Adaptatie aan droogte en verzilting in het gekoppelde
grondwater - oppervlaktewatersysteem
Inleiding
In droge zomers is het waterbeheer in de lage delen van Nederland erop gericht voldoende water beschikbaar te
hebben in de sloten. Het oppervlaktewater wordt gebruikt om gewassen te beregenen, maar verdwijnt door verdamping
en wegzijging in de bodem. Specifiek in het kustgebied wordt de beschikbaarheid van zoet, schoon water bedreigd door
het opkwellen van brak en nutriëntenrijk kwelwater. Grote hoeveelheden extra water zijn nodig om de sloten door te
spoelen, om zo de kwaliteit van het oppervlaktewater te waarborgen. Klimaatverandering, in combinatie met
zeespiegelstijging en bodemdaling vraagt om een robuuste en flexibele zoetwatervoorziening, indien we landbouw en
een goede waterkwaliteit willen behouden voor deze gebieden.
Het huidige waterbeheer tijdens droge zomers is ontstaan vanuit een praktijk waarbij waterbeschikbaarheid niet
beperkend was, het waterbeheer leunt logischerwijs dan ook sterk op de aanvoer van extern water. Deze
waterbeschikbaarheid staat echter onder druk, door afname van de waterbeschikbaarheid in de grote rivieren, verder
landinwaarts komen van de zouttong in de Rijnmonding, en de toename van de watervraag door droger wordende
zomers. Aanpassingen in het gevoerde waterbeheer lijken onontkoombaar.
Mogelijke oplossingsrichtingen zijn te zoeken in het gekoppelde grondwater - oppervlaktewatersysteem. Door beperken
van de watervraag - zowel voor peilbeheer als kwaliteitsbeheer (doorspoelen) - kan de zoetwatervoorziening ook in de
toekomst robuust blijven. Ons begrip van het functioneren van het gekoppelde grondwater - oppervlaktewater systeem
in droge zomers, nu en in de toekomst, is vooralsnog echter onvoldoende om betrouwbare voorspellingen te doen van
het effect van toekomstige (geen spijt) maatregelen. Zowel op lokale, regionale, als uiteindelijk op nationale schaal.
Project 2.1, Interactie tussen grond- en oppervlaktewater onder zoute en droge omstandigheden, richt zich op het analyseren van het integrale grondwateroppervlaktewater systeem op zowel regionale schaal als het schaalniveau van de haarvaten. Het doel is om te onderzoeken of dit systeem in de toekomst
klimaatbestendig genoeg zal blijken. Daarnaast zal onderzocht worden hoe het regionale watersysteem efficiënter en duurzamer kan worden, zodat er ook
onder de toekomstige randvoorwaarden voldoende water van goede kwaliteit beschikbaar blijft. Het richt zich specifiek op de werking van het lokale tot
regionale systeem, ontwikkelingen in waterbeschikbaarheid op nationale schaal blijven buiten beschouwing.

Studiegebieden:
Zuidoost Haarlemmermeer (peilvak 9)
In de zuidoosthoek van de Haarlemmermeer onderzoek ik de stroming van water en
zout in een diepe droogmakerij tijdens droge zomers op de schaal van een heel
peilvak. Met behulp van chemische karakterisatie van verschillende waterstromen
herleid ik de herkomst van het water bij het gemaal, en op verschillende locaties
binnen het peilvak. Vragen die hier spelen zijn met name: wat is de ruimtelijke en
temporele spreiding van water- en zoutstromen, en wat veroorzaakt deze? Waar
blijft inlaatwater? Hoe varieert de verblijftijd ruimtelijk?
Studiegebied zuidoost Haarlemmermeer (peilvak 9) (link verwijst naar Google Maps)
Bekijk presentatie over doorspoelen tijdens Deltaproofweek 2013

Zuidschermer
TV optreden (EenVandaag, 1 augustus 2012) bij deze meetopstelling
Op een perceel in Zuidschermer, van agrariër Ted Vaalburg onderzoek ik
gedetailleerd de interactie van water en zout tussen sloot en perceel. Dit om
uiteindelijk de vraag te kunnen beantwoorden hoeveel water een gebied vraagt in droge perioden, en hoe deze watervraag in de toekomst mogelijk
verandert. Om de stromen van water en zout goed te kunnen meten, is een uitgebreide meetopstelling ingericht. Een stuk van de sloot (40m) is afgedamd
met stalen schotten, de 'rest' van de sloot wordt door een buis langs het meetperceel geleid. Het water uit de drainagebuizen wordt apart gehouden van de
kwel direct naar de sloot. Beide stromen worden gemeten met pompen en water- en EC-meters. Daarnaast wordt de vochtsituatie in het perceel gemeten
met bodemvochtsensoren en peilbuizen, wordt oppervlaktewater verdamping gemeten met een drijvende verdampingspan, en wordt bodemtemperatuur
gemeten om grondwaterstroming af te leiden. Een meteostation maakt de meetopstelling compleet.
Het onderzoek in de Zuidschermer vindt plaats in samenwerking met het Acacia Water / VU / Alterra / Deltares onderzoek 'Alternatieve vormen van
duurzaam bodemgebruik en waterbeheer door en voor agrariërs', gefinancierd door SKB, provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier en LTO-Noord. Binnen dit onderzoek wordt op 3 meetpercelen en 1 referentieperceel de effectiviteit van verschillende maatregelen om de
zoetwaterhuishouding in het perceel te verbeteren. De maatregelen die worden getest zijn het aanleggen van ondergrondse dripirrigatie, juist onder de
ploegvoor, peilgestuurde drainage in combinatie met zoetwaterinfiltratie en peilopzet in de sloot met onder water zetten van de drains.
Studiegebied Zuidschermer (perceelsloot) (link verwijst naar Google Maps)
Bekijk een impressie van de meetopstelling in Zuidschermer (40 MB)
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G-EMMA
Binnen mijn promotie heb ik software ontwikkeld om met tracers de bijdrage van
verschillende waterstromen aan de afvoer van een gebied te berekenen. Zie
hiervoor http://g-emma.deltares.nl

