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Voorwoord 

Als onderbouwing van het rijksbeleid voor de waterhuishouding in de ko
mende decaden is een beleidsanalyse voor de Waterhuishouding van Ne
derland (PAWN) uitgevoerd door de Rijkswaterstaat. Het beleid is vastge
legd in de nota 'Water voor nu en later', de derde Nota Waterhuishouding. In 
deze nota is het integraal waterbeheer voor de periode 1990-1994 beschre
ven, waarmee een groot aantal aspecten en belangen van de waterhuishou
ding gemoeid zijn. Integraal waterbeheer betekent behalve integratie binnen 
het waterbeheer ook verder kijken dan de grenzen van het eigen beleidster
rein. Met name ruimtelijke ordening, het milieu- en het natuurbeleid zijn van 
belang. Hier rekening mee houden is de essentie van de watersysteem be
nadering en integraal waterbeheer. 

In de uitgevoerde beleidsanalyse waterhuishouding is het facet natuur der
halve uitdrukkelijk meegenomen. Het beleidsanalytische instrument werd 
daartoe uitgebreid met onder meer natuur terrestrisch, inclusief de semi-
aquatische natuur in de ondiepe regionale wateren. In de onderhavige nota 
worden de onderzoeksresultaten van dit facet samengevat. Tevens worden 
de conclusies gepresenteerd, die overigens ook in de derde Nota Water
huishouding zijn opgenomen. 

Het onderzoek is de afgelopen twee jaar uitgevoerd door de werkgroep 
PAWN Natuur Terrestrisch. De samenstelling van de groep was als volgt: 
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Summary 

As a scientific support of the government's water management policy for the 
next decades, a Policy analysis of the Water Management for the Nether-
lands (PAWN) has been carried out by Rijkswaterstaat. For a large number 
of water management policies the consequences for various sectors inclu-
ding agriculture, industry, shipping and drinking water supply have been 
analysed as for the natural environment. 
In order to involve the national environment in PAWN, Rijkswaterstaat for-
med a research group on terrestrial ecosystems. This group not only stu-
died negative effects of different policies for various sectors on terrestrial 
ecosystems, but also it was aimed to settle strategies for conservation and 
recovery of these ecosystems. Nation wide distribution of valuable and vul-
nerable terrestrial ecosystems (especially with regard to vegetations) over 
the last decades have been analysed in relation with the historical develop-
ment in land- and water use. 
An eco-hydrological model had been developed which is able to predict 
changes in the regional value of terrestrial ecosystems as a result of altera-
tions in specific abiotic conditions correlated with water management inter-
ventions. The most promising and feasible national water management poli
cies, selected with help of this model, are presented and discussed in this 
report. 



Samenvatting 

Ter onderbouwing van het strategisch beleid voor de komende decennia 
voor de nationale waterhuishouding is door de Rijkswaterstaat een beleids
analyse uitgevoerd (PAWN). 
Voor het facet terrestrische natuur is het PAWN-instrument uitgebreid met 
een dosis effect model. Hiermee zijn veranderingen in de landelijke en 
nationale waterhuishouding, geformuleerd in een aantal beleidsvarianten 
voor de situatie rond 2000, vertaald in veranderingen in het landelijke beeld 
van de terrestrische natuur. Daarnaast is de invloed van diverse waterhuis
houdkundige maatregelen op het voorkomen en de kwaliteit van een twaalf
tal geselecteerde (grond)waterafhankelijke ecotoopgroepen landelijk dek
kend onderzocht. 

Niet alleen is gekeken naar de eventuele schade die kan optreden bij verde
re toename van verdroging door verdere groei van het watergebruik voor 
landbouw, drinkwater en industrie, maar ook naar mogelijkheden van her
stel van natuurwaarden via specifieke beleidsmaatregelen. 
Het voorkomen en de kwaliteit van waardevolle kwetsbare terrestrische 
ecosystemen (in het bijzonder vegetaties in Nederland) gedurende de perio
de van 1950 tot 1980 is in beeld gebracht en in een geografisch informatie 
systeem opgenomen. De ecotoopgroepen zijn gedefinieerd door een aantal 
nauw verwante ecotooptypen uit de indeling van Stevers e.a. (Iit.8) samen te 
voegen. Het voorkomen van een ecotoopgroep in Nederland is bepaald 
door na te gaan in welk 5x5 km-hok een zeker minimum aantal kenmerken
de soorten aanwezig was. De kwaliteit van een ecotoopgroep hangt af van 
het aantal kenmerkende soorten. 

De belangrijkste resultaten en conclusies van het uitgevoerde onderzoek 
zijn vertaald in strategische beleidspunten voor herstel en behoud van ter
restrische natuur. Een streef- of referentiebeeld werd daartoe opgesteld. De 
situatie in 1950 is om praktische redenen als referentie- of streefbeeld geko
zen. 
- Voor de terrestrische ecosystemen zijn vooral drie typen waterhuis

houdkundige maatregelen van belang: 
afwatering- en ontwateringsmaatregelen; 
grondwateronttrekkingen t.b.v. industrie en drinkwatervoorziening en 
in mindere mate voor de landbouw; 
peilopzet van het oppervlaktewater al of niet gecombineerd met ex
tra aanvoer van systeemvreemd of vervuild water. 

Sinds de jaren 50 is het areaal van voorkomen en de kwaliteit van met 
name de meer voedselarme ecotoopgroepen sterk verminderd door 
verdroging, eutrofiëring en verzuring. De voedselrijke groepen zijn het 
minst teruggegaan of zelfs toegenomen. 
Voortzetting van het huidige beleid zonder extra maatregelen (variant 
"Autonoom-2000") zal verdere teruggang van de terrestrische natuur 
geven tot 7,5% (in termen van mate van ontwikkeling t.o.v. 1950) op 
vooral voedselarme standplaatsen. 
Het pakket van voorgestelde maatregelen (de zogenaamde 'Speerpunt 
2000' variant) zal rond de eeuwwisseling de natuurwaarde weer een 
stukje in de richting van het streefbeeld 1950 kunnen brengen (tot 10% 
herstel voor de meeste ecotoopgroepen). De verdroging wordt dan om
gebogen in enig herstel. 



Effectieve maatregelen voor herstel zijn: 
oppervlaktewaterpeil verhogen (vooral in voorjaar van belang); 
verhoging drainage weerstand in en rond natuurgebieden op de ho
gere gronden, zodat de grondwaterafstroming naar het oppervlakte
water wordt vertraagd; 
tegengaan van aanvoer van systeemvreemd water naar kwetsbare 
standplaatsen, door waterconserverende maatregelen of hydrologi
sche isolatie; 
sanering van emissies (nutriënten, microverontreinigingen); 
terugdringen van de grondwateronttrekkingen in kansrijke kwetsba
re gebieden; 
reallocatie van de winningslocaties naar minder kwetsbare gebie
den; 
diepinfiltratie of overgaan tot gebruik van oppervlaktewater. 

Echte terrestrische ecotoopgroepen worden weinig door aanvoer van 
vreemd water uit het hoofdsysteem beïnvloed, de schade doet zich voor
al voor bij (matig) voedselrijke (semi-)aquatische ecotoopgroepen. 
Aanleg van een randmeer langs de NOP is geen effectieve maatregel 
voor het herstel van de natuurwaarde in de laagveenbieden van 
NW-Overijssel. Meer belovend is het opzetten van het waterpeil in buf
ferzones direct rond deze natuurgebieden. Nader onderzoek hiernaar 
wordt aanbevolen. 

Andere aanbevelingen zijn; 
Nader concretiseren positieve beleidsmaatregelen uit de Speerpunt
variant. 
Uitwerken van het streefbeeld natuur terrestrisch op basis van de in de 
nota voorgestelde uitgangspercentages. 
Het nog maar onlangs ontwikkelde beleidsinstrument natuur terrestrisch 
moet nog verbeterd worden in de komende jaren voor de uitvoering van 
de beleidsmaatregelen en de voorbereiding van de vierde Nota Water
huishouding. Met name de volgende punten verdienen daarbij aan
dacht; 

dosis effect relatie van aanvoer systeemvreemd water verbeteren 
zowel in waterhuishoudkundige als in natuur terrestrische zin; 
de interactie tussen het grondwater in het eerste watervoerende 
pakket en het freatische vlak moet verbeterd worden en geografisch 
beter worden geschematiseerd; 
aanpassing PAWN-schematisering o.a. geografische localisering 
van subdistricten in het distributiemodel; waterhuishoudkundige 
interactie tussen model-plots binnen een (sub)district mogelijk 
maken; 
ecohydrolgische gegevensbestanden op landelijke schaal verder 
ontwikkelen (GIS). 



1 Inleiding 

Bij de evaluatie binnen Rijkswaterstaat van de beleidsanalyse van de twee
de Nota Waterhuishouding werd geconcludeerd dat in het beleidsanalytisch 
instrument het onderdeel betreffende de invloed van de waterhuishouding 
op de natuur verbetering behoefde. De natuur zou in de beleidsanalytische 
afweging explicieter moeten worden meegenomen. Gedacht moet worden 
aan zowel de negatieve en positieve effecten op de natuur van waterhuis
houdkundige maatregelen voor andere belangen, als aan maatregelen die 
specifiek gunstig zijn voor behoud, herstel en ontwikkeling van de natuur. 

Om praktische redenen is bij de voorbereiding van de derde Nota Water
huishouding (NW3) het aspect natuur opgesplitst in 'nat' en 'droog'. 'Nat' 
staat daarbij voor de aquatische ecosystemen van de grote (rijks)wateren 
en Noordzee; 'droog' voor de terrestrische ecosystemen en regionale 
(semi-semi)-aquatische ecosystemen, welke afhankelijk zijn van ondiep 
grondwater of gelegen zijn langs of nabij oppervlaktewateren. In het vervolg 
zal kortheidshalve steeds over terrestrische natuur worden gesproken. 

In deze studie zal de terrestrische natuur om praktische redenen beperkt 
worden tot halfnatuurlijke en natuurlijke plantengemeenschappen. Deze be
perking is aanvaardbaar geacht, omdat de verbreiding en populatiegrootte 
van diergemeenschappen vaak nauw gekoppeld is aan de verbreiding, kwa
liteit en omvang van plantengemeenschappen. Met het één wordt dus ook 
iets gezegd over het ander. Daarnaast zijn de effecten op de vegetatie veel
al directer van aard dan die op dieren en is er ook meestal meer bekend 
over de relatie waterhuishouding-plant. 

De wetenschapsdiscipline die zich bezig houdt met de abiotische en bioti-
sche aspecten en condities van terrestrische en regionaal aquatische eco
systemen is de ecohydrologie. Deze discipline is nog volop in ontwikkeling. 
Op diverse fronten wordt in ons land de laatste jaren veel inspanning ver
richt om een ecohydrologisch beleidsinstrumentarium op te bouwen. Gelijk
tijdig met het project PAWN-Natuur Terrestrisch (PNT) liepen de volgende 
activiteiten: 

Studiecommissie Waterbeheer en Natuur, Bos Landschap (SWNBL, lit. 
1) 

- Studie Verdroging van Natuur en Landschap in Nederland (lit. 2) 
- Studie t.b.v. het Natuurbeleidsplan (lit. 3) 

Studie tb.v. het Nationaal Milieubeleidsplan (lit. 4) 
Landschapsecologische Kartering van Nederland (LKN-project, lit. 5). 

Bij de voorbereiding van de beleidsanalyse is zoveel mogelijk gebruik ge
maakt van de elders opgedane kennis. 

Het ontwikkelde instrument voor de beleidsanalyse is gekoppeld aan de be
staande waterhuishoudkundige modellen die in het kader van PAWN zijn 
ontwikkeld. (Distributie Model (DM) incl. DEMGEN en het model STOFSTRO-
MEN). 
In de eindfase van het project kon ook gebruik worden gemaakt van gereed
gekomen delen van het landelijk grondwatermodel NAGROM, dat binnen 
DBW/RIZA is ontwikkeld. 
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De kern van het ontwikkelde PNT instrument is het Dosis Effect Model NA-
tuur lerrestrisch (DEMNAT), dat de effecten op de terrestrische natuur aan
geeft van grootschalige veranderingen in de waterhuishouding van Neder
land. 
Dit rapport geeft een samenvatting van de onderzoeksresultaten van de stu
dies die in het kader van PAWN Natuur Terrestrisch in de afgelopen drie 
jaar zijn verkregen. Daarbij zal voor achtergrondinformatie verwezen wor
den naar onderliggende rapporten en notities. 
In het volgende hoofdstuk worden de probleem- en doelstelling geformu
leerd. In hoofdstuk 3 wordt de opzet van de studie samengevat. In het vierde 
hoofdstuk wordt het ontwikkelde instrumentarium omschreven. Hoofdstuk 5 
geeft de resultaten van de beleidsanalyse. In hoofdstuk 6 worden de resulta
ten vergeleken met de probleem- en doelstelling en ingegaan op de be
trouwbaarheid van de uitspraken die met het instrument zijn te doen. In 
hoofdstuk 7 worden de strategische beleidspunten geformuleerd op basis 
waarvan herstel, behoud en ontwikkeling van terrestrische natuur mogelijk 
moet zijn. Het laatste hoofdstuk presenteert de conclusies en aanbevelingen 
die op grond van de analyseresultaten zijn opgesteld. 
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2 Probleemschets en doelstelling 

2.1 Het probleem 

In de afgelopen decennia is de terrestrische natuur, die afhankelijk is van 
ondiepe grondwaterstanden of die regionale watersystemen begeleidt, sterk 
achteruitgegaan (lit. 2 en 7). Dat is met name het geval voor de voedsel-
arme tot matig voedselrijke ecosystemen. Een belangrijke oorzaak van deze 
achteruitgang is een aantal ingrepen in de waterhuishouding ten gunste van 
diverse vormen van land- en watergebruik (drink- en industriewaterwinning, 
ont- en afwateringsmaatregelen voor land- en tuinbouw, veiligheid tegen 
overstroming, verstedelijking, watervervuiling, etc). Behalve verdroging 
door deze waterhuishoudkundige maatregelen zijn ook de invloed van ver
mesting, verzuring en andere luchtverontreiniging belangrijk (lit. 3 en 4). De 
effecten van luchtverontreiniging en vermesting, evenals van het natuurter-
reinbeheer, zullen in deze studie buiten beschouwing blijven of slechts ter 
zijde worden genoemd. 

Voor de beleidsanalyse waterhuishouding is in verband met genoemde pro
blematiek de vraag relevant in welke mate nieuwe veranderingen in de wa
terhuishouding (op landelijke en of nationale schaal) verdere nadelige effec
ten zullen opleveren voor de terrestrische natuur en welke maatregelen 
kunnen leiden tot herstel, behoud of ontwikkeling van terrestrische natuur. 
Met veranderingen in de landelijke waterhuishouding worden bijvoorbeeld 
veranderingen bedoeld in de aanvoer van water naar landbouwgebieden 
vanuit het waterhuishoudkundig hoofdsysteem. Met veranderingen in de 
nationale waterhuishouding, worden bijvoorbeeld bedoeld trendmatige of 
structurele veranderingen in het gehele land in het gebruik van grondwater 
voor landbouw-, industrie- en drinkwaterproductie. 
Deze veranderingen kunnen het gevolg zijn van autonome sociaalecono-
mische ontwikkelingen, waardoor het watergebruik en verbruik blijft toene
men. 
Ook kan het gaan om specifieke maatregelen die gunstig zijn voor behoud, 
herstel en ontwikkeling van terrestrische natuur of bepaalde maatschap
pelijke belangen. 
Daarbij kunnen de volgende vragen worden afgeleid: 

Welke maatregelen beïnvloeden in welke mate, op welke plaatsen, wel
ke terrestrische ecotoopgroepen? (dosis-effect relaties); 

- Wat bepaalt de waarde van de terrestrische ecotoopgroepen en hoe is 
de waarde vast te stellen? (waarderingssysteem); 

- Waar komt waardevolle (grond)water afhankelijk terrestrische natuur 
thans voor, wat is de teruggang t.o.v. een referentie situatie? (streef
beeld met verbreidingspatroon van waardevolle natuur). 

2.2 Doelstellingen 

Om bovenstaande vragen te beantwoorden zijn de volgende doelstellingen 
voor de beleidsanalyse natuur terrestrisch geformuleerd: 
1 Het ontwikkelen van een beleidsanalytisch instrumentarium waarbij de 

relatie tussen het landelijke waterbeheer en effecten op de kwaliteit en 
verspreiding van terrestrische natuur wordt gelegd; 
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2 Het voorspellen en beoordelen van de effecten van nader te formuleren 
beleidsvarianten en maatregelen op waterhuishoudkundig gebied. Met 
behulp van dit instrument, gecombineerd met PAWN modellen en 
andere hydrologische modellen; 

3 Het formuleren van een strategisch beleid vanuit een landelijke optiek, 
waarmee de terruggang in de terrestrische natuur omgebogen kan wor
den naar behoud, herstel en ontwikkeling binnen een tijdsbestek van 
één of enkele decennia. Daarbij zal zoveel mogelijk worden aangesloten 
bij beleidsuitspraken in andere recentelijk verschenen beleidsnota's 
zoals de vierde Nota Ruimtelijke Ordening, het Nationaal Milieubeleids
plan en het Natuurbeleidsplan (lit. 3, 4, 6). 
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3 Overzicht uitgangspunten, gebruikte 
gegevens 

3.1 Definitie terrestrische natuur1) 

3.1.1 Gegevens over vegetatie en ecotoop 

Allereerst is het domein van de natuur in Nederland afgebakend dat naar 
verwachting het meest relevant is voor de geschetste problematiek en bin
nen het tijdsbestek van het project nog landsdekkend meegenomen kon 
worden. 
Door Rijkswaterstaat is daartoe aan het Rijksherbarium van de Universiteit 
van Leiden opdracht gegeven om in onderlinge samenwerking de relevante 
plantengemeenschappen van de natte en vochtige milieus in Nederland op 
basis van atlasblokken (of "uurhokken") van 5x5 km2 in kaart te brengen 
(lit. 7). 
Daarbij is uitgegaan van het ecotopensysteem, dat is ontwikkeld door het 
Centrum van Milieukunde van de Rijksuniversiteit Leiden (CML, lit. 8). 
28 Ecologische groepen van plantesoorten die volgens dit systeem voorko
men op (grond)water afhankelijke standplaatsen (lit. 9) zijn samengevat tot 
12 ecotooptypen waarvoor de verspreiding en de mate van ontwikkeling 
(volledigheid) per atlasblok is bepaald. Ecotopen zijn ruimtelijke eenheden 
die homogeen zijn voor vegetatiestructuur en ontwikkelingsstadium en de 
voornaamste abiotische factoren (saliniteit, vochttoestand, voedsel rijkdom 
en zuurgraad) die voor de plantengroei van belang zijn. De ecotoopgroepen 
zijn opgesteld door die verschillende vegetatie structuurklassen en ontwik
kelingsstadia samen te nemen, waarvan de abiotische factoren hetzelfde 
zijn. Tabel 1 geeft een overzicht van de ecotoopgroepen en de typen stand
plaatskarakteristieken waar deze vooral worden aangetroffen. 

Een computerbestand is aangelegd, waarmee o.a. verspreidingskaartjes 
kunnen worden gemaakt van per atlasblok aanwezige ecotoopgroepen en 
hun mate van ontwikkeling in Nederland van vóór 1950, van rond 1950, van 
1950 tot heden, en de huidige situatie (lit. 7 en lit. 10). 

3.1.2 Ecoseries: relatie ecotoop-bodemtype en Gt 

Om te komen tot een eenduidige, landsdekkende beschrijving van terrestri
sche natuurgebieden is het CML verzocht een indeling te ontwikkelen waar
uit de relatie blijkt tussen de in 3.1.1 besproken ecotoopgroepen en de bo-
demtypen volgens de bodemkaart 1:250.000. 
Deze typologie is een onontbeerlijke schakel tussen enerzijds ingrepen in 
de waterhuishouding, die vaak over vrij grote gebieden van invloed zijn en 
anderszijds de levende natuur in de vorm van vegetatie-eenheden die veel
al vrij kleine oppervlakken beslaan. Om effecten van ingrepen in de water
huishouding op de natuur te kunnen bepalen moeten twee verbanden be
kend zijn: 
1- verband tussen de waterhuishouding en de standplaats; 
2- verband tussen de standplaats en de vegetatie. 

1) Een algemene begrippenlijst van technische termen en omschrijvingen is achter
in dit rapport opgenomen. 
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Het begrip standplaats wordt hier beschouwd als een ecologische benade
ring vn het begrip bodem (incl. bodemwater), d.w.z. het abiotische milieu 
naar chemische en fysische kenmerken, voor zover relevant voor de plan
tengroei. Deze benadering van het begrip standplaats is met de term ecose-
rie aangeduid. Een ecoserie kan een groeiplaats bieden aan verschillende 
ecotooptypen, al naar gelang er verschillen bestaan in successiestadium of 
structuur van de vegetatie, beide het resultaat van tijd en beheer. 

Tabel 1: Overzicht van de onderscheiden ecotoopgroepen, hun relatie met het ecotopensysteem en de landschapseenheden waar ze 
het meest worden aangetroffen 

nr. ecotoop ecologische 
groep groepen 

standplaats met soorten van vooral aangetroffen op/in 

1 A11-12 VÏI,V12,W11,W12 

2 K21 P21.G21 

3 K41 P41.G41 

4 K22 P22, G22 

5 K42 P42, G42 

6 K23 P23, G23 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

A17 

K27 

H27 

A18 

K28 

H28 

V17, W17 

P27,G27,R27 

H27 

V18,V18sa,W18 
W18sa 
P28,G28,P28 

H28 

voedselarme, zure en zwak zure, 
verlandings- en watervegetaties, 
natte voedselarme, zure.terres-
trische kruidvegetaties (pionier
en grasland). 
vochtige,voedsetarme,zure,terres-
trische kruidvegetaties (pionier
en grasland). 
natte,voedselarme, zwak zure, ter-
restrische kruidvegetaties 
(pionier- en grasland), 
vochtige, voedselarme,zwak zure, 
terrestrische kruidvegetaties 
(pionier- en grasland). 
natte,voedselarme,basische,ter-
restrische kruidvegetaties 
(pionier-en grasland), 
matig voedselrijke verlandings-
en watervegetaties, 
natte, matig voedselrijke terres
trische kruidvegetaties (pionier
grasland en ruigte, 
natte,matig voedselrijke bossen 
en struwelen. 

zeer voedselrijke (en polysaprobe) 
verlandings- en watervegetaties 
natte.zeer voedselrijke.terres-
trische kruidvegetaties (pionier
grasland en ruigte). 
natte,zeer voedselrijke bossen en 
struwelen. 

vennen, duinmeren, geïso
leerde wateren op zandbodems 
hoogveen, natte hei 

vochtige hei 

blauwgrasland.kalkarme duin
vallei trilveen,veenmos riet
land 
heischraal grasland,kalkarme 
duinvallei 

kalkrijke duinvallei 

moerassen, sloten en wateren in 
laagveen- en zandig/venig gebied 
veenweide gebied,laagveenmoeras 
beekdalgrasland,bloemrijke ruigte 

elzenbroekbos, nat hellingbos, 
bronbos 
moerassen, sloten en wateren in 
kleigebied en geëutrof. gebied 
rivier/oever ruigte, nat cultuur 
land 

rivierbegeleidend bos, griend 

toelichting codes: ecotoopgroep code: A = (semi)aquatische vegetatie; V)erlandings- en (W)atervegetatie; K = kruidvegetatie:(P)ionier, 
(G)rasland en (R)uigte, H = bos- en struweelvegetatie. 
ecol.groepcode: 1e cijfer vochttoestand. 1 = water, 2 = nat, 4 = vochtig, 2e cijfer: voedselrijkdom en zuurgraad, 1 =voedselarm zuur, 2 = 
voedselarm zwak zuur, 3 = voedselarm basisch, 7 = matig voedselrijk, 8 = zeer voedselrijk 
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Belangrijke standplaatsfactoren zijn (lit. 11) 
directe: - bieden van een groeiplaats: ruimte en houvast (sub

straat) 
nutriënten voorziening (voedselrijkdom) 
vochtvoorziening (grondwaterstand, grondwatertrap) 

indirecte: - zoutgehalte van de bodem (incl. bodemwater en salini
teit) 

- zuurgraad/kalkgehalte, oplosbaarheid ijzer, aluminium, 
fosfor, kalium, bacteriële omzettingsprocessen 
luchtvoorziening wortelzone (via vochtgehalte en sub
straat) 
bodemtemperatuur (via vochtgehalte en substraat) 
mechanische belasting bodem (dynamiek) 
periodieke verstoring (overstroming, erosie, sedimenta
tie, dynamiek). 

De factoren zoutgehalte, mechanische belasting bodem, periodieke versto
ring en het bieden van groeiplaats zijn in het kader van de beleidsanalyse 
voor van zoet water afhankelijke terrestrische natuur minder relevant en 
worden verder buiten beschouwing gelaten. 
In figuur 3.1 is het verband aangegeven tussen indelingskenmerken, eco-
toop en standplaats (lit. 7). 

tijd, 
beheer 

E C O T O O P 
vegetatiekundige kenmerken 

structuur 
successiestadium 

s l A N U K L A A I b 

abiotische kenmerken 
saliniteit 
substraat 
vochttoestand 
voedselrijkdom 
zuurgraad 
dynamiek, saprobietoestand 

Figuur 3.1: Het verband tussen standplaats, ecotoop en indelingskenmerken. 
De voor deze studie relevante kenmerken zijn cursief weergege
ven. 

Figuren 3.2 en 3.3 geven een schematisch overzicht van de onderscheiden 
standplaatstypen en de bijbehorende ecotooptypen. De dik omlijnde stand-
plaatstypen zijn relevant geacht voor deze studie. 

In bijlage 1 is per ecoserie door het CML aangegeven welke onderscheiden 
ecotooptypen voor kunnen komen. Deze ecoseries zijn tot stand gekomen 
als ecologisch relevante aggregaties van karakteristieke bodems in combi
natie met grondwaterklassen.afgeleid van de bodemkaart van Nederland 
schaal 1:250.000 (lit. 11). 
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water water 
arm 1 arm 1 
zuur zwak zuur 

water 
arm 
basisch 

water water 
matig 7 zeer 10 
rijk rijk 

nat 2 nat 4 nat 6 nat 8 nat 11 
arm arm arm matig zeer 
zuur zwak zuur basisch rijk 9 rijk 12 

vochtig vochtig 
arm 3 arm 5 
zuur zwak zuur 

brak zout 

water water 

nat nat 
brak zout 

vochtig vochtig vochtig vochtig vocht 
arm matig zeer brak zout 
basisch rijk rijk 

droog droog droog droog droog droog droog 
arm arm arm matig zeer brak zout 
zuur zwak zuur basisch rijk rijk 

Figuur 3.2: Ecoseries afgeleid uit een aggregatie van ecotooptypen naar de abioti-
sche standplaatsfactoren van de ECOTOPEN-typologie (lit. 8). 
Dik omlijnd: beschouwde ecoseries. 

1 : Ecotoopgroep 1. 

W11 1 W12dv1 
V11 V12 

W13 W17 7 W18(sa)10 
V17 V18(sa) 

P21 2 P22 4 P23 6 P27 8 P28 11 
G21 G22 G23 G27 G28 
R24 R24 R24 R27 R28 
S21 (la) S22 (la) S23 (la) S27 S28 12 
B21 B23 B27 9 B28 

P41 3 P42 5 
G41 G42 
R44 R44 
S41 S42 (la) 
B41 B42 

bW10 
bV10 

bP20 zP20 
bG20 zG20 
bR20 zR20 

P43 P47(kr) P48(tr) bP40 
G43 G47(kr) G48 bG40 
R44 R47 R48 bG40 
S43 S47 S48 
B43 B47 B48 

P61 
G61 
R64 
S61 
B61 

P62 
G62 
R64 
S62 (la) 
B62 

P63 
G63 
R64 
S63(la) 
B63 

P67 
G67 
R67 
S69 (pi) 
B69 

Figuur 3.3: De bijbehorende ecotooptypen en ecotoopgroepen (cijfers rechts van de 
ecotooptypen): zie lit. 8 en 7 voor beschrijvingen en kenmerkende soor-
tengroepen. 

1 : Ecogroep 1. 

8 



3.1.3 Relevante hydrologische factoren 

Uit de opsomming van de relevante standplaatsfactoren kan worden afge
leid dat vooral van belang zijn de veranderingen in de vocht en nutriënten
voorziening op de standplaats als gevolg van waterhuishoudkundige veran
deringen. 
De belangrijkste hydrologische variabele die deze factoren stuurt is de 
grondwaterstand. De grondwaterstand gedurende het voorjaar en (in 
mindere mate) gedurende het groeiseizoen worden geacht maatgevend te 
zijn voor standplaatsfactoren (vochttoestand, luchtgehalte wortelzone en bo-
demtemperatuur (lit. 1, 12, 14)). De gemiddelde grondwaterstand over het 
groeiseizoen is indicatief voor de vochtleverantie van de bodem. Relatief 
droge situaties in een 10% droog jaar (D10 jaar) worden daarbij als maat
gevend beschouwd (lit. 13). De gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand 
(GVG) karakteriseert daarentegen vooral maatgevende situaties voor de 
standplaats voor de zeer natte condities (bijvoorbeeld aëratietoestand bo
dem). De GVG wijkt in het algemeen op natte en vochtige standplaatsen in 
een 50% droog jaar (D50) jaar niet veel af van die in een D10 jaar, zodat 
een D10 jaar als maatgevend kan worden opgevat voor de gevoeligheid van 
de beschouwde terrestrische natuur. 
Voor de voedsel rijkdom van de standplaats is de waterbalans van de wor
telzone en de daarmee samenhangende stoffenbalans van belang (lit. 1). De 
wortelzone kan water ontvangen via de nuttige neerslag (voedselarm zuur 
water) via opwellend grondwater (zwak zuur tot basisch, matig mineraalrijk 
water) of via overstromend of inzijgend oppervlaktewater met een kwaliteit 
afhankelijk van de herkomst. Verandert nu de verhouding van de fluxen 
naar de wortelzone in een standplaats, bijvoorbeeld doordat minder grond
water opwelt en er meer aanvoer van regenwater plaatsvindt, dan veran
dert de nutriëntenvoorziening en zuurgraad van de bodem. Veranderingen 
in duur en grootte van kwel heeft dus z'n invloed op de planten. Evenzo kan 
verandering in de hoeveelheid, duur en kwaliteit van het aangevoerde 
oppervlaktewater een relevante factor zijn. 
Tenslotte wordt mineralisatie van organisch bodemmateriaal beïnvloed door 
de aëratie-toestand en deze is afhankelijk van de grondwaterstand. Meer 
mineralisatie betekent meer vrijkomen van nutriënten (eutrofiëring). 

3.2 Relevante gebiedseenheden 

De volgende gebiedseenheden zijn gebruikt om gebiedskenmerken ten 
behoeve van in- of uitvoer vast te leggen: 

de mate van ontwikkeling of volledigheid van de terrestrische ecotoop-
groepen is bepaald voor atlasblokken van 5x5 km); 

- voor de standplaatstypen zijn gegevens per atlasblok van 250x250 m ge
bruikt; 

- de hydrologische veranderingen zijn per atlasblok 5x5 km en per PAWN 
subdistrict bepaald. 

De districten zijn in de PAWN schematisering op te vatten als waterhuis
houdkundige eenheden die geografisch zijn gelokaliseerd (figuur 3.4). Sub
districten zijn binnen de districten niet gelokaliseerde geohydrologische 
eenheden. Binnen een district wordt onderscheid gemaakt naar subdistric
ten als er ruimtelijk een wezenlijk verschil is in grondsoorten. Verder wordt 
er een onderscheid gemaakt als er binnen een district waterhuishoud
kundige kenmerken belangrijk verschillen. Zo worden deelgebieden onder
scheiden met een vrijwel vast oppervlaktewaterpeil. Daarbij wordt er grof
weg vanuit gegaan dat deze gebieden overal beneden NAP + 2m zijn gele
gen. Voor alle gebieden die boven deze hoogte zijn gelegen (de hogere 
gronden) wordt ervan uitgegaan dat die vrije afwatering hebben. Deze ho
gere gronden zijn vervolgens weer opgesplitst in natte en droge gronden. 
De natte gronden hebben een gemiddelde grondwaterstand minder dan 1 m 
beneden maaiveld. 
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Voor deze studie is getracht de subdistricten geografisch nader te lokalise
ren door de standplaatstypen per district zo goed mogelijk aan de aanwezi
ge substricten toe te kennen (lit. 12). Hierdoor zijn de berekende hydrologi
sche veranderingen per subdistrict te vertalen naar het fijnere schaalniveau 
van de atlasblokken (lit. 14). 

Figuur 3.4: Ligging PAWN-districten. 

3.3 Natuurwaardering 

Om de verschillende beleidsvarianten van de waterhuishouding te kunnen 
vergelijken wat betreft de gevolgen voor de aanwezige natuurwaarden is 
het noodzakelijk om de ecotoopgroepen te kunnen beoordelen op hun bete
kenis voor het natuurbehoud. Uitgangspunt daarbij is, dat niet aan elke eco-
toopgroep in ons land evenveel waarde wordt toegekend. Zeldzame en 
kwetsbare ecotopen worden waardevoller geacht dan algemeen voorko
mende en minder kwetsbare ecotopen. 
De waardering van een ecotoopgroep, gecombineerd met de mate van ont
wikkeling qua soortensamenstelling op een bepaalde plaats, is een maat 
voor de waarde die een standplaats op dat moment heeft. Verandert de vol-
ledigheidsgraad door een ingreep dan verandert daarmee de natuurwaar
de. De waardering van een bepaalde ecotoopgroep is altijd enigszins arbi
trair. Voor de PNT-studie is getracht zoveel mogelijk aan te sluiten bij in het 
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natuurbeheer gangbare en geaccepteerde waarderingscriteria. Als criteria 
zijn aangehouden: 

internationale zeldzaamheid (frequentie van mondiaal voorkomen); 
nationale zeldzaamheid (frequentie van nationaal voorkomen); 
bedreigdheid. 

Onder het criterium bedreigdheid wordt verstaan de mate waarin het voor
komen van een ecotoopgroep aan aantasting onderhevig is. Dit criterium is 
af te leiden uit een waargenomen toe- of afname in het voorkomen. De 
natuurwaarde wordt berekend als het gemiddelde van de nationale en inter
nationale zeldzaamheid gedurende de afgelopen decennia (lit. 14). 

Tabel 2 geeft de gehanteerde natuurwaardering per ecotooptype op basis 
van bovengenoemde criteria. 

Tabel 2: Natuurwaardering ecotoopgroepen (lit. 14). 

ecologi
sche 
groep nr. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

ecotoop 
groep 

A11-12 
K21 
K41 
K22 
K42 
K23 
A17 
K27 
H27 
A18 
K28 
H28 

nationale 
zeldzaam
heid 

3.7 
1,7 
1,7 
3,7 
4,3 
5.00 
3,7 
2,3 
2,3 
2,3 
1,0 
1,0 

intern. 
zeldzaam
heid 

3.9 
2,7 
3,3 
3,6 
3,2 
5.00 
1,1 
1,0 
2,3 
1,0 
1,1 
3,9 

bedreigdheid 
(verwerkt in 
nat + int.zeldz) 

0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,2 
0,2 

0 
0 
0 
0 

potentiële 
natuurwaarde 

3,9 
2,4 
2,6 
3,7 
3,8 
5.00 
2,2 
1,7 
1,9 
1,4 
1,1 
2,0 

3.4 Onderzochte waterhuishoudkundige ingrepen en beleidsvarianten 

De volgende hydrologische stuurvariabelen kunnen in de waterhuishoud
kundige modellen worden berekend: 

veranderingen in de voorjaarsgrondwaterstand t.o.v. de huidige situatie 
per subdistrict, per standplaatstype of per atlasblok; 
idem voor de gemiddelde grondwaterstand gedurende het zomerhalf-
jaar; 
idem voor de wateraanvoer vanuit het hoofdsysteem per district. Daarbij 
is de verandering uitgedrukt in: de verandering van het quotiënt van wa
teraanvoer (over zomerhalfjaar) en het volume districtswater dat vanuit 
het hoofdsysteem van water zou kunnen worden voorzien; 
veranderingen in kwelintensiteit in gebieden (subdistricten) waar een 
regionale wegzijging-kwel relatie wordt vermoed op grond van stijg-
hoogte patronen. Een schatting in de kwelverandering is gedaan op 
basis van veranderingen in het verschil in grondwaterstanden tussen bij 
elkaar gelegen subdistricten (lit. 14). 

Bovengenoemde hydrologische veranderingen kunnen worden berekend 
met de waterhuishoudkundige modellen DM, DEMGEN en NAGROM en het 
ecologische voorspellingsmodel DEMNAT. Daarvoor moeten beleidsmaat
regelen worden vertaald in waterhuishoudkundige maatregelen die in deze 
modellen kunnen worden ingevoerd. 
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De volgende beleidsvarianten (d.w.z. samenhangende pakketten van maat
regelen) zijn nader onderzocht: 
Situatie 1985: 
De huidige situatie als referentie; 

Autonoom 2000-variant: 
De situatie in het jaar 2000 uitgaande van autonome groei met 25% in 
grondwateronttrekkingen voor drink- en industriewater; gelijkblijven of be
perking van de grondwaterwinning voor agrarische doeleinden; in 8 PAWN-
districten doorvoeren van waterschapsplannen met peilopzet in het zomer-
halfjaar van het oppervlaktewater met 0,3 m en de mogelijkheid tot aanvoer 
van (vreemd) water uit het hoofdsysteem (Rijn, Maas, IJsselmeer). Uitvoe
ren van het Rijn- en Noordzee Actieplan (RAP en NAP), zodat in het hoofd
systeem de nutriëntengehalten aan N en P worden gehalveerd. Het 'zoutge
halte van de Rijn neemt verder af door het opslaan van zout uit de Franse 
kalimijnen. 

Speerpunt 2000-variant: 
In dit geval blijft de onttrokken hoeveelheid drinkwater op het huidige niveau 
en wordt in verdrogingsgevoelige gebieden de onttrekking tot 20% van de 
huidige waarde beperkt, terwijl elders extra zal worden onttrokken 
(= reallocatie-maatregel). De onttrokken hoeveelheid industriewater wordt 
overal met 50% gereduceerd t.o.v. de onttrokken hoeveelheid in de 'Auto
noom 2000'-variant. (d.w.z. ten opzichte van heden neemt deze onttrekking 
af met 33%). De reductie aan grondwateronttrekkingen wordt gecompen
seerd door gebruik van oppervlaktewater. In deze variant worden de water
schapsplannen genoemd in 'Autonoom 2000' nog uitgebreid voor 5 nieuwe 
districten (totaal 13 districten met extra peil-opzet/meerwateraanvoer dan 
thans). 
Figuur 3.5 geeft aan welke atlasblokken in de drie situaties wel en welke 
niet van water uit het waterhuishoudkundige hoofdsysteem kunnen worden 
voorzien. 

Peilopzet variant: 
Er is een maatregel doorgerekend die is gesuperponeerd op de huidige si
tuatie, waarbij in delen van Nederland met een beheerst peil in het zomer-
halfjaar het oppervlaktewaterpeil met 30 cm is verhoogd (peilopzetmaat-
regel). Dit geldt alleen voor die gebieden waar dat mogelijk is. 
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Figuur 3.5: Atlasblokken met peilopzet/wateraanvoer voor diverse beleidsvarian
ten. 
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Optimale reallocatie variant: 
Tenslotte is een variant opgesteld waarin de grondwateronttrekkingen uit 
'Speerpunt 2000' vanuit natuurbehoudsoogpunt minder bezwaarlijke locaties 
worden gewonnen. Hierbij wordt dus geen rekening gehouden met de be
staande onttrekkingslocaties. 

Tabel 3 geeft enkele kengetallen, per beleidsvariant, voor de waterhuis
houdkundige maatregelen. 

De laatste twee varianten zijn weinig realistisch, maar zijn doorgerekend 
om de effecten voor de terrestrische natuur voor dit type maatregelen nader 
te onderzoeken. Naast bovengenoemde varianten zijn ook diverse afzonder
lijke maatregelen, die in de autonome en speerpunt variant worden toege
past, doorgerekend (gesuperponeerd op de huidige situatie). Dit eveneens 
om inzicht te krijgen in de effect-gevoeligheid van die afzonderlijke maatre
gelen. 

Tabel 3: Enkele kengetallen voor de waterhuishoudkundige maatregelen van de 
gesimuleerde beleidsvarianten. 

areaal met 
toename 
peilopzet 

grootte van de 
drinkwater ont
trekking Mm3/j 

reallocatie 
winning 

industrie 
wateronttrekking 
Mm3/j 

grootte van de 
totale winning 
Mm3/j 

'Autonoom' 

+ 11% 

930 

neen 

376 

1356 ( + 25%) 

'Speerpunt' 

+ 17% 

745 

ja 

190 

934 (-10%) 

'Nu' 

0 

745 

neen 

285 

1028(0%) 
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4 Opzet beleidsanalytische studie 

4.1 Inleiding 

Figuur 4.1 geeft schematisch de samenhang weer tussen de diverse studie
onderdelen. Aangegeven is langs welke weg met de geformuleerde be
leidsvarianten, geografische informatie en ontwikkelde modellen de effecten 
voor de ecotoopgroepen is bepaald. 
Bij de studie zijn parallel twee sporen doorlopen: een "landelijke spoor" dat 
gebruik maakt van de landelijke modellen voor de beleidsanalyse en een 
'regionaal spoor'. Daarbij zijn in een beperkt aantal representatieve regio's, 
in meer detail en met fijnere modellering, effect studies zijn uitgevoerd. Het 
regionale spoor heeft tot doel de resultaten van het landelijke spoor nader 
te valideren (ijking en gevoeligheidsanalyse). Per spoor is de benadering 
zoals weergegeven in figuur 4.1 in principe gelijk. 

4.2 Landelijk spoor 

De in par. 3.2. genoemde beleidsvarianten en afzonderlijke maatregelen zijn 
doorgerekend met het landelijke distributiemodel (DM) en het Stofstromen-
model, or voor resp. een 10% droog jaar met DM en een 50% droog jaar 
met Stofstromenmodel. Een D10 jaar wordt maatgevend geacht voor de ge
voeligheid van terrestrische natuur voor de beschouwde typen van water
huishoudkundige veranderingen. 
Een van de grootste problemen was om de hydrologische uitkomsten uit 
DM die op het schaalniveau liggen van (sub)districten (oppervlakte orde van 
grootte 10 tot 100 km2) te vertalen naar de hydrologische veranderingen op 
het schaalniveau van de standplaatsen (oppervlakte orde van grootte min
der dan 1 km2) en vervolgens naar veranderingen in de natuurwaarde van 
de daarbij horende ecotoopg roepen. Voor deze vertalingen is een landelijk 
toepasbaar dosis effect model ontwikkeld (DEMNAT). Een grid van atlas-
blokken van 5x5 km is daar toe over geheel Nederland gelegd (zie par 3.2.). 
Voor elk atlasblok is de volgende informatie in een computerbestand vast
gelegd: 
- de geografische ligging binnen een PAWN (sub)district; 
- de mate van ontwikkeling van de 12 geselecteerde ecotoopgroepen; 
- het voorkomen in 250x250 m atlasblokken van de 30 geselecteerde eco-

series; 
- de oppervlaktewaterkwaliteit van het districteigen water ta.v. Totaal 

Stikstof, Chloride en Calcium gehalte (lit. 15); 
- de mogelijkheid van aanvoer van water uit het landelijk waterhuishou

dingsysteem. 

De veranderingen in de hydrologische parameters op subdistrictsniveau zijn 
met behulp van vuistregels (expert judgement) vertaald naar veranderingen 
op ecoserie niveau binnen het subdistrict en het bijbehorende atlasblok 
(lit. 14). 
Er zijn drie verschillende vertaalregels toegepast afhankelijk van het type in
greep: 
- verandering oppervlaktewaterpeil; 
- verandering in grondwateronttrekkingen; 
- veranderingen in beide. 
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Voor alle voorkomende combinaties van ecotoopgroepen en ecoseries wer
den dosis effect relaties opgesteld. Daarvoor is nagegaan hoe gevoelig een 
egetatie is, die op een bepaald substraat (ecoserie) groeit, voor veranderin
gen in de waterhuishouding. 
Voor drie typen doses zijn gevoeligheidsrelaties opgesteld: 
- verandering in de grondwaterstand in het voorjaar; 

veranderingen in de kwelintensiteit; 
- veranderingen in de hoeveelheid van van elders aangevoerd oppervlak

tewater. 
Directe en indirecte abiotische effecten, resp. toename van aeratie/vocht-
tekort en mineralisatie/verzuring kunnen hierdoor optreden. 
Uit de potentiële samenstelling van ecotoopgroepen en de verdeling van 
plantesoorten uit verschillende vocht- stikstof - zuurgraadklassen per ecose
rie is per ecotoopgroep bepaald hoe gevoelig deze zijn voor de drie doses. 
Deze dosis effect relatie is deels gebaseerd op empirische gegevens (lit. 16) 
en deels op het oordeel van deskundigen (lit. 14, 17 en 18). De positieve of 
negatieve effecten worden uitgedrukt in toename of afname van de mate 
van ontwikkeling (of volledigheid) en van de natuurwaarde per ecotoop
groep en atlasblok, of voor alle 12 ecotoopgroepen samen per atlasblok 
(totaal scores). 
Met DEMNAT zijn de effecten ook per (sub)district of voor het gehele land te 
presenteren. 

1. beleidsvarianten 
t.o.v 
huidige situatie 

waterhuishoudkundige 
veranderingen in 

hoofdsysteem, 
districten 

I 
hydrologische 

veranderingen in 
(sub)districten 

• g.w. stand 
• kwel 
- wateraanvoer 

2. DM/NAGROM 

landsdekkende 
geografische informatie 

oppervlakte en 
soort ecoserie 

250 x 250 m grid 

volledigheid 
12 ecotoopgroepen 

5 x 5 km grid 

> relatieve 
waardering 
12 ecotoop
groepen 

• streefbeeld 
1950 

dosis effekt 
relaties 

hydrologische 
veranderingen 
per ecoserie en 
ecotoopgroep 

I 
verandering in 
volledigheid 

12 ecotoopgroepen 
per atlasblok, 
per district, 

landelijk 

3. DEMNAT 

verandering in 
natuurwaarde van 
12 ecotoopgroepen 

per atlasblok, 
per district, 

landelijk 

Figuur 4.1: Stroomschema van benadering effecten voorspelling voor terrestrische 
natuur van veranderingen in (landelijke) waterhuishouding. 

16 



<?m ii -r—P5-^^^^-/— 

-"*=?'^ZJIIIBM t <£-' I •£- , 

" H 

• • • • • • • • • • • - ! « . ! • • • • • • • • • • • • • • • • •» ?*i •:« » % « • • 

Hn7 c ^. 

" ?" , ,z 

J u > V 
_/ 4 - -

ï t 
10 30 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 250 270 

nu van water te voorzien 

bij autonoom 2000 van water te voorzien 

bij speerpunt 2000 van water te voorzien 

niet van water te voorzien 

Figuur 3.5: Atlasblokken met peilopzet/wateraanvoer voor diverse beleidsvarian
ten. 

13 



Een referentie- en/of streefbeeld is op basis hiervan op te stellen waarmee 
toekomstige situaties kunnen worden vergeleken. De situatie rond 1950 is 
om praktische redenen als streefbeeld of referentiebeeld aangemerkt. In de 
beginjaren '50 was de mechanisatie en intensivering van de landbouw in 
Nederland nog niet zo groot. Ook de grondwateronttrekkingen t.b.v. de 
openbare watervoorziening waren nog beperkter ( 700 miljoen m3/jaar in 
1950, 1030 miljoen thans). 

Aan de toepassing van genoemde kaartbeelden kleven ook enkele bezwa
ren die samenhangen met de aard van het gebruikte gegevensbestand 
(lit. 7 en 10): 

er is geen uitspraak te doen over de oppervlakte waarover een ecotoop-
groep binnen een atlasblok voorkomt of over de abundantie en lokatie 
van de verschillende waardevolle plantesoorten binnen een blok; 

- de onzekerheid en onbetrouwbaarheid bij het gebruik van plantesoorten 
als indicatoren van de aanwezigheid van een ecotooptype zonder te 
weten of deze werkelijk op dezelfde plaatsen binnen een atlasblok voor
komen; 
de actualisatie van de verspreidingsbeelden voor de situatie 1980 is ge
baseerd op indicatieve informatie uit het verdrogingsonderzoek (lit. 2) 
zodat de betrouwbaarheid van ditbeeld geringer is dan voor de situatie 
rond 1950. 

Het ontwikkelde beleidsinstrument heeft de volgende mogelijkheden: 
Met behulp van het natuurwaarderingssysteem (zie 3.3) en het DM is 
het mogelijk natuurwaardeveranderingen cijfermatig en eenduidig te 
hanteren. 
Met het dosis effect model (DEMNAT) zijn de effecten van veranderin
gen in voorjaarsgrondwaterstanden, kwelintensiteit, aanvoer en kwaliteit 
van systeemvreemd water aan te geven op landelijke schaal voor de 
terrestrische natuur, indien deze hydrologische gegevens berekend zijn. 
In DEMNAT wordt er vanuit gegaan dat alle effecten op de vegetatie een 
gevolg zijn van veranderingen in de waterhuishouding. In werkelijkheid 
echter zijn met name de voedselarme standplaatsen en ecotoop-
groepen ook gevoelig voor vermesting en verzuring. Dit betekent dat 
herstel van de waterhuishoudkundige situatie niet automatisch leidt tot 
herstel van de bestaansvoorwaarden voor deze ecotoopgroepen, in 
DEMNAT dus wel. 
DEMNAT is aan verschillende hydrologische modellen te koppelen (DM, 
DEMGEN, NAGROM). 

- Van 5 PAWN-districten is een meer gedetailleerde documentatie be
schikbaar over de relaties tussen terrestrische (grond)waterafhankelijke 
ecotooptypen en de waterhuishoudkundige omgeving. 
Het waterhuishoudkundige model (DEMGEN) is voor deze gebieden ook 
verfijnd en gekoppeld aan NAGROM. Deze gebieden kunnen dus ge
bruikt worden om het landelijke hydrologische model te valideren. 
De waterhuishoudkundige maatregelen die thans kunnen worden door
gerekend (waterinlaat en peilopzet in poldergebieden; verandering loka
tie en hoeveelheid grondwateronttrekking; verandering waterkwaliteit 
van het districtswater en in het hoofdsysteem) zijn, in verband met lacu
nes in kennis of tijdgebrek, nog niet altijd op de meest wenselijke 
manier in de modellen gebracht. Met name de veranderingen in en de 
effecten van de aanvoer van systeemvreemd water en kwel berusten 
nog grotendeels op grove aannamen (lit. 14). 
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5 Resultaten beleidsanalyse 

5.1 Inleiding 

In § 3.2 is een overzicht gegeven van de onderzochte waterhuishoudkundi
ge maatregelen en beleidsvarianten. In dit hoofdstuk worden de resultaten 
gepresenteerd. Eerst worden de landelijke resultaten besproken (§ 5.2), ver
volgens de vergelijking van de modellen DM en NAGROM voor 'Groot 
Drenthe' (§ 5.3). Daarna zullen resultaten worden besproken van de analy
ses van een afzonderlijk PAWN-district (Vollenhove) en de maatregel 'Aan
leg Randmeer NOP' (§ 5.4). Tenslotte worden de resultaten van het landelij
ke en het detail-spoor met elkaar vergeleken en conclusies getrokken t.a.v. 
de analyseresultaten (§ 5.5). 

5.2 Resultaten landelijke analyses 

5.2.1 Algemeen 

Met het distributiemodel (DM) en het model DEMNAT zijn de waterhuis
houdkundige en de ecologische gevolgen van de vier beleidsvarianten gesi
muleerd. De veranderingen in de natuurwaarde zijn vergeleken met de hui
dige situatie. 

Figuur 5-1 toont de resultaten van de veranderingen in de voorjaars grond
waterstanden voor de lage subdistricten voor 'Autonoom 2000', 'Speerpunt 
2000' en 'Peilopzet'. De frequentie verdeling per veranderingsklasse is in 
diagramvorm gepresenteerd. In 'Autonoom 2000' en Speerpunt 2000' zijn de 
gemiddelde grondwaterstandsveranderingen in het algemeen geringer dan 
10 cm. In de 'Peilopzetvariant' stijgt in de laaggelegen subdistricten, van 
ruim 45% van de districten door peilopzet het grondwater meer dan 10 cm. 
De verschillen tussen de frequentieverdeling van de eerste en tweede 
beleidsvariant zijn duidelijk. In de eerste zijn er meer districten met enige 
verlaging, in de tweede meer districten met enige verhoging. 
Tabel 4 geeft de resultaten weer, uitgedrukt in de totale waardeverandering 
van de terrestrische natuur voor het hele land, van alle beschouwde eco-
toopgroepen tesamen. 
Er blijkt voor de twee beleidsvarianten zowel natuur van natte en vochtige 
standplaatsen te zijn met waardevermeerdering als met waardeverminde
ring. Een ruimtelijk beeld van deze schade en winst (aangegeven per atlas-
blok) is weergegeven in de figuren 5.2. 

Bij autonome ontwikkeling zal, volgens de modelberekeningen, over grote 
gebieden enige teruggang optreden als gevolg van meestal geringe grond
waterstandsdalingen. 
Gesommeerd over het land levert dat voor de natte en vochtige standplaat
sen meer teruggang op dan herstel. Herstel is voornamelijk te vinden in de 
districten met extra peilopzet, teruggang in districten met grotere grondwa
teronttrekkingen. 
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Tabel 4: Resulaten landelijke analyse totale verandering natuurwaarde t.o.v. hui
dige situatie (waterhuishouding en volledigheid ecotoopgroepen). 
De getallen zijn rekengrootheden die de verschillen in natuurwaarde 
veranderingen aangeven. 

beleidsvariant grondwaterstand vreemd water 

schade winst schade winst netto effect 

autonoom 2000 256 

speerpunt 2000 145 

peilopzet 0 

183 

316 

877 

4 

9 

36 

6 

6 

1 

-71 

268 

842 

Tabel 5: Resultaten totaal score natuurwaarde verandering t.o.v. de huidige situ
atie van afzonderlijke maatregel. 

DM-DEMNAT resultaten 

DM 
code 

162 

167 

168 

1DM 

262 

264 

265 

266 

maatregel 

peilopzet 
autonoom 11 % 

peilopzet 
speerpunt 17% 

peilopzet 
alle lage 
gebieden 50% 

- 10 cm verlaging 
stijghoogte heel 
Nederland 

g.w. onttrekking 
autonoom 

g.w. onttrekking 
speerpunt 
zonder realloc. 

g.w. onttrekking 
speerpunt 
industrie niet \ 

g.w. onttrekking 
speerpunt 

schade 

4 

5 

36 

1895 

225 

15 

160 

126 

winst 

200 

232 

878 

0 

7 

72 

154 

185 

netto 
effect 

+ 194 

+ 227 

+ 842 

-1895 

-218 

+ 57 

-6 

+ 59 

% distr. 
met > ± 1 cm 
A g.w.stand 

7 % 

10 % 

37 % 

100% 

56 % 

24 % 

53 % 

51 % 

269 g.w. onttrekking 
speerpunt 179 190 + 1 1 4 8 % 
industrie niet \ 
optim. reallocatie 
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Figuur 5.1: Frequentie-verdeling verandering voorjaar grondwaterstand met DM 
berekend (in natte subdistricten) van de PAWN districten voor verschil
lende beleidsvarianten. 
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Figuur 5.2: Verandering in natuurwaarde van 12 ecotoopgroepen bepaald voor 
twee beleidsvarianten. Verandering t.o.v. de huidige toestand. 
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Voor de speerpunt variant is het netto resultaat duidelijk positief. In enkele 
atlasblokken is de achteruitgang groter dan in de autonomevariant. Wellicht 
komt dat door de reallocatie van drinkwateronttrekkingen naar enkele dis
tricten die, alhoewel weinig verdrogingsgevoelig, toch teruggang te zien 
geven. Het effect van aanvoer van vreemd water is in beide varianten 
gering. Het zullen vooral de semi-aquatische ecotoopgroepen zijn die enige 
schade ondervinden. Hier wordt in 5.2.2 op teruggekomen. In grote delen 
van hoog Nederland is door verhoging van de voorjaarsgrondwaterstand 
een sterke vooruitgang te zien; duidelijk komen de PAWN-districten naar 
voren met extra peilopzet. 

De 'Peilopzet variant' blijkt veruit tot de grootste winst te leiden. De bereken
de schade door extra aanvoer van vreemd water is wel iets groter dan bij 
de vorige varianten. 

Over aanvoer van vreemd water en de effecten voor de natuur kan nog het 
volgende worden opgemerkt. In de beleidsmaatregelen is de peilopzet in 
poldergebieden van 30 a 50 cm ingesteld van april tot en met oktober. Door 
deze maatregel zal, afhankelijk van de geohydrologische en geomorfologi-
sche situatie, tot op enige afstand van de watergangen, de grondwaterstand 
in het voorjaar minder snel dalen dan momenteel. Het is dus een watercon-
serverende maatregel. 
In de loop van de zomer daalt de grondwaterstand in de omgeving van de 
watergangen verder door verdamping , maar wellicht niet helemaal tot het 
huidige niveau. Toch is de kans groot dat er (vooral in droge zomers) vanuit 
de watergangen meer wegzijging optreedt dan zonder peilopzet. In dat 
geval zal meer water van elders aangevoerd moeten worden dan in de hui
dige situatie. 
Op de standplaatsen, die beïnvloed worden door dit vreemde water, kunnen 
negatieve effecten optreden (vooral aquatische en oevervegetaties). Deze 
negatieve effecten zijn voor deze standplaatsen groter dan de positieve 
effecten door peilopzet. Om ecologische redenen dient dus peilopzet bij 
voorkeur niet te worden gerealiseerd door water aanvoer van elders. 

Dat de berekende waardeveranderingen van de gesimuleerde varianten 
niet zo groot zijn, wordt aangetoond door deze cijfers te vergelijken met die 
van een hypothetische situatie, waarbij in het gehele land de grondwater
stand met 10 cm daalt. De score wordt dan bijna -1900. Bij een dergelijke 
grondwaterstandsdaling daalt van de beschouwde ecotoopgroepen de vol
ledigheid met gemiddeld circa 25 % (dit volgt uit de dosis effect relaties). 
Plaatselijk zullen de effecten echter veel groter zijn. 

Eveneens is onderzocht de effectgevoeligheid van de afzonderlijke water
huishoudkundige maatregelen die in beide beleidsvarianten zijn opgeno
men. Daartoe is op de huidige waterhuishoudkundige situatie één maatregel 
of een beperkte combinatie van maatregelen gesuperponeerd. Tabel 5 geeft 
de resultaten weer van deze afzonderlijke maatregelen. De scores geven de 
verandering in de natuurwaarde aan t.o.v. de huidige situatie (1980). De laat
ste kolom geeft het % betrokken districten aan waar door de maatregelen 
de grondwaterstand gemiddeld over een subdistrict met meer dan 1 cm is 
veranderd. 
De eerste twee maatregelen betreffen de peilopzet- en wateraanvoer maat
regelen voor de landbouwwatervoorziening in de beleidsvarianten 'Auto
noom 2000' (nr. 162) en 'Speerpunt 2000'(nr. 167). 
Volledigheidshalve zijn de maatregelen 'peilopzet' en '10 cm verlaging' in 
dit overzicht opgenomen. 
De maatregelen nr. 262 t/m nr. 269 betreffen verschillende combinaties van 
grondwateronttrekkingen voor drink- en industriewater 

nr. 262 is de onttrekking conform 'Autonoom 2000'; 
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nr. 266, is de onttrekking conform 'Speerpunt 2000'; 
nr. 264 is conform de speerpunt variant (zie 3.2) maar nu zonder reallo
catie; 
nr. 265 is ook bijna identiek aan de speerpunt variant, maar hierbij is de 
industrile onttrekking op het niveau van 1985 gebleven i.p.v. gehalveerd 
t.o.v. 'Autonoom 2000'; 

- nr. 269 is bijna identiek aan 265 met als verschil dat in deze maatregel 
de drinkwaterwinning drastisch is gerealloceerd, waarbij zo veel moge
lijk verdrogingsgevoelige gebieden zijn ontzien, en geen rekening is ge
houden met de bestaande onttrekkingslokaties (z.g. 'optimale reallocatie 
variant'). 

Door paarsgewijze vergelijking van deze maatregelvarianten is de gevoelig
heid van afzonderlijke maatregelen voor schade of herstel van terrestrische 
natuur af te leiden. 
Het DM berekent bij introductie van reallocatie volgens de 'speerpunt 
variant' niet alleen meer winst dan zonder reallocatie, doch eveneens een 
grote toename van de schade (vergelijk nr. 264 met nr. 266). Het % met dis
tricten met enige grondwaterstandveranderingen wordt door de reallocatie
maatregel verdubbeld. 

Vergelijking van nrs. 265 met nr. 269 geeft het verschil in effect aan van de 
reallocatie, uitgaande van bestaande putlokaties ten opzichte van de zoge
naamde 'optimale reallocatie'. In het DM blijkt de laatste variant nauwelijks 
positiever uit te vallen. 
Vergelijking van nr. 265 met nr. 266 geeft het effect aan van het halveren 
van industriële onttrekkingen. De invloed van de halvering is duidelijk merk
baar. Zonder de halvering in de speerpunt variant, blijft er netto geen winst 
over. 

Op grond van bovenstaande analyse zijn de volgende conclusies te trekken 
voor de DM-DEMNAT resultaten op landelijk niveau: 

Een autonome groei van de grondwateronttrekkingen geeft over het ge
hele land verspreid enige verdere teruggang. 
Peilopzetmaatregelen hebben voornamelijk positieve effecten voor de 
meeste terrestrische natuur. Negatieve effecten treden ook op, maar 
deze zijn geringer van omvang dan de positieve. 

- Als in de peilbeheerste gebieden van laag Nederland zo mogelijk het 
waterpeil wordt opgezet met enkele decimeters (in het zomerhalfjaar) 
zou dit de sterkste vooruitgang geven. 
De optimale reallocatie-variant levert volgens het DM-model een minder 
positief netto effect dan de speerpunt variant. Wellicht is het DM-model 
te grof om betrouwbare resultaten op te leveren voor de reallocatie
maatregel. 

5.2.2 Landelijke resultaten per ecotoopgroep 

Figuur 5.3 geeft een beeld van de gevoeligheid van de 12 beschouwde eco-
toopgroepen voor de aanvoer van water uit het waterhuishoudkundige 
hoofdsysteem. Het verschil in natuurwaarde is aangegeven tussen die van 
de 'Speerpunt 2000' en 'Peilopzet' met de huidige situatie. De matig voed-
selrijke (A17, K27, H27) tot zeer voedsel rijke (A18) ecotoopgroepen blijken 
voornamelijk beïnvloedbaar zijn. Het grootste schade-aandeel heeft de 
aquatische ecotoopgroep A17. 

Figuur 5.4 geeft tenslotte het landelijke beeld van de veranderingen per eco
toopgroep t.o.v. het volledigheidsbeeld 1950, dat als referentie beeld is ge
bruikt. Per ecotoopgroep is in staafjes de procentuele verandering in de vol
ledigheid aangegeven, gemiddeld over alle atlasblokken in ons land waar 
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deze (volgens het criterium van het Rijksherbarium) voorkwam. De staafjes 
geven de huidige situatie aan, voor 'Autonoom 2000' en voor de 'Speerpunt 
2000'. Uit dit diagram volgt het volgende. 

1950 tot heden 
Op de voedselarme standplaatsen is de volledigheid gemiddeld gehalveerd 
(vooral vochtige heide). Op de matig voedselrijke standplaatsen is de terug
gang circa 30 %. Op de voedselrijke standplaatsen is de achteruitgang het 
minst. Er zijn via andere methoden zelfs resultaten gemaakt die erop wijzen 
dat deze ecotoopgroepen zelfs vooruit zijn gegaan t.o.v. 1950 (lit. 7). Dit is 
vermoedelijk veroorzaakt doordat op oorspronkelijk voedselarmere stand
plaatsen door vermesting en verdroging de voedselrijkdom is vergroot. 

De effecten van autonome ontwikkelingen 
De berekende effecten zijn op landelijk niveau gezien to.v. de veranderin
gen sinds 1950 niet zo groot. Enkele vooral voedselarme ecotoopgroepen 
gaan over het land gemiddeld 1 a 7,5 % achteruit (A11/12, K21, K41, K23 en 
K28), andere veranderen nauwelijks (K42, A17, K27, H27, A18 en H28) en 
groep K22 gaat als enige 3 % vooruit. 

De effecten van de speerpunt variant 
De veranderingen to.v. de huidige situatie zijn voor de meeste ecotoop
groepen nu positief: 1 a 10 % herstel (A11-12, K21, K41, K22, K42, K27, B27, 
A18, K28 en H28). Ecotoopgroepen A17 en K23 veranderen nauwelijks. 

Peilopzet variant 
De effecten van de 'peilopzet' maatregel zijn niet in het diagram opgeno
men; deze geven vooral voor de terrestrische groepen een herstel te zien 
tot 15 %. 

De beschouwde maatregelen geven volgens de modellen dus nog lang 
geen volledig herstel te zien van de referentiesituatie. De ecotoopgroepen 
die gelegen zijn in de gebieden waar de maatregelen vooral positief door
werken, kunnen wel substantieel herstellen (binnen 10 a 30 jaar). 
Echter in verband met het zogenaamd hysteresis effect (het schadeverloop 
is ongelijk aan het herstelverloop (lit. 14)) zal de natuurwaarde van de 
meeste ecotoopgroepen ook bij volledig herstel van de grondwaterstanden 
nog achterblijven bij die in 1950. 
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Figuur 5.2: Verandering in natuurwaarde van 12 ecotoopgroepen bepaald voor 
twee beleidsvarianten. Verandering t.o.v. de huidige toestand. 
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Figuur 5.4: Verandering natuurwaarde per ecotoopgroep t.o.v. streeftabel 1950 (qua 
mate van ontwikkeling, in procenten), landelijk gemiddelde, voor huidige 
situatie, 'Autonoom 2000' en 'Speerpunt 2000'. 

5.3 Resultaten regionale analyses 

5.3.1 Vergelijking NAGROM-DM voor 'Groot Drenthe' 

Het doel van deze vergelijking is geweest na te gaan hoe goed het DM de 
gevolgen van veranderingen in grondwateronttrekkingen en het oppervlak
tewaterpeil simuleert in vergelijking tot het hydrologisch en geografisch 
meer verfijnde NAGROM. 
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DM is een pseudo-stationair waterverdelingsmodel voor heel Nederland. 
Het DEMGEN-gedeelte binnen het model rekent de waterbehoefte van de 
PAWN-districten uit. De berekening is gebaseerd op de waterbalans van de 
wortelzone en de onverzadigde ondergrond per plot. Daarbij wordt in de 
evenwichtsituatie een freatisch vlak bepaald als ondergrens van de onver
zadigde zone. 
NAGROM is een stationair grondwatermodel dat de grondwaterstijghoogte 
en -stroming bepaald in de verschillende geohydrologische pakketten. In 
situaties zonder slecht doorlatende deklaag kunnen veranderingen in de 
stijghoogte in het eerste watervoerende pakket, gezien worden als een goe
de eerste benadering van de veranderingen in het freatische vlak, mits deze 
veranderingen zich over lange periodes uitstrekken. (Voor grote delen van 
Drenthe is dat geoorloofd). 

De modellen DM en NAGROM zijn dus op verschillende concepten geba
seerd. De belangrijkste verschillen die voor deze analyse relevant zijn wor
den hieronder genoemd: 

NAGROM (lit. 22) berekent op een fysisch adequate manier veranderin
gen in de stijghoogte van het grondwater in het bovenste watervoeren
de pakket. 
Omdat in Drenthe het bovenste pakket veelal freatisch is (geen afdek-
laag met grote verticale weerstand) zullen de berekende stijghoogten 
redelijk overeenkomen met de freatische grondwaterstanden. Bij bere
kening van de effecten van grondwateronttrekkingen kunnen deze 
mogelijk wat overtrokken zijn, doordat in NAGROM de veranderende 
ontwatering (het meer of minder gaan afvoeren door sloten en beken 
door stijging resp. daling van de grondwaterstand) in extreme situaties, 
als het stopzetten of halveren van onttrekkingen (nog) niet voldoende 
wordt gesimuleerd. 
De peilopzetmaatregel (in de beekdalen van Drenthe en Oost-Friesland) 
wordt in NAGROM in feite opgelegd. In werkelijkheid zal de freatische 
grondwaterstand in deze gebieden niet geheel met het oppervlakte
waterpeil meegaan. De peilopzet is daartoe in het model aangepast. De 
aangebrachte veranderingen zijn aan de voorzichtige kant, waardoor de 
berekende effecten in het algemeen gesproken de ondergrens van de 
werkelijk opgetreden effecten presenteren. De peilopzet is evenals de 
verandering in de grondwateronttrekkingen, geografisch op de juiste 
lokatie in het model gebracht. 
DM berekent de effecten van veranderingen in de grondwateronttrekkin
gen per subdistrict, door het opleggen van een verandering in de kwel-
wegzijgingscomponent die constant genomen wordt over het hele sub
district. De gevolgen worden daardoor over relatief grote gebieden uit
gesmeerd. Vooral bijsubdistricten die een groot oppervlak hebben t.o.v. 
de verlagings-kegel rond onttrekkingslokaties, zal dit leiden tot relatief te 
geringe grondwaterstandsverlagingen. Daar staat tegenover dat meer 
natuurgebieden nu een effect kunnen ondervinden dan in werkelijkheid 
het geval is; het overall effect per district kan echter van dezelfde orde 
zijn als het werkelijk effect. Deze grove schematisering introduceert 
sneller onnauwkeurigheden in de berekende effecten. 
De peilopzet geldt in DM voor het gehele district. Echter alleen subdis
tricten met een vast oppervlaktewaterpeil worden in het model beïn
vloed. De grondwaterstand wordt binnen de subdistricten per plot bere
kend. Per subdistrict wordt een plot als rekeneenheid nader onderschei
den door het type grondgebruik en de mogelijkheid tot kunstmatige be
regening en ondiepe kunstmatige drainage (alleen in laagland gebie
den). Plots zijn evenals subdistricten in de PAWN-schematisering binnen 
een district niet geografisch gelokaliseerd. De effecten per plot van de 
peilopzet voor de grondwaterstanden worden echter wel op een realisti
scher manier berekend dan via NAGROM. 
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De grondwaterstandsveranderingen worden per piot-oppervlakte gewo
gen gemiddeld door DM gepresenteerd. Door de nogal gebrekkige 
ruimtelijke schematisatie is er een kans dat de gevolgen van peilopzet 
in delen van een subdistrict niet worden gekoppeld aan de juiste atlas-
blokken met ecotoopgroepen die door die maatregel in de werkelijkheid 
worden beïnvloed. 

Resumerend is te stellen dat NAGROM vooral de hydrologische eirecten 
van de grondwateronttrekking beter simuleert (kwantitatief en ruimtelijk ge
zien). 
DM simuleert kwantitatief de peilopzet beter, maar dat geldt niet altijd voor 
het ruimtelijk aspect ervan binnen een district. 

Vergelijking totaal natuurwaardeverandering: 

Tabel 6 geeft de resultaten van de vergelijking van de totaalscores van de 
effecten op de 12 ecotoopgroepen voor beide modelbenaderingen van het 
gebied 'Groot Drenthe'. De effecten van verandering in de voorjaarsgrond
waterstand en kwel zijn weergegeven van drie varianten, die ook landelijk 
zijn gesimuleerd. Bij deze berekeningen is het effect van wateraanvoer niet 
meegenomen. De scores zijn op dezelfde manier berekend als voor de lan
delijke analyse. De veranderingen per beleidsvariant zijn weer aangegeven 
ten opzichte van de huidige waterhuishoudkundige situatie. 
De veranderingen in de volledigheid van de ecotoopgroepen is vergeleken 
met de volledigheid gedurende de periode 1950-1980. 

Tabel 6: Totale verandering natuurwaardering t.o.v. situatie '50-'80 

NAGROM-DM-vergelijking voor 'Groot Drenthe' 

variant 

autonoom 

speerpunt 

schade 

760 

710 

winst 

380 

930 

netto 

- 380 

+ 220 

M opt. realloc. 130 1310 +1180 

autonoom 260 790 +530 
D 
M speerpunt 200 1100 + 900 

opt. realloc. 670 950 + 280 

'Autonoom 2000' 

Met het DM wordt meer winst dan schade berekend. De winst is het gevolg 
van de peilopzet maatregel in de districten 6, 7, 10 en 11. Deze opzet leidt 
tot stijging van de grondwaterstand van 10 tot 18 cm, dit ondanks de toena
me van de grondwateronttrekkingen. Grondwaterstandsdaling van meer dan 
enkele cm's komt bijna in geen enkel subdistrict voor, als gevolg van de 
spreiding van de invloed over gehele subdistricten. 
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5 cm intervallen van Natuurschade 
verlaging grondwaterstijghoogte 
(jaargemiddelde) 

5 cm intervallen van 
verhoging grondwaterstijghoogte 
(jaargemiddelde) 

Natuurherstel 

Figuur 5.5: Verandering grondwaterstijghoogte (links) en totale natuurwaarde van 
12 ecotoopgroepen (rechts) voor de beleidsvariant 'Autonoom 2000' 
t.o.v. de huidige situatie. Berekend met NAGROM-DEMNAT. 
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De resultaten via NAGROM geven het omgekeerde beeld te zien. De winst 
is de helft van die in DM, terwijl de schade bijna het drievoudige is. Het be
rekende dalings- en stijgingspatroon van de grondwaterstanden per atlas-
blok is in figuur 5.5 weergegeven, evenals de daarbij behorende verande
ringen in de natuurscores per atlasblok, berekend met DEMNAT. 
De NAGROM-resultaten zullen betrouwbaarder zijn dan de DM-resultaten. 

'Speerpunt 2000' 

DM geeft een zeer positief resultaat. De schade is beperkt en de winst is 
veel groter dan bij 'Autonoom 2000'. Dit beeld vertoont goede overeenkomst 
met het landelijke (zie tabel 4) al lijkt het positief netto effect geflatteerd, ge
zien het relatief kleine deel van Nederland dat hier beschouwd is. 
Het NAGROM-resultaat geeft naar verwachting een realistischer beeld: de 
schade is groter dan bij het DM, de winst minder. Over het geheel geeft 
deze variant weer een positief effect te zien. Figuur 5.6 geeft de bijbehoren
de kaartbeelden van de stijghoogteveranderingen en natuurwaardeverande
ringen. Uit deze kaartbeelden blijkt dat de relatief grote schade in district 
Zuid-West Drenthe (District 12) en Zuid-West Friesland (District 1) een ge
volg is van de reallocatie naar deze districten. Deze gebieden blijken in de 
jaren tussen '50 en '80 nog veel waardevolle terrestrische natuur te hebben 
gehad. De winst voor de natuur is vooral geconcentreerd in de gebieden 
rondom Bergum in NoordFriesland en de Drentse districten 8,10 en 11. 

'Optimale reallocatie' 

Deze beleidsvariant geeft in het DM een ongunstiger score dan de beide 
andere varianten, hetgeen niet ligt in de lijn der verwachting. De oorzaak 
moet gezocht worden in de hierboven genoemde grove ruimtelijke schema
tiseringen in DM, zoals het uitsmeren van onttrekkingen over grote gebie
den en geen goede ruimtelijke samenhang binnen de districten. 
De NAGROM-resultaten geven een veel betrouwbaarder beeld. 
Figuur 5.7 geeft de veranderingsbeelden van de grondwaterstanden en de 
totalen van de waarde per atlasblok weer. Deze variant komt in de 
NAGROM-DEMNAT berekeningen als de meest gunstige naar voren. 

Conclusies 

Op basis van deze berekeningen en bovenstaande overwegingen mag ver
wacht worden dat de landelijke scores van deze variant ook veel positiever 
zullen uitvallen in de combinatie NAGROM-DEMNAT landelijk. 
Anderzijds is te beredeneren dat de landelijke scores van 'Autonoom 2000' 
met NAGROM-DEMNAT veel negatiever zouden uitvallen dan met DM-DEM-
NAT. De resultaten van de 'Speerpunt 2000' variant lijken een tussenpositie 
in te nemen, en qua orde van grootte wel reëel te zijn. 
Wordt t.z.t. ook landelijk met NAGROM gerekend, dan worden grote afwij
kingen met de huidige DM-resultaten goed mogelijk geacht. 

In fig. 5.8 zijn de veranderingen in de grondwaterstand en natuurwaarde 
weergegeven die alleen een gevolg zijn van de peilopzetmaatregel. Deze 
maatregel is in Groot Drenthe voor de drie genoemde varianten gelijk. 
Uit deze figuur blijkt duidelijk de invloed van peilopzet op de grondwater
stand over grote gebieden, ook buiten de beekdalen. 
Samenvattend is het volgende over de vergelijking DM-NAGROM te conclu
deren. 
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5 cm intervallen van 
verlaging grondwaterstijghoogte 
(jaargemiddelde) 

Natuurschade 

5 cm intervallen van 
verhoging grondwaterstijghoogte 
(jaargemiddelde) 

Natuurherstel 

Figuur 5.6: Verandering grondwaterstijghoogte (links) en totale natuurwaarde van 
12 ecotoopgroepen (rechts) voor beleidsvariant 'Speerpunt 2000' t.o.v. 
huidige situatie. Berekend met NAGROM-DEMNAT. 

geen effect 

gering 

matig 

sterk 
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5 cm intervallen van Natuurschade 
verlaging grondwaterstijghoogte 
(jaargemiddelde) 

5 cm intervallen van Natuurherstel 
verhoging grondwaterstijghoogte 
(jaargemiddelde) 

Figuur 5.7: Verandering grondwaterstijghoogte (links) en totale natuurwaarde van 
12 ecotoopgroepen (rechts) voor de beleidsvariant 'Optimale realloca
tie' t.o.v. de huidige situatie. Berekend met NAGROM-DEMNAT. 
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5 cm intervallen van 
verlaging grondwaterstijghoogte 
(jaargemiddelde) 

Natuurschade 

5 cm intervallen van 
verhoging grondwaterstijghoogte 
(jaargemiddelde) 

Natuurherstel 

Figuur 5.5: Verandering grondwaterstijghoogte (links) en totale natuurwaarde van 
12 ecotoopgroepen (rechts) voor de beleidsvariant 'Autonoom 2000' 
t.o.v. de huidige situatie. Berekend met NAGROM-DEMNAT. 
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In NAGROM zijn de variaties in de effecten groter dan in DM. De auto
nome variant wordt veel ongunstiger dan in DM, de speerpunt variant 
geeft in NAGROM meer schade dan in DM, de winst is ook iets minder, 
de optimale reallocatie is daarentegen in NAGROM veel gunstiger. 

De belangrijkste geconstateerde verschillen in zowel grondwaterstands
veranderingen als effecten voor natuur zijn een gevolg van: 

de grondwateronttrekkingen in NAGROM, die hier zwaarder wegen 
dan in DM, zeker per atlasblok; 
het nivellerende uitsmeereffect van reallocatie en verandering 
grondwateronttrekking in het DM; 
de veel grovere ruimtelijke schematisering in het DM van waterhuis
houdkundige- en bodemkundige aspecten. 

- Om deze redenen kunnen met het DM alleen uitspraken op landelijk ni
veau worden gedaan, die een eerste indicatie van de ordegrootte van 
effecten oplevert. De uitspraken over effecten van de autonome ontwik
kelingen en reallocatiemaatregelen op de natuur, zullen onderschattin
gen zijn van respectievelijk de negatieve en positieve effecten. 

Veelbelovende maatregelen voor behoud en herstel van terrestrische 
natuur lijken zowel reductie en reallocatie van grondwateronttrekkingen 
te zijn, als peilopzet (met als oogmerk (grond-)waterconservering in 
voorjaar en voorzomer). 

5.3.2 Aanvullende berekeningen met NAGROM 

Voor het modelgebied Groot Drenthe zijn met NAGROM nog enkele aanvul
lende hydrologische berekeningen uitgevoerd (lit. 22) om kwantitatief inzicht 
te verkrijgen in de effecten van historische ingrepen op de grondwaterstan
den, t.w.: 
- van alle grondwateronttrekkingen t.b.v. drink- en industriewatervoorzie

ning die thans in het gebied geregistreerd zijn; 
van alle cultuurtechnische en waterstaatkundige werken, die sinds 1950 
in het hoge deel van het gebied (Drenthe en Oost-Friesland) zijn uitge
voerd. Dit ter verbetering van de af- en ontwatering via oppervlakte
water, peilverlaging en drainageweerstandvermindering, etc. 

In NAGROM zijn daartoe twee verschillende situaties gesimuleerd. In het 
eerste geval zijn alle grondwateronttrekkingen gestopt. In het tweede geval 
zijn in de laag- respectievelijk hooggelegen beekdalen de peilen met 20 res
pectievelijk 15 cm verhoogd en de drainageweerstand met een factor 3 res
pectievelijk 1,5 verhoogd. 

Figuur 5.9a geeft het verlagingspatroon van de per jaar gemiddelde grond
waterstand veroorzaakt door alle permanente grondwaterwinningen. In 
Drenthe, Zuid-West Groningen en Noord-Friesland is over grote gebieden 
de grondwaterstand tussen 1 decimeter en enkele meters gedaald volgens 
het model. 

Figuur 5.9b geeft het berekende verlagingspatroon van de ont- en afwate-
ringsmaatregelen. De maximale verlagingen zijn hier rond 1 meter over 
grote oppervlakten van Drenthe. In bijna geheel Drenthe en Oost-Friesiand 
is de grondwaterstand meer dan 20 è 30 cm gedaald sinds 1950. Deze bere
kende verlagingen komen goed overeen met de resultaten uit het onder
zoek naar de verdroging (lit. 2 en 23). De sterke achteruitgang van veel eco-
toopgroepen (in volledigheid per atlasblok), zoals werd aangegeven in 
figuur 5.4, is door deze grootschalige verlagingen in de grondwaterstanden, 
ook elders in Nederland, goed te verklaren. 
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5 cm intervallen van 
verlaging grondwaterstijghoogte 
(jaargemiddelde) 

5 cm intervallen van 
verhoging grondwaterstijghoogte 
(jaargemiddelde) 

Natuurherstel 

Figuur 5.6: Verandering grondwaterstijghoogte (links) en totale natuurwaarde van 
12 ecotoopgroepen (rechts) voor beleidsvariant 'Speerpunt 2000' t.o.v. 
huidige situatie. Berekend met NAGROM-DEMNAT. 
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5 cm intervallen van 
verlaging grondwaterstijghoogte 
(jaargemiddelde) 

Natuurschade 

5 cm intervallen van 
verhoging grondwaterstijghoogte 
(jaargemiddelde) 

Natuurherstel 

Figuur 5.7: Verandering grondwaterstijghoogte (links) en totale natuurwaarde van 
12 ecotoopgroepen (rechts) voor de beleidsvariant 'Optimale realloca
tie' t.o.v. de huidige situatie. Berekend met NAGROM-DEMNAT. 

geen effect 

gering 

matig 

sterk 

33 



5 cm intervallen van 
verlaging grondwaterstijghoogte 
(jaargemiddelde) 

Natuurschade 

5 cm intervallen van Natuurherstel 
verhoging grondwaterstijghoogte 
(jaargemiddelde) 

geen effect 
Figuur 5.8: Verandering grondwaterstijghoogte (links) en totale natuurwaarde van 

12 ecotoopgroepen (rechts) voor de beleidsvariant 'Peilopzet' t.o.v. de ^ ^ ^ _ 
huidige situatie. Berekend met NAGROM-DEMNAT. gering 
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schematische ligging van 
Weerribben en Wieden 

stijghoogten 

geografische grenzen 

Figuur 5.12: Berekende stijghoogte veranderingen met NAGROM (in cm). Na aan
leg 200 m breed randmeer NOP. 
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Figuur 5.13: idem, na aanleg 1500 m breed randmeer NOP. 
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GEMIDDELDE VERLAGING GRONDWATERSTAND 
IN 1E WATERVOERENDE PAKKET IN NOORD NEDERLAND 

DOOR GRONDWATERONTTREKKINGEN IN 1986 

Legenda 

I I 

I I 
0 12.5 
i i 

5 - 10 cm 

10 -50 cm 

> 50 cm 

25 37.5 km 

Figuur 5.9a: Over het jaar gemiddelde verlaging van de stijghoogten van het grond
water in het eerste watervoerende pakket, als gevolg van alle grondwa
teronttrekkingen voor drink- en industriewater (in meters). Berekend met 
NAGROM. 

DOOR WATERHUISHOUDKUNDIGE MAATREGELEN IN BEEKDALEN SINDS 1950 

Legenda 

5 -10 cm 

10 -50 cm 

> 50 cm 

0 12.5 25 375 km 
I 

Figuur 5.9b: idem, als gevolg van sinds 1950 uitgevoerde beekpeil verlagingen van 
drainage weerstand. Berekend met NAGROM. 
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5 cm af. De wijziging neemt af onder de 'Weerribben' van 0,4 naar 
0,2 mm/dag en onder de "Wieden" treedt weer lichte kwel op (zie over
zichtstabel van de NAGROM rekenresultaten, tabel 7 en 8 en figuren 5.15 en 
5.16 voor stijghoogteveranderingen). 
De aanleg van een (breed en zeer kostbaar) randmeer NOP is dus minder 
effectief voor herstel van voor de natuur gunstige hydrologische omstandig
heden dan aanleg van bufferzones direct langs deze natuurgebieden. Nader 
onderzoek is daartoe gewenst. 

huidige situatie 

20-i 

peilopzet en verhoging 
drainageweerstand 

peilopzet 

afvoer 

Figuur 5.14: Met DM berekende netto dekade aanvoer en -afvoer van district Vollen-
hove voor 10% droog jaar voor de huidige situatie, peilopzet met verho
ging drainage weerstand en voor alleen peilopzet. 
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schematische ligging van 
Weerribben en Wieden 

stijghoogten 

geografische grenzen 

Figuur 5.10: Isohypsen eerste watervoerende pakket, NW-Overijssel. Over het jaar 
gemiddelde waarden (in m). Huidige situatie. 

schematische ligging 
Weerribben en Wieden 

Figuur 5.11: Modelelementen geohydrologische schematisering gebied van NW-
Overijssel, NAGROM. 
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schematische ligging van 
Weerribben en Wieden 

stijghoogten 

geografische grenzen 

Figuur 5.12: Berekende stijghoogte veranderingen met NAGROM (in cm). Na aan
leg 200 m breed randmeer NOP. 

schematische ligging van 
Weerribben en Wieden 

stijghoogten 

geografische grenzen 

) > / ~ 

\ \' 10 

+ 5 

t 5 

\ 

/ v 

Figuur 5.13: idem, na aanleg 1500 m breed randmeer NOP. 
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Tabel 8: Sammenvatting rekenresultaten wateraanvoer simulaties met DEMGEN-
5 

wateraanvoer district 13 

50 % jaar 10% droog jaar 

6 6 
1 huidige situatie 10x10 m3/jaar 29x10 m3/jaar 

% vreemd water 
gem. % voorjaar 4 % 7 % 
gem. % groeiseizoen 8 % 21 % 

6 6 
2 breed randmeer 9x10 m3/jaar 27x10 m3/jaar 

% vreemd water 
gem. % voorjaar 4 % 7 % 
gem. % groeiseizoen 7 % 21 % 

6 6 
3 peilopzet en drainage 17x10 m3/jaar 38x10 m3/jaar 

weerstandverhoging 

% vreemd water 
gem. % voorjaar 8 % 13 % 
gem. % groeiseizoen 12 % 26 % 

Tabel 9 geeft een overzicht van de verdeling van de punten over de ver
schillende 
ecotoopgroepen. 

Een van de redenen tot het verrichten van een regionale benaderingswijze 
wordt gevormd door de toetsing van de landelijke resultaten van DEMNAT. 
Met behulp van de gegevens uit het regionale spoor voor de volgende be
leidsvarianten is dit deels mogelijk: 
- Autonoom 2000 
- Speerpunt 2000 

Peilopzet (exclusief verhoging drainage weerstand). 

Allereerst zijn er algemene verschillen in de hydrologische situatie waar te 
nemen tussen de regionale aanpak met DEMGEN en de landelijke aanpak 
met DM: 
- de grondwaterstand ligt bij vergelijkbare schematiseringseenheden voor 

DM 10 a 20 cm dieper; 
- de vreemd waterbehoefte per decade ligt bij DM 0,5 a 1,0 m3/s hoger. 
Voor beide aspecten geeft DM dus een te ongunstige situatie weer. 
De verschillen van de regionale en landelijke aanpak voor de natuurwaarde 
in district 13 zijn duidelijk. De 'Autonoom 2000' variant is voor het regionaal 
spoor wegens onvoldoende hydrologische effecten niet eens verder doorge
rekend. De resultaten van het landelijke spoor (11 punten schade) geven 
dus een niet te verwachten verandering. Een reden is vooral dat de invloed 
van onttrekkingen hierbij toegekend wordt aan atlasblokken die in de reali
teit niet bereikt worden of waarvan het effect niet doorwerkt naar het frea-
tisch vlak. 
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Tabel 9: Toename natuurwaarden in district Vollenhove per ecotoopgroep voor 
diverse beleidsvarianten (lit. 25) 

ecotoop 
groep 

1 A11-A12 
2K21 
3K41 
4K22 
5K42 
6K23 
7A17 
8K27 
9H27 

10A18 
11 K28 
12H28 

Totaal 

huidige 
natuur
waarde 

5.3 
8.6 
1.1 
8.0 
1.1 
0 

22.2 
12.3 
6.2 

10.5 
0.5 
0 

75.7 

% van poten
tiële toename 

potentiële 
natuur
waarde 

12.9 
14.7 
2.2 

25.0 
5.0 
0 

37.1 
27.7 
16.0 
22.5 

2.8 
0 

165.8 

potentiële 
toename 

7.6 
6.1 
1.1 

17.0 
3.9 
0 

14.9 
15.4 
9.8 

12.0 
2.3 
0 

90.1 

referentie 
tie:overal 
10 cm ver
hoging 

2.3 
4.4 
0.2 
7.7 
0.4 
0 
6.5 
6.9 
4.5 
5.8 
0.4 
0 

39.1 

43% 

put-
loos 

0 
0.7 
0.3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0,9 

1 % 

auto
noom 
2000 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

0% 

speer
punt 
2000 

0 
0.4 
0.2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0,6 

0,5% 

breed 
rand
meer 

0.1 
0 
0 
0.5 
0.1 
0 
0.6 
0.8 
0.1 
0.9 
0.4 
0 

3.4 

4% 

peil-
opzet 
0.3 m 

2.9 
5.5 
0 
6.4 
2.1 
0 
5.8 
6.4 
2.0 
5.4 
0.1 
0 

36.7 

4 1 % 

peilopzet 
+ drainage 
weerstand 

3.2 
5.5 
0 
6.8 
2.4 
0 
6.2 
6.7 
2.1 
5.6 
0.1 
0 

38.5 

43% 

Voor 'Speerpunt 2000' verschillen de landelijke en regionale waarden niet 
zoveel, nl. 1,5 en 0,6 punten winst. Het totaal van de regionale berekening is 
gevormd door een redelijke grondwaterstandsstijging voor twee ecotoop-
groepen in slechts één atlasblok. Echter het totaal van de landelijke bereke
ning is gevormd uit een geringe stijging van vrijwel alle ecotoopgroepen in 
veel meer atlasblokken. 
De variant met peilopzet geeft een totale verbetering van 40 (landelijk) en 37 
(regionaal). Er lijkt sprake van een overschatting in het landelijke model. Er 
moet echter rekening gehouden worden met het feit dat het regionale spoor 
alleen op natuurgebieden is gebaseerd. Enkele atlasblokken in het district 
zonder natuurterrein bevatten mogelijk wel ecotopen in het cultuurland
schap. Het verschil is daardoor deels vertekenend. De procentuele verde
ling van de invloed van de verschillende ecotoopgroepen blijkt redelijk over
een te komen. Het grootste deel van de betrokken atlasblokken komt over
een. 
Op basis van behandelde varianten voor district 13 wordt de indruk verkre
gen dat de beide scenario's met natuurwaardewinsteen redelijke indruk van 
de effecten geven. Naar verwachting is het effect eerder een overschatting. 
Autonoom 2000 geeft daarentegen een niet te verwachten ongunstig beeld 
in district 13. 
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Figuur 5.15: Berekende stijghoogte veranderingen met NAGROM (5 cm interval
len), na inundatie NOP (situatie vóór aanleg NOP). 
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Figuur 5.16: idem, na inundatie polders langs 'Weerribben' en 'Wieden' 
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6 Strategische beleidspunten 

Het waterhuishoudkundige beleid is erop gericht de streefbeelden zo goed 
mogelijk te realiseren. Het landelijke streefbeeld voor natuur terrestrisch 
wordt geacht te zijn gerealiseerd wanneer voor de ecotoopgroepen de vol
ledigheid per atlasblok weer die van de jaren '50 benadert. Het is niet rea
listisch om helemaal op het oude niveau terug te komen. Herstel van de 
natte, voedselarmere condities zoals die in 1950 heersten, zal niet tot volle
dig herstel van de natuurwaarde leiden (hysterese effect, zie schade en her
stel curves, lit. 14, 17 en 20). 
Voor de voedselarme standplaatstypen zou de situatie 1950 weer minstens 
tot op 75% (thans, wat presentie gegevens betreft, veelal < 50 %; de abun-
dantie gegevens zijn nog veel sterker achteruitgegaan) benaderd moeten 
zijn, voor de matig voedselrijke op 90 % (thans ongeveer 70 %) en de voed-
selrijke op 95 % (thans tussen 75% en 95 %). Door het minimaal realiseren 
van deze relatieve volledigheidspercentages wordt de werkelijke floristische 
rijkdom en het volledige areaal met goed ontwikkelde ecotooptypen van 
rond 1950 echter nog zeker niet gehaald. Dat zal gezien de vele waterhuis
houdkundige ingrepen die in de watersystemen sinds 1950 hebben plaats
gevonden t.b.v. landbouw, industrie, veiligheid en bewoning ook niet realis
tisch zijn. 

Een tweede aspect van het streefbeeld dat gerealiseerd moet worden heeft 
betrekking op de ecologische hoofdstructuur en specifieke milieutypen (in dit 
kader te zien als standplaatstypen). In het Natuurbeleidsplan (lit.3) is deze 
ecologische hoofdstructuur nader gedefinieerd (figuur 6.1). 
In de planperiode dient een stap te worden gezet in de richting van deze 
streefbeelden. Dit moet gebeuren ondanks en juist ook vanwege de hierbo
ven aangegeven autonome (ongewenste) ontwikkelingen ('Autonoom 2000'). 
Om dit doel te realiseren is een strategie uitgestippeld, die beoogt de kloof 
tussen de huidige situatie en het streefbeeld te overbruggen. De strategie is 
gebaseerd op de bevindingen van de totale, integrale beleidsanalyse waar
in van vele maatregelen de effectiviteit en de kosten zijn berekend (lit. 26). 
Hieronder volgen eerst de conclusies van de algehele beleidsanalyse, die 
uiteraard veel meer omvat dan alleen het aspect natuur terrestrisch. 
De aspecten uit andere onderdelen van de analyse die voor de strategie 
van natuur terrestrisch mogelijk relevant zijn, zullen hier kort vermeld wor
den. 

1 Bescherming tegen verontreiniging van watersystemen door emissie
reductie zal op korte termijn in de regionale wateren de eutrofiëring nog 
niet sterk verminderen. Eutrofiëringsbestrijding zal dus met aanvullende 
gebiedsgerichte maatregelen moeten worden aangepakt (defosfateren, 
ontharden inlaatwater, hydrologisch isoleren van waardevolle kwetsba
re gebieden, actief biologisch beheer). 

2 Inrichtingsmaatregelen als aanpassen peilbeheer, zonering van land en 
watergebruik, biotoopherstel, milieuvriendelijke oevers etc, zijn noodza
kelijk voor ecologisch herstel richting streefbeeld op korte termijn. 
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3. Waterverdelingsmaatregelen (geleiding van het gebruik) ter uitbreiding 
van de wateraanvoer van de landbouw zijn niet rendabel of ongewenst 
vanwege de aanvoer van gebiedsvreemd water. Slechts enkele water-
aanvoerplannen op lokale schaal lijken economisch positief. Een aantal 
wateraanvoerplannen die nog in behandeling zijn dienen opnieuw te 
worden bestudeerd op rentabiliteit en ecologische effecten. 

Om verdere verdroging en teruggang van de natuur te voorkomen, zal zui
niger en zorgvuldiger met gebiedseigen water en grondwatervoorkomens 
moeten worden omgegaan. Aanvoer van vreemd water wordt zo ook terug
gedrongen. 

De verwachte groei in waterbehoefte voor drinkwater kan landelijk gezien 
niet worden gedekt uit grondwater. 
Reallocatie van de grondwaterwinning voor drinkwater naar minder verdro-
gingsgevoelige gebieden verhoogt de natuurwaarden. De industriële ont
trekkingen van grondwater voor laagwaardige doeleinden moeten worden 
verminderd. Peilopzet van oppervlaktewater en verhoging van de drainage
weerstand in de omgeving van verdroogde natuurgebieden verhoogt de 
grondwaterstand en maakt herstel van deze gebieden mogelijk. 

Op grond van de beleidsanalyse is een strategie vastgesteld. Naast door
trekken van bestaande beleidslijnen bevat ze ook nieuwe beleidslijnen. 

De bestaande uitgangspunten zijn: 
voorzorg-beginsel; 
stand still-beginsel; 
ecologische hoofdstructuur; 
eutrofiëringsbestrijding; 
RAP/NAP op internationaal gebied; 
kansrijkheid: grotere inspanning in de meest kansrijke gebieden; 

- evenwichtige integrale belangenafweging. 

Het aanvullend beleid is: 
versnelde terugdringing verontreinigingen; 
inrichtingsmaatregelen; 
geleiding watergebruik; 
verbetering bestuurlijke, organisatorische en instrumentele voorwaar
den. 

Enkele korte toelichtende kanttekeningen bij het aanvullend beleid: 

ad inrichting: - oevers inrichten voor meerdere doeleinden (eco
logische, recreatieve); 
behoud, herstel en ontwikkeling van de ecolo
gische hoofdstructuur; 
herstel van specifieke milieutypen (standplaatsen). 

ad geleiding gebruik: - terugdringing van de verdroging; 
duurzaam gebruik watersystemen, 

Met als hoofdpunten van strategie: 
grondwater langer vasthouden door beperking op
pervlakte afvoer en grondwateronttrekking (peil-
aanpassing, af- en ontwateringsmaatregelen, 
nieuwe grondwateronttrekkingen mogen verdro
ging niet verergeren); 
starten met regeneratie van verdroogde gebieden; 
waterhuishoudkundige systemen zodanig gebrui
ken dat ecologische functies gewaarborgd blijven 
(duurzaam gebruik). 
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Figuur 6.1: Ecologische hoofdstructuur van Nederland uit het Natuur beleidsplan. 
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7 Conclusies en aanbevelingen 

7.1 Conclusies 

1 De natuurwaarden van terrestrische ecosystemen worden vooral door 
drie typen van waterhuishoudkundige ingrepen negatief beïnvloed: 
ontwaterings- en afwateringsmaatregelen; 

- grondwateronttrekkingen voor drink-, industrie- en landbouwwatervoor-
ziening; 

- wateraanvoermaatregelen, waarbij het aangevoerde water in kwaliteit 
afwijkt van gebiedseigenwater. 

2 Sinds de 50-er jaren is het areaal van voorkomen en de kwaliteit van de 
beschouwde (half) natuurlijke terrestrische en regionale aquatische eco
systemen (12 ecotoopgroepen) sterk verminderd. Door verdroging is 
over het gehele land de volledigheid van de voedselarme ecotoopgroe
pen (hoogveen, vochtige heide en blauwgraslanden) gemiddeld gehal
veerd. De matig voedselrijke ecotoopgroepen zijn minder achteruitge
gaan wat betreft presentie en verspreiding, doch wel voor abundantie. 
De voedselrijke groepen zijn niet of nauwelijks teruggegaan (soms zelfs 
toegenomen). 

3 Bij voortzetting van het huidige beleid zonder extra maatregelen ('Auto
noom 2000') zal vooral van de voedselarme ecotoopgroepen de volle
digheid t.o.v. de huidige situatie nog enkele tot 7,5 % verder achteruit
gaan. Dit is vooral een gevolg van toenemende grondwateronttrekkin
gen met 25 %. 

4 Het pakket van voorgestelde maatregelen ('Speerpunten 2000') zal de 
negatieve trend kunnen ombuigen en gemiddeld over het land gezien 
de natuurwaarde rond de eeuwwisseling weer een stukje in de richting 
van het streefbeeld 1950 kunnen brengen (voor de meeste ecotoopgroe
pen geldt een herstel in de volledigheid van 1 tot 10 %). De verdroging 
van de terrestrische natuur zal worden omgebogen in enig herstel. Het 
herstel van vooral de voedselarme standplaatsen zal echter trager en 
moeizamer verlopen dan dat de schade verliep. 

5 Opzetten van het oppervlaktewater met bijvoorbeeld 30 cm in het zo-
merhalfjaar in laag gelegen gebieden, geeft zonder rekening te houden 
met andere, van het peil afhankelijke, belangen ( o.a. landbouw, recrea
tie) een substantieel herstel te zien van de natuurwaarde van de terres
trische ecotopen. Een landelijk herstel in de volledigheid van enkele tot 
15 % (voor verschillende ecotoopgroepen) is berekend, plaatselijk zal 
dit echter veel meer zijn. 

6 Indien de herstelmaatregelen van de terrestrische ecotopen zich vooral 
richten op kansrijke gebieden, dan zal binnen deze gebieden het herstel 
binnen 10 è 30 jaar voor de meeste ecotoopgroepen de streefbeeldsitu
atie kunnen benaderen. 
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7 Het grondwatermodel NAGROM geeft meer betrouwbare indicatie over 
de hydrologische effecten van veranderingen in de grondwaterwinning 
dan het DM. Door combinatie van de resultaten van de NAGROM-DM-
vergelijking en de landelijke DM-studie zijn de conclusies van de lande
lijke beleidsanalyse daardoor beter te onderbouwen. 

8 Effectieve maatregelen voor herstel van de ecotoopgroepen zullen kun
nen zijn: 

oppervlaktewaterpeilverhoging (met name in het voorjaar); 
verhoging drainage weerstand op de hogere gronden, zodat de 
grondwaterafstroming naar het oppervlaktewater vertraagt; 
tegengaan van aanvoer van vreemd water naar kwetsbare stand
plaatsen, door waterconserverende maatregelen of waterhuishoud
kundige isolering; 
sanering van emissies (nutriënten, microverontreinigingen) op het 
landelijke en regionale water; 
terugdringing grondwateronttrekkingen in kansrijke, kwetsbare ge
bieden en/of reallocatie van de winningslokaties naar minder kwets
bare gebieden, diep infiltratie of overgaan tot oppervlaktewater ge
bruik. 

9 Alhoewel het effect van (extra) aanvoer van vreemd water nog slechts 
summier met het dosis-effectmodel is te bepalen, lijkt de conclusie ge
grond, dat terrestrische ecotoopgroepen weinig door deze aanvoer-
maatregelen worden benvloed, en de schade zich dus vooral voordoet 
bij de (matig) voedselrijke aquatische groepen, (de voedselarme eco
toopgroepen zijn in het algemeen niet beïnvloedbaar). 

10 De aanleg van een kanaal of randmeer langs de NOP is geen effectieve 
oplossing om het wegzijgen van water naar de NOP uit de natuurgebie
den van N.W.-Overijssel tegen te gaan. Veelbelovend is het opzetten 
van het waterpeil in bufferzones rondom deze natuurgebieden eventu
eel gecombineerd met verhoging van de drainageweerstand. 

7.2 Aanbevelingen 

1 Een nadere regionale studie in N.W.-Overijssel, waar alle mogelijke her
stel maatregelen en aspecten integraal worden bezien, is gewenst. 

2 De in de speerpunt variant opgenomen maatregelen zullen nader ge
concretiseerd moeten worden via gebiedsgerichte studies. Daarbij moet 
rekening worden gehouden met: 

meer gedetailleerde gegevens over de volledigheid en abundantie 
van ecotopen; 
natuurwaarde ecotopen; 
kansrijkdom van gebied; 
mate van verdroging; 
specifieke hydrologische situatie; 
andere belangen bij de waterhuishouding; 
snelle schade en soms slechts traag of gedeeltelijk herstel; 
herstel van het zeer natte terrestrische milieutype (grondwaterklas
sen 0 en 1 op de hogere gronden). 

3 Het formuleren van een streefbeeld voor natte terrestrischenatuur is een 
belangrijk onderdeel voor de beleidsstrategie. De situatie rond 1950 lijkt 
een goede referentiesituatie. De landelijke gegevens over de volledig
heid per atlasblok van 1950 en 1980 kunnen als richtsnoer dienen voor 
invulling van de na te streven natuurwaarde per ecotoopgroep voor 
kansrijke, verdroogde natuurgebieden, al of niet gelegen binnen de eco
logische hoofdstructuur.'Hysterese effecten, door bijvoorbeeld irreversi-
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Overzicht figuren 

figuur 3.1 Het verband tussen standplaats, ecotoop en indelingskenmer-
ken. 

figuur 3.2 Schematisch overzicht operationele standplaatsen (ecoseries). 

figuur 3.3 Schematisch overzicht bijbehorende ecotooptypen en ecotoop-
groepen. 

figuur 3.4 Ligging PAWN-districten 

figuur 3.5 Atlasblokken met peilopzet/wateraanvoer voor diverse beleids
varianten 

figuur 4.1 Stroomschema van benadering effecten voorspelling voor 
terres trische natuur van veranderingen in (landelijke) water
huishouding 

figuur 5.1 Frequentie-verdeling verandering voorjaar grondwaterstand (in 
natte subdistricten) van districten voor verschillende beleidsva
rianten, met DM berekend. 

figuur 5.2 Verandering in natuurwaarde van 12 ecotoopgroepen per atlas-
blok bepaald voor twee beleidsvarianten. Verandering t.o.v. de 
huidige toestand. 

figuur 5.3 Verandering natuurwaarde per ecotoopgroep door extra aan
voer vreemd water to.v. huidige situatie. 

figuur 5.4 Verandering natuurwaarde per ecotoopgroep to.v. streeftabel 
1950 (qua mate van ontwikkeling, in procenten), landelijk ge
middelde, voor huidige situatie, 'Autonoom 2000' en 'Speerpunt 
2000'. 

figuur 5.5 Verandering grondwaterstijghoogte (links) en totale natuurwaar
de van 'Autonoom 2000' to.v. de huidige situatie. Berekend met 
NAGROM-DEMNAT. 

figuur 5.6 Verandering grondwaterstijghoogte (links) en totale natuurwaar
de van 12 ecotoopgroepen (rechts) voor beleidsvariant 'Speer
punt 2000' t.o.v. huidige situatie. Berekend met 
NAGROM-DEMNAT. 

figuur 5.7 idem variant 'Optimale reallocatie'. 

figuur 5.8 idem variant 'Peilopzet' 

figuur 5.9a Over het jaar gemiddelde verlaging van de stijghoogten van het 
grondwater in het eerste watervoerende pakket, als gevolg van 
alle grondwateronttrekkingen voor drink- en industriewater (in 
meters). Berekend met NAGROM. 
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figuur 5.9b Idem, als gevolg van sinds 1950 uitgevoerde beekpeil verlagin
gen en verlaging van de drainage weerstand. Berekend met 
NAGROM. 

figuur 5.10 Isohypsen eerste watervoerende pakket, NW-Overijssel. Over 
het jaar gemiddelde waarden (in m). Huidige situatie. 

figuur 5.11 Modelelementen geohydrologische schematisering gebied van 
NW-Overijssel, NAGROM. 

figuur 5.12 Berekende stijghoogte veranderingen met NAGROM (in 5 cm 
intervallen). Na aanleg 200 m breed randmeer NOP. 

figuur 5.13 Idem, na aanleg 1500 m breed randmeer NOP 

figuur 5.14 Met DM berekende netto dekade aanvoer en -afvoer van district 
Vollenhove voor 10% droog jaar voor de huidige situatie, peil-
opzet met verhoging drainage weerstand en voor alleen peil-
opzet. 

figuur 5.15 Berekende stijghoogte veranderingen met NAGROM (in 5 cm 
intervallen), na inundatie NOP (situatie vóór aanleg NOP) 

figuur 5.16 Idem, na inundatie polders langs 'Weerribben' en 'Wieden'. 

figuur 6.1 Ecologische hoofdstructuur van Nederland uit het Natuur be
leidsplan. 
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eerste watervoerend pakket). 

tabel 8 Samenvatting rekenresultaten wateraanvoer simulaties met 
DEMGEN-5 (district 13, Vollenhove). 

tabel 9 Toename natuurwaarde in district Vollenhove per ecotoopgroep 
voor diverse beleidsvarianten. 
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Begrippenlijst 

atlasblok, uurhok kaartoppervlakte eenheid gelegen in een vastliggend lan-
gridcel delijk raster, vierkant met 5 km zijden. 

abiotisch behorend tot de niet levende natuur. 

basisch milieu milieu met pH > 6 

biotisch tot de levende natuur behorend 

DEMGEN Demand Generator; regionaal quasi-stationair waterba-
lansmodel, ter bepaling waterbehoefte van PAWN-distric-
ten. De kern van het model is een onderdeel van DM (on
der de naam DIST AG). 

DM Distributie Model; nationaal (PAWN)water verdelingsmo
del voor waterhuishoudkundig hoofdsysteem en daarop 
aangesloten PAWN-districten. 

dosis-effect relatie het verband tussen de mate van abiotische verandering 
(dosis) en de biotische verandering die dit teweegbrengt 
in de oorspronkelijke mate van ontwikkeling van een eco-
toopgroep. 

10% droog jaar een bepaald kalenderjaar met een effectieve neerslag
som die (D10 jaar) klimatologisch met een kans van eens 
in de 10 jaar wordt onderschreden. 

ecohydrologie studie van de ecologische aspecten van de waterhuis
houding. 

ecotoop ruimtelijke eenheid, homogeen geacht t.a.v. vegetatie
structuur, successie stadium en abiotische factoren (bo
dem, waterhuishouding, voedselrijkdom, zuurgraad, dy
namiek) van belang voor de plantengroei. 

ecotoopgroep samenvoegen van verschillende bij één standplaats ho
rende ecotopen. 

ecoserie of als ecotoop maar alleen homogeen ta.v. de abiotische 
standplaats factoren (aggregatie van ecotopen met gelijke abiotische 

factoren), gekoppeld aan eigenschappen van bodem en 
grondwaterstand (-trappen). 

effectieve verschil tussen neerslag en werkelijke evapotranspiratie 
neerslag (gedurende een bepaalde periode). 

NAGROM Nationaal Groundwater Model of the Netherlands 
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PAWN Policy Analysis of the Watermanagement for the Nether-
lands of beleidsanalyse voor de waterhuishouding van 
Nederland. 

plot aggregatie van gebiedjes binnen een subdistrict van het 
DEMGEN-model met dezelfde landbouwgewassen of de
zelfde vegetatie, dezelfde kunstmatige beregening en on
diepe drainage. 

reallocatie van 
grondwaterwinnin
gen 

verplaatsing van een winningslokatie voor bijv. drinkwa
terwinning naar een ecologisch minder kwetsbaar ge
bied. 

relatief calciumge-
halte of ionenratio 

verhouding tussen chloride- en calciumgehalte (in mol/l) 
als een karakterisering van de macro-ionensamenstel
ling van een watertype, gecombineerd met het electrisch 
geleidingsvermogen is met behulp hiervan dit water eco-
hydrologisch te classificeren in grondwater-achtig, re
genwaterachtig of zeewaterachtig, of overgangstypen 
daartussen. 

IR 
i Ca2+ + Cr 

• in mol/l 

volledigheid of 
mate van ontwik
keling ecotoop-
groep 

de kans op aanwezigheid van ecotoopgroepen op atlas-
blokniveau van een bepaalde kwaliteit. Kwaliteit uitge
drukt in een van 0 tot 1 lopende score. Een groot aantal in
dicatorsoorten in een atlasblok wordt geïnterpreteerd als 
het met grote waarschijnlijkheid voorkomen van een 
goed ontwikkelde ecotoopgroep. 
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Bijlage 1 

De aan de standplaatsen toegekend gegeneraliseerd bodemeenheden (ecoserie) (zie 
ook lit. 7). 

V1 

V1.Z7 

V1 
K8 
Z7 

Z4, Z7, 
S1 

1 

2 

3 

V2, 1 
V5 

V2, 4 
V4.V5 
Z5, ZO 
V3 

V2 5 
V5Z5 
ZO, K8 
K9 
V3 

V3.Z3 

Z2, 
Z6 

6 

Z2, Z6 
KO 

Z1 

V4, 7 
V6.V5 

V4, 8 
V6.V7 
Z9.K5, 
K6.K7 
L2 
V5 

V4, V5 
V6, V7, 
Z9, K5, 
K9, K7, 
L1.L2 

Z8, Z9 

K11 
K3 
K2 
K4 

K1, 
K3, 

K2, 
K4 

10 

11 

12 

V7, K1, 
K2, K4, 
K5, K7 

K1.K2 
K4 

Z2, K2 

Z2, K2 

De aan de standplaatsen toegekende gegeneraliseerde bodemeenheden (ecoserie) 

VEENGRONDEN 

V1: Primair voedselarm veenmosveen, ombrotroof/atmoclien 
V2: Primair matig voedselrijk veen, atmo-lithoclien 
V3: Primair voedselarme veengronden met een zanddek of op zand en 

moerige zandgronden, matig voedselrijk, atmo-lithoclien 
V4: Primair matig voedselrijke tot voedselrijke veengronden met geen 

tot geringe invloed van Kwel, atmo-lithoclien 
V5: Primair matig voedselrijke tot voedselrijke veengronden met invloed 

van kwel.lithoclien 
V6: Primair matig voedselrijke tot voedselrijke veengronden met invloed 

van boezemwater of met minerale bijmenging (dekken, inschakelin
gen), lithoclien 

V7: Primair voedselrijke kleiig veen en moerige klei, lithoclien (*: in zilte 
kwelgebieden litho-thalassoclien) 

Zandgronden 

Z1: Kalkrijke humusarme voedselarme duinzandgronden, atmoclien 
Z2: Kalkrijke, humusarme voedselarme tot matig voedselrijke duin en 

zeezandgronden, atmo-lithoclien (*: overspoeld thalassoclien) 
Z3: Kalkarme en kalkloze humusarme voedselarme duinzandgronden, 

atmoclien 
Z4: Kalkarme en klakloze, humusarme voedselarme stuif zandgronden, 

atmoclien 
Z5: Kalkarme en kalkloze, humusarme voedselarme tot matig voedsel

rijke zandgronden, atmo-lithoclien 
Z6: Kalkrijke humeuze zandgronden, matig voedselrijk, litho-atmoclien 

Bijlage 1 blad 2 
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Z7: Kalkloze humeuze voedselarme en matig voedselrijke zandgronden, 
atmoclien 

Z8: Kalkloze humeuze matig voedselrijke tot voedselrijke zandgronden 
door de mens verrijkt (potstal) 

Z9: Kalkloze humeuze matig voedselrijke zandgronden met een zavel-
of kleidek, atmo-lithoclien 

ZO: Kalkloze zeer sterk humeuze en moerige voedselrijke tot voedselrij
ke zandgronden soms met kwel, litho-atmoclien 

KLEIGRONDEN 

K1: Binnendijkse kalkrijke lichte klei- en zavel, voedselrijk lithoclien (*:bij 
zilte kwel: thalasso-lithoclien) 

K2: Idem, buitendijks (*bij periodieke overstroming met zoet water.litho-
clien, ** bij zeewater: thalassoclien). 

K3: Kalkrijke zware klei of klei of zavel met een zware tussenlaag, voed
selrijk, lithoclien 

K4: Kalkrijke moerige klei of klei met veen, voedselrijk, lithoclien (*:met 
zilte kwel, litho-thalassoclien) 

K5: Kalkarme-kalkloze zavel en klei, voedselrijk, lithoclien (*:periodiek 
overstroomd**: met zilte kwel, litho-thalassoclien) 

K6: Kalkarme/kalkloze zware klei of klei en zavel met een zware tussen
laag, voedselrijk, lithoclien 

K7: Kalkarme/kalkloze moerige klei of klei met veen, voedselrijk, litho
clien (*:met zilte kwel: litho-thalassoclien) 

K8: Oude, sterk verweerde, kalkloze rivierkleien, kalkloze keilemen, 
tertiaire kleiverweringsgronden, en vuursteeneluvia, verzuurd,matig 
voedselrijk 

K9: Kalkrijke kalkverweringsgronden, matig voedselrijk 

LEEMGRONDEN 

L1: Eluviale, grotendeels ontkalkte, matig voedselrijke tot voedselrijke 
(atmo-lithocliene) leemgronden (brikgronden) 

L2: Colluviale kalkhoudende lössgronden, soms met kwel en altijd met 
periodieke resedimentatie, voedselrijk (lithoclien) en sterk bewerkte 
lössgronden met dikke teellaag (Ap) 

STENIGE GRONDEN 

S1: Grindgronden 
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