SAWAX
de ‘slimme’ stuw
Introductie

Daarmee is het onderzoek feitelijk als volgt te karakteristeren:

Sinds het voorjaar van 2015 loopt een proef binnen het beheergebied van
Waterschap Vechtstromen in Oost-Nederland met de werking van de SAWAX; de
‘slimme’ stuw. Deze stuw is bedacht en uitgevoerd door een consortium (De Bakelse
Stroom, Avallo, Know H2O en Van de Weert Engineering). Waterschap Vechtstromen
zorgde voor de financiële middelen en de proeflocatie. Bijdragen zijn verleend vanuit
het Ministerie van I&M en het project Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON).

• tot en met 2014: uitgangssituatie;
• 2015: SAWAX operationeel (zonder wateraanvoer in het groeiseizoen);
• 2016: SAWAX inclusief wateraanvoer operationeel (met ‘lekkage’ in westelijk deel);
• 2017: SAWAX inclusief wateraanvoer operationeel (‘lekkage’ verholpen).

Monitoring
Wat is een SAWAX?
De SAWAX - Smart Adaptive WAterlevel eXtender - is een stuw die als doel heeft om
in hellende gebieden water gecontroleerd vast te houden in (perceel)watergangen,
die onder de huidige omstandigheden geen optimaal peilbeheer kennen. De SAWAX
kan automatisch tot een 0,5 m hogere bovenwaterstand in de perceelwatergang
realiseren. Daardoor wordt het door het waterschap gevoerde peilbeheer over een
veel grotere oppervlakte effectief. Ook kan hierdoor meer (zoet)water worden
geconserveerd.

In het voorjaar van 2015 is een meetnet ingericht dat informatie verschaft over
waterpeilen van de kavelsloten beneden- en bovenstrooms van de SAWAX, over
grondwaterstanden op de percelen en over de hoeveelheid aangevoerd water. Via
sensoren en loggers worden automatisch, elke twee uur, de waterstanden
geregistreerd.

Figuur 4: Meetopstelling SAWAX-proefveld te Arriën. Slootpeilen en grondwaterstanden worden
continue elke twee uur gemeten. Bij de SAWAX zelf vindt registratie van aanvoer van water plaats.

Naast de metingen worden ook modelberekeningen met Hydrus_2D uitgevoerd om
water- en stoftransport (tracer) in de percelen beter en ruimtelijk in beeld te krijgen
(transecten). Het model berekent hoeveel water infiltreert vanuit de sloten naar het
perceel en naar de ondergrond.

Figuur 1: De SAWAX is met name een zeer geschikte maatregel in de hellende gebieden/zandgebieden
(geel en rood op de kaart), maar in principe toepasbaar in alle gebieden met maaiveldverloop (verhang)
of waar je een apart peilvak zou willen instellen.

Proeflocatie

Figuur 5 en 6: Schematische voorstelling watersysteem in hellend gebied zonder SAWAX. en
Schematische voorstelling watersysteem met inzet van SAWAXen.

Figuur 2: De oranje percelen zijn de SAWAX-proefpercelen.

De SAWAX is geplaatst op de huispercelen van agrariër Wim Bakhuis te Arriën.
Het bedrijf kampt met droogteproblemen vanwege de ligging hoger op de
beekdalflank. Een gedetailleerde bodemkartering heeft dit bevestigd.

Figuur 7: boven en beneden-waterstand bij de SAWAX (SAWAX004/blauwe lijn is bovenstrooms &
SAWAX005/rode lijn is benedenstrooms). 2015 is het jaar zonder wateraanvoer.

Voorlopige resultaten
Om langer door te kunnen meten en vanwege de mogelijke opschaling naar andere
(zand)gebieden is het project onder het Programma Lumbricus ondergebracht.

Figuur 3: Boorpuntenkaart omgeving SAWAX-proefveld te Arriën links en bodemprofielen SAWAXproefveld Arriën (Van Essen, 2015).

De bodem op de proeflocatie is zandig (veldpodzolen, Hn21). Na uitspoeling uit de
bovengrond is onder de bouwvoor de opgeloste ijzer en humus weer neergeslagen.
De zomergrondwaterstand (GLG) varieert op de percelen tussen de 100 en 165 cm
minus maaiveld (volgt maaiveldverloop).

Uit de metingen en berekeningen blijkt dat het effect vooralsnog beperkt is: circa 90%
van het aangevoerde water lekt weg naar de omgeving. Dit komt door de opbouw
van de ondergrond en het feit dat het de enige locatie in de omgeving is met een
hoger peil. De resterende 10% zorgt voor een hogere grondwaterstand en daarmee
voor een verhoging van verdamping (geschat: 10 tot 20 mm in een droog jaar /
berekeningen: toename van de plantverdamping met +16 mm in 2017).
De effecten zullen groter zijn als je deze maatregel op een grotere oppervlakte kunt
toepassen (waardoor regionale drainageniveau verhoogd wordt). De opgave is dan
ook dit soort maatregelen in doorlatende zandgebieden samen te doen.

Meer informatie
Om de droogte te bestrijden is de SAWAX in de afwaterende kavelsloot geplaatst (zie
figuur 4) en is ook een inlaatpomp geïnstalleerd om in perioden dat het gewenste peil
teveel uitzakt water aan te kunnen voeren. Zo kan beregening zo lang mogelijk
uitgesteld worden.

Bas Worm, Waterschap Vechtstromen: b.worm@vechtstromen.nl / 06-21882531
Gé van den Eertwegh, KnowH2O: eertwegh@knowh2o.nl / 06-23224968
Jan van Bakel, De Bakelse Stroom: jan.van.bakel@hetnet.nl / 06-22452578

