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Altenaontwikkeldeeenmethodewaarbijdemarevanverdrogingbepaaldwordtdoorvergelijking
vattdeactuelesituatie meteenmetverdroogdereferentie. Het instituut maakthierbijgebruikvan
zowelbestaandegegevensalsveldwaarnemingen inboorgateneuaanoppervlaktewater.Staatsbosbeheerontwikkeldeeenmethodedievoornattecuvochtigestandplaatsen meergedetailleerde informatieoverhetaroudwaterstandsverloopa/leidtuitvegetatiekarteringen.Combinatievandeze
methodengeeft eengoedinzichtindematevanverdroging ineennatuurgebied.Detoelichting
gebeurtaandehandvaneenverdrogmgskartering(186'haJvanBeekvlietindeAchterhoek1.
Eengrootdeelvande grondwaterafhankelijkenatuur inNederlandisaangetastdoor
verdroging.Eeninventarisatie in1989 lietzien
datlandelijkruimdehelft eninhoog-Nederlandbijna driekwartvande grondwaterafhankelijkenatuur wasaangetastdoorverlaging
vandegrondwaterstanden ofhetwegvallen
vankwel2'.Sindsdienzijnveelmaatregelen
getroffen omdeverdrogingtegentegaan,
maarofdezeookdaadwerkelijkhebbengeholpenomdewaterhuishouding indegetroffen
gebiedenteherstellenisonduidelijk.Probleem
isdatmaarweinigonderzoekwordtverricht
naardeeffecten vandemaatregelen.Regelmatigwordenrapportages uitgebrachtdoorde
gezamenlijke provinciesoverdematevanverdrogingvannatuurterreinen inNederland
(hetlaatsteoverzichtdateertuit20003'),maar
diezijnnietgebaseerdopmetingenmaarop
inschattingen vanprovinciemedewerkersen
terreinbeheerders.

matevanverdrogingnodigomtezieninhoeverreverderemaatregelen nodigzijnomde
waterhuishoudkundige situatieteverbeteren.
Totnutoeisdeaandachtvooralgericht
geweestophetopzettenvanmeetnetten omde
verdrogingtebepalen.Doordeprovincies
Noord-Brabant4'enLimburg5'isrecenteen
begingemaaktmetdeinrichtingvaneenprovinciaalmeetnetverdroging.Eenbeperking
vandezemeetnetten isdatzewerkenmeteen
steekproef Hiermeekunnenalleen uitspraken
wordengedaanoverdematevanverdroging
bijdemeetlocatiesenoverdegemiddeldemate
vanverdroginginhetgeheleterrein,maarniet
overdenietonderzochtelocaties.Omdat bij
terreinbeheerdersenwaterbeheerdersook

Afl>. 1:

Intweeproefgebieden isdaartoeeenverdrogingskarteringuitgevoerd:deStrijperAain
Brabant*'enBeekvlietindeAchterhoek1'.
Daarbij isuitgegaanvantechnieken,zoalsdie
indebodemkarteringgebruikelijk zijnbijde
bepalingvandeactuelegrondwaterstand.
Belangrijkeaanvullingenzijnechterdatnaast
dehuidigegrondwaterstanden ookdevroegeregrondwaterstanden zijngeschatendatook
onderzoekisgedaannaardehuidigeenvroegerekwelpatronen.Ditartikelgaatoverde
grondwaterstanden.Nagegaanishoedeze
informatie aansluitbijdedoorStaatsbosbeheerverzameldeinformatie overdevegetatie
enhoevegetatie-en verdrogingskarteringen
elkaarkunnenaanvullen.Aandehandvanhet
proefgebied Beekvlietzaldeontwikkelde
methodeverderwordentoegelicht.
Grondwaterstanden
Voordebepalingvandevroegeregrondwaterstanden wordtgebruikgemaaktvande
beschrijvingvanfossiele bodemkenmerken.
Onderinvloedvanhet grondwaterstandsverloopindevoorbijeeeuwenhebbenzichinde
bodemhydromorfe kenmerken ontwikkeld.
Doorafwisselend reducerendeomstandighedenbijhogegrondwaterstanden enoxidatie
bijlagegrondwaterstanden zijnindeperiodiekverzadigdezonevanmineralegronden
roestvlekkenontstaan.Bijgrondendieonder
invloedstondenvankwel,zijnvaakgrotehoeveelhedenijzeroxideafgezet.Andersomisin
depermanent verzadigdezonevan infiltratieprofielen vaakalleijzeruitgespoeld.Hoewelde
grondwaterstanden nuveellagerkunnenzijn
doorverdrogingis,aandehandvanfossiele
hydromorfe kenmerkenenalgemeneveldbodemkundige kennis,eenredelijke schatting
temakenvanhetgrondwaterstandsverloop in

HetafleidenvaneenGXG-kaartuitGXG-waardeninboorgatenendehoogtekaart.

A: GXG in boorgaten

B:GXG-vlak + NAP

C: GXG-kaart

Voordeterreinbeheerders vormthet
gebrekaanactuelegegevensoverdematevan
verdrogingvanhunnatuurgebiedeneenprobleem,omdatzijvoorderealisatievande
natuurdoelen afhankelijk zijnvanondermeer
deexternewaterhuishouding.Zemoeten
wetenofdeactuele waterhuishouding
geschiktisvoordeinstandhoudingvande
bestaandeofontwikkelingvandegeplande
grondwaterafhankelijke natuur.Envoor
oppervlakte-engrondwaterbeheerders (waterschappen,provincies)isinformatie overde
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devroegereniet verdroogde situatie.Van171
boorgaten zijn profielbeschrijvingen gemaakt,
waarbij de vroegeregemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG)engemiddeld laagste
grondwaterstand (GLG)zijn geschat.
Het actuelegrondwaterstandsverloop is
bepaald op basis van veldmetingen in boorgaten en peilbuizen. Vooreen setvan 18 peilbuizen in het gebied en dedirecte omgeving is
met een tijdreeksanalyse de GHG,de gemiddeldegrondwaterstand in het voorjaar (GVG)
en deGLGafgeleid7'. Omdat hierbij de neerslag- en verdampingsgegevens vande 14-daagseperiode voorafgaand aan demeting zijn
betrokken,zijn deze waarden niet gevoelig
voor drogeofnattejaren in deperiode waarvoor degrondwaterkarakteristieken berekend

Ajb.2:

worden. Het grondwatermeetnet is verdicht
door in deGHG-periode en deGLG-periode in
alle t / t boorgaten degrondwaterstand te
meten. Opdezelfde dagdat een reeks boorgaten opgemeten werd,zijn ookalle peilbuizenopgemeten.Met behulp vaneen regressieanalyse isvervolgens een voorspelling gedaan
van deGXG(zoweldeGHGalsdeGVGenGLG)
in de boorgaten.
VandeGXG-waardenin beide perioden is
daarna een vlakdekkende kaart gemaakt door
middel van interpolatie van deGXGten
opzichte van het NAP(zieafbeelding 1).Hiervoor isde GXGvan de boorgaten afgetrokken
van demaaiveldhoogte volgens het algemeen
hoogtebestand Nederland (AHN) (afbeelding
ra).Door interpolatie van dezestanden ten
opzichte vanNAPiseen kaart gemaakt met

Het afleidenvandeverdrogingskaart.

A:GHGvóór verdroging

B:GHG actueel

C:GHG verlaging
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GHG (cm - mv.)
• <=0
• 40-50
• 0-15
•50-60
• 15-30 0 6 0 - 7 0
• 30-40 • 7 0 - 8 0

Ajb.3:
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80-100
100-120
120-140
140-200

i>200

Verlaging(cm)
• -10-0 0 40-60
• O-IO 0 60-80
• 10-25 • >80
• 25-40

B: GHG actueel

C: Indicatie vegetatie
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Maaiveldhoogte(AHN)
cm + NAP

G H G volgens vegetatie
c m - mv.

• i Hoog:1650

H -5 --3 ook in groeiseizoen vaak boven maaiveld
H -3 -0 af en toe in groeiseizoen boven maaiveld
0 - 3 in groeiseizoen dicht onder maaiveld
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I n t e r p r e t a t i e van v e g e t a t i e k a a r t e n
Staatsbosbeheer laat van veel terreinen
vegetatiekarteringen maken op basis van een
lokaletypologie die isgebaseerd op een landelijke indeling 9 '.Het belangrijkste verschil met
DeVegetatievan Nederland10' isdat meer
zogeheten rompgemeenschappen zijn onderscheiden om dekarteerpraktijk zogoed mogelijk teondersteunen. Per natuurterrein wordt
een lokale typologiegemaakt. Diekan overeenkomen met landelijke typen,maar het kan ook
gaan om overgangen ofom verbijzonderde
vormen van landelijke typen, bijvoorbeeld een
natte en een drogere vorm.Per lokaal type
worden een aantal vegetatieopnamen gemaakt
diedeinhoud van het typegoed weergeven.

Deafgelopenjaren iseenmethodiek ontwikkeld om vegetatiekarteringen te interpreteren naar demeest sturende factoren, zoals
vochttoestand,zuurgraad en trofieniveau. In
dit gevalzijn degewenste hoogste en laagste
grondwaterstanden uitgewerkr.

Vergelijkingvegetauekaartenmet GHG-kaanen.

A: Maaiveldhoogte

Demate van verdroging isvervolgens uitgerekend door deGXG-kaarten van beide
perioden met elkaar tevergelijken (afbeelding 2).Dit isuitgedrukt in centimeter grondwaterstandsdalmg.Debetekenis van een dergelijke daling voordevegetatiezal afhangen
van devroegeregrondwaterstand en de mate
waarin debodem in staat isvocht vast te houden ofviacapillaire opstijging na te leveren.

Vervolgens worden gebiedsdekkend vegetatievlakken gekarteerd, eventueel met relevante toevoegingen. Tenslotte worden nog
RodeLijst-soorten en belangrijke indicatorsoorten gekarteerd. Zoontstaat per vegetatievlakeengedetailleerd beeld van de soortensamenstelling.

ni

*

absolute GXG-waarden (afbeelding lb)die met
behulp van hetAHN weer teruggerekend kan
worden naar relatievestanden ten opzichte
van maaiveld (afbeelding re).

3-7
7-15
15-30
30-40
40-50

Werkwijze
Vanalleopnamen wordt een waarde van
deGHGen GLGherleid aande hand van indicatiewaarden van desoorten.Deze indicatiewaarden zijn ontleend aan diverse bronnenu),i2),i3),i4)_ D o o r middeling iseenGHG en
GLGper lokaal type afgeleid.
Alseen relatie met debereikte GHGofGLG
onvoldoendezeker is,wordt geen waarde ingevuld. Ineen laatste slagworden aan de hand
van toevoegingen en indicatorsoorten voor
afzonderlijke vegetatievlakken nog correcties
doorgevoerd. Zoontstaat een tabel diein een
geografisch informatiesysteem aan de vegetatiekaart verbonden kan worden, zodat een
GHG-enGLG-kaartgemaakt kunnen worden.
VoorBeekvlietzijn intussen twee karteringen
beschikbaar, uit 1991151eni999l6>.
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HetStelkampsveld, dat centraal in het stil

t en daarvan het meest waardevolle deel is.

Resultaten
Debeidegeïnterpreteerdevegetatiekarteringenzijninafbeelding3coverelkaargepresenteerd.Devlakjesmeteendikkerandbetreffendekarteringvan1999.Indatjaarwerdniet
hetheleareaalgekarreerd.Ookzijnindatjaar
eenaantallokaletypenbredergekarreerddanin
1991.Opdebetreffende locatiesisdeinterpretatievandekarteringvan1991scherper.Alleende
relatiefnattedelenvanBeekvliethebbeneen
indicatievoorGHGgekregenviadevegetaties
(zieafbeelding3b).Vegetatieskunneninhet
drogerebereiknietscherpaanwaterstanden
gekoppeldworden.Interferentie metvochtleverendvermogenvandebodemgaatdaareen
steedsgrotereenonbekenderolspelen.Wel
kunnenkwalitatieveuitsprakengedaanworden
overdevochttoestand.Delegendaisinhetnattebereikhetfijnst verdeeld.
Eenvergelijkingmetdehoogtekaart
(afbeelding 3a)laatziendateenaantallaaggelegenlocatiesgeenindicatiegekregenheeft.In
bijnaallegevallengaathetomontwaterde
voedselrijkegraslanden.
Relevantie voor terreinbeheer
Verdrogingkanmetdevoorgestelde
methodesvlakdekkendenophetjuisteschaalniveauvoorwater-enterreinbeheerdersin
beeldwordengebracht.Deresultatenvanbeidemethodenondersteunen enversterken
elkaar. Op90procentvandeoppervlaktewaarvooreenindicatieviadevegetatiekonworden
gegeven,bedroeghetverschilindegewenste
hoogstegrondwaterstand metdebodemkundigemethodeminderdanvijfcentimeter1'.
Doorcombinatievanbeidemethoden kaneen
meerwaardebereiktworden.
DebepalingvandeGXGopbasisvan
bodemkundigcenhydrologische waarnemin-

gengeeft rechtstreeksgemeteninformatieen
vormtdaarmeeeenobjectieve gegevensbron.
Voordestandenaanhetmaaiveldendaarbovenismetnamededuurendeperiodewaar
dezeoptreden belangrijkvoordevegeratie.Dir
ismindergoeduitdeabiotischegegevensafte
leiden.Eeninterpretatie opbasisvandevegetatielijkt,alshetgaatoverindicatiesvoor
GXG,vooralsterkindebuurtvanmaaivelden
daarboven.VoorGXG-waardendieperdan30à
40cmbenedenmaaiveldwordthetverband
tussendevegetatieenGXGsnelzwakker.Voor
deGHGbetekentdit,datingebiedenmetGt
IVenVIt/mVIII,devegetatiebenaderingin
relatietotGHGweinigzinheeft.Andersom
vormenvoorgebiedenmeteennatterecomponentinwinterenvoorjaar (GtI,II,IIIenV)
vegetatiekarreringen eenbelangrijkeextra
gegevensbronoverdegrondwaterdynamiek,
dieeengoedeaanvullingvormtopdeabiotischebenadering.Voorhetbeschrijven vande
grondwaterdynamiek indezomerisdeinterpretatievandevegetatiealleenbruikbaarop
grondenmerGtI.Inditzeernattetotmatig
nattemilieukomenechterveelkritischevégétatietypenvoordieookerggevoeligzijnvoor
verdroging.Inditbereikgeeft devegetatieanalyseeennauwkeuriger beeldvanvereiste
(grond)waterstanddynamiek voorvegetatietypen.Voorhetafleiden vangrondwaterstanden
indevroegere,nietverdroogdesituatie,zal
meestalteruggegrepen moetenwordenopabiotischegegevens,omdatvandieperiodegeen
vegetatiekarteringen beschikbaar zijn.

Opbasisvandigitalehoogtekaarten,peilbuizenenvegetatieanalyseeenbeeld
opbouwenvandeteverwachtenGXG'sen
hetaangevenvandezwakkeplekkenin
datgeheel.
Een(globale)analysemakenvandevroegereGXGopbasisvanhistorischegegevens,
zoalsingrepenindewaterhuishouding,
hisrorischekaarten,oudegegevensvan floraenvegetatieenaangegevenvandezwakkeplekkenindatgeheel.
Hetgerichtinzettenvandeboorpuntenmethode.Datwilzeggendateenextensief
gridgebruikt kanwordenopdedelenwaar
voldoendehelderheidisontstaanenintensieverindedelenwaarde onduidelijkheid
nogtegrootis.Voorhetplannenvande
boringen moethierbij rekeninggehouden
wordenmetteverwachtenGXG'senhet
reliëf
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