatbare en een laagste toelaatbare
grondwaterstand en deze te koppelen aan een bepaalde periode binnen het jaar. Hierbij is dan tevens
aangesloten bij de aanbevelingen die in het kader van het project WATERNOOD zijn uitgewerkt.
Tijdens deze studie bleek dat een aantal bestanden tekortkomingen heeft. Zo onderscheidt het LGN2bestand nog een groot aantal mengklassen en is geen onderscheid gemaakt tussen gras(landen) ten
behoeve van agrarisch gebruik en gras in gebruik als bermen en graslanden in eigendom van
natuurbeherende instanties. In een mogelijke vervolgfase zal gebruik gemaakt worden van het nieuwe
inmiddels geactualiseerde LGN3-bestand waar deze tekortkomingen zijn ondervangen.
Een andere verbetering die in een vervolgfase doorgevoerd moet worden is een nieuw bodemfysisch
bestand (schaal 1 :50.000) dat voor de provincie Noord-Brabant beschikbaar is. In deze studie is nog
gebruik gemaakt van het bodemfysische bestand dat is afgeleid van de bodemkaart 1 :250.000. In het
model MOZART wordt nl. nog gebruikt gemaakt van deze parameters. Bij het gebruik van de nieuwe
gedetailleerdere bestanden kan overwogen worden om binnen de groep akkerbouwgewassen weer verder
onderscheid te maken.
Opgemerkt moet worden dat de gebruikte informatie en de resultaten van deze studie alleen geschikt
(zullen) zijn voor uitspraken op gebiedsniveau en niet op perceelsniveau.
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8.

VERKLARENDE WOORDENLIJST

In onderstaande lijst worden enkele begrippen toegelicht/gedefiniëerd welke in dit rapport zijn gebruikt.
Deze definities zijn deels ontleend aan de "Verklarende hydrologische woordenlijst" uitgegeven door de
Commissie voor Hydrologisch Onderzoek TNO, uitgegeven in de serie Rapporten en Nota's, no. 16.

bodemvocht

het water dat zich in het bovenste deel van de grond (bodem) bevindt.
(bodem)vochtgehalte als massafractie

De massa-hoeveelheid vocht, die door droging bij 105° C uit de grond verdwijnt, gedeeld door de massa
van de gedroogde grond.
(bodem)vochtgehalte als volumefractie

Het volume vocht, dat door droging bij 105° C uit de grond verdwijnt, gedeeld door het oorspronkelijk
volume van de grond (= vaste stof+ water + lucht).
drukhoogte

De hoogte van de waterkolom die een druk levert gelijk aan de relatieve waterdruk.
In de onverzadigde zone en de capillaire zoom is de drukhoogte negatief.
gewenste grondwatersituatie (haalbare grondwatersituatie)

Een in de praktijk na te streven (haalbare) grondwatersituatie waarbij afstemming heeft plaatsgevonden
met wensen van de verschillende sectoren, t.w. natuur, landbouw, multifunctioneel bos en bebouwing
huidige grondwatersituatie

De tegenwoordig optredende hydrologische omstandigheden (grondwaterstand en kwel).
kritieke z-afstand

De kritieke z-afstand is de afstand tussen de grondwaterspiegel en de onderkant van de wortelzone
waarover bij een drukhoogte van 16.000 cm (pF 4,2) in de wortelzone nog juist een capillaire flux van 2
mm per dag mogelijk is. Uitgangspunt is dat de veeljarige gemiddelde droogtedepressie <=2%.
onverzadigde zone

Dat deel van de grond boven de grondwaterspiegel, waarin de poriën zowel water als lucht bevatten.
optimale grondwatersituatie

De optimale hydrologische condities voor een bepaalde landgebruiksvorm.
waterdruk

De druk van het water ten opzichte van de atmosfeer.
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BIJLAGE 1

Op weg naar de gewenste grondwatersituatie
(Een inkadering van de begeleidingscommissie van het onderzoek GGS)

Bij het formuleren en het uitvoeren van het (grond-)waterbeheer wordt tot nu toe vaak uitgegaan van de
huidige situatie. Ook voor het toetsen van allerlei ingrepen met effecten op de waterhuishouding wordt
uitgegaan van de gevolgen ten opzichte van de huidige waterhuishoudkundige situatie. Bij ingrepen kan
men bijvoorbeeld denken aan het onttrekken van grondwater en het (uit-)bouwen van steden/verhard
oppervlak. De huidige grondwatersituatie hoeft echter niet gelijk te zijn aan de tegen de achtergrond van
de toegedachte functies en landgebruik "gewenste grondwatersituatie". Vaak blijkt dat de huidige
grondwatersituatie onvoldoende is om doelstellingen zoals vastgesteld in strategische plannen van rijk en
provincie en beheersplannen van terrein- en waterbeheerders te bereiken. Om de doelstelling voor
bijvoorbeeld de ontwikkeling van natuur, landbouw steden etc. in hun onderlinge samenhang te bereiken
is een streefbeeld, in de vorm van de gewogen gewenste grondwatersituatie, niet alleen een waardevol
maar een noodzakelijk instrument.
Een pasklare methode om de gewenste grondwatersituatie aan te geven ontbreekt. Daarom is in de
provincie Noord-Brabant een onderzoek gestart om een methode te ontwikkelen waarmee de gewenste
grondwatersituatie aangegeven kan worden. Deze methode-ontwikkeling moet uiteindelijk het instrument
opleveren waarmee in een latere fase voor de gehele provincie Noord-Brabant een streefbeeld ten aanzien
van de gewenste grondwatersituatie kan worden opgesteld. Om dit doel te bereiken is een project
opgestart waarin verschillende stappen/fasen kunnen worden onderscheiden.
De verschillende stappen.
Voor de methode-ontwikkeling worden een drietal stappen onderscheiden.
1.
De eerste stap in de methode-ontwikkeling is het vaststellen van de vanuit de functies en vormen
van grondgebruik te bepalen sectorale gewenste grondwatersituatie. Dit zijn de wensbeelden
vanuit de verschillende functies afzonderlijk: landbouw, natuur, multifunctionele bossen en
stedelijk gebied. Het gaat met andere woorden over de wensen, indien elke bodemgebruiker het
alleen voor het zeggen heeft en geen rekening met aangrenzende of hydrologisch verbonden
belangen moet houden. De resultaten van deze eerste stap vormen een technisch instrument en
bouwsteen voor de verdere stappen.
2.
De tweede stap is het met behulp van rekenmodellen bekijken welke invloed de verschillende
sectorale landgebruiksvormen/-wensen onderling op elkaar hebben. De praktijk van
watersystemen en onderlinge beïnvloeding wordt in deze stap betrokken en bezien wordt of de
wensen in de gewenste geografische ligging wel naast elkaar kunnen bestaan. Hierbij worden de
stappen om te komen tot een afgewogen beeld en hoe dit gerealiseerd zou kunnen worden,

3.

systematisch en objectief vastgelegd. Met deze stap wordt het onderdeel van de methode
ontwikkeld waarin de onderlinge benvloeding tussen de gewenste functies en landgebruiksvormen
kan worden bepaald. Ook de resultaten van deze tweede stap vormen een technisch instrument en
bouwsteen voor de verdere stappen.
Op grond van de onderlinge beïnvloeding zal blijken dat niet overal aan alle sectorale wensen kan
worden voldaan. De derde stap voorziet dan ook in het maken van een aantal keuzes. Dit zal
gebiedsgedifferentieerd worden bepaald en uitgewerkt. Door de verschillende partijen zal de
invulling van de gewenste situatie vorm gegeven worden. De resultaten van stap drie vormen de
concrete invulling van het opstellen van de gewenste grondwatersituatie zoals aangegeven in het
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provinciaal waterhuishoudingsplan. Bij het vorm en inhoud geven aan deze stap wordt gebruik
gemaakt van de bouwstenen uit de stappen een en twee. De derde stap vormt een voornamelijk
bestuurlijke fase, ondersteund door de ontwikkelde technische methode.
Om te komen tot de ontwikkeling van de methode heeft de provincie Noord-Brabant aan een samenwerkingsverband van instituten (RIZA, CML, NITG-TNO en IKC-Natuur), onder project-leiderschap van het
RIZA een opdracht verleend. De eerste stap uit de methode-ontwikkeling is gereed. De aanpak om tot die
sectorale wensbeeld te komen is geaccordeerd door de begeleidingsgroep van het onderzoeksproject
"Gewenste GrondwaterSituatie Noord-Brabant". De resultaten van stap één, uitgebracht in de vorm van
de zogenaamde basisrapporten, geven aan op welke wijze de sectorale wensen bepaald kunnen worden.
De rapporten bevatten een weergaven van de technische studie; de status is dan ook die van
onderzoeksrapport. Nadrukkelijk zij vermeld dat deze rapporten dus geen beeld van de gewogen gewenste
grondwatersituatie weergegeven. Het uiteindelijke streefbeeld, de gewenste grondwatersituatie, wordt pas
opgesteld na de stappen twee en drie en vormt het resultaat van bestuurlijke besluitvorming.
Gedurende de looptijd van dit onderzoeksproject, bleek dat er in toenemende mate door instanties binnen
als buiten de provincie verzocht werd informatie over dit project en het gebruik van materiaal verzameld in
de basisrapporten. Om te voorkomen dat er werk dubbel/over gedaan wordt, projecten vertraging
oplopen en het ontwikkelde gedachtegoed onnodig in de kast blijft, is besloten de basisrapporten als
zodanig ter beschikking te stellen.
Wat kunt u met de inhoud van deze basisrapporten.
Voor u liggen twee onderzoeksrapporten die voor bepaalde sectoren een methode aangeeft om te komen
tot het sectorale wensbeeld met betrekking tot de grondwatersituatie. Er zijn voor dit doel twee
onderzoeksrapporten geschreven. Het ene rapport beschrijft de sectorale wensbeelden voor de sector
natuur, het andere rapport beschrijft de sectorale wensbeelden voor landbouw, multifunctioneel bos en
stedelijk gebied.
De resultaten kunnen onder andere gebruikt worden bij de uitvoering van gebiedsgerichte studies of
projecten waarbij de sectorale wensbeelden als startpunt gehanteerd worden. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij
projecten omtrent de verdrogingsbestrijding in natuurgebieden, waarbij met behulp van de inhoud van
deze rapporten een sectoraal wensbeeld voor zowel het doelobject natuurgebied als de aangrenzende of
hydrologisch verbonden omgeving kan worden bepaald. Daarna zal voor het totale gebied een afweging
moeten worden gemaakt over hoe te komen tot de na te streven gewogen gewenste grondwatersituatie.
Het onderzoeksrapport waarin deze stap als onderdeel van de totale methodiekontwikkeling wordt
beschreven, zal in de loop van 1998 beschikbaar komen.
Wij hopen dat dit rapport een bijdrage kan leveren om te komen tot de gewenste situatie.
Namens de begeleidingscommissie:
Waterschap De Dommel
M. van Betuw
Waterleiding Maatschappij Noord-West-Brabant
E. Broers
Noord-brabantse Christelijke Boerenbond
L. Vollebregt
Hoogheemraadschap van West-Brabant
V. Witter
Stichting Noordbrabants Landschap
W. Geraedts
Dienst Landelijk Gebied
W. van der Meer
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R. Pastoors
P. van Oeffelt
A. Mol
M. Dewachter
G. Zimmermann
R. Ruijtenberg

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygine
Provincie Noord-Brabant, bureau Natuur
Provincie Noord-Brabant, afdeling Water
Provincie Noord-Brabant, afdeling Water
Provincie Noord-Brabant, afdeling Water
Provincie Noord-Brabant, afdeling Water
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BIJLAGE 2

Optimale grondwaterstanden voor de sector landbouw

Opmerking:

De in deze bijlage opgenomen tabel is een interpretatie van de gegevens die in paragraaf 3.2.3 en in tabel
3.4 zijn vermeld. Deze waarden worden gebruikt voor de modelberekeningen en mogen slechts als
indicatie worden gebruikt.
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gewas

bodemfys. eenheid

hoogste toelaatbare :. lal)gste toelaatbare
grondwaterstand
grondwaterstand
(cm-mv)
(cm-mv)
grasland
2; zwak veraard veen op fijn zand; B 16, 017, 02
97
40:
50;
grasland
3; veen met kleidek; B 11, 017
87
50
grasland
. 4; klei dek op veen op fijn zand; B 11, 017, 02
77
40,
grasland
. 5; zandde~ op veen op fijn zand; B2, 016, 02
77
grasland
7; stuifzand; 01
30
95
grasland
8;_podzol in leemarm, fijn zand; B 1, 01
30
95
35:
grasland
. 9; podzol in zwak Jemig, fijn zand; B2, 02
107
grasland
10; podzol in zwak Jemig, fijn zand op grof zand; B2, 02, 05
35
87
grasland
. 11; podzol in sterk lemig, fijn zand op keileem of leem; B3, 02, 06
135
40
grasland
. 12; enkeerdgrond in zwak lemig, fijn zand; B2, 02
35
125
grasland
. 13; beekeerdgrond in sterk lemig, fijn zand; B3, 03, 02
401
125
3oi
grasland
•14; podzolgrond in grof zand; B 1, 05
72
grasland
.15; homogene zavelgrond; B8, 09
40:
122
grasland
. 16; homogene lichte kleigrond; BIO, 010
40i
95
grasland
.18; zware_klei op veen; Bl2, 013, 017
67
grasland
19; zware zavel op zeezand; B8, OIO, 02
451
105
grasland
21; siltig leem, löss; 015
140
50 1
1
01
grasland
22; water
0
grasland
23; ophoging, afgraving, bebouwing
105
bouwland
• 2; zwak veraard veen op fijn zand; Bl6, 017, 02
107
651
bouwland
'3; veen met kleidek; BI 1, 017
60
97
bouwland
. 4; kleidek op veen op fijn zand; BI 1, 017, 02
87
65]
bouwland
. 5; zanddek op veen op fijn zand; B2, 016, 02
87
601
bouwland
7; stuifzand; 01
55
105
bouwland
. 8; podzol in leemarm, fijn zand; B 1, 01
55
105
bouwland
. 9; podzol in zwak Jemig, fijn zand; B2, 02
55
117
bouwland
, 10; podzol in zwak lemig, fijn zand op grof zand; B2, 02, 05
55
97
bouwland
. 11; podzol in sterk lemig, fijn zand op keileem of leem; B3, 02, 06
55
145
bouwland
. 12; enkeerdgrond in zwak lemig, fijn zand; B~, O~
55
135
bouwland
. 13; beekeerdgrond in sterk lemig, fijn zand; B3, 03, 02
55
135
bouwland
. 14; podzolgrond in grof zand; B 1, 05
82
55i
bouwland
.15; homogene zavelgrond; B8, 09
70 11
132
bouwland
•16; homogene lichte kleigrond; BIO, OIO
70:
105
bouwland
. 18; zware klei op veen; B 12, 013, 017
75
77
bouwland
.19; zware zavel op zeezand; B8, OIO, 02
75
115
bouwland
,21; siltig leem, löss; 015
70
150
o'.
bouwland
. 22; water
0
l23; ophoging, afgraving, bebouwing
bouwland
65
105
101
2; zwak veraard veen op fijn zand; B 16, 017, 02
boomgaard
120
boomgaard ; 3; veen met kleidek; B 11, 017
101
120
101
boomgaard
4; klei dek op veen op fijn zand; B 11, 017, 02
120
boomgaard : 5; zanddek op veen op fijn zand; B2, 016, 02
7011
120
boomgaard · 7; stuifzand; 01
70i
120
boomgaard
8; podzol in leemarm, fijn zand; B 1, 01
10!
120
boomgaard
9; podzol in zwak lemig,fijn zand;B2, 02
120
boomgaard · 1O; podzol in zwak Jemig, fijn zand op grof zand; B2, 02, 05
120
701
boomgaard . 11; podzol in sterk Jemig, fijn zand op keileem of leem; B3, 02, 06
120
701
boomgaard . 12; enkeerdgrond in zwak Jemig, fijn zand; B2, 02
70
120
boomgaard . 13; beekeerdgrond in sterk lemig, fijn zand; B3, 03, 02
701
120
boomgaard . 14; podzolgrond in grof zand; B 1, 05
1oi
120
boomgaard 15; homogene zavelgrond; B8, 09
70 '
140
boomgaard · 16; homogene lichte kleigrond; BIO, OIO
701
140
boomgaard '18; zware klei op veen; B 12, 013, 017
70
120
boomgaard 19; zware zavel op zeezand; BS, OIO, 02
70
120
boomgaard '21; siltig leem, löss; 015
70
200
o1
boomgaard 22; water
0
boomgaard , 23; ophoging, afgraving, bebouwing
701
120
80~
glastuinbouw, alle bodemsoorten
140
braak
als bij overige
-

1

1

soi

sol

1

1

i

701

1

1

57

~·--

