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Iiigebiedcn metweinig mogelijkheden torbeigen znl hetwater voorn!indebodem vastgehouden
moeten worden.Voortwee locaties inFlevoland «geanalyseerd watdeeffecten zijn van hetvasthouden vanwater metbehulpvan regelbarestuwen. Hetblijkt datdetotale afvoer met vermindert,
maar dat pickafvoereu welkunnen worden verminderd. Meernatschade ojminder droogteschade
treedt nauwelijks op.Deresultaten tonen aandat hetoplossen vandewuteropgavcdeels mogelijk is
met deinzetvan regelbarestuwen.
Waterschap Zuiderzeeland wildaadwerkelijk hetprincipevan vasthouden-bergenafvoeren, zoals aanbevolen doordeCommissie
Waterbeheer 21eeeuw, tenuitvoer brengen.

Het waterschap heeft daarom beslotenom
voor twee locaties regelbare stuwen tegaan
plaatsen, waarmee flexibel peilbeheer mogelijk
isendusvasthouden enbergen gerealiseerd

Delocatievandenvee^ebiedenwaarderegelbare stuwenzijngeplaatstomwatervastte houden.

A/b.

Dekernvraag bij dit onderzoek luidt:Hoe
kunnen deregelbare stuwen optimaal worden
ingezet? Deafgeleide vragen hierbij zijn:Wat
isdereductie indetotale afvoer énindepiekafvoer? Warisdenatschade alsgevolgvanhet
vasthouden vanhetwaterenwaaruit bestaat
deverminderde droogteschade? Eenreductie
in piekafvoeren isdebelangrijkste doelstelling,
maar moet welinverhouding staan totde
eventuele negatieve gevolgen door natschade.
Evenzozaldoor extra vasthouden dedroogteschadeverminderd kunnen worden, maarzal
dit voorgebieden benedenstrooms ookeen
mindere hoeveelheid water alsgevolg hebben.
Bovendien iseenbelangrijk punt datdeinzet
vanderegelbare stuwen zoeenvoudig mogelijk moet blijven.

Methode
Indezestudie ligtde nadruk opeenmodelmatige aanpak.Dereden hiervoor istweeledig:
het betreft eennieuwe situatie,zodat geen
gebruik gemaakt kanworden vanhistorische
meetgegevens,eneenaantal scenario'szal
worden geanalyseerd omopdezewijzeeen
afweging temaken welk beheer vandestuwen
optimaalis.
Het isbekend datdebodemeenessentiële
rolspeelt bijhetvasthouden vanwateren
daarom isbijdestudiedenadruk gelegd opde
dynamische processen dieplaatsvinden in
bodem-water-gewas.Ookbestaat een duidelijk
verband methetoppervlaktewater omzodoendede interactie tussen stuw, open water,
bodemwater engrondwater te analyseren.
Daarom iservoorgekozen omherSWAP-model
in tezetten metdezogeheten quasi-subregional uirbreiding diedeinteractie vanhet
bodemwater enhetdrainagesysteem koppelt
aan hetopen water ende inzet vandestuw
(afbeelding 2).
VoordeKuindcrrocht isdeze benadering
alleen niet voldoende,aangezien hier deinreractievandetevervangen stuw ookinvloed
heeft opdewaterhuishouding inhetgehele
gebiedenderegelingvananderestuwen inhet
gebied.Daarom iservoorgekozen omvoorde
Kuindertocht naast hetSWAP-model tevens
DUFLOWintezettenomdezeprocessen te
simuleren.
Een knrisch punt bij modelstudies is de
beschikbaarheid vanbetrouwbare invoergegc-
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BeregeningF

beïnvloed wordt door her stuwbeheer.Alleen
deoptie'gedifferentieerd' laateen iets hogere
totaleafvoer zien,omdat detotale verdamping
iets lager isenerdus meer water moet worden
afgevoerd.

**Neerslag

L « ,Transpiratie
Evaporatie

Vooral van belang isinhoeverre de piekafvoeren kunnen worden voorkomen, om
zodoende debenedenstroomscgebiedente
ontzien en depiekbelasting van degemalente
verminderen. Vooreen aantal piekafvoeren
zijn deoverschrijdingskansen per sruwbeheer
optie weergegeven intabel 1. Hetblijkt dat de
optie'reagerend' het besteisom piekafvoeren
teverminderen, alhoewel het effect niet
extreem groot is.Alswebijvoorbeeld naar
piekafvoeren kijken boven de 100.000kubieke
meter per dag(overeenkomend met 15m m
neerslag),dan blijkt dat zonder inzet van de
regelbare stuwen dit gemiddeld op een herhalingstijd van achtjaar neerkomt, terwijl bijde
inzervan regelbare stuwen dit verminderd kan
worden tot een herhalingsrijd van elfjaar.

Onverzadigde
zone
Bodemeigenschappen
- retentie curve
- doorlatendheids curve

Verzadigde
zone
Transport:
-water
-warmte
- stoffen

Diepegrondwater

A/b.

Overzichtvandebelangrijkst«onderdelenvanhetSlVAP-modcl.

vensen de mogelijkheid om waarnemingente
hebben om het model tekaliberen en valideren.Demodellen zijn daarom voor een historischeperiode van 23jaar (1980-2002)opgezet,en
gemeten en gemodelleerde resultaten zijn vergeleken voor kalibratie-validatie.Voorde
betreffende gebieden waren geen afvoermetingen ofbodemvochtmetingen beschikbaar.
Daarvoor inde plaatszijn voor het kalibreren
en validerengemeten grondwaterstanden
gebruikt.
Nadat deze kalibratie-validatie voltooid
was,vormden de resultaten de referentiesituatie,diedient alsvergelijk met de situatie
waarbij regelbare stuwen aanwezig zijn.
Dezelfde periode van 23jaar (15180-2002)isook
gebruikt om teanalyseren hoede regelbare
stuwen ingezet kunnen worden enwat de
invloed is.Het uitgangspunt hierbij isdat de
situatie,zoals deze voorkwam mde afgelopen
23jaar, representatiefis voor de nabij toekomst,waarbij het duidelijk isdat extremen
vaker voorkomen.
Daarom isindezestudie de nadruk gelegd
op het extreem nattejaar 1998.

Inzet stuwen
Drie optieszijn bestudeerd voor het bedienen van de regelbare stuw:
• gedifferentieerd (maximale stuwhoogtein
dezomer en minimale stuwhoogte inde
winter),

•

•

reagerend (gemiddelde sruwhoogteen
gedurende winter bij neerslag meer dan20
mm per dag,stuw maximaal opzetten voor
vijfdagen)en
anticiperend (gelijkaan reagerend, met vijf
dagen voordeextreme neerslag stuwhoogteminimaal).

Deeersteoptie isdus precies omgekeerd
aan het natuurlijke peilbeheer met lage
zomerpeilen en hogewinterpeilen. Deopties
zijn vergeleken met de referentiesituatie,
waarbij destuwen opeen vastpeil staan.

Resultaten
InhetSWAP-modclzijn deoptiesgeïmplementeerd. Eensamenvarting van de resultaten
voordeRoggcbottocht is tezien intabel 1.Het
isduidelijk dat detotale afvoer nauwelijks

Tabel1.

Voor het Kuindertochtgebied wasde heihalingsrijd voor een piekafvoer van 100.000
kubieke meter perdag ongeveer 25jaar, wat
teruggebracht kan worden tot meer dan 100
jaar bij deinzet van deregelbare stuwen. Het
blijkt dus dat het effect van de inzet van de
regelbare stuwen sterk afhankelijk isvan het
gebied:bodem, drooglegging en vegetatie.
Naasr de vermindering in de piekafvoeren
ishet van belangofdezepiekafvoeren verschoven kunnen worden, om zodoende debenedenstroomse gebieden teontzien ende piekbelasting vandegemalen te verminderen.
Afbeelding 3laat voor het nattejaar 1998zien
wathet effecr isvan deregelbare stuw opde
afvoeren. Duidelijk isdat met behulp van de
opgestelde beslisregels voor de regelbare stuw
het peilinde tocht gedurende drie perioden
aanzienlijk hoger is.Hierdoor worden de piekafvoeren verminderd, maar wordr vooralde
dagen waaropdepiekafvoer oprrcedt vertraagd, zoals tezien isaan de inzetin afbeelding3.

Gemiddeldeafvoerenoverschrijdingenvanenkele karakteristiekea/voerenvoordereferentieendedrie
operationeleoptiesvoorRoggebottocht.

referentie gedifferentieerd reagerend
gemiddeldeafvoer (m3/j)
idem(mm/j)
herhalingstijd (j)
> 100.000m 3 /d (—15mm/d)
> 60.000m 3 /d (~9 mm/d)
>40.000m 3 /d (~6 mm/d)

anticiperend
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Inafbeelding 4isvoor 1998het bodemvochtprofiel geplot, zoalsdat met de modellen
gesimuleerd is.Debovenste figuur laat in
pF-waarden zien dat de bodem in halfmei en
halfaugustus droogwordt, maar dat geen
ernstige droogte optreedt. Duidelijk isook te
zien dat gedurende 1998een aantal malen het
bodemprofiel compleet verzadigd isalsgevolg
van heftige neerslag,met alsgrootste extreem
de neerslag van eind oktober.

>
-100
-125

Deonderste grafiek laat het verschil in
bodemvochtgehalte zien alsdevastestuw vervangen zou worden door een regelbareen deze
bediend wordt volgens deoptie 'reagerend'.
Het bodemprofiel blijkt in maarr en in september iets natter teblijven, maar dit blijft
beperkt tot maximaal drie procent.Zoalsal
eerder aangegeven heeft het inzetten van de
regelbare stuw in oktober nauwelijks invloed,
aangezien de nccrslaghoeveelheid tegroot was
om enig effect van de regelbare stuw te hebben.
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Het isdus duidelijk dat in bijna allegevallen het vasthouden van water een positief
effect heeft, maar dat bij eenopeenvolging van
zeer natte omstandigheden het systeem gevoeliger wordt en dehier gedefinieerde criteria
niet altijd rigide moeten worden opgevolgd.
Uiteraard kan een nauwkeurige meerdaagse
weersverwachting hierbij een belangrijke rol
spelen.Dit laat tevens zien dat analyses gebaseerd op een enkelvoudige bui tot onbetrouwH2o

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Effectvanderegelbarestuwopdeafvoer[beneden] enhetwaterpeilindeRoggebottocht(midden)als reactie
opneerslag(boven),Dewaardenhebben betrekkingophetjaar1998.

Voor 1998blijkt dat tijdens de extreme
neerslag in oktober geen vermindering van de
piekafvoer mogelijk isen dat de piekafvoer
zelfs tets hoger ligt dan onderde rcfcrenticoptie,waarbij destuw opeen vast peil staat. Dit
heeft te maken met het feit dat door het extra
vasthouden van water in september de bodem
natter isen dus minder water kan vasthouden
dan in oktober.

24

112004

tegelbare stuwen blijkt nauwelijks verschil op
te treden.Ook komt geen extra natschade voor.
Ook in termen van verminderde droogteschade treedt nauwelijks verandering op.De
belangrijkste reden isdat de regelbare stuwen
slechts enkele malen perjaar worden ingezer
en dan alleen gedurende kortere tijd.

bareresultaten zullen leiden,aangezien de
historie (bijvoorbeeld hoe nat isde bodem) van
het systeem niet wordt meegenomen.
Uitde analyses bleek dat de hoeveelheid
water die wordt vastgehouden in de bodem
velemalen groter isdan het vasthouden in het
open water.Voorhet Roggcbottochtgcbicd
wordt ongeveer 95procent van het water in de
bodem vastgehouden en voor de Kuindertochtgebied ongeveer97procent.

Nat- en droogteschade
Ook isgekeken ofhet inzetten van de stuwen leidt tot meer natschade aan gewassen
door het extra vasthouden en ofeventueel
minder droogteschade optreedt. Over deperiodevan 23jaar bleekdat degemiddelde gewasgroei tussen de74en95procent lag, vergeleken
met de potentiële groei.Bij het inzetten van de

Afbeelding 2toont dus dat een kleinetoename in het bodemvocht plaatsvindt indien de
regelbare stuw wordt gebruikt, terwijl toch
veelwater in debodem vastwordt gehouden.
Dit komt door deenorme vasthoudcapaciteit
(hoge bergingscoëfficiënt) van de bodem,
omdat zowel in dediepte veelkan worden
vastgehouden en omdat deoppervlakte bodem
veelgroter isdan de oppervlakte open water.
Water dat in de bodem komt, wordt doof het
verhoogde peil m het oppervlakrewarer dus
minder snel ontwaterd. Debeperkre toename
in bodemvocht verklaart ookdat er nauwelijks
verschil zit in denat- en droogteschadc.Het is
duidelijk dat dit soortgrafieken uitermate verduidelijkend werken om het bodem-watersysteem beter re begrijpen.

Bijdrage regelbare stuwen aan
wateropgaven
Tenslotte isnagegaan in hoeverre deregelbarestuwen kunnen bijdragen aan deoplossing van de wateropgave voor wateroverlast
zoalsdezeisvastgelegd inde stroomgebiedsvisieFlevoland.Deinzet van deregelbare stuw
in deRoggebottocht resulteert in ongeveer
175.000kubieke meter water perjaar dat extra
wordt vastgehouden en vertraagd afgevoerd.
Dit isongeveer elfprocent van de totalejaarlijkse afvoer en komt overeen met bijna 260
kubieke meter per hectare.Demaximale hoe-
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Uit deanalyse blijkt duidelijk dat de regelbare stuwen een bijdrage leveren aan de wateropgaven voorde tweegebieden die hier bestudeerd zijn. Deregelbare stuwen verminderen
echter niet de totale afvoer, maar de pickafvocren worden met vertraging afgevoerd. De
nadruk bij het vasthouden van water in het
beheersgebied van het waterschap Zuiderzeeland ligt duidelijk bij het water in de bodem
vasthouden, aangezien deoppervlakte open
water klein is.In termen van extra natschade
ofverminderde droogteschade zijn weinig
effecten teverwachten voor de landbouw bij de
inzet van de regelbare stuwen.
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Dezestudie laat zien dat met modellen die
demeest belangrijke component van het vasthouden van water, debodem, in ogenschouw
nemen, een beter begrip kan worden verkregen
van het systeem. Bovendien kunnen verschillende opties worden vergeleken voorde inzet
van deregelbare stuwen. Het waterschap gaat
op deaangegeven wegdoor en isnu bezig met
het analyseren in welke peilgebiedende wateropgave het grootst isen welkevaste stuwen
dus het beste kunnen worden vervangen door
regelbare sruwcn.<
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Bodemvochtflchalten vooreen reprciciitaricfprqficl inhetRo^ebottochtgcbied voorhetjaar 151518.Bovenste
cjra/ïckcjceft debodcmvochtcjehaltcn weerindiendevostestuwaanwezigis.Waardenzijn^çgeven inpF,wat
de logaritmeisvande absolute drukhoo^ten incm,waarbijpF=overzadigd is,pF=2 veldcapaeitcitenpF=
3tijdelijk venvelknujspuut. Onderstegrajiek geeftaanhoeveel herbodemprofiel natterwordt(inprocenten),
indienderegelbarestuw wordtgebruikt.

veelheid die per bui wordt vastgehouden,
bedraagt ongeveer 180kubieke meter per
hectare en isafhankelijk van de intensiteit van
de bui en het initiële bodemvochtgehalte. Volgens destroomgebiedsvisie bedraagt de wateropgave in zuidelijk en oostelijk Flevoland
zeven miljoen kubieke meter, ongeveer70
kubieke meter per hectare.
Voorhet Kuindertochtgebied zal gemiddeld 80.000kubieke meter perjaar extra
worden vastgehouden en vertraagd worden
afgevoerd bij de inzet van deregelbare stuw.

Dit isongeveer vierprocent vande totalejaarlijkse afvoer en komt overeen met bijna 200
kubieke meter per hectare.Per bui wordt
maximaal 170kubieke merer per hectare extra
vastgehouden, eveneens afhankelijk van de
intensiteit vande bui ende natheid van de
grond.Volgens destroomgebiedsvisie bedraagt
dewateropgave indeNoordoostpolder eveneenszeven miljoen kubieke meter, oftewel
gemiddeld 140kubieke meter per hectare. Het
blijkt dus dat met de inzet van regelbare stuwen aan deoplossing van de wateropgave voor
de tweedeelgebieden wordt bijgedragen.
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FurureWater iseertadvies- enonderzoeksbureau dat zich
richt op de duurzame toekomst van het water.

advertentie

*

*

p^®**1^.

Asmfi
•

•

•

•

•

)continue (bio)filtratie
^mx^^

•

•

• Biologische (de)nitrificatie en polijsting van afvalwater
• Kringloopsluiting

•

Pâques bv
P.O. Box 5
8560 AB B.
t 0514 • 60 85 OO
f 0514 • 60 33 42
e info@paques.nl
i wv\
jes.nl

• Proceswaterbereiding uit oppervlaktewater
• Spoelwaterbehandeling in de drink- en proceswaterbereiding
• (Biologische) zijstroomfiltratie in koelwatercircuits
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