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SAMENVATTING G 

Bodemerosiee en transport van sediment naar rivieren. Seizoensdynamiek, 
bodembeschermendee maatregelen en effekten van klimaatveranderingen. 

INLEIDING G 

Ditt proefschrift handelt over bodemerosie op akkers en de daaruit voortvloeiende 
sedimentleveringg aan rivieren. Het doel is door middel van het samenbrengen van veld-
enn modelleerwerk het inzicht in deze processen te vergroten en tevens effecten van 
erosiebeperkendee maatregelen en klimaatveranderingen te kwantificeren. Het 
proefschriftt bevat een aantal veldstudies over bodemerosie in kleine stroomgebieden 
enn over effecten van teeltmaatregelen en grasstroken op bodemerosie, en een 
grootschaligee modelstudie over bodemerosie en sedimenttransport naar rivieren in het 
stroomgebiedd van de Rijn en de effecten van klimaat- en landgebruiksveranderingen op 
dezee processen. In het afsluitende hoofdstuk wordt ingegaan op a) die delen van het 
systeemm van sedimendevering die speciale aandacht verdienen in vervolgonderzoek, en 
b)) problemen die specifiek zijn voor de grote schaal zoals de schaal van het 
stroomgebiedd van een grote rivier of de 'global scale'. 

D EE VELDSTUDIES (ZUID-LJMBURG) 

Hoofdstukk 2.1 bestudeert oppervlakkige afstroming en bodemerosie in kleine stroomgebiedjes met 

voornamelijkk akkerbouw. In zes kleine stroomgebieden (3-10 ha) in Zuid-Limburg zijn 
gedurendee twee jaar metingen verricht aan neerslag en afvoer van water en sediment. 
Dezee gegevens vormden een validatiebasis voor LISEM, een erosiemodel voor Zuid 
Limburg.. In dit hoofdstuk worden de resultaten van de metingen gepresenteerd en de 
processenn geïdentificeerd die oppervlakkige afstroming en sedimendevering bepalen, 
zowell  voor zomer- als voor wintercondities. Voordat het meetprogramma van start 
gingg was de gedachte dat verslemping en korstvorming de belangrijkste oorzaken van 
oppervlakkigee afstroming en bodemerosie waren in Zuid Limburg. Erosiebeperkende 
maatregelenn richtten zich tot op heden vooral hierop. Deze studie laat echter zien dat 
inn een aantal stroomgebiedjes veel oppervlakkige afstroming optreedt in de winter en 
datt de bodemwaterbergingscapaciteit net zo belangrijk kan zijn voor het optreden van 
oppervlakkigee afstroming als de infiltratiecapaciteit. Het is daarom belangrijk dat 
hiermeee rekening wordt gehouden bij het modelleren van bodemerosie en bij het 
ontwerpenn en optimaliseren van bodembeschermende maatregelen voor Zuid 
Limburg. . 

I nn hoofdstuk 2.2 worden effecten van erosiebeperkende teeltsystemen op pioterosie besproken. 

Gedurendee een periode van 4 jaar is afvoer en bodemverlies gemeten van proefvelden 
mett zeven verschillende maïsteeltsystemen onder natuurlijke en gesimuleerde neerslag. 
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Daarnaastt zijn metingen verricht aan de kinetische energie van de neerslag, 
verslempingsgraad,, bodemruwheid, aggregaatstabiliteit, bodemvochtgehalte, 
schuifspanning,, porositeit en gewasbedekking. Met deze variabelen kon een groot deel 
vann de variantie in gemeten afvoer, bodemverlies en spaterosie worden verklaard voor 
dee verschillende teeltsystemen. Het onderzoek heeft tot de volgende conclusies geleid: 
1)) bodembewerking na de maïsoogst reduceert oppervlakkige afstroming en 
bodemverliess gedurende de winter sterk; inzaai van winterrogge heeft een verdere 
afnamee van de wintererosie tot gevolg, hoewel het verschil met een slechts bewerkte 
bodemm gering is; 2) erosie in de lente en het groeiseizoen kan sterk worden verminderd 
doorr te zorgen voor een goede bedekking van de bodem met gewasresten; de 
aanwezigheidd van gewasresten is essentieel om erosiereductie tebewerkstelligen in de 
zomer;; 3) bodemverliesreducties zijn veel groter dan afvoerreducties; alleen het 
'strosysteem',, dat gekenmerkt wordt door vlak- en losliggend plantresidue, geeft een 
significantee afvoerreductie te zien; de andere systemen hebben weinig effect op de 
afvoer,, zelfs als ze het bodemverlies effectief beperken. Deze conclusies gelden voor 
dee schaal van het proefveld. 

Dee effecten van bodembewerking en teeltsystemen op bodemruwheid en oppervlakteberging is het 

onderwerpp van hoofdstuk 2.3. Bodemruwheid en de daarmee samenhangende 
oppervlaktebergingscapaciteitt zijn van grote invloed op oppervlakkige afstroming en 
bodemerosie.. Met behulp van een pinnenmeter zijn microreliefmetingen verricht op 
proefveldenn met verschillende (erosiebeperkende) maïs- en suikerbietenteeltsystemen. 
Dezee gegevens zijn gebruikt voor de berekening van ruwheidsindices, en voor de 
bepalingg van de oppervlaktebergingscapaciteit, het piasoppervlak en de gemiddelde 
plasdieptee bij maximale berging. De resultaten laten zien dat de 
grondbewerkingskalenderr en het type grondbewerking de ruwheid en 
oppervlaktebergingg sterk bepalen. 'No-till ' systemen en erosiebeperkende teeltsystemen 
diee gebaseerd zijn op directzaai in het voorjaar, worden gekenmerkt door een relatief 
grotee oppervlakteberging, in vergelijking met systemen waarbij een zaaibedbereiding 
wordtt uitgevoerd met de eg. Primaire grondbewerking zoals ploegen heeft eerst een 
grotee oppervlakteberging tot gevolg. Dat kan echter sterk veranderen na verslemping. 
Dee metingen laten zien dat het geploegde oppervlak, ondanks zijn sterke relief, na 
verslempingg zeer effectief gedraineerd wordt, tenminste wanneer de bewerkingsrichting 
inn de richting van de helling is uitgevoerd. De metingen geven voorts aan dat 
verschillenn in oppervlakteberging tussen de systemen voor een groot deel 
samenhangenn met verschillen in de plasdiepte. Oppervlakteberging blijkt volgens een 
niet-lineairr verband af te nemen met toenemende hellingshoek. De vorm van deze 
curvee hangt af van de ruwheidskarakteristieken. Neerslag van hoge intensiteit heeft 
verslempingg tot gevolg, waardoor de depressies veel ondieper worden en deze zich 
snellerr legen wanneer de hellingshoek toeneemt. Verslemping vermindert de diepte van 
dee depressies, maar niet altijd het aantal. Oppervlakteberging hangt voorts af van de 
matee van oriëntatie van het microreliëf en van de hellingsrichting ten opzichte van de 
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bewerkingsrichting.. Op meer dan 80% van de 54 meetplotjes bleek het microreliëf een 
duidelijkee oriëntatie te hebben. De berekende oppervlakteberging voor een situatie 
waarinn de grondbewerking exact de hellingcontouren volgt, is veel hoger dan in geval 
vann bewerking in hellingop- of afwaartse richting. Maar omdat bewerking zelden 
perfectt de contouren volgt, zal het water in de praktijk veelal in zijwaartse richting 
afstromenn via de bewerkingslijnen naar punten waar het water accumuleert. Dit kan 
leidenn tot een doorbraak van water en serieuze erosie. Bij bewerking in de richting van 
dee helling zal oppervlakkige afstroming meer frequent optreden maar ook meer 
verspreidd en dus minder hevig en erosief. 

Inn hoofdstuk 2.4 wordt aandacht besteed aan het gebruik van grasvegetatie om erosie te 
beheersen.beheersen. Op basis van een literatuurstudie worden de verschillende toepassingen van 
gras,, de belangrijkste filtermechanismen en de effecten op afvoer en bodemverlies 
besproken.. Ook zijn er veldexperimenten uitgevoerd met grasstroken om te bepalen of 
dee veelal amerikaanse literatuurgegevens betreffende water- en sedimentretentie door 
grass ook gelden voor de situatie in Zuid Limburg. De experimenten simuleerden een 
situatiee waarin sedimenthoudend water, afkomstig van een hoger gelegen akker, een 
grasstrookk binnenstroomt. De retentie van water en sediment in de strook werd 
bepaaldd door het debiet van het water en de sedimentconcentraties te meten bij het in-
enn uitstroompunt van de afgebakende grasstrook. Er zijn metingen verricht op twee 
lokatiess met verschillend beheer en gras van verschillende ouderdom. De resultaten 
latenn zien dat grasstroken zeer effectief sediment uit afstromend water kunnen filteren 
mitss het water goed verspreid het gras instroomt. De sedimentconcentratie van het 
uitstromendd water kan worden beschreven als functie van de sedimentconcentratie van 
dee instroom en de strookbreedte. De afname van de sedimentafvoer bedroeg 50-60%, 
60-90%% en 90-99% voor strookbreedtes van respectievelijk 1, 4-5, en 10 m. Het oude 
grass dat gebruikt werd als weide gaf een iets beter nlterresultaat dan het jonge gras dat 
alss hooiland werd gebruikt en waar regelmatig trakteren kwamen. Verschillen in 
waterretentiee tussen de twee lokaties bleken voornamelijk samen te hangen met 
verschillenn in grasdichtheid. 

DEE MODELLEERSTUDIE (HET STROOMGEBIED VAN DE RIJN) 

Hoofdstukk 3 gaat in op bodemerosie en de levering van sediment van hellingen naar 
hett drainagenetwerk in het stroomgebied van de Rijn. Het resultaat van deze studie is 
eenn gedistribueerd dynamisch model voor bodemerosie en sedimentlevering geprogrammeerd in de 

TCRasterr dynamical modelling language'. Dit model, genaamd RECODES, is gebruikt 
omm effecten van klimaat- en landgebruiksveranderingen op sedimendevering aan 
rivierenn te schatten. Het model kwantificeert het aandeel van bodemerosie op de 
sedimentinputt in het alluviaal systeem van het Rijnstroomgebied en produceert kaarten 
vann de sedimentbrongebieden. De uitvoer van het model bestaat uit een langjarige 
schattingg van de maandgemiddelde sedimentproduktie en -levering, op basis van 
invoerr van langjarige maandgemiddelden klimaatvariabelen. RECODES maakt gebruik 
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vann enkele routines van het Rhineflowmodel, een hydrologisch model voor het 
Rijnbasin. . 

Dee modelontwikkeling bestond uit de volgende stappen. Eerst is alle basisinformatie die 
vann belang is voor bodemerosie en sedimendevering opgeslagen in een GIS-database 
(o.a.. reliëf/morfologie, bodem, landgebruik en het drainagenetwerk). Vervolgens is een 
bestaandd mathematisch model (GAMES), dat aansluit bij een eerder gedefinieerd 
conceptueell  model voor sedimendevering aan rivieren, geselecteerd en geschikt 
gemaaktt voor gebruik met de beschikbare data. De invoergegevens voor het model zijn 
gegenereerdd op basis van de eerder genoemde basisdata en literatuurgegevens. Enkele 
morfologischee invoerparameters zijn gevalideerd door middel van een vergelijking met 
waardenn die afgeleid zijn uit gedetailleerde topografische kaarten 1:25 000. Er is 
specialee aandacht besteed aan problemen die voortvloeienn uit de grote omvang van het 
studiegebiedd en de beperkte ruimtelijke resolutie van de beschikbare data. 

RECODESS omvat een sedimentproduktie (erosie) en een —leveringsmodule. De 
produktiemodulee bestaat uit een aangepaste versie van de USLE en de Duitse 
equivalentt ABAG. De aanpassingen maakten het mogelijk met een tijdstap van een 
maandd te werken en erosie door sneeuwsmelt in rekening te brengen. De hoeveelheid 
geërodeerdd sediment die uiteindelijk een beek of rivier bereikt hangt af van de afstand 
tussenn de sedimentbron en de beek, het optreden van oppervlakkige afstroming en van 
hett karakter van de transportroute naar de beek (waaronder hellingshoek en 
oppervlakteruwheid). . 

Eenn gevoeligheidsanalyse laat zien dat de modeluitvoer het meest gevoelig is voor variaties 
inn de variabelen hellingshoek, neerslaghoeveelheid en -erosiviteit, 'curve numbers', 
temperatuurr en de USLE-faktoren. De hellingkaart bevat mogelijk systematische 
foutenn en kan dus een belangrijke bron van onzekerheid zijn. Dit in tegenstelling tot de 
variabelenn neerslag en temperatuur die als redelijk nauwkeurige invoer kunnen worden 
beschouwd.. De 'curve numbers' (CN), die afhangen van bodemeigenschappen, 
bodemvochtgehaltee en landgebruik, bepalen de berekende sedimentlevering in sterke 
mate.. De validiteit van de CN-methode in RECODES hangt af van de kwaliteit van de 
Rhineflowmodulee die de waterbalans-berekeningen uitvoert. Tenslotte geeft de 
gevoeligheidsanalysee aan dat het model slechts matig gevoelig is voor variaties in de 
variabelee 'transportafstand' (l). Echter, de onzekerheid in de geschatte waarden voor / 
iss vrij groot en dus kan de onzekerheid in de modeluitvoer als gevolg van fouten in / 
tochh significant zijn. 

Vervolgenss is het model gebruikt om erosie en sedimendevering te schatten onder de 
huidigehuidige klimaat- en landgebruikscondities. De sedimentproduktie voor het hele Rijnbasin is 
geschatt op 23 Mt/jaar, waarvan 11.7 Mt/jaar geleverd wordt aan het drainagenetwerk 
(== 50% van de produktie). Het model identificeert de volgende primaire brongebieden 
voorr erosie: het Zwitserse middenland, de zuidelijke Rijnslenk met zijn steile hellingen, 
dee centrale en benedenstroomse gedeelten van de stroomgebieden van de Neckar en 



DeDe modelkerstudie (het stroomgebied van de Rijn) 195 5 

Mainn met akkerbouw en erosiegevoelige bodems, het gebied tussen Mainz en Landau, 
hett benedenstroomse deel van het Moezelbasin en het loessgebied tussen de rivieren 
dee Lippe en de Roer. 

Inn de meeste duitse en franse deelstroomgebieden hangen de maandelijke variaties in erosie 
enen sedimentlevering samen met de akkerbouwkalender, met variaties in neerslagerosiviteit 
enn met bodemvochtcondities. In de hogere delen van het Neckarbasin, de Vogezen, 
hett Zwarte Woud en het zwitsere middelgebergte speelt ook erosie en 
sedimendeveringg door sneeuwsmelt een rol. In de Alpen worden temporele variaties in 
sedimendeveringg aan rivieren sterk bepaald door sneeuwval, sneeuwbedekking en 
sneeuwsmelt.. Deze processen vergroten in het algemeen de amplitude van zowel de 
piekenn als de dalen in het verloop van de berekende sedimendevering gedurende het 
jaar. . 

Eenn on^ekerheidsanalyse laat zien dat de modeluitvoer niet mag worden geëvalueerd op 
dee schaal van de rastercel; de uitvoer dient geaggregeerd te worden over grotere 
gebieden.. Een belangrijk probleem bij de onzekerheidsanalyse is de beperkte kennis 
overr de kwaliteit van de basiskaarten. Desondanks is het duidelijk dat een belangrijk 
deell  van de onzekerheid in de modelvoorspellingen veroorzaakt wordt door fouten in 
morfometrischee invoerparameters. Deze zijn namelijk afgeleid van kaarten met een 
lagee ruimtelijke resolutie waarmee de situatie op de schaal van de helling niet kan 
wordenn weergegeven. Echter, deze morfometrische parameters zijn relatief ongevoelig 
voorr klimaatveranderingen. Daarom kan worden verondersteld dat de gemodelleerde 
relatieverelatieve verandering in sedimentlevering, als gevolg van een klimaatverandering, minder 
onzekerheidd met zich meedraagt dan de absolute schattingen. 

Eenn validatiestudie laat zien dat de berekende erosiesnelheden vrij goed overeenkomen 
mett geaggregeerde meetgegevens gevonden in de literatuur. Voor enkele 
landgebruiksklassenn van akkerbouw wordt erosie door het model overschat, met name 
voorr rijgewassen. Deze overschatting is maximaal 36%. De foutschatting is gebaseerd 
opp de aanname dat de gemeten erosiesnelheden die gevonden zijn in de literatuur, 
representatieff  zijn voor de bodem- en landgebruikscondities waaronder de metingen 
hebbenn plaatsgehad. 

Eenn vergelijking tussen ongemeten sedimentlast van grote rivieren in het stroomgebied van de 
Rijnn en de gemodelleerde sedimentlevering aan het drainagenetwerk in het gebied 
stroomopwaartss van deze meetpunten, laat grote verschillen zien, zowel wat betreft 
hoeveelhedenn sediment als de temporele patronen in de sedimentbeweging. Het is 
zekerr dat alluviale processen, zoals berging van sediment in het rivierbed en de 
uiterwaarden,, een belangrijke rol spelen in het stroomgebied van de Rijn en dus 
verantwoordelijkk kunnen zijn voor deze verschillen. Echter, tot op heden is het niet 
mogelijkk aan te geven welk deel van de verschillen aan alluviale processen kan worden 
toegeschreven,, welk deel aan meetfouten, en welk deel door modelleerfouten wordt 
veroorzaakt.. De vergelijking tussen de gemeten zwevende sedimendasten en berekende 



196 6 Samenvatting Samenvatting 

sedimentleveringg geeft aan dat in het alluviale systeem sedimentberging plaatsvindt in 
dee zomer en uitspoeling in de winter. 

Klimaat-Klimaat- en landgebruiksveranderingen zullen de processen van erosie en sedimendevering 
beïnvloeden.. Op basis van een scenariostudie voor het jaar 2050, waarbij gebruik is 
gemaaktt van het UKHI 2050 klimaatscenario (centrale schatting) en het CPC 
landgebruiksscenario,, kunnen de volgende conclusies worden getrokken voor het 
stroomgebiedd van de Rijn benedenstrooms van de Alpen: 

Inn een groot deel van het Rijnbasin hebben de verwachte landgebruiksveranderingen 
eenn daling van de levering van sediment aan rivieren tot gevolg, terwijl de verwachte 
klimaatveranderingenn het tegengestelde effect hebben. 

 Plaatselijk kunnen erosiesnelheden toenemen, voornamelijk als gevolg van een 
toenemendee erosiviteit van de neerslag en de oppervlakkige afstroming. Op de 
schaall  van de regio zullen erosiesnelheden nauwelijks veranderen of licht afnemen 
omdatt het ruimtebeslag van erosiebevorderende landgebruikstypen afneemt 
volgenss het landgebruiksscenario. Dit doet het effect van de toenemende erosiviteit 
teniet. . 

 Processen die samenhangen met sneeuwval, sneeuwbedekking en sneeuwsmelt 
zullenn veel minder belangrijk worden in veel van de duitse en franse 
stroomgebieden.. Dit zal het temporele patroon van erosie en sedimendevering 
sterkk beïnvloeden. 

 De sedimendevering aan rivieren wordt moeilijker als gevolg van drogere condities 
inn de stroomgebieden, met name in het seizoen waarin de erosiviteit het hoogst is. 
Daaromm zal de sedimendevering in het algemeen afnemen. 

Hett sediment dat geleverd wordt aan rivieren in de Alpen wordt uiteindelijk geborgen 
inn de vele grote meren aan de voet van de Alpen in Zwitserland en is dus niet 
beschikbaarr voor transport naar de nederlandse wateren. Daarom wordt de 
modeluitvoerr voor de Alpen buiten beschouwing gelaten in de eindresultaten 
betreffendee de effecten van klimaatveranderingen op erosie en sedimendevering. 

Voorr het Rijnstroomgebied benedenstrooms van de Alpen zal de sedimendevering aan 
rivierenn in 2050 lager zijn dan in 1990, tenminste voor de scenario's waarin de 
klimaatveranderingg klein is (-16%) en gemiddeld (-11%). Voor het scenario met de 
sterkstee klimaatverandering wordt een toename van 8% berekend. Deze scenariostudie 
geeftt dus aan dat de hoeveelheid sediment die wordt gemobiliseerd door bodemerosie 
enn getransporteerd naar rivieren door oppervlakkige afstroming, en die potentieel 
beschikbaarr is voor transport naar de nederlandse wateren, vermoedelijk licht af zal 
nemen.. Deze conclusie geldt voor het scenario 'UKHI 2050, central estimate' in 
combinatiee met het CPC-landgebruiksscenario. De sedimendevering zal toenemen 
indienn het landgebruik niet veranderd ten opzichte van 1990 of indien de 
klimaatsveranderingg sterker is dan vastgelegd in het UKHI 2050 scenario. 
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EVALUATIEE E N VERDER ONDERZOEK 

Hett laatste hoofdstuk gaat in op enkele onderwerpen die verband houden met erosie 
opp hellingen en het transport van dat sediment naar beken en rivieren. De studies die 
inn dit proefschrift staan beschreven laten zien dat het optreden en de intensiteit van 
bodemerosiee zeer variabel is in tijd en ruimte. Grootschalige patronen worden bepaald 
doorr de globale bodem- en klimaatscondities en het reliëf. Bovenop deze globale 
patronenn zien we sterke variaties in bodemerosie die samenhangen met fijnschalige 
faktorenn (zoals landgebruik, helling- en stroomgebiedsmorfologie, bodemfysische 
eigen-schappen),, en met zeer fijnschalige faktoren (zoals bodemoppervlakte-
kenmerken,, het microreliëf, bewerkingsrichting en vegetatie- en gewasbedekking). 

Daarnaastt worden kennishiaten met betrekking tot sedimenttransport naar rivieren 
besproken,, evenals problemen die specifiek zijn voor grootschalige onderzoeken: 

a)) ondanks de groeiende kennis van bodemerosieprocessen en van methoden om 
erosiee te beteugelen, is er weinig bekend over het lot van het geërodeerde sediment 
tijdenss transport naar rivieren. Er zijn relatief weinig kwantitatieve gegevens 
beschikbaarr over eventuele af- of toenames van de hoeveelheid sediment in 
transportt op weg naar de rivier, zeker in vergelijking met de hoeveelheid gegevens 
diee beschikbaar is voor erosie op plot- of veldschaal. Verder onderzoek dient zich 
tee richten op de connectiviteit tussen verwijderd gelegen brongebieden en 
rivierlopen,, en op de rol van geulerosie in het proces van sedimendevering aan 
rivieren. . 

b)) Het is niet duidelijk hoe om te gaan met bodemerosie en sedimenttransport op de 
'globall  scale'. De meeste modellen zijn niet in staat seizoenspatronen in 
sedimendeveringg te berekenen, en zijn ongeschikt voor de regionale en globale 
schaal.. Om hierin verbetering te brengen is het noodzakelijk om de verschillende 
manierenn waarop oppervlakkige afstroming kan worden gegenereerd beter en 
expliciett te benaderen, met inbegrip van bepalende seizoensfaktoren. Een model 
voorr oppervlakkige afstroming voor de grote schaal is nog niet beschikbaar. De 
bestaandee methoden die worden toegepast op de regionale schaal mogen voldoen 
voorr verkennende studies, maar zijn zeker onvoldoende voor beleidsondersteunend 
milieukundigg onderzoek. 




