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In opdracht van de Commissie van Deskundigen Grondwaterwet (CDG) te Utrecht heeft
Alterra van oktober 2007 tot en met september 2008 een bodemkundig-hydrologisch
onderzoek uitgevoerd op een groot aantal landbouwpercelen (ca. 1236 ha) in het
waterwingebied Vierlingsbeek. Als gevolg van grondwateronttrekking door het pompstation
Vierlingsbeek is in deze omgeving een verlaging van de grondwaterstand opgetreden. Het
onderzoek omvatte het vastleggen van de bodemgesteldheid, de huidige hydrologische
situatie en het samenstellen van een vlakkenkaart (schaal 1 : 25 000) van het onderhavige
gebied. Met de gegevens die in dit onderzoek zijn geïnventariseerd, geschematiseerd en
gestandaardiseerd kan in een later stadium met behulp van (agro)hydrologische modellen de
geldelijke waardering van de opbrengstverandering van landbouwgewassen als gevolg van
een verandering in de stand van het freatisch grondwater door het pompstation Vierlingsbeek
worden berekend. De resultaten zijn vastgelegd in de vorm van een rapport, bodemkaart, Gtkaart, vlakkenkaart en digitale bestanden.
Trefwoorden: grondwaterstandsverlaging, gewasschade, schijngrondwaterspiegels,
grondwateronttrekking, Groesbeekeffect, anisotropie, grondwaterstandsmetingen,
bodemkartering, bodemkaart, grondwatertrappen, vlakkenkaart, bodemverdichting.
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Woordvooraf
In opdracht van de Commissie van Deskundigen Grondwaterwet (CDG) te Utrecht heeft
ALTERRA van oktober 2007 tot en met september 2008 een bodemkundig-hydrologisch
onderzoekuitgevoerd inhetwaterwingebied Vierlingsbeek.
Het onderzoek omvatte het vastleggen van de bodemgesteldheid, de huidige hydrologische
situatieenhetsamenstellen vaneenvlakkenkaart vanhetonderhavige gebied.
Met de gegevens die in dit onderzoek zijn geïnventariseerd, kan in een later stadium de
geldelijke waardering van de opbrengstverandering van landbouwgewassen als gevolg van
eenverandering indestandvanhet freatisch grondwater doorhetpompstation Vierlingsbeek
wordenberekend.
Aanditprojectwerktenmee:
bodemgeografisch onderzoek: H.R.J.Vroon,F.BrouwerenG.H. Stoffelsen;
projectleiding: H.R.J.Vroon.
Deorganisatorische leidingvanhetproject hadM.J.D.Hack-tenBroeke.
De dank van Alterra gaat uit naar de grondeigenaren en de -gebruikers, die toestemming
verleendenomveldwerkteverrichten.

Samenvatting
In opdracht van de Commissie van Deskundigen Grondwaterwet (CDG) te Utrecht heeft
Alterra van oktober 2007 tot en met september 2008 een bodemkundig-hydrologisch
onderzoek uitgevoerd op een groot aantal landbouwpercelen (ca. 1236 ha) in het
waterwingebied Vierlingsbeek. Als gevolg van grondwateronttrekking door het pompstation
Vierlingsbeek is in deze omgeving een verlaging van de grondwaterstand opgetreden. Het
onderzoek omvatte het vastleggen van de bodemgesteldheid, de huidige hydrologische
situatie en het samenstellen van een vlakkenkaart (schaal 1 : 25 000) van het onderhavige
gebied. De grens van het onderzoeksgebied is bepaald door de CDG op aanname van een
berekende grondwaterstandsverlaging groter dan 5cm. De uiteindelijke resultaten zullen door
de CDG ondermeer worden gebruikt voor het berekenen van de opbrengstveranderingen van
landbouwgewassen (o.a. gras) als gevolg van een verandering in de stand van het freatisch
grondwater door het pompstation Vierlingsbeek.
Voor het vastleggen van de bodemgesteldheid van de percelen is met behulp van een
edelmanboor informatie verzameld over de bodemgesteldheid door aan
bodemprofïelmonsters (ca. 1beschreven boring per 4 ha) de profielopbouw van de gronden
tot aan GLG-niveau (Gemiddeld Laagste Grondwaterstand) of tot maximaal 2,50 m - mv. te
beschrijven. Van elke onderscheiden horizont is de dikte, de aard van het materiaal, het
organische-stofgehalte en de textuur geschat. Verder is het huidige grondwaterstandverloop
(GHG en GLG) geschat op basis van hydromorfe kenmerken, vegetatie, locale ont- en
afwateringssituatie en gecontroleerd met in boorgaten en stambuizen gemeten
grondwaterstanden. De GVG isberekend met behulp van de formule van Van der Sluijs (Van
der Sluijs 1982) of is geschat indien er hoog in het bodemprofiel weerstandbiedende laagjes
aanwezig zijn, die invloed hebben op de freatische grondwaterstand. Voorts zijn er
tussenboringen (niet beschreven boringen) verricht om de kaartzuiverheid voldoende te
waarborgen. Op basis van de hierboven genoemde puntinformatie en de ruimtelijke
verbreiding hiervan is voor een gebied van ca. 1236 ha een vlakkenkaart vervaardigd (schaal
1: 25 000) met een gemiddelde vlakinformatie over de aard en samenstelling van de bovenen ondergrond en de GHG, GVG en GLG. Deze informatie is vervolgens vertaald naar een
TCGB-code voor elk onderscheiden kaartvlak. De uiteindelijke resultaten zijn vastgelegd in
een digitaal bestand (arcview-shape file) en een rapport met bijbehorende bodem-, Gt- en
vlakkenkaart (schaal 1:25 000). Op de vlakkenkaart staan nummers die verwijzen naar tabel
4 in het rapport, waarin per kaartvlaknummer achtereenvolgens wordt aangegeven: TCGBcode, GHG, GVG, GLG, bodemtype en grondwatertrap.

1. Inleiding
1.1 Aanleiding van het onderzoek
Het waterbedrijf Brabant Water onttrekt met het pompstation Vierlingsbeek (afbeelding 1)
grondwater voor de drinkwatervoorziening. De CDG heeft van Gedeputeerde Staten van
Noord-Brabant een verzoek ontvangen tot onderzoek naar landbouwschade als gevolg van
deze grondwateronttrekking. Deze schade zou worden veroorzaakt door een verandering in
de stand van het freatisch grondwater als gevolg van ondiepe grondwaterwinning nabij
landbouwpercelen.

Afbeelding 1 Pompstation Vierlingsbeek van het waterbedrijf
Brabant Water

De informatie die de CDG nu heeft over de bovengenoemde schade is onvoldoende. Voor het
onderzoek heeft de commissie gebiedsdekkende informatie nodig over de bodemgesteldheid
en de huidige hydrologische situatie. Deze informatie, die nodig is voor de uiteindelijke
landbouwschadeberekenmgen, is vooralsnog niet aanwezig. Daarom heeft de CDG aan
Alterra gevraagd om een gebiedsdekkende bodem- en Gt-kartering (exclusief bos en
bebouwing) uit te voeren (ca. 1236ha.).

1.2 Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek is het verzamelen van gegevens over de bodemgesteldheid en de
huidige hydrologische situatie in het waterwingebied Vierlingsbeek, daar waar sprake is van
een berekende grondwaterstandsverlaging groter dan 5 cm (deze grens wordt door de CDG
bepaald). De uiteindelijke resultaten zullen door de CDG ondermeer worden gebruikt voor
het berekenen van de opbrengstveranderingen van landbouwgewassen (o.a. gras) als gevolg
van een verandering in de stand van het freatisch grondwater door het pompstation
Vierlingsbeek.

1.3 Werkwijze
Voor het vastleggen van de bodemgesteldheid van de percelen hebben we met behulp van
een edelmanboor informatie verzameld over de bodemgesteldheid door aan
bodemprofielmonsters (ca. 1beschreven boring per 4 ha) de profielopbouw van de gronden
tot aan GLG-niveau (Gemiddeld Laagste Grondwaterstand) of tot maximaal 2,50 m - mv. te
beschrijven. Van elke onderscheiden horizont is de dikte, de aard van het materiaal, het
organische-stofgehalte en de textuur geschat. Verder is het huidige grondwaterstandverloop
(GHG, GVG en GLG) geschat op basis van hydromorfe kenmerken, vegetatie, locale ont- en
afwateringssituatie en gecontroleerd met in boorgaten en stambuizen gemeten
grondwaterstanden. Voorts zijn er tussenboringen (niet beschreven boringen) verricht om de
kaartzuiverheid voldoende te waarborgen. Op basis van de hierboven genoemde
puntinformatie en de ruimtelijke verbreiding hiervan is voor een gebied van ca. 1236 ha een
vlakkenkaart vervaardigd (schaal 1:25 000) met een gemiddelde vlakinformatie over de aard
en samenstelling van deboven- en ondergrond en de GHG, GVG en GLG. Deze informatie is
vervolgens vertaald naar een TCGB-code voor elk onderscheiden kaartvlak. De uiteindelijke
resultaten zijn vastgelegd in een digitaal bestand (arcview-shape file) en een rapport met
bijbehorende vlakkenkaart (schaal 1 : 25 000). Op de vlakkenkaart staan nummers die
verwijzen naar tabel 4 in het rapport, waarin per kaartvlaknummer achtereenvolgens wordt
aangegeven: TCGB-code, GHG, GVG, GLG, bodemtype en grondwatertrap.
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2. Fysiografîe
2.1Ligging,oppervlakte en huidig bodemgebruik
Het onderzoeksgebied ligt nabij de dorpen Stevensbeek en Overloon (afbeelding 2) in de
gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer en wordt begrensd door de berekende
grondwaterstandsverlagingslijn van > 5 cm (afbeelding 2; bron CDG). De totale netto
oppervlakte van het door Alterra uitgevoerde onderzoek bedraagt ca. 1236ha (exclusief bos
enbebouwing).Detopografie staat afgebeeld opdebladen46D(Boxmeer) en 52B (Venray)
vandetopografische kaartNederland, schaal 1 : 25000.
Het bodemgebruik van het onderzochte gebied bestaat hoofdzakelijk uit akkerbouw (maïs,
aardappelen, bieten en granen) en weidebouw. Daarnaast komt ook (in minde~e mate)
tuinbouw (aspergesenaardbeien),bloementeelt (rozen)enboomteelt voor.

Afbeelding 2Liggingvan het onderzoeksgebied
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