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Omdat de printe r enkele tekens niet kan produc eren moeste n
deze met de hand worden ingevu ld; voorzo ver dit op enige
plaats en niet is ~ebeurd geldt de volgen de sleute l:
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drainag e weerst and
spreid ingsle ngte
delta (versc hil tussen meetba re groothe den)
dichth eid

ERRATA
Hoofds tuk 2.12.1 .a. Tracé
Grofwe g gelden de volgen de verban den:
meand erafsta nd
meand erlengt e

= 10 * de breedt e van
= 33 tot 76 * vvmax

breedt e meande rgordel

= ca.

~

de beek.

* meand erlengt e

Hoofds tuk 3.
Door verven ing is de grondw atersta nd op de hoge zandgro nden
waarsc hijnlij k meters gedaal d.
Hoofds tuk 5.
"
debiet rechtev enredi g is met het peilver hang en
Omdat het
het doorstr oomde opperv lak, mogen de gevolg en van afzonderlijk e ingrep en in een systeem bij elkaar geteld worden
(super positie begins el).

Hoofds tuk 5. en 9.
Reacti esnelh eid van system en
Na een ingreep in een systeem duurt het enige tijd voorda t
weer evenwi cht ontsta at. De reactie snelhe id is afhank elijk
van de groott e van de ingreep , de groott e van het systeem ,
de bodemc onstant en (kD en µ) en de dikte van de onverz adigde zone. In groter e system en kan het maande n, tot
meer dan een jaar duren voor evenwi cht is bereik t.
Hoofds tuk 8.1.
Herste l van grondw atersys temen en de daarbi j behore nde
gradië nten is vooral wat de kwalit atieve kant betref t,
een traag proces . Het duurt lang voor vervui ld grondw ater
uit het systeem is verdwe nen (verbl ijftijd ). Ook versch raling en vervan ging van atmotro oph door lithotr ooph water
zijn langdu rige proces sen.
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1. INLEIDIN G
Bij de beslissi ng over het al of niet doorgaan van bewuste
ingrepen in de waterhu ishoudin g en het denken over de
toelaatb aarheid van bedreigi ngen als bemestin g, vuilsto rten en #dergel ijke heeft in het verleden de systeem benadering van de hydrolo gie geen rol van beteken is gespeeld .
De gevolgen van een ingreep of bedreig ing op zich werden,
met name wat betreft de ingrepen , wel geëvalu eerd op hun
lokale effecten . Oe gevolgen van alle ingrepen en bedreigingen tesamen op' het watersys teem werden daarbij niet in
de beschouw ing betrokke n.
Recent zijn deze gevolgen onderzo cht voor het grondwa ter;
het beeld van de waterhu ishoudku ndige situatie in Nederlan d
blijkt niet florissa nt. Met name op de zandgron den treedt
verdl:og ing op (fig.2). Dit heeft nadelige gevolgen voor
standpl aatsen en andere biotopen , die hun waarde ontlenen
aan een nat of vochtig milieu. De oorzaken zijn de verbetering van de peilbeh eersing ten behoeve van de landbouw
en de winning van grondwa ter voor drink- en industri ewater
en beregen ing.
De zure regen beinvloe d de standpl aats eveneen s nadelig .
Oorzake n zijn: het verkeer , de industr ie, de bemestin g
en de bio-ind utrie.
De kwalite it van het grondwa ter blijkt op veel plaatsen
in het zandgeb ied te zijn aangeta st. Dit wordt vooral veroorzaak t door bemestin g en vuilsto rtplaats en. De gevolgen
voor de drinkwa tervoorz iening in gebieden waar freatisc h
water wordt gewonne n zijn nu reeds merkbaa r; natte natuurterreine n zullen vooral op langere termijn worden aangetast.
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Fig.1. Gemidde lde stikstof concen traties in percola tiewater
''
Onder min of meer natuurl i j ke omstand ig heden is de kwetsbaarheid van watersys temen en standpl aatsen (biotope n) in
Nederlan d relatie f gering; het neerslag oversch ot is
redelijk hoog en de afwijkin gen van het gemidde lde zijn
in doorsne e gematig d. De ondergro nd bestaat uit een dik
pakket redelijk goed doorlate nd materia al; het neerslag oversch ot, dat hoofdza kelijk in de winter optreed t, wordt

1

Fig. 2. Overz icht verdr oging ssitua tie in Neder land

Een vereenvo udigde weergave van kaart 3.1 in het
hoofdrap port. Onbekende verdrogi ng (streepj es), oven.iegend niet tot licht verdroog d (zonder raster), oven.iegend matig verdroog d (licht raster) en overwegend sterk
verdroog d (donker raster) .
i
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onderg ronds en daardo or sterk vertraa gd afgevo erd. De
basisa fvoer van beken en spreng en en het kwelde biet zijn
dus vrij consta nt. De gevolg en van extreem droge jaren
en de meesta l droge zomers zijn daarom niet ernstig .
in het systeem wordt de situat ie
Bij ermane nte in e
anders . Bijvoo rbeeld onder invloed van kwel gevorm de standplaatse n (bv. beekee rdgrond en) blijken dan zeer kwetsb aar
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Fig.3. Bedrei ging kwalit eit kwelwa ter in een beekda l
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De situat ie, waarin onze opperv laktew ateren verkere n is
al veel langer duidel ijk. Er zijn nog maar enkele beken,
die een natuur lijk verloo p hebben ; voor het overig e is het
waterb eheersi ngssys teem zodani g ontwor pen, dat het
3

!

V"0~\eem~ io~-ctptndooY ~f ~neerslagoverschot

zo snel mogelijk wordt afgevoerd.
~,,t\\ Of '1\'i~\\. \l~~1 ~"Ht Beken zijn rechtgetrokk en en de dwarsdoorsne de is genormaliseerd. Door effluentlozin gen en de verminderde kwaliteit
eO\>t1011he.\flij\Ylj
van de kwel is de waterkwalite it achteruitgeg aan. Dit heeft
geleid tot een verlies van waterbiotope n. Vormde eertijds
het oppervlaktew atersysteem een belangrijk onderdeel van
onze ecologische infrastructu ur, thans is het vaak eerder
een barrière.
Ook hier ligt de oplossing voor de hand. Voor het herstel
van de oorspronke~ijke situatie is het echter niet
, \Je«\ ne\ \&\,u,~b,~~UI\ voldoende iets aan de vormgeving te doen, ook het kwelsys-ui;,\oo"cl clooc tb 'l>Uc..l\'1-\t.le teem zal hersteld moeten worden. Daarnaast vormt de kwaliteit van de waterbodem een speciaal probleem. In Gelderland
od.~~h:fil'lt) ~~ d.oov d't.
blijkt 75% van de waterbodems in natuurgebied en niet te ·
\>tlo'l\htiC\\q\~?
voldoen aan de Algemene Milieukwali teit, die wordt gehanteerd in de Derde Nota Waterhuishou ding. Zolang dit
probleem niet is opgelost, is het bereiken van de kwaliteitsdoelste lling van het oppervlaktew ater nog ver verwijderd.

~\llYIJ '\o.ahbc~e:'f
r,~s.\ lt~'t'\ \.t.\\~~v

\o.""c.b C~(.\,~ "~\Cl'r°'

Bij het vak Waterbeheers ing 2 zal ingegaan worden op twee
onderdelen van de hydrologisch e kringloop, nl. het grondwatersysteem en het oppervlaktew atersysteem. Ook de samenhang tussen beide zal worden aangegeven. Daarnaast komt
de relatie tussen standplaatse n (biotopen) en de watersystemen aan de orde.
Bij het herstel van watersysteme n staat het herstel en de
creatie van standplaatse n voorop. Anderszijds kan standplaatsbeheer allee#n succesvol zijn in het kader van
systeem (stroomgebie ds) beheer. De voorbereidin g van concrete maatregelen dient plaats te vinden in het kader van
het natuurbeleid splan en andere relevante beleidsplann en;
de integratie van de verschillend e functies zal tenslotte
plaats vinden in het landschapspl an.
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2. WATERSYSTEMEN

.i~

In het kader van dit vak moeten eigenlijk twee systemen
behandeld worden: het watersyste em en het vegetaties ysteem.
Dit laatste wordt echter elders behandeld en komt hier
alleen aan de orde voor zover er sprake is van de samenhang
met het watersyste em. De verbindin g tussen beide systemen
wordt op het land gevormd door het bodemvoch t in de wortelzone.
2 .1. Bodemvoch t
De bodemvoc hthuishoud ing is dus van centrale betekenis .
ingreep
waterhuis houding

"!.

W1JZ1g1ng
grondwate rstand en
-fluctuat ie

wijziging hoeveelheid, kwaliteit en
/
microbiol ogische

processen

dynamiek bodemvoch ~

<

l

e

> chemische

en fysische

processen

~wijziging~
vegetatie

relatie kwantific eerbaar
relatie voorspelb aar
---0---- proces relatief snel omkeerbaa r
proces relatief langzaam of niet omkeerbaa r

<<
<

Fig. 4. Relatie tussen een ingreep in de waterhuish ouding
en een wijziging in de vegetatie
\ 1

bl)Ue'M\lll<.\\hl.\'">~~\\d\~ u\hu'~' )l.i. vUM :

ho~ut~\he.HiJ

Van belang Z1Jn de hoeveelhe id, de dynamiek, de kwaliteit
'ti~n~m\'-~J\~V)CA\,\c.1\, lc'(l\~~·1\llv.v en de temperatu ur van het bodemvoch t en voorts de grondsoort en de dichtheid van de bodem.
1
.1 1 \'
1
L"A.....
1
1
de directe (operation ele) relatie tussen de hoeveelhe id
Met
-'
nci
~ ~ oM<.iooH" ' i:rn,n
bodemvoch t en de vegetatie kunnen slechts grote verschille n
worden verklaard ; bv. tussen het voorkomen van dopheide
(nat} en struikheid e (droog} . Ook in de landbouw is dit
voldoende omdat de invloed van andere parameter s wordt
overheers t door de toepassin g van kunstmest en grondbewe rking. Veel belangrij ker is het effect van water als condi-

bochm\)o<."'\:

6

tioneren de factor. De hoeveel heid en de dynamie k van het
bodemvo cht hebben invloed op chemisc he, fysische en microbiologis che eigensch appen en processe n in de bodem.
I·
.1.
1
conclitio'()~'feîde we~l-\ ~ \>M [Van belang hierbij zijn de tempera tuur, de zuursto f, stik~u.\w ~~%\ 0 p dt. t'1t11$t~"~ stof- en fosfaath uishoud ing, het Fe- en Ca-geha l te en de
totale concent ratie van de opgelos te zouten.
De relatie tussen een ingreep in de waterhu ishoudin g en
de bodemvo chthuish ouding is te bereken en. De relatie tussen
de bodemvo chthuish ouding en de vegetat ie is gecompl iceerd;
de laatste tijd i~ het inzicht echter dusdanig toegenom en,
dat er voorspe llihgen te maken zijn (zie 7).
onol'l\,,WiborAi~'(.dVt"<CA.'l\d~uOJe.O. Een complic erende factor bij het beheer van natuurge bieden
is dat sommige processe n niet of nauweli jks omkeerb aar
• ~tqt.\t~ ~· <la"ll.t
zijn. Indien na een p eilverla g ing fosfaat aan de bodem is
·\~ . ~ , ~- \
vastgele gd, zal het nauweli jks meer in oplossin g gaan als
m\ ':ll.. ~ plo.,.,, A
jging
on\.) l.w/'"\ (~a~tc..,~~thah) het peil weer wordt verhoog d. Een toename van de weq zi
aN-miner
• \.1 \'i-i \t\~·rM r (811N 'l.o.') in hoog veen veroorz aakt zetting en een verhoog de
met
sfactor,
berging
de
lisatie. Door de zetting vermind ert
'
o·
u.
gevolg een grotere grondwa terstand sf luctuat ie. In dit
als
1.,.-W<-h\.~1'll~-~..~.ooj ut._'V\:
instabie lere milieu treedt weer een vergroti ng op van de
-)~~~fl.t ''f~ 1 "'invloed
ralisatie . • De pH • neemt • daardoo r toe, hetgeen
N-mine
~-·
'<'
l 1. 1 \.
~
on~ "bit ~' r\tl.I.....,, U<1
al
dat
in,
tevens
houdt
Dit
uding.
P-huisho
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op
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.
van
toename
de
door
peil,
ld
gemidde
e
eenzelfd
je
f
handhaa
fH
·'l'l t>'I(] '"°~ ~ut'~'~
de fluctua tie de natuurl ijke rijkdom vermind ert.
~w ~i.i~'""j ~-'ni.\."\.io~c:l.i..,~
o

'\.U Il~ '1? cl~ ;'nu\oecl

p\\ o~ d·

\)(.\VI

et'(\ Ul.il'koo~cic

e-~V.li~OUdfll~ ! 2. 2. Bodemvo cht en grondwa terstand

1Jo~~~'l)ll.t.lht1~ boJ~:
\w. ~Wt\hv tlo~ /

In het algemeen bestaat er een relatie tussen de hoeveel heid vocht, die beschik baar is in de wortelzo ne en de
vegetat ie. Bij han ate rof ielen is deze hoeveel heid
I~ eYI
Cu\\ "'
Ylet; "~a c.int&'-""Vt} gelijk aan het beschik baar bodemvo cht plus het deel van
het neerslag oversch ot, dat niet naar het grondwa ter perV'fl\r.> ~~ ~ ~\~
zo
ct1,·lc! e ·i.. )coleert . Bij cent c p rofie-1e o is de grondwa terstand
(1>
zone.
wortel
de
1
in
tot
1
reikt
dat de capilla ire zone
' Vf":tJ ' 1ä hoog,
De planten kunnen dus ook nog beschikk en over de capilla ire
nalever ing .
....A Kemmers en Jansen (1979) hebben met behulp van waterba lansoue.i'<><.~•já.i113s<i1>.~<"l1o:Y- onderzo ek in het komgron denreser vaat in de Tielerw aardWest de hoeveel heid vocht vastges teld welke tijdens de
he.~ oo-obl ~ cÁo.l he.l
vegetat ieperiod e voor de planten beschik baar is. Het bleek
- ,~
f d ~
0
niet mogelijk hiermee de verschi llen in vochtin dicatie van
ee~
lltO
~ " VJCt. ~~ei
de verschi llende vegetati etypen te verklare n. Dit is o.a.
'Jt{jtV"'O'C\.1\JeQl.\.~~oc.!
het gevolg van de goede capilla ire eigensch appen en het
dé-fH.c.l qel \cl ~o.n
grote vochthou dend vermoge n van het bodemty pe ter plaatse .
~
De relatie wordt wel verklaa rd met behulp van de over'4. "'\)t.i~lo.~~.._
schrijdi ngsduu rlijnen van het grondwa ter.
De voordele n van het werken met oversch rijdings duurlijn en
zijn:

-

J

•
VQn

he~

n
(f

0

< t.{" "'
, )

d

de tijdsduu r waarove r bodemla gen met water verzadig d
ijn is eenvoud ig af te lezen;
De kenmerk en van een oversch rijdings duurlijn zijn
meestal onafhan kelijk van het neerslag oversch ot, zodat
et grondwa terregim e dan met gegeven s van één jaar
getypee rd kan worden. Ze zijn dan te herleide n tot
invloede n v:·a n het fysisch bodemmili~ (kD-waa rde, ber1
~~~ gingsfa ctor, kwel of wegzijg ing etc.) op het grondwa terti
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Fig. 5. Het omzetten van een tijdstijghoogtelij n in een
overschrijdingsdu urlijn. Voor twee diepten zijn
in de linker figuur de perioden aangegeven
gedurende welke het grondwater de betreffende
standen overschrijdt; deze perioden zijn gesommeerd
in dagen in de rechter figuur weergegeven.
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Fig.6.a. Overschrijdingsdu urlijnen op twee lokaties in het
midden van een perceel. Bij c is de kD-waarde
waarschijnlijk groter dan bij o.
b. Op hetzelfde perceel ligt A meer aan de rand
(langs de sloot) en b meer naar het midden.
Nadelen zijn:
- de frequentie waarmee en de periode waarover bepaalde
grondwaterstanden voorkomen zijn niet af te lezen
(hiervoor heb je langjarige waarnemingen nodig).
In het voorjaar is het ontwateringseffect en in de zomer
het infiltratie-effect van de sloot, dicht erbij, het
grootst. Een verhoging van de slootwaterstand heeft een
gunstig effect op de vochthuishouding. Indien deze
maatregel moet dienen voor ~et ondervangen van de nadelige
gevolgen van bv. een peilver~aging in de omgeving, treden
8

er complicaties op (zie 2.3).
Fiq.6.c. Overschr.drl n. na
lanqduriqe verhoging
van het slootwaterpeil in het voorjaar

2.3. Chemische samenstellin q en andere eiqenschappe n van het
qrondwater
De chemische samenstellin q van water kan worden uitgedrukt
in mq/l, meq/l (milliequiva lenten/l) en mmol/l. De omrekeninq is als volqt:
Voor 1-waardiqe ionen: 1 meq = 1 mmol i~v. Cl-); voor 2waardiqe ionen: 1 meq = ~ mmol (bv. Ca ) etc. Verder is
mmol * molmassa = mqr.
Voorbeeld: 1 mq (S0 4 )-- = 1/96 mmol = 1/48 meq •
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Fiq.7. Stif-diaqram van veel voorkomende qrondwaterty pen
(Kemmers, 1982)
De chemische samenstellin q van qrondwater in kwelgebieden
verschilt sterk van die 1 ~n infiltratieqe bieden. Dit kan
duidelijk qemaakt worden met behulp van Stiff-diaqram men.
Hierin worden de concentratie s van de verschillend e macroelementen weerqeqeven als % van de van de totale concentratie kat- ~sp. anionen, uitqedrukt in meq/l (milliequivalenten /l). De totale concentratie s zelf zijn weer9

Ü<1tJ.t\1f\~W<>.~l•l 1nro °1' ~tond u«n

gegeven op de balk, de pH met een pijltje (voor meer
c\..t,.."-.~\..t ht'l\~~ \ioi ( ttn ,,"°\'l diagrammen: zie bijlage 2).
De verblijftijd en de opbouw van de ondergrond zijn
\111~ dt Ut•\i\~~\1~ ;a J.c. ~1oW\<i)
bepalend voor de kwaliteit van het grondwater.
Grondwater, dat gevoed wordt door regenwater en nog slechts
kort in de bodem verkeert heeft procentueel dezelfde
samenstelling als de neerslag; het wordt atmotrooph of
ombr°'~t.O
/
1. o.\ ...ol <oof'n
ombrogeen genoemd. De concentratie van de opgeloste zouten
~ sv "'~'Il,""~
is, als gevolg van de verdamping echter hoger. De concen11111.. t~ \t, \ <)~" ~"\.~"()
tratie en de pH z1Jn laag; Na en K overheersen. Dit laatste
is als gevolg van' de zure regen ook het geval met so 4 •
lt-.i\ ""ot J.'l<>< i.i\~ "<~°)t.fl)
De gehalten van de instabiele isotopen C14 en 018 ziJn
<..," 0,11 \i 0 0,
relatief hoog; de temperatuur is relatief laag.
h .... , .... ,\u..,,_-. '"""ö
bç.t~n\ev-, x.~H.11 o<~a11i~'"t -A4 DW"'I In de grond wordt door microbiele acti vi tei t organische
stof afgebroken en co 2 gevormd; dit wordt omgezet tot
ro
111 () Q. " ?..
~l.I"""
bicarbonaat.
+
i
(buHttt.*1)
Hto;
...
~
CO t wo1~\ o""1i'l.I.\
H30
<=>
2H20 + C02
,'Il " 3()+ (vt.n tt.·....:.I.)
•

•

•

•

\.\~D' tt1>~tt,\ mt~ Ca~ h~ Hlo~ Door opname van co 2 stijgt de concentratie van waterstof1.)tio'~ tu·u,1\ o,\o~"'"'m\.lQ•~la;1~ionen; de buff ercapaci tei t in de vorm van het bicarbonaatgehalte stijgt echter in gelijke mate. De waterstofionen
~~,~~~
reageren met calciumcarbonaat, waardoor Ca wordt opgelost
(uitloging) en de pH stijgt.:

CaC03 + H30· ------> ca 2 + + HC03- + H20
In een kwelgebied komt water aan de oppervlak dat reeds
t~·"... ~ito~\,11"\.,etY,l..,\l)Ci't-~•"') langere tijd in de. ~rond zit. De concentratie van opgeloste
) 4 stoffen en de pH ziJn hoger; ca1 •en HCOj overheersen
(verrijking). Dit watertype wordt aangeduid met de term
\: ~ " - l.l'!."-u- o~\J"\ 0~<.:n
lithotrooph of lithogeen. Indien het kwelwater in de
h· o(l,l'l\._pt>~'f\ NOondergrond veen- en of kleilagen passeert neemt het
i
~
fosfaat- en nitraatgehalte toe; dit treedt dus met name
op in West en Noord Nederland. Soms bevat het kwelwater
f~l.\.,. L"~\"'._\,,, O)<\.kHl
een hoog ijzergehalte; het tweewaardige ijzer oxideert
Oe "'l'(\.'"\"'\..\e.
zodra het aan de oppervlakte komt, waardoor bruinverkleuring optreedt.
~~~ 1,,)(y(J.\ ~t'('l\tlW) 'tl\~ \) De ouderdom en dus de verblijfti j d van het grondwater kan
bepaald worden aan de hand van de C14 en 018 gehaltes .
•\.,o.\~wll"~J,\-)J C,.., t" 01<a
Deze isotopen komen in bekende (geringe) hoeveelheden in
het regenwater voor; de halfwaarde tijd is bekend. Zijn
de verblijftijd en bodemconstanten als de poriänfractie
bekend dan kan de herkomst van het grondwater worden
bepaald mbv. numerieke grondwaterstroming sformules. Ook
de temperatuur geeft een aanwijzing over de verblijftijd .
In de ondergrond wordt het grondwater opgewarmd door de
•\t",~th\ll"'"" wi.\e~ wo<c!.\
dt C.i.,~ l.>IJ\'I\ 'f ( \i~ ht\l W<"1'~ aardwarmte; hoe dieper het water de grond indringt, hoe
warmer het wordt. Naarmate de afstand tussen infiltratie~1t\)'ct)oQ1 ~ioh b~)
en kwelzone groter is stroomt het geïnfiltreerde water
dieper door de ondergrond (zie Fig.19)
'!,. \\o.\G")4e{,Y\
Indien infiltratie plaats vindt van gebiedsvreemd en/of
oppervlaktewater of indien de kwel van
verontreinigd
t.c,\l ""Q(,)ca
Cthalassogeen) is overheersen Na en Cl
oorsprong
marine
\l\J u..C.\' ()'\>tAtl"i')t'I\
het grondwater. De ionenconcentratie is bovendien
in
~\}.~ •9 \)\1101\tlt\i\\~\~ 0 \ ~wt.\
veel hoger.
E~t~~~ 1 u

l

O.O.'<\

\t\

I> "" '>-t-t. v>U\.,.,

De chemische samenstelling kan ook gekarakteriseerd worden
10

e

Clt \,h,\, l.O'llt&'l\~robit f\ ~ door het Electrisc h Geleidings vermogen (mS/m) en de Ionen

Ratio ((Ca/(Ca+ Cl), in meq/l). Het EGV is een maat voor
de totale concentra tie. De EG en de IR kunnen tegen elkaar
worden uitgezet.
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Fig.8. IR-EGV diagram (van Wirdum, 1980)
Atmotroop h water heeft een laag Electrisc h Geleiding svermo'!en en een lage Ionen Ra ~io .. ~et EG ':'~n Li thotrooph water
• ~th<1~ ~u4.i~I~~~~ lnie.f<lllh r.1~
is ca. 2x zo hoog De ~R is bl.Jna gell.Jk a~n 1. De EG van
bod~~\ie~ \" 1 "'~\l;"fl ~~ &1,4~ 1~
6~\4J~ 1"'~'i"*~Jtll>ll'li&\~\"'~1 Thalassotrooph water is zeer hoog, de IR is zeer laag.
,D~ de aanvoer van ca-rijk kwelwater wordt, indien de pH
C(J,\1
de juiste waarde heeft, fosfaat vastgeleg d. Indien de kwel
afneemt kunnen de gevolgen voor de vochthuis houding kwantitatief wel, maar kwalitati ef niet worden ondervang en door
de aanvoer van oppervlak te water.
Dit speelt een rol bij het beheer van het oppervlak tewater
in natte natuurter reinen. Soms is het mogelijk om door
een verlengin g van de aanvoerwe g kwaliteit sverbeter ing
te bewerkste lligen. Dit wordt met succes toegepast in de
Mariapeel . In het Gooi, waar de aanvoer van kwelwater is
verminder d door de onttrekkin g van grondwate r en polderpeil verlaging , heeft deze maatregel minder perspecti ef.
De fosfaatbe lasting is hier al tamelijk groot als gevolg
van de vogelpop ulatie; zelfs de aanvoer van ongezuive rd
Vechtwate r verbetert daarom de situatie kwalitati ef onvoldoende. Het kwelwater bevatte nl., in tegenstel ling tot
het oppervlak tewater, voldoende Ca om het fosfaat vast
te leggen.
In het komgrond enreservaa t in de Tielerwaa rd-West is de
kwel verminder d door grondwate rwinning en polderpei lverlaging in de omgeving. Door verhoging van de slootwate rstand kunnen nattere omstandig heden worden gecreëerd
\,\
De grondwate rstand wordt daardoor
0
' \\ltio:•fffê\ HAilt ~lo\'\JWGAC11r~o~i> (zie Fig. 6. c. ) .
verhoogd, wat een gunstig effect heeft op de bodemtemp elltt~O,\'fl~ \o\ \.i·d.t'll1h\~\w~ !
h.!.i: to~\l\o.W\tm-.11e'l'ali~\ 1010 !1( ratuur en de vochthuis houding. Dit heeft echter N-denitri 1>e1'1oeqd .,,~~~..,\~~~bt~

11

ficatie tot gevolg, hetgeen weer leidt tot verlaging van
de pH en grotere oplosbaarhei d van fosfaat. De toename
van het fosfaat gehalte wordt nu echter niet tegengegaan
door de aanvoer van Ca.
N.B. In de zomer daalt de grondwatersp iegel onder het
slootpeil (holle grondwatersp iegel) . Er treedt dan
infiltratie op vanuit de sloot. Het is dus de vraag of
bij slootpeilverh oging het grondwaterpe il midden op het
perceel weer even hoog wordt als in de situatie met kwel.
De kwaliteit van ~et kwelwater hangt mede af van de
verblijftijd in de grond. Deze kan variëren van enkele
dagen tot een jaar in intensief ontwaterde gebieden, en
oplopen van enkele tot honderden jaren in grotere systemen
als beekdalen en de Veluwe. Hij is niet alleen afhankelijk
van de horizontale afmetingen van het systeem, maar ook
van de dikte van de watervoerend e lagen.

\..l.)c..\,\.,\$ ~t 'nu\ot.cl.\no.

Extreme vormen van kwaliteitsbe ïnvloeding z1Jn de infiltratie van oppervlaktew ater in de duinen ten behoeve van
l\t,n lol~\!'.'4 ""'-'\,.,.~ d.OJJ( \@Y~1v de drinkwatervo orziening en de bemesting van landbouwgron
beïnvloeding
nadelige
een
wordt
geval
eerste
het
In
den.
o~~b Il i~ll1W h ·.,.~~"'4''
lu'""''lok,:'") 'lt'tlW.•IAk 9•0"4)
van de grondwaterk waliteit voorkomen door regelmatig de
tn · .\"" w~J,•o\iiJ~
sliblaag uit de infiltratie bassins te verwijderen~ De
\\\ • ~t\.io.\\t l)e.'l\wq11'~ yrcrttd~le-r bemesting van landbouwgron den heeft in een aantal (zand)gebieden al tot gevolg gehad dat bv. het N-gehalte tot
diep in het watervoerend e pakket is toegenomen.

h)(l\ t.'(

\fl~•\\1u~1t d.1A.\t\O\)

~'Mr~\,<Joh: bm'lc.\\~"'

In natuurlijke omstandighed en produceert de bodem tijo"q""''""~ ~\.\ •ft to,."'1 i11~~,~. dens de afbraak van organische stof co 2 , N en P verbindingen.
m.'o.11. o
•\ l . 1 \, . 0 \ic.\~ Het mineralisati eproces wordt versneld als de grondwaterc. stand wordt verlaagd (toetreding van zuurstof) en vertraagd
Pti iw• "~'"'~: 11 "~ 0~·~~ \.)t
door verhoging van de grondwaterst and.
Plant P
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StiÏcstofkringloop in de grond. • · Ammonific•tie; b. mineraliatM; c. nitrifiu&.;
Tn;;;;•tr•ductie; e. immobilia&.; f. denitrific•tie; g. N,·fiutie, mflt·symb10tisch; h. N,·fixati•. symbiotisch. Alex•nder. 1977: i24.

chemisch vastgelegde P

~

,..,,.,;".".M;~~·;,·,;s.·~&"~~.....';N

Fig.9. P en N kringloop
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'~u"4.io~ wot~!ll\ Wlb..,b~ilW'lm
\t>~'n 'W\t«i(j ol4' \i ,O * qi~<liiî~~ •
cl\ nwc.\ \);." Hf
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Stikstof kringlo op

lJ,\y,f··co.Lt. lnrniob,b0u•n<Jv0'11l•~-,i1}Nitrificatie werkt pH verlagen d omdat H-ionen vrijkome n.
\Jt•'l,1At'll">J.;

NH; +

a'·h'.

~

1
)> N03 - +

~· ve11tv..v'"j

Denitri ficatie treedt op in anaerob e situatie s, dus
nd
o.11ueyuo\, -:.> oodrv ,,o'l\il~~d onder de grondwa terspieg el. Er moeten in de ondergro
vorm
de
in
zitten
" 001h~\..;\j1A: i1al),1~\:o~.t(,tf~(,~ dan wel voldoen de zuursto frecepto ren
•1.1.\.,..,,,U!l>v ~' u'" t•"'i\l•~I: van organisc he st.of of pyriet. Het proces met pyriet
~«- ~~~"ti11~? 1D•• l.'"'~ ~1.WI 11.~10~· ! werkt verzuren d, met organisc he stof neutraa l.
G~n,\t\~i,u\:it.

wil~ t\)in~11i'J\<l-, H~ 01 )
1 ·

iMf!11"''"'<.\.t

-=; 2Fes 2

)

\

•,to~ (ntuh0ct\ -')...

+~

'ffie">t !
5CH 2o + 4N0 3

6H 2o --> 3N 2 + 4so 42 -

+~o-;)}+

~ l:'_...;v~

+

g

--> 2N 2 +~ + C02 + 3H20
opvt'!411'ey\" -at\\1\1,,._""h

f

Zijn de zuursto f receptor en afgebrok en, dan treedt
verhogin g van het nitraatg ehalte op in de diepere ondergrond. In de Achterho ek is dit al geconst ateerd in het
drinkwa ter.
Bij hoge grondwa terstand en komt N in hoofdzaa k voor als
NH 4+. Hierbij hoort bv. een blauwgr asland vegetat ie. Een
geringe verlagin g van de grondwa terstand heeft nitrificatie tot gevolg, hetgeen leidt tot vergras sing.
Fosf orkringl oop

1=0~\11.•\ "' ! \\ ~

tH ( ~ -> 011oplo~k,t f,

1111

Ai ~~fo~e.. De oplosba arheid van het fosfaati on is afhanke lijk van de

pH en de zuurstof voorzie ning. Indien de pH ligt tussen 4
en 6.5 is het beperkt oplosba ar. Bij lagere waarden
h
r,oil<~,S..:> t' btf<tt\,.~ ..y l'o.,l."o"
ontstaan onoplos bare Fe en Al-fosf aten, bij hogere Car
fosfaat. Bij een goede zuurstof voorzie ning wordt fosfaat
pi-hb,s~"> onotlo~liaov c~po~·N
gebonde n aan 3-waard ig ijzer. Hoge grondwa terstand en leiden
f~·~~~~ w 'l1.-1.1i~~M'
dus tot mobilis ering van fosfaten . Dit is ook het geval
k tl
l
'il 0 \w.\k.
1" 1 "<;1~
111
0
bij aanwezi gheid van veel jong organisc h materia al (overbeioi~·(\11))
~ : \.~\ 41
\··~110
mesting ) •
'"' fe po~ ~
1
' Wo\ "~ ~ 0a d.tW.1 ""tt ~Q m1.1.'"'-'t1\
· In het algemee n is het gewenst om de grondwa terstand hoog
te houden, om de product ie van voeding sstoffen te beperken .
Onder deze omstand igheden wordt de mineral isatie van organisch materia al nl. geremd. Door de aanvoer van ca-rijke
kwel worden eventue el aanwezig e fosfaati onen vastgele gd.
Door de aanrijki ng met Calciet in kwelgeb ieden (bv. beekeerdgron den) wordt bv. ook de invloed van de zure deposit ie
(oa. met neerslag ) gebuffe rd.
(ta~\9$\"it~i... iol\ 11, 0 \,)

1

Uitspoe ling van P en N
De uitspoe ling van N en P is afhanke lijk van de grondso ort
en het grondge bruik. Ook in natuurge bieden treedt dit
op; dit is het gevolg van mineral isatie van organisc he
stof en deposit ie door de neerslag : voor N is dit laatste
gemidde ld in Nederlan d 50 kg/ha.j en in gebieden met bioindustr ie 100 kg/ha/j .
Op grasland is de uitspoe ling veel lager dan op bouwlan d,
ondanks de hogere mestgif t. Bij bouwlan d op klei is de
uitspoe ling minder dan op zand.
In de stroomg ebieden van de Barneve ldse- en de Hupselse beek
13

Kunstmest
kgN/ha
Bouwland
Grasland

90
200

Kleigrond
mgN/l
kgN/ha

Zandgrond
kgN/ha mg/l
88
13

9.5
3. 5

33
13

25
3.5

Tabel 1. N-verlies naar het grondwater bij een organische
mestgift van 100 kgN/ha en kunstmest als aangegeven; neerslagover schot 300 mm/j (Steenvoorden
1979)
. .
.
d e Veend erpo11der is
.
nagegaan wat de bronnen z1Jn
en in
van de N en P belasting.
De ondergrond in het Barneveldseb eekgebied bestaat uit
lemig zand; de ontwatering ssituatie is slecht. In natte
perioden kan afstroming over het maaiveld plaatsvinden .
De bodem in het Hupselse Beek bestaat uit middelgrof zand;
het gebied is goed ontwaterd.

N

BB
HB \
Natuurlijke bronnen:
neerslag op open water 0.2 0.2
natuurlijke uitspoeling 3.0 1.5
Kunstmatige bronnen:
9.5 0.5
afvalwater
13. 0 23.5
landbouw

1

Grondgebruik
Veebezetting (gve/ha)
Bevolkingsd ichtheid/ha

p

\ f4 1!N<J'0

v~

BB

HB

f

/

/

VP/
)

!·

0.01 <0.01 ll. 0
0.07 13'.o
0.3
3.6
0

grl

grl

\g~.l

12.4
2.8

4.1
0.4

2;.(~

0.15
0.03

4.0
1.0

4

ó.~5

Tabel 2. Jaarlijkse belasting met N en P in kg/ha.j in de
Barneveldse Beek, de Hupselse Beek en de Veenpolder (Steenvoorde 1979)
In de Veenderpolde r bestaat de bodem uit venige' klei. De
gieropslag is onvoldoende; de landbouwbijd rage is niet
afkomstig van uitspoeling maar van gierlozing.
Fosfaat uitspoeling
f'o~h~\~n,1n~ ~'f~n.i,

~1119\ \i~ ,,,·,"'' ~11\t1"'"''o\"'-\\1.
''I\ \1)1\' ~'O~ W(.•t~\"'~"-IVl

o'ndn ~,ov.Jwl'l.\w.~\e~tl ~u-n
\i""J.~,~ OCI.~ \Q'>~!l>o.\{1'>'<'l4o,~ tv
ll..}'l",,:; ~i -

f4 ,",;1.."i".;1.}
I

~-.
~ Pb-."d;.., \,., d~ ~oy\oi>~cl°""' ~l t11~<
..,

111'~11 \.,.~~

°'°"' Co1•

Calciumarme gronden met een diepe grondwaterst and hebben
een groot_fosfaa tberqend vermogen, indien de pH < 7;
fosfaat wordt dan aan Fe en Al gebonden. Bij hoge grondwaterstanden (GT III,V en in mindere mate VI) is het
f osf aatbergende vermogen minder en kan op gras- en maisland
uitspoeling optreden. Onder de gron_9~!tersBi~..9...EY. treedt
geen verwering op. Er komt slechts weinig Al en geen Fe
vrij; fosfaat wordt nauwelijks gebonden.
Bij hoge grondwaterst anden vindt ook afspoeling plaats
over het maaiveld en door de teeltlaag (interflow). Dit
veroorzaakt een groot deel van de belasting van het oppervlaktewa ter.
Beekeerd gronden... zijn van nature calciumrijk omdat van
onder af Ca wordt aangevoerd. In de relatief zure toplaag
wordt fosfaat vastgelegd door Fe en Al, wat dieper door
14

Ca.
Fosfaat overschot ten komen met name voor in de Gelderse
Vallei, de Noord Veluwe, Noord Limburg, de Meyery en het
Peelgebie d
2.5. De zoet/zout verdeling in de ondergron d
ri1 In de diepere ondergron d komt overal in Nederland brak
, .. ~.
\
.noot<?.W'1Ct)OJ.J!-r!water voor. De betreffen de lagen zijn in het algemeen in
een mari7i:i milieu1,..afgezet. i;>e ~ovenste lagen van het pleist ~~i.,.!rl ~ ~\'"~ ·•. l:A
toceen zi)n echter van fluviatie le herkomst en dus van
~ r
~
oorsprong zoet. De eronder gelegen lagen zijn ter plaatse
~
?~j~
van de heuvelrug gen, door verdringi ng verzoet; er hebben
. \ o Q zich zoetwater bellen gevormd (zie 10.3.). In West-Nede rland
~ is de zoet/zout grens, door de kwel in opwaardse richting
:~
~~-~~
~~-·· .\ ..~'. .•. f4ir\W'fi 1,~verp~aatst (Fig.10); ter plaatse. van de droogmak erijen op
0 "~'1'' •
sommige plaatsen tot aan het maaiveld. Er kan dan een
iMt<J~
1
cac1
'tt~
~ ~. Co.
2 -type water voorkomen , omdat uitwissel ing van Ca
tegen Na heeft plaats gevonden aan het adsorptie- complex.
-71\A.~~~~
Ontbreekt dit laatste, dan wordt NaCl-wate r aangetrof fen;
~
ri
,
uiteraard in verdunde vorm, door de menging met neerslag.
~
"'"7 ~V"'
Verziltin g van het pleistoce en door dispersie vanuit de
marine Holocenen lagen heeft geen betekenis gehad, ·omdat
l { het proces te traag is. De Holocene lagen zijn verzoet
als gevolg van ontwateri ng. De drainage stroming bereikt
' nl. een diepte, die 1/4-1/8 bedraagt van de sloot- en
drainafsta nd.
Op plaatsen waar de af dekkende Holocene lagen ontbreken
komt echter wel brak water van Holocene ouderdom in de
Pleistoce ne lagen voor. Zout op zoet water levert een instabiele situatie op, als gevolge van het verschil in
gevolg,
1 • dichtheid . Dit heeft een ~lggoogt;,_ versc~il totmassastro
nwaards gerichte
• waardoor ter plaatse een
ming van zout water optreedt en elders zoet water naar
boven stroomt (van der Molen, 1989). Een dergelijk verschijnsel kan zich voordoen onder vuilstorte n. Ontbreekt
het afdekkend pakket niet dan is de weerstand te groot.
"~~- 11

0

. .
~~ "( . '
\)'l\'l\~~\J.\.lli\~\,, ';ih\\lJ~
.~ 2.6. De kwaliteit van het oppervlak tewater

~~~~'l"\"~\Ql.ll"\li'li ~\J,\e.\ Ht~\~tf\\e\.:.1b\ 1 0e kwaliteit van het oppervlak tewater wordt bepaald door

r rt ~\ \ A de kwaliteit van de kwel en de stoffenbe lasting. In het
~
Mil<\~·· \..ü. 1,,\l:i li '~~ ' 0~~ zandgebie d is het dus meer of minder rijk aan Calciumbi ~1..'.,\~ .,,\)~t~oÓt~~\W°'\o.~'!\) c;:arbonaat , af~ankelijk ~~n de omvang vai:i het systeem en
is het water in natuurli]k e toestand oligotroo f. In het
westen geldt, wat betreft het Calciumbi carbonaat hetzelfde
'~i\.,i\\\lti\
indien geen zoute kwel optreedt; omdat de kwel dikke lagen
klei en veen passeert, is de trofiegraa d hoger. In veel
gevallen is het water thalassog een, onder invloed van de
zoute kwel.
1

2.7. De neerslag en verdampin g

Neerslag en verdampin g variëren, zowel naar de plaats als
naar de tijd. Dit geldt ook voor het neerslago verschot/ tekort. (NN = N _ E _ Ab~
15

Fig. 10. Zoet/z outver deling in de onderg rond (de Vries,
1975)
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Fig.11. Variatie van neerslag en open waterverda mping in
een gemiddeld jaar in mm(Cultu urtechnisc h
\
'll"'fi~""'' .\
Vademecum)
• ~\tr.~J.e..-,.,... ~\\c.tJ. ~\);.)c N~
~\\~J. ~ 13 ~

::::g:
:~Jge"'t:~
o;~\~:~"IJ
em (NN = N - E ~ ~1b). De

Het neerslagoverschot heet

de

voeding van het watersyste
ruimtelijk e variatie daarvan (fig.14) genereert geen
grondwate rstroming ; daarvoor zijn de verschill en en de
systemen te klein. Bij bv. waterbala ns berekenin gen dien
je er echter rekening mee te houden. De neerslagv ariatie
veroorzaa kt ruimtelijk e en temporele variatie van de
stoffenbe lasting van het systeem. De seizoensv ariatie
van de nuttige neerslag
j
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Fig.12. Verloop van neerslag en verdampin g in een
gemiddeld jaar
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veroorzaakt in hoofdzaak een temporele variatie van de
stoffenconcentratie in het bodemvocht.De gemiddelde
jaarneerslag bedraagt afhankelijk van de plaats, 700-800
mm en is ongeveer gelijk verdeeld over zomer (april t/m
september) en winter. De jaarvariatie ligt tussen de 350
(1921) en 1200 (1966). Landinwaards neemt de neerslag
toe. De gewasverdamping varieert tussen de 400 en 500 mm/j
afhankelijk van de plaats. De verdamping is in de zomer
ongeveer 370 mm en in de winter 80 mm. De jaarextremen
liggen tussen de 150 en 450 mm. Landinwaards neemt de
verdamping af.
,
In de winter is er een neerslagoverschot en in de zomer
een neerslagtekort. Dit laatste wordt voor een deel opgevangen door de vochtleverantie van de bodem (= vermindering
van de berging plus eventueel cappillaire opstijging). In
de winter wordt de berging weer aangevuld.
De kwaliteit van de neerslag is afhankelijk van de afstand
tot de kust (tabel 3, licht vervuilde situatie). Inmiddels
zijn de concentraties van een groot aantal stoffen door
de toegenomen verontreiniging gestegen, zeker ten opzichte
van de natuurlijke situatie in afgelegen gebieden; de pH
is licht gedaald als gevolg van neutralisering door NH 3 emissies (het verzurend effect treedt pas op in de bodem;
zie 2. 4.) •
af ge..:.
Af sta nd tot kust (m)
400 3000 8000 recent legen
Cl
S04
HC03

NH4
N03

P04
Ca

Na
pH

16.0
5.6
3.7
0.5
1

7.5
4.3
2.6
0.5
1

4.0
4.6
2.6
0.5
1

2.5
7.9

1. 7

1.7
2.0

3.9

Cd
Cu

Ni
Pb
Zn

3.5
7.4
2.6
1. 2
1.0
<0.1
1.2
1.7
4.2
0.2
4.0
2.0
14.5
60

0.4
0.02
0.1
<0.1
4.9
<0.01
0.06

-

0.08

Tabel 3. De kwaliteit van de neerslag in Nederland in mg/l ·
resp. µg/l (macro- resp. sporeelementen) afhankelijk van de afstand tot de kust in licht ·vervuilde
toestand (Meinardi, 1975) en recent (macro: van
,
Duijvenbooden, 1988, sporeel: Eshof et al. 1985)
en in afgelegen gebieden (Eshof et al. 1985)
De stikstof depositie door de neerslag bedraagt gemiddeld
50 kg/ha en in gebieden met bioindustrie 100 kg/ha.
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2.8. De grondwate rstand
\!&~l( t1"1t\ ~~~~@l'd.t
I:r:1 het grootste deel van Ne~erland komt grondwate r voor
~!ii i i. ~')
binnen twee meter onder maaiveld. Alleen op de hogere
4' &~!Îl! •
~~~~""~\~~~gedeelten, zoals de Veluwe en de ruggen tussen de beekdalen
ligt de grondwate rstand dieper. Op het hoogtse deel van
1
de Veluwe is de grondwate rstand 60 m onder maai veld. De
~t<t,1tl~'1b.f:'l>~a"-J.·
aanvullin g vindt plaats door het neerslago verschot.
~1
-i\Wi~nfi
fluctuati e van de grondwate rstand is afhankeli jk van
De
"aeiut~ e"
1
.de variaties van ~et neerslago verschot, de mate van kwel
.·. l .0~1U•at c
.· ·~t~\lltlSlJ)~ (lil\ 1L."" 11 lbf infiltrat ie, dé dichtheid van het watergang enstelsel
,., .\."r'I. .· ."h 1 t°' e lll\.{Jl1 6W1!'.V(bepaalp1 de grootte van de drainage weerstand ) en de
diepte van de grondwate rstand.
, ~'l'JllJ\1 \J;', S'-~''\il,\1.-K~t:t.'l'ótt'l'f\CÁ.,
In kwelgebie den is de grondwate rstand ondiep. Het verloop
is grillig en de fluctuati e wordt beperkt door de aan- en
afvoer van het watergang enstelsel (lijn 1, fig.13).
Op de hoge gronden met een hangwater prof iel en niet te
diepe grondwate rstand is de fluctuati e afhankeli jk van
de seizoensv ariatie van het neerslago verschot en de
'
wegzijgin g. De fluctuati e is 1 tot 2 m (lijn 2, fig.13).
Zeer diepe grondwate rstanden reageren op het voortschr eidende jaargemid delde van het neerslago verschot, met een
vertragin g van enkele tot 9 maanden.
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Fig.13.a. Het grondwate rstandsver loop op verschille nde
gronden (1: veen, 2: zand, 3: klei)
b. Idem op de Veluwe
Een maat voor de grondwate rstand en -fluctuat ie is de GT.

"

VI
V
IV
III
II
GT I
40-80
>40 <40
<40
GHG
GLG <50 50-80 80-120 80-120 >120 >120

VII
>80
>120

VIII
>120
>160

Tabel 4. De GT; GHG en GLG in cm-mv (Lacher, 1987)
Bij II, III en V komen droge varianten voor met een
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Fig.14. Neersla goversc hot (nuttige neerslag ) in een
gemidde ld jaar (de Vries 1975)
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GHG>25 cm-mv. Bij VII komt een zeer droge variant voor
met een GHG>140 cm-mv.
Het gillige verloop van de grondwa terstand bij de lagere
GT' s kan worden. verklaa rd, da~ bij. ondiepe re grondwa terstanden de berging sfactor kleiner is.

2.9. Relatie grondwa terpeil oppervl aktewat erpeil
0fltl\\~~ ''0<\~IJ>llh(~~\l &

•
•
•
Indien wordt uitg,gaa n van ondiepe (grond) watersta nden
ti.S1 0'<\~lolóu:•r 11 : it.llpp. ft1 is de grondwa terstand sverand ering ongevee r de helft van
~ fAf~.it~1()' SK) 11 110" on\1-),,~. een wijzigin g van het oppervl aktewat erpeil. De hogere
grondwa terstand en worden nl. afgetop t door het ontwate .
ringssys teem (GT IV) . De GHG is als het ware lager dan
J11c.1""'"cki\ L~J
_,cc1\t" tM'll~ot,6tHlde1nere kJ) overeenk omt met de slootwa terstand ; zou de slootafs tand
\io \ .{1 1,\0 l".1 ... .J. L'?roter worden (grotere weerstan d) en grond worden opge_1. 11
~r~~·~ pracht dan wordt de GHG hoger.
• P.•~uc. uen "~ ai~~~·
I~ gebieden met diepere watersta nden is daarom de verhouJ
• Ultl~ ffltchtl'li'J'«'i ,,.tA.\ ~11.~ i, ding ongevee r 1 : 1.

·

·

L...l

1

.\
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2.10. Bufferend vermogen en de kwetsbaarheid van systemen
Het buf f erendvermogen van een systeem is van invloed op
de kwetsbaarheid ervan.
111 ~cl,\;,,~ t'i\ oy\,.\\i ~ 1·11tl 1'WllJ>l) De kwetsbaarheid van systemen is verklaarbaar in termen
van systeemeigenschappen en -variabelen maar ook de omvang
.,,~~h•'M i,~t'l\""~ree~ ~
en, daarmee samenhangend het debiet en de opbolling spelen
een grote rol.
Grote
systemen, als de Veluwe hebben een groot systeemS<oh ~·~"'<lw1>.h.~-.~"\eme'i\,
debiet
en het ver~chil tussen de hoogste grondwaterstand
- CJfoo\ l)e\.1 et
en
de
ontwateringsbasis
(opbolling) is groot ten opzichte
- ,~\"~···\ ~'~~i Of~o\l1n~ (~1oh A.H)
van de hoeveelheid nuttige neerslag. Ze zijn dus relatief
minder kwetsbaar voor ingrepen•. in .de waterhuishouding.
• 11 1~ 11 t•<o<,\i,l ~~~I(~"'" on~t.J~h"~·Kleine beekgebieden hebben een· .-relatief gering systeemde\i~"1" 1~~."\- ~·\JlO()~ h~P
biet en een relatief kleine opbc,lling; ze zijn dus z·eer
kwetsbaar.
\ltt1':
Veengebieden vormen een uitzonderlijke categorie. Door
• ~I~ \;)~<,1~11.t\oT
de grote bergingsfactor van veen zijn, ook als het op• ~tl\1\'r- ~H~•.1.1.'I\\~ ~" ~htt~~~;,e
pervlaktewatersysteem extensief is en ondanks de ondiepe
grondwaterstand de fluctuatie en de frequentie gering.
• \J;i\ ~'> \,,.\. l.,o;i1~•V\~ ûe!'i1c.h•1
h," 00 'nqv.e.'llt;(' ~ 11 ~\",t,-14\~ 1 ~ > Veenvorming begint in gebieden met een slechte afwatering.
In de lage gebieden aan de randen van de hoge zandgronden,
otn\11.iJ "'""'~~\il111 <>\ · !;i;Y:1v+,7f, wordt eer~t :aagveen ~7vormd, onder invloed ~an de. aanvoer
d e1 ~t ~\®.,\'\~ ~11.l\Jtt\(l}'".ti bil.~? van relatief. voedselr1Jke kwel {oa. de Weerr1bben en de
llQo'~.,,,\ ~I• ll\1td(\"'~··.
e;~ • Veenkolonien) . In een zeker stadium stijgt de grond~
.
d e oorspronke 1 1J
' 'k e, d oor k we 1 be1nv
•
1 oe d e;
e ~'il!J'"'''@~OlJlo.\,'4'<)1bt:<;fàl
waterstan d b oven
li.u1vt(,'i'!-:.
•
er treedt hoogveenvorming op. Het gebied verandert in
u":\ 'll"'~" ~~,!.....,\~wJ.
een infiltratie gebied: . De infiltratie is gering omdat
~
het veen aan de onderz1Jde veelal wordt begrensd door
"~·~:
een zeer slecht doorlatende gliedelaag en de stijghoogte
\)01.'nh~t.\o6.lt,m\i0llt"'~'o;'l~~11b'J>b~in het pakket hieronder nog altijd hoog is.

J

0

.l .

a

\

,

-\a"'1utvii

\~•at tf,1~i"'~) ~ kwtl,cb"'d 1.&01d~ mf.ltriP~ic,~i~d

- \~a~',\1:~"< ~a°"\d, ~

*\)

e.u.'\

i

lllUI \\\\\.,..IA

\~ \l~t<LJ

~\t~\M'à llll'i!1\.~""\ \,w~\

@'!'1&.""1h\J"~.1.
~""'
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Fig.15. Veenvorming, grondwaterstand en stijghoogte
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Er is ook veen gevorm d in relati ef hoogge legen gebied en
met een slecht e afvoer , veroor zaakt door bv. een slecht
~\t,\ ~ ~tt,~,\''\\ ~
doorla tende onderg rond (ondiep voorkom ende leemla gen):
~a. het Fochte loërvee n en de Peel.

. "'t\\ \o.~ ~)~ f(/.~~4
\\(.0-i \ «i\I

kwetst,.A,'°"J. ~111<h~ló.t•~~ ~\il~llt\;-O~rbc;>naat buffer t c;ie pH 7n heeft dus invloe d op de

baarhe id voor verzur ing (zie 6.1).
Calcium en ijzer leggen fosfaa t vast; dit proces is pH
:-- ..-1>·~ i•ll-~i.Htti.ml)Hto:i.
001
afhank elijk (zie 2. 4). In het algeme en bevatt en klei en
"'~ • llG•~~"v utt11m~
•
1
-1'1\"'~t~ tJ- ~ ~· (u11.~~1e,~t'<\ 16ss meer calcium /dan zand.
gsfact or vai:i klei
po~· b~tH<~A ~~,,-;}~ klti Het vochtl;lc ;>udend V'èrmog en en dus de bergin
heeft een ingreep
zand
Op
zand.
van
en veen ziJn groter dan
'
.
effect dan op
r
snelle
en
meer
''S" 1111 ~tH" buf1~~~~~\<:m1;tt\\ in de waterh uishou ding dus
nd effect
matige
een
ook
daarom
klei en veen. Veen heeft
niet
Indien
.
gebied
een
van
afvoer
op het verloo p van de
(bv.
lagen
dende
andbie
weerst
te diep in de onderg rond
. gliede ) voorkom en wordt dit effect nog verste rkt.

-m

~

d

k ~ \,~~ilV&

~

.
Anderz ijds speelt ook het volgen de een rol~ De toplaag
·~
~1î
. ~*i'~10 "~"'ii:e(\~~1'0.!.~tid11ec!l!;van de bodem droogt in period en met neersl agteko rt uit;
in een period e met neersla govers chot vindt aanvul ling
~~\a.o.~ a~"'~\,~o~ll ""a~w
plaats met neersla gwater . In kwelge bieden met een hoge
i;,,,,,~~wa~~,~lo,,J ·1"..
\)

ttn

grondw atersta nd is deze laag onder natuur lijke gemiddelde omstan dighed en vrij dunt' temeer daar" de bergin gsfacoij)(l~ i\.ld~3
tor er veelal hoog is · (eerd- en veengr onden) . Na een kunst(ili1\\)t11lti~i"~'
met atmotro oph
'to\t~~"'"l"~atht"')\"''1~!),'l\'let'!~ll!<'êi1·matige ~rondwater~tandsdaliriq wordt. ~e laag
atersta nd
grondw
Jke
onkeli
oorspr
de
Indien
.
dikker
~ater
~~ l . .
een grote
met
n
0
wordt herste ld duurt het echter bij gronde
,,\~wubi!uu.)
bergin gsfact or veel langer voorda t deze laag weer zijn oor\
spronk elijke dikte heeft.
Het blijkt bovend ien dat de IR va bv · beekee rdgronc l per
snelle r daalt dan
eenhei d van grondw atersta nddalin g ve
en.
die van podzol
~\:

Il ~ 11M'™l' 11 %:
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Fig.16 . Relati e tussen de ligging van de ontwat eringsb asis
en de IR/Ca- bezetti ng
Eerdgr onden zijn in die zin dus kwetsb aarder dan podzol en.
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2.11. Het grondwatersysteem (Bijlage 9)
Het grondwatersysteem bestaat uit twee media: water en
grond.
Een bepaalde kombinatie van watervoerende en -scheidende
lagen met afmetingen, begrenzing, eigenschappen en dergelijke kan opgevat worden als een grondwatersysteem met
variabelen; grondwaterkwalite it, grondwaterpeilen en
grondwaterdebieten kunnen opgevat worden als invoer of
uitvoer van het gfondwatersysteem, maar ook alsvariabelen.
De begrenzing van een systeem wordt in Nederland in horizontale zin in het algemeen gevo rmd door voedende of draigrenzen, zoals rivieren e n grote kanalen. Aan de
nerende
'
onderzijde is dit een als ondo rla tend te beschouwen laag.
Ulh<tVI { Jlxd htf '!J?htMl
11\1 VOé~ (ooaf hq~[Atl~L VO'I ~j.>iClff\
''
l'\
\ -'
V
g rondwaterkwal. I
grondwaterk waliteit
~ Q_e, u~ ~ 1 " ?t"f\ ~tCil\
..-------grondwater
I
~~o )dwu P'f'~ 'itMt'f't ~~
1
I grondwaterpeil
I
grondwaterpeil
\." J
~ t<
s y steem
..."
· 't~ 1 ' ,
grondwaterdebiet
l,l t grondwaterdebiet
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De relatie tussen grondwaterpeilen en -stromingen via het
systeem kan men beschouwen als oorzaak-gevolg relaties.
In gebieden met natuurlijke hoogte verschillen, zoals de
Veluwe ontstaan peilverschillen in het grondwater als
gevolg van voeding van het systeem met nuttige neerslag.
Vanuit hogere delen zal water via de ondergrond afstromen
naar de lagere delen. Het peilverschil dient om de
weerstand in de ondergrond te overbruggen.
De grondwaterstroming kan in zijn eenvoudigste vorm beschreven worden met de wet van Darcy:

, __ t'(J.\.\~~ ~
~or.~\t1~\
.A

J

~ : Q~ k'A\ . A' .
t

'

U,

De systeemei enscha en zijn de kD- en c-waarden, het
porH!nvolume, de kwaliteitseigensch appen ( adsorptiecapaciteit, zuurbufferendvermo gen, organischestof- en pyrietgehalte) en, in het geval instationair wordt gewerkt, de
bergingsfactor; deze zijn als constant te beschouwen.
Wanneer er sprake is van dichtheidsverschil len, zoals in
West Nederland, dan behoort ook de dichtheid in beschouwing
te worden genomen. De systeemvariabelen zijn de kwaliteit,
de stijghoogte, het debiet en in zekere zin de verbliJ'ftijd
(ouderdom) van het grondwater. Deze varieren van plaats
tot plaats en, omdat de nuttige neerslag varieert, ook
in de tijd.

A~

Het debiet is rechtevenredig met het peilverhang en het
doorstroomde oppervlak (Q = k*i*A = k*4 H/n s*A).

~

.a~I

~I

1,; , \J) • l .,.

~

r k,

de doorlaatfactor, is dus een evenredigheidscon stante
' ' (m/dag). k = l/specifieke weerstand van het medium. /W\ =
(
/::J;I/Q = As/(k*A) en is onafhankelijk van het debiet.
Bij gelijkblijvend debiet neemt het verhang toe als de
kO waarde afneemt. In de stroomrichting neemt, in ieder
geval bij voeding door nuttige neerslag, het debiet en
24

. 18 . Gro.ndw atersys temen in Nederl and (Baaije ns,198 5)
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daardoor het verhang en de bijbehorende kracht toe. De
verdringing neemt stroomafwaar~s af. De horizontale
ontbondene van de stroomsnelheid neemt toe als de af stand
tot de waterscheiding groter en de kD-waarde kleiner
wordt. Dit be invloed de afbuiging van de stroombaan.
De resultante van het krachtenpaar is daarom eerst schuin
naar beneden gericht en later schuin naar boven. In homogene, isotrope (doorlaatfactoren in alle richtingen gelijk)
profielen bereikt een waterdeeltje een maximale diep te ~bS
die 1/8 bedraagt yan de afstand tussen het inf iltratiepunt
en het kwelpunt.
In gelaagde profielen heeft de verhangkracht meer invloed
omdat khor>kvert. Omdat de doqrla:~tf actor van boven elkaar
gelegen lagen verschilt treedt ~a~l;>_uiging van de stroombaan
op (vgl. breking van lichtstraleri in een lenzenstelsel).
De factor 1/8 kan dan teruglopen .tot 1/16.
Indien de diepte van een ondoorlatende laag (ki+l < O.l*Ki)
minder is dan wordt de maximale diepte van de waterdeeltjes
hiertoe beperkt.

' •

Diepte 1/r' tot 1/8
atstand intiltratiepunt kwelpunt ot tot ondoorlatende laaq
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Stroombaan gebeqen door:
1. Resulterende kracht uit: - Zwaarte kracht (vertikaal)
- Stijqhooqte verhanq (A H/4 x)
2. Verdringinqs atfect door NN benedenstrooms
3. Versterkt doo

~

anisotropie (khor > kvert>

1,>tl
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~tv""" w~ J

...
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4. Beinvloed door laaqsgewijze opbouw ondergrond (brekinq)

Fig.19. Stroombaanverloop van het grondwater
In West Nederland ziJn hoogteverschillen ontstaan door
vervening en droogmakerij. Daarom moeten verschillende
(polder)peilen worden opgelegd en door bemaling in stand
gehouden; ten gevolge hiervan treedt grondwaterstroming
26

t\et(f.~1V€ 6(h11lt\)
0•
op (Bijlag e 10).
l ~li mo.~olo31 sch
onttrek kingen gepleeg d door bijvoo rbeeld bronne ring
Ook
~tf'W'~ ~titigbc ral" >
kunnen lagere peilen tot gevolg hebben .

Sfo11J wi.1lw~lco,11',,)b \.IXl,Jf
b 1a\ct ol6c>-r ki, )Q 109 st~
epur,lcu ~" f

Van zuiver natuur lijke grondw atersys temen, waarva n het
systeem zelf, de peilen en de stromin gen niet kunstm atig
beinvlo ed worden , kan gezegd worden dat de klimat ologisc h
bepaal de kringlo opstroo m er de oorzaa k van is dat in overeenstem ming met de aard en omvang van het systeem een peilverdel ing ontstaa~. Hoewel er in Nederl and versch illen
in nuttig e neers1~g bestaa n van 250 mm/j aan de kust tot
350 mm/j op de Veluwe en in z. Limbur g (Fig.14 ), wordt
de invibed -·-e.:rvan op het ontstaa n van grondw aterstro ming
overvle uge-ld :a oor de twee eerder genoem de oorzak en.
Een grondw~t ~ rsysteem bestaa t dus altijd uit een voedin gsgebied , waar wegzij ging optree dt, het infiltr atiege bied
en een onttrek kingsg ebied waar kwel optree dt. Deze worden
verbon den door een weerst ands ebied. In het kwelbi ed wordt
het aangev oerde water altijd afgevo erd door een opperv laktewate rsystee m.

o~?~ u\A
~66~
~'t~ut ~,~(~•)

k ~,111\J dt

n1t 9

c.

J

Infilt ratieg ebiede n worden in de groter e system en gekenmerkt door een extens ief opperv laktew atersys teem en voorts
door diepe grondw atersta nden met een grote fluctu atie en
een relatie f gering e freque ntie. In kwel ebiede n is de
grondw atersta nd ondiep , de fluctu atie klein en de freque ntie groot. Door mensel ijke invloed is het ontwat eringss ysteem veelal intens ief.

Infilt ratie
1--~~~~~>
gebied

Gebied met
Kwel
weerst and,
gebied
~->
--~~~
g,
bergin
kwalit eit
Opperv laktew ater
systeem

°{
<~~~

oever zone
Fig.20 . Het grondw atersys teem
Grondw ater stroom t via een drainag eweers tand Cf> naar de
waterg angen; op percee lsnivea u wordt zo dus weer een
infltra tie-we erstand -kwels ysteem gevorm d.
In de slootw and ontsta at, bij hoge grondw atersta nd, vlak
,boven wate t§ P i ~g el een kwelzo ne; deze speelt een belang rijke rol in het natuur beheer (Fig.25 ).
N.B. Landbo uwgron den hebben een teeltla ag, welk een groter e
doorla atfacto r heeft, dan de onderg rond. Een deel van het
neersla govers chot stroom t daarom direct via deze laag naar
Fig.24 .).
de waterg angen (Inter flo
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De stroming van kwelwater naar de ontwaterings middelen is
als volgt opgebouwd:

~h o'f'\•~,,~ Wtt{~lt1nd11,Ji1d -

stroming vanuit het watervoerend pakket naar de grondwaterspiegel ; weerstand c = ct 1 /k 1
- stroming vanuit de grondwatersp iegel naar de ontwateringsmiddele n; weerstand'(
L

--

Fig.21. Stroming van kwel naar de ontwaterings middelen
Bij infiltratie vanuit de watergang wordt de omgekeerde
weg gevolgd.
c* = c + "'(
c*

=

Ctot

Gebieden met een extensief oppervlaktew atersysteem
reageren, hydrologisch gezien langzaam op veranderinge n;
is het watergangen stelsel intensief, dan is de reactie
snel.
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Fig. 22. Schematiseri ng van de stroming van grondwater
in een laaggelegen gebied met kwel voor en na
ontwaterings maatregelen (Kernrners 1982)
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Dit is ook verklaa rbaar in termen van systeem eigensch appen
en -variabe len: De ;rondwa terstand is in kwelgeb ieden
ondiep en de bergin fsfactor J klein (deze verschi jnselen
hangen samen); de grondwa terstand stijgt daarom snel na
het begin van een bui en de stijging is relatie f groot.
Omdat de slootafs tand klein is, is de Cdraina gelweer stand
klein; hierdoo r daalt de grondwa terstand ook weer snel
(Fig.22 ). In infiltra tiegebi eden is het omgekee rde het
geval.

I
2.12. Het oppervla ktewate rsysteem

()fft\\J~~wt'A~~~'

Oppervl akte wateren kunnen getypee rd worden als:
- lijnvorm ig met stromend water (beken),
- lijnvorm ig met bijna stilstaa nd water en
- meren: hierin kunnen oa. onder invloed van de wind allerle i
stroming en optreden .

•
~

;'«"Jtt1if1''11"'

Ze stàan middels een ~rainageweerstand ( l' ) in verbind ing
met het grondwa ter (zie 2 .11).
d-.~ell'jl!"~""'';;:9'
,~.hom~f.\.lte '\'C\~ ri\c.\ De systeem eigensch appen: drainage weersta nd, stroming sweerw~tand, berging en kwalite it zijn, anders dan bij het grondVil
~
water niet constan t en makkeli jk te be invloede n. Bij een
\i..:~\~'"'1~
wijzigin g ervan verande ren de systeemk enmerke n van met name
~
~· ~
5~
de stromend e wateren : het afvoer- en het watersta ndsver'f(\' ~~
loop.
t1.~\11H11 ~l)JlotJr
wijzigin g van de systeem eigensch appen is weer relatie f
Een
~
·- \>1,1,te'4"-\c.i;wl~flt'I
eenvoud ig ongedaan te maken.
- ~~l~fl~ 12pr~
De weerstan d is afhanke lijk van de waterdi epte, het dwars• d<'<'ll~·i~'f"O:t4l
rof iel en de vorm van het tracé.
J
·
"'
e systeem variabel en zijn dezelfd e als die van het grondt.'i\\~
water: debiet, watersta nd en kwalite it.
m~~.~~
Het tracé (meande rend of niet) en de dwarsdo orsnede, met
name de vorm van de oevers, zijn mede bepalend voor de
kwalite it van de biotopen .
De oevers vormen een integre.r end deel van de watergan gen,
met name omdat er een kwelzon e in kan voorkom en.
De waterbod em is behalve van belang voor de kwalite it
van het biotoop ook bepalend voor het resulta at van
sanering smaatre gelen.

S~~~'f";i\'Ji.'l>~~'" ~
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2 .12 .1. Stromen d water (zie ook 4.)

Er zijn karakte ristieke verschi llen tussen de bovenloo p,
de middenlo op en de beneden loop van beken en rivieren ,
wat betreft de dimensi es (nemen toe), het ver~ang (neemt
~\'flo.'fl\t', IJt~hQ.-(1~
af), de strooms nelheid (neemt af) en de verhoud ing tussen
shl)l)'lf\<ooe \~elcl
maximum- en minimum debiet.
In de natuurl ijke situatie varieer t de dwarsdo orsnede en
~\"""'"\)\,.._<),\i..o:h~:
meander t de waterloo p. Hierdoo r ontstaa t een grote variatie
, 'f'\tû'flel~'f\~
, __ ·. . ~ in milieu omstand igheden: poelen, stroomd raden, holtes etc~
.1" el .
_ \1 •
~~ De dimensi es zijn afgestem d op het zomerde biet. Bij hoge
~''"'U«JO\
"tu~~
afvoer wordt water geborgen door inundat ie (overstro ming)
~o\Jt'I\ { «Y1~~~\oof:
hi~oo~; d_i 11WO<;)i~~
h
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oever
Bovenloop IMiddenloop lsenedenloop
Waterbodem
Fig.23. Het oppervlaktewatersy steem
/1

\'tl u.nó.o.\;\t,;
-

(l~~o.-mt. h,I)~ ~

- f19tt\\\\"ö \()\11,\.t ~\)Ott(

I

van het beekdal. Dit heeft een regelend effect op het afvoerverloop: de topafvoer wordt lager en totale afvoer
redelijk gespreid over het jaar.
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Fig.24. Schematisering van het afvoerproces (I

= Interf low)

f\t.fl~\\,) 14~\Vt~&\."'1:.
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Een watergang kan drainerend, infiltrerend en transporterend zijn. Dit heeft invloed op de variaties van het debiet
en de waterkwaliteit.
... u~"'~\'o,\
Een genorl[laliseerde watergang is afgestemd op de landbouw~o'"mo.\\~\1t l\onÓ~e,lJ.w).
kundige functie van het gebied en wordt gekenmerkt door
~ t•t\'"- 111t\Jt1'.;o
rechte oevers, trapeziumvormige doorsnede, beschoeiing
•~tottinall'loo'-o'
en stuwen. De dimensies zijn afgestemd op afvoeren met
{,
, __\_ ·
'
"'t~Wf·!'I
• ~c.~otl\\'\<\
oversch rei'd'ingsk ans ( 1 maa 1 per 10 to t 100
een geringe
. "
o
.
jaar, af1;1ankelijk van de gebiedsgrootte). Inundaties
• ~t'h"'T o""'~n,Ji1
treden niet meer op. De topafvoer wordt groter en de
~h"''Mi"'-~ \:o.1roh>wii
l . minimum afvoer (zomer) wordt lager tot nul.
"\~~·...~~- ·
·''"~1t1~"8 Er kan wel onderscheid gemaakt worden tussen het totale
neerslag-afvoerpro ces in een stroomgebied en de wijze

·,1'*'~~
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waarop de afvoer zich door het waterga ngenste lsel beweegt
(routing ).
In Nederlan d vindt de afvoer van het neerslag oversch ot in
het algemee n en in hoofdza ak door de grond plaats. Alleen
in gebieden met wat stijlere hellinge n en een minder doorlatende ondergro nd en voorts in stedelij ke gebieden vindt
oppervl akte afvoer plaats. Op bouwlan d met kruinige
percelen wordt een deel van het water niet volgens de
normale stroomb anen, maar direct door de bouwvoo r afgevoe rd
/
( interf low) •

,\ei

~· Typoloq ie van beken

J~"<><l'<'I, 0

• ""~~~ \IA'l\~~dui~Een natuurl ijke beek wordt gedefin ieerd als een lijnvorm ig
meander end landscha pseleme nt, dat gevoed wordt door grond1 S\"<oo'O\irnJ.h~~i:\,,
water en, door een natuurl ijk hoogtve rschil in het land,
~t.'"'°""
water afvoert van hoger gelegen gebieden naar lagere. De
· .. - ha~\}~~~ w ~
14
strooms nelheid wordt bepaald door het verhang , de hoeveel "~ -'--- ....i.
heid af te voeren water en de vorm van het prof iel (dwars~~~,~~~
11
doorsned e) .
stromin gsproce s kan worden beschrev en met de formule
Het
ï
van Manning :
\ t\\~'('\~\'y)~ ~
Het debiet is evenred ig met de wortel uit het verhang ,
de hydraul ische straal en het natte oppervl ak.
,' Q,
• -

1

~" l~)i. R~ · A
-Tî-

Q = km* (/j}l//js) 1/2*R2/3 *A .

ûtlh~wa ( ~ )~
\ 0;i
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Fig.25. Dwarsdo orsnede door een genorma liseerde beek

\

~ual~bf·,1 Lïob~ b~~~

km = constan te van Manning ; /lH/As = i = verhang watersp iegel (meesta l gelijk aan het bodemve rhang); de hydraul ische
straal R = A/O = hydraul ische straal; A = natte oppervla k;
o = natte omtrek
De weerstan d w = AH/Q = (Q*As)/( km 2 •R4 / 9 •A) en derhalv e
afhanke lijk van het debiet.

• &lî@O'lll-:ll)elhe\J.
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Beken kunnen ondersc heiden worden naar de strooms nelheid,
de diepte en de breedte . Samen met de kwalite it van de
waterbod em,de vorm van de dwarsdo orsnede en de waterkw a~t4\~ ~w"'\ ihit
liteit bepalen deze de kwalite it van het biotoop .
Van de bovenloo p naar de beneden loop nemen het verhang en
~W\f rr.\~I ~~~~ de strooms nelheid af; de breedte en de diepte nemen toe.
~~(l;""i \,)(,'hort\~
Daarmee samenha ngend neemt de grootte van de sedimen tfractie af. Onder invloed van in de beek levende organis \}h~~~\~J,
' ditp~ ..,,.. ~-reJ~t
~ \lll'f fW'; duo:iii. ÓO{;{~fl~

®

tie4;'1'li\~\

het.tli-t

. 'tt,~ ~-tJ.l~
~(,~

~ro~~t
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men, de eventuele bladval en de aanvoer van mineraalrijk
grondwater neemt de trofiegraad stroomafwaar ds toe; ook
onder natuurlijke omstandighed en.

Verhang %
stroomsnelh.
(m/s)
Breedte m
Diepte meest
max

Bron
beken

Berg
beken

Geul
type

I

1-2 •. 5
1-2

.3-1.0
.5-1.0

<1

<1
<0.1
<0.3

Snel stromende zand
beken

<0.1
<0.3-0.5

<0.5
ca 0.5

3-10
>0.5

<5

ca 3-5
0.3-1.0

<1
0.1
0.3

Laagland
beken

0.5-1.0

Tabel 5. overzicht van beektypen met de globale grootte
van een aantal hydrologisch e factoren
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Fig.26. De verhanglijn van de Geul
Trac6
Beken worden gekarakteris eerd door hun slingerend patroon
(meandering) . Het ontstaan hiervan wordt voornamelijk
BRONGEBIED

MEANDERLENGTE

------------

-------- BOVENLOOP

--------------------

MIDDENLOOP

---------- BENEDENLOOP --------:--

Fig.27. Schematische weergave van een beekloop
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bepaald, doordat het water de weg van de minste weerstand
kiest en daarbij het grootst aanwezige peilversc hil benut.
De mate van meanderin g en de grootte van de meanders zijn
onder meer afhanke~i~k van de st~oomsnelheid. Snelstrom ende
beken meanderen weinig. Grofweg is de afstand tussen twee
meanders 10* de breedte van de beek.
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Dwarsdoor snede
Ook in de dwarsdo9r snede zi]n stroomsne lheid en diepte niet
overal gelijk. Inf de binnenboc ht zijn beiden kleiner dan
in de buitenboc ht. Daardoor zijn de grofheid van de sedimentfract ie en het zuurstofg ehalte in de buitenboc ht
groter.
In de buitenboc ht vindt ·ook uitschurin g en afkalving
plaats. Hierdoor verlegd de meander zich en kunnen uiteindelijk bochtafsni jdi11gen optreden.

~\.l~ \.,c~t ~~ t
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·Relati ef 1nstob1e l
voedse ,f-;;,il ieu
substraat
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li jn substraat

Toename:
stroomsnelheid
korrelgroo"e bodemfractie
zuurstofgehalte

Fig.28. Bovenaanz icht en dwarsdoor snede van een meanderende beek
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zou je ook kunnen opvatten als het streven
1>t1'k'l)~J I~ naar evenwicht (vernietig ing van energieve rschillen) : Het
-~~ 0""' t~u~~~d j~verhang wordt erdoor verminder d en de weerstand neemt
toe; dit heeft tot gevolg, dat de snelheid minder wordt.
•
•
1
~ Er is evenwicht tussen de stroomsne lheid, het natte opt\lt~VJ\1;\\t
1
100
o pervlak en de mate van meanderin g.
m f:l~t n~\o.
-"'
- ut 1 ""°'~~

\i .

- "'~~\~ oyp~v\~

· m11.lq, \)IN'(\ "'~°'1

~. Het neerslag- afvoerpro ces

Indien de afvoer wordt uitgezet tegen de tijd dan ontstaat
in de winterper iode een beeld van scherpe pieken
vooral
~~11w< ·.
In de zomer is de afvoer in doorsnee laag.
dalen.
en
l
-~~ -~
'"'"'f"OU •Q'-. vd"~tie~'D e afvoer van een gebied bestaat uit basisafvo er, met
~en geringe amplitude en een snelle afvoercom ponent. Deze
- ónt\\, o.~l)oev laatste bestaat voor een deel uit oppervlak teafvoer en
(
wordt meestal in direct verband met de netto (afvoerbar e)
v
ll\(1 \l~L'('/l neersl~g. (in) gebr~ch~. Dit is niet onder alle omstandig J\ - f'> heden Juist. In principe draagt een deel van de nettoneerslag bij aan de basisafvo er. Wil je het verband tussen
~~----.;;.....--i1...-~~~de snelle afvoer en de netto neerslag goed beschrijve n
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dan moeten zowel de neerslag als de afvoer worden verminderd met de basis afvoer. De basisafvoer is de afvoer
tijdens droge perioden. Hij wordt geacht onafhankelijk te
zijn van het neerslagverloop; pit is dus niet helemaal
juist.
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Fig.29. Het verloop van de afvoer van het Drostendiep in
Drenthe.
Bij de theorie ontwikkeling wordt ervan uitgegaan, dat
de neerslag gelijk verdeeld is over het hele stroomgebied
en dat de neerslag intensiteit tijden een bui constant is.
Om het afvoerverloop op een bepaald punt in het stroomgebied te kunnen verklaren wordt aangenomen, dat het is
opgebouwd uit reservoirs, die direct of indirect met een
weerstand zijn verbonden aan de beschouwde watergang.
N
voor beaknormaliaatie

Q

---tl---

-'f.-

na nor11aliataie an/of verated•lijkin9
id- aet ratantiabakken

topatvoar

baaiaafvoer

Fig.30. Verloop van basis- en snelle afvoer
34

'

Het gebied bovenstroo ms van het punt kan, afhankeli jk van
de opbouw, snel of langzaam reageren.
Vanaf het moment, dat er een neerslago verschot is, neemt
de berging in een reservoir toe (de waterstan d stijgt)
en de afvoer wordt groter. Duurt de neerslag lang genoeg,
dan worden neerslag en afvoer aan elkaar gelijk. Zodra
de neerslag ophoud, nemen grondwate rstand, berging en
afvoer weer af.
Niet het hele oppervlak tewatersy steem neemt tegelijke rtijd
aan het afvoerpro qes deel (Fig.34). In de zomer vindt
alleen (basis)afv 6erplaats via de grotere watergang en.
Het reservoir heeft een grote berging en is met een grote
weerstand aan het afvoerpun t verbonden . De reactie snelheid
is laag (geringe amplitude ). Naarmate in het najaar de
waterstan d stijgt neemt een steeds groter deel van het
systeem aan het afvoerpro ces deel; de reactie snelheid
neemt toe. Zodra het hele systeem deelneemt kunnen topafvoeren optreden.

J

c. Routing
Routing is de Wl.JZe waarop een afvoergol f zich door een
waterloop beweegt en de veranderin gen, die hierbij
, 'Ji<t~o.'<'Q.~\~~ Meit~~q ae~ ~ optreden •
De veranderi ng van de afvoerint ensiteit, als gevolg van
• ~~~
van het reservoir effect (berging en weerstand ) van de
-~
J
leidingen , zijn in de volgende figuur weergegev en.
: · -~~
· 1'«'<1\l~~llii<tb ... ~ ~t\oo) ·H~t invoerver loop (1) is daarbij. gedacht te zijn ontstaan
uit een voorafgaa nde transform atie van de neerslag door
'
L L-~~{\. ,,....1
de grondwate rberging en de mediumwe erstand.
·lt~.~~u"°"""~·~
Translati e treedt op als gevolg van berging en weerstand
. - 'mt&\'1.A.~"'Jte.f;;,~W'f'lcl
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· 1'tM\<;.\"~·,e lot-11~w\@Of)·. in de watergang zelf.
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en translatie; I is
2 is een
1 en 4
is een transformatk plus een tra11Slatie van I
Fig. 11 Diagram for transformation and translation; 1 represents
a transformation of a constant
in/low, 2 represents a transformatiDn of 1, 3 represents a
translatiDn of 1 and 4 represents a
transformalion plus a translaTIJD/time
tion of 1

'1'f~Clt)e ·. \»«lii~w\ji~ een tra11Sforma1w van een constante invoer,
5-. •I î 1L, tra11Sforma1w van l, 3 is een tra11Sla1ie van

Fig.31. Transform atie en translati e van de afvoer.

d. Stroomgeb ied
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Het stroomgeb ied van een watergang is het hele gebied, dat
ondergron ds e.n/ of bovengron ds afwatert op die watergang ;
dit kan direct of indirect, via andere watergang en
gebeuren.
De grens heet de watersche iding. In gebieden met voornamelijk oppervlak te afvoer loopt deze over de hoogste punten
in de omgeving van de watergang . Waar in hoofdzaak grond
·'
011.J. · 1.
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Fig.32. Stroomgeb ied en watersche iding
waterafvo er plaatsvin dt wordt de grens gevormd door de
hoogste punten van de grondwate rspiegel met elkaar te
verbinden .

e. Invloed van qebiedsken merken op het afvoerver loop

~t\\~~:.\..-.~~~

De gebiedsken merken kunnen worden vertaald in bergin.g en
weerstand . De invloed op het afvoerver loop kan aangegeve n
- u~~n~
- \,,).._..-,.,.\°""'J.. 1 \\..\ \ . worden met de begrippen transform atie, translati e,
11
\ 11\o~d ~i\),~c)~~~k.ia\~'l~~~mplitude van de afvoergol f, de breedte van de afvoertopp en
'en de periode waarover de basisafvo er plaats vindt.
"\;,~1'".)t.n~h'-lln".~h~
'~my\'1'1:"~ q~"~~~~
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De· bodem (bijlage 6)
Een diep goed doorlaten d prof iel met een diepe grondwate rstand heeft een grote berging en weerstand . Dit heeft als
effect: grote transform atie en translati e, relatief kleine
amplitude , brede afvoertop pen en een redelijke basisafvo er.
Indien het slotenpat roon wordt verdicht dan worden de
afvoertop pen hoger en smaller. De periode met basis of
zelfs nul-afvoe r wordt langer (de totale afvoer blijft
uiteraard gelijk) .
Hoe reageert een gebied met ondiepe leemlagen ?
De gebiedsgr ootte (bijlage 6)
Naarmate je te maken krijgt met grotere gebieden, is de
invloed van 2 effecten te merken:
1. de berging en de weerstand van het afvoersys teem nemen
toe, waardoor afvlakkin g optreedt
2. de gemiddeld e topneersl ag neemt af, de afvoertop pen
(uitgedru kt in debiet/op pervlakte enheid) dus ook.
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De helling
De terreinh elling speelt vooral een rol in kleine stroomgebieden met een relatie f groot aandeel van de oppervla kkige afvoer.
De helling van de watergan g beinvloe d vooral de berging
van het afvoersy steem; deze is in hellend e gebieden
geringe r dan in vlakke.
Dimensi es, dichth, id, patroon en onderhou d watergan gen
In steile gebieden leidt een grotere dichthe id van het
waterga ngenste lsel tot een kleinere transla tie en geringe re
transfor matie {grotere amplitu de).
In vlakke gebieden heeft juist het groter worden van de
berging het meest effect. Als bovendi en de ondergro nd
slecht doorlate nd is, dan heeft een verdich ting van het
afvoersy steem tot gevolg, dat de afvoerp ieken hoger en
smaller worden.
Gebiedsv orm
In langger ekte gebieden heeft de weerstan d van het afvoersysteem een veel groter effect dan in ronde gebieden waar
de watergan gen min of meer op een punt uitkome n (gesteld
dat de oppervla kken en de lengtes van de watergan gen
hetzelfd e zijn). Dit is te vergelij ken met het in serie
of paralle l schakele n van weerstan den. In ronde gebieden
draagt een relatie f groot deel gelijkt ijdig bij aan de
afvoer bij de monding ; de afvoerto ppen zijn dus hoger en
smaller dan bij langger ekte gebiede n.
Onderho ud
Waterga ngen waaruit de waterpl anten zi)n verwijd erd hebben
minder weerstan d, hetgeen ook weer invloed heeft op de
berging .
f. Ontwerp en onderhou d

Bij beeknor malisati es is men uitgegaa n van ontwerp criteria .
Deze bestaan uit een combina tie van maatgev ende afvoer en
droogle gging. De maatgev ende afvoer is afhanke lijk van
de terreinh elling en de grondso ort. De droogleg ging is
de gewenst e diepte van de hoogwa terlijn beneden het
gemidde lde terreinn iveau (zie Fig.25) . De oversch eidingska ns (kans op oversch reiding van de hoogwa terlijn)
wordt, afhanke lijk van de grootte van het stroomg ebied,
gesteld op 1 maal per 10 tot 100 jaar. De ervaring is,dat
zelfs in extreem natte jaren de ontwerp capacit eit zelden
of nooit wordt oversch reden. Dit kan voor een deel worden
verklaa rd door het feit, dat bij het ontwerpe n geen
rekening is gehoude n met de toename van de systeem berging,
die het gevolg is van de verbete rde ontwate ring. Door verruiming van het prof iel en het afsnijde n van meander s wordt
de weerstan d vermind erd en het verhang vergroo t. Het neerslagove rschot kan dus snéller worden afgevoe rd; inundat ies
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treden niet meer op en de grondwaterst and is snel weer op
het gewenste peil. Om te voorkomen dat de stroomsnelhe id
te groot wordt (erosie), zijn technische stuwen in het
ontwerp opgenomen; hierdoor wordt het verhang verminderd.
Door de vereenvoudig de vorm is het onderhoud van genormaliseerde beken eenvoudiger.
2.12.2. Meren en vennen
')

•

•
Meren komen in hóofdzaak voor in veengebieden . Ze ziJn van
nature mesotroof en daardoor onderhevig aan het verlandingsproces. De mate waarin dit optreedt is afhankelijk
van de grootte. Onder invloed van de wind treedt namelijk
opwaaiing en golfslag op. In grote meren zijn daarom opbouw
en afbraak van organische stof in evenwicht. Kleinere
meren, zoals petgaten verlanden echter op den duur.
Door opwaaiing ontstaat langs de bodem een tegenstroom;
aan hogerwal (iha. de ZW-zijde) treedt als gevolg daarvan
verondieping op. Omdat veel meren in open verbinding staan
met het kanalenstels el zijn ze ernstig vervuild.
Vennen zijn ontstaan door stagnatie van neerslag op een
leemlaag. Ze zijn van nature oligotroof en dus niet of
nauwelijks onderhevig aan verlanding.
In meren, dieper dan 10 m kan stratificati e optreden. De
bovenste laag van 10 m warmt in de zomer op, onder invloed
van de zonnestralin g en de watercircula tie, die optreedt
onder invloed van de wind. Beneden de 10 m ontstaat een
relatief koude (ca. 10 °C) laag, die anaeroob is als gevolg
van de afbraak van organisch materiaal. Het bestaan van
deze laag voorkomt uitwisseling van stoffen tussen de
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Fig.32.Schem atisch overzicht van de stikstofhuish ouding
van een ondiep meer
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waterbo dem en de bovenl aag. Onder invloed van onder
andere de wind kan omkeri ng voorkom en met alle nadelig e
gevolg en van dien.
2.12.J . Waterb odems (zie ook 8.4.)

Waterb odems, voorzo ver niet voorkom end in strome nde watere n
bestaa n uit zeer waterr ijk slibri jk en/of venig materi aal.
Het N en P gehalt J is in het algeme en hoog; voorts kan
het veront reinigd " zijn met zware metale n, bestrij dingsm iddelen, PAK's en een keur van andere stoffen . Tussen de
waterbo dem en het water vindt uitwis seling plaats .
Er kan vanuit het water belast ing plaatsv inden, indien deze
wegval t vindt op basis van de oplosb aarheid scoëff iciënte n
toevoe r vanuit de waterbo dem plaats tot het evenwi cht is
bereik t.
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3. HISTORISCHE ONTWIKKELING VAN DE WATERHUISHOUDING
Vanaf de middeleeuwen tot het midden van deze eeuw lag
de nadruk op de strijd tegen het water (dijkbouw) en de
versnelde afvoer van het neerslagover schot.
Aan het einde van de middeleeuwen werden de eerste
waterschappe n opgericht om deze strijd georganiseer d te
kunnen voeren.
Vanaf de jaren 60 werd ook de mo~elijkheid van wateraanvoer
in de plannen opgfnomen. In de 2 Nota Waterhuishou ding
(1968) lag de nadl:uk danook op a e verd eling van water in
droge perioden en de verziltingsb estrijding. In de nota
wordt een systeem beschreven bestaand u i t: Regelmechan ismen, opslagplaats en en transportban en. De hoofdstructu ur
bestaat uit de stuw bij Driel, waarmee het grootste deel
van het Rijnwater via de IJssel richting IJsselmeer
gestuurd kan worden, waar het wordt opgeslagen. Vervolgens
kan het water worden verdeeld over de Noordelijke provincies, Zuid Holland en Utrecht via het kanalenstels el.
Het water was vooral bestemd voor de scheepvaart, de
landbouw en de verziltingsb estrijding, ook ten behoeve
van de landbouw. Om te voorkomen dat tengevolge van lage
Rijnafvoeren de zouttong te ver de Nieuwe Waterweg binnendringt kunnen de Haringvliets luizen gesloten worden; de
afvoer vindt dan alleen via de Nieuwe Waterweg plaats.
De wederopbouw periode na de oorlog werd afgeloten rond
de jaren 70; er kwam meer aandacht voor de kwaliteit van
het bestaan. De Wet Verontreinig ing Oppervlaktew ateren
(1970) was daarvan een uî tvloe i sel. Naast de Waterschappe n
'
werden zuiveringssch appen opgericht. De aandacht was
Biochemisch
het
van
vermindering
de
op
vooral gericht
Zuurstofverb ruik, nitraten en fosfaten in het afvalwater.
Inmiddels zijn vele andere verontreinig ende stoffen in
het centrum van de belangstelli ng komen te staan. Ook
zijn naast landbouw en transport, andere hoofddoelgro epen
van het waterbeheer gekomen.
In de 3e Nota Waterhuishou ding wordt het begrip Intergraa l
Waterbe heer i ngevoerd: Dit is een samenhangend e s ysteem
van maatregelen voor het kwantitatief en kwalitatief beheer
van grond- en oppervlaktew atersystemen . Hierbij worden
functies toegekend, normen gesteld, plannen gemaakt en
uitgevoerd en beheersmaatr egelen genomen. De provincies
en de waterschappe n hebben tot taak deze opzet nader uit
te werken. Van groot belang is de erkenning :
- dat het oppervlaktew ater, naast andere functies ook een
ecologische functie heeft en
- dt de bestrijding van de verzuring, verdroging en verontreiniging met kracht ter hand genomen moeten worden; er
kan subsidie verleend worden voor projecten in het kader
van de verdrogingsb estrijding.
West en Noord Nederland
Tot de middeleeuwen bestond dit gebied uit veenmoerasse n
en zeekleigrond en, welke afwaterden op getijdegeule n.
omstreeks het jaar 1000 werden de eerste dijken gebouwd.
Vervolgens ontstond de behoefte aan afwatering van de
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bedijkte gebieden. De als gevolg hiervan optredend e klink
versterkt e deze behoefte. In de 17e eeuw werd begonnen
met vervening ; de plassen, die daardoor ontstonde n werden
vanaf de 18e eeuw drooggele gd.
Het gebied bestaat nu uit:
- zeekleipo lders met een peil van 1 tot 2 m-NAP.
- droogmak erijen met een peil van 2 tot 5 m-NAP.
- boezems en boezemlan den met een peil van 0.4 tot 0.5 mNAP; dit was het laagste peil, dat gedurende een sluisgang
bij lozing op de ~ee(armen) kon worden bereikt.
Eerst recent is dè subsidie op de verbeteri ng van de afwatering in veengebie den met een veendek van 1.5 m.
gestopt.
Door de optredend e brakke kwel is verzilting sbestrijd ing
een noodzaak in gebieden waar land- en tuinbouw de
boventoon voeren.
Wateraanv oer in droge perioden is geen probleem.
Hoog Nederland ; Zandgebie den
Heuvelrug gen en Drents Plateau
Het op de hoge delen infiltrere nde water kwelde op.langs
de randen. Door de slechte afwaterin g ter plaatse trad
veenvormi ng op. Op veel plaatsen is dit proces abrupt afgebroken door vervening (Veenkolo niën, Gelderse Vallei
etc.). Op andere plaatsen is het degradati eproces sluipender verlopen als gevolg van polderpei lverlaging elders:
Door de aanleg van de Ysselmeer polders is bv. de kwel in
de Weerribbe n sterk verminder d.
Het Fochteloe r Veen en de Peelvenen zijn ontstaan in relatief hoge gebieden, die een slechte ondergron dse afwatering hadden, omdat er slecht doorlaten de lagen hoog in
het profiel voorkomen (leemlage n).
Beekgebie den
Door de helling van het terrein kon de afwaterin g op
natuurlijk e wijze plaatsvind en. Zolang er naast de beken
geen andere ontwaterin gsmiddele n waren, trad er in de
beekdalen waterove rlast op. Tot in de jaren 60 kwamen er
regelmati g inundatie s voor.
Het grondgebr uik was hiermee in overeenste mming: Het
hooiland lag in de natte, venige beekdalen (maden), het
bouwland op de ruggen en de weilanden op de overgangs gronden.
De beeknorm alisaties hebben tot verdrogin g en een sterke
eenvormig heid van het landschap stype geleid. Door de aanleg
van stuwen voor de conserver ing van het neerslago verschot
in het voorjaar, is het verdrogin gsproces ten hoogste wat
vertraagd ; kwelsitua ties keren hierdoor niet terug.
Wateraanv oer van elders is nauwelijk s mogelijk, omdat
dit te duur is. Bovendien liggen de watergang en traditioneel op de laagste plekken in het terrein.
De recente ontwikkel ingen in het ontwerp (meanders , plasbermen, houtwalbe ken e.d.), zijn gunstig voor het waterbiotoop, de ecologisc he infrastruc tuur en het landschap ;
Zolang de ontwerpc riteria niet worden aangepast verandert
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de hydrologisch e situatie echter niet. Hièrvoor zou een
stroomgebied in zijn geheel moeten worden aangepakt (zie
8.1.).

De ontwikkeling en in de veengebieden zijn in 5. geschetst.
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4. GRADIENTEN (Baaijen s, 1985)

1

Gradiën ten zijn vloeiend e overgang en tussen situatie s
met verschi llende eigensch appen. Ze zijn soorten rijk door
het feit dat op relatie f geringe afstand meerder e standplaatsty pen voorkom en (zie 6.). Gradiën ten kunnen zich
in ruimtel ijke zin voordoe n:
Hoog - laag
Droog - nat
At~otrooph - lithotro oph
Zoet - zout
Mineral e bodem - organisc he bodem
Zand - klei
Voedsela rm - voedsel rijk
I

i en in vertika le zin, doordat zich vlak onder het maaiveld
atmotroo ph water bevindt en dieper lithotro oph. Er kunnen
zich dan op één standpl aats ondiep wortelen de, zuurminn ende
planten vestigen en dieper wortelen de kwelind icatoren .
Wanneer de eerstgen oemde factor zich bovenin het systeem
bevindt dan is de gradiën t stabiel. Wordt deze situatie
doorbrok en, door b.v. bemestin g, deposit ie van N door de
neerslag of bekalkin g dan vervaag t de gradiën t (Fig.18) .
Er is een landelij ke g radiënt lopende van de hoge, relatief
droge zandgron den in het oosten naar de laaggele gen veen
en kleigron den langs de kust. Deze is van veel minder
belang dan de binnen één watersys teem gelegen sub-reg ionale
en lokale gradiën ten.
In beekdale n doen zich gradiën ten voor in de lengte- en
in de dwarsri chting.
In de bovenloo p vindt voeding van de bronnen plaats met
grondwa ter, dat slechts kort in de bodem heeft gezeten .
het is atmotroo ph en voedsela rm. Er komen veld- en
haarpod zolen voor. De indicato rsoort is gagel. In de
directe omgevin g vindt wegzijg ing plaats.
De kwel in de beneden loop heeft een lange verblij ftijd
en is dus lithotro oph en wat voedsel rijker. In de natuurlijke situatie treedt regelma tig inundat ie met mesotroo ph
water op. ( -z.1 e o o\.<' 2 . l 'l.. l . CL)
Dwars op het beekdal is er een overgang van droog, via
wisselv ochtig (nat in de winter en draag in de zomer)
naar nat.
Op de hoger gronden vindt je struikhe ide, op de overgang
dopheid e en klokjesg entiaan en in het dal soorten die gebonden zijn aan hoge grondwa terstand en en kwelind icatoren
als holpijp . Bij voldoend e aanvoer van Ca-rijke kwel kan
zich blauwgr asland ontwikk elen. Er moet dan wel voor
gezorgd worden dat de laag atmotroo ph water niet te dik
wordt, eventue el door aanleg van een ondiepe begrepp eling.
Het microre lief zorgt voor extra afwisse ling; de kopjes
zijn droger, het milieu instabie ler en atmotroo ph. Je
vindt er o.a. orchideë en.
Indien onder de beekeerd een laag beekkle i voorkom t, dan
wordt de gradiën t sterk verkort: De Ca-rijke kwel concen43

Fig.33. Hydrologische processen in de lengterichtng van
een beekdal
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Fig.34. Dwarsdo orsnede door een beekdal (SWNBL, 1988)
( -i.1e. ~' «a· \ 1.")
treert zich op de dalwand . In de Renaissa nce werd deze
situatie al door de boeren benut; ter plekke werd een
peek gegrave n, waarin de mineraa lrijke kwel en het oppervlakkig afstrome nde slib- en humusri jke water werd opgevan gen.

Fig.35. Vloeiwe idesyste em in een beekdal
Vanuit de beek werden de lager gelegen grasland en bevloeid .
Door de voedselr ijkdom van het water werden hoge product ies
45

bereikt. Een kenmerkende soort was de dotter. Het overtollige water werd opgevangen in de laak; door deze op te
leiden naar hogere delen kon hergebruik plaatsvinden.
Er zijn ook systemen bekend, waarbij de beek met wijde
bogen door het dal werd geleid. In de dalflank werd humusrijk water opgevangen door sloten en vermengd met het
ca-rijke beekwater. Het mengsel stroomde via lage kaden
over de vloeiweiden.
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Fig.35a.Vloeiweide systeem in een beekdal zonder beekklei
De normalisaties zijn dus vaak niet uitgevoerd aan natuurlijke beken. Omdat de genormaliseerde watergang niet in
het laagste punt lag werd de beoogde vermindering van de
wateroverlast niet gehaald. Het bevloeiingssysteem werd
vernietigd, waardoor tot de invoering van de kunstmest
de productie terugliep en de waarde van de grond daalde
(Baaijens, 1991). De oude systemen waren gebaseerd op
waterconservering; de moderne op waterafvoer.
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5. BEINVLOEDING VAN WATERSYSTEMEN
Op de Veluwe is een groot areaal heide vervangen door bos.
Dit heeft tot gevolg gehad, dat de verdampin g is toegenomen. De voeding van het grondwate rsysteem is daardoor in
gelijke mate verminder d.
De uitbreidin g van stedelijk e gebieden heeft tot gevolg
dat een deel van de neerslag versneld wordt af gevoerd
naar het oppervlak tewatersy steem, hetgeen voor het grondwatersyste em eenzelfde effect heeft als bebossing .
Door bronnerin g eh ten behoeve van de drink- en industrie watervoor z iening wordt een deel van het grondwate r aan het
systeem onttrokke n.
Deze ontwikkel ingen hebben tot gevolg gehad, dat het systeemdebie t is verminder d: Er treedt verlaging van de grondwaterstan d, verminder ing van de kwel in de randzones en
afname van de afvoer van beken en sprengen op.
De verlaging van de grondwate rstand is het grootst ter
plaatse van de ingreep en scharnier t om de grenzen van het
systeem.

Beboaainq
Afname kwel

Grondwaterwinnin 9

Grondwataratand sdalin9

Afname kwel
Grondwaterstand sdaling
Lagere afvoer opp.w.

La9ere afvoer opp.w.

Fig.36. Gevolgen verminder ing systeemde biet
Door peilverlag ingen in de kwelzone van het systeem verandert niet de totale systeemaf voer, maar wel de verdeling
ervan (en van de kwel) over het systeem. Ook de grondwate rstand in het systeem wijzigt. De peilverlag ing neemt even47

redig af met de afstand, tot nul bij de tegenoverliggende
systeemgrens. Het stijghoogteversch il tussen het punt waar
de verlaging plaatsvindt en de waterscheiding neemt toe:
de kwel ter plekke ook. In de overige kwelgebieden neemt
de kwel af.
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Fig.37. Gevolgen peilverlaging in de kwelzone
De gevolgen voor de vegetatie ziJn in h.st. 2 reeds beschreven, daarnaast vermindert ook de afvoer van het
oppervlaktewatersy steem.
In 2.3. is reeds een beschrijving gegeven van de beïnvloeding van de grondwaterkwalite it.
In Hoogveengebieden is ten behoeve van de boekweitcultuur
de toplaag verbrand (bemesting) en een ontwateringssysteem
aangelegd. De watergangen zijn wel verland, maar functioneren toch nog als afvoermiddel. De enige remedie is onevenredig groot lijkende dammen aan te leggen; dit is o.a.
gebeurd in het Fochtloerveen. Gebleken is, dat een deel
van het neerslagoverschot in dit gebied werd afgevoerd
door de witveenlaag, als gevolg van polderpeilverlagin gen
in de omgeving.
Venen hebben een stabiliserende invloed op het afvoerproces. Door de grote bergingsfactor zijn de grondwaterstandsfluctuaties gering. Mede door de gliedelaag is de c-waarde
aan de onderzijde groot. De afvoer is dus gelijkmatig.
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Afgraven en verbeterin g van de afwaterin g hebben, in grote
delen van het land dit effect teniet gedaan.
De beeknorm alisaties in het verleden, waren erop gericht
het neerslago verschot (=nuttige neerslag} plus de kwel
in de winter en het voorjaar versneld af te voeren en
inundatie s te voorkomen . Een natuurlijk e beek meandert;
de afmetinge n van de bedding zijn afgestemd op de gemiddelde zomerafvo er. De topafvoer in de winter werd opgevangen door inundati~. De normalisa tie komt dus neer op rechttrekken en verbredin g en verdiepin g van de bedding.
Door de geringere buffering van het systeem wordt het
sneller; het gevolg is dat de afvoertop pen in de winter
hoger en de zomerafvo er alsmede de zomergron dwaterstan den
lager worden. Ook voor de landbouw zijn de gevolgen dus
niet alleen gunstig. In drogere jaren krijgt men snel te
kampen met de droogte.
Door het plaatsen van stuwen (watercon servering} is
getracht de nadelige effecten zoveel mogelijk te ondervangen. De stuwen worden in werking gesteld in het
voorjaar. Bij neerslago verschot in het groeiseizo en moeten
ze weer worden gestreken . Om een enigszins redelijk resultaat te verkrijge n is een zeer verfijnd stuwbehee r.gewenst.
De kruinhoog te van de stuwen moet dan niet meer worden
afgestemd op de beekafvoe r, maar op de gewenste grondwaterstande n. Dan nog blijkt de invloed van een stuw zich
te beperken tot een strook van maximaal een paar honderd
meter ter weerszijd en van de beek.
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6. RELATIE VEGETATIE EN LANDSCHAP MET HET GRONDWATERSYSTEEM;
STANDPLAATSEN
De relatie van de vegetatie met het grondwatersysteem is
een directe en loopt via het bodemvocht. Dit geldt in
wezen ook voor het landschap. Wat betreft de vegetatie
kan bij het daadwerkelijk uitvoeren van cultuurtechnische
maatregelen slechts voorwaarde scheppend te werk worden
gegaan. Het streven naar een gewenst eindbeeld heeft als
konsekwentie, datl'na de uitvoering actief beheer gevoerd
moet worden.
Bij de aankleding van het landschap kan de mens wel een
handje helpen; soms kan daarbij nog worden uitgegaan van
wenselijkheden als bv. houtwallen langs beken.
De aard, de kwaliteit, de kwetsbaarheid en de potentiële
mogelijkheden van standplaatsen hangen direct samen met
de positie in het systeem (Fig.34.), de waterhuishouding,
de grondsoort, het (micro)reliëf, de expositie aan de
zon en de kwaliteit van de neerslag (Fig.39a, Bijl.4).
Droge gebieden zijn minder kwetsbaar voor veranderingen
in de waterhuishouding dan natte gebieden. Dit geldt ook
voor gradiënt rijke, t.o.v. meer eenvormige gebieden.
Het begrip standplaats wordt niet alleen gebruikt in
verband met de huidige natuurwaarde, maar ook in verband
met de potentiele natuurwaarde van gebieden, die nu eventueel nog een andere functiè hebben. Voor de duurzaamheid
is juist van belang uit te gaan van de potenties en niet
van toevallig nog aanwezige elementen.
In het voorgaande is de relatie tussen het waterbeheer
en het grondwaterregime behandeld. Bij het natuurbeheer
doen zich twee kernvragen voor:
1. Welk grondwaterregime behoeft de standplaats voor een
optimale ontplooiing van zijn natuurwaarde?
2. Welke neveneffecten kunnen andere dan natuurtechnische
ingrepen in de waterhuishouding hebben voor het grondwaterregime van de standplaats en hoe beinvloed dit de natuurwaarden?
Bij de beoordeling van het effect van ingrepen op de kwaliteit van de standplaats worden twee praktische instrumenten gehanteerd: het Natuurtechnisch model en het staleninstrument. Ze zijn bedoeld om de effecten van verschillende ingrepen en ingreepintensiteit en onderling te kunnen
vergelijken. Open water, situaties met zoutinvloed en
situaties met zeer ondiepe bodem op kalkrijk gesteente
blijven buiten beschouwing.
6.1. Natuurtechnisch Model (SWNBL, 1989)
Het Natuurtechnisch Model gaat uit van het evenwicht
tussen de samenstelling van de vegetatie en de 4 standplaatsfactoren:
- vocht:

stand en fluctuatie van het grondwater, hiermee
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samen hangt de aeratie en dus de mineralis atie.
- pH: hangt af van het bicarbona atgehalte van de bodem en
de aanvpoer door het grondwate r.
- stikstof: als maat voor de voedingst oestand.
- bufferend vermogen tegen veranderin gen in (zie 2.10):
deze hangt af van de kationen omwissel
- de zuurgraad :
capacitei t, de baseverza diging en het
bicarbona atgehalte (IR}
- de vochttoest and,: hangt af van de bergingsf actor en
,: dus van de grondsoor t en grondwate r
/' stand
- fosfaatge halte: hangt af van de aanwezigh eid van ca,
Fe en Al
De mineralis atie van organisch e stof is niet alleen
afhankeli jk van de aeratie maar ook van het CN-quotie nt.
Als het zuurbuffe rend vermogen is uitgeput kan Al vrjkomen;
dit tast het wortelste lsel aan.
Elk standplaa tstype vertegenw oordigt een groep van soorten,
die indicatie f zijn voor de voor dat type aangegeve n klassegrenzen van de standplaa tsfactoren .

Alkonongen:
m oufferend vermogen:
BV
R F, N = de 1nctocanegeta1fen volgens Ellenberg
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Fig.38. Schematis ch overzicht van de standplaa tstypen in
het Natuurtec hnisch Model
De natuurbeho udswaarde gaat uit van de zeldzaamh eid en
de bedreigdh eid van soorten. Het voorkomen van zeldzame
of bedreigde soorten duidt op een voor het natuurbeho ud
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belangrijke situatie.
Het Natuurtechnisch Model heeft drie ingangen: standplaatsfactoren, plantensoorten en natuurbehoudswaard e. Op basis
van de eerste twee kan vastgesteld worden of sprake is
van een evenwichtssituatie . Indien de vegetatiesamenste lling niet overeenkomt met de standplaatsf actoren is er
sprake van naijling op een verandering van de standplaatsfactoren. In principe kan de soortensamenstelli ng, die
in de evenwichtssituatie bij de betreffende standplaats
hoort worden bepaald. Dit levert een indicatie van de
verdere ontwikkeling van de vegetatie.
Ook moet het effect van een verandering van het grondwaterregime op de natuurbehoudswaard e van de standplaats
voorspeld kunnen worden.
Tenslotte kan uitgaande van een gewenste vegetatie of
natuurbehoudswaard e aangegeven worden aan welke eisen de
standplaats moet voldoen. De waterbeheerder moet dan
aangeven welke waterhuishoudkundi ge maatregelen genomen
moeten worden.
Het effect van en verandering in de waterhuishouding kan
worden getaxeerd met tabel 6.
vocht toestand
zuurgraad (pH)
voedselarm
matig voedselrijk
zeer voedselrijk

<5

4
1
4

nat
5-7 >7

<5

3
2
1

4
4
1

5
3
1

vochtig
5-7 >7
3
6
3

1
4
4

<5

4
2
1

droog
5-7 >7
5

6

4

4

2

1

Tabel 6. Waardering van standplaatstyperi\ in het Natuur}
technisch Model

Elf~bt1r7 l(,u«~

6.2. Het staleninstrument (SWNBL, 1991)
stalen zijn een aantal voorbeeldsituaties , die bedoeld
zijn als referentiesysteem. Het is bedoeld om snel een
aanduiding te krijgen van het effect van ingrepen op de
mogelijke en bestaande natuurwaarde en de globale vegetatiesamenstelling; deze ingrepen zijn:
- grondwaterstandsd aling als gevolg van een ingreep
- waterconservering en de aanvoer van gebiedsvreemd water
- interne waterconservering
Er zijn 10 stalen. Iedere stalenset bestaat uit een voor
het natuurbehoud optimaal standplaatstype, gekarakteriseerd
door bodemkenmerken, grondwaterregime en vegetatie plus
bijbehorende natuurwaarde. Staal 10, een herstelscenario
voor verdroogd blauwgrasland vormt hierop een uitzondering.
Voor elke staal zijn de mogelijke veranderingen in de
waterhuishouding beschreven via een aantal ingreeptypen
(scenario's). Deze bestaan uit drie opklimmende ingreepdoses en zijn uitgewerkt in afzonderlijke stalen.
Elke staal heeft dus voor een bepaald ingreeptype drie opeenvolgende degradatiestadia, die in een nieuwe evenwichtssituatie uit de optimale voortkomen. In bijlage 5 zijn de
stalen, de ingreepsituaties en enkele voorbeelden van het
effect van ingreepscenario's gegeven.
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GLOBALE MODELOPZET SWNBL
INDICATIEVE SOORTENGROEPEN
NATUURBEHOUDSWAAROE
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BODEM PROCESSEN
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î
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Fig.39. Samenhang tussen ingreep en natuurbeho udswaarde
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De grondwaterstand en de grondwatersamens telling op een standplaats worden bepaald door de topografische
positie in het landschap. Beide factoren zijn van invloed op de condities in de wortelzöne. De condities
zijn op hun beurt van invloed op de processen die de fluctuaties van de belangrijkste factoren controlerer"
in het operationele milieu van de plant.

Fig.39.a.s amenhang tussen systeem en standplaa ts
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7. KANSRIJKE SITUATIES EN WATERHUISHOUDING (Bijlage 7.)
Kansrijk voor Natuuront wikkeling zijn stabiele, gradiëntrijke vochtige, licht zure, calciumri jke situaties met
een geringe voedselrij kdom; verrijkin g met nutriënte n
moet gering zijn en de de buffercap aciteit voor vocht,
zuur en P groot. In bijlage 7 zijn ook de voorwaard en
vanuit andere dicipline s genoemd.
De mogelijkh eden worden ·beperkt door de verrijkin g op
voormalig e landbqtiwg rond en de depositie door de neerslag.
Voor korte vegetatie s is er een verband tussen de soortenrijkdom en de de droge stof produktie .
soorten

concurren tie

stress
Q)

.c

/

)

'

0

•r-4

c:

t.dr.st/h a.jr
3

7

50

150

10

kg N/ha.jr
350
weiland

schraal land

Fig.40. Verband tussen de soortenrij kdom de droge stofproduktie en de N-bemesti ng
Het optimum ligt tussen 3 en 7 ton dr.st/ha en een bemestingsnive au tussen 50 en +/- 150 kg N/ha (incl. depositie ;
zie ook het Natuurtec hnische model, 6.1.). Wanneer wordt
uitgegaan van bemeste landbouwg rond dan zal door verschraling, de droge stof produktie waarschi jnlijk niet beneden
de 7 ton/ha dalen; dit is het gevolg van de depositie .
Verhoging van de grondwate rstand is gunstig; hierdoor
verminder en de N-belasti ng (geringere minera.lis atie) en
de NO~ productie . Effectiev er is het verwijder en van de
verriJkte laag en verschral ing. Kerend diepploeg en of
omspuiten is veel goedkoper ; hiermee blijft de verontrei niging echter in het systeem.
Het
als
-

doel van de waterbehe ersing in natuurgeb ieden kan
volgt worden geformule erd:
hoge, weinig fluctueren de grondwate rstand
aanvoer van ca-rijk, schoon grondwate r
relatief hoge stijghoog te onder hoogveen

,

Denk eraan, dat de kwaliteit van het kwelwater eventueel
op termijn nog kan verminder en.
Bij de aanvoer van gebiedsvre emd water kunnen kwaliteit sproblemen ontstaan.
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8. BESCHERMING VAN WATERSYSTEMEN, ONDERVANGING NADELIGE
INVLOEDEN EN HERSTEL
De mogelijk heden tot bescherm ing en herstel van waterss ystemen zijn onderve rdeeld in 4 categor ieen: gondwat er,
stromend water, meren en waterbod ems. De maatreg elen, die
worden genomen in één categor ie, beinvloe d de andere natuurlijk ook.
Bij de te nemen maatreg elen gaat het er in de eerste plaats
om de natuurbehou~swaarde van de standpl aats te verbeter en.
De effecten van riegatiev e verande ringen zijn echter niet
even volledig en snel omkeerb aar. De mate van herstel is
afhanke lijk van de omstand igheden, de intensi teit van de
ingreep die de kwalite itsverm indering heeft veroorz aakt
en de tijd die sinds de ingreep is verstrek en. Geschat
wordt, dat het relatiev e natuurw aardehe rstel door grondwatersta ndsverh oging, ten opzichte van eerder waardev erlies
door grondwa terstand sdaling varieer t van 35% in oorspron kelijk vochtige tot natte, matig voedsela rme situatie s
tot 85% op bv. oorspro nkelijk natte, voedsel rijke klei, ~
grond. ~
"VIN' ~ ~t.\,)e~ '°"'lo ~tMi\
8.1. Grondwa tersystee m

\" Îi\ ~'f(l~i,,e\o,t~~
, 6 Y~ic.t"t~IP) ~t~()lt.J.W\

•\<wu.hlt.a

Uit 2.11. is een aantal algemen e regels af te leiden voor
de bescherm ing van grondwa tersystem en.
Aan de infiltra tiekant gaat het er vooral om de systeem voeding in stand te houden en de kwalite it ervan niet
nade~ig te beïnvloe den. In wat grotere systemen moet je
dus soms op grote af stand van de te bescherm en kwelgeb ieden
bescherm ende maatreg elen nemen: beperkin g bosaanp lant,
aangepa ste mestgif t en/of methode van mesttoe diening.
DRENTS
o_NT_Gl_NN_IN_G_,__PL_AT_E_Au
F_oc_H_TE_Loa:_R_VE_EN____,_ 1----RA_N_D_EF_F_EC_TE_N_ ... -i1__
___
grondwot•rstrcomn cntir1;

t;;;:#

c:a ..-,

g,rondwat~strom 1 ng

tgv vPenontg1nn~ -----~
9rondwottrsp1ege t
voor ontwatumg -------no ontwatering

,

- ---------- ---------- --p--ç
J!7

...et7

zo

Fig.41. De invloed van veenont ginning in het Fochtelo erveen
op de stand en de stroomr ichting van het grondwa ter
(Kemmers 1982)
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In de kwelgeb ieden, zoals beekgeb ieden en polders moet
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een versnelde oppervlaktewater-a fvoer en polderpeilverlaging worden vermeden. Het beleid dient erop gericht te
zijn de grondwaterstand niet te verlagen, de dynamiek te
verminderen en de kwaliteit niet nadelig te beinvloeden.

Wordt de grondwaterstand in de omgeving van natuurterreinen
verlaagd, dan kan getracht worden de gevolgen zoveel moge1'~'-''lll(\ Wtt.\t-t
lijk te ondervangen door conservering van gebiedseigenwater
(nuttige neerslag) .
\o\o~'*"'' ~o\1t \'O~tO.W"\
In (hoog)veengebi~den met een goed ontwikkelde gliede laag
du1<1·nw<'I ClG~\·~~
op niet te grote diepte, kunnen kerngebieden worden beL~,. S'p.~, V\ schermd door plasticfolie in te graven tot op de gliede.
De afvoer van grondwater door de veenlaag wordt zo verminderd. De verlaging van de stijghoogte onder de gliede laag
heeft namelijk relatief minder invloed. In het Fochteloërveen heeft men het kerngebied op deze wijze beschermd.
Is de c-waarde van het afdekkende pakket van minder betekenis dan ver · nt de aanleg van een hydrologische bufferwt-...,...~(
zone aanbeveling.
is een gebied gelegen tussen
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U>t9l~~""' V!Ct~~ Y1u~1.1. < \,,td. gebied met het hoge peil. Het effect wordt versterkt,
omdat de wegzijging uit de bufferzone verdringing tot
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gevolg heeft. De wegzijging uit de bufferzone kan worden
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vergroot door de bufferzone breder te maken, de drainage
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Fig.42. De werking van een hydrologische bufferzone.
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verhogen. Hierdoor wordt de uitstromin g van gebiedseig en
(neerslag) water verminder d. De kwelstroom naar het natuurgebied wordt niet vergroot, tenzij de bufferzon e zeer grote
afmetinge n krijgt.
Als gevolg van de peildalin g in de omgeving zal de kwel
in natuurgeb ieden zijn afgenomen ; de aanleg van een hydrologisc he bufferzon e kan dit proces versterke n ..
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Fig.43. De invloed van peilveran dering. op de kwelverde ling
in en rond de Bruuk
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Ook indien met P en N verri j kt grondwate r in de richting
van natuur gebieden stroomt, kan gedacht worden aan de
aanleg van een bufferzon e. De hoop bestaat, dat er door
verlengin g van de aanvoerwe g voldoende zuivering optreedt.
Het is echter niet uitgeslote n, dat deze beschermi ng
slechts tijdelijk is, omdat op den duur de zuurstofre ceptoren, die een voorwaard e vormen voor de denitrifi catie
(pyriet, of organisch e stof) in de ondergron d uitgeput
raken.
In hoogveeng ebieden worden dammen aangelegd , waarachte r
zich het neerslago verschot ophoopt; in de ontstane ondiepe
plassen kan weer veenvormi ng optreden.

8.2. Stromend water
Er zijn plannen om hier en daar het tracé van genormali seerde beken weer te laten meanderen en het prof iel
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ondieper en breder te maken met een meer glooiend talud.
Om de meandering vrij spel te laten dient ter weerszijden
van de beek extra grond gereserveerd te worden. Deze kan
tevens dienen als inundatiegeb ied, waardoor de beekafmetingen kleiner kunnen worden.
De herstelmaatr egelen van het beeksysteem kunnen in een
aantal categorieen worden onderverdeel d.
Hydrologisch syst1em van de watergang
;>

~ wtba-o"-\ \>t<'o<t~t.'() doof
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Verbreding kwelzone oevers: dit kan worden bereikt door
het talud vlakker te maken. De totale lengte van de watergangen in Nederland bedraagt naar schatting 300.000 km;
de lengte kwelzone is het dubbele. Dit zijn vaak nae 1e
laatste refugia van natuurwaarde n in het landbouwge r ad.
Er is veel eer te behalen met een aangepast beheer _ de
eerste meter vanaf de insteek: niet mesten, spuiten an
opbaggeren; wel maaien.

\.u.\"'c.l

Aanpassen dwarsprofiel : bredere en ondiepere profielen
veroorzaken een minder diepe ontwatering bij een gelijk
blijvend afvoercapac iteit (Q = v*A). De km-waarde wordt
wel kleiner, omdat deze afhankelijk is van de waterdiepte;
ook de hydraulische straal wordt minder. Het natte
oppervlak moet dus groter worden ontworpen.
Stuwen: door de stuwen in het systeem in het voorjaar op
een hoog peil in te stellen wordt de afvoer van het systeemdebiet nog enigszins geremd (waterconser vering) .
<A~"ot'I out•H,)c\,oi
Bovendien wordt de kwelstroom meer gericht op de gronden
- t.1ul:t-{~~uc""\"Yl~
""~\kt\ n1 Y4t.~~ttt. in ~\U(lh, langs de beek. De invloed op de grondwaterst and is niet
groot en beperkt zich tot een vrij smalle strook langs
ll!N\\ ~-tt\... '>.~\Ç (\l\~\td Of
de beek.
~
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· ri • Een nadeel is dat de sedimentatie van fijne delen toeneemt
( en de aanwezige gradiënten in de bodem worden afgedekt .
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Fouting
Meandering: in stand houden of herinvoeren. Dit kan de
waterconserv ering bevorderen en heeft invloed op het
stromingsged rag (afwisseling van snel en langzaam stromen).
Afwisseling dwarsprofiel : afwisseling van breed en smal
heeft hetzelfde effect.
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Ontwerp norm: deze zijn in het verleden te zwaar geweest.
~Er is geen rekening gehouden met het effect van een toename
van de berging, als gevolg van de verbetering van de afwatering en ontwatering. Bij het ontwerp kan dus worden
uitgegaan van minder grote topafvoeren. Dit leidt weer
tot kleinere dimensies en een geringere beïnvloeding van
het kwelsysteem.
Overdimensio nering ter voorkoming van onderhoud: In diepere
watergangen treedt minder plantegroei op en is minder be58

hoefte aan onderhoud . Bij diepten boven de meter kan
zuurstof loosheid ont~taan.
In bredere watergang en kan volstaan worden met het maaien
van het middendee l.
Afwisseli ng diepte: paai- en jaagplaat sen.
Talud
Steile oevers: do~ instorting ontstaan weer eigen
··'
biotopen.
ruimte aan natte vegetatie s.
geven
Plasberme n:
endelijk indien nodig
Natuurvri
Oeverbesc herming:
Houtwal beken
Door de verminder de lichtinva l kan volstaan worden met
minder onderhoud . Hierbij is een minimum stroomsne lheid
vereist voor de bladafvoe r.
Vistrappe n. cascadestu wen
Door de bouw van vistrappe n bij stuwen, en door de vervanging van tradition ele door cascadestu wen, wordt de vistrek
bevorderd .
Kwaliteit sverbeter ing
Indien oppervlak tewater moet worden aangevoer d naar natuurgebieden, kan kwaliteit sverbeter ing worden verkregen door
verlengin g van de aanvoerwe g, de aanleg van helofyten filters of door zuivering in een RZI. Dit laatste gebeurt
bij het Naarderme er. De aanvoer van Ca, zoals door kwel,
wordt hiermee niet hersteld.
Helofyte nfilters werken alleen in het groeiseizo en; de
afvoer van het maaisel vormt een groot probleem.
Wat de beken betreft dient een oplossing gevonden te worden
voor de rioolover storten. Dit houdt in, dat de berging van
het riolerings systeem vergroot dient te worden.
Eventueel kan gedacht worden aan de scheiding van schoon
en vuilwater stromen.
Herstel hydrologi sch systeem
Door de genoemde maatregel en worden het kwelsystee m en
de gradiënt nauwelijk s hersteld. Hietoe zou de intensite it
van het ontwaterin gssyteem drastisch moeten worden beperkt.
Een nadeel hiervan zou kunnen zijn, dat ook kwelwater
met een slechte kwaliteit in het bodempro fiel en de beek
terecht komt (Fig.44).
De meest vergaande maatregel is het herstel van bv. een
beeksystee m. Hierbij wordt het gehele stroomgeb ied (gronden oppervlak tewater) in de oorspronk elijke staat teruggebracht, zowel in kwantitat ieve als kwalitatie ve zin.
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=====> verplaatsing grens
I verontreinig d watertype
watertype
jk
II oorspronkeli
\

'

Fig.44. Invloed ontwatering op het kwelsysteem
Dit houdt in: het dempen van sloten, het verwijderen van
vervuilingsb ronnen en het weer in de oorspronkeli jke staat
brengen van de beken. Kwaliteitsve rbetering van het grondwater kan worden bereikt door vermindering van de bemesting
in infiltratiege bieden; het is dan verder wel een kwestie
van geduld.
De invloed van verstedelijk inq en bebossinq kan niet worden
opgeheven. Verstedelijk ing heeft vergroting van de piekafvoer tot gevolg. Dit heeft o.a. een nadelige invloed op
de meandering. Indien nodig kan de piek worden afgevlakt
met behulp van een retentiebekk en. Hierin wordt een deel
van de piek tijdelijk geborgen. De vermindering van de
basisafvoer wordt hierdoor nauwelijks ondervangen.
Een retentiebekk en is een omkaad gebied, dat in open verbinding staat met de beek.
Piekafvlakki ng kan worden bereikt met een lateraalkana al.
Indien de afvoer boven een bepaalde hoeveelheid komt wordt
het meerdere hierin afgeleid. Het nadeel is dat ook een
deel van de kwel wordt afgevangen.
8.3. Meren en vennen
Het is van belang om de belasting van meren met vervuilende
stoffen te verminderen. De kwaliteit van het grond- en
oppervlaktew ater kan echter alleen verbeterd worden indien
er een strikt Milieubeheer wordt gevoerd. Dit houdt in
een drastische beperking van de emissies uit de landbouw,
de huishoudens en de industrie. Alleen in min of meer afgesloten meren en vennen kan van een apart beheer enig resultaat verwacht worden. Indien ook hier de waterbodem is
verontreinig d, dient eerst dit probleem opgelost te worden
(6.4). Indien dit is gebeurd dan kan gedacht worden aan
de zuivering van eventueel aan te voeren oppervlaktewater door: verlenging van de aanvoerweg, directe zuivering of, aanvoer via helofytenfil ters. In gevallen waar
de aanvoer van Ca noodzakelijk is kan gedacht worden aan
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aanvoer van kleine hoeveelhe den grondwate r.
Indien er een grote brasem populatie aanwezig is moeten
deze als aanvullen de maatregel worden weggevang en; dit
heet Actief Biologisc h Beheer.
8.4. Waterbode ms (zie ook 2.12.J.)

De meest rigoureuz e oplossing zou baggeren en storten ziJn.
Gezien de omvang yan het probleem is dit een zeer dure oplossing. Veel wat~rbodems moeten worden gerekend tot de
chemische afvalstof fen.
Indien het gaat om redelijk geïsoleer de meren kan gedacht
worden aan het vastlegge n van fosfaat door het injecteren
van ijzerverbi ndingen. In Rijnland worden hiermee hoopgevende resultate n bereikt. Soms kan ook gedacht worden
aan afdekken van de waterbodem .
Wat betreft het oplossen van het eutrof ieringsvra agstuk
lijkt het verminder en van de N-belastin g betere perspectieven te bieden dan beperking van de P-belastin g
8.5. Aanvoer gebiedsvre emd water
Lithogeen water is bicarbona at- en co 2 -houdend en sulfaat
vrij. Oppervlak tewater is bicarbona at en sulfaatri jk,
maar bevat nauwelijk s co 2 •
De aanwezigh eid van bicarbona at heeft een bufferend e
werking. De zuren, die bij de afbraak van organisch e stof
worden gevormd leiden daardoor niet tot verlaging van de
pH.
De microbiel e afbraak van organisch materiaal wordt
door een hoge pH versneld, hetgeen leidt tot een verhoogde
trofiegraa d. In zure wateren treedt dit proces niet op,
waardoor de afbraak van organisch e materiaal geremd is.
Doordat de microorga nismen zuurstof gebruiken daalt de
redoxpote ntiaal in de toplaag van de waterbodem . Dit
versnelt het vrijkomen van aan ijzer gebonden fosfaat.
Bovendien wordt dan sulfaat gereducee rd tot giftig sulfide.
In kwelgebie den en ijzerrijk e bodems is dit geen probleem,
omdat dan onoplosba ar ijzersulf ide wordt gevormd. Aanvoer
van gebiedsvre emd water wordt echter juist overwogen als
de kwel is verminder d.
Bij lage redoxpote ntiaal wordt de omzetting van ammonium
in nitraat geremd. Bij hoge pH gaat ammonium over in
ammoniak; dit is reeds in zeer lage concentra ties giftig,
met name voor de wortels van waterplan ten.Event ueel in
te laten water dient te worden gezuiverd , waarbij defosfateren zeer zinvol is. Voorts dient het de volgende
eigenscha ppen te hebben.
-

bicarbona atgehalte tussen 1.5 en 2 meq/l
pH: 6.5-7.5
sulfaat < 0.5 mmol/l
fosfaat < 2.5 µmol/l.

Tabel 7. Kwaliteit seisen gebiedsvre emd water
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Hoofdstuk 8.5.
De aanvoer en daarop volqende infiltratie van gebiedsvreemd
oppervlaktewater heeft tot gevolg, dat de qrondwaterkwaliteit verschuift in de richtinq van die van Rijnwater.
10

0L
1 ~-1..~----.i;;:;-~1ooo~----=-10000
EleclrlSCh Geteldmqs Vermoyen lmSm

1)

Fiq.44.a. De invloed van de aanvoer van qebiedsvreemd
water
De streeplijnen qeven aan in welke volqorde de veg'etatietypen verdwijnen. Vanuit de atmotroophe situatie
eerst blauwqrasland etc. Vanuit de lithotroophe toestand
eerst natte heide etc.

Eventueel kan overwogen worden een geringe hoeveelhe id
grondwate r bij te mengen vanwege het Calcium.
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Fig.45. Schema van de processen die optreden na aanvoer
van gebiedsvre emd water (Cals en Roelofs 1989)

8.6. Planvoorb ereiding
Bij de voorberei ding van herstelma atregelen kunnen op basis
van de analyse van het watersyste em, het ecologisc h systeem
en het landschap , kansrijke situaties worden aangegeve n.
In een natuuront wikkeling splan kunnen deze worden beoordeeld tegen het licht van een van de natuurbeh eersconce pten. In het landschap sstructuur plan kunnen de deelbelan gen worden geintegre erd tot een concept voor de inrichting
van het gebied. Concrete maatregel en dienen hierop te
worden gebaseerd .
Het uitgangsp unt wordt gevormd door de beleidsno ta's op
de verschille nde niveaus:
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Rijk: Je Nota Waterhuishouding, 4e Nota Ruimtelijke
Ordening en het Natuurbeleidsplan.
Provincie: waterhuishoudingsp lan, Streekplan
Waterschap: Waterbeheers- en onderhoudsplan.
Hieruit kunnen functies, normen en beleidsuitgangspun ten
worden afgeleid.
De voorbereiding dient te gebeuren in overleg met de meest
betrokken instanties: Waterschappen, consulent Natuurbehoud, Landschapsc9nsule nt, provincie en gemeenten.
Voorwaarde voor dé realisatie is tenslotte het verkrijgen
van voldoende subsidie.
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9. SYSTEEMANALYSE

Bij de analyse is het niet alleen van belang een inzicht
te krijgen in de ligging van de grenzen en de verdeling en
van de kwel en infiltratie gebieden ; het is, in verband met
de beschermi ng, ook nodig om te weten waar het kwelwater
precies vandaan komt.
Voor de ligging van kwel en infiltrat ie gebieden kan worden
uitgegaan van GT- en isohypsen kaarten.
GT I-III wijzen op kwel, VI en VII op infiltrat ie. Door
combinati e met tdp- en hoogtekaa rten kan meer inzicht verkregen worden.

Grondwaterstand
zom•
wint•

0-20
0-4'0
0-4'0
4'0-60

50- 80
80-120
-120
-120

Fig.46. GT-kaart
Het meso- en microreli ëf bepalen of in een kwelgebie d GT
I, II of III optreedt.
Indien isohypsen kaarten van verschille nde lagen aanwezig
zijn kunnen uit de verschill en tussen de grondwate rstand
en de stijghoog te van het grondwate r in diepere lagen,
ook conclusie s getrokken worden met betrekkin g tot kwel
en infiltrat ie. Ze zijn ook een hulpmidde l bij de bepaling
van de systeem (stroomge bieds) grenzen
Ook de grondwat erkwalite it en de vegetatie geven aanwijzin gen.
Bodemkaa rten bevatten belangrij ke aanwijzin gen aangezien
de bodemvorm ing een uitdrukki ng is van de hydrologi sche
situatie; bv. podzolen in zandige infiltrat ie gebieden,
eerd- en veengrond en in kwelgebie den.
Op oude topkaarte n kunnen eventueel verdwenen beeklopen
en natte plekken worden teruggevo nden. De toponymen op
oude en nieuwe topkaarte n kunnen deze zoekactie vergemakk elijken (bv. broek= nat laaggeleg en gebied).
Met c 14 en 0 18 analyses kan de ouderdom van het grondwate r
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worden bepaald.
Voor een precieze bepaling van de herkomst van het kwelwater ben je al snel aangewezen op 3-dimensiona le numerieke
modellen; je hebt dan een gedetaileerd inzicht nodig in
de kD- en c-waarden en de drainageweer stand. Een dergelijk
model geeft als uitkomsten niet alleen stijghoogtes en
hoeveelheden , maar ook de stroomlijnen en de ouderdom van
het water, dat zich langs de stroomlijnen voortbeweegt .
Hierdoor is het mogelijk ook de herkomst van kwelwater te
bepalen. Het mode} kan dan geijkt worden met gemeten
stijghoogtes , sloot- en beekdebieten en de chemische
samenstellin g en ouderdom van het grondwater (Fig.19).
Geologische kaarten en profielen kunnen aanwijzingen geven
over de ligging van de hydrologisch e basis, de watervoerende en de waterscheide nde lagen. Hierop zijn ook de
breuken en stuwwallen aangegeven. Dit zijn gebieden met
een grote weerstand tegen horizontale grondwaterst roming.
Het stijghoogtev erhang neemt ter plekke dan ook toe. De
sprengen langs de Oost Veluwe hebben hieraan hun ontstaan
te danken (zie 10.1).
In Fig.48 wordt een doorsnede gegeven lopende van Venlo
tot Velzen. Het is een enigszins geidealiseer d overzicht
van de samenhang tussen topografie, hydrologie, bodemopbouw
en de chemie van het grondwater. Het onderscheidt tussen
le, 2e en 3e orde systemen is licht arbitrair. Merk op
dat in koopveengron den zowel thalassotroo ph als lithotrooph
water kan voorkomen (Kemmers, 1986).

•'

·500

Fig.47. stromingspat roon van het grondwater in het dekzand
De systeemanaly se dient bij voorkeur van groot naar klein
te geschieden (zie bijlage 3).
In de combinatie van kwantitatiev e en kwalitatieve gegevens
ter analyse van een systeem schuilt een gevaar: Het kan
zijn dat een systeem, door allerlei ingrepen reeds is
gewijzgigd, maar dat de kwaliteit van het kwelwater nog
steeds een afspiegeling is van het oorspronkeli jke systeem.
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Fig.48. Grondwate rsystemen in een dwarsdoor snede tussen
Venlo en Velzen.

HOLOCENE

PLEISTOCENE

-- --

.:•.

/

. "Vliet"
·"Veld"
·"Beek"
. "made"
. "polder"

.---------."k oop"

peat sods
podzol soils
earth soils
peat soils
vague soils
peat sools

Winter

'- - - - - - - - • - - - - - Drainage basin 1 '

•vnet' - • • •

·-·--

•veld• DOCllOI aotll

........

_,_

"pokfer• WIQUe 10111

HYDllOl.OGICAL CONDITIONI

or.:--_

~'-----........

~ '+@

'

:_

!'i iso!'-'0 ---;,,--~zoo

zoo

100

0

l()O

100

zoo

•OO

200
100
0ut1uon (d1y1)

200

J
SOIL MOllTUlll CONDITIONI

!

j

o~ ©
~ ?S~
1
iso.__...__._...__,

0

60

•ZO

~ l

1

O

1

1

6C

1

1

1

•ZO

1

~20

IO

60

izo

0

60
Sol motature

60

IOH

120
<mm>

HYDllOCHt!MICAL CONDITIONI

"'\

1rf

\

1\
\

1o'

66

10•

\
10•

10•

•rf

•O'

10·

Elecmc conc1uet1vity (mS m·'l

10. SYSTEEMBESCHRIJVINGEN
Nederland kan worden verdeeld in een aantal grote grondwatersystemen, zoals: de Veluwe, het Drents plateau, de Grote
Slenk in Oost Brabant, de poldergebieden etc. Deze zijn
weer onderverdeeld in deelsystemen als: beekdalen en polders. Hierin zijn weer afzonderlijke percelen te onderscheiden.
10.1. De Veluwe

/

De Veluwe is een gebied met een relatief groot hoogteverschil. De grenzen worden gevormd door het Valleikanaal in
het westen, het Randmeer (eigenlijk incl. de IJsselmeerpolders), de Yssel en de Rijn (eigenlijk de Betuwe). De
Gelderse Vallei en de Ysselvallei zijn voormalige gletscherdalen. De Oostrand is gestuwd en steiler dan de Westflank.
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Fig.49. Kwel- en infiltratiegebiede n op de Veluwe
De Stuwwal bestaat uit een afwisseling van vertikale
zand en leemlagen. Het verhang van de grondwaterstand is
daarom groot en verloopt trapsgewijs. De grondwaterstand
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volgt aanvankelijk min of meer het maaiveld, maar op de
hogere delen ligt de grondwaterst and enkele tot tientallen
meters onder het maaiveld. Daar is de fluctuatie niet
afhankelijk van dag-of seizoensvari aties van de nuttige
neerslag, maar van de jaarverschil len. Door de lange weg
die het water in de onverzadigde zone moet af leggen en
de hoge bergingsfact or, is de reactie van de grondwaterstand nl. vertraagd (tot 8 maanden). In de postglaciale
erosiedalen zijn op de noord- en de westflank beken
ontstaan. Omdat op de stuwwal op de oost- en zuidflank
de grondwatersp iegel al op hoog niveau dicht onder het
maaiveld voorkomt zijn hier sprengen gegraven. De sprengkoppen liggen direct bovenstrooms van de vertikale leemlagen. Door de genoemde traagheid, welke nog wordt
versterkt door de hoge bergingsfact or en kD-waarde, en
het zeer grote gebied zonder open water afvoer, varieert
het systeemdebie t weinig in de tijd. Dit geldt ook voor
de afvoer van beken en sprengen. Het grootste deel ervan
heeft, ondergronds, een lange weg afgelegd en vormt de
zgn. basisafvoer. In de natuurlijke toestand komt slechts
een relatief klein deel uit de directe omgeving van de
beek; dit vormt de zgn. snelle afvoercompon ent.
Daarbij komt nog dat het neerslag-ove rschot en zeker de
variatie erin gering is t.o.v. de opbolling (grondwaterstand op de waterscheidi ng-waterpeil ontwaterings basis,
15 m over een afstand van 10-20 km).
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Fig.50. Het stromingspat roon in de Ysselvallei
D! waterbalans van de Veluwe luidt als volgt (in miljoen
m /jaar):
Nuttige neerslag = beekafvoer + grondwateron ttrekking +
systeemdebie t (grondwatera fvoer)
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337

=

35 + 81 + 221

De afvoeren in de valleien zijn om voor de hand liggende
redenen veel meer seizoensa fhankelijk (fig.13).
Door het ontbreken van klei en veenlagen is het water in
het infiltrati egebied zeer zacht; EG en IR zijn zeer laag.
In de kwelgebie den is het water lithotroop h.
Door het voorkomen, van stroom- en dekzandru ggen langs de
Yssel is de afvoe~ van kwelwater langs de voet van de
stuwwal slecht. Plaatseli jk, zoals ter plaatse van het
Faisanten bosje bij Middachte n, komt hier veen voor. Door
het vrijwel ontbreken van landbouw op de Oost- en de
Zuid-Veluw e is de waterkwa liteit nog zeer goed. Vooral
in de Gelderse Vallei is, als gevolg van de intensiev e
veehoude rij de waterkwa liteit veel minder.
De grondwate rstanden zijn verlaagd als gevolg van:
de bebossing , de onttrekkin g van grondwate r voor drinken industriew ater, de aanleg van de Ysselmeer polders en
de polderpei lverlaging en in de omringend e valleien.
Hier is dus ook de afvoer versneld. De afvoer van beken
en sprengen is verminder d.

10.2. Beekdalen (zie ook 3.)
In het Oosten en Zuiden van ons land komen min of meer
evenwijdi g verlopend e beeksystem en voor. De afstanden
variëren van 5 tot 20 km. De ertussen liggende ruggen
zijn voor een deel niet ontwaterd .
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Fig.51. Dwarsdoor snede van een beekgebie d.
De hoogteve rschillen en dus de opbolling , de horizonta le
afmetinge n en de kD-waarde n zijn veel geringer dan op de
Veluwe. Het systeem debiet is geringer en de variaties
dus relatief groter. De basisafvo er is kleiner. Uit fig.22.
volgt, dat de beschermi ng van de grondwat erkwalite it niet
alleen maatregel en in de buurt van de beek vereist maar
juist ook op grotere afstand.
Het regionale Veluwe systeem kan verdeeld worden in subregionale systemen zoals de beekgebie den en deze weer in
subsystem en als de Empense en Tondense heide.
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10.3. De duinen
De duinen zijn niet alleen van belang uit een oogpunt
van zeewering en natuurbehoud , maar de eronder gevormde
zoetwaterbel vormt ook een bariëre tegen de indringing
van zout grondwater.
De vorming van de zoetwaterbel is te danken aan het
verschil in dichtheid tussen zoetwater en het brakke
water in de ondergrond. In de duinen ontstaat een
opbolling van de 9rondwatersp iegel onder invloed van het
neerslagovers chotr. Het zoete water drijft uiteraard op
het brakke. Door het dichtheidsve rschil ontstaat er een
zoetwaterbel waarvan de diepte ongeveer 40x de hoogte
van de zoete grondwatersp iegel boven de zoute grondwaterspiegel is.

v

Fig.52. Principe van het ontstaan van de zoetwaterbel
Op de grens tussen zoet en zout grondwater geldt:
(h

+

De dichtheid zeewater

a)

* p=

h

*

p• = 1.025,
h

=

40

r·
dus h

=

a/0.025 of:

* a

Omdat het water in de ondergrond vaak niet zout maar brak
is, is het dichtheidsve rschil kleiner en de bel dus minder
diep.
Door de relatief geringe uitgestrekth eid is het systeem
kwetsbaar. Het is daarom goed, dat de gevolgen van de
onttrekking van het zoete duinwater voor de drinkwatervo orziening in ieder geval kwantitaief worden gecompenseer d
door de infiltratie van rivierwater. In de overgangszon e
van de duinen naar het polderland worden zowel atmo-,
litho- als thalassotroo ph water aangetroffen .
10.4. Natuurgebied de Reitma (Bijlage 8)
Het natuurgebied de Reitma is een blauwgraslan d gelegen
langs een de Elperstroom in Drenthe.
In het verleden is de beek genormalisee rd en het peil
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ervan verlaagd, teneinde de ontwatering van het omliggende
landbouwgebied te verbeteren. Ter conservering van gebiedseigen water zijn in de watergangen, die de Reitma uitstromen stuwen geplaatst en is tussen het gebied en de beek
een ondergrondse lemen dam geconstrueerd. Als gevolg
hiervan werd het lithotroophe water in de wortelzone vervangen door atmotrooph water.
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Fig.53.Hydrologisc he veranderingen in de Reitma
om de situatie te verbeteren is in de beek een stuw
geplaatst; deze wordt •s zomers en •s winters op een
hoog peil gehouden. De calcium-rijke kwel werd daardoor
weer gericht op het natuurgebied. Het blauwgrasland
regenereerde echter niet, omdat in de bovengrond een te
dikke laag atmotrooph water aanwezig (veen heeft een
hoge bergingsfactor) bleef. Dit probleem werd opgelost
door herstel van de begreppeling.
10.s. Perceel

Het kleinst denkbare subsysteem is het perceel: in de
breedte is de horizontale afmeting niet groter dan rond
100 m. Het reageert zeer snel op variaties van de nuttige
neerslag en is kwetsbaar voor systeemverandering en. De
opbolling is ongeveer even groot als de nuttige neerslag.
Bij een redelijke kwelintensiteit, een kleine drainageweerstand (kleine slootaf stand) en een hoog slootpeil is de
kans, dat tijdens het vegetatieseizoen lithogeen water in
de wortelzone voorkomt het grootst. Wordt de drainage weerstand vergroot en het polderpeil verlaagd dan zal de waterkwaliteit in de wortelzone zeer waarschijnlijk atmogeen
worden.
De grondwaterstandsf luctuaties worden groter, de wortelzone
droger. Dit proces wordt nog versterkt omdat bij infiltratie vanuit de sloot de infiltratie weerstand (= drainageweerstand) wordt verhoogd door de in het water zwevende
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deeltjes, die zich op de slootwand afzetten (slootwand
effect) •

zomer

winter
\

J __..-- ~t.. _,1_ - P-LJ_.,,..IC- - - Ll. "
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î
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î î î

b

- Toename kwel
atmotroophe invloed

Fig.54. Grondwatersy steem in een perceel voor (a) en na
(b) peil verlaging en L-vergroting
Vermindering van de slootafstand heeft als nevenvoordee l,
dat het percentage open water in het gebied groter wordt.
De bergingscap aciteit van het oppervlaktew atersysteem wordt
dan groter, waardoor er minder fluctuaties optreden.
Door peilverhogin g in de sloot wordt de kwelstroom meer
richting perceel gedwongen,
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11. VRAGEN

;,.', Merklaar waarom op perceelsniveau een verandering van het
\ " /~penwater peil slechts voor ongeveer de helft doorwerkt
. '·' . ·. · , ... ·, .. :. ,
in de verandering van de grondwaterstand?
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2. Door maatregelen in de omgeving van een natuurgebied
neemt de kwel af. Er is nog geen afname van de hoeveelheid
bodemvocht te constateren. Wel treedt een wijziging van
de vegetaties~m nptelling op. Noém de parameteps van ~
gr_pti;=w erkwal :te1~. (fysisch~/èn chem~he), ,die hieyvoor
·
yéra woorde. Jk z1Jn.
/

, \ .. ;

''t

' ~·" '

3. Wat is de invloed van beeknormalisatie op de gemiddelde
jaarafvoer en op de zomerafvoer. Motiveer je antwoord.
4. In "Koopveen"gronden kunnen twee watertypen voorkomen.
Geef hiervoor een verklaring.

s.

ie redenen arom
ken de
aliseerde
gen
er wordt
~ uatie niet

d
Ge~f

/

6. Geef drie redenen waarom ongestoord hoogveen een stabiele
standplaats garandeert.
7. Waarom heeft veen een matigende invloed op de afvoer van
oppervlaktewater.

s. Is de zoetwaterbel onder de duinen een kwetsbaar of

weinig kwetsbaar hydrologisch systeem. Verklaar dit in
termen van systeemeigenschapp en en -kenmerken.

;

,

'0 'i ~ \'\

9. Een klein nat natuurterrein met een langgerekte vorm is
in hydrologisch opzicht een kwetsbaar systeem. Verklaar
in de termen van systeemkarakterist ieken.
dit
vi-W\}
. 1

~VJ..,l

10. Het Veluwesysteem bestaat uit de Veluwe met aangrenzende

val·leien In de IJsselvallei wordt het polderpeil verlaagd.
In de Gelderse Vallei neemt daardoor de· kwel toe of af?

11. Stel dat in een laagveengebied met beginnende hoogveenvor-

ming de aanvoer van kwel vermindert. In de zomer treedt
verdroging op. Er is oppervlaktewater voorhanden. Welke
maatregelen zou je aanbevelen en waarom.

12. Zelfde vraag voor een hoogveengebied, in de omgeving

waarvan de ontwatering is geïntensiveerd.
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BIJLAGE 1. Diagram van het water- en vegetatiesysteem
HYDROLOGISCH SYSTEEM
GROND- EN OPPERVLAKTEWATER
Het grond- en oppervlaktewatersy steem bestaat uit een variabele
invoer en uitvoer, verbonden door een systeemdeel met de eigenschappen berging, weerstand (bij grondwater 1/k; bij oppervlaktewater
1/km) en kwaliteit en de/kenmerken als systeemdebiet, opbolling
·
en kwetsbaarheid
zijn dezelfde: (grond)waterstand of
variabelen
De in- en uitvoer
stijghoogte, debiet en waterkwaliteit.
De systeemeigenschapp en zijn voor grondwater vrijwel constant,
voor oppervlaktewater variabel. Het grondwatersysteem en oppervlaktewatersysteem zijn verbonden door de drainageweerstand (r).
Deze kan worden veranderd; de relatie tussen grond- en oppervlaktewater kan ook worden beïnvloed door het plaatsen van stuwen.
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Fig. 1. Schema de samenhang van het water- en vegatiesysteem
Het landschap hangt sterk samen met het oppervlaktewatersy steem:
natuurlijke oevervegetatie, maar ook beekbegeleidende beplanting
in het algemeen en bv. houtwalbeken.
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BIJLAGE 2: Stiffdi agramm en van enige waterty pen
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- Natriumchloride-type
Dit type water komt in belangrijke mate overeen
met zee water. Het wordt gekenmerkt door een
hoge ionenconcentratie.
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- Infiltratie-type
De totale ionenconcentratie is laag. De vonn van
het diagram is uiteenlopend. Het is geïnfiltreerd
regenwater (atmoclien) dat op zijn weg door de
bodem nog weinig ionen heeft opgenomen.

2.

- Calciumbicarbonaat-type (Ca(HCO,)i)
Dit type wordt gekenmerkt door een hoge hardheid als gevolg van het oplossen van kalk ..Het is
het eindprodukt van geïnfiltreerd regenwater
(lithoclien) in kalkrijke bodems .. De sulfaten zijn
door sulfaatreductie verminderd.
- Natriumcarbonaat-type (NaHCO,)
Dit water kan ontstaan in continentale continenten, die met zout water in aanraking zijn geweest,
wat weer door zoet water ia vervangen.
- Calciumchloride-type (CaCla)
Dit water ontstaat wanneer zout water in een
sediment infiltreert, dat met zoet water in aanraking is geweest.
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Meng water-type
Dit water ontstaat na menging van het natriumchloride-water met het calciumcarbonaatwater.
De lonenconcentratie varieert sterk.

BIJLAGE 3: Hiera rchisc he benad ering- van het grond waters ysteem
Telesc opisch e of "inzoom" benade ring m.b.v. de hiërar chisch e opbouw van de hydrol oqie

hiërar chisch e opbouw van de hydrol oqisch e struct uur door een
laagsg ewijze stapel ing van:. (a) zeer vele kleine ,lOCJa le stromings stelse ls op, (b) een volgen de laag van meerd ere, groter e,
subreg ionale stelse ls op,/ (c) een laaq van enkele grote tot
zeer grote region ale en suprar egiona le strom ingsst elsels biedt
grote moqel ijkhed en tot een eff icient beleid en behee r van alle
aspect en van waters ysteme n.
De

Indien eerst het groter e hydrol oqisch e kader waarbi nnen een
proble ençebi ed, b.v. een bedrei gd natuur qebied , ligt bekend is,
kunnen de randvooi:waarden in ruimte en tijd voor de stromi ng
naar en uit een derge lijk gebied goed worden vastge steld. Vervolgen s wordt voortg aand qefocu sseerd ("ingezoomd") op het probleemg ebied qua vraag stellin g, gegeve nsverz amelin g en gegeve nsbewerk ing, totdat het vereis te niveau van antwoord op een pro:bleem is gevonden.
De hydrol oqisch e systee manal yse biedt op die wijze een zeer ef-

ficien te methode om doelg ericht met schaar se tijd, mensk racht
en hulpm iddelen proble emopl ossend om te spring en. In systee mtermen beteke nt dit dat vanui t een afzon derlijk , kleine r deel
het groter e geheel niet kan worden begrep en. De omgekeerde
hiërar chisch e weg van overzi cht naar detail , van geheel naar de
onderd elen biedt door de voortg aande verfij ning bij de telesc opische benade ring deze mogel ijkheid wèl. Ander zijds is bij een
derge lijke aanpak ook steeds een inhoud elijke terugk oppeli ng
tussen de versch illend e hiërar chisch e niveau ' s en stromi ngsstelse ls mogel ijk en noodz akelijk . Enkele voorbe elden hierva n
zijn recent e hydrol oqisch e systee mkarte ringen in Sallan d, ZW
Drenth e, zuid-H olland , het Merkske dal en de Domnelbeemden in
Noord -Braba nt.
9ij de karter ingen van het Merkske en de Oommelbeemden werd,
omdat het groter e hydrol ogisch e systee mkade r aanva nkelij k nog
ontbra k, begonnen met gedet aillee rd, locaal onderz oek in en
rond de te beschouwen natuur terrein en. Al spoedi g bleek dat de
hydrol ogisch e situat ie ep systeemopbouw ter plaats e alleen konden worden begrep en als het omliggende gebied in een veel wijdere ongeving evenee ns werd bestud eerd. Pas toen dit breder e
kader beschi kbaar kwam kon de situat ie worden doorzi en en een
afgewogen, hiërar chisch opgebouwd pakke t van beleid s- en beheersa dvieze n worden geform uleerd .
Dit is dan ook de reden dat in de hiërar chisch e reeks van regio
naar stroom qebied naar beekda l naar indivi duele beemd iedere
schake l zijn eigen plaats en functi e heeft en in de juiste
tijd/ru imteli jke volgor de bestud eerd dient te worden.
(Garri tsen, 1988a) wordt zichtb aar hoe voor het so
In figuur 1
CRM reserv aat "De Oomnelbeemden" bij st Oedenrode drie sterk

hyversc hille nde Scha len van ruim te en tijd nodig ZlJn om de
.
drolo gisch e situa tie in dit reser vaat te begr ijpen
g
In de kern van het gebiec:l komt schoon kalk rijk kwel water omhoo
redat vele kilom eters verd er in het infilt ratie gebie c:l van het Dek<:1lonale yron dwat erstr omin gsste lsel van de Mid- 8raba ntse vege zandrug eeuwen geled en infil treer de. Aan de rande n van de in de
tatie kund ig waar devo lle beemden dring t een ondie per,
tellaats te decen nia sterk door de landbouw verv uild strom ingss n.
sel vana f de aangrenzende ~ogere rand van het Dommeldal binne
Binnen de beemden zijn nog weer zeer ondie pe lensv ormi ge stroeming sstel sels van recen t regen wate r tusse n de sloo tjes aanw
reel
Domm
zig. Tens lotte komt het gebie d bit hoogwaters van de
gelm atig nog korte tijd onde r verv uild oppe rvlak tewa ter.

e
Een lande lijk-d ekke nde, inven taris erend e maar nog voor lopign
biede
r
hydr ologi sche overz ichts syste emka rterin g kan het kade
bij
voor het form ulere n van land elijk belei d en behe er, b.v.
den
:waar
natuw
het integ rale wate rbehe er en de plaa ts van de
daar in.
iSpec ifiek e maat regel en voor indiv iduel e natu urter reine n vereen
gen
rterin
sen echte r aanv ullen de, gec:l etaile erder e syste emka
gemode llerin gen. Die kunnen direc t binne n de grote re kade rs
is
Het
n.
snede
plaa tst worden en vervo lgens op maat worden toege
g op
echt er niet nodig om een hydr ologi sche syste emka rterinske en
Merk
bij
dele
schal en van 1: 10 000 of grote r, zoals ten
Een
Dommelbeemden nodig bleek , land elijk dekkend uit te voere n.
uitei ndel ijke land elijk e basis karte ring op basis van de hydro
echlogis che syste eman alyse op een scha al van l : 50 ooo lijkt
eter nood zake lijk als fundament voor een samenhangend, doelg
rich t, land elijk , regio naal en locaa l integ raal wate rbehe er.
Liter atuu r
rDigg elen, R. van, A.P. Groo tjans , 1988, Hydr o-eco logis ch onde
zoek Gere cht. Vege tatie en grond water syste men. Concept rapport Lab. van Plant enoe colog ie, R.U. Gron ingen .
in
Garr itsen , A.C. , 1988a, Strom ingss telse ls en Wate rkwa liteit rg.
de Dommelbeemden, Cons ulent schap NMF Noord Brab ant, Tilbu
oloStuurman, R.J., A. Biesh euve l, J. L. van der Mey, 1988, Hydr met
iaal
spec
dan
gisch e syste emka rterin g rond beek dalen en
betre kking tot het Merkske. Deel rappo rt 3. DGV-TNO/WA, os
87-43 .
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Figuurs

Inzoomen vanuit het overzicht over een groot gebied
naar het detail. Allereerst worden grote, regionale
systemen onderscheiden . Vervolgens wordt in stappen,
waarbij de grote lijnen in het oog worden gehouden,
naar her. detail gegaan (Garritsen 1988a).
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BIJLAGE 5: Overzicht van stalenset s en ingreep scenario' s
laagveen en mesotrof e moerassen
1. Vlierveen met kleine zeggenmoeras (Caricetua curto-echin atae)
mesotrafen te, kalkmijdend e verlandingsg emeenschap van kleine zeggen in
laagveenmo erassen; kwelsituati e met GT 1, grondwater lithoclien, zwak
zuur tot neutraal
2. Vlietveen met veenmosrietl~d (Pallavicini o-Sphagnet ua)
mesotrafent e verlandingsg émeenschap , veelal veenmosrijk , in laagveengebieden; kragge in kwelsituati es met GT 1, grondwater boven atmoclien
en zuur, onder lithoclien zwak zuur tot neutraal
hoogveen, vennen en vochtige heide
3. Veldpodzol met vochtige tot natte heide (Ericetwa tertalicia)
oligo(- tot meso)trafen te gemeenschap van vochtige heide; wegzijgings situatie met GT 111, grondwater lithoclien en zuur
4. Gooreerdgro nd met heischraal grasland of vochtig borstelgras land (Nardo-Gentiane tum pneumonanthes)
kruidenrijk e schraal grasland met dwergstruik en op vochtige tot natte,
zwak lemige zandbodem b.v. op de hogere delen van beekdalen, vooral in
Noordoost-N ederland; GT 111 met afwisselend zijdelingse wateraanvoe r
en inzijging, grondwater afwisselend litho-/atJlo clien en zwak zuur
graslanden
5. Madeveen met drassig hooiland (Crepido-Ju ncetwa)
tamelijk voedselrijk hooiland (dotterverbo nd) op natte, 's winters met
vooral regenwater geinundeerd e hwaeuze zand· of veengrond met horizontale en verticale grondwatera anvoer; optimaal als beekbegelei dende gemeenschap; lcwelsituati e met GT II, grondwater lithoclien en licht zuur
6. Koopveen met blauwgrasla nd (Cirsio-Mo linietua)
blauwgrasla nd op zwak zure, tamelijk voedselarme laaggelegen veengronden in het westen en noordwesten van ons land; kwelsituati e aet Gt 1,
grondwater lithoclien
7. Beekeerdgro nd met blauwgrasla nd (Cirsio-Kol inietua)
als 6, op middelhoog gelegen zwak zure, vrij voedselarme , zeer humeuze
lemige zandgrond in beekdalen in Oost- en Zuid-Nederl and
·
bossen
arpinetUll)
8. Oude kleigrond met ~i'ien-haagbeulcenbos (Stellario·C
vochtig, soortenrijk loofbos in Drente, de Achterhoek en het oostelijk
deel van het rivierengeb ied op matig voedselrijk e, in het algemeen
licht zure oude kleigrond met keileem waarop een dunne laag humeus,
sterk lemig fijn zand; bovenste bodemlagen kalkloos, beneden GLG vaak
kalkrijk; lcwelsituati e met Gt III/Y, grondwater lithoclien
9. Vlietveen met elzenbroekb os (Carici elongatae • Alnetua)
elzenbroekb os op natte, slappe, ongerijpte en onveraarde veenbodem in
Vest-Nederl and, vooral waar die veengebiede n uitlopen tegen de hogere
zandgronden , lokaal ook wel in beekdalen in het pleistocene gebied;
eindstadiwa in de verlanding in ain of aeer eutrofe wateren; GT I,
grondwater bovenin profiel l!thoclien, relatief zuur en voedselarm,
dieper in profiel gevoed door lithoclien kwelwater
verdroogd grasland
10.Veengron d met verdroogd blauwgrasla nd (fragmentai r Cirsio-Moli nietum)
verdroogde vorm van 6 en 7 op zwak zure, tamelijk voedselarme , kleiige
veengrond waarvan de bovenlaag is veraard; kwel· tot wisselend kwel-/
inzijgingss ituatie met GT I/III, grondwater atmo·/litho clien

•

Tabel 15. Omschrijving van de ingreepscenari o's. Bij de uitwerking is uit·
gegaan van een ingreep in de wijde(re) omgeving van het terrein
waarin zich de betreffende standplaats bevindt, behalve bij 6.
1. Versterkte drainage ten behoeve van de landbouw
- verlaging grondwaterstand via verlaging van de slootpeilen en/of begreppeling (stimulering afvoer neerslágoversc hot).
2. Versterkte drainage plus waterconserver ing ten behoeve van de landbouw
- als 1, waarna (te sterke) ver;.roging in voorjaar en zomer wordt tegengegaan door aan het eind van' de periode met neerslagoversch ot (april)
het slootwaterpeil op te zetten door stuwen - re11111ing van de afvoer
van (het restant van) het neerslagoversc hot.
3. Versterkte drainage plus aanvoer gebiedsvreemd water ten behoeve van de
landbouw
- als 1, waarna te sterke verdroging in voorjaar en zomer wordt tegengegaan, indien het conserveren van het neerslagoversch ot (scenario 2)
niet toereikend is, door in voorjaar en zomer gebiedsvreemd oppervlaktewater aan te voeren dat vanuit de sloten infilteert om het grondwater te voeden.
4. Grondwaterwinning ten behoeve van de drink· en industriewaterv oorziening
- ontrekking van grondwater, doorgaans uit diepe pakketten, waarbij in
dit scenario wordt uitgegaan van een gelijke winningsintens iteit gedurende het gehele jaar.
5. Beregening uit grondwater ten behoeve van de landbouw
- ontrekking van grondwater van betrekkelijk geringe diepte in de zomer.
6. Interne waterconserveri ng ten behoeve van het natuurbehoud
- interne beheersmaatreg el gericht op het verhogen van de grondwaterstand in winter en voorjaar, waarbij ook de voeding van het grondwater
toeneemt, door het remaen van de afvoer van het neerslagoversch ot naar
de sloten met behulp van het aanleggen van dammetjes en stuwen in
greppels en kleine sloten.
Bij iedere staal, behalve 10, is apart aangegeven de verwachte botanische natuurbehoudswaarde na herstel van de oorspronkelijke waterhuishouding.

,
Tabel 16. Overzicht van·ête per standplaatstype beschouwde scenario's.
scenario
1

2

-------------------------------------------vlierveen/klein e zeggenaoeras x
1.
x
2. vlietveen/veen aosrietland
x
x
3. veldpodzol/voc htige heide
x
x
4. gooreerd/heisc hraal grasland
x
5. madeveen/drass ig hooiland
x
6. koopveen/blauw gitasland
x
x
7. beekeerd/blauw grasland
x
8. klei/eiken·haag beukenbos
x
9. vlietveen/elzen broekbos
10.veen/verdroo gd blauwgrasland

3

4

5

6

--------------x --------------x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x

x
x
x
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BIJLAGE 6: Verband tussen specifieke afvoer, stroomqebied sgrootte,
helling en grondsoort
bijlage
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GROOTTE STROOMGEBIED

111

HA

Verband tussen specifieke afvoer en stroomgebiedsgrootte
De door het waterschap gehanteerde afvoernormen liggen 1n het gearcttrde gebied met als
uiterste de afvoernorm voor de hoge zandgronden. zoals de stuwwallen bij Nijverdal. en de
afvoernorm voor d1 sterk hellende lem1ge gronden. zoals de hnkenberg in Oldenzaal

•
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BIJLAGE 7: Factoren die een rol spelen bij het creëeren van
kansrijke situaties
ECOLOGISCH:
Voorwaarden:

- Duurzaamheid : Grote gebieden - Zaadbank dichtbij
- Stabiliteit/d ynamiek

- Gradiënten

- Ruimtel,jijke afwisseling - Scheiding/ve rbinding
Standplaatsf actoren:
- Vocht:

hoge grondwaterst and, geringe fluctuatie, *kwel
(Ca-rijk, schoon grondwater)

- Nutriënten: geringe belasting en verrijking
- pH: standplaats afhankelijk
- Buffercapac iteit: vocht, zuur, fosfaat
Overige: - Brakke gebieden
WATERHUISHOUDKUNDIG: - Stroomgebied en

* Schoon grondwater
* Kwelsystemen

- Hoge bergingscoef f icient (klink)
- Grote drainageweer stand
- Schone waterbodem/o ppervlaktewa ter
- Conservering gebiedseigen water
- Bescherming infiltratie gebieden
- Dimensioneri ng/Vormgevin g watergangen
BODEMKUNDIG: - Ongestoorde bodems

- Niet teveel verrijkt

- Veen en kleigronden (ook zure)
- Gronden met zuurbufferin g (calcietrijk , klei en
zavel)
- Zand met ondiepe keileem
PLANOLOGISCH: - Bescherming: * planvorming * relatienota * aankoop
LANDSCHAPSKUNDIG: - Landschapss tructuur met toekomstwaar de
* structuurdra gers
* maatschappe lijke wensen: oa. variatie
* maatsch. mogelijkhede n: financiën, fysiek
- Visueel Landschappe lijk is afgeleide

•
to

H

l:.4

~t:tJ

fig. 7: De h)•drologische veranderingen na de verschillende ingrepen in het

systeem van de Reitma (Drenthe).

1.

J.

"
1 1
"Reitma~•O
,
.
,
.
,, , ,
, ,, ,
,,,,,"

situatie voor 1970 ~
, /," J

/ , ,, "'Y.a
,• '/'

,

"
1 ,
"Reitm~.
, ,,~:"~
," , " ,

J

/,JY..

un:·
/',,,•,,,

.. "''
~

~·

ïo

situatie 1981-1982
~
Jt

,

o:>

' ' , '/1
'',,,.

,

p.~

CD ....

",·,

u.

:;tl N
CD ....

sluw

.... \Q

rt ....

aPI \Q::s

<
PI

::s

p.

W/UD..A

CD

Stuw voor peilverhoging in de zomer. Ontstaan mengwatertype.
Standplaats weer nat. maar de waterkwaliteit is nog niet
goed geschikt voor blauwgrasland.

ondoorlatende laag
.
neerslagwater type - mineraalarm (weinig Calcium)
grondwatera~h~!.9_type-"!i.~~alenrijk (veel Calcium)

~

rt
CD

11
::t

....s::VI
::t
0

4.

"
1 I
"Reitma~O
,
,, , ,

.
,,,,/,

situatie 1970-1981 ~

/,~

/,',',''/'

~~'..,,:,.:·

,,

-

, ,,
, ,,,.
.
-'\'- '1 "

situatie anno 1986 ~
/

.

/,V.
,

!.

1

,,,,,,
'.-:-:'~·~

:..~:~/

,

'

\ . ,V. i\d'\
• \· ,·
\."

(\V ,,\_

1 \,,(\ '

verarmen
vegetatie
,..,)!!•"'P'}~

....::s&

..
' I
··Aeitm~.ÎQ

:, :,,"

\Q

-'', ' / I

<
I»
::s

stuw

::t
CD

afvoer
wegtrekken
/ kwel

rt

::s
PI

rt

--

Achteruitgaan waterkwaliteit en kwantiteit: verdrogen van
de standplaats. teruggang butterend vermogen. verzuring

s::
s::

11
Stuw voor de peilverhoging in de winter. interne drain voor •) ',\) ~~,,,,;-i·t'g
oppervlakkige afvoer van neerslagwater.
· : ,, i:.,
·:. : 1•l
Standplaats weer nat en kalkrijk, terugkeer blauwgrasland- . . .
CD
veaetatie.
\ ' 1 1 • \"
~

i

~

g:

j

BIJLAGE 9: Eigenschappen kwel- en infiltratiegebiede n

GRONDWATERSYSTEEM
systeem: onveranderbaar

I

Weerstancisqebied

Infiltratiegebied

Enerqieverschillen
Berging
weerstand
Kwaliteit

Kwelqebied

Stroomricht: neerw.
Grondvaterst: diep
Fluctuatie: qroot
Frequentie: klein
Berqinq(scoef): groot
Temp: ral.laaq

opwaards
ondiep
klein
groot
klein

Mineralisatie: groot

wisselend (afh.
microrelief)

(C02, P, N)

Uitloqinl)
pB: laa9
At:.otroof: ca ana
P: fixatie
N: nitrificatie

AanreiltinCJ

Oplossing ca
(denitrificatie)

~

'

..

'

hOOCJ
Lithotroof: ca rijk
opl/fix
nit/den/amm
eerd/veen

BodeJI: podzol

BufferiDCJ: klein

hOOCJ

* vocht
• zuur

groot

---------
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BIJLAGE 10: Gro ndw ater stro min g in Wes
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droogmakerij

Noordzee

IJsselmeer
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B
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lil

basis

D

10 , 1 enz.

c0 , c1 enz.

watervoerend pakket
scheidende laag

begrenzing zoetwaterzak
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