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Sprekende over grondwaterbeheer is het goed eerst aan te geven welk men
selijk handelen van invloed is op de kringloop van het water en welke
belangen daarbij in het geding zijn.
Grondwaterstandsdaling kan optreden ten gevolge van:
- bebossing, waardoor de verdamping toeneemt;
- riolering, ten gevolge waarvan een deel van de neerslag niet meer aan
het grondwater ten goede komt;
- grondwaterwinning.
Een indirect gevolg van een wijziging van de grondwaterstand is overigens
dat de afvoer van beken en sprengen wordt gewijzigd.
Infiltratie heeft daarentegen grondwaterstandsstijging tot gevolg. Ook
kan hierdoor de kwaliteit van het grondwater worden gewijzigd.
Waterhuishoudkundige maatregelen, zoals afvoer en aanvoer, peilregulatie, kanalisatie en inpoldering, beïnvloeden direct het regime van het
oppervlaktewater; indirect wordt hierdoor echter ook de grondwaterstand
gewijzigd.
De belangen die bij het grondwater betrokken zijn kunnen als volgt wor
den onderscheiden: landbouw, natuurbeheer en landschapsbescherming, recreactie, bouwwerken, onttrekkers van grondwater (drink- en industriewater
voorziening). Bij de afweging van belangen doen zich nu de volgende vragen
voor: (figuur 1)
1. Welk belang wordt met de ingreep gediend en hoe zwaar weegt dit belang?
2. Wat zijn de gevolgen van de ingreep voor de hoeveelheid grondwater, de
grondwaterstand en het afvoerregime van beken en sprengen (de kwaliteit
laat ik verder buiten beschouwing)?
3. Wat zijn de gevolgen voor het gewas en de vegetatie en welke wijziging
van bijvoorbeeld de grondwaterstand wordt nog getolereerd?
U. Welke a&ernatieven zijn mogelijk; bijvoorbeeld voor de plaats waar grond
water gewonnen wordt; winning van oppervlaktewater in plaats van grond
water; aanleg van een lateraal kanaal in plaats van beekverbetering.
5. In hoeverre zijn de gevolgen van de ingreep te compenseren of te onder
vangen; bijvoorbeeld door aanvoer van water, stuwen of beregening in de
landbouw en de aanleg van bufferstroken en inmaling bij natuurterreinen.
Een bijkomend probleem is in hoeverre opgetreden schade kan worden hersteld.

In de landbouw kan eventueel schadevergoeding worden overwogen. Herstel
van aangetaste natuurterreinen levert echter speciale problemen op waar
op ik nog zal ingaan.
In dit colloquium zullen de hydrologische en vegetatiekundige aspecten
van ingrepen ter sprake komen.
De relatie tussen de onttrekking van grondwater (de invloed van bebos
sing en riolering, kan als zodanig worden behandeld, de grondwaterstand
en de afvoer is sinds meer dan een eeuw systematisch onderzocht. Er zijn
dan ook een groot aantal formules en rekentechnieken bekend, waarmee deze
relatie met een redelijke mate van nauwkeurigheid kan worden beschreven.
Het knelpunt wordt thans gevormd door het feit dat veelal te weinig ge
gevens voorhanden zijn, met name over de opbouw van de ondergrond. Pro
fessor V.d. Molen gaat hier nader op in.
De relatie met de landbouwproduktie en het natuurbeheer loopt via de
vochtinhoud in de wortelzone (figuur 2). Deze relatie is in het kader van
het landbouwkundig onderzoek bestudeerd; de laatste jaren is hierover
veel bekend geworden. Met name Rijtema en De Laat hebben te dien aanzien
baanbrekend werk verricht. Ook in dit geval bestaat het knelpunt uit het
vaak ontbreken van voldoende gegevens. Professor V.d. Molen zal hierop
eveneens ingaan.
De relatie tussen de vochttoestand van de wortelzone en de landbouw
produktie is voor de belangrijkste gewassen voldoende bekend. De relatie
is kwantificeerbaar omdat allerlei bodemkundige verschillen door de be
drijfsvoering (kunstmest, grondbewerking) en cultuurtechnische maatregelen
(egalisatie, ont- en afwatering, wateraanvoer) worden overheerst. Het is
voor de bepaling van de invloed van een ingreep op de landbouw daarom ook
voldoende als informatie wordt verzameld op enkele punten per hectare.
Een en ander houdt bovendien in dat schade eventueel kan worden voorkomen
of ondervangen door herstel van de vochtvoorziening in de wortelzone, het
geen kan gebeuren door beregening, grondbewerking en peilregulatie.
Bij de beoordeling van de gevolgen van een ingreep voor de natuurlijke
vegetatie doen zich twee problemen voor:
1. Er bestaat onvoldoende objectieve informatie omtrent de vraag waarom
een bepaald vegetatietype van belang is (hierop wordt thans niet in
gegaan ).
2. De relatie tussen de fysische milieu-omstandigheden en het voorkomen
van vegetatietypen is nagenoeg onbekend. Uitgaande van het feit dat
natuurlijke en halfnatuurlijke levensgemeenschappen zijn ontstaan door
geleidelijke aanpassing, wordt gesteld dat in het algemeen door wijzi
ging van de fysische omstandigheden verarming optreedt. De reden hier
voor is dat variaties in milieu-omstandigheden verdwijnen omdat de in

grepen, in tegenstelling tot vroeger, thans snel en op grote schaal
plaatsvinden. Bij het natuurbehoud gaat hêt erom een evenwichtssituatie te creëren met een laag produktieniveau en ruimtelijk gezien een
grote differentiatie. Dit wordt eerst bereikt na een lange periode
van 'constante' fysische omstandigheden.
Op 'de vraag welke wijziging wat betreft de natuurlijke vegetatie nog toe
laatbaar is wordt meestal geantwoord dat de grondwaterstandsdaling niet
meer mag bedragen dan 0,10 - 0,20 m. Dit kan eventueel nog worden ver
taald in een toelaatbare wijziging van de frequentie van extreme grond
waterstanden en afvoeren. De indruk bestaat namelijk dat het hierom uit
eindelijk veelal gaat. Nu vindt bij grondwaterwinning de onttrekking in
het algemeen gelijkmatig en continu plaats, bij waterbeheersing gaat het
om beïnvloeding van de extremen. Wat betreft de beïnvloeding van extreem
hoge standen en afvoeren kunnen beide activiteiten in grote trekken waar
schijnlijk gelijk worden gesteld. Reeds is gezegd dat de relaties tussen
een ingreep, de grondwaterstand, de vochtinhoud van de wortelzone en de
afvoer bekend zijn; bij de berekeningen dient een grote mate van ver
fijning te worden nagestreefd omdat de tolerantie voor veranderingen veel
al niet groot zal zijn. Waar het bij het natuurbeheer tevens gaat om het
behoud van een grote ruimtelijke variatie is het dus zaak het net van
waarnemingspunten in ruimtelijke zin sterk te detailleren.
Omtrent hetgeen uiteindelijk slechts van belang is, namelijk het verband
tussen de vegetatie en de grondwaterstand is naar gesteld werd weinig be
kend. In het rapport 'De invloed van grondwaterstandsdaling op de vege
tatie van natuurgebieden in Oost-Gelderland' opgesteld door Schuurmans en
Schuurmans wordt een eerste poging gedaan tot kwantificering; aangegeven
wordt bij welke GT de waarde van een verbond nog net niet vermindert. De
heren Londo en Van Wirdum zullen op dit probleem meer in algemene zin in
gaan. Het onderzoek wordt bemoeilijkt door het feit dat hierbij ook che
mische, fysische en microbiologische processen in de bodem een rol spelen.
De relaties worden weergegeven in figuur 2. Uit het schema volgt dat een
wijziging in de chemische en bodemfysische processen het zwaarst weegt,
aangezien dit een slechts zeer langzaam omkeerbaar proces is. Zolang dit
nog niet is opgetreden zou verwacht kunnen worden dat op den duur nog her
stel van de gevolgen van een ingreep kan optreden. Op de bodemkundige as
pecten zal de heer Pape verder ingaan.
Uit het voorgaande volgt dat indien de oude waterhuishoudkundige situatie
eerst na lange tijd wordt hersteld, de nadelige gevolgen van een eerdere
wijziging van de vegetatie niet zijn op te heffen. Ook ondervanging van

de gevolgen van grondwaterwinning en waterbeheersing zal in het algemeen
niet eenvoudig zijn. Getracht kan worden niet te kleine natuurterreinen
tegen de invloed van waterbeheersing te beschermen door de aanleg van
een bufferstrook. In het algemeen kan worden gesteld dat deze breed dient
te zijn; de gevolgen van grondwaterwinning zullen hierdoor echter nauwe
lijks worden ondervangen. Door aanvoer van water en eventueel terugpersen
in de grond kan wel het gemiddelde niveau maar niet de natuurlijke fluc
tuatie worden nagebootst. Het voorgaande geldt in versterkte mate voor
verspreid liggende natuurlijke elementen. Veelal leidt de onbekendheid
met oorzaak gevolg relaties er echter toe dat wanneer natuurwaarden be
houden moeten blijven getracht wordt de bestaande fysische omstandigheden
te conserveren.
In een aantal gevallen is het mogelijk in samenhang met andere maat
regelen natuurgebieden veilig te stellen. In het kader van de ruilverkave
ling kan worden getracht natuurgebieden af te ronden (Eilandspolder) of
vervuild oppervlaktewater af te leiden (Korenburgerveen in de ruilverkave
ling Winterswijk-West). Ook in het kader van de bescherming van waterwin
gebieden lopen de belangen van natuurbescherming en drinkwatervoorziening
vaak parallel.
Wat betreft het onderzoek nog enkele algemene opmerkingen.
Bij de afweging van belangen is er behoefte aan kaarten waarop de waar
dering van de vegetatie alsmede de kwetsbaarheid hiervan voor wijziging
van het grondwaterstands- en afvoerregime staan aangegeven. Daarnaast is
het wenselijk om voor objecten waar dergelijke veranderingen hebben plaats
gevonden, na te gaan of en op welke wijze de vegetatie zich aanpast en
wat het effect is van compenserende maatregelen. Door de Commissie Grond
waterwet Waterleidingbedrijven is met name voor deze laatste twee punten
de Werkgroep Grondwater en Ecosystemen opgericht; hierin zijn vertegen
woordigd het Rijksinstituut voor Natuurbeheer, het Instituut voor Cultuur
techniek en Waterhuishouding, het Staatsbosbeheer, de Landbouwhogeschool
en het Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw). Deze
werkgroep heeft echter moeite om geschikte objecten te vinden. Bovendien
hebben de deelnemers te kampen met tijdgebrek.

Samenvatting
- Het grondwaterregime wordt beïnvloed door: bebossing, riolering, grond
waterwinning, infiltratie en waterhuishoudkundige maatregelen.
- Bij het grondwater zijn de volgende belangen betrokken: landbouw, natuur
beheer en landschapsbescherming, recreatie, bouwwerken, onttrekkers van
grondwater.
- Bij de belangenafweging doen zich de volgende vragen voor: Hoe zwaar

weegt het nfet een ingreep gediende belang; wat zijn de hydrologische
gevolgen; wat zijn de gevolgen voor de vegetatie en wat is de toleran
tie; zijn er alternatieven; is compensatie, ondervanging of herstel
mogelijk.
Voor de relatie tussen waterhuishoudkundige maatregelen en grondwater
onttrekking en de grondwaterstand zijn formuleringen gevonden. Het pro
bleem wordt gevormd door gebrek aan gegevens (V.d. Molen).
Ook de relatie tussen de grondwaterstand en de vochthuishouding in de
onverzadigde zone en van deze laatste met de landbouwproduktie zijn
bekend (V.d. Molen).
Ondervanging van landbouwschade en herstel van de produktiviteit van
gronden is eventueel mogelijk.
De kennis van de relatie met de natuurlijke vegetatie zou nog moeten
worden uitgebreid (Londo, Van Wirdum). Het onderzoek wordt bemoeilijkt
omdat chemische, fysische en microbiologische processen in de bodem
hierbij een rol spelen. Herstel van de gevolgen van een ingreep kan
vrijwel alleen plaatsvinden als zich nog geen bodemfysische verande
ringen hebben voorgedaan (Pape). Ondervanging is niet eenvoudig.
Het onderzoek zou zich moeten richten op het vervaardigen van kwets
baarheids- en waarderingskaarten, alsmede op het vaststellen van de
relaties in de praktijk.
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Hydrologische aspecten
prof.dr.ir. W.H. van der Molen (LH, Vakgroep Weg- en Waterbouw
kunde en Irrigatie)

1. Het grondwater
Grondwater is voor velen een geheimzinnige, onderaardse substantie,
onzichtbaar voor het oog en gehoorzamend aan wetten, die slechts
door specialisten in even indrukwekkende als onbegrijpelijke for
mules kunnen worden gevangen. Met deze formules, thans aangevuld
door onfeilbare rekentuigen kan daarna eens en voor al worden vast
gesteld wat de gevolgen zullen zijn van een onttrekking van grond
water ten behoeve van allerlei ongetwijfeld nuttige doeleinden.
Toch is deze indruk een onvolledige en wel om meerdere redenen. Het
grondwater is namelijk in de eerste plaats een waterreservoir van
geweldige aftoetingen. Het is in Nederland verreweg de grootste voor
raad zoet water, die wij bezitten en daarbij is dit zoet water gro
tendeels van uitstekende kwaliteit. Geen wonder, dat allerlei be
langhebbenden begeren iets aan deze voorraad te onttrekken: planten
gemeenschappen , voor hun vochtvoorziening, mensengemeenschappen,
voor hun behoefte aan goed drinkwater, aan was- en spoelwater en aan
water voor hun vele vormen van bedrijvigheid. Verrassend is daarbij
misschien, dat zelfs in een zeer dichtbevolkt land als Nederland het
verbruik van de plantengemeenschappen ook thans nog het verbruik
door de mens vele malen overtreft.
Het grondwaterreservoir is weliswaar zeer groot, maar het heeft als
reservoir erg ongunstige eigenschappen. Een vermindering van de in
houd met \% zou in ons land reeds zulke ingrijpende

veranderingen

in het gehele hydrologische regime tot gevolg hebben, dat een derge
lijke winning uitgesloten moet worden geacht. Dalingen van de grond
waterstand met slechts enkele decimeters brengen reeds voor de land
bouw aanzienlijke nadelen teweeg en kunnen aan de weinige natte na
tuurterreinen, die ons zijn overgebleven, onherstelbare schade toe
brengen.

2. De grondwaterstand
Als maat voor het gedrag van het grondwater (gbruikt men veelal de
grondwaterstand, een grootheid, die in eenvoudige peilbuizen gemakke
lijk en nauiceurig kan worden vastgesteld. Deze grondwaterstand is ge
definieerd als het vlak, waar de druk van het in de bodem aanwezige

-2water gfelijk is aan de atmosferische druk. Dit vlak van gelijke
druk kan direkt worden gemeten; het kan ook indirekt worden bepaald
aan de hand van bodemkenmerken; met deze kenmerken kunnen zelfs met
vrij grote zekerheid vroegere toestanden worden gereconstrueerd.
Toch is de grondwaterstand slechts van beperkte waarde voor de ver
klaring van allerlei verschijnselen in de biosfeer. Zo zal in een
zandgrond een klein organisme, dat een grote reis in opwaartse rich
ting onderneemt en daarbij het freatisch vlak passeert daarvan niets
bemerken, tenzij het over een goed geijkte en gevoelige manometer
zou beschikken. Overigens verandert er in zijn omgeving niets: alle
poriën blijven gevuld en de overgang van grondwater naar capillair
water verloopt onmerkbaar. Slechts waar de grond een grote holte be
vat, zoals een scheur, een wortelgang of misschien een peilbuis van
de hydrologen, zal het freatisch vlak zich aan het organisme duide
lijk manifesteren.
Dit geldt algemeen: planten reageren op vochtspanningen, op zuurstof
spanningen, op bodemtemperaturen en op gehalten aan plantenvoedende
stoffen, maar slechts indirect en via dergelijke grootheden op de
ligging van het freatisch vlak in de bodem.

3. Invloed van de grondwaterstand op de vochtvoorziening
Vochtvoorziening van planten heeft twee aspecten: de energie waarmee
vocht in de bodem wordt vastgehouden bepaalt of de plant vocht kan
opnemen, terwijl de vochtvoorraad in de grond bepaalt hoeveel er kan
worden onttrokken voordat de bindingsenergie tot zulke hoge vaarden
oploopt, dat de verdamping van de plant in belangrijke mate wordt
gereduceerd. Men neemt meestal aan dat de wortels van landbouwgewas
sen in staat zijn vocht te onttrekken tot een bindingsenergie die
overeenkomt met een zuigspanning van 16000 cm waterkolom. Men werkt
gemakkelijker met de logaritmische pF-schaal: op deze schaal komt
dit verwelkingspunt overeen met pF k.2. De groei van het gewas wordt
echter bij het naderen van deze grens in steeds sterkere mate geremd.
Uit onderzoek van Feddes blijkt, dat voor de ontkieming van tuinbouwzaden een veel geringe zuigspanning vereist is: reeds boven een zuig
spanning van 1000 cm (pF 3) is de kieming sterk vertraagd. Wij mogen
aannemen dat dit eveneens zal gelden voor vele andere plantensoorten.
Het tweede aspect, de vochtvoorraad, komt tot uiting in de vorm van
de pF-curve, die het verband aangeeft tussen vochtgehalte en vochtspanning. Voor een zandgrond verloopt deze curve boven pF 2.0 erg

-3steild.w.z. dat een kleine onttrekking reeds een sterke toename
van de bindingsenergie veroorzaakt. Anderzijds verloopt de curve
bij een lössgrond veel geleidelijker. Dit maakt dat op zandgrond
(bij diepe grondwaterstand) de droogte spoedig een einde zal maken
aan de groei, terwijl deze op lössgrond nog lang zal voortduren.
Dit laatste maakt löss tot zeer goede landbouwgrond, in het bij
zonder voor intensieve akkerbouw. Het grote landbouwgebied van NoordFrankrijk via België en Zuid-Limburg naar Duitsland is daarvan een
voorbeeld. De goede vochthoudendheid van deze gronden vormt mogelijk
een verklaring voor de waarneming dat allerlei plantensoorten, die
in dit gebied op grote hoogte boven het grondwater voorkomen, in onze
zeeduinen slechts op zeer vochtige plaatsen worden aangetroffen.

U. Invloed op de luchtvoorziening
Anderzijds is op zeer vochtige plaatsen de zuurstofvoorziening van
de plantenwortels een beperkende factor. Hier is het luchtgehalte
in de poriën van de bodem gering, terwijl tevens de meeste pori'ên
door waterdruppels zijn geblokkeerd. Dit maakt, dat de gasuitwisseling
van de bodemlucht met de atmosfeer te wensen overlaat en dat spoedig
de achtergebleven voorraad zuurstof zal zijn verbruikt door biolo
gische omzettingsprocessen. Deze uitwisseling vindt voornamelijk
plaats door gasdiffusie, een proces dat in een met lucht gevulde
porie zeker 1000 x sneller verloopt dan in een door water geblokkeer
de holte.
Wortels van moerasplanten bezitten meestal inwendige luchtkanalen,
evenals het belangrijke cultuurgewas de rijst. Maar ook gewassen die
op drogere gronden groeien bevatten een beperkt vermogen tot vorming
van luchtholten, indien hun wortels in een anaëroob milieu worden
gekweekt, zoals onlangs door De Wit voor gerst is aangetoond. Het is
dus denkbaar dat het vermogen tot deze aanpassing ook bij andere
plantensoorten aanwezig is.

5. Droogteschade
In de laatste eeuw is Nederland aanzienlijk droger geworden. Niet
alleen zijn grote gedeelten van de Zuiderzee drooggelegd - met
eveneens gevolgen voor de omgeving - maar ook de uitgestrekte hoog
venen zijn afgegraven en ontwaterd. Bebossing op grote schaal, zoals
op de Veluwe, vergrootte de verdamping en de onttrekking van grond
water nam

toe van enkele schilderachtige waterputten naar grote

pompstations.
In de landbouw maakte verbetenfe ontwatering door'een betere water
beheersing een einde aan de veelvuldig voorkomende natte toestanden,
maar elders gaf de daling van het grondwater (vooral in de zomer)
aanleiding tot een sterker optreden van droogteschade, vooral op
grasland.
In de laatste tijd is vooral door het werk van Rijtema in de land
bouw een berekening van droogteschade mogelijk geworden. Deze reken
wijze berust op het benaderen van een in werkelijkheid in de tijd
steeds veranderend, niet-stationair proces van capillaire opstijging
door een opeenvolging van stationaire toestanden. Als uitkomst vindt
men de totale hoeveelheid vocht, die de plant gedurende het groei
seizoen aan de bodem en aan het grondwater kan onttrekken. Samen met
de neerslag geeft dit de hoeveelheid voor de plant beschikbaar water.
Een onttrekking van water voor andere doeleinden zal uiteraard ten
koste gaan van de voor de planten beschikbare hoeveelheid bodemwater
en zal dus schade teweeg kunnen brengen, vooral in droge zomers.
Via empirische betrekkingen is het nu mogelijk de voor de plant in
totaal beschikbare hoeveelheid te relateren aan de gewasopbrengsten,
waarbij de verhouding tussen de werkelijk optredende verdamping en
de verdamping bij optimale vochtvoorziening maatgevend blijkt te zijn.
Op de technie?v van berekening zal ik hier niet nader ingaan; volstaan
zij met te vermelden, dat het vele rekenwerk met de hand moeilijk uit
voerbaar is, maar dat door De Laat een goed werkend computerprogramma
is opgesteld.
Deze rekenwijze is in beginsel eveneens bruikbaar voor andere vormen
van bodemgebruik. Een eerste poging daartoe - een onderzoek naar de
groei van Japanse larix op verschillende standplaatsen door Van den
Berg - blijkt de geconstateerde groeiverschillen goed te kunnen ver
klaren en er is geen reden aan te nemen dat deze rekenmethode voor
natuurlijke vegetaties niet bruikbaar zou zijn.

6. Schade door wateroverlast
Minder vergevorderd is het onderzoek naar wateroverlast. Voor de plant
kan wateroverlast de oorzaak worden van zuurstofgebrek, maar in de
landbouw is de belemr.ering van de bedrijfsvoering minstens zo belang
rijk. Voorbeelden daarvan zijn het niet tijdig kunnen uitvoeren van
grondbewerking en inzaai in het voorjaar, moeilijkheden bij de oogst
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van aardappelen en bieten in de herfst en het vertrappen van gras
land door het vee. Dergelijke schade vergt een nader onderzoek naar
de begaanbaarheid van terreinen, berustend op een relatie tussen
begaanbaarheid en vochtspanning in de bodem. Voor natuurterreinen,
waar begaanbaarheid en bewerkbaarheid minder zwaar zullen wegen, zal
vooral de relatie met de luchthuishouding van betekenis

7- Aspecten van waterkwaliteit
Bij de waterbeweging door de grond ontstaan verschillen in water
kwaliteit. In gebieden waar neerslag-overschotten tot afvoer van
grondwater leiden treedt uitspoeling op, in gebieden waar het grond
water weer aan de dag treedt vindt aanrijking met voedingsstoffen
plaats. Dit verschijnsel van differentiatie treedt niet alleen op
macro-schaal op, zoals in het systeem Veluwe - Gelderse Vallei, maar
ook op kleinere schaal, zoals binnen de Gelderse Vallei zelf. Daar
vindt men voedselarme podsolgronden op de kleine ruggen, voedselrijkere
gleygronden in de dalen daartussen. Het verschijnsel komt eveneens
voor op micro-schaal: zo hangen zeer kleine verschillen in hoogte
ligging op de buitendijkse schorren tot in detail samen met verschillen
in zoutgehalte, terwijl in hoogvenen in dit opzicht kenmerkende ver
schillen bestaan tussen bulten en slenken.

8. Verschil tussen landbouwgronden en natuurterreinen
In de landbouw trachtte men vanouds de van nature bestaande verschil
len te benutten door aanpassing van het bodemgebruik en de produktiemethoden. Thans streeft men veeleer naar een optimalisering: te natte
gebieden worden ontwaterd, te droge beregend, ongelijkheden in de
maaiveldhoogte worden geslecht en het vruchtbaarheidsniveau wordt
door bemesting zo

ver opgevoerd, dat de natuurlijke verschillen wor

den gemaskeerd. De landbouwkundige spreekt van verbetering van produktie-omstandigheden, de bioloog van nivellering.
Dit maakt de landbouw gevoelig voor veranderingen in de minst te beinvloeden component, de waterhuishouding. Een droge zomer kan grote
schade aanrichten, een natte herfst eveneens. Hetzelfde geldt voor de
invloed van kunstmatige wateronttrekking, welke in de omgeving töt "grote
schade kan leiden.
Nu is deze schade goed te berekenen, omdat de reacties van landbouw
gewassen op de waterhuishouding redelijk bekend zijn.In natuurterreinen
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zal een voorspelling van de gevolgen van waterstandsdaling veel
moeilijker zijn en wel om de volgende redenen:
- natuurterreinen zijn veel meer blootgesteld aan de natuurlijke
schommelingen in de weersgesteldheid. Deze natuurlijke variaties
zijn groot: in hooggelegen gebieden, zoals de Veluwe, schommelt
de grondwaterstand enkele meters al naar een serie droge of een
serie natte jaren voorkomt;
- op deze natuurlijke schommelingen is gesuperponeerd de invloed van
de mens. In het algemeen wordt door menselijke activiteiten de
waterstand verlaagd, vaak op onaanvaardbare wijze.
- in natuurterreinen is het reliëf meestal groter en vaak veel groter
dan in landbouwgebieden. Ten opzichte van het grondwater kan daar
door een zonering ontstaan, die kan verschuiven indien de water
stand verandert. Dit geldt zowel voor tijdelijke schommelingen,
veroorzaakt door het klimaat als voor meer blijvende als gevolg van
menselijk ingrijpen. In dit opzicht zijn reliëf-rijke natuurterreinen
in het voordeel ten opzichte van reliëf-arme landbouwgronden.
- de invloed van het grondwater is zeer complex en werkt via de lucht
huishouding, de waterhuishouding en kleine verschillen in water
kwaliteit. Deze gecompliceerdheid maakt dat het beschouwen van een
factor, zoals de grondwaterstand, slechts in extreme gevallen goede
verklaringen kan bieden. De landbouw (vlak land, met verdoezelde
verschillen in vruchtbaarheid) is zo'n extreem geval.
- de eisen van de natuurlijke plantensoorten zijn nog nauwelijks
bekend;
- onderzoek aan de hand van mathematische modellen lijkt de enig
bruikbare weg om verder te komen. Omdat echter geen model beter
is dan de daarbij gebruikte gegevens zal daarnaast nog zeer veel
veldonderzoek nodig zijn, gecombineerd met onderzoek naar de in
vloed van enkelvoudige factoren in laboratorium of kas. Wellicht
kunnen de in de landbouw ontwikkelde technieken daartoe dienstig
zijn.

Hydrologie en "bodemgesteldheid
ir. J.C. Pape (Stichting voor Bodemkartering)

Inleiding
Een zeer groot gedeelte van de Nederlandse gronden staat onder invloed
van het grondwater. Dit valt op te maken uit de Bodemkaart van Neder
land, schaal 1:200.000, waarop 20% van de gronden staat aangegeven als
'hoog', de overige 60% als 'laag' en 'middelhoog' (Stichting voor Bodemkartering, 1961). Ook uit de gegevens die het COLN-onderzoek opleverde
over de procentuele verdeling van de Nederlandse landbouwgronden naar
grondwaterstand (tabel 1) (Visser, 1958), blijkt dat in de meeste Neder
landse gronden het grondwater ten minste periodiek hoog kan staan.
Tabel 1. Procentuele verdeling van de landbouwgronden naar hun gemiddelde
winter- en zomergrondwaterstanden

% landbouwgronden met gemiddelde grondwaterstand van:
<20
in de winter
in de zomer

20-UO

ltQ-70

70-100

100-1*40

lU0-200 >200.cm

2k

25

27

11

7

3

3

0

1

1U

19

28

27

11

Hydromorfe kenmerken
Hoge grondwaterstanden veroorzaken in verschillende gronden karakteris
tieke hydromorfe kenmerken. Deze worden gebruikt bij de indeling van de
Nederlandse gronden (De Bakker en Schelling, 1966; De Bakker, 1973).
1) Het ontbreken van ijzerhuidjes rond de zandkorrels. Dit verschijnsel
is vooral van belang in zandgronden. Hoge grondwaterstanden gaan ge
paard met zeer bleke zandondergronden, het materiaal is overwegend
grijs. Bij diepe grondwaterstanden is het materiaal geel-blond van
kleur, door het voorkomen van fijn verdeelde ijzerverbindingen op de
korrels.
2) Het voorkomen van een G-horizont binnen 80 cm. Deze laag is egaal
grijs en begint op een diepte tot waar het grondwater slechts zelden
zakt.
3) Boven de G-horizont komen Vaak roestvlekken en bleke vlekken voor.
Ongeveer boven

de

hoogste grondwaterstanden beginnen de ijzerhuidjes.

U) Het voorkomen van een moerige bovengrond of een moerige tussenlaag.
5) In brikgronden komen vaak roestvlekken en mangaanconcreties voor.
6) Het voorkomen van een niet gerijpte ondergrond, d.w.z. een slappe klei
laag.

Deze kenmerken houden vooral verband met de invloed van het grondwater
tijdens het ontstaan van de grond. Heeft later ontwatering plaatsgevon
den dan duurt het meestal zeer lang voor de kenmerken bij de nieuwe toe
stand zijn aangepast. Soms blijven de oude kenmerken zichtbaar (fossiele
gley).
De grijze kleuren die in de hydromorfe kenmerken vaak voorkomen, geven
niet alleen informatie over de grondwaterstanden maar vooral ook over de
luchthuishouding.

Grondwatertrappen (Gt's)
Omdat de hydromorfe kenmerken vooral iets zeggen over het grondwater tij
dens het ontstaan van de grond, moeten in het veld ook uitspraken worden
gedaan betreffende de actuele grondwaterstanden (Van Heesen, 1971)- Van
jaar tot jaar kunnen zeer verschillende grondwaterstandsverlopen voor
komen. Afbeelding 1 geeft tijdstijghoogtediagrammen voor verschillende
hydrologische jaren die lopen van april tot april. Uit de tijdstijghoogte
diagrammen kan een gemiddeld grondwaterstandsverloop worden berekend,
waaraan de gemiddeld hoogste (GHG) en gemiddeld laagste grondwaterstand
(GLG) kan worden afgelezen. In de praktijk neemt men het gemiddelde van
de hoogste drie grondwaterstanden per jaar, over een groot aantal jaren.
Hetzelfde doet men met de laagste grondwaterstanden. Met behulp van de
GLG en GHG zijn de grondwatertrappen gedefinieerd (tabel 2).
Tabel 2. Hoofdindeling in grondwatertrappen

Gt:

I

II

III

IV

<£*+0

>Uo

V

VI

VII

gemiddeld hoogste
<ko

O
OC
1
O

-
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grondwaterstand (GHG)

>80 cm-mv.

gemiddeld laagste
grondwaterstand (GLG) f50

50-80

80-120

80-120 >120

>120

>120 cm-mv.

Bij gebrek aan voldoende grondwaterstandsbuizen worden in het veld de GHG
en de GLG per boorpunt geschat. Daarbij wordt gebruik gemaakt van verschei
dene veldkenmerken:
- profielbouw en profielontwikkeling,
- voorkomen van roestvlekken en grijze vlekken,
- ligging van de G-horizont,
- voorkomen van onverteerdé

planteresten, meestal wortels,

- kleurveranderingen in de veengronden,
- fysische rijping,

- aard van het moedermateriaal,
- aard van het structuurprofiel,
- vochttoestand in het profiel, met name het voorkomen van grondwater.
Daarnaast spelen andere verschijnselen een rol, zoals de natuurlijke
vegetatie, het voorkomen van greppels en sloten en de mate van vertrap
ping.
Het spreekt vanzelf dat de schattingen geregeld geijkt moeten worden.
Dat gebeurt aan de hand van veeljarige opnamen uit het Archief voor Grond
waterstanden TNO, of met behulp van eigen opnamen over kortere perioden,
die gekoppeld worden aan de TNO-buizen. Dit laatste vereist wel een zorg
vuldige uitvoering.

De vochtvoorziening van de planten
De vochtvoorziening van de planten is geen probleem in gronden met hoge
grondwaterstanden. Gronden met Gt I en II hebben in het algemeen een
gewaarborgde vochtvoorziening vanuit het grondwater. Dat geldt meestal ook
voor Gt III. Maar bij de overige Gt's levert het grondwater slechts ge
durende een deel van het groeiseizoen voldoende vocht aan de wortels.
Nu zijn er, behalve de hoogte van het grondwater, nog talrijke factoren
die van belang zijn voor de vochtleverantie van de plant. We noemen daar
van de diepte van de beworteling, de textuur, het humusgehalte, de dikte
van de A-horizont, de aard van de B-horizont, de pakking van het mate
riaal, de gelaagdheid, ondoorlatende lagen enz. Naarmate de textuur fijner
is, het humusgehalte hoger, de A1-horizont dikker, is er meer vocht voor
de plant beschikbaar, de pakking van het materiaal is van belang voor de
capillaire nalevering. De B-horizont en de gelaagdheid kunnen de diepte
van de beworteling bepalen. De beschikbare hoeveelheid vocht kan daarom in
verschillende gronden sterk uiteenlopen.
Afgezien van de hoeveelheid vocht die uit het grondwater kan worden ge
leverd, hebben veel zandgronden circa 30-1+0 m m vocht tussen p F 2,3 e n k , 2
(Haans, 1961). Enkeerdgronden daarentegen hebben 100-200 mm beschikbaar.
Sommige klei- en lössgronden nog meer. Nu is er in het groeiseizoen een
gemiddeld neerslagtekort van 116 mm. Veel gronden moeten het dus hebben
van aanvulling vanuit het grondwater (tabel 3 en afb. 2).
Tabel 3- Gemiddelde neerslag N, potentiële verdamping E^(= 0.7 x E0)
neerslagoverschot resp. -tekort (N-Ep) in mm in Nederland
.
Neerslag (N)
Verdamping ( E / > )
N-E|»
N-Ef

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

65

50

1+2

1+6

1+8

5*+

77

82

J2

T?

T0

62

7^0

3

11

29

55

88 101

97

82

1+6

22

7

2

5*+3

0 +26 +50 +63 +60

+197

+62 +39 +13

-9 -^0 -1+7 -20

* E0 = verdamping aan het oppervlak van open water

J a a r
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Het effect van grondwaterstandsverlaging
In de produktiesfeer is vrij veel "bekend over het effect van grondwater
stands verlaging. Van de effecten ten aanzien van de natuurlijke vegetatie
is minder bekend. Er zijn wel gegevens die erop duiden dat het effect op
verschillende gronden nog zeer verschillend kan zijn:
1) De diepte van de beworteling kan toenemen. Dat is alleen het geval als
de ondergrond beworteling toelaat. In verband daarmee is de pakking
van het minerale materiaal van belang en ook de gelaagdheid. Het is
bekend dat wortels in het algemeen alleen in poriën doordringen met een
grotere diameter dan 0,15 - 0,20 mm (Wiersum, 1957)* In veel zandgronden
ontbreken zulke poriën in de ondergrond. Soms is dè C-horizont geper
foreerd met oude elzenwortels e.d. Dan zijn er goede bewortelingsmogelijkheden.
Er is in de zandgronden een samenhang met de bodemeenheid. Enkeerdgronden en beekeerdgronden zijn diep bewortelbaar, gooreerdgronden on
diep (Houben, 197^).
Komen in de ondergrond abrupte textuursprongen voor over 5 à 10 cm, dan
is ook dat een sterke hindernis voor de wortels.
2) De biologische activiteit kan veranderen en zal vaak toenemen. Dit is
vooral het geval in de kleigronden en in de rijkere zandgronden; in
arme podzolgronden veel minder.
3) De aëratie verandert meestal duidelijk. Hierbij maakt het wel verschil
of de grond scheurt (kleigrond) of dat dit niet het geval is (zand
grond ).
k) Gewoonlijk is er onder natuurlijke omstandigheden een relatie tussen de
vochtvoorziening, de aëratie en het humusgehalte van de grond. In ver
schillende gronden is die relatie verschillend, maar in het algemeen is
het humusgehalte van natte gronden hoger dan van droge gronden.
Verandert men de grondwaterstand dan vindt verandering plaats van de
humus, vooral in de armere en lichtere gronden. In arme zandgronden
bijvoorbeeld zal humus voor een deel worden afgebroken, waardoor het
vochthoudend vermogen terugloopt en waarbij stikstof vrijkomt. In moe
rige gronden en in veengronden kan een deel van de organische stof in
beweging komen en ergens in het profiel neerslaan, als waterhardlagen
of schoensmeerachtige gliedelagen, doppleriet (Van Heuveln, 1962).
Als veengronden worden ontwaterd zal een deel van het veen gaan verteren,
waarbij volumeveranderingen optreden en waarbij stikstof vrijkomt. In
de veenondergrond treedt een verkleuring op van roodbruin naar zwart
tot de diepte van de aëratie. In de meeste gevallen gaat de inklinking
langzaam, doordat de voornaamste klink reeds heeft plaatsgevonden tot
de aëratiediepte in extreem droge jaren.

-5De genoemde effecten zijn in veengronden in sterke mate irreversibel.
5) Soms lijken de effecten op korte termijn vreemd. Zandgronden met Gt II
zijn "bijvoorbeeld in een zeer droge zomer vaak droogtegevoeliger dan
gronden met Gt III, bij eenzelfde grasvegetatie.
De hoge grondwaterstanden zijn een barrière voor de wortels, zodat
natte gronden een dunne doorwortelde laag hebben. Zakt nu in een droge
zomer het grondwater onverwacht diep weg dan kan de vochtleverantie
naar de wortels te gering worden.
6) Sommige kleigronden zijn slap, ongerijpt of zij hebben een slappe on
gerijpte ondergrond. Ongerijpte lagen hebben een zeer hoog watergehalte,
maar zij zijn slecht doorlatend voor water. Bij ontwatering kunnen der
gelijke lagen gaan rijpen, zij verliezen water, waardoor zij krimpen,
scheuren en min of meer doorlatend worden. Dit irreversibele proces
gaat langzaam als het terrein spaarzaam begroeid is, maar snel onder
invloed van bepaalde begroeiingen, zoals riet en elzen. De Rijksdienst
IJsselmeerpolders gebruikt dan ook riet om de gronden sneller te doen
rijpen (Pons en Zonneveld, 1962).
7) In modderkleien die zijn afgezet in een brak milieu komt soms veel
pyriet voor, FeSg in een reducerend milieu. Bij grondwaterstandsver
laging kan het materiaal gaan rijpen, als er lucht in doordringt. Het
FeSg wordt geoxydeerd tot H^SO^, en andere zwavelverbindingen, die
meestal voor de wortels van de planten zeer schadelijke effecten heb
ben. De grond kan zeer zuur worden, bijvoorbeeld pH^ (katteklei) (Van
Beers, 1962).
8) Een effect dat vooral in natte gronden groot is, is de verandering in
de draagkracht van de grond.
9) Zoals reeds eerder is gebleken, treden na ontwatering soms duidelijke
veranderingen op in de bodemvormende processen. Soms verlopen die snel,
zoals de afbraak van de organische stof en de beweging van humus, soms
echter zeer langzaam. Zo zijn de meeste zeekleigronden die pas zijn
ingedijkt, grijs. In polders die circa 500 jaar oud zijn zal onder oud
grasland een duidelijke verbruining optreden over een diepte van 30 à
Uo cm. Onder akkerland treft men dat verschijnsel niet aan, daar is de
grond grijs gebleven (Steur, 1961)«
Het voorgaande samenvattend kan men zeggen dat na ontwatering:
- de diepte van de beworteling toeneemt, echter in verschillende gronden
niet in gelijke mate en soms, zoals bij de katteklei nauwelijks of niet.
De vochtleverantie kan afnemen, maar ook toenemen.
- de draagkracht vrijwel steeds toeneemt.

-6- de aëratie meestal wordt versterkt.
- de biologische activiteit toeneemt, in de rijkere gronden sterker dan
in de armere gronden.
- de bodemvormende processen op gang komen, zoals humusafbraak, humusverplaatsing, stikstofleverantie, rijping, verbruining, kattekleivorming,
ook nu weer in verschillende gronden verschillend.
Veel van deze processen zijn irreversibel. Hoe zij uitwerken op de natuur
lijke vegetatie, in tempo en aard dient onderwerp van onderzoek te zijn.
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TABEL 2. Gemiddelde neerslag N, potentiële verdamping Ep (= 0,7 X E0)* en neerslagoverschot rcsp. -tekort (N-Ep) in mra in Nederland

TABLE 2. Anträge précipitation, potential évapotranspiration (0.7 E0)* and precipitation surplus or
deficit (N-Eg) in mm in The Netherlands
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F

65

30

3

U

Neerslag (N)
Precipitation(N)

Verdamping (Ep)
piration (Er)

N-Ep

M
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J

J

Ä
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N

D

42

46
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77
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N-E,

•E0 «=» verdamping aanhet oppervlak vanopen water / evaporationat the surface of open water

Neerslag en
verdamping In mm
Precipitation and
évapotranspiration
In ma
rHO

Grondwaterstandsdiepte
In cm • mv.
Oepth to water table
.In cm below aurtaee

O-i

100
120- r~?tïraï

neerslag
precipitation
verdamping
•
évapotranspiration
grondwaterstandsdiepte
depth to water table

neerslagtekort
precipitation deficit
neerslegoversctot
precipitation surplus

Fig. 3. Gemiddeld jaarlijks verloop van neerslag, verdamping E, en grondwaterstandsdiepte; Ep = 0,7 E0 (Penman)

Fig. 3. Average annual trend of precipitation, évapotranspiration Er and depth down to the water table;
Ep = 0.7 E0 ( Penman)
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Grondwater en spontane plantengroei
dr. G. Londo (Rijksinstituut voor Natuurbeheer)

Teneinde ons milieu goed

te beheren is o.a. een goede samenwerking ver

eist tussen biologen en hydrologen. Iedere groep dient de reeds verkregen
kennis operationeel te maken voor de andere groep en dient ook vraagstel
lingen te formuleren voor nader onderzoek door de andere groep.
Veel voorkomende vragen uit de praktijk zijn o.a.:
- Hoe kwetsbaar zijn vegetaties of natuurgebieden ten opzichte van verande
ringen in kwaliteit of kwantiteit van het (grond-)water.
- Hoe dient de waterhuishouding in een bepaald gebied te zijn opdat daar
een optimale ontwikkeling van het natuurlijke milieu kan plaatsvinden.
Dit is o.a. belangrijk in het kader van nieuwe te creëren natuurgebieden.
- Hoe breed moeten bufferzones zijn, en welke gedaante dienen ze te hebben,
opdat natuurgebieden gevrijwaard zijn ten opzichte van ongunstige hydro
logische invloeden van buitenaf. Nauw hiermede in verband staat de vraag:
Op welke minimale afstand moet een waterontrekking liggen opdat een
kwetsbaar natuurgebied in de omgeving onaangetast blijft.
Wat kunnen we zeggen over de invloed van het grondwater op de spontane
plantengroei? We kunnen directe en indirecte invloeden onderscheiden. De
directe zijn het gemakkelijkst waar te nemen en te onderzoeken. Een tekort
aan water manifesteert zich in verdroging: de turgor in de cellen neemt af
en de planten gaan slap hangen. Langdurige droogte leidt tot verdorren. De
indirecte invloeden zijn moeilijker te onderzoeken. Hierbij hebben we te
maken met de wisselwerking van de factor (grond-)water met andere bodem
factoren: bodemfysische, bodemchemische en bodembiologische.
We kunnen verschillende verschijnselen signaleren die op een dergelijke
wisselwerking wijzen.
- Vele plantesoorten gedragen zich op de ene grondsoort anders ten opzichte
van het grondwater dan op de andere grondsoort. Dit is vaak een kwestie
van microwaterhuishouding. Vele soorten zijn bijvoorbeeld op de zandgrond
gebonden aan de nabijheid van het freatisch vlak, terwijl ze dat op leemen kleigrond niet zijn. Zo is echt duizendguldenkruid (Centaurium minus)
in onze duinen gebonden aan het grondwater, in leemgebieden niet.
- Binnen een grondsoort kan de struktuur van de grond bepalend zijn voor
het wel of niet buiten de invloedssfeer van het grondwater kunnen groeien.
In de duinen groeien o.a. zeegroene zegge (Carex flacca) en knopige vetmuur (Sagina nodosa) vooral daar boven het grondwater waar de bodem meer
of minder verdicht is, meestal ten gevolge van betreding. Bodemverdich-

ting beïnvloedt o.a. de microwaterhuishouding.
- De chemische samenstelling van de bodem is belangrijk. Op (zeer) kalkrijke gronden kunnen vele soorten onafhankelijk van het grondwater groei
en, terwijl ze dat op kalkarme bodem (vaak of altijd) niet kunnen. Dit
is o.a. het geval met blauwe zegge (Carex panicea), welriekende nacht
orchis (Platanthera bifolia) en harlekijn (Orchis morio), die in het
Zuidlimburgse kalkgebied 'droog' groeien, maar die in veen- of pleisto
cene zandgebieden aan de nabijheid van het freatisch vlak gebonden zijn.
In de kalkrijke duinen kunnen o.a. de 'moerasplanten' koninginnekruid
(Eupatorium cannabinum), valeriaan (Valeriana officinalis), wederik
(Lysimachia vulgaris) en bitterzoet (Solanum dulcamara) onafhankelijk
van het grondwater groeien. De verklaring van dit algemeen voorkomende
verschijnsel moet waarschijnlijk gezocht worden in het gelijke effect dat
zowel kalk als een relatief hoge en fluctuerende grondwaterstand hebben
op het milieu. Daarbij wordt in de eerste plaats gedacht aan het afbraak
proces van organisch materiaal in de bodem dat door beide factoren be
gunstigd wordt. Een en ander houdt niet in dat we een grondwaterstands
verlaging door middel van een kalkbemesting zouden kunnen compenseren.
In de landbouw is dit in bepaalde gevallen wellicht mogelijk, maar in de
natuur niet.
- Behalve de bodem is ook het klimaat belangrijk. Zo kan de al eerder ver
melde soort echt duizendguldenkruid in de Atlantische (vochtiger) Woord
franse en Engelse duinen ver boden het freatisch vlak groeien, hetgeen
in Nederland niet mogelijk is.
Verder wordt opgemerkt dat niet alleen het gemiddeld niveau van het
freatisch oppervlak ten opzichte van het maaiveld belangrijk is, maar
ook de grootte van de fluctuaties, zowel die binnen een jaar als die over
langere perioden.
Uit voormelde verschijnselen zal het duidelijk zijn dat er geen univer
sele lijst van freatofyten is op te stellen. Onder freatofyten verstaan we
plantesoorten die in hun voorkomen voornamelijk of uitsluitend gebonden
zijn aan de nabijheid van het freatisch vlak. Zo'n lijst kan voor de diverse
gebieden zeer verschillend uitvallen en daarom mogen we ook ervaringen
over freatofyten, die in een bepaald gebied verkregen zijn, niet zonder
meer op andere gebieden toepassen.
Het hiervoor vermelde heeft ook zijn consequenties voor nader onderzoek
over de betrekkingen tussen plantengroei en grondwater.
Gezien de ingewikkelde wisselwerkingen tussen de factor water en de ove
rige milieu-componenten (inclusief de vegetatie) is het, mede in verband
met de vraag uit de praktijk - welke waterstandsverlaging kan een bepaalde
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te leggen op laboratoriumexperimenten waarbij de betreffende soort uit zijn
natuurlijke omgeving geïsoleerd wordt. Ten eerste laten vele soorten zich
niet of moeilijk kweken, o.a. orchideeënsoorten. Ten tweede kan het experi
mentele milieu zodanig afwijken van het natuurlijke, dat het onderzoek tot
foute conclusies voor de praktijk kan leiden. Wel kunnen laboratoriumexpe
rimenten waardevolle aanvullingen op overig onderzoek geven. Veldexperimenten zijn in verband met de praktijk zinvoller, o.a. proeven met expe
rimentele milieus waar een natuurlijke vegetatie-ontwikkeling plaatsvindt.
Door het scheppen van een reeks identieke uitgangsmilieus (bijvoorbeeld
gradiënten van nat naar droog op een bepaalde zandgrond) en het aanbrengen
van een ruimtelijke variatie in grondwaterregime (bijvoorbeeld van zeer
geringe fluctuaties tot sterke fluctuaties), zouden vele nieuwe gegevens
betreffende de ecologische indicatiewaarde van soorten en gemeenschappen
verkregen kunnen worden.
Zeer belangrijk blijft evenwel het beschrijvende onderzoek. Voor een be
langrijk deel bestaat dit uit het nauwkeurig observeren van het gedrag van
soorten en vegetaties, gekoppeld aan frequente metingen van de grondwater
standen en zo mogelijk ook van andere milieufactoren.
Voor de directe praktijk van het natuurbehoud zijn verder de volgende
onderzoekingen belangrijk:
- het vervolgen van (mogelijke) veranderingen in de vegetatie in gebieden
waar veranderingen in het waterregime plaatsvinden of hebben plaats
gevonden. Hierbij leert de ervaring dat vegetaties, vooral wanneer ze een
lange ontwikkelingsduur achter de rug hebben, een zekere 'traagheid'
hebben in hun 'aanpassing' aan nieuwe omstandigheden. Het is onjuist op
basis van bijvoorbeeld een vijfjarige waarnemingsperiode te zeggen dat
een grondwaterdaling geen schadelijke gevolgen voor het milieu heeft ge
had.
- het inventariseren van kwetsbare gebieden in streken waar mogelijke ver
anderingen in grondwaterstand zijn te verwachten. Op korte termijn is dit
wel het belangrijkste onderzoek.
Hiermee komen we op het begrip kwetsbaarheid. Hoe bepalen we de kwetsbaar
heid van gebieden ten opzichte van hydrologische veranderingen?
Zeer onlangs hebben de gebrs. Schuurmans van de Katholieke Universiteit
te Mijmegen getracht hierop een antwoord te geven. Voor het gebied OostGelderland gingen zij uit van het verband tussen plantengemeenschappen en
de vermoedelijke grondwatertrappen waarbij zij voorkomen. Ondanks mijn waar
dering voor deze poging kleven er een aantal ernstige bezwaren aan:
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- er is nog veel te weinig systematisch onderzoek verricht naar de exacte
samenhang tussen plantengemeenschappen en grondwatertrappen. Ofschoon in
het begin van het rapport gesproken wordt over de plantengemeenschappen
en hun vermoedelijke samenhang met de grondwatertrappen, wordt in de
samenvatting een minder genuanceerde uitspraak gedaan over deze samen
hang. Dergelijke uitspraken kunnen dan een eigen leven gaan leiden, waar
bij het grote gebrek aan kennis betreffende voornoemde samenhang op de
achtergrond kan raken.
- de bodem (o.a. de grondsoort) is niet in de beschouwing betrokken.
- wanneer een bepaalde gemeenschap op plaats A bij een bepaalde gemiddelde
waterstand voorkomt en op B bij een gemiddeld lager peil, mag niet ge
concludeerd worden dat bij A de vegetatie zo blijft wanneer daar het peil
daalt tot dat van B.
- het uitgangspunt in het rapport dat de waarde van de gekarteerde eenheden
niet noemenswaard wordt beïnvloed wanneer de grondwaterstand er daalt tot
de laagst bekende voor dat type, is dan ook onjuist.
- het typeren van vegetaties op verbondsniveau is, mede gezien de schaal
van de kartering, wel begrijpelijk, maar gemiddeld veel te grof om de
goede samenhang tussen vegetaties en het grondwater aan te geven. Asso
ciaties, subassociaties en varianten zijn hiervoor beter geschikt.
Zijn plantengemeenschappen wel het meest geschikt om de kwetsbaarheid van
gebieden te bepalen? Om de volgende redenen meent de auteur dat men daarbij
beter van de plantesoorten kan uitgaan:
- door hun andere aard zijn plantesoorten exacter te omschrijven dan plan
tengemeenschappen, en daaxdoor in het veld ook beter te herkennen, vooral
door niet-vegetatiekundigen. Bovendien zal het inventariseren van de lager
in de rangorde staande gemeenschappen als associaties, subassociaties en
varianten meer moeilijkheden geven ten aanzien van de herkenning in het
veld dan de inventarisatie van verbonden.
- vele plantengemeenschappen zijn in hun voorkomen niet aan de invloedssfeer
van het freatisch vlak gebonden, maar kunnen daarbinnen wel voorkomen en
bevatten dan vaak freatofyten. Indien men op basis van een lijstje met
dergelijke gemeenschappen concludeert dat een grondwaterverlaging in eco
logisch opzicht niet nadelig is, kan men dus een grote fout begaan. Des
te groter is de kans op een dergelijke fout naarmate men uitgaat van ge
meenschappen die hoger in de rangorde staan.
Om de kwetsbaarheid van gebieden ten aanzien van veranderingen in grond
waterregime aan de hand van plantesoorten te bepalen, werd de lijst van
hydro-, freato- en afreatofyten opgesteld (rapport Rijksinstituut voor
Natuurbeheer). Door diverse categorieën van freatofyten te onderscheiden
kan de lijst voor de diverse gebieden binnen Nederland gebruikt worden.
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strepingen geven aan dat de "betreffende soorten (of andere taxa zoals
ondersoorten) kenmerkend zijn voor de meer constante (minder dynamische)
en/of relatief oligotrofe en/of uitwendig kwetsbare milieus, ofwel dat
het relatief zeldzame soorten zijn van meer dynamische en/of voedselrijkere
milieus. Omdat in de lijst de afkortingen staan vermeld van de streeplijsten van het Rijksherbarium, kan op basis van een floristische inven
tarisatie direct het aantal freatofyten, en daarvan de onderstreepte ca
tegorie, bepaald worden. Bij de uiteindelijke beoordeling van een gebied
is het gewenst ook de vegetatiekundige aspecten te betrekken.
Betreffende de kwetsbaarheid ten opzichte van hydrologische veranderingen
wordt op basis van onderzoek nog het volgende vermeld:
- iedere verandering in milieufactoren leidt tot veranderingen in de vege
tatie. Dit geldt ook voor veranderingen in de grondwaterstand, zowel ver
hogingen als verlagingen.
- vooral wanneer het vegetaties betreft die een lange ontwikkelingstijd
achter de rug hebben en kenmerkend zijn voor minder dynamische en relatief
voedselarme milieus, leiden veranderingen in het milieu tot verarming.
- ten gevolge van veranderingen in het milieu verdwijnen het eerst die soor
ten, die een grote mate van constantie in hun milieus behoeven en dat
zijn meestal de

zeldzame soorten die pas laat in de vegetatie-successie

verschijnen.
- Voor een gebied kan wel de volgorde van de veranderingen in de vegetatie
vrij nauwkeurig worden voorspeld, maar niet of een bepaalde verandering
pas bij 10 cm ofwel bij 20 cm waterstandsverlaging op zal treden.
- ten aanzien van veranderingen in de verticale grondwaterstandsschomme
lingen kan gesteld worden dat vergroting van het amplitudo altijd in bota
nisch ecologisch opzicht nadelig is. Verkleining kan voordelig zijn, maar
ook nadelig.
- hier is alleen de kwetsbaarheid in botanisch opzicht ter sprake gekomen.
Het is noodaakelijk bij de uiteindelijke beoordeling ook de zoölogische
aspecten te betrekken. O.a. kan een bepaalde begroeiing botanisch van
weinig waarde zijn, maar in zoölogisch opzicht wel waardevol en gevoelig
voor hydrologische veranderingen zijn.

