SAWAX
Slimme stuw voor optimaal waterbeheer
Verslag van een veldproef te Arriën 2015-2019
Jan van Bakel
Gé van den Eertwegh
Dion van Deijl
Jon Mensink

Eindrapport januari 2020
Mede ondersteund door:

Inhoudsopgave
Samenvatting......................................................................................................................................................... 3
1

Inleiding ......................................................................................................................................................... 6
1.1 Omschrijving ...................................................................................................................................................................... 6
1.2
Waarom SAWAX? ...................................................................................................................................................... 6
1.3 Innovatie .............................................................................................................................................................................. 7
1.4
Meerwaarde en uitrol over Nederland ................................................................................................................ 7

2

Veldmetingen ............................................................................................................................................... 8
2.1
Grondwaterstanden, openwaterstanden en stijghoogten ......................................................................... 8
2.2
Pompgegevens ......................................................................................................................................................... 13

3

Verwerking veldmetingen via modelsimulaties ................................................................................ 14
3.1 Inleiding............................................................................................................................................................................. 14
3.2
Schematisering ......................................................................................................................................................... 14
3.3 Stoftransport .................................................................................................................................................................. 20
3.4
Hydrologische randvoorwaarden en parameterisering ............................................................................ 20
3.5
Randvoorwaarden voor stoftransport ............................................................................................................. 22
3.6
Initiële condities........................................................................................................................................................ 22
3.7 Veldproef in relatie tot omgeving ............................................................................................................................ 22
3.8
Modelcalibratie - onderrand ................................................................................................................................ 22
3.9
Modelvalidatie .......................................................................................................................................................... 23

4

Door te rekenen scenario’s ..................................................................................................................... 24

5

Modelresultaten ........................................................................................................................................ 26
5.1
Grondwaterstanden ............................................................................................................................................... 26
5.2
De waterbalans ........................................................................................................................................................ 26
5.3
Verspreiding stoffen in XZ-vlak vanuit kavelsloot ...................................................................................... 29
5.4
Duiding van de resultaten .................................................................................................................................... 29

6

Discussie...................................................................................................................................................... 31
6.1
Modelschematisatie................................................................................................................................................ 31
6.2
Keuze van de proeflocatie en locatie 2D-transect....................................................................................... 31
6.3
Schatting conserveringseffect ............................................................................................................................ 31

7

Conclusies ................................................................................................................................................... 32
7.1 Veldproef 2015-2019 .................................................................................................................................................... 32
7.2
Modelberekeningen................................................................................................................................................. 32

8

Referenties ................................................................................................................................................. 34

Bijlage 1: Technische informatie SAWAX en enige opstellingsgegevens ............................................ 35
Bijlage 2: Pompgegevens ................................................................................................................................. 38

2

Samenvatting
De SAWAX - Smart Adaptive WAterlevel eXtender - is een stuw die als doel heeft om in hellende gebieden water gecontroleerd vast te houden in perceels- c.q. kavelsloten, die onder de huidige omstandigheden geen optimaal peilbeheer kennen. De SAWAX kan automatisch en zonder centrale sturing tot een 0,5 m hogere waterstand in de bovenstrooms gelegen kavelsloten realiseren dan de waterstand aan de benedenstroomse, peilbeheerste zijde. Dit laatste is veelal een leggerwaterloop in beheer bij het waterschap. Daardoor wordt het bereik
van door het waterschap gevoerde peilbeheer over een veel grotere oppervlakte effectief (betere functiebediening). Ook kan hierdoor meer water worden geconserveerd in het voorjaar, bij het opzetten van het peil van
winter- naar zomerpeil, of in perioden waarin geanticipeerd gaat worden op voorspelde droge perioden. De SAWAX is bedacht door een consortium van De Bakelse Stroom, Avallo Advies en KnowH2O en is geconstrueerd
door Van de Weert Engineering B.V.
Sinds het voorjaar van 2015 loopt in het beheersgebied van Waterschap Vechtstromen in Oost-Nederland een
proef om de technische en hydrologische werking van de SAWAX in een praktijkopstelling uit te testen. Deze
demoversie van SAWAX is geplaatst op de huispercelen (hierna: proeflocatie) van het veehouderijbedrijf Bakhuis te Arriën (Ov.). Bakhuis gaf aan regelmatig met droogteproblemen te kampen te hebben vanwege de relatief hoge ligging (diepe grondwaterstanden) en de bodemopbouw van de percelen. Dit is bevestigd tijdens een
gedetailleerde bodemkartering die daar aansluitend is uitgevoerd. Op de proeflocatie komt de grondsoort veldpodzol (Hn21) voor. De GLG is ingeschat tussen 1,00 (voor de lagere delen) en 1,65 m minus maaiveld (voor de
hoogste delen). Om de droogte adequaat te kunnen bestrijden is de SAWAX in de afwaterende kavelsloot geplaatst en is additioneel eind 2015 een pomp geïnstalleerd om in perioden dat het bovenstroomse peil uitzakt
water aan te kunnen voeren om het peil op een hoger peil te houden dan het peil in de leggerwaterloop van het
waterschap waar de kavelsloot op uitmondt. Zo kan de watervoorziening in aanhoudend droge perioden worden verbeterd en beregening zo lang mogelijk worden uitgesteld.
De SAWAX-proef is als volgt te karakteristeren:
− vóór 2015: uitgangssituatie (geen extra opstuwing). Het peil in de kavelsloten is gelijk aan het peil in de
A-waterloop;
− 2015: SAWAX operationeel, zonder wateraanvoer in het groeiseizoen;
− 2016: SAWAX inclusief wateraanvoer operationeel, enige ‘lekkage’ via oppervlaktewater bij afsluitbare
duiker aan de westkant van de proeflocatie;
− 2017: SAWAX inclusief wateraanvoer operationeel, ‘lekkage’ verholpen, bruikbare metingen;
− 2018 en 2019: zeer droge jaren met bruikbare metingen.
De analyseperiode voor deze rapportage is 1-1-2015 t/m 30-9-2019. De SAWAX-stuw is op 10-2-2015 geplaatst.
In het voorjaar van 2015 is een meetnet ingericht dat informatie verschaft over waterstanden van de kavelsloten
beneden- en bovenstrooms van de SAWAX, over grondwaterstanden op de percelen, en over de hoeveelheid
aangevoerd water gedurende tijden van meteorologische droogte. Via sensoren en loggers worden automatisch, elke twee uur, de waterstanden gemeten en opgeslagen.
De praktijkproef en de veldmetingen geven aanleiding tot de volgende conclusies:
−
−
−
−
−

SAWAX heeft de praktijktest goed doorstaan;
de pompinstallatie heeft naar behoren gefunctioneerd;
de lekkage via een sloot aan westzijde van de proeflocatie is begin 2017 verholpen en sindsdien is de
wateraanvoer betrouwbaar gemeten;
de veldmetingen geven een goed inzicht in de effecten van de SAWAX-stuw op de slootwaterstanden
van de proeflocatie;
de veldmetingen zijn gebruikt om een model te kalibreren en te valideren.

Er zijn modelberekeningen uitgevoerd om water- en stoftransport (tracer) in de percelen te analyseren en ruimtelijk in beeld te krijgen in een XZ-transect. Hiervoor is Hydrus_2D ingezet, waarmee uitgerekend kan worden
hoeveel water infiltreert naar de kavel en naar de ondergrond. Zo kan de hydrologische werking van de stuw
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geanalyseerd worden. De uitgangshypothese is dat de SAWAX-stuw hogere waterpeilen in de kavelsloot realiseert dan in de situatie zonder de stuw, zeker als we die combineren met wateraanvoer (pomp). Het gevolg hiervan is de grondwaterstand op de proeflocatie hoger en is er in droge perioden minder droogteschade door reductie van de verdamping.
Er zijn 5 scenario’s doorgerekend voor de periode 2015 t/m 30 september 2019:
− scenario 0 (Referentie): geen SAWAX; waterstand in sloten gelijk aan gerealiseerde openwaterstanden
van waterschapswaterloop. Stijghoogte onderrand gelijk aan scenario SAWAX;
− scenario 1 (SAWAX); de situatie zoals gemeten in het veld. Hier is weerstand aan de onderkant model
op gecalibreerd;
− scenario 2 (Streefpeil): waterstand in sloten gelijk aan streefpeil in waterschapswaterloop. Stijghoogte
onderrand gelijk aan scenario SAWAX;
− scenario 3 (Pomp): extra pompcapaciteit zorgt voor 20 cm hogere slootwaterstanden in aanvoerseizoen. Stijghoogte onderrand gelijk aan scenario SAWAX;
− scenario 4 (Regio): wegzijging (onderrandvoorwaarde) gelijk aan scenario Referentie.
De bovenrandvoorwaarde van het model is de neerslag en de potentiele verdamping. Die bedragen gemiddeld
over de simulatieperiode 837 en 579 mm per jaar. De potentiele gewasverdamping is gemiddeld 538 mm/jaar.
De belangrijkste waterbalansposten die worden berekend zijn:
− Qsloot,in: de infiltratie vanuit de sloten naar het grondwater (subinfiltratie);
− Qsloot,uit: de drainage van grondwater naar de sloten;
− Qseep,in: de stroming van grondwater door de modelonderrand het model in
− Qseep, uit: idem het model uit;
− Tact: de actuele plantverdamping (transpiratie gras).
Bij het scenario Referentie wordt gemiddeld over de over de simulatieperiode reeds een aanzienlijke subinfiltratie berekend van gemiddeld 321 mm per aanvoerseizoen. De afvoer is gemiddeld 251 mm per afvoerseizoen en
de wegzijging is netto gemiddeld 243 mm per jaar. De berekende actuele gewasverdamping is 450 mm/jaar, dit
houdt in een reductie van ongeveer 15% van de potentiële gewasverdamping.
De modelresultaten van de scenario’s 1 t/m 4 zijn in onderstaande tabel vergeleken met het scenario Referentie.
Scenario
SAWAX
Streefpeil
Pomp
Regio

Qsloot, in
68
114
235
8

Qsloot,uit
-79
-5
-109
-12

Qseep,in
-26
5
-28
0

Qseep, uit
128
107
279
0

Tact
9
18
32
15

De modelberekeningen wijzen dus uit dat de verhoging van de gewasverdamping voor de periode 1-1-2015 t/m
30-9-2019 9 tot 32 mm/jaar is, afhankelijk van de mogelijkheden de slootwaterstand via peilbeheer of oppompen te verhogen. Hoe hoger de waterstanden in de sloten van de proeflocatie des te meer water in het aanvoerseizoen infiltreert en des te hoger het effect op de gewasverdamping.
De wateraanvoerhoeveelheden zijn aanzienlijk: gemiddeld 321 (scenario Referentie) tot 556 (321 plus 235) mm
(scenario Pomp) per aanvoerseizoen. Ca. 85% van het extra aangevoerde water stroomt via het grondwater weg
naar de omgeving van de proeflocatie of zorgt voor een hogere waterstand aan het einde van het aanvoerseizoen. Dit komt door de opbouw van de (goed doorlatende) ondergrond en het feit dat de proeflocatie de enige
locatie in de omgeving is met een hoger peil. De resterende ca. 15% zorgt voor de hiervoor vermelde verhoging
van de plantverdamping en kan worden gedefinieerd als wateraanvoerefficiëntie.
In een droog jaar als 2018 zijn de effecten op de gewasverdamping hoger en ook de wateraanvoerefficiëntie is
hoger (ca. een factor 1,5).
De effecten van de SAWAX-stuw en de wateraanvoer op de verdamping zijn groter als deze maatregel op een
grotere oppervlakte toegepast wordt. Hierdoor wordt het regionale drainageniveau verhoogd en zullen er gemiddeld hogere grondwaterstanden gerealiseerd worden. De opgave is dan ook om dit soort maatregelen in
4

gebieden met goed doorlatende zandgronden gebiedsbreed, in samenwerking met agrariërs en waterschap, te
treffen.
Om langer door te kunnen meten en vanwege de mogelijke opschaling naar andere (zand)gebieden, is het project vanaf 2018 onder het Programma Lumbricus ondergebracht (http://www.programmalumbricus.nl/).
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1 Inleiding
1.1 Omschrijving
De SAWAX - Smart Adaptive WAterlevel eXtender is een stuw die als doel heeft om water vast te houden in perceels- c.q. kavelsloten, die niet in beheer zijn bij het waterschap. Deze stuw kan automatisch en zonder centrale
sturing een 0,3 tot 0,5 m hogere waterstand in de kavelsloten realiseren dan de waterstand aan de benedenstroomse zijde. Dit betreft meestal een leggerwaterloop (of A-waterloop), in beheer bij het waterschap. Daardoor wordt het bereik van door het waterschap gevoerde peilbeheer over een veel grotere oppervlakte geëffectueerd, waardoor meer water kan worden geconserveerd in het voorjaar, bij het opzetten van het peil van winter- naar zomerpeil. In de situatie dat wateraanvoer mogelijk is kan een hoger peil in de kavelsloten alleen worden gerealiseerd als er water in deze waterlopen kan worden gepompt. In Bijlage 1 wordt meer technische informatie gegeven.
In het kader van het Nationale Deltaplan en in het bijzonder het Deelprogramma Zoetwater en meer regionaal
in de Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON), is een regionaal uitvoeringsprogramma beschikbaar voor
maatregelen die bijdragen aan een verbeterde beschikbaarheid van zoetwater. Plaatsing van ‘slimme’ stuwen
kan hier zeker aan bijdragen. De SAWAX-stuw is daarmee in potentie een geschikte maatregel om doelen uit de
regionale strategie te helpen realiseren.
Door een bijdrage van waterschap De Vechtstromen is het voor de ontwikkelaars mogelijk geweest een demonstratiemodel van SAWAX te ontwerpen, te construeren en te plaatsen op een geschikte locatie binnen het waterschap. Daarmee kan de werking van de stuw in hydrologische en technische zin op praktijkschaal worden uitgeprobeerd en gedemonstreerd. De praktijkproef-locatie is gelegen op een kavelblok met grasland te Arriën
(Ov.) (Figuur 1).

Figuur 1: Omgeving en proeflocatie SAWAX (rood omlijnd) te Arriën (links) en AHN-2 beeld (rechts).
Waterschap Vechtstromen zorgde voor de middelen om het demonstratiemodel van SAWAX te ontwerpen, te
construeren en te plaatsen op een geschikte locatie binnen het waterschap. De monitoring tot nu toe is deels
door het waterschap Vechtstromen gefinancierd, met bijdragen in het jaar 2015 vanuit het Ministerie van I&M
en het project Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-Oost).

1.2 Waarom SAWAX?
Waterbeheer is inspelen op het weer en dus ook op klimaatverandering. Klimaatverandering leidt tot een hogere verdampingsvraag en daardoor tot meer droogteschade. Een oplossingsrichting is meer water vasthouden,
door water te conserveren (vast te houden aan de bron) Een optimaal aan- en afvoersysteem kan voorzien in de
waterbehoefte en tevens overlast voorkomen.
Het waterschap zal bij droogtebestrijding proberen regionaal optimaal bezig te zijn in termen van wateraanvoer
en kosten-baten-verhouding. Het waterschap zal echter nooit maximaal maatwerk kunnen leveren voor individuele landbouwbedrijven. Ook natuur kan gedijen bij het vasthouden van gebiedseigen zoetwater. Zo ondersteunt de SAWAX de bestrijding van verdroging via vasthouden aan de bron. Ook reduceert de SAWAX de wateropgave voor wateroverlast door invulling te geven aan de ‘V’ in de trits Vasthouden-Bergen-Afvoeren (Figuur 2).
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Figuur 2: Links - Wateropgave t.g.v. wateroverlast is te verminderen door vasthouden (1), bergen (2) en afvoeren
(bron: Advies van de Commissie Waterbeheer 21e eeuw, 2000). Rechts - Waterbeheer onder natte en droge situaties
en de samenhang/overlap daartussen.
Plaatsing van slimme SAWAX-stuwen kan bijdragen aan een duurzame oplossing, met kostenbewuste investering, lage operationele kosten, eenvoudig onderhoud en baten via vastgehouden zoetwater. De uitvoerbaarheid
wordt bewezen door een momenteel werkende opstelling in het veld.

1.3 Innovatie
Stuwen in Nederland staan veelal in de grotere leggerwaterlopen van waterschappen met een significante investering van waterbeheerders, gericht op vermindering van piekafvoeren. De uitstralende werking is beperkt
tot hoofdwaterlopen en aangrenzend land. Daarom ligt het voor de hand ook in kleine waterlopen, die niet in
beheer zijn van de waterschappen, stuwtjes te plaatsen. In de praktijk komt het vaak voor dat door gebrek aan
kennis, tijd en motivatie het beheer van stuwen in kleine wateren suboptimaal is. Agrariërs hebben veelal weinig
gevoel bij het vasthouden van water in hun waterlopen, ter voorkoming van wateroverlast benedenstrooms.
De SAWAX werkt automatisch, kost qua constructie ongeveer € 2.950,= excl. 21% BTW en kan in kleine waterlopen toegepast worden. De stuw is effectief inzetbaar omdat waterschappen in samenwerking met agrariërs
kunnen komen tot op maat afgestemde peilverschillen, om maximaal water te conserveren en piekafvoeren te
reduceren. SAWAX werkt altijd, zonder besturing en met lage operationele inzet en kosten. Altijd een vast hoger peil in de bovenstroomse waterlopen. Zonder omkijken van waterschap of agrariërs. SAWAX is daarmee een
werkzame oplossing in de praktijk.
Het consortium sinds 2012-2013 bezig aan ontwerp en toepassing. Deze praktijkproef is daar een essentieel onderdeel van.

1.4 Meerwaarde en uitrol over Nederland
Nederland heeft anno 2014 ruim 1,8 miljoen ha in gebruik als landbouwgrond. Het areaal land dat qua waterhuishouding beheersbaar is in Nederland, kan volgens een voorlopige analyse met SAWAX worden uitgebreid
met zeker 0,3 miljoen ha. Eén SAWAX kan naar verwachting kavelblokken van 20 ha bedienen. Dat betekent dat
er een binnenlandse markt is voor duizenden van deze slimme stuwen. Daarnaast gaan waterschappen, terreinbeheerders en agrariërs steeds meer en beter samenwerken. Toepassing van onze SAWAX zal de samenwerking
bevorderen, omdat de stuw het mogelijk maakt met vereende krachten de waterhuishouding duurzamer te maken, met een grote kans van slagen in de praktijk. De bedrijfszekerheid van de SAWAX is namelijk groot. Een
gezamenlijke investering in deze stuw door in ieder geval waterschappen en agrariërs ligt daarom voor de hand.
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2 Veldmetingen
2.1 Grondwaterstanden, openwaterstanden en stijghoogten
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 tijdens aanhoudend droge perioden. Automatisch worden met loggers elke twee uur via een
sensor waterstanden gemeten en opgeslagen. Figuur 3 geeft een overzicht van de opstellingen.

afsluitbare duiker

SAWAXlocatie
Kavelsloten

Figuur 3: Meetopstellingen van het SAWAX-proeflocatie te Arriën (Ov.). Slootpeilen (aangeduid met _O) en grondwaterstanden (aangeduid met _G) worden continue elke twee uur gemeten. Bij de SAWAX-locatie (met zwarte pijl
aangegeven) vindt ook registratie van aanvoer van oppervlaktewater plaats.

In onderstaande foto’s wordt een beeld gegeven van de slootpeil- en grondwaterstandsmetingen.

Figuur 4: Meetopstelling slootpeil (links) en grondwaterstand (rechts) van het SAWAX-proeflocatie te Arriën.
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In tabel 1 worden de relevante data van de meetpunten gegeven.
Tabel 1: Openwaterstands- en grondwaterstandsmeetpunten met filterstellingen van de SAWAX-proef.

Aan de westzijde van de proeflocatie ligt, evenwijdig aan de Middenweg, een sloot die voor de duur van de proef
is afgesloten met een afsluitbare duiker. Zie onderstaande foto.

Figuur 5: Afsluitbare duiker aan de westzijde van de proeflocatie.
Op 20-8-2015 is een elektrische pomp geplaatst. Zie foto in onderstaande afbeelding. Deze pomp slaat via een
contact aan de bovenstroomse zijde van de proeflocatie aan, wanneer het waterpeil in de kavelsloot beneden
het aanslagpeil komt. De pomp slaat uit als het waterpeil een niveau bereikt dat lager is dan het afslagpeil. De
aan- en afslagpeilen zijn zo ingesteld dat de pomp veelal draait en niet droogvalt. De theoretische pompcapaciteit is 25 m3/uur en het vermogen is 750 Watt. In de praktijk schatten we de capaciteit op 23 m3/uur, vanwege de
opvoerhoogte en een bocht in de waterleiding. De installatie is voorzien van een stroommeter (kWh) om zo de
debieten te kunnen uitrekenen.
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Figuur 6: Pomp voor aanvoer van oppervlaktewater van de SAWAX-proeflocatie te Arriën.
De metingen van openwaterstanden (slootpeilen) en grondwaterstanden zijn te zien in figuur 7.
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Figuur 7: Verloop van de openwaterstanden boven- en benedenstrooms van de SAWAX-stuw en het door waterschap De Vechtstromen gehanteerd streefpeil in dit peilvak. Op X-as datum en op Y-as niveau in m +NAP.
Uit het verloop van de openwaterstanden (figuur 7) zijn een aantal dingen op te maken:
a) het waterschap haalt in de perioden met zomerstreefpeil niet het streefpeil van 5,70 m +NAP. De oorzaak is waarschijnlijk dat in de zomer binnen het beïnvloedingsgebied van de wateraanvoer veel wegzijging naar het regionale grondwatersysteem optreedt;
b) aan het begin van het seizoen met zomerstreefpeil is de waterstand in de kavelsloten hoger dan de
waterstand in de waterschap-waterloop, naar schatting gemiddeld zo’n 20 cm;
c) met de SAWAX wordt in zomerperioden in de kavelsloten een beperkte (5 à 20 cm) hogere waterstand
in de kavelsloten gerealiseerd dan in de waterschapswaterloop. Dat is minder dan het streven (zo’n 30
cm). Zelfs het streefpeil van het waterschap wordt ook niet altijd gehaald. De oorzaak is de beperkte
aanvoercapaciteit van de geïnstalleerde pomp, naast de lekkage in 2016 uit de kavelsloot aan de westzijde. De pompcapaciteit was dus kennelijk wel hoger, gerekend per eenheid van oppervlak, dan de
aanvoercapaciteit van het waterschap. Uit de pompgegevens (zie volgende sectie) was de pompcapaciteit, omgerekend naar waterschijf van het invloedgebied van de SAWAX zo’n 500 mm per groeiseizoen, omgerekend ongeveer 3 mm/d. Op voorhand was dit ingeschat als een toereikende hoeveelheid
aanvoerwater, maar dat bleek dus niet zo te zijn. De oorzaak van de geringe verhoging van het waterpeil is de wegzijging binnen het invloedsgebied van de SAWAX. Dit kan worden afgeleid uit de waarnemingen van grondwaterstanden en diepe stijghoogten (zie hierna). Deze wegzijging is waarschijnlijk al
aanzienlijk zonder SAWAX en wordt versterkt door de extra waterstands- en daarmee grondwaterstandsverhoging na toepassing van de SAWAX.
Uit de figuur is af te lezen dat de waterstanden bovenstrooms van de SAWAX-stuw in de regel zo’n 10 tot 20 cm
hoger zijn dan de benedenstroomse waterstanden In natte winterperioden kunnen ze tot wel 40 cm hoger worden. Verder is te concluderen dat het streefpeil in de benedenstrooms van de SAWAX-stuw in de zomerperioden
niet wordt gerealiseerd.
De gemeten grondwaterstanden zijn in figuur 8 weergegeven.
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Figuur 8: Verloop van de grondwaterstanden aangevuld met verloop van een waarnemingspunt in de buurt met een
diep filter (DINO-loket B22C0082: voor de locatie zie figuur 9). Op X-as datum en op Y-as niveau in m +NAP.

Tevens is het verloop van een waarnemingspunt in de buurt met een diep filter afgebeeld. De locatie hiervan is
afgebeeld in onderstaande figuur 9.

Figuur 9: Ligging van waarnemingspunt B22C0082, net ten zuiden van de proeflocatie.
Opvallend is dat in de zomerperioden de stijghoogte van het diepe filter fors lager wordt dan de grondwaterstanden op de proeflocatie. Er treedt dus aanhoudend wegzijging op de proeflocatie. Als er geen wateraanvoer
is moet die wegzijging in de loop van een aanhouden droge zomerperiode (zoals 2018) stoppen. Maar dat is niet
het geval dus is de conclusie uit de veldwaarnemingen dat de wateraanvoer zorgt voor hogere grondwaterstanden.
Een andere manier om te laten zien dat de wateraanvoer leidt tot infiltratie naar het grondwatersysteem is het
verschil in verloop van de openwaterstand bovenstrooms van SAWAX (slootwaterstand) en de grondwaterstanden te laten zien Zie onderstaande figuur 10.
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Figuur 10: Vergelijking tussen verloop van de slootwaterstand (rode lijn) en de grondwaterstanden op de proeflocatie. Op X-as datum en op Y-as niveau in m +NAP.

Uit de figuur is af te lezen dat in de zomerperioden vanaf 2016 (toen de wateraanvoer het gehele seizoen mogelijk werd) het slootpeil 10 à 20 cm hoger is dan de grondwaterstanden. In zo’n situatie treedt er subinfiltratie op.
In de winterperiode is de grondwaterstand ongeveer gelijk aan de slootwaterstand (met uitzondering van de
winter van 2018/2019 voor grondwaterstandsmeetpunt SAWAX001_G). Dit kan er op duiden dat het neerslagoverschot voornamelijk via wegzijging wordt afgevoerd.

2.2 Pompgegevens
Bij de SAWAX-stuw is een pomp geïnstalleerd die water vanuit de waterschapswaterloop over de SAWAX-stuw
in de sloten van de proeflocatie kan pompen. Zie figuur 6. Doordat het stroomverbruik van de pomp wordt geregistreerd en de pompkarakteristiek bekend is kan de pomp dienen als een debietmeter. In bijlage 2 zijn de desbetreffende waarnemingen opgenomen. Op basis daarvan is de wateraanvoer per aanvoerseizoen, omgerekend
naar mm’s te bepalen. Zie tabel 2.
Tabel 2: Uit pompgegevens afgeleide wateraanvoer
in mm per aanvoerseizoen.
AanvoerAanvoer
seizoen
(mm/seizoen)
2015
30
2016

426

2017

492

2018

511

2019

505

Merk op dat het gaat om forse hoeveelheden water en dat de droge jaren 2018 en 2019 er niet echt uitspringen.
De mogelijke verklaring daarvoor is dat de aanvoer-pompcapaciteit te beperkt was.
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3 Verwerking veldmetingen via modelsimulaties
3.1 Inleiding
Om de metingen te verwerken is ervoor gekozen een modelberekening op te zetten met Hydrus_2D. Deze software stelt ons in staat in een 2D-transect (XZ) over de dwarszijde van het proefperceel water- en stoftransport
(tracer) continu te simuleren in de onverzadigde en verzadigde zone. Het model kan uitrekenen, op basis van
waterpeilen in de kavelsloot, hoeveel water infiltreert naar het perceel en naar de ondergrond. Zo kan de werking van de stuw worden geanalyseerd. De hypothese is dat met de SAWAX hogere waterpeilen in de kavelsloot
dan voorheen kunnen worden gerealiseerd, zeker in combinatie met wateraanvoer. Het gevolg hiervan is een
hogere grondwaterstand op het proefperceel en een betere gewasgroei. De rekenperiode loopt van 1-1-2015
t/m 30-9-2019.

3.2 Schematisering
Bodemkundige informatie
Van Essen (2015) voerde een bodem- en Gt-kartering uit op de boerderij. Ook werd voor de proef relevante informatie over de omgeving van de boerderij verzameld.

Figuur 11: Peilvakken in omgeving (links) en bodemkaart (bron: StiBoKa, Bodemkaart van Nederland, 1:50.000)
van omgeving SAWAX-proeflocatie te Arriën.

Figuur 12: Boorpuntenkaart omgeving SAWAX-proeflocatie te Arriën (boven) en
bodemprofielen van de SAWAX-proeflocatie Arriën (onder) (Bron: Van Essen, 2015).
Volgens de Bodemkaart van Nederland 1 : 50.000 komen de grondsoorten veldpodzol (Hn21) en een moerige
podzolgrond met een veenkoloniaal dek (iWp) voor. De SAWAX-proeflocatie is gelegen waar de Hn21 voorkomt. Een veldpodzol (Hn21) grond is een grond met een inspoelingslaag onder de bouwvoor (de podzol B-
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laag). Dit is een bruine zandlaag, welke is ontstaan onder natuurlijke omstandigheden. Als gevolg van uitspoeling van ijzer en humus uit de bovengrond is op een bepaalde diepte het ijzer en humus weer neergeslagen. In
sommige gevallen zijn de zandkorrels dusdanig aan elkaar verkit dat het een storende laag voor wortels en water kan zijn. De code 21 geeft aan dat het gaat om zwak lemig zand.
Volgens Van Essen (2015) bevestigt de eigen bodemkartering (Figuur 11) grofweg het beeld van de bodemkaart:
‘De humushoudende bovenlaag is veelal 35 tot 40 cm dik, alleen op de hoogste delen is de bovenlaag dunner
(circa 30 cm). Het organische stofgehalte varieert tussen 5 en 9%. De inspoelingslaag is slechts op een enkele
plek hard maar overwegend niet storend. Het meest noordelijke perceel aan de westzijde is dieper geploegd
vanwege egalisatiewerkzaamheden. Dit is terug gevonden op verschillende plekken in het bodemprofiel. De
ondergrond is veelal wat gemengd. Aan de meest westelijke kant komen enkele natte plekken voor. Hier is de
structuur van de bovengrond matig, en is de oude zode als een storende laag teruggevonden. De heer Bakhuis
gaf aan dat na de grondbewerking (inzaaien) veel neerslag is gevallen, waardoor de grond is dichtgeslagen.’

Figuur 13: Gt-kaart omgeving boerderij van SAWAX-proeflocatie te Arriën.

In onderstaande tabel wordt de boorpuntinformatie gegeven.
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Tabel 3: Gekarteerde Gt boerderij van SAWAX-proeflocatie te Arriën. Opname-periode rond 11 januari 2015. Bron:
Van Essen, 2015. Boorpunten corresponderen met Figuur 12.

Van Essen (2015) stelt verder:
“De GHG fluctueert tussen de 60 en 120 cm minus maaiveld. De GLG was tijdens het veldwerk lastig in te schatten. Het bodemprofiel heeft geen hydromorfe kenmerken (roestverschijnselen) en de onderkant van het boorgat zakt gemakkelijk in. Hierdoor is het schatten van de GLG lastig. De GLG is ingeschat tussen de 100 (voor de
lagere delen) en 165 cm minus maaiveld (voor de hoogste delen). Voor deze gronden geldt een kritieke z-afstand van 70 tot 110 cm (Van der Sluijs, 1991). Gezien de redelijk grove structuur is dit eerder 70 dan 110 cm. De
kritieke z-afstand is de afstand waarover per dag vanuit het grondwater naar de wortelzone 2 mm water nageleverd kan worden middels capillaire opstijging. Uitgaande van een kritieke z-afstand van 70 cm en GLG waarden
van 100 tot 165 en een bewortelingsdiepte van 30 tot 40 cm (is waargenomen) dan profiteren slechts kleine gedeelten in de huidige situatie van capillaire opstijging (70 + 35 = 105 cm). Uitgaande van een iets betere kritieke
z-afstand, bijvoorbeeld 90 cm, zal in de huidige situatie ongeveer de helft van de gronden nog profiteren van
capillaire opstijging (90 + 35 = 125 cm). Dit geeft ook inzicht dat een geringe stijging van de grondwaterstanden
in de zomer door peilverhoging al gauw resulteert in meer capillaire opstijging en minder verdroging, maar dit is
zeer afhankelijk van de exacte mate van capillaire opstijging. Wanneer de gemiddelde GHG en GLG waarden
worden vergeleken met het peil, dan kan geconcludeerd worden dat er sprake is van wegzijging voor het overgrote gedeelte van het jaar. De gemiddelde GHG en GLG waarden ingeschat op basis van de bodemkartering is
respectievelijk: 5,67 en 5,19 m +NAP, terwijl het peil 5,53 m +NAP is. Het peil is dus vrijwel altijd hoger dan de
grondwaterstand.”
De lokale af- en ontwatering vindt plaats via sloten, die grofweg oost-west en zuid-noord lopen, afwaterend
naar het noorden. De proefpercelen (Figuur 14) liggen oost-west, de slootafstand is hier ongeveer 80 m.
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Figuur 14: Ligging dwarsprofiel Hydrus_2D-model op de SAWAX-proeflocatie te Arriën.
Het dwarsprofiel van de oost-west lopende sloten ziet er globaal uit zoals in Figuur 12, met een bodemdiepte
van 1,7 m. Zonder SAWAX staan de kavelsloten in verbinding met de waterloop van Waterschap Vechtstromen.
Deze loopt oost-west, ten noorden van het proefperceel. Het winterpeil hiervan is 5,40 m +NAP, het zomerpeil
5,70 m +NAP. De gemiddelde maaiveldhoogte van het proefperceel is 6,60 m +NAP.
Hydrus_2D XZ-transect
Het Hydrus_2D XZ-transect (figuur 15) is gesitueerd op een relatief hoog deel van het perceel (figuur 16).

2.44
1.7

0.5

Figuur 15: Deel van de Hydrus_2D XZ-transect nabij kavelsloot.
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Figuur 16: Ligging van XZ-transect afgebeeld op maaiveldhoogtekaart (AHN) van SAWAX-proeflocatie. Bron: Boer
en Bunder.
Schematisch ziet de dwarsdoorsnede in het veld er in een periode met afvoer uit zoals in Figuur 17.

Figuur 17: Schematische dwarsdoorsnede van de SAWAX-proeflocatie te Arriën. NB: niet op schaal.

De Hydrus_2D Standard version 3.01 (2018) is gebruikt voor de hydrologische 2D-berekeningen in het XZ-vlak
(Šimůnek et al.,2018).
Teneinde de stroming in het lokaal diepere grondwater mee te kunnen nemen, is een modelprofiel van 10 m
diep gekozen (dekzand). Op elke rand moeten randvoorwaarden worden opgelegd. In onderstaande figuur is de
dwarsdoorsnede weergegeven.
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Figuur 18: XZ-transect in Hydrus_2D en bijbehorende typen randvoorwaarden (bovenste deel) en weergegeven in
juiste schaalverhoudingen (onderste deel). Bovenste XZ-transect heeft de typen randvoorwaarden van scenario
0,1,2 en 3. Onderste XZ-transect heeft de randvoorwaarden van scenario 4 (Regio).
Er wordt gerekend met een single porosity model, op dagbasis voor de periode 1-1-2015 t/m 30-9-2019. Geschat
wordt dat op basis van Van Essen (2015) het perceel een Gt VI heeft en matige wegzijging kent naar het regionale grondwater.
Voor de bodemopbouw in het model wordt de kartering van Van Essen (2015) gevolgd. Dat resulteert en de volgende gelaagdheid in de zwaklemige zandbodem:
1.
2.
3.
4.
5.

maaiveld – 0,35 m –mv:
0,35 - 0,60 m -mv:
0,60 - 0,90 m -mv:
0,90 -1,70 m -mv:
1,70 -10,0 m -mv:

bewortelde bouwvoor - bovengrond
inspoelingslaag, (licht) ‘storend’ - bovengrond
zwak lemig zand - ondergrond
zwak lemig zand - ondergrond
dekzand, ondergrond

Vertaling naar bodemfysische parameters
Volgens de Staringreeks (Wösten et al., 2001) betekent de bovenstaande gelaagdheid voor de bodemfysische
gegevens dat voor de bovengrond de bouwsteen B2 toegepast kan worden, en voor de ondergrond de bouwsteen O2. Daaraan zijn Van Genuchten-Mualem-vormparameters te koppelen. De betreffende parameters worden in onderstaande Tabel 4 samengevat.
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Tabel 4: Bodemfysische parameters volgens de Staringreeks (Wösten et al., 2001) voor bovengrond bouwsteen B2
en ondergrond bouwsteen O2. Th r = residueel vochtgehalte; Th s = vochtgehalte bij verzadiging; Ks = doorlaatfactor bij verzadiging; alpha, n1 en l zijn Van Genuchten-Mualem vormparameters voor de pF- en doorlaatfactor-curves.

Met de Staringreeks-waarden voor de n1-parameter in Tabel 4 werd nauwelijks een verdampingsreductie berekend, terwijl die op het proefperceel wel opgetreden is. Daarom is de n1-parameter uit Tabel 4 voor de bovengrond verhoogd met 1,5.
In het model zijn de waarden van Ks voor de ondergrond vermenigvuldigd met een factor 10 om tegemoet te
komen aan het ervaringsfeit dat de Staringreeks deze waarden (ruim) onderschat. Uit boorgatenonderzoek
komt voor de horizontale doorlatendheid van dekzand beneden de bouwvoor veelal een waarde tussen 1 en 3
m/d naar voren (persoonlijke mededeling Jan van Bakel).
Er is voor Ks een anisotropiefactor toegepast voor de bodem in de ondergrond. Aangenomen is dat Ks,verticaal = 0,1
* Ks,horizontaal omdat de bodem oorspronkelijk uit dekzand bestaat (Bot, 2016).
Gewasparameters
Het geteelde gewas is sinds enige jaren gras; ook in 2015-2019 was dit het geval. De bewortelingsdiepte is tot
0,3 m -mv, met een maximale dichtheid op 0,1 m -mv. De zogenaamde wortel-verdelingsparameter pz is gelijk
aan 1,0. De Feddes-functie bepaalt hoe het gewas reageert op zuurstof- en/of vochtstress. Er is daar bovenop
geen stress toegepast naar aanleiding van bepaalde stofconcentraties in de wortelzone. Het gewas in het model
neemt niet actief stoffen op die zich in de wortelzone bevinden. Doorgaans vindt in het voorjaar bemesting
plaats.

3.3 Stoftransport
Met betrekking tot het stoftransport laten we in de berekeningen een tracer meestromen, die via eventueel infiltratie door de slootwand het perceel binnen kan dringen. Dit ter visualisatie van de stroming van water. We
houden geen rekening met fysische en/of reacties die het stoftransport in de bodem beïnvloeden. We rekenen
dus met conservatieve stoffen, die zich als tracer gedragen. Initieel geldt cinit = 0 mmol/L voor het gehele bodemprofiel. Om onderscheid te maken tussen de herkomst van stoffen wordt gerekend met concentraties in de kavelsloten van c=1 mmol/L, en via de onderrand binnenstromend grondwater met c = 0 mmol/L. Voor de dispersielengte worden de parameterwaarden DL = 0,5 m (in de stroomrichting) en DT = 0,1 m (loodrecht op de stroomrichting) gebruikt.

3.4 Hydrologische randvoorwaarden en parameterisering
Een model heeft randvoorwaarden nodig. Het water kan het geschematiseerde profiel in en uit via de bovenrand i.c. het maaiveld (oppervlakkige afvoer), de kavelsloot en de onderrand. Via de bovenrand infiltreert neerslag (P) in het bodemprofiel. Water kan via verdamping vanuit de bodem (evaporatie, Es) en via de gewaswortels
(transpiratie, Et) het profiel verlaten. Verdamping van interceptiewater (Ei) wordt door Hydrus niet berekend. De
bovenrand kent aldus een atmosferische randvoorwaarde. Hydrus heeft als invoer nodig Pnet, Et,p en Es,p.
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Voor 2012 t/m 2014 zijn voor de dagsommen neerslag het gemiddelde van de metingen op de KNMI-neerslagstations Vilsteren (342) en Dedemsvaart (354) genomen. Vanaf 1-1-2015 zijn KNMI radardata (klimatologisch),
gemiddeld voor een uitsnede rondom de proeflocatie te Arriën.
Voor de referentiegewas-verdamping Er volgens Makkink worden voor 2012-2014 de KNMI-cijfers van station
Twenthe (290) genomen, vanaf 1-1-2015 de vlakdekkende rasterkaarten van het KNMI. De gewasfactor Kc van
gras voor de berekening van de potentiële verdamping Ep is gelijk aan 1,0 voor de periode 1 april t/m 20 augustus
en voor de overige dagen van het jaar gelijk aan 0,9.
Ei wordt vooraf als volgt berekend, voor die dagen dat er neerslag valt (P>0 mm/d):
Ei = min(0,5 mm/d; 5% van dagsom neerslag; dagsom neerslag)
Ei mag niet groter zijn dan Ep
Pnet = P-Ei.
Ter berekening van Es,p wordt aangenomen dat op die dagen dat Kc = 0,9 deze gelijk is aan 10% van Ep. Vervolgens wordt Et,p = Ep - Es,p berekend. Meteodata staan in Tabel 6.
Tabel 6. Gebruikte meteodata als invoer voor Hydrus_2D voor periode 1-1-2012 t/m 30-09-2019. Gebruikte eenheid
[mm/jaar].
Kalenderjaar
P
Ei
Pnet
Es,p
Et,p
2012*

864

33

831

17

537

2013*

834

30

804

16

526

2014*

888

32

857

18

553

2015

998

39

958

57

512

2016

745

32

713

58

524

2017

888

36

851

57

514

2018

643

27

616

67

599

2019**

597

26

571

58

518

Gemiddeld***

837

33

804

41

538

*Gegevens op basis van KNMI-stations Vilsteren en Dedemsvaart. (Deze jaren zijn niet gebruikt voor de modelberekeningen)
** 01-01-2019 t/m 30-09-2019
*** jaargemiddelde zonder 2019

Water kan via de kavelsloten het bodemprofiel verlaten als de drukhoogte (h) nabij de wand van de kavelsloot in
de bodem groter is dan de atmosferische (tegen-) drukhoogte (h=0) in de zone van de oever boven het waterpeil. Onder water zal bodemwater het perceel verlaten via de kavelsloot als de drukhoogte in de bodem groter is
dan de tegendruk vanuit het water in de sloot.
Water zal via de kavelsloot infiltreren in de bodem als de drukhoogte in de sloot groter is dan de drukhoogte in
de nabije bodem. We gebruiken voor de drukhoogte (waterpeil) in de kavelsloot de metingen in peilbuis
SAWAX04_O, aan de bovenstrooms zijde van de SAWAX (opgezet peil). In Hydrus_2D passen we voor de kavelsloot een variabele drukhoogte-randvoorwaarde in de tijd toe, die infiltratie en drainage mogelijk maakt.
De onderrand is een drukhoogte (h) ten opzichte van de diepte van de onderrand. Hieruit berekent Hydrus_2D
zelf een waterflux over de onderrand, gegeven de drukhoogte-verschillen in de verticaal in het bodemprofiel. De
drukhoogte aan de onderrand is afgeleid uit nabijgelegen diepe filters van peilbuis B22C0082 (voor ligging zie
paragraaf ). De data van dit waarnemingsfilter staan model voor de drukhoogte in het regionale grondwater nabij het proefperceel. In de berekeningen is de drukhoogte (randvoorwaarde onderrand) op het modelperceel
met 0,1 m verlaagd, omdat ervan is uitgaan dat er een noord-zuid gradiënt in de stijghoogte van het grondwater
aanwezig is.
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De zijranden zijn dicht (flux=0), omdat verondersteld wordt dat water in het geschematiseerde profiel niet ondergronds lateraal aan- of afgevoerd wordt. De verticale waterscheiding van het vanggebied van de kavelsloten
ligt aangenomen middenin de kavelsloten.

3.5 Randvoorwaarden voor stoftransport
Qua stoftransport zien de randvoorwaarden er als volgt uit:
− zijranden: geen flux - dicht;
− bovenrand: atmosferische flux-randvoorwaarde;
− kavelsloot, drainage en infiltratie: variabele drukhoogte-randvoorwaarde (gemeten waarden) met stofconcentratie (tracer) in slootwater van c =1 mmol/L;
− onderrand: variabele drukhoogte-randvoorwaarde met berekende flux over onderrand en stofconcentratie in eventueel binnentredend water van c = 0 mmol/L.

3.6 Initiële condities
De initiële condities zijn als volgt:
− water: equilibrium qua drukhoogte h met hinit= 1 m-mv., i.c. grondwaterstand staat ongeveer op slootpeil. Hydrostatisch evenwicht in bodemprofiel;
− stoffen, gehele bodemprofiel: cinit = 0 mmol/L.

3.7 Veldproef in relatie tot omgeving
Het proefperceel en de kavelblokken (totaal 26 ha) die met de SAWAX worden bediend zijn qua peilvoering en
wateraanvoer een ‘eiland’ in hun omgeving. Daardoor zullen de verliezen van water vanuit het proefperceel aan
met name de onderkant groter zijn, vergeleken met een situatie waarbij ook de omgeving meedoet met hogere
peilen en wateraanvoer. Modelmatig kunnen we deze laatste situatie als volgt berekenen/benaderen.
Voor het model worden vaste winter- en zomerpeilen als uitgangspuntgenomen, een situatie zonder SAWAX.
Hierbij wordt de drukhoogte-onderrand toegepast, zoals boven toegelicht. De modeluitkomsten geven een flux
te zien over de onderrand, i.c. wegzijging. Deze berekende flux wordt vervolgens als nieuw type onderrand meegenomen in de berekening voor de SAWAX-situatie. Dit geeft dan andere stijghoogten in het bodemprofiel, als
gevolg van de toepassing van SAWAX en wateraanvoer.

3.8 Modelcalibratie - onderrand
Aan de onderkant is een randvoorwaarden opgelegd met een gemeten variabele stijghoogte van de nabijgelegen diepe peilbuis. Om het effect van deze stijghoogte te verkleinen in het model is er een weerstand tussen
deze stijghoogte en het model aangebracht van 160 dagen. In de figuur hieronder is het effect van de weerstand
weergegeven voor de grondwaterstand midden in het perceel. Het model zonder weerstand onderschat de
grondwaterstand in de zomer. Met een weerstand in het model heeft de waterstand in de waterloop meer invloed op de grondwaterstand in het perceel. Hierdoor komen de modelresultaten beter overeen met de observaties.
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Figuur 19: Vergelijking gemeten grondwaterstandsverloop met gesimuleerde grondwaterstandsverloop voor twee
waarden van de weerstand aan onderkant van het XZ-transect. Op X-as datum en op Y-as niveau in m +NAP.

3.9 Modelvalidatie
De daadwerkelijk aangevoerde hoeveelheden water (via de pomp en dus betrouwbaar gemeten, zie hoofdstuk
metingen) zijn in onderstaande tabel vergeleken met de berekende wateraanvoer in scenario 1.
Tabel 7: Vergelijking gemeten en berekende wateraanvoer in mm/aanvoerseizoen.
Jaar
Pomp op basis van
Pomp op basis
kWh (mm/jaar )
van modelberekening scenario 1
(mm/jaar)
2015
30
14
2016

426

356

2017

492

399

2018

511

484

2019

505

465

De overeenkomst is redelijk goed en dus is het model als geschikt beoordeeld om scenario’s door te rekenen en
de resultaten onderling te vergelijken.
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4 Door te rekenen scenario’s
Er zijn 5 scenario’s met het Hydrus-2D model doorgerekend. De scenario’s zijn:
0.

Referentie:

Dit scenario simuleert een situatie zonder SAWAX-stuw. Het opgelegde waterpeil is gelijk aan het waterpeil dat
is gemeten benedenstrooms van de SAWAX stuw. Dit scenario is gebruikt om het effect van de SAWAX-stuw en
ander scenario’s met SAWAX-stuw te vergelijken.
1.

SAWAX:

Dit scenario is de situatie in het veld. Het opgelegde waterpeil is gelijk aan het waterpeil dat is gemeten bovenstrooms van de SAWAX-stuw. De weerstand van de onderrand is op dit model gekalibreerd.
2.

Streefpeil:

Het waterschap haalt het streefpeil niet in de zomer. Dit scenario laat het effect zien als het streefpeil wel wordt
gehaald in de waterloop. Het scenario heeft geen SAWAX stuw.
3.

Pomp:

Dit scenario simuleert een pomp met een grotere capaciteit en een SAWAX stuw. Uit de veldmetingen kan namelijk worden afgeleid dat de geïnstalleerde pompcapaciteit onvoldoende was om in perioden met infiltratie de
gewenste waterstand in de sloten te realiseren. Het model is gelijken aan het SAWAX-model alleen is het waterpeil in de het groeiseizoen met 0,2 meter verhoogd (1-april tot 21-september).
4.

Regio:

Dit scenario simuleert een SAWAX in combinatie met andere SAWAX stuwen in de regio. Omdat de andere SAWAX stuwen in de regio ook mee doen stijgt de stijghoogte onder het perceel. Hierdoor zal er minder wegzijging zijn. Om dit te simuleren is er een wegzijgingsflux berekend met het referentiemodel. Vervolgens is deze
flux als nieuwe randvoorwaarde opgelegd in het SAWAX-scenario om zo tot het regioscenario te komen.
Scenario 3 is nieuw ten opzichte van de rapportage uit 2018 en is opgesteld en doorgerekend om te laten zien
wat een extra pompcapaciteit zou hebben opgeleverd in hydrologische zin. Modelmatig is dit vertaald in een 20
cm hogere waterstand in de sloten.
De bij de scenario’s behorende openwaterstanden die in het model worden opgelegd zijn weergegeven in onderstaande figuur.

Figuur 20: Opgelegde openwaterstanden voor 4 scenario’s. Op X-as datum en op Y-as niveau in m +NAP.
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De modelresultaten van deze de voor alle scenario gelijke opgelegde bovenrandvoorwaarden en de soms verschillende onderrandvoorwaarden worden in het volgende hoofdstuk beschreven en geanalyseerd.
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5 Modelresultaten
5.1 Grondwaterstanden
De berekende grondwaterstanden van 4 scenario’s zijn weergegeven in onderstaande figuur 21.

Figuur 21: Door Hydrus_2D gesimuleerde grondwaterstanden voor de scenario’s 1 t/m 4. Op X-as datum en op Y-as
niveau in m +NAP.

Merk op dat bij scenario Regio de grondwaterstanden in de winterperioden aanmerkelijk hoger zijn. Dit is een
aanwijzing voor dat de simulatieresultaten sterk worden bepaald door de onderrandvoorwaarde. In dit scenario
is een fluxrandvoorwaarden gebruikt die gelijkt is aan het Referentie scenario. Daarnaast is het slootpeil gelijk
aan het SAWAX scenario. Door het zandige en goed doorlatende bodemprofiel ter plekke heeft de onderrandvoorwaarde veel invloed op de freatische grondwaterstand.

5.2 De waterbalans
De belangrijkste waterbalanstermen die zullen worden getoond zijn:
− Qsloot,in: de infiltratie vanuit de sloten naar het freatisch grondwater;
− Qsloot,uit: de drainage van freatisch grondwater naar de sloten;
− Qseep,in: de stroming van grondwater door de onderrand het model in;
− Qseep,uit: idem het model uit;
− Tact: de actuele plantverdamping (transpiratie gras).
Deze waterbalansposten zijn in onderstaande tabellen samengevat.
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Tabel 8: De waterbalansposten in mm/jaar van de 5 scenario’s.
jaar
scenario
Qsloot,in
Qsloot,uit
Qseep,in
2015
0
128
338
122
1
143
363
64
2
215
278
92
3
276
228
52
4
139
319
123

Qseep uit
77
88
185
230
77

Tact
456
457
469
471
458

jaar
2016

scenario
0
1
2
3
4

Qsloot, in
315
373
468
541
308

Qsloot,uit
277
196
245
190
273

Qseep, in
34
8
44
8
34

Qseep, uit
325
439
479
593
325

Tact
464
474
484
494
479

jaar
2017

scenario
0
1
2
3
4

Qsloot, in
358
463
446
633
377

Qsloot,uit
246
87
260
85
190

Qseep, in
17
0
25
0
16

Qseep, uit
358
553
463
708
359

Tact
460
466
469
483
469

jaar
2018

scenario
0
1
2
3
4

Qsloot, in
426
495
552
674
438

Qsloot,uit
246
134
249
127
301

Qseep, in
22
0
39
0
22

Qseep, uit
341
537
453
688
341

Tact
444
461
477
497
472

jaar
2019*

scenario
0
1
2
3
4

Qsloot, in
378
470
494
657
382

Qsloot,uit
149
83
198
81
115

Qseep, in
6
0
24
0
5

Qseep, uit
315
441
371
590
314

Tact
424
437
437
464
443

Uitgedrukt ten opzichte van de resultaten van het referentie-model zijn de resultaten weergegeven in figuur 21.
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Figuur 21: Weergave van simulatieresultaten per jaar als verschil t.o.v. 0-scenario (-is meer het model uit; + = is meer
het model in).
De werkelijke verdamping neemt in alle scenario’s enigszins toe. Met name de infiltratie vanuit de sloten en de
flux door de onderrand van het model (wegzijging) nemen bij de scenario’s 1, 2 en 3 fors toe als gevolg van het
opzetten van de slootwaterstanden.
De resultaten gemiddeld over 1 januari 2015 t/m 30 september 2019 zijn weergegeven in onderstaande tabel.
Tabel 9: Gemiddelde waterbalansposten in mm/jaar, gemiddeld over 2015 t/m 30 sep 2019.
Scenario
Qsloot, in Qsloot,uit
Qseep in
Qseep, uit
Tact
0
Referentie
321
251
40
283
450
1
SAWAX
389
173
14
412
459
2
Streefpeil
435
246
45
390
467
3
Pomp
556
142
12
562
482
4
Regio
329
240
40
283
464
Weergegeven als verschillen ten opzichte van het referentie-scenario resulteren de cijfers in tabel 10.
Tabel 10: Effecten van de scenario’s t.o.v. referentie-scenario in mm/jaar (verschil), gemiddeld over 1 januari 2015
t/m 30 sep 2019.
Scenario
Qsloot, in Qsloot,uit
Qseep,in
Qseep, uit
Tact
1
SAWAX
68
-79
-26
128
9
2
Streefpeil
114
-5
5
107
18
3
Pomp
235
-109
-28
279
32
4
Regio
8
-12
0
0
15

Toelichting bij tabel 10:
− positief getal bij Qsloot,in: meer water vanuit sloot naar grondwater (subinfiltratie), t.o.v. 0-scenario;
− positief getal bij Qsloot,uit: meer water naar sloot (drainage) , t.o.v. 0-scenario;
− positief getal bij Qseep,in: meer water vanuit regionaal grondwatersysteem naar grondwatersysteem
(kwel) , t.o.v. 0-scenario;
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−
−

positief getal bij Qseep,uit: meer water vanuit regionaal systeem naar grondwatersysteem (wegzijging), t.o.v. 0-scenario;
positief getal bij Tact: meer verdamping, t.o.v. het referentie-scenario.

5.3 Verspreiding stoffen in XZ-vlak vanuit kavelsloot
In Figuur 22 is te zien dat conservatieve stoffen (zonder afbraak en/of adsorptie) die in het water van de kavelsloten zitten ongeveer 8 m lateraal het perceel indringen zich op 5 m diepte in het grondwater bevinden vanaf 11-2015 tot eind oktober 2017. Simulatie van het stoftransport is relevant voor de verspreiding van eventueel ongewenste stoffen het bodem-water-systeem van het proefperceel. Het geeft daarnaast inzicht in de hydrologie
van het perceel, omdat zichtbaar gemaakt kan worden waar welk soort water zich bevindt.

Figuur 22: Verspreiding stoffen door het bodemprofiel (XZ-vlak) van conservatieve stoffen zoals berekend met SAWAX-variant model als in Tabel 7. De figuur toont de situatie op 31-10-2017. Het perceel is 80 m breed (van-tot middellijn waterloop).

5.4 Duiding van de resultaten
Gewasverdamping
De reductie van de transpiratie (gewasverdamping) in het 0-scenario is langjarig gemiddeld 16%. Door het opzetten van de slootwaterstanden boven de waterstand in de waterschapswaterloop neemt de langjarig gemiddelde actuele plantverdamping toe: bij scenario 1 met 9 mm; als het streefpeil van het waterschap zou zijn gerealiseerd in de sloten zonder SAWAX-stuw (scenario 2) met 18 mm; bij scenario 3 (20 cm hoger peil) met 32 mm
Dus hoger opzetten van de slootpeilen resulteert in 2%, 4% resp 7% meer gewasverdamping (t.o.v. Tpot).
In een droog jaar als 2018 zijn de effecten duidelijk hoger: de gewasverdamping neemt bij scenario 1 toe met 17
mm, bij scenario 2 met 33 mm en bij scenario 3 met 43 mm.
Afvoer van perceel naar de kavelsloten
Er vindt afvoer van het neerslagoverschot plaats van het perceel naar de kavelsloten. Deze afvoer vindt fysiek
zowel plaats in de zone onder het waterpeil in de kavelsloten (grotendeels), als ook via laterale afvoer van water
uit perceel naar sloot daarboven bij hoge grondwaterstanden. Deze laatste laterale afvoer is echter een waterbalansterm van geringe omvang.
Infiltratie via de kavelsloten naar perceel
De waterpeilen in de kavelsloot zijn met name in het groeiseizoen vaak hoger dan de stijghoogte van het grondwater op het (model)perceel. Daardoor kan water vanuit de kavelsloot infiltreren naar het perceel.
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Scenario 3 met het 20 cm hoger peil laat de grootste hoeveelheid infiltratie zien: ongeveer 1,5 maal de hoeveelheid bij scenario 1. De extra aangevoerde hoeveelheden voor scenario 1, 2 en 3 t.o.v. het referentiescenario zijn
gemiddeld: 68, 114 resp. 235 mm. Dat is veel hoger dan de toename van de gewasverdamping. Bij alle 3 scenario’s geldt dat ca. 15% van het aangevoerde water ten goede komt aan de gewasverdamping.
Deze zogenaamde wateraanvoerefficiëntie (gedefinieerd als langjarig gemiddelde toename van de gewasverdamping gedeeld door de langjarig gemiddelde wateraanvoer maal 100%) is een laag percentage, dat hier met
name wordt veroorzaakt doordat het water voor het grootste deel wegzijgt naar de omgeving, omdat die niet
meedoet met het peil opzetten. Dit verandert in gunstige zin als we berekeningen uitvoeren met een flux-onderrandvoorwaarde. Bij scenario Regio wordt deze extra wegzijging op nul gezet omdat we de berekende flux
van scenario 0 overnemen. Bij dit scenario neemt de gewasverdamping toe met 15 mm terwijl er 8 mm extra
wordt aangevoerd en 12 mm minder wordt afgevoerd. Hieruit kan niet de conclusie worden getrokken dat de
wateraanvoerefficiëntie hoger is dan 100% omdat de 12 mm minder afvoer kan worden beschouwd als vorm van
een waterconservering dat wellicht zorgt voor een toename van de gewasverdamping. Zie ook hoofdstuk 6 (Discussie).
In een droog jaar als 2018 is de extra wateraanvoer bij scenario’s 1, 2 en 3 resp. 79, 126 en 248 mm en de wateraanvoerefficiëntie is 21%, 26% resp. 18%.
Aan- en afvoer via de onderrand
De afvoer van water via de onderrand zal het regionale grondwater voeden en/of afgevoerd worden naar benedenstroomse waterlopen ten noorden van het proefperceel. Opzetten van de slootwaterpeilen resulteert in een
fors hogere wegzijging onder de veronderstelling dat de diepe stijghoogte niet verandert. Dat is vanuit wateraanvoerefficiency een worst case benadering. De best case benadering in dit opzicht is dat de flux naar het regionaal systeem niet verandert (scenario 4). Bij dit scenario is de efficiëntie veel hoger (zie hiervoor).
De extra wegzijging bij scenario’s 1, 2 en 3 is een verlies voor het lokale (gemodelleerde) systeem maar een
winst voor het regionale systeem. Zo bezien is wateraanvoer voor peil opzetten een kansrijke maatregel om de
verdroging te bestrijden.
Verspreiding door bodemprofiel van conservatieve stoffen
Het stoftransport is gemodelleerd met dispersie, maar zonder rekening te houden met reacties zoals afbraak
en/of adsorptie. Via capillaire opstijging zullen water en stoffen zich vanaf de drainagebuis zich naar de wortelzone bewegen. Dit verklaart de bovenste zone van het verspreidingspatroon van de conservatieve stof in het
model.
Na elke winter voorafgaand aan de volgende periode met infiltratie vanuit de sloot is de stofconcentratie verdund door het neerslagoverschot uit de periode voorafgaand. Ook is de verspreiding in de horizontale (X) richting teruggedrongen, in de verticale (Z) richting echter niet/minder.
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6 Discussie
6.1 Modelschematisatie
Een model is een schematisatie van de werkelijkheid en dat geldt ook voor een 2D-model van een 3D-realiteit.
Ook de keuze van de parameters en randvoorwaarden is bepalend voor de modelresultaten. Illustratief in dit
verband is de aanpassing die is doorgevoerd in de bodemfysische parameters van de bovenste laag om zodoende verdampingsreductie te berekenen. Daarom is een modelvalidatie noodzakelijk. De bij dit modelonderzoek gevoerde modelvalidatie is redelijk beperkt uitgevoerd en daarom hebben de modelresultaten vooral indicatieve waarde.

6.2 Keuze van de proeflocatie en locatie 2D-transect
De keuze van een proeflocatie wordt bepaald door praktische overwegingen. In dit geval door aanwezigheid van
wateraanvoer en een boer die wil meewerken. De kans dat de proeflocatie representatief is voor de werking van
SAWAX voor een groot gebied is daarmee klein. Zeker met de wijsheid achteraf kan gesteld worden dat de beoogde effecten op de proeflocatie zelf worden beperkt doordat grondwater gemakkelijk via de ondergrond
naar de omgeving kan wegstromen. Uit andere onderzoeken (o.a. Van Bakel, 1986) is bekend dat de wateraanvoerefficiëntie voor subinfiltratie in zand- en veenkoloniale gebieden gemiddeld meestal niet hoger is dan 20%.
De locatie van de Hydrus-2D transect is op het relatief hooggelegen deel van de proeflocatie. Daardoor zijn de
berekende effecten op de gewasverdamping wellicht wat onderschat door de grotere afstand tussen grondwaterstand en onderkant wortelzone.

6.3 Schatting conserveringseffect
Door de SAWAX is de waterstand in de kavelsloten aan het begin van het seizoen met een zomerstreefpeil zo’n
20 cm hoger dan de waterstand in de waterschapswaterloop. Het daardoor bereikte conserveringseffect is niet
berekend, het effect is echter wel te schatten. Een 20 cm hogere waterstand in de sloten resulteert in een minder dan 20 cm hogere grondwaterstand, afhankelijk van de verhouding tussen lokale en regionale lekweerstand.
Als toepassing van SAWAX-stuwen op grote schaal wordt gerealiseerd, dan is de grondwaterstandsverhoging
bij benadering 20 cm. Bij droogtegevoelige gronden leidt dit langjarig gemiddeld tot een toename van de gewasverdamping met 5 à 10 mm/jaar.
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7 Conclusies
Op basis van het voorafgaande kunnen conclusies worden getrokken, voortvloeiend uit veldervaringen, modelberekeningen en afschattingen.

7.1 Veldproef 2015-2019
De volgende conclusies zijn te trekken:
− de SAWAX heeft de praktijktest in technische zin goed doorstaan;
− de pomp heeft naar behoren gefunctioneerd;
− veldmetingen zijn nuttig en geven inzicht dat met alleen een modelberekening niet tot stand komt;
− onverwachte situaties zoals de lekkage via de afsluitbare duiker kunnen de metingen minder geschikt
maken voor verdere analyse;
− elke proeflocatie is uniek. De locatie Bakhuis is qua relatie met het regionaal grondwatersysteem als
sterk daarmee verbonden te karakteriseren. De gewenste effecten van peil opzetten (op de grondwaterstand en waterbalans van de proeflocatie) ‘lekken’ daardoor voor een (belangrijk) deel naar de omgeving. Zonder nadere analyse is het niet mogelijk dit aspect als normaal of afwijkend van andere locaties in het oostelijk zandgebied te karakteriseren.

7.2 Modelberekeningen
Ten aanzien van de hydrologie:
− de gewasverdamping (transpiratie) neemt door scenario 1 (SAWAX) en wateraanvoer met 2% toe (9
mm per jaar gemiddeld). Daarvoor moet gemiddeld 68 mm per jaar extra worden aangevoerd: dus in
totaal 389 mm/jaar gemiddeld. Het grootste gedeelte van de wateraanvoer zijgt weg naar de omgeving. Daardoor is wateraanvoerefficiëntie zo’n 15%;
− indien er geen SAWAX zou zijn geïnstalleerd maar het waterschap had een waterstand kunnen realiseren gelijk aan streefpeil (scenario 2: Streefpeil) dan neemt de gewasverdamping gemiddeld toe met 18
mm per jaar (verdubbeling t.o.v. scenario 1) maar de extra wateraanvoer verdubbelt ook ongeveer;
− door de beperkte pompcapaciteit is de waterstandsverhoging in de kavelsloten die door de SAWAX
worden bediend in de perioden met zomerstreefpeil beperkt gebleven tot 10 à 15 cm extra verhoging.
Bij een grotere verhoging van de slootwaterstand zou het effect op de gewasverdamping groter zijn. In
het scenario 3: Pomp) is door het extra opzetten van het peil met 20 cm de toename van gewasverdamping hoger vergeleken met scenario 1: gemiddeld 32 mm (6%) maar de wateraanvoer is ook veel hoger
waardoor de wateraanvoerefficiëntie ook ongeveer 15% is;
− indien deze extra wegzijging op nul wordt gezet (scenario 4: Regio) is de extra wateraanvoer beperkt
(gemiddeld 8 mm/j) en neemt de gewasverdamping toe met gemiddeld 15 mm per jaar (ongeveer 3%);
− in droge jaren als 2018 is zijn de effecten op de gewasverdamping hoger en ook de wateraanvoerefficientie is hoger;
− de modelresultaten zijn sterk beïnvloed door de regionale setting (keuze onderrandvoorwaarde) van de
gekozen dwarsdoorsnede. Te verwachten is dat met meer weerstand tegen wegzijging naar de omgeving er minder water weglekt naar de omgeving en de effecten van opzetten van het peil op de grondwaterstand en de gewasverdamping en de wateraanvoerefficiëntie hoger zullen zijn;
− de berekende extra wegzijging is een verliespost voor het lokale grondwatersysteem maar een winst
voor het regionaal systeem.
Ten aanzien van het stoftransport:
− conservatieve stoffen verspreiden zich rondom de kavelsloot naar beneden, lateraal en via capillaire
opstijging naar de wortelzone in een gebied rondom de kavelsloot;
− de analyse van de hydrologie van de proeflocatie en de analyse van de chemische samenstelling van
bodemvocht en grondwater is gebaat bij deze modelberekeningen.
Ten aanzien van de modeltechniek:
− het Hydrus_2D model kan goed toegepast worden voor de simulatie van in het SAWAX-proeflocatie
optredende processen ten aanzien van water- en stoftransport. De 2D-berekeningen geven inzicht in
de waterstroming (XZ-vlak) vanaf de kavelsloot richting perceel en grondwatersysteem;
− de onderrandvoorwaarde (type en parameterisatie) is van wezenlijk belang;
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−

stoftransport: diffusie en reactief transport zorgt voor minder grote verspreiding van stoffen in het bodemprofiel.
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Bijlage 1: Technische informatie SAWAX en enige opstellingsgegevens
De SAWAX is ontworpen door Jan van Bakel, Jon Mensink en Gé van den Eertwegh i.s.m. Van de Weert Engineering B.V. Onderstaande maakt het principe duidelijk.

Figuur B1.1: Schets van de SAWAX.
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In onderstaande foto’s is de opstelling in de werkplaats en op de veldlocatie te zien.

Figuur B1.2: Opstelling van SAWAX in de werkplaats en in het veld.
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In onderstaande afbeelding zijn de afmetingen van het dwarsprofiel van de sloot waarin de SAWAX is geïnstalleerd.

Figuur B1.3: Dwarsprofiel kavelsloot waarin de SAWAX gemonteerd is.
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Bijlage 2: Pompgegevens
Vermogen
pomp
Capaciteit

750
23

W

opp (ha)

26

m3/uur

kWh meter pomp SAWAX
Datum

uren

29-Aug-15

stand kWhmeter
0.03

m3

0

1

23-Nov-15

256.25

342

7858

05-Mei-16

256.52

342

7867

pomp aan

25-Okt-16

3867.07

5156

118590

pomp uit

03-Apr-17

3867.20

5156

118594

pomp aan

26-Okt-17

8039.75

10720

246552

pomp uit

27-Mar-18

8037.75

10717

246491

Pomp aan

06-Nov-18

12369.40

16493

379328

Pomp Uit

02-Apr-19

12369.40

16493

379328

pomp aan

17-Okt-19

16649.10

22199

510572

Pomp uit

m3 tot

mm

eind
2015

7858
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eind
2016

110732

426

eind
2017

127962

492

eind
2018

132776

511

eind
2019

131244

505
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