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Veel van de resterende heidegebieden herbergen verrassend grote, natte zones.
Deze vormen de restanten van de uitgestrekte hoogveengebieden die kenmerkend
waren voor oostelijk Nederland. Zij overleefden dankzij hardnekkig ongunstige
condities voor turfwinning en landbouwontwikkeling, hoewel overal het nodige
pionierswerk heeft plaatsgevonden. Momenteel worden dergelijke gebieden niet
meer direct fysiek bedreigd, maar indirect, door stikstofdepositie, verdroging en
klimaatverandering. Op de korte termijn kan alleen de verdroging gericht bestreden worden. Maar ondanks het belang voor de natuurdoelstellingen in Nederland
tasten we nog tamelijk in het duister als het gaat om het voorspellen van het
hydrologische effect van vernattingsmaatregelen. Voor het Wierdense Veld, een
hoogveenrestant dat zich heeft gehandhaafd op schijnspiegels, hebben we aan
het beschikbare palet aan voorspeltechnieken één toegevoegd. Het concept is nog
vatbaar voor verbetering, waartoe ik iedereen van harte uitnodig.

Artikel

Inleiding
In Overijssel worden strategieën ontwikkeld om de resterende hoogveenrestanten te behouden en te revitaliseren. Het Wierdense Veld is één van die gebieden
waarvoor een gebiedsanalyse vanwege de Natura2000-doelen is opgesteld.
Momenteel wordt die gebiedsanalyse uitgewerkt in concrete maatregelen. Om
maatregelen te kunnen beoordelen op hun hydrologische impact wordt daarbij
zoveel mogelijk gebruik gemaakt van kwantificerende technieken. Aan de basis
van deze kwantificering ligt een hydrologisch numeriek model, op basis van
MIPWA1. Daarmee is de hydrologische samenhang tussen grondwaterwinning,
waterhuishouding en grondwaterdynamiek rond het gebied beschreven. Dit model kan echter de interactie tussen grondwater en het freatische veenwater in
geval van schijnspiegels niet op een fysisch correcte manier berekenen, terwijl
schijnspiegels op grote schaal voorkomen onder het Wierdense Veld.
In dit artikel wordt een nieuwe methode gepresenteerd voor het berekenen van
de gemiddelde doorwerking van een stijghoogtereeks onder het veen op de
freatische waterstand in het veen. In deze methode wordt de werking van dit
schijnspiegelsysteem als volgt geschematiseerd:
• Het is een ééndimensionale benadering, er is dus geen horizontale interactie
binnen het veen;

1 Het regionale grondwatermodel van noordoost Nederland
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Het is een stationaire benadering, er kunnen dus alleen tijdgemiddelde (stijghoogte)-effecten worden berekend;
• De hydraulische eigenschappen van het veen zijn homogeen. De enige ruimtelijke variabele van het veen is de hoogteligging van de veenbasis.
•

In dit artikel wordt eerst het doorwerkingsmechanisme van de onderliggende
grondwaterstijghoogte op een schijnspiegel beschreven en vervolgens wordt
een benadering gepresenteerd om op basis van dit mechanisme de effectiviteit
van vernattingsmaatregelen rond het Wierdense Veld te kwantificeren.

Systeembeschrijving
Er is sprake van schijnspiegels in een bodemprofiel indien sprake is van een opeenvolging van verzadigd grondwater met een vrije waterspiegel op een onverzadigde zone. De vraag is in hoeverre en via welk mechanisme het bovenliggende schijngrondwatersysteem wordt beïnvloed door veranderingen in de grondwaterstijghoogte/stand in het onderliggende, regionale grondwatersysteem.
Op basis van het onderzoek van Hendriks en van den Akker (2016) kunnen een
aantal mechanismen worden geïdentificeerd, die de doorwerking beïnvloeden.
Zij deden veldonderzoek in het Wierdense Veld en analyseerden met behulp van
modelonderzoek de aangetroffen veldsituatie aan de hand van vele conceptuele
situaties. Op hoofdlijnen werden drie situaties onderscheiden, die kunnen optreden in een permanent infiltrerend systeem in een twee-laags bodemprofiel
bestaande uit veen op zand, te weten:
• situatie 1: stijghoogte in veenbasis;
• situatie 2: stijghoogte onder de veenbasis;
• situatie 3: stijghoogte ver onder veenbasis
Deze situaties worden toegelicht in afbeelding 1.

Afbeelding 1

Schema van de vochtspanning in een infiltrerend systeem bij drie stijghoogtes in het on-

derliggende grondwatersysteem. De horizontale stippellijnen geven de stijghoogte in het (onderliggende)
grondwater; de blauwe lijnen geven het verloop van de vochtspanning in het profiel; de blauwe zone geeft
het veenwater weer in de veenzone zonder noemenswaardige hydraulische weerstand.
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De doorwerking van een stijghoogteverandering op de veenwaterstand wordt in
alle situaties begrensd door één van de volgende uiterste randvoorwaarden:
1) de infiltratieflux blijft gelijk, met als gevolg dat een verhoging van de diepe
stijghoogte zich 1 op 1 vertaalt in een verhoging van de veenwaterstand;
2)de veenwaterstand blijft gelijk, met als gevolg dat een verhoging van de stijghoogte zich vertaalt in een kleinere infiltratieflux (de randvoorwaarde in het
onderzoek van Hendriks e n van den Akker (2016))
In de praktijk vindt het systeem een evenwicht tussen deze voornoemde condities, afhankelijk van de weerstand tegen laterale afstroming. Voor de kwantificering van de doorwerking van een stijghoogteverandering onder het veen op
de grondwaterstand in het veen is in onze benadering gekozen voor randvoorwaarde 1 (gelijkblijvende infiltratieflux). Deze benadering geeft dus een overschatting van de doorwerking in termen van de veenwaterstand, maar kan wel
als maat worden gezien voor het vernattingseffect.
Situatie 1: een volledig verzadigd systeem (geen schijnspiegel)
De stijghoogte van het grondwater onder het veen bevindt zich in het veen,
maar onder de grondwaterstand in het veen. Onder stationaire condities zal
dan een infiltratieflux optreden, die evenredig is met het stijghoogteverschil en
omgekeerd evenredig met de weerstand van het veen.
Situatie 2: een onverzadigde zone onder de veenbasis
De stijghoogte bevindt zich onder de veenbasis waardoor zich een onverzadigde zone onder het veen vormt. Via de bodem kan lucht intreden of ontsnappen,
zodanig dat er atmosferische druk heerst onder de veenbasis. Ook in het veen
handhaaft zich een freatisch niveau: de schijnspiegel. Dat kan alleen gebeuren
als de verticale doorlatendheid van het veen (aanzienlijk) kleiner is dan de potentiële infiltratieflux (het neerslagoverschot). We gaan ervanuit dat de capillaire werking van het bodemsysteem intact blijft. Dat wil zeggen dat onder stationaire condities de flux over het gehele profiel constant is en in evenwicht is met
de gradiënt van de vochtspanning in de bodemmatrix en de zwaartekracht.
In deze situatie zet de onverzadigde zone onder het veen zich voort in de veenbasis. Dit geeft in de veenbasis, ten opzichte van de weerstand onder verzadigde condities, een extra stromingsweerstand. De grotere gradiënt over het veenprofiel leidt, door deze toegenomen weerstand, tot een minder dan evenredig
toegenomen infiltratieflux. De invloed van de diepe stijghoogte wordt dus gedempt door de aanwezigheid van een onverzadigde zone onder de veenbasis.
Bovendien is de vochtspanning in de zandbodem onder het veen (en dus ook
in de veenbasis) in absolute zin begrensd. De infiltratieflux door het veen moet
worden opgenomen in de ondergrond. Op het moment dat die flux gelijk is
aan de onverzadigde doorlatendheid van de ondergrond (met een bijbehorend
vochtgehalte en vochtspanning) zal de vochtspanning niet verder kunnen dalen,
onafhankelijk van de diepte van de bijbehorende grondwaterstand.
Deze twee stijghoogte-afhankelijke veranderingen in de bodemfysische con71

dities zorgen ervoor dat de invloed van de stijghoogte op de infiltratie met de
diepte afneemt, bij gelijkblijvende veenwaterstand. Deze principes zijn met
behulp van de Genuchten-formules voor het verband tussen vochtgehalte, doorlatendheid en vochtspanning berekend voor alle zogenaamde Staringreeks-bodems (Wösten, 1987) en voor verschillende fluxen:
, waarbij: m 1-1/n

vochtgehalte ~ vochtspanning:
met:
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-

(1)
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De constructie van het vochtprofiel, op basis van deze relaties, zoals weergegeven in afbeelding 2 kent de volgende stappen:
 Verloop vochtspanning in de zandondergrond:
• met de getoonde formules kan het profiel van de onverzadigde doorlatendheid in de zandondergrond worden bepaald in een evenwichtsprofiel zonder stroming (vochtspanning = -plaatshoogte t.o.v. grondwaterstijghoogte);
• de benodigde doorlatendheid op elke hoogte om de opgelegde flux door te
laten is de evenwichtsdoorlatendheid + de opgelegde flux. De bijbehorende
vochtspanning wordt opgezocht uit de geformuleerde relatie.
 Verloop vochtspanning in onverzadigde deel van de veenlaag:
• op de veenbasis is de vochtspanning uit de voorgaande stap bekend en
wordt de doorlatendheid van het veen berekend met de getoonde formules;
• vanaf de veenbasis wordt de benodigde gradiënt voor het verwerken van de
opgelegde flux iteratief berekend uit de stijghoogte en de doorlatendheid.
 Verloop waterspanning in verzadigde deel van de veenlaag:
• De waterspanning als functie van de hoogte in het profiel wordt in het verzadigde deel bepaald uit de verzadigde weerstand van het veen en de opgelegde flux.
 De hoogte van het freatisch vlak in het veen: de waterstand die nodig is om in
het gegeven profiel de opgelegde flux in stand te houden.
In afbeelding 2 zijn deze vochtspanningsprofielen voor twee ondergronden,
namelijk voor grof zand (O5) en fijn zand (O1), bij vier verschillende stijghoogteniveaus en bij twee infiltratiefluxen weergegeven. De blauwe lijnen zijn representatief voor een infiltratieflux van 40 mm/jr en de groene lijnen voor 100
mm/jr. Uit deze figuur blijkt dat de vochtspanning ter plaatse van de veenbasis
niet-lineair afneemt bij een verlaging van de stijghoogte. De doorwerking is
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nog sterker niet-lineair door de verhoogde weerstand in de veenbasis. Bovendien laten de figuren zien dat een grotere infiltratieflux leidt tot een hogere
vochtspanning onder de veenbasis en daarmee tot een kleinere doorwerking.
Uit de figuren blijkt tevens dat bij lage stijghoogtes (meer dan 150 cm onder de
veenbasis) de vochtspanning in de veenbasis weinig verandert en de verandering in de doorwerking verwaarloosbaar is.
Afbeelding 2

Verloop van de vochtspanning in een schematisch schijnspiegelsysteem in twee

bodemprofielen met verschillende ondergronddefinities. Per bodemprofie is de vochtspanning
weergeven voor vier verschillende stijghoogtes in het diepe grondwater en twee infiltratiefluxen
(blauw: 40 mm/jr; groen 100 mm/jr). In deze figuren is de doorlatendheid van het veen geschaald naar de infiltratieflux.

Zoals ook getoond in afbeelding 2, is de maximale diepte waarop de invloed
van het diepe grondwater zich in het veenwater laat gelden afhankelijk van het
bodemtype en de infiltratieflux:
• Hoe groter de infiltratieflux, hoe kleiner de diepte waarop het diepe grondwater via een onverzadigde zone de veenwaterdynamiek kan beïnvloeden. Bij
een grote infiltratieflux kan echter geen schijnspiegel bestaan.
• Zowel grof zand (ondergrond O5 versus O1), maar ook klei (niet getoond)
hebben een relatief geringe doorwerkingsdiepte, terwijl leemachtige gronden
een relatief grote potentiële doorwerkingsdiepte hebben.
Situatie 3: een schijnspiegel met een diepe stijghoogte
Situatie 3 is qua principe identiek aan situatie 2, maar heeft als kenmerkend aspect dat de infiltratieflux uit het veen gelijk is aan de onverzadigde doorlatendheid van het zand. Op dat punt van de doorlatendheidskarakteristiek verandert
de vochtspanning op de grens tussen zand en veenbasis niet meer en kunnen
variaties in de stijghoogte onder het veen niet meer doorwerken naar het veen.
Als vuistregel blijkt te gelden dat een begraven grondwaterstand op een diepte
van 1,5 meter onder de veenbasis geen invloed meer heeft op de bovenliggende schijnspiegel. Deze diepte is echter zoals beschreven, afhankelijk van de
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flux door het veen en de pF~k( ) relatie van het zandpakket onder het veen.
Hybride schijnspiegels
De beschreven doorwerking geldt voor 'beluchte' (in de begraven onverzadigde
zone heerst atmosferische druk) en stationaire (de randvoorwaarden veranderen niet) condities met een constante infiltratieflux door het veen. Het effect
van overdruk (bij stijgende grondwaterstijghoogte) en onderdruk (bij dalende
grondwaterstijghoogte) zijn ook door Hendriks en van den Akker (2016) beschreven. De uitkomsten daarvan liggen tussen verzadigde (lineaire doorwerking van stijghoogteverandering) en beluchte (begrensde doorwerking van
stijghoogteverandering) situaties in. Dergelijke condities treden vaak op onder
schijnspiegels, zich soms manifesterend in 'fluitende' peilbuizen (door ontsnapping van overdruk via peilfilter), maar zijn dus niet meegenomen in deze
'doorwerkingsbenadering'. Het is aannemelijk dat de kans op dergelijke hybride
schijnspiegels afneemt bij een toenemende dikte van de begraven onverzadigde
zone, zeker in sterk beschadigde hoogveenrestanten.

Toepassing in doorwerkingsconcept
Uit het voorgaande blijkt dat in een schijnspiegelsysteem een dieptegrens bestaat, waaronder de stijghoogte in de ondergrond geen invloed meer heeft op
de infiltratie-intensiteit vanuit een schijnspiegel. Tevens blijkt dat die invloed
bij stijghoogtes in de buurt van de schijnspiegelbasis één op één is. Als eerste
benadering voor het beschrijven van de doorwerking is daarom gekozen om
een doorwerkingsfactor te definiëren, die lineair verloopt tussen 0 en 1 vanaf
de maximale doorwerkingsdiepte tot aan de veen(=schijnspiegel)basis. Een dergelijke doorwerking geldt voor stationaire omstandigheden: het geeft een maat
voor het vergelijken van twee scenario's met een verschillende stijghoogte in de
ondergrond. Op een korte tijdschaal zijn de omstandigheden in de ondergrond
zelden stationair, terwijl de omstandigheden in het veen dat bij benadering wel
zijn. Daarom is een dynamiekshift nodig om dit concept voor de doorwerking
van de stijghoogte onder het veen naar het veenwater te gebruiken. Om deze
stap te maken zijn de volgende aannames toegepast.
• de doorwerking van stijghoogtes boven de veenbasis is volledig (100%);
• de doorwerking van stijghoogtes onder 1.5 meter onder de veenbasis is
nihil (0%);
• de doorwerking in de zone daartussen wordt lineair geïnterpoleerd tussen
beide grenzen;
• de ruimtelijke en temporele variatie in bodemfysische eigenschappen en
fluxintensiteit worden genegeerd;
• de doorwerking is een maat, die wordt uitgedrukt in een grondwaterstandseffect. In de praktijk zal de doorwerking zich maar gedeeltelijk als zodanig
manifesteren.
Met deze vereenvoudigingen kan voor elke stijghoogtereeks (en dus voor elke
modelcel van een grondwatermodel) een doorwerkingsfactor worden berekend
over een willekeurige maar lange, meerjarige periode. Deze doorwerkingsfactor
wordt gebruikt om de doorwerking te berekenen in alle stationaire grondwater-
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stands-karakteristieken van het veenwater, dus zowel voor de GLG als de GHG2.
De doorwerking onder GLG-condities is volgens het beschreven mechanisme
weliswaar kleiner, terwijl de doorwerking onder GHG-condities juist groter zou
zijn, maar die dynamiek zit niet in het concept. De wegzijging onder permanente schijnspiegels is dermate klein, dat het extra water in natte perioden lang
doorwerkt in droge perioden. GHG-effecten worden getemperd door de toename van de berging bij hogere waterstanden en door afvoer boven bepaalde
barrières in het veld. De GLG-effecten worden versterkt door het langer kunnen
teren op de voorraad en langduriger aanvoer vanuit hogere terreindelen.
Een voorbeeld van deze rekenkundige exercitie, gebaseerd op de modelberekening van twee scenario's in het Wierdense Veld is onderstaand uitgewerkt:
• de grondwaterdynamiek in de zandondergrond wordt per cel uit de modelresultaten geïsoleerd, zie afbeelding 3;

Afbeelding 3

Gesimuleerde grondwaterdynamiek over de periode 2008-2016 in het referentie-scenario en

in maatregelen variant 1 op een willekeurig punt in het Wierdense Veld met een zeer dun veendek

de grondwaterdynamiek in zo'n cel wordt opgedeeld in een willekeurig aantal
klassen (zie cyaan-balken in afbeelding 4. De doorwerkingsfactor van elke
klasse wordt lineair geïnterpoleerd uit zijn positie tussen de veenbasis en 1,5
meter daaronder. De doorwerkingsfactor is voor deze selectie in afbeelding 4
weergegeven met de bruine balkjes;
• de doorwerking van het grondwaterregime op dit punt wordt vervolgens berekend als de doorwerkingsfactor maal de relatieve frequentie waarin een klasse binnen de reeks voorkomt:
•

(3)
met: • DW - de fractie waarmee de stijghoogte zal doorwerken in de
grondwaterstand;
• dwf - de doorwerkings factor, afhankelijk van diepte grondwaterstijghoogte;
• nel - aantal waarnemingen in een bepaalde diepteklasse.

2 GLG en GHG staan voor gemiddeld laagste en gemiddeld hoogste grondwaterstand, karakteristieken van de grondwaterdynamiek. Een definitie van deze termen wordt o.a. gegeven in Ritzema e.a.
(2012), https://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/215081
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Afbeelding 4 geeft de resultaten van deze procedure grafisch weer voor twee
scenario's op een (willekeurige) locatie in het modeldomein. Dit voorbeeld betreft een punt zonder veenlaag, langs een te dempen waterloop langs het Wierdense Veld. Op deze locatie is de invloed van deze demping op de grondwaterstijghoogte relatief groot, maar is de doorwerking van de stijghoogtedynamiek
op het veenwater gering (in het referentiescenario 0.01 en in het scenario 0.11)
en zullen de condities voor hoogveenontwikkeling dus nauwelijks verbeteren.
Deze locatie had al geen veenlaag en biedt in dit geval dus ook geen kansen die
te ontwikkelen op basis van de verhoging van de stijghoogte.

Afbeelding 4

Berekende grondwaterdynamiek in een willekeurige modelcel binnen het Wier-

dense Veld op basis van modelresultaten over de periode 2008-2016 voor twee scenario's

Op vergelijkbare wijze is voor een punt uit het kerngebied van restveen met
actuele potentie voor hoogveenontwikkeling de berekende doorwerking weergegeven in afbeelding 5 en 6.

Afbeelding 5

Gesimuleerde grondwaterdynamiek over de periode 2008-2016 in het referentiescenario en

in maatregelen variant 1 op een punt in een veenkern van het Wierdense Veld
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Afbeelding 6

Doorwerking op een punt onder een van de belangrijke kerngebieden voor po-

tentiele hoogveenontwikkeling

Voor dit punt is de berekende doorwerking van de stijghoogtedynamiek in de
veenlaag hoog (0.85 tot 0.88), maar is de berekende stijghoogteverbetering
slechts gering. Deze geringe verbetering kan hier toch een duidelijke versterking betekenen van de hydrologische randvoorwaarde voor veenontwikkeling.

Afbeelding 7

doorwerkingsfactor (-) van veranderingen in stijghoogtedynamiek in de zandon-

dergrond naar de schijnspiegels
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Afbeelding 7 toont het ruimtelijke beeld van de doorwerking in het Wierdense
Veld dat op deze wijze is bepaald. Uit een niet-getoonde samenhang met vegetatiekarteringen blijkt dat in dit gebied de effectiviteit van stijghoogteverhoging
in de zandondergrond het grootst is in de gebieden die uit ecologisch oogpunt
het meest waardevol zijn.

Conclusie en aanbevelingen
De gepresenteerde methode biedt een handvat om op geformaliseerde wijze de
effectiviteit van waterhuishoudkundige maatregelen rond een hoogveenrestant
te beoordelen in kwantitatieve termen. Het is daarbij gebaseerd op de fysische
processen van watertransport door de onverzadigde zone. Dit laatste aspect is
het voordeel van deze methode boven de optie om de effecten door het reguliere grondwatermodel te laten bepalen, waarmee de regionale hydrologie om en
onder het veen is berekend.
De methode zoals hier is ontwikkeld gaat vrij ver in de linearisatie van de invloed, die bij uitstek niet-lineair verloopt. Interessant zou zijn om het effect van
die linearisatie op de doorwerking te controleren aan een dynamische modellering. Indien nodig is het goed mogelijk een niet-lineaire interpolatie van de
doorwerking toe te passen, die nu uit oogpunt van inzichtelijkheid achterwege
is gelaten.
De kans dat de prognose van de effecten ook aan de hand van veldmetingen
kunnen worden geverifieerd is naar verwachting niet groot. De veenrestanten
vormen te complexe en heterogene eenheden, waarin veel omstandigheden de
veendynamiek beïnvloeden. De berekende hydrologische doorwerking moet
vooral relatief worden beschouwd. Het geeft een indicatief en ordenend beeld
in de vergelijking tussen modelscenario's. We kunnen alleen maar hopen dat de
keuzes, die op basis van deze voorspellingen worden genomen, daadwerkelijk
goed uitpakken. Bij de beoordeling van maatregelen op veencondities in hoogveenrestanten spelen daarom naast de modelmatig berekende hydrologische
effecten bij voorkeur ook meer kwalitatieve interpretaties op basis van veldwaarnemingen een rol.
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Summary interaction between regional groundwater and overhead
perched water tables
The peat bog remnants in the Netherlands contain a significant part of the national biodiversity and are therefore highly protected. Despite their protected status,
these areas are subject to ecological degradation, caused by a high nutrient influx,
hydrologic isolation and climate change. Hydrologic isolation manifests itself by
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the presence of a perched water table in the peat bogs caused by regional lowering
of the groundwater tables by drainage and groundwater abstractions. This hydrological condition complicates restoration. One of those complications is due to the
difficulty to predict the effectiveness of hydrological measures. Most predicting instruments rely on expert knowledge in combination with ecological interpretation.
In order to resolve the paucity in quantitative techniques, a method was developed
and applied to calculate changes in peat bog water availability using changes in the
underlying regional groundwater levels.
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