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VOORWOORD
"De potenties van beken en beekdalen met betrekking tot het landschap in kleinschalige zandgebieden"; met deze titel is het onderzoek dat aan het onderhavige proefschrift ten grondslag ligt in 1987 gestart. Gaandeweg het project is het perspectief van
het onderzoek verbreed, hetgeen uit de titel van dit proefschrift mag worden opgemaakt. Beken zijn immers geen geïsoleerde fenomenen in het landschap. Via een ingewikkeld stelsel van hydrologische relaties zijn deze landschappelijke elementen met
andere delen van het landschap verbonden. Deze constatering was een aanleiding om
op zoek te gaan naar een benadering waarmee het geheel van hydrologische processen op de schaal van het landschap kon worden beschreven en begrepen. Dit geheel is
in deze studie aangeduid met de hydrologische landschapsstructuur. De 'regionale
hydrologische systeemanalyse' bleek een geschikte methodiek om deze landschapsstructuur in concrete gebieden te doorgronden. In een serie ontwerpstudies zijn de toepassingsmogelijkheden van deze systeemanalyse voor de landschapsplanning verkend.
Uiteindelijk heeft dit geleid tot een watersysteembenadering voor landschapsplanning.
Deze kan het best worden omschreven alsverzameling procedurele stappen waarmee
kennis omtrent de eigenschappen en het functioneren van watersystemen in de centrale elementen uit het ontwerpproces - analyse, synthese en evaluatie - kan worden toegepast. Deze toepassingsmogelijkheden zijn in dit proefschrift geïllustreerd aan de
hand van een drietal voorbeeldstudies in het stroomgebied van de Regge.
Vele mensen hebben aan dit onderzoek op een of andere wijze bijgedragen. Voordat ik
personen met name noem, wil ik hun inzet op deze anonieme wijze prijzen.
Veel dank ben ikverschuldigd aan mijn dagelijks begeleider en 'praatpaal' Klaas
Kerkstra. Onze discussies en bespiegelingen over 'het vak' waren voor mij van grote
waarde en zullen -naar ik hoop -dat ook in de toekomst blijven. Ook mijn andere collega's van de voormalige vakgroepen Tuin- en Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke
Planvorming wil ik hier voor hun inspanningen bedanken. Met name Wim Wassink,
Peter Vrijlandt, Loek Stalpers en Peter van Bolhuis hebben in de loop der jaren een duidelijk stempel op het werk gedrukt. Een speciale vermelding verdienen Gerrit
Kleinrensink, Adrie van 't Veer en Henk de Rooy. Op de moeilijkste momenten - kort
voordat allerlei deadlines dreigden te worden overschreden -wisten jullie mij uit de
brand te helpen! Mijn grote waardering gaat ook uit naar diegenen die als studenten
aan mijn onderzoek hebben deelgenomen. Hans van Engen, Bart Vlaanderen, Ilonka
van Hoorn, Iris Rijntjes, Marc Veekamp, Rudi van Etteger; jullie afstudeerwerk is voor
mij van grote waarde geweest. Natuurlijk wil ik hierbij ook mijn promotoren Vroom en
Engelen van harte bedanken voor hun inbreng. Zonder jullie kritische opmerkingen,
bruikbare suggesties en vooral ook het in mij gestelde vertrouwen had ik dit onderzoek nooit op deze wijze kunnen voltooien.
Tenslotte rest mij nog mijn 'thuisfront' te memoreren. Gerrit en Riet jullie hebben mij vroeger en gelukkig nu nog steeds - altijd ondersteund en van wijze raad voorzien.
Auke en Marjolijn, Wim en Saskia; ik mag jullie bijdrage -hoewel indirect - aan mijn
onderzoek niet vergeten. Anita, Fynn en Rune; jullie liefde en niet-aflatende inspiratie
hebben mij de kracht gegeven dit werk af te ronden.
Michael van Buuren, Wageningen, April 1997.

ABSTRACT
Landscape planning and hydrological systems in
the pleistocene sandy areas of the Netherlands
The main theme of this doctoral thesis is the relationship between landscape architecture and hydrology. Knowledge of hydrological processes — with the stress on the
resulting spatial and temporal relationships — is applied for purposes of landscape
planning. To this, the situation of the landscapes in the Dutch pleistocene sandy areas
is central.

Prologue (Chapter 1)
Water and landscape

architecture

From early days, water has played an important role in the planning and design of
our environment. Ashistoric garden and park design shows, traditional landscape
architecture focused primarily on the aesthetic and symbolic aspects of water.
The current situation in many landscapes nonetheless calls for a broader approach, in
which such aesthetic qualities are combined with what might be called the 'ecologicalfunctional' significance of water. The key to this isfound in the hydrological processes,
together with the spatial and temporal relationships concomitant with them, and in the
resulting environmental conditions and spatial landscape patterns. In short, water plays
a pivotal role in the determination of landscape. This hydrologically-based approach to
landscape planning is also the perspective from which the relationship between landscape architecture and hydrology is examined in this thesis.

Pleistocene sandy areas in the Netherlands and the concerns of
landscape planning
The 'Dutch sandy areas' are the geographical focus of this thesis. This term is conventionally applied as a collective term that refers to the sand-soil landscapes in the
northern, eastern, central and southern Netherlands (fig. 1.2). The rapid and radical
changes currently taking place in these landscapes have given rise to a complex range
of environmental problems. These are primarily the result of the intensity and dynamics
of urban and agricultural land-use, which have subjected other forms of land-use more
related to natural, abiotic conditions, to great pressure. From the point of view of landscape planning, the problems faced in the sandy areas can be defined as an inadequate
siting of the various land-use types. It is therefore the concern of landscape planners to
seek a planning approach that allows for the sustainable development of the relevant
land-use and to create a structural framework that makes use of underlying natural patterns. This framework concept is a planning concept by whose means planning in the
sandy areas can be addressed.

The research

questions

Water plays an important role in the problems currently being encountered in the
Dutch sandy areas. Normally water systems result in spatial coherence in a landscape.
Recent developments however have resulted in a change, or even a loss of hydrological relationships between landscape components. For a possible solution of these problems the following research questions are important:
- how does water function in the landscape as a basis for spatial coherence?
- how could knowledge of hydrological systems be applied in landscape planning
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within the three principal components of the design and planning process: analysis,
synthesis and evaluation?

Water in the landscape (Chapter 2)
The hydrological

cycle

The hydrological cycle is the overall system of relationships resulting from hydrological processes (fig. 2.1). Atthe earth's surface, these processes lead to characteristic
landscape patterns such as the network of surface -waters, floodplains and brook valleys as well as vegetation and land-use patterns. The flows of both groundwater and surface water contribute to this system of spatial relationships and landscape patterns.

Groundwater

flows

The flow-concept developed by Tóth makes it possible to see the flows of water
both at and below the earth's surface as a hierarchically organised set of superimposed
groundwater flow-systems of various orders connected to a hierarchy of surface water
systems (fig. 2.3). The existence and function of these systems is dependent both on
natural factors (e.g., climate, topography and geological structure) and on anthropogenic factors (such as groundwater extraction and water-level regulation). The properties
of the groundwater systems depend on the ways in which the factors determining
groundwater systems are manifested. Anumber of quantitative and qualitative properties are important: flow and velocity, form, origins, position relative to other systems,
behaviour over time, and the chemical composition of the groundwater. In the Dutch
pleistocene sandy areas these factors have given rise to four different types of groundwater systems (fig. 2.4).

Surface water flows
The flows of surface water create a hierarchical structure of catchments of different
orders, defined here as the surface water flow systems. Factors such as discharge,
slope, the transport of sediment, river-bed texture, the nature of the banks, and of
aquatic and riverbank vegetation determine the properties of these flow-systems, such
as their width, depth, maximum depth, flow rate, sinuosity and meander-width.
In the Dutch sandy areas, all surface-water flow-systems originate in groundwater.
These surface waters are termed lowland streams; their typical characteristics are a relatively low flow-velocity, periods in which water is stagnant or watercourses are dry,
and a characteristic sequence of plan forms and crosssections (figs. 2.8 and 2.9).

The hydrological landscape

structure

The flow processes in groundwater and surface water create relationships in a
landscape of varying intensity, nature and direction, both in time and space. Specific
patterns develop (figs. 2.13, 2.14 and 2.15) with varying environmental conditions as
well as potentials for land-use. In this thesis such an organisation and the resultant relations and patterns are called the hydrological landscape structure. Figure 2.18 shows
the implications of the identification of such a structure for landscape planning.

Towards a hydrological systems approach to
landscape planning (Chapter 3)
Alandscape planning process normally comprises three steps: analysis, synthesis
and evaluation. In the hydrological systems approach to landscape planning these
steps can be elaborated as follows.

The analysis

phase

The analysis phase of the hydrological systems approach to landscape planning
comprises the following elements:
- a description of the hydrological landscape structure of the area in question, involving
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the application of the 'regional hydrological system analysis' method;
- an analysis of the ways in which water links various forms of land-use; this is followed by an elaboration of the planning problem involved per case.
The regional hydrological system analysis (which has been developed in the
Netherlands and advocated by a group from the Vrije Universiteit Amsterdam and in
the Netherlands Institute for Applied Geoscience (NITG) around Engelen) is a method
for classifying hydrological systems by type, scale, interdependence, spatial distribution
and behaviour over time. Aworking method has been described for the performance
of this system analysis (fig. 3-4). The outcome of the regional hydrological system analysis is a map of the hydrological landscape structure.
The results of hydrological system analyses make it possible for a land-use analysis to
be carried out. The proposed land-use analysis comprises the production of a series of
overlays in which land-use maps are compared with those of the hydrological landscape structure (fig. 3.5). It can thus be verified whether, and to what extent, water flows
create problems between conflicting land-use categories. At the same time, a distinction can be made between problems that arise when one or more of the following changes takes place with regard to a flow: decrease, termination, reversal, increase; or the
appearance of, or an 'addition' to a flow (i.e., pollution (fig. 3.6).

The synthesis phase
During the synthesis phase new options — i.e., plans — are generated which help
address the problems defined in the analysis phase. Insights derived from hydrology
enable the generation of options that will provide for the elaboration of concrete solutions (fig. 3-7).
It is expected that these options will fall into three general categories (fig. 3-8):
- land-use redesignation, in which specific areas within the hydrological landscape
structure are used to relocate land-use types such that they are no longer or in an
optimal way interlinked;
- land-use adaptation, in -which the nature of land-use is modified to avert negative
influences upon other forms of land-use;
- the manipulation of the hydrological landscape structure, whereby existing relationships are broken up (so-called isolation) or original relationships are restored.
Of the three options redesignation and manipulation fall clearly within the domain of
landscape planning. The former concerns the level of strategic planning. Figure 3.9
shows the concrete planning measures this makes available for the location of landuse. Manipulation concerns the level of operational planning. Planning measures at this
level are shown in figs 3-10-3-12.

The evaluation phase
Evaluation in the planning process involves testing the planning proposals that
arise from the synthesis phase. It comprises the following steps (fig. 3-13):
- interpretation of the planning proposals in hydrological terms;
- calculation of their hydrological effects;
- assessment of these effects.
The final phase makes it possible to indicate whether or not the planning proposals are
sufficient. If they are insufficient, or if they are expected to give rise to unacceptable
side-effects, earlier phases of the design process are consulted. This iterative procedure
is continued until the design objectives have been attained to a satisfactory degree and
significant undesirable side-effects are no longer encountered.

Pilot studies: applications of the hydrological
systems approach within landscape planning
(Chapters 4,5 and 6)
The hydrological systems approach to landscape planning was developed, refined
and tested in a series of pilot studies. Three of these studies, all involving the catchIX

ment area of the Regge in the province of Overijssel (fig. 4.1) are discussed. Each of
these three examples stresses a different phase in the hydrological systems approach
examined above.

An analysis of the Regge catchment (Chapter 4)
An analysis is made of the geological origins, historical occupation patterns and
hydrological landscape structure of the Regge catchment. With regard to the latter, a
distinction is made between groundwater and surface-water flow-systems in both a historical situation (approximately the first half of the 19th century: see figs. 4.14 and 4.24)
and a contemporary situation (see figs. 4.26 and 4.27). Comparison of these two situations shows that radical changes have taken place. The most important of these changes are represented in 4.25.Asignificant proportion of the former exfiltration areas
disappeared (4.28).
An analysis is then made of the manner in which land-use (nature conservation, water
extraction and agriculture) ispositioned in the hydrological landscape structure, and of
the consequences this has to the land-use forms and to any interrelationships between
them. The outcome of this analysis is an elaboration of the problems generally encountered in the Dutch sandy areas.
Nature areas represent the most striking problem. The disappearance of wetland areas
is particularly evident (4.33). The earlier network of extensive and strongly-interrelated
wetland areas has been reduced to a series of small, isolated entities. The relationships
with the highly-intensive urban and agricultural areas (cf. fig. 3-35) mean that future
prospects for these remaining wetland areas are not rosy.
The widespread incidence of urban or agricultural land-use in the infiltration zones of
drinking-water pumping stations (fig. 4.34) represents a threat to drinking -water
quality.

Planning at a strategic level (Chapter 5)
At a strategic level the design of a landscape framework that would create sustainable preconditions for the development of the most threatened land-use forms was the
central aim. It would also enable hydrologically-based planning measures to be used in
such a way that the situation of the framework in the hydrological landscape structure
would have the following effects:
- it would avert or minimise any negative influences upon the framework via water
flows from surrounding areas;
- itwould create the preconditions for the development and maintenance of the environmental diversity and landscape patterns characteristic of the areas concerned.
The plan (see fig. 5.6) was drawn up by means of a step-by-step procedure to which
the creation of favourable preconditions for the recovery and regeneration of wetland
areas was central. For this, the recovery and sustainable protection of the principal
groundwater flow-systems is an essential condition.
In the first step of the plan, it was proposed to achieve this condition by including the
infiltration and exfiltration zones in the relevant flow-systems in the framework as nature areas (fig. 5.1). Despite the many hazards, the planning assignment described here
means that any remaining wetland areas have considerable potential. The most important of these areas and the areas necessary for their protection were all mapped in the
second planning phase (fig. 5.4). Finally, in the last step, a number of the patterns characteristic of streams and brook valleys were added to the plan (fig. 5.5).
The resulting plan represents a series of interrelated areas that reflect the main abiotic
patterns in the Regge catchment (fig. 5.6). By applying the planning measures incorporated in the hydrological systems approach, hydrologically-interlinked areas were included in the network so as to create an entity that could function relatively independently. Figs. 5.6 and 5.7 show that the plan offers potential for the entire range of environmental conditions that were original features of the area. Many ecological gradients
may be developed as well.
X

Planning at an operational

level (Chapter 6)

Planning at an operational level in this thesis comprises the development and evaluation of planning proposals that would combine drinking water production with the
regeneration of former wetland areas and the creation of new wetlands. This study
resulted in the NADORST pilot plan, in which the study area was a hydrologically contiguous part of the Regge catchment (fig. 6.1). Acomputer model was used which enabled the simulation of groundwater flows and of the changes occurring within it.
Planning followed the hydrological systems approach for landscape planning. It resulted in a working method that comprised one analysis phase and two design phases
(fig. 6.2). During analysis, the most important abiotic, biotic and anthropogenic patterns and processes were discussed, with hydrological analysis occupying a key position (figs. 6.6 and 6.7). The first design-phase, which was of a strategic nature, comprised a systematic examination of the development potential within the planning area.
To this end, 'planning models' were designed. These involved the redesignation of
land-use on the basis of the hydrological landscape structure (fig. 6.8). These models
were evaluated (figs. 6.9 - 6.11) in order to select a strategy for further development. In
the second design phase, this strategy was elaborated into a landscape plan, which
involved the proposal of planning measures for interventions in the existing hydrological landscape structure. This design involved the introduction of a new drinking-water
production site (fig. 6.14), changes to the surface water system (fig. 6.15) and changes
in land-use. The hydrological conditions were simulated (figs. 6.16 - 6.18), and it was
indicated what the principal implications would be for drinking water production (table
6.2 and fig. 6.19), vegetation (figs. 6.20 and 6.21) and agriculture (6.22).The landscape
plan (fig. 6.23) shows a design interpretation of the proposed measures.
The pilot study demonstrated that it is possible to combine drinking water production
with the restoration or creation of wetland nature areas.

Epilogue (Chapter 7)
Research

results

This thesis addresses the ecological-functional significance of water to landscape
planning, and introduces two concepts: the hydrological landscape structure and the
hydrological systems approach to landscape planning. The thesis can therefore be
regarded as a hydrological interpretation of the 'landscape-ecological' tradition of
landscape planning in whose development McHarg has played a leading role.
The pilot studies described in the thesis show the feasibility of using hydrological
knowledge as a basis for designing landscape plans.The understanding of one of the
factors most crucial to the functioning of landscapes can thus be applied during planning. The patterns arising from the hierarchically-ordered hydrological landscape structure provide valuable points of reference for the design of a landscape whose underlying functional structure is clearly expressed. One example of this might be an ecological network that simultaneously contains a wide variety of environmental conditions
while being exempted from the deleterious effects of anthropogenic hydrological
flows. The combined development of water collection areas and of both dry and wetland nature areas might thus become and important weapon against desication.
Wetland areas are of strategic importance in the Dutch sandy areas. It may be argued
that the creation of conditions favourable to the development of these areas at the outlets of groundwater flow systems will mean the progressive restoration of ecological
qualities to the wider landscape. The search for solutions to problems in the Dutch
sandy areas has thus found a logical starting point. Planning activities will be able to
focus on what is simultaneously one of the weakest and one of the most important
links in the landscape system.
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SAMENVATTING
Landschapsplanning en watersystemen in de
zandgebieden van Nederland
De relatie tussen landschapsarchitectuur en hydrologie vormt het hoofdthema van
dit proefschrift. Kennis over hydrologische processen - met een nadruk op de daaruit
voortvloeiende relaties in ruimte en tijd - is toepasbaar gemaakt ten behoeve van landschapsplanning. De situatie van de landschappen in de Nederlandse zandgebieden
staat daarbij centraal.

PROLOOG (Hoofdstuk 1)
Water en

landschapsarchitectuur

Alvan oudsher speelt water een belangrijke rol bij de vormgeving en inrichting van
onze leefomgeving. Traditioneel hebben in de landschapsarchitectuur vooral de esthetische aspecten van water aandacht gekregen. Ontwerpen van tuinen en parken -al
vanaf de oudheid -getuigen hiervan.
De huidige situatie in vele landschappen vergt evenwel een bredere benadering waarin
- naast de esthetische kwaliteiten -het benutten van wat de 'ecologisch-functionele'
betekenis van water kan worden genoemd. Hierbij staan de hydrologische processen,
de daaruit voortvloeiende relaties in ruimte en tijd en de resulterende milieucondities
en ruimtelijke patronen in het landschap centraal. Kortom, hier is het functioneren van
water als landschapsvormende factor aan de orde. Deze benadering van een landschapsplanning op hydrologische grondslag is ook het perspectief van waaruit de relatie tussen landschapsarchitectuur en hydrologie in dit proefschrift wordt beschouwd.

De zandgebieden van Nederland en de opgave
landschapsplanning

voor

Het proefschrift isgericht op de situatie in de 'zandgebieden van Nederland'. Dit is
een verzamelbegrip voor de landschappen op de zandgronden van Noord-, Oost-,
Midden- en Zuid-Nederland (figuur 1.2). Deze landschappen ondergaan een snelle en
ingrijpende transformatie, waarbij een samenhangend en complex geheel van milieuproblemen is ontstaan. Het zijn met name de intensiteit en dynamiek van het urbane
en het agrarische grondgebruik die aan de basis van deze problemen liggen. Andere
meer aan de (natuurlijke) abiotische condities gebonden vormen van grondgebruik
staan onder grote druk.
Vanuit het perspectief van de landschapsplanning kan de problematiek van de zandgebieden worden geduid als een gebrekkige ruimtelijke situering van de onderscheiden
categorieën van grondgebruik. De opgave voor de landschapsplanning in de zandgebieden luidt dan: het zoeken naar een zodanige ordening van het grondgebruik en de
inrichting van het landschap dat de betrokken vormen van grondgebruik duurzaam tot
ontwikkeling kunnen komen, waarbij een ruimtelijke structuur wordt gevormd die fundamentele natuurlijke patronen weer tot uitdrukking brengt. Het casco-concept is een
planningsconcept waarmee deze planningsopgave voor de zandgebieden kan worden
aangepakt.

De

onderzoeksvragen

Het water, met name de daaruit voortkomende ruimtelijke samenhangen in het
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landschap, speelt in de problematiek van de Nederlandse zandgebieden en bij de aanpak daarvan een belangrijke rol. Cruciale hydrologische relaties tussen delen van het
landschap zijn verloren gegaan, geïntensiveerd of geëxtensiveerd of hebben - ten
gevolge van wijzigingen in de getransporteerde agentia - een andere inhoud gekregen.
Soms zijn ook nieuwe samenhangen ontstaan. Anderzijds kunnen aan de hydrologische samenhangen in het landschap aanknopingspunten worden ontleend voor het
aanpakken van deze problemen.
In dit licht zijn de volgende onderzoeksvragen van belang:
- hoe functioneert het water in het landschap, i.e. het ruimtelijk relatiestelsel dat ten
gevolge van hydrologische processen in het landschap kan worden onderscheiden?;
- hoe kan gesystematiseerde hydrologische kennis in de landschapsplanning worden
toegepast, i.e. in de drie hoofdonderdelen van het ontwerpproces (analyse, synthese
en evaluatie)?

WATER IN HET LANDSCHAP (Hoofdstuk 2)
De kringloop van het water
De kringloop van het water brengt het stelsel van ruimtelijke relaties dat ten gevolge van hydrologische processen ontstaat op hoofdlijnen in beeld (figuur 2.1). Aan het
aardoppervlak leiden deze processen tot karakteristieke landschappelijke patronen.
Een evident voorbeeld daarvan vormt het stelsel van oppervlaktewateren met bijbehorende morfologische eenheden als beekdalen en inundatievlakten. Maar ook in de
vegetatie en bij het grondgebruik zijn dergelijke patronen te herkennen. Zowel de stroming van grondwater als de stroming van oppervlaktewater dragen aan dit relatiestelsel
bij.

De stroming van grondwater
Op basis van het door Tóth ontwikkelde stromingsconcept kan de stroming van
water aan en beneden het aardoppervlak worden beschouwd als een hiërarchisch
geheel van gesuperponeerde grondwaterstromingsstelsels van verschillende orde
(figuur 2.3). Het voorkomen en functioneren van deze grondwaterstromingsstelsels is
afhankelijk van natuurlijke (klimaat, topografie, geologische opbouw) en antropogene
(grondwateronttrekkingen, peilbeheer) factoren. In afhankelijkheid van de wijze waarop de voor grondwaterstromingsstelsels bepalende factoren zich manifesteren, kunnen
de eigenschappen van de stelsels aanzienlijk verschillen. Belangrijke eigenschappen
zijn: omvang, vorm, ontstaansgeschiedenis, positie ten opzichte van andere stelsels,
gedrag in de tijd en chemische samenstelling van het grondwater. In de zandgebieden
van Nederland kan op grond van de genoemde aspecten een viertal typen grondwaterstromingsstelsels worden onderscheiden (figuur 2.4).

De stroming van oppervlaktewater
De organisatie van de oppervlaktewateren leidt tot een hiërarchische structuur van
stroomgebieden van diverse orde. Naar analogie van de stroming van grondwater
wordt gesproken van oppervlaktewaterstromingsstelsels. Diverse factoren (de afvoer,
de terreinhelling, het sedimenttransport, de textuur van het beddingmateriaal, de aard
van het oevermateriaal en de (oevervegetatie) zijn bepalend voor de eigenschappen
van de oppervlaktewaterstromingsstelsels (breedte, diepte, maximumdiepte, stroomsnelheid, sinuositeit en meanderlengte).
In de Nederlandse zandgebieden vormen de oppervlaktewaterstromingsstelsels oorspronkelijk een afgeleide van het grondwater. Deze oppervlaktewateren worden aangeduid als de laaglandbeken. Een relatief geringe stroomsnelheid, perioden met stilstaand water of droogstand en een karakteristieke sequentie van dwars- en lengteprofielen kenmerken deze beken (figuren 2.8 en 2.9).

De hydrologische

landschapsstructuur

De stromingsprocessen van het grond- en het oppervlaktewater leiden tot relaties
tussen delen van het landschap met een bepaalde intensiteit, aard en richting en op
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verschillende tijd- en ruimteschalen. Hierbij ontstaan specifieke ruimtelijke patronen
(figuren 2.13, 2.14 en 2.15) en een daarmee samenhangende variatie in milieucondities
en grondgebruikspotenties. Het geheel van deze relaties en patronen geeft aanleiding
tot een ordening van het landschap in zowel een ruimtelijk als een temporeel opzicht.
Deze ordening tengevolge van de stromingsprocessen van watersystemen in het landschap wordt aangeduid als de hydrologische landschapsstructuur. Het onderkennen
van deze hydrologische landschapsstructuur heeft belangrijke implicaties voor landschapsplanning, hetgeen isgeïllustreerd met het voorbeeld van figuur 2.18.

NAAR EENWATERSYSTEEMBENADERING VOOR
LANDSCHAPSPLANNING (Hoofdstuk 3)
In de landschapsplanning kunnen drie procedurele stappen worden onderscheiden: analyse, synthese en evaluatie. De watersysteembenadering voor landschapsplanning omvat een aantal min of meer vastomlijnde, zoveel mogelijk in algemene termen
beschreven procedures voor de wijze waarop hydrologische kennis in het proces van
landschapsplanning kan worden toegepast (figuur 3-2).

De analyse fase
De analyse fase als onderdeel van de watersysteembenadering voor landschapsplanning omvat de volgende elementen:
- een beschrijving van de hydrologische landschapsstructuur van het betreffende
gebied met behulp van de methode van de 'regionale hydrologische systeemanalyse';
- een analyse van de wijze waarop de diverse vormen van grondgebruik via het water
aan elkaar zijn gerelateerd en een daaruit voortvloeiende uitwerking van het (planningsprobleem.
De regionale hydrologische systeemanalyse (in Nederland met name ontwikkeld en
gepropageerd door een groep binnen de Vrije Universiteit en NITG-TNO rond
Engelen) is een methode om watersystemen te onderscheiden naar soort, schaal,
onderlinge samenhang, ruimtelijke verbreiding en gedrag in de tijd. Voor de uitvoering
van deze systeemanalyse is een min of meer vastomlijnde werkmethode beschreven
(figuur 3.4). Uiteindelijk resulteert er een kaart die de hydrologische landschapsstructuur weerspiegelt.
De resultaten van hydrologische systeemanalyses maken een analyse van het grondgebruik mogelijk. Deze analyse van het grondgebruik kan worden voorgesteld als het
maken van een serie 'overlays' waarbij kaarten van het grondgebruik worden vergeleken met die van de hydrologische landschapsstructuur (figuur 3.5). Op deze wijze kan
worden nagegaan of en hoe via de stroming van water problemen tussen conflicterende grondgebruikscategorieën optreden. Daarbij kan een onderscheid worden gemaakt
in problemen die voortkomen uit (een combinatie van): een afname, een beëindiging,
een omkering, een toename, het onstaan of een 'toevoeging' (verontreiniging) aan een
stroming (figuur 3-6).

De synthese fase
De synthese fase is erop gericht nieuwe voorstellingen van het landschap ('plannen') te genereren waarmee de in de analyse beschreven problemen worden aangepakt. Hydrologische inzichten maken het mogelijk hiervoor oplossingsrichtingen te
ontwerpen die in concrete, op de hydrologie gebaseerde planningsmaatregelen zijn uit
te werken (figuur 37). Voor de grondgebruiksproblematiek ten gevolge van de ruimtelijke relaties via de stroming van water zijn in principe een drietal oplossingsrichtingen
denkbaar (figuur 3-8):
- herordening van het grondgebruik, waarbij de ruimtelijke eenheden binnen de hydrologische landschapsstructuur worden benut om grondgebruiksvormen zodanig te situeren dat zij niet langer - of juist in optimale vorm -via relaties door waterstromen aan
elkaar zijn gerelateerd;
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- aanpassing van het grondgebruik waarbij de aard van het grondgebruik wordt gewijzigd opdat negatieve beïnvloeding van andere gebruiksvormen niet meer optreedt;
- manipulatie van de hydrologische landschapsstructuur waarbij door ingrepen in
hydrologische processen wordt getracht bestaande ruimtelijke relaties te verbreken
("isolatie") of juist de oorspronkelijke samenhangen te "herstellen".
Het zijn met name de oplossingsrichtingen herordening en manipulatie die tot het
domein van de landschapsplanning behoren. De eerste optie heeft betrekking op het
strategische planvormingsniveau (de 'bestemming'). In figuur 3.9 is weergegeven
welke concrete planningsmaatregelen op het vlak van de ruimtelijke situering van het
grondgebruik deze oplossingsrichting mogelijk maakt. De manipulatie betreft het operationele planvormingsniveau (de 'inrichting' van het landschap). De bijbehorende
planningsmaatregelen zijn geschematiseerd in de figuren 3.10 t/m 3-12.

De evaluatie

fase

De evaluatie in het ontwerpproces omvat de toetsing van de uit de synthese voortkomende planvoorstellen. Deze evaluatie omvat de volgende stappen (figuur 3.13):
- het vertalen van de planvoorstellen in hydrologische termen;
- het doorrekenen van de hydrologische effecten;
- het beoordelen van de geconstateerde effecten.
De laatste fase maakt het mogelijk om aan te geven of de planvoorstellen al dan niet
voldoen. Is dat niet, of in onvoldoende mate, het geval of worden onaanvaardbare
(neven)effecten verwacht, dan wordt teruggekoppeld naar voorgaande fasen in het
ontwerpproces. Deze iteratieve procedure wordt voortgezet totdat de ontwerpdoelen
in voldoende mate zijn verwezenlijkt en er geen belangrijke, ongewenste neveneffecten meer worden gevonden.

VOORBEELDSTUDIES:
TOEPASSINGEN VANDE WATERSYSTEEMBENADERING VOOR LANDSCHAPSPLANNING
(Hoofdstukken 4, 5en 6)
De watersysteembenadering voor landschapsplanning is ontwikkeld, aangescherpt
en getoetst in een serie voorbeeldstudies. Een drietal van deze studies, die allen betrekking hebben op het stroomgebied van de Regge in Overijssel (figuur 4.1), zijn besproken. Bij deze drie voorbeelden verschilt de nadruk op de hiervoor besproken fasen van
de watersysteembenadering.

Een analyse van het stroomgebied

van de Regge (hoofdstuk 4)

Voor het stroomgebied van de Regge zijn de geologische genese, de occupatiegeschiedenis en de hydrologische landschapsstructuur geanalyseerd. Bij dit laatste onderdeel is een onderscheid gemaakt tussen de grond- en oppervlaktewaterstromingsstelsels in een historische (circa eerste helft 19-e eeuw) en een huidige situatie (respectievelijk de figuren 4.14 en 4.24 en de figuren 4.26 en 4.27). Een vergelijking van beide
situaties toont aan dat ingrijpende veranderingen zijn opgetreden. De belangrijkste van
deze veranderingen zijn in figuur 4.25 geschematiseerd. Een aanzienlijk deel van de
voormalige exfiltratiegebieden isverdwenen (figuur 4.28).
Vervolgens is een analyse gemaakt van de wijze waarop het grondgebruik ('natuurgebieden', waterwinning en landbouw) in de hydrologische landschapsstructuur is gepositioneerd en welke consequenties daaruit voortvloeien voor (de relaties tussen) deze
grondgebruiksvormen. Uit de analyse komt een probleemdefinitie naar voren die kan
worden opgevat als een uitwerking van de problematiek van de Nederlandse zandgebieden in algemene zin.
Het meest opvallend is de problematiek van de natuurgebieden. De hydrologische veranderingen -vergeleken met de historische situatie - gaan gepaard aan een afname van
de differentiatie aan milieutypen in het gebied. Vooral het verdwijnen van gebieden
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met natte condities is evident (figuur 4.33). Het voormalige netwerk van uitgestrekte,
nauw met elkaar verbonden natte gebieden isuiteengevallen in een serie kleine geïsoleerde eenheden. De relaties met de zeer intensief urbaan en agrarisch gebruikte
omgeving (vergelijk met figuur 4.35) betekent dat de toekomstperspectieven voor deze
nog resterende natte gebieden niet rooskleurig zijn.
Het veelvuldig voorkomen van urbaan of agrarisch gebruik in de intrekgebieden van
de waterwingebieden (figuur 4.34) betekent een bedreiging van de kwaliteit van het
gewonnen water. Gezien de te verwachten groei van de vraag naar drinkwater en de
bijdrage van de waterwinning in de verdrogingsproblematiek, zal het vraagstuk rond
de winning van water steeds nijpender worden.

Planvorming op het strategische

niveau (hoofdstuk 5)

Bij de planvorming op het strategisch niveau is ervoor gekozen om uit te gaan van
het casco-concept. Als gevolg van deze keuze staat het ontwerp van een landschappelijk 'raamwerk' dat duurzame randvoorwaarden schept voor de ontwikkeling van de
meest bedreigde vormen van grondgebruik centraal. De op de hydrologie gebaseerde
planningsmaatregelen kunnen daarbij worden benut om dit raamwerk zodanig in de
hydrologische landschapsstructuur te situeren, dat:
- negatieve beïnvloeding van het raamwerk via de stroming van water vanuit de omgeving wordt voorkomen of wordt geminimaliseerd;
- de randvoorwaarden ontstaan voor de ontwikkeling en instandhouding van de voor
de betreffende gebieden karakteristieke milieudiversiteit en landschappelijke patronen.
Het plan (figuur 5.6) isvia een stapsgewijze procedure tot stand gekomen. Het scheppen van gunstige randvoorwaarden voor herstel en ontwikkeling van gebieden met
natte milieucondities heeft daarin een centrale rol gespeeld. Het herstel en de duurzame bescherming van de voornaamste grondwaterstromingsstelsels is hiervoor een
essentiële conditie. In de eerste stap van de planvorming is voorgesteld deze conditie
te realiseren door de in- en uitgangen van de betreffende stromingsstelsels als natuurgebieden in het raamwerk op te nemen (figuur 5.1). Nog resterende natte gebieden
vertegenwoordigen - ondanks de bedreigingen - in het licht van de hier gestelde planningsopgave een belangrijk potentieel. De belangrijkste van deze gebieden, alsmede
de gebieden die nodig zijn voor de bescherming daarvan, zijn in de tweede planvormingsstap in kaart gebracht (figuur 5.4). Tenslotte is in de laatste stap een aantal van de
karakteristieke patronen van beken en beekdalen aan het plan toegevoegd (figuur 5.5).
Het uiteindelijke plan omvat een serie ruimtelijk aan elkaar gerelateerde gebieden die
een afspiegeling vormen van de voornaamste abiotische patronen in het stroomgebied
van de Regge (figuur 5.6). Door toepassing van de planningsmaatregelen uit de watersysteembenadering voor landschapsplanning zijn gebieden in het raamwerk opgenomen die via hydrologische relaties met elkaar samenhangen, opdat ze als een min of
meer zelfstandige eenheid kunnen functioneren. Uit de figuren 5.6 en 5.7 blijkt voorts
dat het plan perspectieven biedt voor het gehele scala aan milieucondities dat het
gebied oorspronkelijk heeft gekenmerkt. Gebieden met overeenkomstige en gebieden
met elkaar opeenvolgende reeksen van verschillende milieucondities (gradiënten) kunnen tot ontwikkeling komen.

Planvorming op het operationele

niveau (hoofdstuk 6)

De planvorming op het operationele niveau omvat het ontwikkelen en evalueren
van inrichtingsvoorstellen voor een combinatie van drinkwaterproductie met de ontwikkeling van (nieuwe) natte natuurgebieden. Deze studie heeft geresulteerd in het
'Voorbeeldplan NADORST'. Het studiegebied is een hydrologisch samenhangend deel
van het stroomgebied van de Regge (figuur 6.1). Er is een computer-model gebruikt
waarmee de grondwaterstromingen en daarin optredende veranderingen kunnen worden gesimuleerd.
De planvorming volgt de watersysteembenadering voor landschapsplanning. Dit resulteert in een 'werkwijze met een analyse- en twee ontwerp-fasen (figuur 6.2). In de analyse zijn de belangrijkste abiotische, biotische en antropogene patronen en processen
besproken. De hydrologische analyse neemt daarin een centrale plaats in (figuren 6.6
en 6.7). De eerste ontwerp-fase heeft een strategisch karakter en omvat een systematiXVII

sehe verkenning van de ontwikkelingsmogelijkheden van het plangebied. Hiertoe zijn
'ruimtelijke modellen' afgeleid via 'herordening' van het grondgebruik op basis van de
hydrologische landschapsstructuur (figuur 6.8). Deze modellen zijn (hydrologisch) geëvalueerd (figuren 6.9 t/m 6.11) om een keuze te kunnen maken voor een ontwikkelingsrichting van het gebied. In de tweede ontwerp-fase isdeze richting -in een cyclische afwisseling met de hydrologische evaluatie -uitgewerkt tot een inrichtingsplan.
Hierbij zijn planningsmaatregelen voorgesteld die ingrijpen op de bestaande hydrologische landschapsstructuur. Het betreft de introductie van een nieuw waterproductiegebied (figuur 6.14), wijzigingen van het oppervlaktewaterstelsel (figuur 6.15) en veranderingen in het bodemgebruik. De hydrologische condities zijn gesimuleerd (figuren
6.16 t/m 6.18) en de voornaamste implicaties voor waterwinning (tabel 6.2; figuur 6.19)
natuur (figuren 6.20 en 6.21) en landbouw (figuur 6.22) zijn aangegeven. Het landschapsplan (figuur 6.23) geeft een ruimtelijke vertaling van de voorgestelde maatregelen.
De voorbeeldstudie maakt duidelijk dat er mogelijkheden zijn om de productie van
drinkwater te combineren met de ontwikkeling van (nieuwe) natte natuurgebieden.
Cruciale aandachtspunten blijken de techniek, de lokatie en de omvang van de waterwinning en de inrichting van het oppervlaktewaterstelsel. Door deze factoren af te
stemmen op de kenmerken van de hydrologische landschapsstructuur, blijft de beïnvloeding daarvan beperkt en kan herstel naar een meer 'natuurlijke' toestand optreden.
Is zo'n situatie eenmaal bereikt, dan is de belangrijkste basis voor strijdigheid tussen
'waterwinning' en 'natuur' verdwenen. Vanuit dit perspectief bezien heeft het realiseren
van een combinatie van waterwinning en natuurontwikkeling dan ook een belangrijke
strategische betekenis voor de aanpak van het verdrogingsvraagstuk in de Nederlandse
zandgebieden.

EPILOOG (Hoofdstuk 7)
De resultaten van het

onderzoek

De ecologisch-functionele betekenis van water voor landschapsplanning is in dit
proefschrift uitgewerkt. Twee concepties, de hydrologische landschapsstructuur en de
watersysteembenadering voor landschapsplanning zijn daarbij geïntroduceerd. Het
proefschrift kan daarmee worden opgevat als een hydrologische interpretatie van de
'landschapsecologisch' georiënteerde landschapsplannings-traditie die vooral onder
invloed van het werk van McHarg tot ontwikkeling is gekomen.
De voorbeeldstudies uit dit proefschrift tonen aan dat op basisvan hydrologische kennis landschapsplannen kunnen worden ontworpen. De 'watersysteembenadering voor
landschapsplanning' is een methodiek om deze kennis op gesystematiseerde wijze in
het ontwerpproces te integreren.
Op deze wijze kunnen inzichten omtrent één van de meest cruciale factoren voor het
functioneren van landschappen planvormend worden benut. Kennis van het ruimtelijk
relatiestelsel ten gevolge van de stroming van water leidt tot een beter begrip van de
problematiek in het landschap en de mechanismen die daarvoor verantwoordelijk zijn.
De patronen die samenhangen met de hiërarchisch geordende hydrologische landschapsstructuur vormen dankbare aanknopingspunten voor het ontwerp van een herkenbaar landschap, waarin de onderliggende functionele structuur tot expressie wordt
gebracht. Bijvoorbeeld in de vorm van ecologische netwerken die de differentiatie van
milieucondities in het gebied omvatten en tevens zo goed mogelijk zijn gevrijwaard
van storende relaties via de stroming van water. Het gecombineerd tot ontwikkeling
brengen van waterwingebieden en (natte) natuurgebieden kan een bundeling van
krachten betekenen in de strijd tegen de verdroging.
De gebieden met natte milieucondities hebben voor landschapsplanning in de
Nederlandse zandgebieden een strategische betekenis. In deze lage en natte gebieden
komen - in verband met hun specifieke ruimtelijke positie aan de uitgangen van grondwaterstromingsstelsels en hun relatie met de oppervlaktewaterstromingsstelsels - een
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groot deel van de problemen uit deze landschappen samen. Gezien de ligging aan de
drainage-basis van de betreffende hydrologische stromingsstelsels hebben deze natte
laagten een belangrijke conditionerende werking op gebieden 'hoger' in het landschap.
Met andere woorden, het scheppen van gunstige condities voor de ontwikkeling van
deze natte gebieden betekent doorgaans een herstel van de ecologische kwaliteit van
het landschap in breder verband. Het zoeken naar oplossingen voor de problemen in
de Nederlandse zandgebieden krijgt op deze wijze een voor de hand liggend startpunt.
De planningsarbeid kan in eerste instantie worden geconcentreerd op hetgeen één van
de zwakste, maar tevens ook een van de meest bepalende schakels in de keten van het
landschap toeschijnt.
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1 PROLOOG
1.1 Water en landschapsarchitectuur
1.1.1 De esthetische betekenis van water
Water speelt - al van oudsher - een belangrijke rol bij de vormgeving en inrichting
van onze leefomgeving. De vele gunstige eigenschappen van water liggen daaraan ten
grondslag. Klassiek is het gebruik van de specifieke visuele en auditieve kenmerken
van water in het ontwerp van tuinen en parken (Jellicoe andJellicoe, 1971;Campbell,
1978). In samenhang met deze zintuiglijk ervaren kwaliteiten ishet water ook om zijn
mystieke, verwijzende betekenis toegepast1. De tuinen van het Alhambra in Spanje
(circa 1330-1390), die van de keizerlijke paleizen in Peking (17e -18e eeuw) en Kyoto
(circa 1620 -1663),van de villa's d'Esté (1550) en Lante (circa 1566) uit de Italiaanse
barok, van Versailles bij Parijs (17e eeuw), van Stourhead (1714-1764) in Engeland en
het Lovejoy Plaza in Portland, Oregon (1966) zijn voorbeelden uit een baaierd van culturen en perioden waarin de esthetische kwaliteiten van water steeds weer op een
eigen wijze tot expressie zijn gebracht (figuur 1.1).
Diverse auteurs hebben gepoogd de esthetische kwaliteiten ook op een schaal van het
landschap te classificeren en voor de planvorming toepasbaar te maken. Zie hiervoor
bijvoorbeeld Burton Litton et al. (1974). In Nederland is hieraan aandacht besteed in
het kader van de zogenaamde SWNBL-studie2. Dit heeft onder andere geresulteerd in
een indeling van de Nederlandse landschappen op grond van de visueel-ruimtelijke
betekenis van het water en het waterbeheer (DeJongh en Vaessen, 1985) en in een
studie over de beleving van het water in de Krimpenerwaard (Coeterier et al., 1986).
Gedurende het SWNBL-onderzoek is evenwel de overtuiging gegroeid dat bij het ontwikkelen van een visie over de wijze waarop in de landschapsplanning met het water
en het waterbeheer dient te worden omgegaan, de focus op alleen visueel-ruimtelijke
aspecten te beperkt is (DeJongh et al., 1986)'. In de laatste twee studies binnen het
thema "water en landschap(sbeeld)" van de SWNBL-studie (Farjon et al., 1990-a; Farjon
et al., 1990-b), heeft deze vaststelling geleid tot een bredere benadering van de landschapsplanning op hydrologische grondslag. Dit is het perspectief van waaruit ook in
het onderhavige proefschrift het water wordt beschouwd.

1.1.2 De ecologisch-functionele

Figuur 1.1.
Hetgebruik van de esthetische aspecten van
water hij de vormgeving van de leefomgeving. Viervoorbeelden uil verschillende
perioden en culturen: het Alhambra (14-e
eeuw), VillaLante (16-e eeuw), Stourhead
(18-e eeuw) en Lovejoy Plaza (20-e eeuw).
Figure 1.1.
The use of the aesthetic qualities of water
for the design of the environment.
Four examples from different periods and
cultures: the Alhambra (14-th century),
VillaLante (16-th century), Stourhead
(18-th century) and Lovejoy Plaza
(20-th century).

betekenis van water

Landschapsplanning op hydrologische grondslag impliceert - naast de visueel-ruimtelijke en de poëtische kwaliteiten - het benutten van wat de "ecologisch-functionele"
betekenis van het water kan worden genoemd. Hierbij staan de hydrologische processen, de daaruit voortvloeiende relaties in ruimte en tijd en de resulterende milieucondities en ruimtelijke patronen in het landschap centraal. Simonds (1983) verwijst naar
deze betekenis wanneer hij de voordelen voor landschapsplanning signaleert die zijn
verbonden aan de beschouwing van complete stroomgebieden4. Ferguson (1983; 1985;
1987; 1992) pleit voor een geïntegreerde kijk op hydrologische processen als basis voor
planvorming5, waarbij hij naar analogie van de landschapsecologie de term "landscape
hydrology" introduceert. In een essay over een nieuwe esthetica voor stads- en landschapsontwerp verbindt Spirn (1988) de potenties van de visuele, poëtische en ecologisch-functionele kwaliteiten van het water voor inrichting en vormgeving6. Ook Toth
(1990) onderschrijft de potenties van hydrologische systemen als basis voor planvor-

ming. Hij stelt zelfs voor op basis daarvan nieuwe 'landschapspatronen' te ontwerpen 7 .
De ecologisch-functionele betekenis van water heeft overal ter wereld en altijd een rol
gespeeld bij occupatieprocessen. Niet voor niets is de beschikbaarheid van voldoende,
zoet water daarbij één van de meest bepalende vestigingsfactoren geweest. Niettemin
is de bewuste aandacht voor dit aspect vanuit het perspectief van de landschapsplanning betrekkelijk nieuw8. Illustratief hiervoor is bijvoorbeeld de studie van Blom en
Osinga (1986) van negen adviezen landschapsbouw uit de periode 1981-1985.In de
betrokken adviezen blijft de aandacht voor water beperkt tot de presentatie van kaarten van waterlopenstelsels en grondwatertrappen. Slechts in één van de deeladviezen
wordt, via een isohypsenkaart, ingegaan op de grondwaterstroming. In de probleemstelling en de planvorming wordt evenwel nauwelijks op deze informatie ingespeeld.
Na het midden van de jaren tachtig komt er verandering in deze situatie. Er verschijnen
publicaties die getuigen van de toegenomen belangstelling voor de ecologisch-functionele kwaliteit van water in de ruimtelijke planvorming9 (zie bijvoorbeeld: Anonymus,
1985-a;Kuiper enJongman, 1985;De Bruin et al., 1987;De Zeeuw et al., 1987;
Anonymus, 1989-a; Harsema, 1989; Smeets et al., 1989). Meer specifiek wordt geconstateerd dat 'het water' voor de landschapsontwikkeling van de zandgebieden een doorslaggevende rol speelt (zie Kerkstra en Overmars, 1985;Van Buuren, 1986; Anonymus,
1987-a; Kerkstra en Vrijlandt, 1988; Farjon et al., 1990-a; Farjon et al., 1990-b; Van
Buuren et al., 1991). Dit was dan ook het moment om te starten met de systematische
verkenning van de ecologisch-functionele betekenis van water voor de landschapsplanning die heeft geleid tot onderhavig proefschrift.
De keuze om de ecologisch-functionele betekenis van water voor landschapsplanning
centraal te stellen, tenslotte, impliceert een aansluiting bij de 'landschapsecologisch'
georiënteerde landschapsplanningstraditie die met name onder invloed van het werk
van McHarg ("Design with Nature", 1969) tot ontwikkeling is gekomen. In het huidige
planningsdebat staat deze planningsoriëntatie volop in de aandacht, getuige de discussies rond duurzame ontwikkeling, ecologische hoofdstructuur, natuurontwikkeling en
de ecologie in de stad (zie bijvoorbeeld: Vroom, 1981;Spirn, 1984, 1988; Steiner, 1991;
Farjon, 1990-a en -b;Toth, 1990;Harms et al., 1991;Cook and Hirschman, 1991;
Tjallingii, 1993;Harms, 1995;Kamphuis et al., 1995;Tjallingii, 1996)10.

1.2 De zandgebieden van Nederland
1.2.1 De landschappen

in de

zandgebieden

De 'zandgebieden' is een verzamelnaam voor de landschappen met voornamelijk
zandgronden in Noord-, Oost-, Midden- en Zuid-Nederland (figuur 1.2; Keuning, 1955;
Anonymus, 1965).
Hoewel van eerdere bewoning en ontginning sprake is geweest (Bloemers et al., 1981),
nam de voor het huidige landschap belangrijkste occupatie van de zandgebieden in het
begin van de Middeleeuwen een aanvang (Keuning, 1955;Lambert, 1971;Hendrikx,
1989). De landschapstypen die hierbij zijn gevormd worden aangeduid als het esdorpen- en het kampenlandschap (Bijhouwer, 1971)11.
In deze landschapstypen kunnen de volgende karakteristieke en onderling samenhangende functionele en ruimtelijke eenheden worden onderscheiden: de akkers of essen,
de wei- en hooilanden, de (heide)velden en de nederzettingen12. De natuurlijke condities waren van doorslaggevende betekenis voor de situering en onderlinge relaties van
deze eenheden. De van nature meest vruchtbare gronden met goede waterhuishoudkundige eigenschappen werden als akker of es in gebruik genomen. De lager gelegen
vochtig tot natte beekdalgronden dienden als weide- of hooilanden. De velden (doorgaans te weinig vruchtbaar en te nat of te droog om in cultuur te nemen) werden
beweid met schapen en gebruikt voor strooisel-winning. De nederzettingen kwamen
tot ontwikkeling op de overgang van de hogere naar de lagere gronden: op droge
plekken, maar binnen het bereik van (grond)water.

W'
Figuur 1.2
Depleistocene zandgebieden van
Nederland.
Figure 1.2
Thepleistocene sandy areas of the
Netherlands. Theseareas are characterised by sandy soils, developed in pleistocene deposits.

1.2.2 Ontwikkelingen

in de

zandgebieden

Onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen zijn de landschappen van de
zandgebieden steeds aan veranderingen onderhevig geweest. Slicher van Bath (1957;
1977) en Bieleman (1987) wijzen op deze dynamiek11 die zich onder andere uitte in
een afwisseling van perioden waarin cultuurgronden werden verlaten en perioden van
herontginning. Tot in de eerste helft van de 19e eeuw lieten dergelijke veranderingen
de ruimtelijke karakteristieken van de zandgebieden evenwel intact.
Vanaf het midden van de 19e eeuw ondergaan de zandgebieden, onder invloed van
agrarische en urbane processen, snelle en ingrijpende veranderingen. Gestuurd door
met name technologische en economische ontwikkelingen wijzigt de aard van de landbouw zich fundamenteel. Daarbij verdwijnt de functionele samenhang tussen de ruimtelijke eenheden uit het traditionele landschap. De woeste gronden worden in cultuur
genomen. De landbouwkundige productie intensiveert en vertoont een schaalvergroting. Het ruimtebeslag voor steden, dorpen en infrastructuur neemt sterk toe. Deze veranderingen leiden uiteindelijk tot uniformering en fragmentering van de oorspronkelijklandschapspatronen (Anonymus, 1980; Kerkstra en Overmars, 1985; Buitenhuis et
al., 1986; Dirkx en De Veer, 1988; Kerkstra en Vrijlandt, 1988; De Regt, 1989;Van
Buuren et al., 1991).
Door Kerkstra en Overmars (1985) is dit proces treffend geïllustreerd voor het centrale
deel van de Achterhoek (figuur 1.3). Het oorspronkelijke landschap van de zandgebieden kende een duidelijke, mede door de samenhang tussen gebruik en abiotische condities bepaalde structuur. De met houtwallen omzoomde, fijnkorrelige patronen van de
cultuurgronden vormden een sterk contrast met de uitgestrekte 'woeste' gronden met
grote ruimtematen (figuur 1.3-a). In de huidige situatie (figuur 1.3-b) is deze oorspronkelijke landschapsstructuur geüniformeerd en gefragmenteerd, vooral door het verdwijnen van gebieden met (extreem) kleine en (extreem) grote ruimtematen.
Achter deze ontwikkeling in de zandgebieden gaat een scala aan milieuproblemen
schuil. De belangrijkste daarvan zijn:
- een nivellering van milieucondities en -verschillen voor wat betreft voedselrijkdom en
vochtigheid (zie bijvoorbeeld: De Molenaar, 1980;Anonymus, 1981;Baaijens, 1985;
Weinreich en Musters, 1989; Van Beusekom et al., 1990;Verdonschot, 1990;
Anonymus, 1993-a; Bink et al, 1994);
- een afname van de diversiteit en kwantiteit van flora en fauna (zie bijvoorbeeld:
Westhoffet al., 1973;De Molenaar, 1980;Anonymus, 1981;Bloemendaal en Roelofs,
1988; Weinreich en Musters, 1988; Bink et al, 1994);
- een aantasting van de kwaliteit en kwantiteit van het grondwater en het oppervlaktewater (zie bijvoorbeeld: Vissers et al., 1985; Braat et al., 1987;Van Duijvenbooden et
al., 1987; De Wit en Bleuten, 1988;VanAmstel et al, 1989; Beugelink et al., 1989;
Leuven en Bles, 1989; Rolf, 1989; Engelen et al., 1990);
- een bedreiging van het agrarische productie-milieu (Van der Weijden et al., 1984;Van
der Stee, 1989;De Wit, 1989;De Zeeuw en Albrecht, 1990);
- een vermindering van de recreatieve toegankelijkheid (Van der Voet, 1987);
- een achteruitgang van de vitaliteit van bossen (Oosterbaan en Van den Burg, 1988;
Zwart, 1989).
Dit samenhangende complex van problemen vormt de achtergrond waartegen het
onderhavige onderzoek dient te worden geplaatst.

1.2.3 Een spanningsveld

van

grondgebruikscategorieën

De problematiek als beschreven voor de zandgebieden laat zich typeren in termen
van het door Kerkstra en Vrijlandt (1988) voorgestelde spanningsveld tussen categorieën van grondgebruik14 (vergelijk De Bruin et al., 1987; Sijmons, 1991). Zij onderscheiden enerzijds vormen van grondgebruik met relatief lange ontwikkelingstijden, die
continuïteit in ruimte en tijd vereisen en die voornamelijk onder de verantwoordelijkheid van overheden vallen (de 'laagdynamische vormen van grondgebruik').
Anderzijds zijn er grondgebruiksvormen die relatief frequent (technische) aanpassingen
van het landschap vereisen en waarbij beslissingen van individuen op basis van eco-
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b. Hetkaartbeelduit 1975ver
vertoont eenuniformengefragmenteerd patroonzonderduidelijkeverschillen inruimtematen
b.Themapfrom 1975reflectsuniformandfragmentatedpatterns,inwichtheformer contrasts betweenenclosedandopenareas
disappeared.

Figuur 1.3
Hetpatroon van bossen, houtwallen en andere beplantingen van bet centrale deel van de Achterhoek in 1852
(a) en 1975 (b).
Figure 1.3
Thepatterns offorests, hedgerows, and tree-plantations of the Achterhoek region in the eastern part of the
Netherlands in 1852 (a) and 1975 (b).and open areas disappeared.
Bron/Source :Kerkstra en Overmars, 1985.

nomische overwegingen doorslaggevend zijn (de 'hoogdynamische vormen van grondgebruik')'\
Aan de basis van het spanningsveld tussen 'hoog'- en 'laagdynamische' vormen van
grondgebruik ligt de waarneming van een fundamentele tegenstrijdigheid in de aanspraken uit de samenleving op de (natuurlijke) leefomgeving. Enerzijds zijn mensen als
organismen in biologisch en emotioneel opzicht afhankelijk van de natuur. Anderzijds
biedt de natuur niet zonder meer een woonplaats; de mens moet zich die scheppen via
transformatie van de natuur (Heidegger, 1971;Schuurman, 1972;Spirn, 1988; Toulmin,
1990). Het landschap kan vanuit deze visie worden opgevat als "verbouwde, getransformeerde natuur" (Kleefmann, 1984). De intensiteit waarmee momenteel de transfor4

matie plaats vindt, bedreigt evenwel de mogelijkheden om emotionele en biologische
relaties met de natuur te onderhouden, en daarmee één van de fundamentele bestaansvoorwaarden voor alle vormen van leven. In zijn boek 'Het verlangen naar de natuur'
refereert Thomas (1990) aan deze tegenstrijdigheid wanneer hij concludeert: "De vroege nieuwe tijd (begin 19e eeuw -MvB) heeft dus gevoelens voortgebracht die het voor
de mens steeds lastiger zouden maken zich te kunnen vinden in de niets ontziende
methoden waarmee de dominantie van hun soort verworven was. Aan de ene kant
zagen zij een onmetelijke toename in comfort, lichamelijk welzijn en gezondheid van
mensen; aan de andere kant namen ze een meedogenloze uitbuiting van andere vormen van bezield leven waar. Erbestond dus een groeiend conflict tussen de nieuwe
gevoeligheden en de materiële grondslagen van de menselijke samenleving. Een mengeling van compromissen en verheimelijking heeft tot dusverre verhinderd dat het
noodzakelijk werd dit conflict helemaal op te lossen. De kwestie kan echter niet geheel
en al ontweken worden en het is zeker dat zij weer opduikt. Men zou kunnen zeggen
dat het een van de tegenstellingen iswaarop de moderne beschaving is gegrondvest.
Naar de uiteindelijke gevolgen ervan kunnen we slechts gissen." (p. 319). Ook
Kleefmann en Van der Vlist (1989) refereren aan deze tegenstrijdigheid wanneer zij
spreken van het spanningsveld tussen ruimtelijke dynamiek en fysieke duurzaamheid.
Kijken we vanuit dit perspectief naar de (recente) ontwikkelingen in de zandgebieden
dan kan worden gesteld dat de intensieve en dynamische ontwikkelingen, voortvloeiend uit de 'hoogdynamische' grondgebruikscategorie, de landschappen domineren. De
koppeling tussen de aard en de locatie van het grondgebruik en de natuurlijke patronen en processen - eens kenmerkend voor het goeddeels in de middeleeuwen
gevormde landschap - is voor een belangrijk deel verloren gegaan. De kwetsbare, het
meest aan de (natuurlijke) abiotische condities gebonden vormen van grondgebruik
staan onder grote druk16. Het zijn met name de
(natuurgebieden met natte tot vochtige milieuomstandigheden die zijn verdwenen.
Daarnaast wijzen de milieuproblemen op een zodanige exploitatie van het natuurlijk
systeem, dat de gebruiksmogelijkheden van het landschap voor bijvoorbeeld de drinkwaterwinning en ook de landbouw worden bedreigd.

1.2.4 De rol van het water
Het water, c.q. de hydrologische processen en de daaruit resulterende ruimtelijke
relaties in het landschap, speelt in de problematiek van de zandgebieden een centrale
rol. Cruciale relaties tussen delen van het landschap ten gevolge van hydrologische
stromingsprocessen zijn verloren gegaan, geïntensiveerd of geëxtensiveerd, of hebben
- ten gevolge van de wijzigingen in de getransporteerde agentia - een andere inhoud
gekregen. Soms zijn ook nieuwe samenhangen ontstaan. Een evidente illustratie vormt
het vraagstuk van de 'verdroging', dat duidt op structurele (grond)waterstandsverlagingen (Braat et al., 1987;Van Amstel, et al., 1989;Rolf, 1989)17. De verdroging van het
landschap leidt tot een afname van het areaal met natte tot vochtige milieucondities
(Anonymus, 1993-a). Tegelijkertijd verdwijnt hiermee ook een wezenlijke component
van de gradiëntsituaties die de oorspronkelijke landschappen van de zandgebieden
karakteriseerden (Westhoff et al., 1973;Baaijens, 1985). Een belangrijk deel van de nog
resterende natte milieu's is zodanig in het landschap gepositioneerd dat beïnvloeding
vanuit het omringende intensief gebruikte landschap onvermijdelijk is18.Deze ontwikkeling ligt aan de basis van de afname en de bedreiging van de planten- en dierensoorten van de natte tot vochtige milieu's (Weinreich en Musters, 1988; Bink et al., 1994;
Grootjans, 1985).
De verdroging betekent voorts dat de patronen van beekdalen en overstromingsvlakten
uit het oorspronkelijke landschap verbrokkeld raken en nauwelijks meer herkenbaar
zijn (Van Buuren, 1993, 1994-a en 1994-b; zie ook Wolfert, 1991). De fundamentele,
abiotische structuur van het landschap komt hierdoor steeds minder in het ruimtelijk
beeld tot expressie. Dit is een van de factoren die bijdraagt aan de uniformering en
fragmentering van het landschap in de Nederlandse zandgebieden. In hoofdstuk 5
wordt uitgebreid op deze ontwikkeling ingegaan.

1.3 Theoretische oriëntatie van het onderzoek
1.3-1 Landschapsplanning

en het

ontwerpproces

Landschapsplanning is hier opgevat als een vorm van ruimtelijke planvorming
gericht op het ontwerpen van concrete voorstellingen van het landschap19. Het begrip
kan worden vergeleken met het uit de Angelsaksische literatuur bekende 'Landscape
Planning'(vergelijk ook: Hacket, 1971;Laurie, 1975;Lovejoy, 1979;Marsh, 1983;
Simonds, 1983;Steiner, 1991). De hier gebruikte interpretatie van de landschapsplanning verwijst naar twee van de door Laurie (1975) onderscheiden toepassingsvelden
binnen de landschapsparchitectuur, te weten de "landscape evaluation and planning"
en de "site planning". Het eerste veld omvat "the systematic study of large areas of land
and has a strong ecological and natural science base in addition to a concern for visual
quality. The history of human use and scurrent demands represents a third subject area
for analysis. ... The result is a land use plan or policy recommending the distribution
and type of development, for example, housing, industry, agriculture, highway alignment, and recreation within a framework of resource and amenity conservation. The
study area ideally coincides with a natural physiographic region, such as the watershed
of a major river or some other logical unit of land, but unfortunately these seldom coincide with county and state boundaries" (Laurie, 1975;p. 11). "Site planning isthe process in which the characteristics of the site and the requirements of the program for its
use are brought together in creative synthesis. Elements and facilities are located on the
land in its functional and aesthetic relationships and in a manner fully responsible to
program, site and regional context" (Laurie, 1975;p 11). Elementen van beide door
Laurie omschreven velden van toepassing zullen in de loop van dit onderzoek aan de
orde komen.

Het

ontwerpen

Het ontwerpen vormt de centrale activiteit binnen de landschapsplanning20. Hoewel
het ontwerpen zich moeilijk scherp laat definiëren21, zijn er vanuit de architectuurtheorie pogingen ondernomen om systematische ontwerpmethoden te ontwikkelen (zie
bijvoorbeeld Alexander, 1964;Focqué, 1975;Jones, 1970;Lang, 1987;Rowe, 1991).
Volgens Lang (1987) omvat een theorie over het ontwerpen van de leefomgeving een
viertal componenten. Zoals de matrix uit figuur 1.4 weergeeft, maakt hij een onderverdeling tussen "positive" of "normative" kenniselementen, die beide van een "procedural" of een "substantive" aard kunnen zijn.

De positieve

aspecten van het

ontwerpen

De positieve aspecten van het ontwerpen verwijzen naar objective kenniselementen die volgens Lang (1987) moeten bestaan uit "logically related, complete, internally
consistent and externally valid definitions and explanations" (p. 17).
De substantiële kennis in dit verband betreft de kennis van onze natuurlijke en
gebouwde leefomgeving en de rol die deze spelen in de samenleving. Binnen de positieve, substantiële kennis bestaat nog het onderscheid tussen de "natural environmental
theory" en de "person-environment theory". "Natural environmental theory deals with
the physical, chemical, and geological nature of the surroundings of people and other
organisms. ... The purpose for the development of this aspect of positive theory is to
provide the knowledge base for the understanding how the environment can be structured in different ways and how the physical nature of these structures interacts with
other aspects of the environment. ... It is here that the focus of concern of the individual design professions, rightly or wrongly, differentiates them. Landscape architects have
a much greater understanding of the processes of some aspects of the natural world
than architects have" (Lang, 1987;p 18).Hydrologische kennis behoort tot de "natural
environmental theory".
De positieve, procedurele kennis is gericht op de identificatie van objectiveerbare, rationele stappen in het ontwerpproces en betreft dus de methodologie van het ontwerpen. Een gezamenlijk element uit de vele ontwerpmethoden die zijn geopperd
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of Theory
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Normative
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Figuur 1.4
Het model van Lang voor de theorievorming over het ontwerp van de leefomgeving. Hij maakt daarbij een onderscheid
tussen een oriëntatie op 'positieve' en
'normatieve' kenniselementen die beide
vaneen
'procedurele'of'substantiële'
aard kunnen zijn.
Figure 1.4
The model concerning the major components of architectural theory as proposed
by Lang. In this model a 'positive' and a
'normative' orientation of theory are
distinguished. Thesubject matter of theory may be of a 'substantial' ora procedural' nature.
Bron / Source :Lang, 1987.
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Figuur 1.5
Het ontwerpproces kan schematisch worden voorgesteld als een cyclische afwisseling van drieprocedurele elementen:
analyse, synthese en evaluatie.
Normatieve inzichten geven richting
aan het proces.
Figure 1.5
A schematic representation of the design
process: a cyclic alternation of analysis,
synthesis and evaluation, directed by
normative decisions.

(Alexander, 1964; Foqué, 1975;Jones, 1970; Lang, 1987;Rowe, 199D is de cyclische
opeenvolging van analyse, synthese en evaluatie (figuur 1.5). Hypothese-stellende het ontwerpen sensu stricto -en hypothese-toetsende elementen -de terugkoppeling
van het ontwerp naar de initiële opgave -wisselen elkaar in die benaderingswijze af
(vergelijk Kleefmann, 1984; Lang,1987)22.
In de sequentie van hypothese-stellende en hypothese-toetsende elementen binnen het
ontwerpproces worden de contouren zichtbaar van de door De Groot (1961) in zijn
studie over de methodologie van het wetenschappelijk onderzoek voorgestelde "empirische cyclus". Deze omvat de fasen: observatie, inductie, deductie, toetsing en evaluatie. Beerling et al. (1972) stellen hieromtrent: "Het cycluskarakter komt daarin tot uiting
dat met de toetsing en evaluatie opnieuw observaties gemoeid zijn, die weer uitmonden in inducties, deducties, enz. Het consequente verloop van deze hele werkwijze
maakt het wetenschappelijke gehalte ervan uit." (p. 62).
De toepassing van systematische methoden heeft het wetenschappelijk karakter van
het ontwerpen vergroot. Niet alleen omdat op deze wijze de toepassing van wetenschappelijke kennis in het ontwerpen zijn intrede heeft gedaan. Ook de expliciete,
consequente beschrijving van de uitgevoerde (ontwerp)activiteiten, die de methoden
mogelijk hebben gemaakt, levert daaraan een bijdrage. Het ontwerpproces kan, mits
systematisch en expliciet uitgevoerd, als een methode voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek worden beschouwd (vergelijk Kleefmann,1984; Lang, 1987)

De normatieve aspecten van het ontwerpen
In het ontwerpen spelen naast objectieve kennis ook andere aspecten een rol. Het
gaat hier om "the different positions that have been taken or might be taken on what
the built environment and/or the design process should be. It is concerned with the
views of different designers or schools of design on what the role of the designer is,
what a good environment is, and how the design process should be carried out" (Lang,
1987; p. 19).
Substantiële, normatieve aspecten hebben betrekking op de selectie van kennis over
de leefomgeving die voor een bepaalde planningsopgave van belang wordt geacht.
Het centraal stellen van hydrologische kennis in dit proefschrift is zo'n keuze.
Omtrent de procedurele, normatieve aspecten constateert Lang (1987): "The processes
of designing can be subjected to detailed, if not scientific, scrutiny, although they seldom have been. This does not mean that the design proces can be scientific -by definition, design cannot be scientific. It means rather that the proces can be described and
explained using the methods of scientific or quasi-scientific research" (Lang, 1987; p.
19). Ook andere auteurs verwijzen naar deze normatieve aspecten (zie bijvoorbeeld
Foqué, 1975;Kleefmann, 1984;Rowe, 199DDit betekent dat analyse, synthese en evaluatie weliswaar als karakteristieke, in generieke termen te beschrijven elementen van het ontwerpproces kunnen worden voorgesteld, maar dat deze zijn ingebed in een normatieve context die voor de uiteindelijke
uitkomst van het proces doorslaggevend is. Het ontwerpen omvat meer dan het op
grond van gedegen, substantiële kennis en op systematische wijze, via expliciete procedures, afleiden van hetgeen "waarschijnlijk" of zelfs "mogelijk" is;het uiteindelijke
doel is om uit te vinden wat "wenselijk" is (vergelijk DeJong, 1992)23. De normatieve
context voor onderhavig proefschrift omvat naast de reeds gememoreerde keuze voor
het water als centraal punt van aandacht de hiervoor verwoorde interpretatie van de
problematiek in de zandgebieden en de navolgende formulering van de opgave voor
landschapsplanning.

1.3-2 Landschapsplanning

en haar

opgave

Het wezen van de architectonische opgave is reeds geformuleerd door Vitruvius
(33-22 v. Chr)24. Deze stelde dat een goed gebouw aan drie basis-voorwaarden moet
voldoen, zijnde "utilitas" (= bruikbaarheid/functionaliteit), "venustas" (= schoonheid)"
en "firmitas" (= hechtheid van de constructie)25. De Vitruviaanse drie-eenheid heeft het
ontwerp- en planningsdebat tot in de moderne tijd beïnvloed (Lang, 1987). In de
Nederlandse planningsliteratuur vinden we deze bijvoorbeeld terug in de discussies
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rondom het begrip 'ruimtelijke kwaliteit' (Anonymus, 1988-a; Dauvellier, 1991-a;
Keijsers, 1994). In de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening (Anonymus, 1988-a)
wordt dit begrip in een drietal samenhangende factoren opgesplitst: gebruikswaarde,
belevingswaarde en toekomstwaarde26. De driedeling van Vitruvius is hierin zonder
veel moeite te herkennen.
Een eigentijdse op het landschap betrokken interpretatie van de Vitruviaanse benadering treffen we aan bij Kerkstra en Vrijlandt (1988), Sijmons (199D en de Visie
Landschap (Anonymus, 1991-a). Zijtransformeren de functionaliteits-, schoonheids- en
hechtheids-dimensies in respectievelijk economische, esthetische en ecologische kwaliteiten27. De hechtheids-dimensie is hierbij ruim geïnterpreteerd en onder de noemer
van 'ecologische duurzaamheid' gebracht. Het daadwerkelijk integreren van de drie
kwaliteits-aspecten is geen gemakkelijke opgave28. Dit blijkt uit een aantal fundamentele dilemma's die in theoretische discussies over (landschaps-)planning en ontwerp
veelvuldig terugkomen. Voorbeelden van deze dilemma's zijn: de vorm-functie dichotomie29 en het spanningsveld tussen verschillende categorieën van grondgebruik, c.q.
tussen duurzaamheid en dynamiek (Kleefmann en Kerkstra, 1986-a en 1986-b; Sijmons,
1987; Kerkstra en Vrijlandt, 1988; Kleefmann en Van der Vlist, 1989).
In het verlengde van bovenstaande stellingname omtrent de architectonische opgave
wordt hier - in zeer algemene termen geformuleerd -de opgave van landschapsplanning gezien als het ontwerpen van landschappen met economische, esthetische en
ecologische kwaliteiten. De door Kerkstra (1991) gegeven plaatsbepaling van de (landschapsarchitectuur geeft vervolgens een richting aan voor de wijze waarop deze opgave kan worden aangepakt. Hij stelt: "Alswij de opgave van de ruimtelijke planning
omschrijven als het zoeken van de best denkbare, wederkerige aanpassing van samenleving en ruimte, dan is de architectonische discipline binnen deze opgave gericht op
de mogelijkheden tot aanpassing van de (fysiek) ruimtelijke orde aan de eisen van een
veranderende samenleving. Architectuur problematiseert in eerste instantie niet de
maatschappelijke aanspraken, maar de vorm van de ruimte." (pag 119-121).
Landschapsplanning richt zich vanuit deze visie op de situering van het grondgebruik
en op de inrichting en de vormgeving van het landschap.
Op grond van deze benadering wordt het spanningsveld tussen de verschillende categorieën van grondgebruik opgevat als onveranderbare randvoorwaarde voor de planvorming. Daarmee wordt tot uitdrukking gebracht dat het spanningsveld zich niet via
architectonische middelen laat 'oplossen'. De fundamentele aard en de verankering van
het spanningsveld in onze samenleving ligt daaraan ten grondslag. Bij het ontwerpen
van landschappen moet dan ook worden gezocht naar mogelijkheden om beide typen
aanspraken tot hun recht te laten komen. Dit standpunt ligt overigens in het verlengde
van het hoofddoel van de ruimtelijke ordening, zoals geformuleerd in de Derde Nota
over de Ruimtelijke Ordening (Anonymus, 1977) - en bekrachtigd in de Vierde Nota
(Anonymus, 1988-a):
"Het bevorderen van zodanige ruimtelijke en ecologische condities, dat:
a. de wezenlijke strevingen van individuen en groepen in de samenleving zoveel
mogelijk tot hun recht komen;
b. de diversiteit, samenhang en duurzaamheid van het fysisch milieu zo goed mogelijk
wordt gewaarborgd."

1.3-3 De landschapsplanningsopgave

voor de

zandgebieden

Vanuit de hiervoor beschreven optiek kan de problematiek van de zandgebieden
worden geduid als een gebrekkige ruimtelijke situering van de onderscheiden categorieën van grondgebruik30, waardoor deze elkaar in negatieve zin beïnvloeden. Zowel
de ruimtelijke relaties tussen de vormen van grondgebruik als de wijze waarop deze op
de aanwezige natuurlijke systemen zijn gesuperponeerd spelen daarbij een rol31.
Tegelijkertijd is duidelijk geworden dat de oorspronkelijke ruimtelijke structuur van de
betreffende landschappen verloren is gegaan zonder dat daarbij een duidelijke, nieuwe
ruimtelijke structuur is ontstaan. De fundamentele abiotische structuur van de betref-

fende landschappen komt steeds minder in het ruimtelijk beeld tot expressie.
De opgave voor de landschapsplanning in de zandgebieden kan nu als volgt worden
omschreven: het zodanig wijzigen van de locatie van het grondgebruik en van de
inrichting van het landschap dat de betrokken vormen van grondgebruik duurzaam tot
ontwikkeling kunnen komen en waarbij een ruimtelijke structuur wordt gevormd die
fundamentele natuurlijke patronen weer tot uitdrukking brengt. Duurzaam impliceert
in dit verband dat aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
- de negatieve (wederzijdse) beïnvloeding tussen vormen van grondgebruik dient te
worden voorkomen of geminimaliseerd;
- er moet worden ingespeeld op de potenties die het natuurlijke systeem biedt voor het
grondgebruik.
Deze typering van de landschapsplanningsopgave bevat verwijzingen naar zowel de
ecologische ('duurzaam', 'inspelen op de potenties van natuurlijke systemen'), de economische ('grondgebruik') als de esthetische ('duidelijke ruimtelijke structuur', 'expressie van natuurlijke patronen') kwaliteitsaspecten. Wel dient daarbij te worden bedacht
dat het een normatieve stellingname betreft die -wanneer concrete ontwerpopgaven
aan de orde zijn (hoofdstukken 5 en 6) - nader uitgewerkt zal worden.

1.3-4 Planningsconcepten
ken

voor de zandgebieden:

ruimtelijke

netwer-

De interpretatie van de planningsopgave voor de zandgebieden heeft aanleiding
gegeven tot een levendig debat. Hiervan getuigen bijvoorbeeld de publicaties van
Kleefmann en Kerkstra (1986), Kerkstra en Vrijlandt (1988), Anonymus, (1989-a), De
Regt (1989), Van Buuren et al. (1991), Dauvellier (1991-b), Opdam (1991), Schotman
(1991), Sijmons (1991), Van der Vlist Ü99D, Harms en Vlaanderen (1992), Vissers
(1993), Stroeken (1994). Naast soms scherpe tegenstellingen en verschillen van inzicht
is het opmerkelijk dat dit planningsdebat ook overeenstemming heeft gebracht op het
vlak van de toe te passen planningsconcepten. Een gemeenschappelijk element dat bij
de aanpak van de problemen van verschillende kanten wordt bepleit is het ontwerp
van 'ruimtelijke netwerken'.
Bij de planvorming voor dergelijke ruimtelijke netwerken gaat het om het maken van
voorstellen voor de realisering van aan elkaar gerelateerde clusters van (natuurgebieden ten behoeve van de ontwikkeling van bepaalde (combinaties van) grondgebruiksvormen en voor het herstel van ruimtelijke en temporele samenhangen in het landschap. Het Structuurschema Natuur- en Landschapsbehoud (Anonymus, 1980) introduceert het concept van de 'ecologische infrastructuur' (zie voorts ook Van Selm, 1985-a
en 1985-b; Dekker en Knaapen, 1986; Schoorl et al., 1988). In het Natuurbeleidsplan
(Anonymus, 1989-a) wordt de 'ecologische hoofdstructuur' voorgesteld, hetgeen kan
worden beschouwd als een ruimtelijke uitwerking van de ecologische infrastructuur op
nationaal beleidsniveau. Het 'casco-concept' (Kerkstra en Vrijlandt, 1988;Van Buuren et
al., 1991;Sijmons, 1991), maar ook de z.g. 'greenway movement' (Smith and Hellmund,
1993; Fabos en Ahern, 1995) zijn planningsconcepten waarin het ontwerp van dergelijke ruimtelijke netwerken vanuit een meer omvattend, multi-functioneel perspectief
wordt voorgesteld. De ruimtelijke netwerken wordt daarin naast een ecologisch doel
ook een betekenis toegedacht voor andere vormen van grondgebruik zoals extensieve
vormen van openluchtrecreatie, waterbeheer en houtproductie. Het casco-concept
vormt het perspectief van waaruit de planvorming in dit onderzoek zal worden uitgevoerd.

1.3.5 Het

casco-concept

Het casco-concept (Kerkstra en Vrijlandt, 1988;vergelijk De Bruin et al., 1987;
Anonymus, 1991-a; Van Buuren et al., 1991;Sijmons, 1991) behelst het ontwerp van
een landschapppelijk raamwerk of casco, bestaande uit een netwerk van gebieden dat
duurzaam de randvoorwaarden schept voor de ontwikkeling van de laag-dynamische
vormen van grondgebruik". In de door het raamwerk omsloten ruimte - de (landbouw)gebaiiksruimte -worden optimale omstandigheden geboden voor de hoogdynamische grondgebruiksvormen. Op deze wijze ontstaat een landschap met een sta-

biele structuur (het raamwerk) met daarbinnen ruimten die in relatief korte planningscycli, afhankelijk van economische en technische ontwikkelingen, heringericht kunnen
worden. Het concept gaat daarbij uit van:
- een herordening van het grondgebruik, gericht op de ruimtelijke scheiding van hoogen laag dynamische grondgebruiksvormen33;
- een vergroting van het areaal natuurgebied om het ecologisch functioneren van het
landschap te stimuleren.
Het casco-concept verwijst naar de door Kerkstra (1991) voorgestelde plaatsbepaling
van de landschapsarchitectuur: niet de maatschappelijke aanspraken op het landschap
als zodanig worden geproblematiseerd, maar de wijze waarop deze -via het grondgebruik -vorm krijgen in het landschap. Met andere woorden, het casco-concept stelt de
situering van het grondgebruik centraal in de aanpak van de landschapsplanningsopgave. Het is met name van belang zodanige locaties voor raamwerk en gebruiksruimte te
vinden dat aan de criteria voor duurzaamheid (§1.3.3)wordt voldaan. Hydrologische
processen en daarmee samenhangende ruimtelijke relaties spelen daarin een cruciale
rol34.
Op deze wijze beschouwd kan het casco-concept worden opgevat als een hypothese
omtrent de wijze waarop via landschapsplanning een bijdrage kan worden geleverd
aan het oplossen van de problematiek in de zandgebieden (Van Buuren et al, 1991).

1.4 De onderzoeksvragen
De beschrijving van de problematiek in de Nederlandse zandgebieden, de interpretatie van de opgave voor landschapsplanning hierbij en het belang van de ecologischfunctionele aspecten van het water geven aanleiding tot het formuleren van een tweetal centrale onderzoeksvragen:
1. hoefunctioneert het water in het landschap, c.q. als landschapsvormende factor?;
2. hoe kan gesystematiseerde hydrologische kennis in de landschapsplanning worden
toegepast?
Vanuit het hiervoor geponeerde gezichtspunt omtrent de planningsopgave voor de
zandgebieden -het wijzigen van de locatie van het grondgebruik -kan de eerste
onderzoeksvraag nader worden aangescherpt. Dit perspectief impliceert dat inzicht
nodig is in het stelsel van ruimtelijke relaties dat ten gevolge van hydrologische processen in het landschap aanwezig is en in de sturende mechanismen daarvoor. Dergelijke
inzichten zijn immers van essentieel belang voor een goede beschrijving en begrip van
de wijze •waarop vormen van grondgebruik elkaar in ruimtelijke zin beïnvloeden, c.q.
voor het afleiden van planningsmaatregelen voor de aanpak van de problemen. Op
grond van deze overwegingen kan de volgende subvraag worden geformuleerd:
1-a:wat zijn de sturende mechanismen voor het ruimtelijk relatiestelsel dat ten gevolge van hydrologische processen in het landschap kan worden onderscheiden en
hoe kan dit stelselworden beschreven?
Een belangrijk element van de planningsopgave betreft voorts de wijze waarop natuurlijke systemen in het landschap weer tot expressie kunnen worden gebracht. Vanuit dit
gezichtspunt dient dan ook te worden onderzocht welke concrete ruimtelijke patronen
onder invloed van het water, c.q. het daaruit resulterende relatiestelsel ontstaan. Dit
leidt tot de volgende uitwerking van de eerste onderzoeksvraag:
1-b:welke ruimtelijke patronen vloeien voort uit hetfunctioneren van het water, c.q.
uit het daaraan gekoppelde relatiestelsel?
Het aandachtspunt in de tweede onderzoeksvraag betreft de toepassing van de kennis
over het water in de landschapsplanning. Deze vraag verwijst naar de (methodische
aspecten van) de centrale activiteit in de landschapsplanning: het ontwerpen, c.q. het
ontwerpproces. Alsde drie hoofdonderdelen daarbinnen zijn aangemerkt: de analyse,
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de synthese en de evaluatie. Deze interpretatie van de tweede onderzoeksvraag geeft
aanleiding tot de volgende subvraag:
2-a: hoe kan gesystematiseerde hydrologische kennis in de drie hoofdonderdelen van
het ontwerpproces, respectievelijk analyse, synthese en evaluatie, worden gebruikt?
Daarnaast kan in de tweede onderzoeksvraag het gebruik van de hydrologische kennis
in concrete ontwerpopgaven worden herkend. Via voorbeeldstudies kunnen de toepassingsmogelijkheden van de verkregen inzichten (vraag 1) of methoden (vraag 2-a)
worden getoetst en zonodig aangescherpt. Deze gedachtengang sluit aan bij de opvattingen omtrent het gebruik van het ontwerpen als methode van onderzoek. Vanuit dit
perspectief kan de tweede onderzoeksvraag als volgt worden uitgewerkt:
2-b: hoe kan gesystematiseerde hydrologische kennis in concrete ontwerpopgaven
(voorbeeldstudies) worden gebruikt en welke implicaties omtrent de aanpak van
deproblematiek in de Nederlandse zandgebieden vloeien daaruit voort?

Opbouw van het

proefschrift

De opbouw van dit proefschrift volgt in grote lijnen de oriëntatie op basis van het
theoretische model van Lang. Na onderhavige proloog (het eerste hoofdstuk) volgt een
deel dat de positieve kenniselementen behandelt (hoofdstukken 2en 3). Hoofdstuk 2,
waarin water als landschapsvormende factor aan de orde komt, beschrijft de substantiële kennis. In hoofdstuk 3 staat het procedurele aspect centraal.
Het tweede deel van het proefschrift (hoofdstukken 4,5 en 6) beschrijft een drietal
voorbeeldstudies, die zijn gesitueerd in het stroomgebied van de Regge in Twente
(Overijssel). Na een analyse van dit gebied (hoofdstuk 4) volgen respectievelijk een
(landschaps)planningsstudie op een regionaal (hoofdstuk 5) en een subregionaal
(hoofdstuk 6) schaalniveau. De toepassing van de in het algemene deel van deze studie beschreven kennis, vanuit een specifieke normatieve invalshoek, staat daarbij centraal. Het proefschrift wordt afgesloten met een epiloog waarin kanttekeningen bij de
resultaten van deze studie worden geplaatst (hoofdstuk 7).

1 Spirn (1988) duidt opdeze betekenis wanneerzij stelt: "Waterand its use forhumanpurposes has great
potential to forge emotional, functionaland cognitive links betweenpeople and nature in thecity. Water
moves through thehydrologiecycle asliquid, solid, andgas;powered by thefireof thesun and theforceof
gravity, waterconnects air and earth,and living organisms. Watercomprises most of thehumanbody. ...
Like aprimordial magnet, waterpulls at aprimitive and deeply rooted part of human nature. Wateris asourceof life,power,comfort, fear, and delight; itis a symbol ofpurification, of both thedissolution of life and its
renewal. Thecreation of myths of manycultures portray wateras theprimary element from whichlifeemerged" (p. 119).
OokSimonds (1983) wijsthierop: "Freewateris theshining splendor of thenatural landscape. ...To some
degree wehumans stillseem toshare withour earliestpredecessors theurgentand instinctive sense that
drew to the water's edge" (p.47).
2 SWNBL staat voorStudiecommissie WaterbeheerNatuur, Bos enLandschap. Een overzicht vanalle
onderzoeksresultaten diein dit kaderzijn uitgevoerd kan wordengevonden in VanBeusekom etal.(1990).
3 Ditblijkt uit de volgendegevolgtrekking vandeauteurs: "Ditonderzoek isaanvankelijk vooralgericht op
"waterenlandschapsbeeld" (overeenkomstig het thema vande SWNBL-deelrapporten6, 6aen6c).
Gaandeweg ditonderzoek is in overleg met debegeleidingsgroep besloten tot verbreding van "wateren
landschapsbeeld" naar "wateren landschap". Dit werdnodig geacht om eenzinvolle studie voordit proefgebied te kunnen uitvoeren. Het visueel waarneembarebeeld vanhet landschap wordtnamelijk beschouwd
als de uitdrukking (deexpressie) vande functies vanhet betreffende landschap. Enzonder aandacht aan
de functies vanhetlandschap tebesteden leidt eenstudie over "waterenlandschapspbeeld"vooreen
gebied als deKrimpenerwaard -zeker waarhetonderzoek tenbehoeve vandelandschapsplanning betrefttoteenzwevend inplaats van toteenfunctioneel verankerdresultaat" (DeJongh etal., 1986; p. 15).
4 "Itis only recently thatentire riverbasins have come tobestudied as unified and interrelated systems.
Such a rational approach increases rather thanlimits thepossibilities of fuller useand enjoyment andsets a
workable framework within whichall subareas may thenbebetter planned" (Simonds, 1983; p. 48).
5 "Aunified viewof landscape hydrologysuch as thatdescribed in thispaper can allow landscape architects to analyze systematically thehydrologiestructures and functions of landscapes, and to understand
fully thepotential hydrologieimpacts ofproposed land usechanges. Even whena designer is interested in
only one isolatedphenomenon at a time,such asstreambank stabilization orgolf course irrigation, a unified
viewpointreminds him of thehydrologiecontext of thatphenomenon, and itsinteractions withits landscape
surroundings" (Ferguson,1983; p. 17).
6 "Thehydrologiecycle, thenutrient cycle, and thefoodchain are essential to human life; theysustain us,
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and theylink usto theenvironment in which welive and to theother organisms, both humanand nonhuman, thatshare our habitat. Yet to mostpeople thesecycles are abstractions, something toread about in
textbooks, thenquickly forgotten. Theurban landscape affords abundant opportunities tocelebrate these
cycles, tomake legible and tangibletheconnections they forge" (Spirn, 1988; p. 122).
7 "Thereexists in thelandscape a functional and spatialpattern whichcan act as a corephysical structure
to whichall landscapeplanning activities can andshould respond. Thispattern is resident in thehydrologie
and riparian attributes of most landscapes. From thepoint of viewof mostpeople it wouldbea pattern
which theycan easily identify,understand, andassociate withregards toits formand its meaning. Likewise,
fromaprofessional and scientific view, this corestructure represents a significant array ofsystems andspatial interdependencies via thehydrologiecycle to whicheach discipline can relateand contribute"(Toth,
1990; p. 2).
"Asaprocess, thehydrological cycle is apowerful phenomenon whichgives form to continents and regions,
sustains life as weknow itandprovides mankind witha multitude of vocations from fishing to themanufactureofpaper.To advocate thata key attribute forlandplanning behydrologie features (watersheds and
drainage basins) is not new.Themajor differenceproposed here is that weutilize thepattern that thesesystemsproduce in thelandscape, both terrestrialand aquatic,precisely because they are a result of theprocesses takingplace in thehydrologiecycle" (Toth, 1990; p. 2).
8 Hierbij dient te wordenbedacht dat er -zeker in Nederland -een eeuwenoudeplanningstraditie bestaat
ophet vlakvande waterstaat. Hoewel indit kader ingrijpende veranderingenin hetlandschap hebben
plaatsgevonden, is deze voornamelijk technischeplanvorming grotendeels buiten het directe aandachtsveld
vandeintegrale landschapsplanning gebleven.
9 Belangrijk voorwerk voorde toepassing vankennis overhet waterinde ruimtelijkeplanvorming vormde
hetonderzoek naarlandschapsecologische relaties ( Vosetal., 1981;Farjon, 1982;Roelofs etal., 1982).
Het lijkt overigens ook meer dan toevallig datin ongeveer dezelfdeperiode deopkomst vanhet"integraal
waterbeheer" (Anonymus, 1985-a;Bijlsma, 1988; Anonymus, 1990-a) zijn beslag krijgt.
10 Het is evenwelzaak dat dezeaandacht voordeecologisch-functionele betekenis van waterniet betekent datdemeer klassieke zintuiglijke enpoëtische kwaliteiten uithetaandachtsveld geraken. Hetessay
vanSpirn (1988)geeft daarvoor eeninspirerende richting aan.
11 De esdorpen landschappen -met hunkarakteristieke geconcentreerde bewoning -zijn ontstaan in
gebieden waardenatuurlijke omstandigheden het toelietengrote, aaneengesloten akkers en weide-en
hooilanden teontwikkelen. De kampen landschappen - waarvoor verspreidenederzettingsvormenkenmerkendzijn -zijn ontstaan ingebieden met een veelgrotere variatiein deabiotische omstandigheden
(Keuning,1955).
12 Deze eenhedenzijn eengevolg vanhetbij de occupatie ontwikkelde gemengde landbouwsysteem.
Kenmerkend voordit systeem is denauwe functionelesamenhang tussen deakkers, de wei-en hooilanden
ende woestegronden. Deakkers werden kunstmatig opgehoogd met eenmengsel vanplaggen, strooisel
enmest.Hierdoor onstond eendeklaag vansoms enkele meters dik. Dezeplaggen werdengestoken inde
woeste (heide)gronden. De mest wasafkomstig vanhet vee.Opdeze wijze werdop deakkers devruchtbaarheid enhet vermogenom vocht vast te houden kunstmatig instandgehouden. Tegelijkertijdwerdende
omliggende gronden waardeplaggen werdengestoken opdeze wijzeverarmd (Vink, 1980).Inhetgemengdelandbouwsysteem bepaalden demogelijkheden omstrooisel enplaggen te winnenenom vee tehouden
hetproduktievermogen (enhetareaal) vandeakkers endaarmee indirect ook deomvang vandebevolking.
Door de menselijke ingrepen zijn vannature aanwezige verschillenin vruchtbaarheid, hoogteligging en
waterhoudend vermogen versterktenzijn gradiënten daartussen ontstaan (Harms en Kalkhoven, 1979).
Uitrecent onderzoek vanSpek en Ufkes(1995)is overigens een nuancering vanbovenstaand beeld omtrent
het functioneren vanhetgemengde landbouwsysteem naar vorengekomen. Het onderzoek duidt opeen
aanzienlijkjongere datering vandeplaggenlaag dandoorgaans werdaangenomen. Dezezou pas vanafde
zestiende eeuwzijn gevormd. Daarvoor werdde vruchtbaarheid vandeakkers oppeil gehouden door
braaklegging.
Een tweede nuancering betreft deaanwezigheid vanbevloeiingssystemen, die metnamezijn beschreven
voordeoostelijkezandgebieden (Staring, 1860;Baaijens, 1988;De Poel, 1992).Door cultuurgronden
kunstmatig telaten overstromen metmineraal rijk water(aangerijkt grondwater uitkwelgebieden) kon de
bodemvruchtbaarheid worden vergroot. Hiervoorzijn opgrote schaal beken verlegd, verdeelsystemenontwikkeldennieuwe waterlopenaangebracht. VolgensBaaijens (1988)is dit een vande factoren waardoorin
deAchterhoek de verhouding tussengrasland enbouwland veelkrapper is dan elders in de zandgebieden.
Dit wijstopandere bronnen vanmineralen danalleen uitmest vanhetin degraslanden gehouden vee.
13 Soms is erin deliteratuur eenstatisch beeld geschetst vande maatschappelijke endaarmee ruimtelijke
ontwikkelingen in dezandgebieden (De Smidt, 1978;Roessing, 1979).Bieleman (1987;p. 26-27) stelt dat
ditbeeld als een "karikatuur vandehistorische werkelijkheid"moet wordenbeschouwd, ondermeer voortgekomen uit "hetfeitdatmen de ontegenzeggelijk geringere dynamiek vanlandbouw ensamenleving in het
verledenzonder meerplaatste tegenover degeweldige dynamiek vanonze tijd".Ook tentijde vande
Middeleeuwen bleek delandbouw onderhevig aan schommelingen onder invloed van (macro-)economische
enandere maatschappelijke ennatuurlijke factoren. Dearealen cultuurgrond ende onderlinge verhoudingen
tussenakker-en weidegronden varieerdenal naargelang dergelijke schommelingen. Spek enUfkes(1995)
onderscheiden indit verband eendrietal ontwikkelingsfasen vande Drenthse landbouw.
14 Indepraktijk vanderuimtelijkeplanvorming eninde literatuur hieromtrent wordendebegrippen'grondgebruik' of 'vorm vangrondgebruik', 'functie' en 'bestemming'nogal eens door elkaargehaald enalssynoniemen gebruikt, hetgeen verwarrend werkt. Vandaareenpoging deze begrippen hier teomschrijven.
Het natuurlijk milieu i.e.de 'verbouwde' vormdaarvan -het landschap -stelt desamenleving in staat
behoeften tebevredigen (verg. Van der Maarel, 1977).De feitelijke vervulling vaneen of meer vandie
behoeften geschiedt viamaatschappelijke activiteiten die bepalend zijn voorde wijze waarophet landschap
wordtgebruikt: hier aangeduid als de verschillende vormen vangrondgebruik.
Functie heeft betrekking op eenbepaalde werking,zoals blijkt uitdeomschrijving vanhetbegrip inVan
Dale Groot Woordenboekder Nederlandse Taal: "bijzondere werkingen verrichting, ...,alszodanig werken".
Indeze studie wordtditbegrip danookgereserveerd om de werking,het functioneren vanhet landschap-
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zoals bijvoorbeeld in hydrologische zin -aan teduiden. Deze betekenis vanhetbegrip functiesluit aan bij
hetgeen in delandschapsecologischeliteratuurgebruikelijk is.Zo definiëren Forman en Godron (1986)
'function'als "theflow of mineral nutrients, water, energy orspecies", terwijl Lyle (1985)spreekt van "...function,or theflowof energy andmaterials...".
Eenbestemming tenslotteis een beleidsbegrip waarmee dejuridische status tenaanzien vanhet gebruik
vanhetlandschap, voortvloeiend uitde wetgeving overde ruimtelijke ordening, is vastgelegd.
15 Sijmons (1987) spreekt indit verband vanhet "snellewiel"en het "langzamewiel"inhet landschap.
Kerkstra en Vrijlandt(1988)duiden het onderscheid aanals "intensieve,flexibiliteit vereisendeenmeer
extensieve, stabiliteit vereisende functies". Sijmons (1991)gebruikt de termen "hoogdynamischeenlaagdynamische functies". Medegezien hetgestelde in de voorafgaande nootenhet feit dathet verschilinruimtelijke dynamiek hetmeest wezenlijkeis wordthiergesproken over 'laagdynamische' resp. 'hoogdynamische
vormen van grondgebruik'.
De verschillen inruimtelijke dynamiek zijn niet absoluut,maar moeten als relatieve verschillen wordengeïnterpreteerd. Bovendien moet wordenbedacht datdynamiek in ruimtelijke zin nietzonder meergelijk gesteld
kan wordenmet dynamiek vanuit eenecologischperspectief (Jongman, 1992;Sijmons,1991).
16 'Denatuur' wordtdaarbij gerekend totde 'bedreigde'categorie vande 'laagdynamische grondgebruiksvormen'; 'delandbouw' totde 'bedreigende' categorie vande 'hoogdynamischegrondgebruiksvormen'. De
ambivalentie vandedrinkwaterwinning in haar relaties metnatuur enlandbouw, betekent dat deze soms tot
de 'bedreigde',soms totde 'bedreigende'categorie gerekend kanworden.
17 Indirect leidt eendaling vanhet (grond)waterniveau ook totallerlei effecten op demineralenhuishouding
in debodem enheeft daarmee ookinvloed opde kwalitatieve eigenschappen vanhet watersysteemenop
processen als verontreiniging, overbemesting, verzuring eneutrofiëring (ziebijvoorbeeld VanWirdum,1979;
Kemmers, 1986; Koerselman, 1989;VanBeusekom etal., 1990;Stuyfzand, 1993;VanBuuren etal., 1996;
Wassenetal.,1996).
18 Anderzijds zijn erjuist ook nattenatuurgebieden diegevoed wordendoor diepgrondwater met eenhoge
ouderdom. De specifieke kwaliteit vandit waterkan eenbelangrijke bescherming vandeecologische kwaliteit vanhet betreffende gebied totgevolg hebben (ziebijvoorbeeld Garhtsen, 1988;Stuurman etal.,1989).
19 Het landschap wordthier opgevat als het waarneembare deel vandeaarde dat ontstaat uit dewisselwerking tussen natuurlijk milieu ensamenleving (Kerkstra etal., 1976; Lörzing, 1982;Vroom,1981;
Anonymus, 1991-a). Wezenlijkeelementen in deze omschrijving zijn:
- er issprake vaneendeel vanhetaardoppervlak dat waarneembaaris;
- hetlandschap komt totstand in een wisselwerking tussen vormendeprocessen van natuurlijke (geologie,
hydrologie, ecologie) en vanmenselijke (economie, cultuur)aard;
- die wisselwerking levert geen statisch geheel op;inhet landschap is sprake van voortdurende veranderingen. Door deze tijdsdimensiezullen momentopnamen vanéénplek verschillenderesultaten - landschappen
- tezien geven. De term 'cultuurlandschap' brengt feitelijk totuitdrukking dat in demeeste Noord-West
Europese landschappen desamenleving eendominante factorin delandschapsvorming is geworden.
20 Ontwerpen betekent: "uitdenken,in schets brengen, beramen" (VanDale).
21 Afhankelijk vandepersoon dieontwerpt, enbinnen welkecontext ditplaats vindt,kan daaronder een
groot aantal activiteiten wordengevat. Foqué (1975)stelt: "Zelfsindien menhet -(ontwerpen MvB) -beperkt
totdeactiviteiten vaningenieurs, architecten, stedebouwkundigen enindustriële vormgevers, vindtmen
geen coherente aanknopingspunten vooreenalgemeen bruikbare definitie" (p.13).
22 Het ontwerpen vereisthet mobiliseren vanzeer gedifferentieerde kennis overhet betreffende gebied en
omtrent de terealiseren doelstellingen. Een analyse vandie inzichten leidt toteen probleemstelling.
Cruciaal is vervolgens desynthese vandeinzichten uitinventarisatie enanalyse in ruimtelijke voorstellingen
ofplannen, waarmeeproblemen kunnen wordenaangepakt. Dezesynthese, het ontwerpen sensu stricto,
omspant hethypothese-stellende element inhet ontwerpproces. Anderzijds kanjuist eenevaluatie vandie
synthese aangeven inhoeverre degestelde opgave ookdaadwerkelijk is vervuld (toetsing vande hypothese). Naast de effectiviteit vandegekozen oplossing(en) komt daarbij aan deorde of er leemten bestaan in
dein eersteaanleg gebruikte kennis. De toetsingkan vervolgensaanleiding geven toteennieuwe cyclus in
het ontwerpproces. Elkaar opeenvolgende ontwerpcycli kunnen deproblemen vanhet onderzoeksobject
steeds scherper inbeeld brengen endaarvoor steeds betere oplossingsrichtingen aandragen.
23 Lang (1987)stelt hieromtrent: "Whilepositive theorymay clarify many of theissues facing the designer,
itcannot specify theends of design. Theydepend on whatan individual designer believes and thedegree to
whichsociety asa wholeandindividual clients are willingto accept thosebeliefs" (p.241). En: "Itis clear
thatdesigns wouldbe different even ifevery designer had thesame understanding ofpositive theory. Goals
are not established scientifically oreven rationally, butour knowledge of theworld does affect thedecisions
wemake" (p. 218).
24 Vitruviusheeft inzijn "Tienboeken over architectuur"dekennis opde terreinen vanbouwkunde en
civieltechniek uitzijn tijd opgetekend. Het is overigens opmerkelijk dathij daarbij ookals eerstede hypothese stelde omtrent hetbestaan van 'horizontale' of 'chorologische' relaties viadestroming vangrondwater.
Todd(1980)stelt hieromtrent: "Animportant step ... wasmade by theroman architect Vitruvius.Heexplained thenow-accepted infiltration theory thatthemountains receive largeamounts of rain thatpercolate
through therockstrata and emerge at theirbase to formstreams" (p.3).
25 Wotton(1624)formuleerde opbasis vandestelling van Vitruviusdearchitectonische opgave alsvolgt:
"InArchitecture asinall other OperativeArts, theendmust direct theoperation. Theendis tobuildwell.
Well-buildinghath three Conditions: Commoditie, Firmenesand Delight."
26 "Fluimtelijke kwaliteit wordtbepaald door drie factorenin onderlinge samenhang. Hetgaat om functie,
vormen tijd.Allereerst functie: netals deindeling vaneenhuis moet ookde ruimtelijke structuur vanons
land doelmatigzijn. Een hogegebruikswaarde wordtbereikt als in eikaars omgeving gesitueerde functies
elkaar niet hinderen, maar ondersteunen. Dan de vorm:net als vooreengebouw geldt voorons landals
geheel dat hetergoed uit moetzien. Aan debelevingswaarde vanonzeomgeving wordenhoge eisen
gesteld. Tenslotteis er de factor tijd. Vooreengebouw geldt dathetzo in elkaar moetzitten dathet een
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lange tijd mee kan endathetin de loop vande tijdaangepast moet kunnen wordenaan veranderende
eisen.Als datookgeldt voordegebouwde omgeving is er sprake vaneenruimte met toekomstwaarde"
(Anonymus, 1988-a).
27 Sijmons (1991)stelt daarbij datdiscussie over dekwaliteitsaspecten alleen zin heeftaan dehand van
concrete gebiedssituaties. Absolute waarde-oordelen kunnen daarbij niet wordengeveld, "dekwaliteit laat
zich niet uitdrukken ineen vaste mengverhoudingtussen dedrie E's" (Sijmons, 1991; p. 5).
28 Scott (1914)formuleerde ditprobleem zeer treffend: "Architectureis a focus where threeseparatepurposes have converged. Theyare blended in a single method; theyare fulfilled ina single result;yet intheir
own nature theyare distinguised fromeach other by a deep andpermanentdisparity."
29 De vorm-functiedichotomie isbetrokken op derelatie van 'functionaliteit' en 'schoonheid'. De discussie
opdit vlakheeft eenbelangrijke rolgespeeld in destroming vanhet 'modernisme' enhetals reactie daarop
opgekomen 'post-modernisme' (zieLang, 1987).
30 Dit wilnietzeggen dathetaanpakken vandehuidigeproblematiek in dezandgebieden alleen een
kwestie is vanruimtelijke maatregelen (vergelijk dediscussie over derelatie ruimte-water-milieu in planning
enbeleid;Anonymus, 1988-a; Vander VlistenBrussaard, 1989;VanderAa etal., 1989;Vanden Aarsen,
1994).Met name dehoog-dynamische grondgebruiks-activiteiten zullen aan milieuvoorwaarden moeten
wordengebonden.
31 Indit verband wordtin de landschapsarchitectuur doorgaans hetonderscheid gemaakt tussen "horizontale"en "verticale"relaties (Vroom, 1981).De verticalerelaties betreffen desamenhangen tussen deabiotische, biotische enantropogene landschapsvormende factorenop éénbepaaldeplek. De horizontale relaties
betreffen dergelijke samenhangen tussen verschillendeplekken. Indelandschapsecologie wordtinditverband eenonderscheid gemaakt tussen (landschapsecologische) relaties vanresp. topologische enchorologische aard (Schroevers, 1982).De topologischerelaties hebben betrekking op "functionelerelaties tussen
componenten (attributen) binnen eenals homogeen ervaren stuk ruimte" (Schroevers, 1982; p. 100),terwijl
dechorologische relaties duiden op "functionelerelaties tussen als verschillendervaren onderdelen vande
ruimte" (Schroevers, 1982;p. 88). Hetis in delandschapsecologie, enmet name inde daarbinnen te onderscheiden (eco)hydrologische disciplinesgebruikelijk ombinnen het topologische relatiestelsel eennader
onderscheid aan te brengen tussen conditionele enoperationele samenhangen (zie onder andere Van
Wirdum, 1979; Anonymus, 1986).
Insamenhang metdergelijke samenhang opeen ruimtelijke schaal ontstaan ook relaties in de tijd('temporele' of 'sequentiële' relaties). Het samenspel vandelandschapsvormende processen leidt op verschillende
momenten tot verschillende resultaten, hetgeen totuitingkomt inde verschijningsvorm vanhet landschap
(Kerkstraetal.,1976).
32 Het betreft hiergrondgebruiksvormen diezich voor watbetreft ontwikkelings-tijd,milieu-condities en
overheids-verantwoordelijkheid relatiefgoed ruimtelijk laten vermengen.
33 Dezeruimtelijke ontkoppeling is nietabsoluut. Ruimtelijke vermenging vanhoog- enlaag-dynamische
grondgebruiksvormen opeen localeschaal (het 'bedrijfs-niveau')wordt uitgesloten. Ditgeldt niet voorde
hoog- enlaag-dynamische grondgebruiksvormen onderling. Bovendien neemt hetzoeken naar (nieuwe)
vormen van functionele verbanden tussen decompartimenten uit hetcasco-landschap (c.q.raamwerk en
gebruiksruimte) eenbelangrijke rol in. Kerkstra en Vrijlandt(1988) wijzenin dit verbandopderol diehet
raamwerk kanspelen in de watervoorziening (vergelijk Farjon etai, 1990-b).
Het conceptprobeert aan hetcredo "verwevingwaarmogelijk, scheiding waarnodig" eennieuwe uitwerking
tegeven.
34 Hetbelang vanhet vinden vandejuiste situering vanhetnetwerk is eengezamenlijk en tegelijkertijd
fundamenteel aandachtspunt indit verband.Deze situering is mede bepalend voorhet realiseren vande
aan deruimtelijke netwerkengestelde doelen en functies,i.e.hetmogelijk maken en ondersteunen vande
beoogde vorm(en) vangrondgebruik.
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2 WATERIN HET LANDSCHAP
2.1 De kringloop van het water
De hydrologische processen in het landschap kunnen op eenvoudige wijze worden
beschreven met behulp van de kringloop van het water (figuur 2.1).Water slaat neer
uit de lucht en wordt over of door de aarde getransporteerd. Daarbij verdampt water, al
dan niet via levende organismen. Naast deze stromingsprocessen kan water ook voor
kortere of langere tijd aan het aardoppervlak of in de ondergrond worden geborgen.
Samenhangend met deze fysische (transport- en bergings-)verschijnselen, varieert ook
de chemische samenstelling van het water van plek tot plek in de hydrologische kringloop. VanWirdum (1980) maakt in dit verband een onderscheid tussen atmotrofe, lithotrofe, thalassotrofe en antropotrofe watersamenstellingen1.

processen/processes:
1:neerslag/ precipitation
2:transpiratie/ transpiration
3:evaporatie/evaporation
4:oppervlakteafvoer/ surfacedischarge
5: afvoer/discharge
6:inundatie/ inundation
7:grondwaterstroming/groundwaterflow:
a:infiltratie/infiltration
b:exfiltratie/ exfiltration
I:lokalegrondwaterstroming/ localgroundwaterflow
II:regionalegrondwaterstroming/ regionalgrondwaterflow
III:supra-regionalegrondwaterstroming/supra-regionalgroundwaterflow
chemischesamenstelling/chemicalcomposition:
A:atmotroof grondwater/atmotrophicgroundwater
B:lithotroof grondwater/ lithotrophic groundwater
C:thalassotroof grondwater/thalassotrophic groundwater

Figuur 2.1
De hydrologische kringloop en de voornaamste daarin te onderscheiden stromingsprocessen. De aard van deze
processen is mede bepalend voorde chemische samenstelling van het water op verschillende posities in de
kringloop. Onderscheiden zijn een regenwater-achtige (atmotroof), een grondwater-achtige (lithotroof) en een
zeewater-achtige (thalassotroof) samenstelling van het water.
Figure 2.1
The hydrological cycle and its major flow processes. The nature of theseprocesses isa determining factor for the
chemical composition of the water throughout the cycle. A distinction is made in rainwater (atmotrophic),
groundwater (lithotrophic) and sea water qualities (thalassotrophic).
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Stromingsprocessen

en ruimtelijke

relaties

De kringloop van het water alsweergegeven in figuur 2.1 brengt het stelsel van
ruimtelijke relaties, dat ten gevolge van hydrologische processen ontstaat, op hoofdlijnen in beeld en vormt daarmee een kader voor beschrijving en analyse van het water
als landschapsvormende factor. Het water heeft daarbij een functie als 'agens' en als
'medium'2. Water is immers één van de meest fundamentele voorwaarden voor leven;
zonder water is leven ondenkbaar. Bovendien bewegen via het water materie, energie
en organismen door het landschap, waarbij relaties in ruimte en tijd ontstaan. De stroming van grondwater en oppervlaktewater is daarvoor verantwoordelijk. Beide hydrologische processen behoren tot de belangrijkste mechanismen voor het ontstaan van
landschapsecologische relaties (zie onder andere Van Wirdum, 1979;Kemmers, 1986,
1988, 1993;Farjon, 1982;Roelofs et al., 1982;Voset al., 1982; Grootjans, 1985;
Anonymus, 1988-b; Pedroli, 1989;Wassen et al,, 1996). Daarbij dient overigens te worden bedacht dat zowel hydrologische verschijnselen van natuurlijke oorsprong, als verschijnselen die ontstaan zijn onder invloed van het menselijk gebruik, een rol spelen.

Landschappelijke

patronen

De hydrologische processen in de kringloop van het water leiden aan het aardoppervlak tot karakteristieke landschappelijke patronen. Een evident voorbeeld daarvan
vormt het stelsel van oppervlaktewateren met bijbehorende morfologische eenheden
als beekdalen en inundatievlakten. Maar ook in de vegetatie en bij het grondgebruik
zijn zulke landschappelijke patronen te herkennen.
Dit hoofdstuk omvat een typering van de wijze waarop het water zich als landschapsvormende factor manifesteert. Daarbij zal de nadruk liggen op het beschrijven van het
stelsel van ruimtelijke relaties dat door de stroming van grond- en oppervlaktewater
ontstaat. In de eerste twee paragrafen staan de belangrijkste processen in dit verband respectievelijk de stroming van grondwater (§2.2) en de stroming van oppervlaktewater (§2.3) -centraal. Vervolgens wordt ingegaan op de wijze waarop deze processen
leiden tot ruimtelijke relaties en op de landschappelijke patronen die daarbij worden
gevormd (§2.4). Hoewel de beschrijvingen een algemeen karakter hebben, vormt de
situatie in de Nederlandse zandgebieden het vertrekpunt en worden voorbeelden daaruit gepresenteerd.

2.2 De stroming van grondwater
2.2.1

Grondwaterstromingsstelsels

Voor de beschrijving en analyse van de stroming van het grondwater3 wordt
gebruik gemaakt van de resultaten uit de 'regionale grondwater hydrologie'4. Aan de
basis van de theoretische beschouwingen in dit verband staat het werk van Hubbert
(1940). Hij leverde voor het eerst een exacte mathematische representatie van de verschijnselen die de grondwaterstroming in stationaire, isotrope omstandigheden 5
beschrijven (figuur 2.2). Stroomlijnen markeren de door het grondwater afgelegde weg
tussen infiltratie- en exfiltratiegebieden. Voortbouwend op de analyses van Hubbert
legenda/ Legend
maaiveld/ surface
~ ~

grondwatemiveau/
"~ groundwater table
equipotentiaallijn /
equipotential line
lichtingvandegrondwaterstroming/direction ofthe
groundwater flow

Figuur 2.2
Hetpatroon van grondwaterstroming in een uniform doorlatend, freatiscb watervoerend pakket volgens
Hubbert.
Figure 2.2
Thepattern ofgroundwater flow in a uniformly permeable unconfined aquifer.
Naar / After :Hubbert, 1940.
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H-H-

Legenda / Legend
T

exfiltratie / exfiltration

1

infiltratie / infiltration

domein van de lokale grondwaterstroming /
region of local system of groundwater flow

grens tussen grondwaterstroming van verschillende orde /
boundary between goundwater flow of different order

domein van de intermediaire grondwaterstroming /
region of intermediate system of groundwater flow

grens tussen grondwaterstroming van gelijke orde /
boundary between groundwater flow of similar order

domein van de regionale grondwaterstroming /
region of regional system of groundwater flow

richting van de grondwaterstroming
/ direction of groundwater flow

Figuur 2.3
Het concept van de hiërarchisch ten opzichte van elkaar gerangschikte en gesuperponeerde grondwaterstromingsstelsels van verschillende orde volgens Tóth.In de afgebeelde situatie issprake van een homogeen en isotroop watervoerend pakket en een golvend reliëf met een overwegende terreinhelling van rechts (hoog) naar
links (laag).
Figure 2.3
The concept of hierarchically organised and superimposed groundwater flow systems of different order as proposed by Tóth in a homogeneous and isotropic aquifer and a slopefrom the right (high) to the left (low).
Bron / Source : Tóth, 1963-

komt Tóth (1963) tot het concept van de hierarchisch gerangschikte en gesuperponeerde grondwaterstromingsstelsels (figuur 2.3). Tóth (1963) geeft van dit begrip de volgende omschrijving: "Aflow system is a set of flow lines in which any two flow lines adjacent at one point of the flow region remain adjacent through the whole region; they
can be intersected anywhere by an uninterupted surface across which flow takes place
in one direction only" (p. 4806). Op basis van het door Tóth ontwikkelde stromingsconcept kan de stroming van water aan en beneden het aardoppervlak worden
beschouwd als een hiërarchisch geheel van gesuperponeerde grondwaterstromingsstelsels. Hij maakt daarbij (zie figuur 2.3) een onderscheid tussen stelsels van een locale,
een intermediaire en een regionale orde6. Freeze and Witherspoon (1966, 1967, 1968)
hebben het door Tóth ontwikkelde concept een meer algemene geldigheid gegeven.
De theoretisch-mathematische beschouwingen van Tóth zijn door verschillende auteurs
in gebiedsstudies uitgewerkt en getoetst. Winter (onder andere 1978-a, 1978-b, 1983,
1986) en Winter en Carr (1980) hebben de concepten toegepast voor de verklaring van
relaties tussen meren en het grondwater. Meyboom (1966-a, 1967) heeft studies uitgevoerd waarin waarnemingen van hydrologische verschijnselen en vegetaties verklaard
konden worden uit het concept van de grondwaterstromingsstelsels van verschillende
orde (vergelijk Domenico, 1972). Meer recente studies die voortbouwen op het stromingsconcept van Tóth, vinden we bij Engelen andJones (1986), Carter and Novitzki
(1988), Ortega and Farvolden (1989), Ophori and Tóth (1990) en Winter en Ming-Koo
(1990).
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Voor de situatie in Nederland is op dit terrein met name onderzoek verricht door een
groep binnen de Vrije Universiteit rond Engelen, in samen-werking met het Instituut
voor Grondwater en Geo-energie NITG-TNO (voorheen de Dienst
Grondwaterverkenningen van het TNO; zie onder andere: Engelen, 1984; Engelen and
Jones, 1986; De Ruiter, 1986; Garritsen, 1988; Gieske, 1989; Engelen et al., 1989;
Stuurman et al., 1989; Zijl, 1990;Engelen et al., 1990; Kloosterman en Stuurman, 1992;
Kloosterman et al., 1993;Stuurman en Van der Mey, 1993;Foppen et al., 1994; Engelen
en Kloosterman, 1996). Daarbij zijn zowel gebiedsanalyses als meer theoretische
beschouwingen aan de orde gekomen7. Het aan Tóth (1963) ontleende begrip 'grondwaterstromingsstelsel' wordt in die studies centraal gesteld en geïnterpreteerd als "een
driedimensionaal dynamisch samenhangend stromingslichaam van grondwater dat zich
in ruimte en tijd kan wijzigen onder invloed van veranderingen in patroon en grootte
van in- en uitvoer en van veranderingen in de doorlatendheid van het doorstroomde
medium" (Engelen et al., 1989).
Het voorkomen en functioneren van de grondwaterstromingsstelsels is van een aantal
variabelen afhankelijk. Deze kunnen zowel van natuurlijke als van antropogene oorsprong zijn. Natuurlijke variabelen zijn: klimaat, topografie en geologische opbouw.
Het klimaat bepaalt neerslag en verdamping en daarmee de hoeveelheid water die
(boven- dan wel ondergronds) tot afvoer komt. De topografie, in combinatie met de
geologische opbouw, isvan groot belang voor de verdeling tussen bovengrondse en
ondergrondse afvoer en voor de snelheid waarmee het water wordt getransporteerd.
De geologie, c.q. de samenstelling van de doorstroomde formaties, speelt bovendien
een rol in de chemische samenstelling van het water. Kunstmatige met menselijke
ingrepen in verband staande randvoorwaarden voor grondwaterstromingsstelsels zijn
bijvoorbeeld: grondwateronttrekkingen, beregening, peilbeheersing, bemaling, infiltratie, et cetera (Engelen enJones, 1986).

2.2.2 Eigenschappen

van

grondwaterstromingsstelsels

In afhankelijkheid van de wijze waarop de voor grondwaterstromingsstelsels bepalende factoren zich manifesteren kunnen de eigenschappen van de stelsels aanzienlijk
verschillen. Belangrijke eigenschappen zijn: omvang, vorm, ontstaansgeschiedenis,
positie ten opzichte van andere stelsels, gedrag in de tijd en chemische samenstelling
van het grondwater (Engelen enJones, 1986).
De omvang of het volume van de grondwaterstromingsstelsels is afhankelijk van de
potentiaal verschillen die de stroming aandrijven, alsmede van de patronen en waarden
van de stromingsweerstand in de geologische formaties waarin het stelsel zich manifesteert. Zoals in figuur 2.3 reeds is geschematiseerd leiden macro-reliëfeenheden doorgaans tot omvangrijke, diep in de ondergrond doordringende stelsels. Kleinere reliëfeenheden hebben minder omvangrijke stelsels tot gevolg die als het ware op de grotere drijven. Bij de regionale stelsels manifesteren de betrokken stromingsprocessen zich
bovendien over aanzienlijk grotere afstanden dan bij de lokale stelsels.
De vorm en het gedrag in de tijd zijn nauw aan elkaar gerelateerd. In situaties waarin
geen veranderingen van de bepalende factoren in de tijd optreden, is de vorm van de
stelsels min of meer constant en zijn er vaste begrenzingen. Is er evenwel sprake van
variatie -bijvoorbeeld onder invloed van meteorologische processen - dan varieert de
vorm en daarmee ook de begrenzing. De vorm van de stromingsstelsels wordt voorts
bepaald door factoren als de invloed van en de veranderingen in naburige stelsels en
de variatie van de stromingsweerstanden in de ondergrond. Lokale grondwaterstromingsstelsels vertonen voor wat betreft de vorm en het gedrag in de tijd een sterk wisselend karakter. Deze stelsels reageren sterk op meteorologische condities en daarin
optredende fluctuaties. De geringe omvang van de betreffende stelsels betekent bovendien dat het grondwater een relatief korte verblijftijd heeft. De omvangrijke grondwaterstromingsstelsels van regionale orde daarentegen hebben een veel constanter karakter, waarbij weersinvloeden worden 'uitgemiddeld' en kenmerken zich door langere
verblijftijden van het grondwater. Overigens verlopen de stromingsprocessen in het
grondwater ten opzichte van die in het oppervlaktewater zeer traag en zijn de verblijftijden navenant groter.
De grondwaterstromingsstelsels kunnen elkaar beïnvloeden. Veranderingen in een
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Legenda / Legend:

/V

gesuperponeerd grondwatersytteem
van lokale orde
/ superimposed local groundwater
flow system
/ diep regionaal grondwatersysteem /
deep regional groundwater flow
system
grondwaterwinning /
groundwater pumping station

Figuur 2.4
Een schematische weergave van de wijze
waarop de ligging van degrenzen tussen
de stromingsstelsels kan veranderen. In
dit geval neemt ten opzichte van de uitgangssituatie (hoven) de ruimtelijke verbreiding van de lokale grondwaterstromingsstelsels toe door het oppompen van
water uit het diepe stromingssysteem
(onder).
Figure 2.4
A schematic representation of the way the
boundaries between groundwater flow
systems may change. In this case the original flow pattern (above) is changed as
a consequence ofgroundwater pumping
from the deepest system (below).

bepaald stelsel of een serie daarvan kunnen van invloed zijn op de vorm en omvang
van omringende stelsels. Een voorbeeld hiervan is geschematiseerd in figuur 2.4. De
winning van grondwater uit diepe stromingsstelsels verstoort het potentiaal veld. Een
verschuiving van stelselgrenzen is daarvan het gevolg, waarbij in dit geval de ruimtelijke verbreiding van de lokale stelsels toeneemt.
De eigenschappen van grondwaterstromingsstelsels weerspiegelen de (ontstaans)
geschiedenis of de ontwikkeling die zij (hebben) ondergaan. Het samenspel van de
bepalende factoren heeft in vroegere perioden wellicht anders uitgewerkt dan nu, hetgeen zich weerspiegelt in de eigenschappen van de huidige stromingsstelsels. Soms
hebben stelsels zich nog niet volledig aan de nieuwe condities aangepast. Een voorbeeld hiervan is gegeven door De Ruiter (1986). Zij beschrijft voor West-Nederland
diepe grondwaterstromingsstelsels die onder invloed van de Noordzee zijn ontstaan.
De huidige omstandigheden leiden tot verzoeting, die evenwel nog niet volledig is
doorgedrongen.
De chemische samenstelling of reeks van samenstellingen van het water iseen van de
meest karakteristieke eigenschappen waarin de grondwaterstromingsstelsels van elkaar
verschillen (Tóth, 1963;Stuurman et al., 1987). Domenico (1972) noemt voor de chemische samenstelling van het grondwater een tweetal fundamentele uitgangspunten. Ten
eerste is de concentratie van in het grondwater opgeloste mineralen min of meer evenredig met de lengte van de stroombaan en met de verblijftijd van het water. Ten tweede
is de chemische samenstelling van het grondwater op een zeker punt afhankelijk van
zowel de chemische samenstelling van het doorstroomde materiaal op dat punt als van
de ontwikkelingsgeschiedenis van de watersamenstelling voor het bereiken van dat
punt. Deze uitgangspunten betekenen dat tussen, maar ook binnen grondwaterstromingsstelsels de samenstelling van het water kan variëren8. Op grond hiervan geeft
Tóth (1963) dan ook aan dat in de ondergrond de ligging van de diverse stromingsstelsels wordt gemarkeerd door relatief scherpe veranderingen in de samenstelling van het
grondwater: "Relatively rapid changes of the chemical composition of the water across
the boundaries,..., could be expected because of the different locations of the recharge
and the different lengths of the flow paths of the different systems".
Het grondwater in locale grondwaterstromingsstelsels zal bijgevolg - onder overigens
gelijke condities voor wat betreft ontwikkelingsgeschiedenis, aard van het doorstroomde materiaal, et cetera - minder zijn 'verrijkt' met mineralen dan dat in regionale stelsels. Binnen de stromingsstelsels bestaat het karakteristieke verschil tussen de samenstellingen van het grondwater in infiltratie- en in exfiltratiezones. Bij infiltratie vertoont
het water nog duidelijke overeenkomsten met de neerslag (atmotroof); bij uitstroming
heeft aanrijking plaatsgevonden (lithotroof; Van Wirdum, 1980).

2.2.3 Grondwaterstromingsstelsels

in de Nederlandse

zandgebieden

De verscheidenheid aan variabelen van natuurlijke en antropogene aard leidt tot
een divers geheel van in de Nederlandse zandgebieden te onderscheiden grondwaterstromingsstelsels. Gerangschikt naar de tijd-ruimte schalen van die stromingsstelsels,
kunnen worden onderscheiden (Engelen et al., 1989;figuur 2.5):
- grondwaterstromingsstelsels vanuit de Mesozoische en Tertiaire omranding van het
Noordzeebekken met natuurlijke, door de zwaartekracht aangedreven stroming (verblijftijden in de orde van duizenden jaren);
- grondwaterstromingsstelsels vanuit Pleistocene terreinopwelvingen met natuurlijke,
door de zwaartekracht aangedreven stroming (verblijftijden in de orde van honderden
jaren);
-jonge, kunstmatig door grondwaterwinning in stand gehouden grondwaterstromings
stelsels (verblijftijden in de orde van tientallen jaren);
- jonge, kunstmatig ten behoeve van landbouw, infrastructurele voorzieningen, et cete
ra in stand gehouden grondwaterstromingsstelsels. Het gaat hier om kleine en ondie
pe, doorgaans aan het oppervlaktewater gebonden stelsels. Een deel van deze stelsels
heeft een niet-permanent karakter en functioneert in afhankelijkheid van de meteorologische condities (verblijftijden enige weken of dagen)9.
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Figuur 2.5
Een karakterisering van de voornaamste grondwaterstromingsstelsels die in de Nederlandse zandgebieden kunnen worden aangetroffen.
a. grondwaterstromingsstelsels gevoed vanuit het Carboon (thermo-mineraal) en vanuit de mesozoische en tertiaire omranding van het Noordzeebekken (verblijftijden in de orde van tienduizenden jaren).
b.grondwaterstromingsstelsels gevoed vanuit pleistocene terreinopwelvingen (verblijftijden bonderden tot duizenden jaren).
c.grondwaterstromingsstelsels die door grondwaterwinning in stand gehouden worden (verblijftijden enige tientallen jaren).
Figure 2.5
A characterisation of the major groundwater flow systems of the Dutch pleistocene sandy areas.
a. groundwater flow systems supplied from carboniferous strata (thermo-mineral water) and from areas with mesozic and tertiairy strata (residence time several
ten-thousands of years).
b.groundwater flow systems supplied from pleistocene ridges and plateaux (residence time several thousands to hundreds of years).
c.groundwater flow systems maintained bypumping of waterfor drinking-water production (residence time several decades).
Bron /Source :Engelen et al., 1989.
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2.3 De stroming van oppervlaktewater
2.3'1

Oppervlaktewaterstromingsstelsels

Oppervlaktewater is "het water dat stroomt over of verblijft op het aardoppervlak"
(Hooghart, 1986). Onder natuurlijke omstandigheden zijn de bepalende factoren voor
de stroming van het oppervlaktewater: het klimaat, de geologische en bodemkundige
opbouw en het reliëf (zie onder andere: Doeglas, 1973;De Vries, 1974; Zonneveld,
1981; Petts en Foster, 1985). Op grond van de verschillen waarop deze factoren zich in
een bepaalde situatie voordoen zijn er diverse drainagepatronen denkbaar (Thornbury,
1965; figuur 2.6). Naast verschillen in de vorm van het drainagepatroon is er een onder-

(d)

(e)

(9)

(h)
a dendrietisch patroon/
dendritic pattern
b tralie patroon /
trellis pattern
c rechthoekigpatroon/
rectangular pattern
d radiaal patroon/
radial pattern
e verstoord patroon /
deranged pattern
f centripetaal-tralie-karst patronen/
centripetal-trellis-karst patterns
g veervormig patroon/
barbeelpattern
h evenwijdig patroon/
parallel pattern

Figuur 2.6
Afhankelijk van klimaat, geologische opbouw en reliëf kunnen verschillende drainagepatronen ontstaan; een
typologie van Thornbury.
Figure 2.6
Depending on climate, geology and relief different drainage patterns may befound; a typology from
Thornbury
Bron / Source : Thornbury. 1965
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scheid mogelijk op grond van de dichtheid en de vertakkingsgraad1". Drainagepatronen
kunnen worden opgevat als "branching networks" (Hagget en Chorley, 1969), dat wil
zeggen netwerken met een boomstructuur, met daarbinnen een gerichte, hiërarchische
organisatie11 (vergelijk Horton, 1945;Strahler, 1952).
Een centraal begrip bij de stroming van oppervlaktewater ishet stroomgebied: het
"gebied waaruit het afstromende water door één bepaalde waterloop wordt afgevoerd"
(Hooghart, 1986).Via (ondiepe) grondwaterstroming, afvoer over het maaiveld of via
kleine vertakkingen -wordt het water naar de betreffende waterloop getransporteerd.
Het stroomgebied kan als een basiseenheid voor de stroming van oppervlaktewater
worden opgevat, waarbij moet worden bedacht dat allerlei eigenschappen zoals grondgebruik, geologie, vegetatie, et cetera per stroomgebied kunnen verschillen. De organisatie van de oppervlaktewateren leidt tot een hiërarchische structuur van stroomgebieden van diverse orde.
Gezien de parallel met de stroming van grondwater zal hieronder in het vervolg worden gesproken van oppervlaktewaterstromingsstelsels. Daarmee wordt zowel verwezen naar het geheel van in stroomgebieden van diverse orde georganiseerde oppervlaktewateren als de daarbinnen aanwezige eigenschappen, processen en relaties die
met de stroming van oppervlaktewater samenhangen.

2.3-2 Eigenschappen

van

oppervlaktewaterstromingsstelsels

Oppervlaktewaterstromingsstelsels kunnen worden opgevat als open, zogenaamde
"process-response" systemen (Schumm, 1977 op citaat Wolfert, 1991) die streven naar
het bereiken van een "dynamisch evenwicht" (Leopold et al., 1964; Schumm, 1977;
Zonneveld, 1981;Newson, 1984; Petts and Foster, 1985)12. De term "process-response"
betekent dat er externe, onafhankelijke factoren (processen) zijn te onderscheiden die
bepalend zijn voor de variabelen waarmee de eigenschappen van de stelsels zijn te
definiëren. Het dynamische evenwicht houdt in dat deze eigenschappen weliswaar
kunnen variëren, maar binnen een bepaald bereik blijven zolang de externe, bepalende factoren constant zijn. Tot deze bepalende factoren rekent Wolfert (1991): de afvoer,
de terreinhelling, het sedimenttransport, de textuur van het beddingmateriaal, de aard
van het oevermateriaal en de (oever)vegetatie (vergelijk: Leopold and Maddock, 1953;
Leopold et al., 1964; Zonneveld, 1981). De eigenschappen van oppervlaktewaterstelsels die door deze factoren worden bepaald zijn: de breedte, de diepte, de maximumdiepte, de stroomsnelheid, de sinuositeit en de meanderlengte (Wolfert, 1991). Op
grond van diverse waarden van de onafhankelijke factoren kan een onderscheid worden gemaakt tussen oppervlaktewaterstromingsstelsels met een vlechtende, een meanderende of een rechte vorm.
In een evenwichtssituatie zijn de eigenschappen van de oppervlaktewaterstromingsstelsels aangepast aan de heersende toestand van de bepalende factoren. Een verandering
in één of meer van die factoren betekent dat de eigenschappen zullen wijzigen totdat
een nieuw evenwicht is bereikt. Ingrepen van menselijke aard kunnen -via directe of
indirecte wijzigingen in de bepalende factoren - leiden tot een verstoring van de evenwichtssituatie. Afhankelijk van de aard van zo'n ingreep -met name of daarbij sprake is
van een tijdelijke of permanente verandering van de bepalende factoren - zal het oude
evenwicht worden hersteld of zal er een nieuw evenwicht worden gezocht waarbij de
(vorm)eigenschappen van de stelsels worden aangepast13.

Boven-, midden- en

benedenloop

In benedenstroomse richting nemen de afvoer, de breedte en de diepte van een
waterloop doorgaans toe. Opvallend is dat in dezelfde richting de stroomsnelheid
ongeveer gelijk blijft of iets toeneemt (Leopold and Maddock, 1953;Leopold et al.,
1964; Newson, 1984). Alsgevolg hiervan is niet de stroomsnelheid maar de verhouding
tussen erosie en sedimentatie bepalend voor het onderscheid tussen boven-, middenen benedenloop. In de bovenloop overheerst erosie; in de benedenloop is sprake van
netto-sedimentatie; in de middenloop houden beide processen elkaar ongeveer in
evenwicht.
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De vegetatie
De vegetatie in en langs waterlopen, maar ook die op het niveau van het stroomgebied als geheel is een bepalende factor voor de eigenschappen van de oppervlaktewaterstromingsstelsels. De vegetatie is van belang voor de verdamping in het stroomgebied en daarmee voor de hoeveelheid water die via het oppervlaktewater wordt afgevoerd (Anonymus, 1984-d;Van Beusekom et al., 1990).
Een vegetatiezoom heeft voorts invloed op de chemische samenstelling van het water
in de waterlopen. Voor dergelijke vegetatiestroken is een bufferende werking geconstateerd voor wat betreft de toevoer naar het oppervlaktewater van nutriënten vanuit het
omringende gebied (zie onder anderen: Peterjohn en Correl, 1984; Lowrance et al,
1985; Kuenzler, 1989; Orleans et al., 1995;Uunk en Smidt, 1995;Vought et al., 1995).
Op grond van deze waarneming wordt dan ook geopperd om dergelijke vegetaties te
benutten voor de verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater in stroomgebieden met een overwegend agrarisch gebruik. Naast deze 'filter'-werking heeft de
vegetatie ook via het micro-klimaat invloed op de watersamenstelling. Zo leidt beschaduwing van het water tot een lagere watertemperatuur en een navenant hoger zuurstof
gehalte in de waterloop (Karr en Schlosser, 1978; Dawson en Kern-Hansen, 1979;
Anonymus, 1984-a; Konoid, 1984).
De vegetatie langs en in het water isvan invloed op erosie en sedimentatie. De oevers
(en het talud) van waterlopen kunnen door de begroeiing worden gestabiliseerd en
zijn daarmee minder gevoelig voor erosie (Anonymus, 1984-a; Aukes et al., 1988)11.
Voorts heeft de vegetatie invloed op de stromingskarakteristieken. Planten in het water
kunnen de stromingsweerstand vergroten (Newson, 1984;Aukes et al., 1988; Den
Ouden, 1993). Daarnaast veroorzaakt de begroeiing (door omgevallen stammen, afgevallen takken en bladeren, et cetera) turbulenties in of belemmering van de stroming
van het water. Dit leidt tot - pleksgewijze -erosie- en sedimentatie. De aanwezigheid
van organisch materiaal tenslotte versterkt nog de differentiatie van de bodem in en
langs de waterlopen (Tolkamp, 1981).

2.3-3 De oppervlaktewaterstromingsstelsels

van de

zandgebieden

In de zandgebieden van Nederland wordt door een combinatie van het weinig
extreme neerslag-regime, de relatief vlakke topografie en de goede doorlatendheid van
de geologische formaties, de infiltratie-capaciteit van de bodem niet of nauwelijks overschreden. Bijgevolg kan worden aangenomen dat in het afvoerproces de grondwaterstroming een dominante rol speelt (De Vries, 1974). De oppervlaktewaterstromingsstelsels kunnen dan ook worden beschouwd als een afgeleide van het grondwater. De
Vries (1974) stelt dat het netwerk van beken in de zandgebieden van Nederland is ontstaan uit, en primair wordt gevoed door, grondwater dat in kwelzone's uittreedt". Dit
netwerk van beken in de Nederlandse zandgebieden is dendritisch of veervormig ontwikkeld (figuur 2.7; De Vries, 1974). De verschillen tussen beide vormen zijn terug te
voeren op het al dan niet voorkomen van slecht erodeerbare formaties dicht aan het
maaiveld. De dichtheid van het netwerk hangt samen met de intensiteit van de grondwaterstroming. De bepalende factoren voor de oppervlaktewaterstromingsstelsels in de
Nederlandse zandgebieden hebben tot een specifiek beektype geleid: de laaglandbeek16.

Laaglandbeken

Figuur 2.7
De beken van de Nederlandse zandgebieden worden doorgaans gekenmerkt
door een dendritisch (boven) of een
veeruormig (onder) drainagepatroon.
Figure 2.7
Thestreams in the Dutch pleistocene
sandy areas are characterised by a dendritic (above) or barbed (below) drainage pattern.
Naar / After :De Vries, 1974.

Kenmerkend voor laaglandbeken is de relatief geringe stroomsnelheid van minder
dan 0.3 - 0.5 m. per seconde17, de differentiatie in het bodemsubstraat (van -grof- zand
tot slib) en de meanderende loop (Moller-Pillot, 1971;Bink et al., 1979; De Molenaar,
1980; Tolkamp, 1981;Van Straaten en Von Meyenfeldt, 1983;Van den Brand et al.,
1983; Higler, 1983). In de oorspronggebieden worden laaglandbeken gevoed door
neerslag en lokaal grondwater in terrein-depressies18. Deze herkomst van het water
heeft een wisselend, van neerslag variaties afhankelijk debiet van de beken tot gevolg.
Perioden met stilstaand water of droogstand zijn niet uitzonderlijk (Higler, 1983).
In niet tot weinig antropogeen beïnvloedde situaties19 ontwikkelen laaglandbeken een
meanderende bedding. Het gevolg is een karakteristieke sequentie van dwarsprofielen
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met bijbehorende afwisseling van milieucondities (figuur 2.8). In het lengteprofiel van
een laaglandbeek bestaat een karakteristieke sequentie van stromingscondities (figuur
2.8-a). In afhankelijkheid van die condities ontstaat een specifieke vorm van het dwarsprofiel. Tussen twee meanderbochten in (situaties 1en 5) vindt voornamelijk doorvoer
van water plaats. In de meanderbocht (situaties 2tot en met 3) is de verdeling van de
stroomsnelheid zodanig dat in de buitenbocht erosie en in de binnenbocht sedimentatie plaats vinden. Er is dan een stromingscomponent dwars op de stromingsrichting
aanwezig waarmee geërodeerd materiaal van de buiten- naar de binnenbocht wordt
getransporteerd. Figuur 2.8-b geeft aan welke milieucondities hierdoor bij situatie 3
kunnen worden gevonden. Daarbij is ook de natuurlijke vegetatie betrokken. Gaande
van de binnen- naar de buitenbocht nemen de stroomsnelheid, de korrelgrootte van
het bodemsubstraat en het zuurstofgehalte toe. Binnen de directe invloedssfeer van het
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Figuur 2.8
De stromingsprocessen in een meanderende beek veroorzaken een karakteristieke sequentie van dwarsprofielen
met een bijbehorende afwisseling van milieucondities.
a. de verdeling van de stroomsnelheid in het dwarsprofiel op een vijftalposities in een meanderbocht.
Naar: Leopold et al, 1964.
b. de differentiatie van milieucondities ten gevolge van de stromingsprocessen uitgewerkt voorpositie 3 uit
figuur 2.8a.
Naar: Moller-Pillot, 1971; Van den Brandt et al., 1983; Harmsen etal., 1988.
Figure 2.8
Theflowprocesses in a meandering stream cause a characteristic sequence of cross-sections and a rich variety
in environmental conditions.
a. the distribution of stream velocity in the cross-section atfive positions within a meander curve.
After :Leopold et al, 1964.
b. the differentiation of environmental conditions caused by the flow processes as may befound atposition 3
offigure 2.8-a.
After : Moller-Pillot, 1971; Van den Brandt et al., 1983; Harmsen et al., 1988.
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stromende water is sprake van grote dynamiek; de oevervegetatie zorgt voor relatief
stabiele condities.
Is in een laaglandbeek eenmaal een meanderende bedding ontstaan die onder de heersende (externe) condities de toestand van het 'dynamische evenwicht' vertegenwoordigt, dan zullen vorm-veranderingen langzaam verlopen (vergelijk Wolfert, 199120). Een
illustratie van dit verschijnsel voor de laaglandbeken treffen we aan bij Kuenen (1944):
tussen 1922 en 1944 kon hij in enkele Drentse stroomgebieden slechts marginale verschuivingen van meanderbochten constateren21.
Het is evenwel de vraag in hoeverre de huidige dynamiek van de waterhuishouding in
de zandgebieden van Nederland (peilbeheer, drainage, wijzigingen in het grondgebruik, aanvoer van water, et cetera) condities bieden voor het ontwikkelen van een
evenwichtssituatie in de laaglandbeken.

De samenhang met de stromingsstelsels

van het

grondwater

De wijze waarop waterlopen ten opzichte van de grondwaterstromingsstelsels zijn
gepositioneerd isvervolgens bepalend voor de kwalitatieve en kwantitatieve eigenschappen van het water c.q. voor de milieucondities ter plekke (Van der Aart et al.,
mg/l (NO -N)

I I
At= atmotroof/atmotrophic
Li= lithotroof/lithotrophic
1= bovenloop/ uppercourse
2- middenloop/ middlecourse
3= benedenloop/ lowercourse

Figuur 2.9
De hydrochemische gradiënt in een laaglandbeek. In benedenstroomse richting
neemt bet aandeel grondwater uit regionale stromingsstelsels toe. Het beekwater
ontwikkelt hierdoor van een atmotrofe
naar een lithotrofe samenstelling.
Figure 2.9
Thehydro-chemical gradient in a lowland stream. Thisgradient from aan
atmotrophic to a lithotrophic composition
of the water resultsfrom an increasing
amount of deep groundwater (lithotrophic) discharging in a downstream
direction.
Bron/Source : Van den Aart et al. 1988.
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Figuur 2. W
De ontwikkeling van de waterkwaliteit in twee laaglandbeken in Noord-Brabant. In beide gevallen treedt een
verbetering van de waterkwaliteit op bij voeding uit regionale grondwaterstromingsstelsels.
a. Het N03-Ngehalte van 17 monsterpunten in de Chaamse Beken in een zomer en een winter situatie, 's
Zomers staat de beek droog tussen depunten 77en Ij. Vanaf punt 13 vindt dan voeding plaats met schoon,
diep grondwater (N03-N gehalte is0). Bijpunt 8 stroomt oppervlaktewater uit verontreinigde zijbeken in de
Chaamse Beek. De N03-N concentratie neemt sterk toe. De voeding met bet schone diepe grondwater vanaf
punt 13leidt 's winters tot een geleidelijke verlaging van de N03-N concentratie.
Bron: Wassink, niet gepubliceerd.
b. De verandering van de samenstelling van het oppervlaktewater in het Merkske gedurende hetjaar. 's Zomers
verbetert de kwaliteit door het uitdrogen van de ondiepe, door de landbouw gedomineerde stromingsstelsels,
waardoor alleen voeding uit de schone diepe stelselsresteert. In het natte jaargetijde (winter) overheerst voeding
door de verontreinigde (landbouw) stelsels.
Bron: Stuurman et ai, 1987.
Figure 2.10
The development of the water quality in two lowland streams in tbcprovince of Noord-Brabant. In both examplesan improvement of water quality appears as a consequence of the supplyfrom regional groundwater systems.
a. TheN03-N concentration in 17 sample sites in the Chaamse Beken in summer and winter. In summer the
stream isdty in itsupper course (sites 17-13)- Frompoint 13onward the stream issupplied by clean water
from deep groundwater systems (N03-N concentration iszero). Atpoint 8 waterfrom polluted branches of the
Chaamse Beken system debouches in the mainstream, which is reflected by a sharp increase in the N03-N load.
Thesupply with clean, deep groundwater from point 13topoint 1 results in winter in a gradual decrease of
nitrate concentration.
Source. Wassink, unpublished.
b. Thedevelopment of water quality in the Merkske stream during ayear. In summer waterquality improves,
whilepolluted localgroundwater flow systems dry out and the stream isonly supplied with clean groundwater
from deep systems. In winter the supply with waterfrom thepolluted systems dominates.
Source :Stuurman et ai, 1987.
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1988). In situaties waar een beek wordt gevoed door lokale grondwaterstromingsstelsels vanuit de direct aanliggende gronden vinden we de gevoeligheid van deze lokale
stelsels voor wisselende meteorologische omstandigheden terug in fluctuerende debieten en stroomsnelheden. De watersamenstelling is atmotroof. In situaties waar naast
locale stelsels de grondwaterstromingsstelsels van regionale orde domineren leidt het
permanente karakter van de diepe(re), regionale stromingsstelsels tot meer continue
stromingskarakteristieken en een lithotrofe watersamenstelling. Kenmerkend voor de
laaglandbeken is dat deze verschillen zich in het lengte profiel manifesteren zodat een
hydrochemische gradiënt ontstaat: in benedenstroomse richting neemt de betekenis
van lithotrofe invloeden toe (figuur 2.9;Van der Aart et al., 1988).
De slechte kwaliteit van het grondwater in met name de ondiepe grondwaterstromingsstelsels van de zandgebieden (Vissers et al., 1985;Langeweg, 1988;De Wit en Bleuten,
1988; Beugelink et al, 1989; Stuurman et al., 1989; Engelen et al., 1990) weerspiegelt
zich in de milieucondities van de daaruit gevoede beken. Met name in natte perioden
vindt aanvoer van sterk eutroof water plaats. In droge perioden drogen deze stelsels uit
en kan, mits er sprake isvan (enige) voeding uit diepere (schone) grondwaterstromingsstelsels en effluenten uit rioolwaterzuiveringsinstallaties ontbreken, de kwaliteit
van het beekwater toenemen (Stuurman, et al., 1987). Is van aanvoer van diep grondwater geen sprake dan kan de beek droogvallen. Deze verschijnselen treffen we bijvoorbeeld aan in de Chaamsche Beken, het Merkske en de Tungelroysche Beek
(figuur 2.10). De ontwikkelingsmogelijkheden van beken waar momenteel nog schoon
(dieper) grondwater uittreedt, hangen af van de snelheid waarmee eventuele vervuilingsfronten in de betreffende stromingsstelsels zich zullen verplaatsen. In Anonymus
(1988-c) wordt een voorbeeld gegeven van een situatie waar een actueel door schoon
grondwater gevoed natuurgebied over enige decennia door zo'n vervuilingsfront zal
worden bereikt.

2.4 De hydrologische landschapsstructuur en
daaruit voortvloeiende ruimtelijke patronen
2.4.1 Ruimtelijke relaties ten gevolge van de stroming van grond- en
oppervlaktewater
Uit de bespreking van de stromingsprocessen van het grond- en het oppervlaktewater blijkt dat tussen delen van het landschap relaties ontstaan met een bepaalde
intensiteit, aard en richting en op verschillende tijd- en ruimteschalen. De stroming van
grondwater en oppervlakte water is daarmee één van de belangrijkste mechanismen
die tot het ontstaan van landschapsecologische relaties leidt (Van Wirdum, 1979;
Kemmers, 1986, 1988; Farjon, 1982; Roelofs et al., 1982;Vos et al., 1982; Grootjans,
1985; Anonymus, 1988-b; Pedroli, 1989). In dit onderzoek wordt de nadruk gelegd op
de relaties tussen delen van het landschap in ruimte en tijd: de chorologische en temporele landschapsecologische relaties22. Bij deze relaties kunnen worden onderscheiden (figuur 2.11):
1. relaties in de richting van het stromende water;
2. relaties in tegengestelde richting van het stromende water;
3. relaties in beide richtingen, wanneer er sprake is van een combinatie van 1en 2.

Relaties in de stromingsrichting

van het water

Via de stroombanen van het grondwater en door waterlopen wordt water in een
bepaalde richting door het landschap getransporteerd. Met het water worden ook energie, materie en organismen van de ene naar de andere plek verplaatst. Hierdoor ontstaan de typische samenhangen tussen infiltratie- en exfiltratiegebieden en tussen
bovenstrooms en benedenstrooms van elkaar gelegen delen van stroomgebieden. De
condities in het 'bron' gebied (grondgebruik, vegetatie, meteorologische, geologische
en bodemkundige omstandigheden, et cetera) zijn van groot belang voor de aard van
de ruimtelijke relatie. Samen met de specifieke omstandigheden in het 'ontvangende'
gebied zelf bepalen deze factoren -via onder anderen de aangevoerde hoeveelheden
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gerichtheidvan de landschapsecologische relatie/ direction of
landscape ecological relation
richting van het stromende water /
flow direction of the water

Figuur 2. 11
Een typering van de richting van landschapsecologische relaties ten opzichte
van de stromingsrichting van het water.
a. relaties in de richting van het
stromende water
h. relaties in tegengestelde richting van
het stromende water
c. relaties in beide richtingen
Figure 2.11
A typology of the direction of landscape
ecological relations relative to the direction of water flow.
a. relations that coincide with the direc
Honof water flow
b. relations that are opposed to the
direction of water flow
c. relations in both directions

water, de sedimentlast, de met het water meegevoerde stoffen en organismen - de
milieucondities in het ontvangende gebied. Hierbij moet worden aangetekend dat tijdens het transport processen optreden, die bijvoorbeeld de samenstelling van de met
het water meegevoerde stoffen wijzigen. Hierop is reeds gewezen bij de bespreking
van de chemische samenstelling van het water in de grondwaterstromingsstelsels.
Bijwaterlopen is de wijze waarop landschapsecologische relaties zich manifesteren
afhankelijk van de inunderende, infiltrerende of drainerende werking van de betreffende waterloop. Bij inundaties, maar ook bij infiltratie vanuit een waterloop, ontstaan er
relaties vanuit de waterlopen naar de omliggende gebieden. Bij drainage zijn de stromingsprocessen, en daarmee de daaruit resulterende ruimtelijke relaties, op de waterlopen gericht. Overigens kunnen in een bepaalde waterloop perioden van inundatie,
infiltratie en drainage, bijvoorbeeld onder invloed van de meteorologische omstandigheden, elkaar afwisselen.

Relaties tegengesteld aan de stromingsrichting van het water
Het water kan dienen als medium waardoor verschijnselen zich tegen de stromingsrichting in voortplanten. In dit verband wordt gesproken van 'terugschrijdende processen'. Processen met een terugschrijdende effect zijn bijvoorbeeld de stagnatie van
oppervlaktewater of peilverlaging. Als in een gebied de afvoer stagneert, dan kan het
bovenstrooms gelegen deel van het stroomgebied z'n water ook niet meer kwijt, hetgeen tot inundaties leidt. Peilverlagingen in gebieden aan de uitstroomzijde van grondwaterstromingsstelsels of in een benedenstrooms gelegen deel van een stroomgebied,
leiden tot verlaging van de drainagebases van de betreffende stromingsstelsels en hebben daarmee invloed op de omvang en de intensiteit van de infiltratie of op het .stromingsregime in oppervlakte wateren.
In de fluviatiele geomorfologie is het proces van 'terugschrijdende erosie' bekend
(Harvey en Watson, 1986 en Simon, 1989 op citaat in Wolfert, 1991). Hiermee wordt
gedoeld op de waarneming dat een instabiliteit van de oevers -waardoor via erosie de
bestaande oevervorm wordt aangepast - zich stroomopwaarts verplaatst. Het sediment
dat daarbij vrijkomt wordt vervolgens 'weer in stroomafwaartse richting afgevoerd. Dit
voorbeeld maakt overigens duidelijk dat relaties in de richting van het stromende water
en die daaraan tegengesteld soms nauw met elkaar zijn verweven en min of meer
gelijktijdig kunnen optreden.

Relaties in beide

richtingen

Het duidelijkste voorbeeld van relaties in beide richtingen treffen we aan bij de
actieve verplaatsing van organismen. Waterlopen, oevers en vegetaties langs het water
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Figuur 2.12
Waterlopen en bijbehorende vegetaties vormen min of meer continue zone's waarlangs en waarin actieve en
passieve verplaatsing van organismen plaatsvindt. Hieraan ontlenen deze landschapselementen hun betekenis
voor de 'ecologische infrastructuur'.
Figure 2.12
Streams and their riparian zones are important for active and passive movement of organisms through the
landscape ('stream corridors').
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vormen voor vele organismen logische, doorgaans continue zone's waarlangs of waarin
zij door het landschap bewegen (zie bijvoorbeeld: Tolkamp, 1981;Hustings en Kwak,
1983; Schoorl et al., 1981;Gore, 1985). Het netwerk van waterlopen ontleent aan deze
migratie mogelijkheden een belang in de 'ecologische infrastructuur' (figuur 2.12) van
het landschap.
De verbinding van plekken in de richting parallel aan de stromingsrichting, betekent
tegelijkertijd een isolerende werking in de richting loodrecht op de beek. Waterlopen
kunnen immers ook barrières voor de verplaatsing van organismen vormen.
Deze bespreking van de relaties in het landschap ten gevolge van de stromingsprocessen in grond- en oppervlaktewater maakt duidelijk dat de hydrologische condities in
een bepaald deel van de ruimte -en daarmee de milieuomstandigheden in meer brede
zin - zowel door 'boven-' als door 'benedenstroomse' omstandigheden worden beïnvloed.

2.4.2 Ruimtelijke patronen ten gevolge van de stroming
grond- en
oppervlaktewater

van

2.4.2.1 Inleiding
De stromingsprocessen in grond- en oppervlaktewater - en daarmee samenhangende relaties -leiden tot het ontstaan van specifieke ruimtelijke patronen. Hierbij kan een
onderscheid worden gemaakt tussen 'functionele' en 'zichtbare' ruimtelijke patronen.
De 'functionele' ruimtelijke patronen omvatten de specifieke sequenties van eenheden
in het landschap die op grond van verschillen in het hydrologisch functioneren kunnen
worden onderscheiden (§2.4.2.2). Deze patronen zijn vaak niet zonder meer uit het
landschap af te lezen. Daarnaast leidt het stromende water -hetzij direct of indirect tot 'zichtbare' ruimtelijke patronen, zoals die met betrekking tot de geomorfologie en
de vegetatie. Deze patronen komen in §2.4.2.3 aan de orde.

2.4.2.2 De 'functionele' ruimtelijke
Ruimtelijke patronen

patronen

ten gevolge van de grondwater

stroming

De aiimtelijke relaties die via de stroming van het grondwater ontstaan, leiden tot
specifieke ruimtelijke patronen van al dan niet met elkaar verbonden delen van het
landschap. Een schematisch beeld van deze patronen, kan worden verkregen door het
model van Tóth uit figuur 2.3 in een blokdiagram uit te werken (figuur 2.13). De
onderscheiden stromingsstelsels zijn daarbij op het maaiveld geprojecteerd. De hiërarchische organisatie van de stromingsstelsels weerspiegelt zich in de organisatie van de
Legenda/Legend
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Figuur 2.13
De hiërarchisch georganiseerde grondwaterstromingsstelsels van verschillende orde (vergelijkfiguur 2.3) vormen specifieke landschappelijke patronen. Delen van het landschap zijn met elkaar verbonden of juist van
elkaargeschelde n.
Figure 2.13
The hierarchically organised groundwater flow systems of different order (compare tofigure 2.3) produce specific landscape patterns. Parts of the landscape are connected; others are separated.
As depicted infigures 2.13 through 2.16 theflows ofgroundwater and surface water lead to characteristic spatial relations and landscape patterns. As a consequence parts of the landscape are connected or, in contrast,
separated from each other. The resulting organisation of the landscape and the related differentiation in environmental conditions, ishere referred to as the hydrological landscape structure.
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Legenda / Legend
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Figuur 2.14.
Binnen de grondwaterstromingsstelsels bestaan functionele sub-eenheden. Deze maken het mogelijk de landschappelijke patronen ten gevolge van degrondwaterstroming verder onder te verdelen.
Figure 2.14
Thegroundwater flow systems contain of different functional units. These units allow afurther elaboration of
the system of spatial relations and landscape patterns caused bygroundwater flows.

patronen. Naast de stromingsstelsels van diverse orden is ook het onderscheid tussen
meerdere stelsels van een gelijke orde belangrijk.
Binnen de grondwaterstromingsstelsels zijn voorts functionele sub-eenheden te onderscheiden (figuur 2.14). Deze eenheden maken het mogelijk de patronen ten gevolge
van de grondwaterstroming nader te beschrijven. De grondwaterscheiding verdeelt
ieder stromingsstelsel in twee delen met een tegengestelde stromingsrichting van het
grondwater. Binnen deze delen kunnen vervolgens diverse stroomtakken aanwezig
zijn, waarmee verschillende (al dan niet aan elkaar grenzende) infiltratie- en exfiltratiegebieden aan elkaar gekoppeld zijn. Behalve naast elkaar, kunnen deze stroomtakken
ook min of meer gesuperponeerd ten opzichte van elkaar zijn gesitueerd. De infiltratieen exfiltratiegebieden zijn de kleinste functionele ruimtelijke (sub)eenheden binnen de
stromingsstelsels23.
De eigenschappen van stromingsstelsels en van daarbinnen te onderscheiden functionele eenheden kunnen aanzienlijk verschillen (vergelijk §2.2.2). Het zijn déze verschillen die bepalend zijn voor de inhoud van de diverse ten gevolge van de stroming van
grondwater te onderscheiden ruimtelijke relaties en - samenhangend daarmee - voor
de hydrologische condities in de diverse te onderscheiden delen van het landschap.
Het zijn met name de tijd-ruimte schalen waarbinnen de betrokken relaties zich voordoen die voor de bedoelde eigenschappen van belang zijn. Sommige grondwaterstromingsprocessen manifesteren zich immers in hoge mate periodiek en over korte afstanden. In andere gevallen zijn constante, over zeer lange afstanden werkzame processen
aan de orde.
De ruimtelijke ordening van de grondwaterstromingsstelsels bepaalt de wijze waarop
die hydrologische condities zijn verspreid en is daarmee medebepalend voor de
milieudifferentiatie in het landschap. Infiltratiegebieden en bijbehorende exfiltratiegebieden bijvoorbeeld kunnen aan elkaar grenzen dan wel op geringe of grote onderlinge afstanden van elkaar liggen (zie figuur 2.3).

Ruimtelijke patronen ten gevolge van de
stroming

oppervlaktewater-

Ook de ruimtelijke relaties die door de stroming van oppervlaktewater ontstaan
vormen specifieke patronen van delen van het landschap die al dan niet met elkaar zijn
verbonden. De ruimtelijke eenheid die op basis van de stroming van oppervlaktewater
kan worden onderscheiden is het stroomgebied. Het blokdiagram van figuur 2.15 geeft
een schematische weergave van de met de stroming van oppervlaktewater samenhangende ruimtelijke patronen. Stroomgebieden worden begrensd door oppervlaktewaterscheidingen24. De vertakkingen van de hoofdwaterloop maken een onderverdeling in deelstroomgebieden mogelijk. De deel-stroomgebieden en bijbehorende vertakkingen van het waterlopenstelsel vormen een hiërarchisch geordend geheel waarbinnen stroomgebieden van diverse orde grootte worden onderscheiden. Ook binnen de
oppervlaktewaterstromingsstelsels kunnen functionele sub-eenheden worden onder31
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Figuur 2.15
De stroomgebieden van hetoppervlaktewater van diverse orde endedaarbinnen teonderscheiden functionele
sub-eenbeden vormen specifieke landschappelijke patronen. Delen van betlandschap zijn metelkaar verbonden ofjuist van elkaar gescheiden.
Figure 2.15
Thesurface water catchment areas of different order and theirfunctional units produce specific landscape patterns. Parts of the landscape are connected; others are separated.

scheiden (figuur 2.15). Een waterloop deelt een(deel)stroomgebied intwee gedeelten.
Tenslotte isvoor elkpunt ofdeelgebied ineenstroomgebied eenboven- en/of benedenstrooms gelegen gebied te onderscheiden.
2.4.2.3 De 'zichtbare' ruimtelijke

patronen

Geomorfologische
patronen
Ten gevolge vandestroming vanhetoppervlaktewater ontstaan despecifieke fluviatiel-morfologische patronen vanstroomdalen enoverstromingsvlakten metdaarbin-

Figuur 2.16
In dezandgebieden van Nederland heeft hetsamenspel van natuurlijke en antropogene factoren tot specifieke
patronen van beekdalen en inundatievlakten geleid, een voorbeeld uit Noord-Nederland.
Figure 2.16
The combination of natural and antropogenic factors in thedutch pleistocene sandy areas results in specific
patterns ofbrook valleys and floodplains: an example from the northern part of the Netherlands.
Bron / Source : Wassink, in prep.
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Figuur 2.17
De vegetatiepatronen langs laaglandbeken.
a. Het stroomdal van de Drenthse Aa. Afhankelijk van de variatie in milieutypen van oorsprong tot monding
worden specifieke vegetatietypen aangetroffen. Bron: Grootjans, 1985.
b. De vegetatiezones in en langs een beek door verschillen in stromingsintensiteit. Binnen een meanderbocht
verandert de ligging van deze zones. Bron: Lewis and Williams, 1984.
Figure 2.17
The vegetation patterns along lowland streams.
a. TheDrenthse Aa stream system. Depending on the variation of environmental conditions from source to
mouth specific vegetation types arefound. Source : Grootjans, 1985.
b. The vegetation zones that resultfrom different flow processes and stream velocity. Within a meander curve
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nen te onderscheiden elementen als meanders, oeverwallen, komgronden, verlaten
stroomgeulen, et cetera. Naast natuurlijke factoren spelen ook antropogene processen
bij de vorming van deze patronen een rol.
In de zandgebieden van Nederland heeft het samenspel van natuurlijke en antropogene factoren tot specifieke patronen van beekdalen en inundatievlakten geleid. Ter illustratie zijn in figuur 2.16 de aan de laaglandbeken van het Drents Plateau gekoppelde
geomorfologische eenheden weergegeven. Duidelijke dalen worden daarbij afgewisseld door (overstromings)vlakten. Ook elders in de zandgebieden worden dergelijke
patronen aangetroffen.

Vegetatiepatronen
Een tweede type patronen dat in belangrijke mate de werking van het water in het
landschap tot expressie brengt, wordt gevormd door de vegetatie. Langs het lengteprofiel van de waterlopen -van bron tot monding -ontstaat ten gevolge van de variatie in
grond- en oppervlaktewaterprocessen en de specifieke interferentie van beiden een
van gebied tot gebied specifieke sequentie van milieucondities. Deze opeenvolging
komt tot uitdrukking in de vegetatie, waardoor specifieke ruimtelijke patronen worden
gevormd. Een voorbeeld van zo'n patroon voor de Drenthse laaglandbeken is uitgewerkt door Grootjans (1985;figuur 2.17-a).
In en langs waterlopen kunnen voorts verscheidene vegetatie zone's worden aangetroffen (Lewis and Williams, 1984).Afhankelijk van de mate waarin meandering optreedt,
komen deze zone's afwisselend en al dan niet nââst elkaar voor (figuur 2.17-b).

2.4.3 De hydrologische

landschapsstructuur

De stroming van grondwater en oppervlaktewater, de daaruit voortvloeiende relaties en ruimtelijke patronen leiden tot een specifieke ordening van al dan niet met
elkaar in ruimte en tijd samenhangende eenheden in het landschap. Hieruit resulteren
een kenmerkende variatie in milieucondities en een scala aan grondgebruikspotenties.
Deze ordening in het landschap tengevolge van de stromingsprocessen van watersystemen, wordt hier aangeduid met de term de hydrologische landschapsstructuur.
Het onderkennen van deze hydrologische landschapsstructuur heeft belangrijke implicaties voor de ruimtelijke planvorming, c.q de landschapsplanning. Een schematisch
voorbeeld (figuur 2.18) kan dit illustreren. In deze figuur zijn twee te beschermen en
verder ecologisch te ontwikkelen beekdalen gerepresenteerd.
Een beekdal waar grondwaterstromingsstelsels van een verschillende orde samenkomen (bij A)vertegenwoordigt een situatie met, in potentie, een rijk geschakeerd gradiënt-milieu. De bescherming en verdere ontwikkeling van deze situatie vergt maatregebeek,gevoeddoor regionaleenlokale
grondwaterstroming/ stream,supplied
byregionalandlocalgroundwatertlow
beek,gevoeddoor lokalegrondwaterstroming/streamsuppliedby local
groundwaterflow
a-a' belnvloedingszonebeekA/
zoneaffectingconditionsatstreamA.
b-b' be'invloedingszonebeek B/
zoneaffectingconditions atstreamB.

Figuur 2.18
Een schematisch voorbeeld van de implicaties van de hydrologische landschapsstructuur voor de ontwerp en
inrichting van het landschap.
Twee heekdalen met eenfundamenteel verschillende positie in de hydrologische landschapsstructuur (A en B)
zijn weergegeven. De bescherming van A vergt -door de grote beïnvloedingszone en lange verblijftijden - meer
tijden moeite dan van B. Anderzijds kan bijA degrootste ecologische differentiatie ontstaan.
Figure 2.18.
A schematic example of the importance of the hydrological landscape structure for landscape planning.
Two streams with different positions in the hydrological landscape structure are depicted (A and B). The protection ofA is more difficult and takes more time than theprotection ofB. This is because the zone affecting
environmental conditions and the residence time of the groundwater in A are larger than in B. At the other
hand, the combination of water types at A may result in a larger differentiation of environmental conditions.
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len over relatief grote oppervlakten. Het beïnvloedingsgebied op grote afstand brengt
met zich mee dat het risico op ongewenste effecten van verdroging, verontreiniging, et
cetera relatief groot is. Daar komt nog bij dat ten gevolge van de lange verblijftijden
allerlei negatieve effecten zich momenteel nog niet manifesteren, maar op langere termijn funest kunnen zijn. Hierbij valt te denken aan een 'vervuilingsfront' in de diepere
grondwaterstelsels dat in de toekomst de natuurontwikkeling in het beekdal kan frustreren. De bescherming en ontwikkeling van deze situatie brengt allerlei knelpunten
met zich mee op financieel en bestuurlijk vlak. Er moet veel grond worden verworven
of op een andere wijze worden veilig gesteld en er zullen vele grondgebruikers en
overheden van buiten het directe plangebied betrokken moeten worden.
Een minder complexe situatie (bij B) heeft doorgaans een minder gevarieerde milieugradiënt tot gevolg. De bescherming en ontwikkeling is evenwel eenvoudiger te realiseren door maatregelen op een lokale schaal. Sanering van een ongewenste situatie zal
door de kortere verblijftijden eerder positieve resultaten te zien geven.
Het voorbeeld maakt duidelijk dat in afhankelijkheid van de aangetroffen (hydrologische) condities en de gewenste eindtoestand de aard en omvang van planningsmaatregelen aanzienlijk kunnen verschillen.

1 VanWirdum(1980)onderscheidt opbasis vandeinvloedssfeer vanhetwater:
-atmoclien ofatmotroof water; ditstaat onder invloed van deatmosfeer. Het wateris mineraalarm, hetgeen
totuiting komt in eenlage ionen-ratio endito elektrisch geleidingsvermogen;
- lithoclien of lithotroof water; dit betreft wateronder invloed vandelithosfeer (hetgesteente). Dit iswater
datdoor het verblijfin deondergrond veelmineralen heeft kunnen opnemen (hogeionenratio eneen matig
geleidingsvermogen);
- thalassoclienof thalassotroof water; hiergaat Het om wateronder zee-invloed.Ditzoute waterheeft een
lage ionenratio, maar eenhoog geleidingsvermogen;
- 'antropotroof'ofRijnwater-achtig;hetgaat hier om waterdat onder invloed vanantropogene invloeden
belast is metstoffen dieer vannature niet of niet in dergelijke hoeveelheden thuishoren.
Binnen deze hoofdgroepen zijn weerdiverse onderscheidingen mogelijk. Voorhet lithoclieneof grondwater
is declassifikatie van Stuyfzand (1986)een veelgebruikte. Een discussie over dergelijke classificatie
systemen treffen weaan bij Pedroli(1989).
2 Eenagens is "datgenedat door eenbeweging vanhetenegebied naar hetandere gebied een ruimtelijke
uitwisseling vanmaterie, energie en/of organismen totstand brengt" (Vosetal.,1982).
Een medium is "datgene waarlangs, waardoorof waarinéén of meer agentia zich bewegen" (Vosetal.,
1982).
3 Grondwater,indemeest brede zin opgevat, is het waterdatbeneden hetgrondoppervlak of maaiveld
voorkomt (Hooghart, 1986).Een wiskundige wetmatigheid voorgrondwaterstroming werdin 1856geformuleerd doorDarcy.
4 Regionaal wilin dit verbandzeggen datinfiltratie- enbijbehorende exfiltratiegebieden als onlosmakelijke
eenheden vanstudie wordenbeschouwd (Freeze and Witherspoon,1966).
5 Stationair wilzeggen dat veranderingen in de tijdbuiten beschouwing blijven. Isotroopgeeft aan datde
doorlatendheid inhorizontale richting enin verticalerichting gelijk verondersteld worden.
6 "Alocal system ofgroundwater flow has its recharge area at a topographichigh and its discharge areaat
a topographic low thatare located adjacent to each other."Tóth(1963,p. 4806)
"Themajor characteristic of an intermediate system ofgroundwater flowis that,although its recharge and
discharge areas donot occupy thehighest and lowest elevatedplaces, respectively,in thebasin, oneor
more topographic highs and lows maybe located between them."Tóth(1963,p. 4806)
"Asystem of groundwater flowis considered tobe regional if its recharge area occupies the waterdivide
and its dischargearea liesat thebottom of thebasin." Tóth(1963,p. 4806)
7 Het centrale uitgangspunt inal dezestudies is dathydrologische parameters en (daarmee samenhangende) verschijnselen niet afzonderlijk kunnen wordenbeschouwd, maar ineen 'systeem-concept' aan elkaar
gerelateerd moeten worden.Dit uitgangspunt is ook door Domenico (1972)onder verwijzingnaarMeyboom
(1966-a)en Thomasand Leopold (1964) onderstreept.
8 Opbasis vandergelijkegenetische verschillenzijn de reeds eerdergememoreerde systemen voorde
classificatie vandegrondwatersamenstelling opgesteld (Van Wirdum, 1979;Stuyfzand, 1986; Pedroli,
1989).
9 Deze stromingsstelsels zijn -in verbandmethungeringe omvang -nietin figuur2.4 weertegeven. Ze
kunnen vrijweloveral in dezandgebieden wordenaangetroffen.
10 De dichtheid isgedefinieerd als de totalelengte aan waterlopen,gedeeld door de oppervlakte vanhet
betreffende gebied. De vertakkingsgraad ofbifurcatie ratiogeeft de mate waarinen wijzewaarop eenwaterloop zich in waterlopen vaneenlagere ordesplitst.
11 Een 'netwerk'kan worden opgevat als "ameshed fabric of nodes andconnecting ropes" (Haggeten
Chorley 1969).Daarbinnen makenzij eenonderscheid tussen "branchingnetworks" en "circuitnetworks".
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Het eerste type wordtgekenmerkt door eenboomstructuur eneenhiërarchische organisatie. De 'knooppunten' in ditnetwerk zijn door lijnstukkenin eenbepaalde richting met elkaar verbonden.Het stelsel van waterlopen is hiervan eenduidelijk voorbeeld, waarbijderichting vanhetnetwerk wordtbepaald door de overwegende relief-gradiënt.Het tweede typeheeftgeen hiërarchie; deknooppunten zijn inallerlei richtingenvia
lijnstukken met elkaar verbonden,zodat allerlei dwarsverbanden ('circuits')ontstaan. Een voorbeeld hiervan
vormthet wegenstelsel.
12 Newson (1984) spreekt liever vaneen "meta-stability"dan vaneenevenwicht. Hiermee drukthij uitdat
veranderingen inafvoer ensedimentlast plotselinge (vormveranderingen teweeg kunnen brengen.
Daartussen bestaanperioden met relatiefstabiele omstandigheden.
Het optreden vanhet 'dynamischevenwicht' heeft wellichtte maken met deneiging van waterlopenom een
zodanige vormaan tenemen dat eengelijkmatige dissipatie vanenergie langs het lengteprofiel optreedt.
Eenmeanderende vormbiedt daarvoor waarschijnlijk demeestgunstige situatie. Meanders hebben danook
onder demeest uiteenlopende condities steeds vergelijkbaregeometrische verhoudingen (Leopold etal.,
1964).
13 Wolfert(1991)spreekt in dit verband vaneendrempelwaarde. Pas wanneerdeze waarde wordtoverschreden zal verstoring vanhet evenwicht optreden.
14 Deze werking vanbeplantingen isin deBRD gebruikt als cultuurtechnische maatregel voorhet voorkomen vanerosie enintensief onderhoud van waterlopen. InNederland vinden wedit terugin de discussie
overhet toepassen vanzogenaamde 'houtwalbeken'als combinatie vancultuurtechnische en natuurtechnische inrichtingsmaatregelen (Bonnemaetai, 1988;) .
15 De Vries(1974)formuleerde hiervoor hetzogenaamde "groundwater-outcroperosion model". 'The
groundwater-outcrop erosion concept... describes stream systems whichare caused byan excessof
recharge overgroundwater discharge capacity"(p.20).
16 Het verspreidingsgebied vandelaaglandbeken is beperkt tothet deel vanhetNoord-West Europese
laaglandmetzandig ontwikkelde bodems.
17 Bijah/oerpiekenkunnen stroomsnelheden van 1.0m.s-1of meer optreden. Lokaal, bijvoorbeeld langs
enopde randen vandestuwwalen, vinden webeken waardegemiddelde stroomsnelheid boven de 0.30.5m.s-1ligt.Hier wordtdan ook wel van 'bergbeken' of 'terrasrandbeken'gesproken (zieonder anderen:
Binketal., 1979;Higler, 1983).
18 Soms is er sprake vanmin of meer duidelijke bronnen (zoals in Twente)ofgegraven 'sprengen'
(Veluwe)in het oorspronggebied.
19 Baaijens (1988)brengt het ontstaan vandemeanderende Achterhoekse beken evenwel in verbandmet
eenspecifiek occupatie-proces, waarbijhetbevloeien vanlandbouwgronden metslibrijk water(hetgeen
fungeert als bemesting) werdbevorderd. Inminder door demens beïnvloede situaties zou sprake zijn
geweest vaneengroot aantal afvoerloze terreindepressies met stagnerend water. Later zijn dezedepressies met elkaar verbonden tenbehoeve vandebevloeiingssystemen. Ook VandenBrand etal.(1983)wijzen- onder vermelding van Vande Westeringh-op eendergelijke antropogene achtergrond vande beken
in de Achterhoek.
20 Wolfert(1991)noemt hetgeringe reliëfals een vandebelangrijkste factoren voorhetachterwege blijven
vangrote (vormveranderingen vandelaaglandbeken. Het herstel vanmeandering in (sterk antropogeen
beïnvloede) waterlopenzal dan nietzonder meer vianatuurlijkeprocessen kunnen verlopen. Er dient dan
direct -door middel vangraafwerkzaamheden en dergelijke- inde vorm vande waterlopen te wordeningegrepen.
21 Kuenen (1944)komt totdeconclusie: "Bijde kleine Denthsche stroompjesgaat de verplaatsing en vervormingder kronkels uitermate langzaam en vindtplaats door min of meer snelle veranderingen vaneen
zeer beperkte uitgebreidheid" (p.235). VergelijkNewson (1984).
22 Deprocessen diezich afspelen indebodem (c.q.deonverzadigde zone) blijven hierbij buiten beschouwing.Dezeprocessen zijn vanoperationele enconditionele aard enbetreffen de topologischelandschapsecologische relaties. Uiteraard bestaat er tussen hetchorologische enhet topologische relatie-stelsel een
samenhang. De werkingsmechanismen ophet topologischeniveau zijn daarbij afhankelijk vande "randvoorwaarden"die ophetchorologische niveau werkzaamzijn (zieonder anderen: Kemmers, 1986,1988;
Anonymus, 1988-b).
23 Onderbepaalde omstandigheden wisseleninfiltratie- enexfiltratiegebieden elkaar inruimte en tijdsterk
af. Dergelijkegebieden worden welaangeduid met "intermediairegebieden" (Stuurman etal.,1989).
Feitelijkgaat hetomcomplexen vankleine,lokalegrondwaterstromingsstelsels, ruimtelijk doorgaans gesitueerd opdeovergang vanmeerpermanente infiltratie- en exfiltratiegebieden.
24 De oppervlakte-waterscheiding is doorgaans te vindenin topografisch hogergelegen terreingedeelten.
Dezeoppervlakte waterscheiding valtnietaltijd samen metdegrondwaterscheiding (bijvoorbeeld in karstgebieden).
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3 NAAR EEN WATERSYSTEEMBENADERING VOOR LANDSCHAPSPLANNING
3.1 Inleiding

Figuur 3-1
De ligging van degebieden waarvoor in
de verkennende fase van onderhavig
onderzoekde ontwerpstudies zijn uitgevoerd.
Figure 31
The location of thepilot studies that preceded this research.

In een verkennende fase van het onderzoek dat ten grondslag ligt aan dit proefschrift zijn in een viertal over de zandgebieden van Nederland verspreide gebieden
ontwerpstudies uitgevoerd (figuur 3.1;Van Etteger en Veekamp, 1990;Wassink, 1991;
Van Engen en Vlaanderen, 1991;Van Hoorn en Rijntjes, 1991). Het doel daarvan vormde om -al doende - inzichten te verkrijgen in de wijze waarop hydrologische kennis in
het ontwerpproces kan worden benut. De resultaten van deze 'pilot-studies' zijn daarna
uitgewerkt en aangescherpt binnen de voorbeeldstudies die zijn beschreven in deel 2
van dit proefschrift.
Op grond van deze studies kan een contour worden geschetst van wat hier een watersysteembenadering voor landschapsplanning' isgenoemd. Deze benadering omvat een
aantal min of meer vastomlijnde, zoveel mogelijk in algemene termen beschreven2 procedurele stappen voor de wijze waarop hydrologische kennis in de drie centrale onderdelen van het ontwerpproces - analyse, synthese en evaluatie - kunnen worden toegepast (figuur 3.2).

3.2 De analyse fase
3.2.1 Inleiding

analyse/analysis

i5

f
synthese/synthesis

t

<- *<o.•<o.
oo
oo

(O (Q
Cl' U>'
0) O
— TT

5' ®
O" 3

3 5'
» 3
5' 5

evaluatie/evaluation

•

momentinhetproceswaarinnormatieveelementeneenrolspelen(makenvankeuzes,
"creatievesprongen",etc.)/stageinthedesignprocessdominatedbynormativedecisions{choices,"creativeleaps", etc.).

Figuur 3-2
Hydrologische inzichten kunnen in alle
fasen uit het ontwerpproces een rolspelen. Voorde toepassing van deze inzichten zijn procedures beschreven, samen
aangeduid als de watersysteem benadering voor landschapsplanning.
Figure 3-2
Theprocedural elements of the design
process: analysis, synthesis and evaluation. Hydrological information may be
applied in each stage of the design process. The hydrological systems approach,
as described in this chapter, comprises a
number ofstepsfor the way in which
hydrological knowledge can he applied
in landscape planning.

De watersysteembenadering voor landschapsplanning omvat in het analyse stadium
de volgende elementen:
- een beschrijving van de hydrologische landschapsstructuur van het betreffende
gebied met behulp van de methode van de hydrologische systeemanalyse (§3.2.2);
-een analyse van de wijze waarop de diverse vormen van grondgebruik via het water
aan elkaar zijn gerelateerd en een daaruit voortvloeiende uitwerking van het (planningsprobleem (§3.2.3).
Deze elementen maken deel uit van hetgeen in de literatuur wordt aangeduid met 'de
landschapsanalyse', door Vroom (1982) omschreven als "het leren kennen en waarderen van de bouwstenen, krachten, evenwichten, processen, et cetera welke tezamen
een te onderzoeken landschap bepalen" (p. 293) (vergelijk met Sauer, 1925;Lewis,
1963; Belknap en Furtado, 1967;Steiner, 1991). Het "layer-cake model" van Wallace,
MacHarg, Roberts and Todd (Steiner, 1991;figuur 3.3) vormt een illustratie van de positie van hydrologische inzichten ten opzichte van andere elementen die bij een landschapsanalyse aan de orde zijn.

3.2.2 De hydrologische

systeemanalyse

Het identificeren van de hydrologische landschapsstructuur vergt methoden waarmee de diversiteit aan hydrologische verschijnselen in hun onderlinge ruimtelijke
samenhang en integraal kunnen worden beschreven en geanalyseerd. De opkomst van
de ecohydrologie als wetenschappelijke discipline (Pedroli, 1987) en de introductie van
het 'integraal waterbeheer' als beleidscategorie (Anonymus, 1985-a) hebben een
stroomversnelling in de ontwikkeling van dergelijke methoden teweeggebracht3. Eén
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Figuur 33.
Het 'layer-cake' model voor landschapsanalyse, met daarin depositie van de hydrologie temidden van vele
andere aspecten.
Figure 3 3
The 'layer-cake' modelfor landscape analysis. Apartfrom hydrology, many other aspects are important.
Naar / After. Wallace, McHarg, Roberts and Todd in Steiner, 1991

van die methoden is de regionale hydrologische systeemanalyse (zie o.a. Engelen and
Jones, 1986; Stuurman et al, 1989; Gieske, 1989; De Ruiter, 1986; Garritsen, 1988;
Engelen et al., 1989; Engelen et al., 1990;Kloosterman en Stuurman, 1992; Kloosterman
et al., 1993;Stuurman et al., 1993;Foppen et al., 1994; Engelen en Kloosterman, 1996
vergelijk met onder anderen Vissers et al., 1985;Van Beusekom et al., 1990; Bruggink
et al., 1990).

Theoretische

achtergronden

De regionale hydrologische systeemanalyse is "een methode om watersystemen te
onderscheiden naar soort, schaal, onderlinge samenhang, ruimtelijke verbreiding en
gedrag in de tijd" (Engelen et al., 1989)*. De grondwaterstromingstheorie van Tóth
(1963) vormt de basis voor de methode. Van wezenlijk belang is dat in de hydrologische systeemanalyse de aandacht primair is gericht op het stromende water zélf, dit in
tegenstelling tot meer klassieke grondwateronderzoeken waar het stromingsmedium
veeleer centraal staat\ Dit uitgangspunt maakt het mogelijk en zinvol een groot aantal
gegevens van niet direct hydrologische aard in de regionale analyses te betrekken.
Daarbij kan worden gedacht aan patronen en processen die traditioneel in het kader
van een landschapsanalyse worden bestudeerd, zoals die met betrekking tot de geologie, de geomorfologie, de topografie, de bodem, de grondwatertrappen, de verkaveling, de vegetatie, het grondgebruik, de drainagepatronen en de daarin opgetreden
ontwikkelingen in de tijd. De kaarten -vaak uit verschillende perioden - en andere
gegevens hieromtrent bieden een (vrijwel) vlakdekkende bron van informatie over de
ruimtelijke kenmerken van het watersysteem in verschillende perioden (Engelen et al.,
1989; Stuurman et al., 1989;vergelijk met Tóth, 1966; Meyboom, 1966-b; Domenico,
1972). De hydrologische systeemanalyse kan dan ook worden opgevat als een metho38

de om binnen de landschapsanalyse de rol van het water als landschapsvormende factor in een specifiek gebied te analyseren.

Methodiek en resultaat
Voor de uitvoering van de hydrologische systeemanalyses is een min of meer vastomlijnde werkmethode beschreven (figuur 3-4; Stuurman et al., 1989; Kloosterman en
Stuurman, 1992). Het startpunt is het verzamelen van bestaand materiaal in de vorm
van ruimtelijke gegevens (waaronder - historische -topografische kaarten, bodemkaarten, waterstaatskaarten, geologische kaarten en profielen) en tijdreeksen van aan punten gebonden meetgegevens. Op basis van deze informatie kunnen de eerste (hypothetische, kwalitatieve) uitspraken omtrent de ligging en de eigenschappen van de
grondwaterstromingsstelsels worden gedaan. Daarna volgt een fase waarin de veronderstellingen worden getoetst, bijgesteld en uitgewerkt. Hierbij spelen (computer)
simulatiemodellen een belangrijke rol. Daarnaast kan het nodig zijn aanvullende gegevens te verzamelen, zonodig via veldwaarnemingen.
Het uiteindelijke resultaat van de werkzaamheden is een kaart -met toelichting - met
de ligging van de hydrologische systemen. Deze kaart duidt de ligging van de te
onderscheiden stromingsstelsels aan. De infiltratie- en exfiltratiegebieden van deze stelsels zijn weergegeven. Soms worden als verdere onderverdeling nog meerdere stroomtakken vanuit één infiltratiegebied onderscheiden. De grenzen van de stromingsstelsels
kunnen van verschillende aard zijn; sommige zijn permanent, anderen variëren in de
tijd. Deze kaarten kunnen voor diverse, relevante horizontale vlakken (maaiveld, verschillende diepten) worden gemaakt. De ligging en de vorm van de .stromingsstelsels
wordt doorgaans nader geïllustreerd met profielen (verticale doorsneden) of met driedimensionale figuren. Samen geven deze, met de kaarten, een beeld van de hydrologische landschapsstructuur in het betreffende gebied.
De feitelijke invulling van deze methodiek kan van geval tot geval variëren. Er moet
steeds een afweging worden gemaakt tussen beschikbare middelen (tijd, geld), het
doel waarvoor de analyse wordt gebruikt en de gewenste of benodigde precisie waarmee de watersystemen worden beschreven. Daarbij spelen voorts de schaal waarop
het betreffende gebied wordt bestudeerd en de beschikbaarheid van gegevens een
belangrijke rol. Uiteraard dient te worden bedacht dat het bij de stromingsstelsels om
hiërarchisch gerangschikte grootheden gaat. Er is dus op elk schaalniveau sprake van
samenhangen met hogere en lagere niveaus. Om hiermee rekening te houden wordt in
veel studies waarin de hydrologische systeemanalyse wordt toegepast een 'inzoombenadering' gevolgd. Daarbij wordt van een globaal naar een gedetailleerd schaalniveau gewerkt (zie bijvoorbeeld Garritsen, 1988; Stuurman et al., 1989).
Bij de uitvoering van de hydrologische systeemanalyse wordt doorgaans een historisch
perspectief gekozen. In de eerste plaats vloeit deze werkwijze voort uit het gegeven
dat de ontstaansgeschiedenis van belang isvoor de huidige eigenschappen van de stromingsstelsels. Bovendien komt de keuze voor een historisch perspectief voort uit de
veronderstelling dat een groot deel van de huidige problemen samenhangt met hydrologische veranderingen sinds met name de negentiende eeuw (zie bijvoorbeeld
Pedroli, 1989; Schot, 1991).Vanuit dit historisch perspectief kan een goed begrip ontstaan van de processen die ten grondslag liggen aan de huidige problemen in het landschap. Ten slotte biedt de historische informatie een indicatie omtrent (hydrologische)
condities die kunnen ontstaan in een toestand met een verminderde antropogene
invloed. Deze indicaties zijn van belang als referenties voor ontwerpvoorstellen waarbij
een -gedeeltelijk - herstel van 'natuurlijke' (hydrologische) processen voorop staat.

3.2.3 De analyse van het grondgebruik

versus de

watersystemen

3.2.3-1 Inleiding
De resultaten van hydrologische systeemanalyses maken een analyse van het
grondgebruik in relatie tot de hydrologische systemen mogelijk. Hiermee kan het
begrip van de problematiek in het betreffende gebied worden vergroot. Deze analyse
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Figuur 3.4
De watersysteembenadering voor landschapsplanning: de werkmethode voor de hydrologische systeemanalyse
als onderdeel van de landschapsanalyse.
Figure 3.4
The hydrological systems approach to landscape planning: the method of the hydrological systems analysis. An
appropriate method for the elaboration of hydrological aspects in the landscape analysis.
Naar / After :Stuurman et ai, 1987.

kan worden voorgesteld als het maken van een serie 'kaart-overlays', zoals in figuur 3.5
is weergegeven.
In deeerste stap van deze analyse worden kaarten van dehydrologische landschapsstructuur envan relevante vormen van grondgebruik gecombineerd. Het doel hiervan
isnategaan hoe deonderscheiden vormen van grondgebruik inde hydrologische
landschapsstructuur zijn gepositioneerd. Mogelijke resultaten van deze stap zijn bijvoorbeeld kaarten van natuurgebieden oflandbouwgebieden, waarin een uitsplitsingis
gemaakt naar ligging ininfiltratie- enexfiltratiegebieden van stromingsstelsels van verschillende orde.
In detweede stap van deanalyse worden deinzichten omtrent dehydrologische positie van twee ofmeer vormen van grondgebruik met elkaar geconfronteerd. Deze con40

Figuur S 5
De watersysteembenadering voor landschapsplanning: een schematische weergave van de analyse van hei
grondgebruik versus de watersystemen. Een beschrijving en beoordeling van depositie van grondgebruiksvormen in de hydrologische landschapsstructuur (hls) leidt tot eenprobleem definitie.
Figure 3 5
The hydrological systems approach to landscape planning: a schematic representation of the analysis of landuse types versus the hydrological systems. A description and judgement of theposition of land-use types within
the hydrological landscape structure (his) leads to aproblem definition.

frontatie maakt het mogelijk om aan te duiden of er via de stromingsprocessen in de
watersystemen, i.e. de daaruit voortvloeiende ruimtelijke relaties, samenhangen tussen
de betreffende vormen van grondgebruik aanwezig zijn. Is dat inderdaad het geval,
dan kan ook de aard van die samenhangen worden beschreven. Zo kan bijvoorbeeld
worden nagegaan welke hydrologische relaties bestaan tussen natuur- en landbouwgebieden.
De laatste stap van de analyse bestaat uit een (normatieve) beoordeling van de in stap
twee beschreven samenhangen. Erwordt ingeschat of er sprake isvan een negatieve
beïnvloeding van een of meer van de betrokken vormen van grondgebruik ten gevolge
van de beschreven relatie(s). Het is daarbij van belang om na te gaan of en in hoeverre
de inhoud van dergelijke relaties in de loop der tijd is gewijzigd. Juist hiervoor zijn
hydrologische systeemanalyses nodig die behalve van de huidige ook een indruk
geven van een historische hydrologische toestand. Hieronder wordt een typering gegeven van dit type (grondgebruiks)problemen. Het resultaat van de derde analyse stap is
een definitie van problematiek van het grondgebruik in relatie tot het functioneren van
de hydrologische systemen.

3.2.3-2 Een typering van problemen via de stroming van water
Op grond van het hydrologisch functioneren kan een nadere typering worden
gegeven van de samenhangen -via de stroming van water -tussen de verschillende
vormen van grondgebruik die tot problematische situaties aanleiding kunnen geven. Er
wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen relaties van (primair) kwantitatieve aard
of van kwalitatieve aard, en van een aanduiding van de uitgangssituatie (figuur 3.6). Er
zijn drie verschillende uitgangssituaties onderscheiden. In figuur 3-6worden steeds
twee vormen van grondgebruik onderscheiden, aangeduid met respectievelijk 'A' en
'B'. Astaat hier voor de 'bedreigende' vorm van grondgebruik die B- de 'bedreigde'
vorm van grondgebruik - in negatieve zin beïnvloedt. Het isvervolgens afhankelijk van
de normatieve context welke vormen van grondgebruik onder Adan wel B worden
begrepen.
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Figuur 3 6
De analyse fase. een typering van problemen tussen conflicterende vormen van grondgebruik ah gevolg van veranderingen in -de stroming van water.
Deproblemen zijn gerangschikt naar de aard van de uitgangssituatie en onderscheiden naar relaties van een
kwantitatieve of kwalitatieve aard. A' ishierbij de 'bedreigende' vorm van grondgebruik die B' - de 'bedreigde'
grondgebruiksvorm - in negatieve zin beïnvloedt.

Figure 3.6
The analysis phase: a typology ofproblems between conflicting types of land-use caused by - changes in - water
flows.
In this typology a distinction is made between problems of a quantitative and a qualitative nature. 'A' represents a type of land-use that affects land-use type B' in a negative way. The original hydrological conditions
are reflected.
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'Kwantitatieve' relaties en problemen
De kwantitatieve relaties en problemen betreffen het patroon en de intensiteit van
de stroming tussen de grondgebruikscategorieën. De verandering ten opzichte van de
uitgangstoestand kan bestaan uit één of meer van de volgende gevallen (figuur 3-6a
t/m j):
- een afname van de stroming;
- een beëindiging van de stroming;
- een omkering van de stroming;
- een toename van de stroming;
- het ontstaan van een stroming.

Uitgangssituatie

1 (een stroming naar B toe)

Ten eerste zijn de kwantitatieve gevolgen getypeerd voor een uitgangssituatie waarin de stroming op de bedreigde vorm van grondgebruik is gericht (figuur 3.6-a tot en
met 3-6-d). De eerste drie veranderingen leiden tot verdroging door een afnemende
voeding (figuur 3.6 a t/m c). Deze kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van (een oplopende mate van) grondwateronttrekking. De kwelstroom naar het bijbehorende exfiltratiegebied kan daarbij afnemen, opdrogen of zelfs worden omgezet in infiltratie naar de
pompput(ten). Een afname van de grondwaterstroming naar een kwelgebied kan ook
samenhangen met veranderingen in de aard van het grondgebruik in het herkomstgebied die de grondwateraanvulling verminderen (verharding van het oppervlak, sterk
verdampende begroeiing). Onder specifieke omstandigheden kan ook een (tijdelijke)
intensivering van de stroming problematisch zijn (figuur 3.6-d). Een voorbeeld hiervan
kan worden aangetroffen in steden in sterk hellende gebieden. Hevige regenbuien
kunnen dan tot grote pieken in de afvoer door oppervlaktewaterstromingsstelsels leiden met inundaties als gevolg.

Uitgangssituatie

2 (een stroming van B af)

Bij een oorspronkelijk van de bedreigde grondgebruiksvorm af gerichte stroming
van water zijn in principe dezelfde veranderingen denkbaar als in situatie 1(figuur 3.6e tot en met 3.6-h). De situaties e, fen g leiden tot een toename van de voeding van
het gebied met grondgebruik B.Een voorbeeld waarbij deze processen kunnen optreden is de aanvoer van water ten behoeve van A.Afhankelijk van de preciese hydrologische omstandigheden kan daardoor een oorspronkelijke stroming afnemen, verdwijnen of zelfs omkeren. Doorgaans leidt in de huidige omstandigheden van de
Nederlandse zandgebieden echter de situatie als weergegeven in 3.6-h tot ernstiger
problemen. Een toename van de stroming duidt in deze situatie op verdroging door
een toename van het waterverlies. Dit probleem hangt samen met het verrichten van
ingrepen die leiden tot verlaging van de drainagebasis zoals door de aanleg van (diepere) sloten, onderbemalingen, etc. ten behoeve van land- of stedenbouw. Dergelijke
maatregelen in (gedeelten van voormalige) kwelgebieden kunnen leiden tot verdroging van natuurgebieden met oorspronkelijk vochtige tot natte condities in 'bovenstrooms' gelegen infiltratie- of kwelzones.

Uitgangssituatie

3 (geen stroming naar of uit B)

Tenslotte de situatie waarin oorspronkelijk geen stroming aanwezig is (figuur 3.6,
situatie 3).Theoretisch zijn hier problemen te verwachten zowel door waterverlies als
door voeding (respectievelijk 3-6-i en 3.6-j).

'Kwalitatieve'

problemen

Via het water kunnen stoffen worden meegevoerd die in de ontvangende gebieden
tot problemen leiden. Het kan daarbij gaan om 'verontreinigingen' die ten gevolge van
de grondgebruikscategorie Aaan het water zijn toegevoegd, zoals het geval is bij
(over)bemesting door de landbouw of bij lozingen van effluenten van rioolwaterzuiveringsinstallaties. In situatie 4 (figuur 3-6-k) is dit probleem aangeduid voor een van oorsprong op Bgerichte stroming. In situaties als bij 5 en 6 in figuur 3.6 kan rechtstreekse
'verontreiniging' pas optreden wanneer - onder invloed van veranderingen in kwantitatief opzicht - de stromingsrichting is omgekeerd (figuur 3.6-1) of een op Bgerichte stroming is ontstaan (figuur 3.6-m).
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Overigens is bij de beschrijving van de grond- en oppervlaktewaterstromingsstelsels
aangegeven dat tussen en binnen deze stelsels de 'natuurlijke' (chemische) samenstelling van het water aanzienlijk kan verschillen. Dit betekent dat bij wijzigingen in de
stromingsrichting ook zonder dat er sprake isvan 'verontreiniging' de watersamenstelling of -kwaliteit kan wijzigen. Een voorbeeld is een kwelgebied waarin water van een
'lithotrofe' samenstelling domineerde en dat door waterhuishoudkundige veranderingen verandert in een infiltratiegebied met een 'atmotrofe' watersamenstelling. Ook een
extensivering (dus zonder omkering) of een intensivering van de stromingscomponenten kan -hetzij indirect ten gevolge van de conditionele werking van water - leiden tot
wijzigingen in de water- en milieukwaliteit op een bepaalde plek in het landschap. Zo
zal een daling van de grondwaterstanden in een kwelgebied door afname van de voeding, de beschikbaarheid van bepaalde nutriënten vergroten.
De samenhang van de hydrologische processen van kwantitatieve en kwalitatieve aard
brengt met zich mee dat reële, problematische situaties zich niet zonder meer als (een
simpele combinatie van) één van de genoemde probleemtypen laten karakteriseren.
Niettemin is de typering een opstap voor het aangeven van op het functioneren van
watersystemen gebaseerde planningsmaatregelen voor de aanpak van de problematiek
omtrent conflicterende grondgebruikscategoriën.

3-3De synthese fase: een typering van op watersystemen gebaseerde planningsmaatregelen
3-3-1 Inleiding
In de synthese fase van het ontwerpproces worden de in de (landschaps) analyse
uiteengelegde onderdelen samengevoegd tot landschapsplannen waarin geconstateerde problemen worden aangepakt. Normatieve intenties zijn bepalend voor de keuzen
die gedurende deze synthese worden gemaakt. De wijze waarop hydrologische inzichten mede richting kunnen geven aan de synthese is schematisch weergegeven in figuur
3.7. Mede op basis van deze inzichten kunnen oplossingsrichtingen worden geformuleerd voor problemen die samenhangen met het functioneren van de watersystemen.
De term 'oplossingsrichtingen' brengt tot uiting dat het hier gaat om keuzen van strategische aard. Vervolgens kunnen -wederom gebruikmakend van hydrologische kennis de oplossingsrichtingen in concrete planningsmaatregelen worden uitgewerkt (§3-3.2
tot en met § 3.3-4). Tenslotte worden plannen ontworpen waarin - afhankelijk van de
gewenste eindsituatie(s) - deze planningsmaatregelen worden toegepast.
Vanuit de interpretatie van de opgave voor landschapsplanning in de zandgebieden
worden in deze paragraaf twee probleemvelden aan de orde gesteld waarvoor oplossingsrichtingen en planningsmaatregelen worden getypeerd. Het eerste is dat van de
problematiek omtrent de situering van (conflicterende) vormen van grondgebruik
(zie §3.2.3). Het tweede probleemveld heeft betrekking op de laaglandbeken. Deze
beken kunnen tot de meest dominante 'zichtbare' ruimtelijke elementen in de
Nederlandse zandgebieden worden gerekend.

3.3./.1- Grondgebruik
De grondgebruiksproblematiek, zoals getypeerd in § 3.2.3, komt voort uit (veranderingen in) ruimtelijke relaties ten gevolge van het functioneren van watersystemen,
waardoor bepaalde vormen van grondgebruik in het gedrang komen. Het concept van
de hydrologische landschapsstructuur, alsmede de mogelijkheid de daarbinnen te
onderscheiden ruimtelijke eenheden via ingrepen te veranderen, biedt perspectieven
voor de aanpak van deze problematiek. In principe kan een drietal oplossingsrichtingen worden onderscheiden (figuur 3-8):
- herordening van het grondgebruik;
- aanpassing van het grondgebruik;
- manipulatie van de hydrologische landschapsstructuur.
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hydrologischekennis/
hydrologicalknowledge

Figuur 3-7
De watersysteembenadering voor landschapsplanning: een schematische weergave van de synthese fase: Opde hydrologiegebaseerde oplossingsrichtingen en
planningsmaatregelen kunnen leiden
tot (alternatieve) plannen voor de aanpak van de in de analyse geconstateerde problematiek.
Figure 3-7
The hydrological systems approach to
landscape planning: a schematic representation of the synthesis phase.
Problem-solving strategies and planning
measures - both based on hydrological
knowledge - may be used to design
plans in which theproblems as defined
in the analysis phase can besolved.

Herordening
De eerste oplossingsrichting impliceert het wijzigen van de ruimtelijke ordening
van het grondgebruik ('herordening'; figuur 38-a). Conflicterende grondgebruikscategorieën (A en Buit figuur 3.6) worden zodanig gesitueerd dat zij niet langer via relaties
ten gevolge van waterstromingen aan elkaar zijn gerelateerd. De hydrologische landschapsstructuur wordt daarbij benut door samenhangende eenheden voor één van
beide categoriën (dus Aôf B) te bestemmen. Deze eenheden immers kunnen aanleiding geven tot een zodanige onderlinge positionering van vormen van grondgebruik
dat wederzijdse beïnvloeding via de stroming van water wordt geminimaliseerd. In
figuur 3.8-a is schematisch weergegeven hoe de problemen uit figuur 3-6op deze wijze
zijn op te lossen door respectievelijk de uitgangssituatie, de problematiek en de beoogde oplossingsrichting te typeren.

Aanpassing
Onder aanpassing van het grondgebruik wordt hier verstaan een zodanige wijziging van de aard van het grondgebruik dat de negatieve invloed op andere vormen
van grondgebruik via waterstromingen niet zal optreden. Zoals in figuur 3.8-b is aangegeven, blijft de ordening van het grondgebruik ten opzichte van de problematische
situatie gehandhaafd. Wijzigingen in de aard van het grondgebruik (in dit geval vanA
naar A') leiden evenwel tot wijzigingen in de aard van de relaties via het water, waardoor Aen Bniet langer met elkaar in conflict komen. Een voorbeeld daarvan is een
landbouwkundige bedrijfsvoering waarbij de toevoer van meststoffen in evenwicht is
met het verbruik daarvan door het geteelde gewas.

Manipulatie
Een derde denkbare oplossingsrichting voor de problemen omvat de manipulatie
van de bestaande hydrologische toestand. Het doel daarbij is door directe ingrepen in
de hydrologische processen de bestaande ruimtelijke relaties te verbreken ('isolatie') of
juist de oorspronkelijke samenhangen te 'herstellen'.
Zoals in figuur 3-8-c is uitgedrukt zijn via isolatie niet alle problemen uit figuur 3.6 aan
te pakken. Als afname van de stromingsintensiteit het probleem is (3.6-a en 3-6-e) dan
impliceert isolatie -waarbij de stroming geheel stopt - juist een intensivering van de
problematiek. Uiteraard is isolatie ook geen oplossing als dat juist de kern van de problemen vormt (3.6-b en 3.6-0- Is er sprake van omkering (3.6-c en 3.6-g) dan kan isolatie respectievelijk het waterverlies (bij 3.6-c) of de toevoer (bij 3.6-g) beperken en daarmee een deel van het probleem oplossen. Het toepassen van isolatie als reactie op een
toename van de toevoer (bij 3.6-d) of van de afvoer (3-6-h) kan een deel van de problematiek oplossen. Gelijktijdig veroorzaakt isolatie ook weer nieuwe problemen:
namelijk een verlaging van de waterstanden bij 3.6-d of een verhoging daarvan bij 3.6h. Het isoleren is een zinnige strategie wanneer het probleem het ontstaan van relaties
beslaat (3-6-i en -j) of ter voorkoming van de toevoer van verontreinigingen (3.6-k, -1
en -m).
Hoewel er theoretisch een onderscheid tussen de genoemde oplossingsrichtingen kan
worden aangebracht, is dit onderscheid soms gering en zijn de maatregelen niet onafhankelijk van elkaar. Een verandering van de situering van het grondgebruik kan
immers tegelijkertijd leiden tot een daarop geënte verandering van de inrichting van
het landschap met gevolgen voor de hydrologische condities. Bovendien kunnen de
richtingen ook met elkaar worden gecombineerd. Veelal zal er in het kader van planvorming voor een gebied zo'n combinatie juist noodzakelijk zijn.
Uitgaande van de in hoofdstuk 1beschreven plaatsbepaling van de (landschapsarchitectuur binnen het veld van de ruimtelijke planning (vergelijk Kerkstra, 1991) zijn het
de opties omtrent de ruimtelijke situering van het grondgebruik en die gericht op het
manipuleren van de hydrologische landschapsstructuur die tot het domein van de landschapsplanning gerekend dienen te worden. De eerste optie heeft betrekking op het
strategische planvormingsniveau (de 'bestemming'). De tweede op het operationele
planvormingsniveau (de 'inrichting' van het landschap). In respectievelijk § 3-3-2 en
§3-3.3wordt besproken hoe beide oplossingsrichtingen tot planningsmaatregelen kunnen worden uitgewerkt. De aanpassing van het grondgebruik blijft verder buiten
beschouwing.
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Drie oplossingsrichtingen zijn onderscheiden: herordening van het grondgebruik, aanpassing van het grondgebruik
en manipulatie van de hydrologische
landschapsstructuur. Deze laatste optie
impliceert het verbreken van bestaande
relaties (isolatie) of het herstel van oorspronkelijke samenhangen.
Figure 3-8
Thesynthesis phase: a typology of problem-solving strategiesfor addressing
theproblems between land-use types
caused by water/lows as depicted in
figure 3.6.

A

A

Three main strategies are reflected:relocation of land-use types, adaptation of
land-use and manipulation of the current hydrological landscape structure.
Manipulation may be applied either to
break up existing spatial relations ('isolation') or to restore original relationships.

3-3-1-2Beken en beekdalen
Het karakteristieke milieu van de laaglandbeken -waartoe de beken in de zandgebieden van Nederland worden gerekend - is sterk onder druk komen te staan (MollerPillot, 1971;Kok, 1977;Bink et al., 1979; De Molenaar,1980;Verdonschot, 1990;
Weinreich en Musters, 1988; Bink et al., 1994). Naast een afname van de waterkwaliteit
en -kwantiteit liggen hieraan veranderingen van de vorm of de fysieke structuur van de
beken ten grondslag, grotendeels het gevolg van cultuurtechnische en waterstaatkundige ingrepen (afsnijden van meanders, aanpassingen van het dwars- en lengte profiel,
verwijderen van de beekbegeleidende vegetatie, et cetera). De ruimtelijke continuïteit
van veel beekstelsels is aangetast door doorsnijdingen met infrastructurele voorzieningen, door de uitbreiding van steden en dorpen en door het graven van koppel- en
afvangleidingen.
Het laatste decennium is als reactie op deze ontwikkeling de aandacht gevestigd op de
mogelijkheden om via gerichte inrichtingsmaatregelen de typische milieukarakteristieken van de (laagland)beken te herstellen (zie bijvoorbeeld Anonymus 1984-a; Brookes,
1984; Barnard, 1984; Lewis en Williams, 1984; Gore, 1985;Aukes et al., 1988; Wolfen,
1991; Hermens en Wassink, 1992; Kern, 1994;Claus enJansens, 1995).
Een typering van deze maatregelen voor het operationele planningsniveau past binnen
het kader van het synthese stadium van de watersysteembenadering voor landschapsplanning (§3-3.4).

3-3-2 Het strategische planningsniveau:
grondgebruik

herordening van het

Het aanvaarden van de (bestaande) hydrologische landschapsstructuur als richtinggevend voor de planvorming kan tot verschillende opties voor het wijzigen van de situering van het grondgebruik aanleiding geven (figuur 39; vergelijk Farjon et al., 1990-b;
Van Buuren, 1991;Kamphuis et al., 1995)6. Deze mogelijkheden kunnen worden
gebruikt om, potentieel, strijdige vormen van grondgebruik zodanig ten opzichte van
elkaar te situeren, dat er geen (negatieve) beïnvloeding via de stroming van water
optreed.
In figuur 3.9 is schematisch aangegeven welke ruimtelijke configuratie van bijvoorbeeld natuur- ten opzichte van landbouwgebieden uit een dergelijke herordening van
het grondgebruik kan volgen. De eerste zes opties hebben betrekking op het gebruik
van de eenheden in de hydrologische landschapsstructuur die samenhangen met de
grondwaterstroming. In figuur 3.9-a is bij de (her)ordening van het grondgebruik van complete - regionale grondwaterstromingsstelsels uitgegaan. In de situatie van figuur
3.9-b is gebruik gemaakt van het onderscheid tussen hogere orde en daarop gesuperponeerde stelsels van grondwaterstroming. Bijfiguur 3.9-c tot en met -f zijn eenheden
binnen de stromingsstelsels benut voor de situering van het grondgebruik. In het eerste
geval (figuur 3-9-c) betreft dit de delen van stromingsstelsels aan weerszijden van een
grondwaterscheiding. In het tweede geval, bij figuur 3.9-d betreft het de diverse
stroomtakken die binnen de stromingsstelsels kunnen worden aangetroffen. Bij figuur
3.9-e gaat het om de samenhang tussen infiltratie- en bijbehorende kwelgebieden. De
laatste optie (figuur 39-0 maakt gebruik van het gegeven dat in infiltratiegebieden behalve via de neerslag -geen 'verontreinigd' water kan instromen7.
De in figuur 3-9-g t/m 3.9-j weergegeven diagrammen geven inzicht in de mogelijkheden voor (her)ordening die samenhangen met de ruimtelijke eenheden ten gevolge
van de stroming van het oppervlaktewater. Gehele stroomgebieden (figuur 3-9-g) of
sub-stroomgebieden (figuur 3-9-h) kunnen worden benut. Maar ook hierbinnen zijn
mogelijkheden. In figuur 3.9-i isuitgegaan van relatieve isolatie van de delen van een
stroomgebied aan weerszijden van de (hoofd)waterloop. Voorts kan ook een onderscheid worden aangebracht op grond van boven- en benedenstrooms van elkaar gelegen delen binnen een stroomgebied (figuur 3-9-j).
Uit figuur 3.9 blijkt dat het toepassen van de genoemde maatregelen op diverse ruimtelijke schalen verschillende consequenties kunnen hebben voor de ruimtelijke configuratie van het grondgebruik (vergelijk bijvoorbeeld de situaties in figuur 3.9-a en 3-9-eof
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b.herordening gebaseerdopgesuperponeerde grondwaterstromingsstelsels
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vangrondwaterstromingsstelsels aan
beidezijdenvandegrondwaterscheiding/reallocation basedon
partsofgroundwater flowsystems
oneithersideofthegroundwater
catchment boundary

d.herordeninggebaseerdopstroomtakkenvanverschillendeorde/
reallocationbasedonflow-branches
of different order

e.herordening gebaseerdopderelatietusseninfiltratie- enexfiltratiegebieden/ reallocationbasedonrelationbetweeninfiltrationand
exfiltration areas

f.herordening,waarbij'bedreigde'
grondgebruiksvorm isgelokaliseerd
ininfiltratiegebieden/allocation,
with 'endangered'landusetypes
ininfiltration areas

g.herordening,gebaseerdopgehele,
eersteordestroomgebieden/(reallocationbasedoncompletefirstorder
surfacewater catchments

h.herordeninggebaseerdoplagere
ordestroomgebieden/ (re)allocation
basedonlowerordersurfacewater
catchment areas

i.herordening gebaseerdopdelen
vanstroomgebieden aanbeidezijden
vandehoofdwaterloop/(reallocationbasedonpartsofsurfacewater
catchmentsoneither sideof themain
stream

Legenda/legend
natuur/
natureconservation
landbouw/agriculture
j. herordening gebaseerdopbovenenbenedenstrooms vanelkaargelegendelenbinneneenstroomgebied/
(re)allocationbasedonupstream
anddownstream partsofsurface
watercatchments

Figuur 3-9
De synthese fase: de opties voor wijziging van de ordening van hetgrondgebruik, gebruikmakend van de
hydrologische landschapsstructuur en daarbinnen te onderscheiden ruimtelijke eenheden. Terillustratie zijn
hier natuur en landbouw als 'conflicterende' vormen van grondgebruik weergegeven.
Figure 3-9
Thesynthesis phase: thepossibilitiesfor the relocation of land-use types, applying the hydrological landscape
structure and itsspatial units. In thesepictures nature conservation and agriculture are considered as conflicting types of land-use.

die in3.9-gen3.9-j). Inhet algemeen geldt dat naarmate kleinere stromingsstelsels (of
delen daarvan), dan wel stelsels van een lagere orde inbeschouwing (kunnen) worden
genomen erfijnkorreliger grondgebruikspatronen zullen ontstaan. Dit gegeven kan,in
afhankelijkheid van textuur envorm van deaan debetrokken vormen van grondgebruik gerelateerde massavormende elementen, welbewust worden benut bij het vormgeven aan het landschap. Ook de(hydrologische) structuur van debetreffende landschappen speelt hier een rol. Naarmate deze fijnkorreliger is, ligt het voor dehand
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KWANTITEIT/QUANTITY

a. toename grondwateraanvulling (herstel) / increase
groundwater recharge
(restoration)

b. toename grondwateraanvulling door opheffen
grondwaterafvoer (herstel)/
increase groundwater
recharge by ending
groundwater discharge
(restoration)

c. afname drainage door
extensivering van het ont- of
afwateringsstelsel (herstel) /
decrease drainage by
adaptation of surface water
systems (restoration)

d. toename voeding door
aanvoer van oppervlaktewater
(herstel)/ increase recharge by
suppletion of surface water
(restoration)

KWALITEIT/QUALITY

e. verontreinigd water
concentreren en zuiveren
(herstel) / concentration and
purification of polluted water
(restoration)

/

f. verontreinigd water "diffuus"
zuiveren (herstel) / "diffuse'
purification of polluted water
(restoration)

A

I

B

g. verontreinigd water afleiden
(isolatie) / transportation of
polluted water (isolation)

Figuur 3 10
De synthesefase: een typering van de
opties voor manipulatie van de bestaande hydrologische landschapsstructuur. Er
iseen onderscheid gemaakt tussen ingrepen gericht op de kwantitet en die gericht
op de kwaliteit van het water.
Figure 3 10
Thesynthesis phase: a typology of options
for the manipulation of the existing
hydrological landscape structure. A distinction is made between interventions
addressing water quantity and those
addressing water quality.

hierop in te spelen bij de keuze van de maatregelen voor herschikking van het grondgebruik.

333 Het operationele planningsniveau: manipulatie van de
hydrologische
landschapsstructuur
De maatregelen op het operationele planningsniveau zijn er in het algemeen op
gericht om de bestaande hydrologische situatie via gerichte maatregelen te wijzigen.
Het doel daarbij is betere hydrologische condities te verkrijgen voor bedreigde vormen
van grondgebruik. Diverse planningsopties worden hier besproken die primair op
kwantitatieve dan wel op kwalitatieve hydrologische kenmerken ingrijpen. In figuur
3.10 zijn deze maatregelen schematisch weergegeven.

Maatregelen gericht op de

kwantiteit

De problemen van kwantitatieve aard zijn in §3.2.3 in verband gebracht met ingrepen
die de stroming van water extensiveren, beëindigen, omkeren, intensiveren of die tot
nieuwe stromingsprocessen leiden. Deze problemen kunnen (deels) worden voorkomen door de inkomende en de uitgaande stroming van water te beïnvloeden. Indirect
zijn daarbij ook de kwalitatieve hydrologische eigenschappen in het geding.
Een verminderde of verdwenen inkomende stroming kan worden versterkt door inrichtingsmaatregelen die de grondwateraanvulling vergroten (figuur 3-10-a). In stedelijke
gebieden in infiltratiezones" kan de inrichting op het herstellen van de grondwatervoeding worden afgestemd. Het van verharde oppervlakten en uit het rioleringsstelsel
afstromend water kan - op bepaalde concentratiepunten -worden geborgen, gezuiverd
en geïnfiltreerd9. Behalve op het schaalniveau van de stad alsgeheel, kan dit principe
ook op lager (wijk) niveau worden toegepast (Tjallingii, 1993)10. In bos- en natuurgebieden kunnen - in verband met de aanzienlijke verdampingsverschillen tussen diverse
vegetatietypen" - inrichting en beheer op een optimale grondwateraanvulling worden
gericht.
Grondwaterwingebieden kunnen grote invloed uitoefenen op zowel de inkomende als
de uitgaande (grond)waterstroming. Het opheffen van de bijbehorende pompputten of
het overschakelen op alternatieven kan tot herstel van het oorspronkelijke stromingspatroon leiden (figuur 3.10-b). Het verplaatsen van de pompputten naar andere posities binnen de hydrologische landschapsstructuur of het toepassen van andere wintechnieken zijn daarbij denkbaar. In de voorbeeldstudie van hoofdstuk 6wordt uitgebreid
op dit aspect ingegaan.
Een belangrijk deel van de verdroging hangt samen met de ontwikkeling van een
intensief ont- en afwateringsstelsel, waarmee de uitgaande stroming is versterkt. Het
extensiveren of zelfs opheffen van dit stelsel kan tot herstel van de oorspronkelijke
stroming leiden (figuur 3.10-c). Een voorbeeld hiervan vormt de aanleg van kunstwerken zoals stuwen, dammen en pompen, waardoor in dit stelsel een hoger waterpeil
kan worden gehandhaafd en het waterverlies wordt beperkt12. Een ingrijpende maatregel in dit verband is het verwijderen van alle (gegraven) waterlopen13. Een specifieke
vorm van manipulatie ishet bufferprincipe, veel toegepast bij verdroogde natuurgebieden14. Relatief eenvoudige maatregelen kunnen het waterverlies dat via kortsluitingen
in het oppervlaktewaterstelsel, zoals die bij 'onthoofdingen' of 'koppelleidingen' ontstaan, verminderen 15.
Tenslotte kan verdroging in een gebied ook ongedaan gemaakt -worden door wateraanvoer (zonder herstel van de oorspronkelijke aan- en afvoerstromen; figuur 3-10-d).
Deze compensatie kan de hoeveelheid water weer op peil brengen16.

Maatregelen gericht op de kwaliteit
De kwaliteitsproblemen hebben betrekking op de chemische samenstelling (verontreinigingen, 'gebiedsvreemd' water) van het water. In dit verband kunnen de inrichtingsmaatregelen worden onderscheiden in: zuiveren en isoleren.
Verontreinigd water kan op bepaalde concentratiepunten worden gezuiverd om daarna
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weer in de betreffende stromingsstelsels te worden gebracht (figuur 3.10-e). Naast zuivering in technische installaties (zoals bij rioolwaterzuiveringen of drinkwaterproductiebedrijven) is ook de toepassing van 'helofytenfilters' denkbaar17. Zuivering van verontreinigd grondwater18 behoort eveneens tot de mogelijkheden; bij grondwaterwinningen in het Montferland en het Gooi wordt dit toegepast.
Naast zuivering op bepaalde concentratiepunten is het ook denkbaar maatregelen te
treffen die gedurende het stromingsproces tot een betere waterkwaliteit leiden (figuur
3.10-f)'9. Tenslotte kan via isolatie worden voorkomen dat een vervuilde waterstroom
een bepaald gebied bereikt (figuur 3.10-g)2".

33-4 Maatregelen voor

beekherstel

Het specifieke karakter van de (laagland)beken ontstaat door een bepaalde combinatie van waterkwaliteit, waterkwantiteit en fysieke structuur of vorm van de beken
(hoofdstuk 2). Bij het treffen van planningsmaatregelen ter herstel van het beekkarakter moet de samenhang van deze eigenschappen aandacht krijgen(zie bijvoorbeeld
Anonymus 1984-a; Brookes, 1984; Barnard et al., 1984; Lewis en Williams, 1984; Gore,
1985; Aukes et al, 1988;Wolfert, 1991;Hermens en Wassink, 1992;Kern, 1994; Claus
enJansens, 1995). Het is met name van belang per situatie te beoordelen welke eigenschap - of combinatie van eigenschappen -voor het optimaal functioneren van het
beekmilieu het sterkst wordt bedreigd. Grote investeringen in de fysieke structuur bijvoorbeeld hebben weinig zin als het water ernstig verontreinigd is of bij langdurige
('onnatuurlijke') perioden van droogstand. In een dergelijk geval ishet zinvol ook zoniet juist -de waterkwaliteit, respectievelijk de watervoorziening te verbeteren.
In deze paragraaf wordt ingegaan op planningsmaatregelen die zijn gericht op de
fysieke structuur of de vorm van de beek of waterloop. Maatregelen voor de waterkwaliteit of -kwantiteit verschilen niet principieel van hetgeen in § 3.3.3 aan de orde is
gekomen. Bovendien is het met name de vorm van de beken of waterlopen die uit een
(landschaps)plannings optiek interessant is. Hieronder wordt voorts een onderscheid
gemaakt tussen maatregelen die ingrijpen op het lengteprofiel (figuur 3.11) of op het
dwarsprofiel (figuur 3-12).

Het

lengteprofiel

Een van de meest bedreigende factoren voor het beekkarakter op het niveau van
het lengteprofiel betreft het verloren gaan van de ruimtelijke continuïteit van het stromende water. Daaraan kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen, waarvan
een aantal in figuur 3-H-a zijn geschematiseerd.
Langs de meeste beken liggen steden en dorpen of andere bebouwingsconcentraties.
In veel gevallen zijn de beken hier overkluisd, gerioleerd of gedempt (en al dan niet afof omgeleid). Het opheffen van een dergelijke discontinuïteit is geen geringe opgave.
Studies in de stedelijke gebieden van Hengelo (Eker en Smulders, 1990; Offermans en
Noortman, 1991) en Breda (Van Helsdingen en Van Doren, 1991;Kempenaar en De
Koek, 1992) maken evenwel duidelijk dat de bestaande 'niet bebouwde ruimten' dikwijls onvermoede aanknopingspunten bieden om de gewenste continuïteit weer te
herstellen. Het benutten van die mogelijkheden kan ook vanuit het oogpunt van de
vormgeving van de openbare ruimte in de stad aantrekkelijke perspectieven opleveren.
Kruisingen met infrastructurele voorzieningen (wegen, kanalen) en kunstwerken als
stuwen en overstorten zijn doorgaans barrières die de continuïteit van de beek doorbreken. De dispersie van (water)organismen kan hierdoor ernstig worden belemmerd.
Inrichtingsmaatregelen kunnen de effecten van de barrières mitigeren21. In de
Nederlandse zandgebieden zijn -ter regulering van de waterafvoer of -aanvoer - veel
beken voorzien van koppelleidingen dwars op de oorspronkelijke stromingsrichting.
Vaak zijn de beken daarbij voorzien van een stuw opdat ze alleen bij bepaalde (hoge)
afvoeren watervoerend zijn. In dergelijke situaties kan er ook voor worden gekozen de
normale afvoer via de 'oude' bedding te laten verlopen en de koppelleiding alleen bij
hoge afvoeren te gebruiken.
Het stimuleren van de vorming van een meanderend verloop van de beek of waterloop
(figuur 3-H-b) is hier ook gerekend tot de planningsmaatregelen betreffende het leng50
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a. herstel van deruimtelijke continuïteit van hetstromend water. / the restoration ofthe continuityof
streams: physical and other barriers aretaken
away oravoided.

b. herstel van demeandering endebijbehorende processen. / the restoration of meandering and related
processes: e.g. bydigging upold meanders,the
construction ofartifical structures (current deflectors
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Figuur 311
De synthesefase: een typering van maatregelen voor beekherstel die betrekking hebben op het lengteprofiel.
Figure 3.11
Thesynthesis phase: a typology ofplanning measures concerning the restoration of lowland streams.

teprofiel. Het optreden van meandering, alsmede dedaaraan gekoppelde processen
van erosie enaanslibbing, endedaarmee samenhangende variaties in stroomsnelheid
en waterdiepte, kunnen opverschillende manieren worden bevorderd. Nog bestaande,
maar afgesneden meanderbochten kunnen weer opdehoofdstroom worden aangekoppeld (zie bijv. Datema etal., 1989). Op grond van historische kaarten kan deoorspronkelijke meanderende bedding van vóór denormalisatie via vergraving worden
gereconstrueerd (Anonymus, 1984-a; Brookes, 1984;Anonymus 1988-d)22. Vervolgens
kan een (genormaliseerde) beek ook deruimte worden geboden om spontaan een
meanderend profiel tot stand tebrengen. Dit kan bijvoorbeeld tussen twee kadendie
een ongewenste verbreding van demeanderzone voorkomen (Anonymus, 1984-a). In
een bestaande bedding kan een meanderend profiel worden bereikt door het aanbren-

a.een modelvaneen bestaand 'cultuurtechnisch' dwarsprofiel/amodelofanexisting 'technological'cross-sectionof
lowlandstreams.

d. hetaanbrengen oflatenontwikkelenvan beekbegeleidende
vegetatie/the plantingor spontaneous development of
riparian vegetation

b.de aanlegvanflauweoevers/
theconstructionofgently sloping stream-banks

c. de aanlegvaneengetrapt dwarsprofiel ('piasberm')
/ theconstructionoftwoormulti-stage channels.

e. modelvaneen'natuurlijk dwarsprofiel/
a modelofa'natural' meandering cross-section

Figuuur 3-12.
De synthese fase: een typering van maatregelen voor beekherstel die betrekking hebben op het dwarsprofiel.
Figure 3-12
Thesynthesis phase: a typology ofplanning measures concerning the restoration of the cross-section of lowland
streams.
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gen van objecten zoals 'driehoekskribben' (zie onder anderen Gore, 1985). Hetzelfde
effect kan worden bereikt door een aangepast onderhoud van de oevervegetatie23.

Het

dwarsprofiel

Het dwarsprofiel van veel waterlopen en 'cultuurtechnisch aangepaste' beken kan
worden geschematiseerd als in figuur 3-12-a. Door aanpassingen van de vorm -al dan
niet gecombineerd met het aanbrengen of laten ontwikkelen van opgaande begroeiing
- kunnen in een dergelijk profiel de eigenschapen van een 'natuurlijk' dwarsprofiel
worden benaderd.
Taluds kunnen worden afgegraven voor het vormen van flauwe oevers (figuur 3-12-b).
Zo ontstaat een geleidelijke overgang van natte naar droge(re) milieucondities waar
water- en oevervegetaties tot ontwikkeling kunnen komen. Een getrapt profiel ('piasberm'; figuur 3.12-c) heeft tot gevolg dat ook bij lagere afvoeren een zone met natte tot
vochtige condities aanwezig is. In het laagste gedeelte van de bedding kan de beek (bij
'normale' afvoeren) een meanderende loop vormen. Voor het verwerken van piekafvoeren kan dan het overige gedeelte van het profiel worden benut.
De beekbegeleidende vegetatie vormt een belangrijk aspect van een (natuurlijke) laaglandbeek (hoofdstuk 2). In de bestaande situatie zijn deze begroeiingen - meestal ten
behoeve van (de toegankelijkheid voor) het onderhoud -verwijderd. Hernieuwde
beplantingen hebben niet alleen gunstige effecten voor dispersie van organismen langs
de waterlopen en voor het verbeteren van de waterkwaliteit, maar kunnen ook worden
toegepast uit waterhuishoudkundig oogpunt (figuur 3-12-d). Dit aspect is uitgebreid
belicht voor de 'houtwalbeken' (Aukes et al., 1988; Harmsen et al., 1988;Hermsen en
Wassink, 1992). De beschaduwing, bij een gesloten 'vegetatiedak', voorkomt een overdadige groei van waterplanten die de afvoer van water belemmeren. Het meerjaarlijkse
'schonen' van waterlopen wordt dan overbodig. Bovendien leggen de wortels van de
begroeiing de taluds vast, zodat beschoeiing ter voorkoming van erosie niet meer
nodig is24.
De in figuur 3.12-a tot en met -d weergegeven maatregelen kunnen worden
beschouwd als ingrepen waarmee de eigenschappen van het dwarsprofiel van de oorspronkelijke laaglandbeken (deels) worden hersteld. Ter vergelijking is in figuur 3.12-e
het dwarsprofiel van een 'natuurlijke', meanderende laaglandbeek geschematiseerd.
Toepassing van de genoemde inrichtingsmaatregelen op stroomgebiedsniveau kan herstel van de verschillen en samenhangen tussen boven-, midden- en benedenlopen van
beken betekenen. Voor het herstel van de typische hydrochemische gradiënt in de
beken en de ruimtelijke continuïteit is zo'n aanpak noodzakelijk. De praktijk van de
zandgebieden in Nederland leert echter dat de toepassing van deze maatregelen op
een stroomgebiedsniveau nauwelijks ingang heeft gevonden. Een inventarisatie van
uitgevoerde of geplande maatregelen voor natuurtechnisch beekherstel maakt duidelijk
dat althans tot en met 1991 de toepassing op lokaal niveau met een sterk ad hoc karakter overheerste25.

3.4 De evaluatie fase
3-4.1 Inleiding
De evaluatie in het ontwerpproces omvat de toetsing van de uit de synthese voortkomende planvoorstellen. Deze toetsing kan verschillende elementen omvatten. De
plannen geven een (mogelijk) ruimtelijk beeld van de toekomstige situatie die ontstaat
bij toepassing en uitwerking van de gekozen oplossingsrichtingen en planningsmaatregelen. De beschrijvingen van de toekomstige situatie kunnen op hun wenselijkheid
worden beoordeeld. Een belangrijk evaluatie aspect is uiteraard ook de vraag of en in
hoeverre de in de analyse gestelde problemen ook daadwerkelijk kunnen worden aangepakt. Daarbij moeten ook -eventueel ongewenste - neveneffecten van de voorstellen
bestudeerd worden.
In het kader van de watersysteembenadering voor landschapsplanning kan de evalua52

tie kortweg worden aangeduid als het 'hydrologisch doorrekenen' van de planvoorstellen. In figuur 3.13 is schematisch aangegeven welke stappen daarbij zijn te onderscheiden. Het op een dergelijke wijze evalueren van planvoorstellen betreft overigens een
activiteit die in het kader van de planvorming voor het waterbeheer reeds een lange
traditie kent in de vorm van het bepalen van de hydrologische effecten van maatregelen. Op zichzelf kunnen de berekende effecten weer als ingang voor het planproces
worden gebruikt (terugkoppeling).

3-4.2 De hydrologische

beoordelingen
terugkoppeling/
assesment and
feed-back

Figuur 3-13
De watersysteembenadering voor landschapsplanning: een schematische weergave van de evaluatie fase. De hydrologische effecten van plannen worden
doorgerekend, waarna beoordeling en
eventueel bijstelling van de plannen
plaats vindt.
Figure 313
The hydrological systems approach to
landscape planning: a schematic representation of the evaluation phase. The
hydrological effects ofplans are calculated and assesed. If necessary plans
will he adapted.

evaluatie van

planvoorstellen

De eerste stap uit de evaluatie fase is in figuur 3-13aangeduid met de hydrologische vertaling van het planvoorstel. Dit omvat in eerste instantie het identificeren van
de hydrologische verschijnselen en processen die door de voorgestelde plannen worden beïnvloed. Vervolgens dient te worden nagegaan hoe deze verschijnselen en processen veranderen. Afhankelijk van de mate van detail van de betreffende planningsopgave kan daarbij vervolgens nog -worden getracht deze veranderingen te kwantificeren. Het moge duidelijk zijn dat met name op het operationele planningsniveau een
dergelijke detaillering gewenst is. Op het strategische niveau volstaat dikwijls een kwalitatieve benadering waarbij de richting van de veranderingen - de grondwateraanvulling neemt toe, de drainage neemt af -en niet de exacte grootte wordt aangegeven.
Het doorrekenen van de planvoorstellen gebeurt doorgaans met computer simulatie
modellen. Het hydrologisch vertalen impliceert dan het omzetten van de planvoorstellen, c.q. van de geïdentificeerde hydrologische verschijnselen in randvoorwaarden
voor en/of parameterwaarden van de betreffende modellen. Welke dit zijn is afhankelijk van de te gebuiken simulatie-systemen en van de te simuleren situatie.
Vervolgens start de tweede stap van de evaluatie: het daadwerkelijk doorrekenen van
de planvoorstellen. Hieruit resulteren uiteindelijk -al dan niet gedetailleerde - voorspellingen omtrent de te verwachten hydrologische effecten, zoals omtrent de grondwaterstanden, de waterkwaliteit, de infiltratie- en kwelpatronen; de veranderingen in
dergelijke condities gedurende het jaar en of ten opzichte van de uitgangssituatie, et
cetera. Ook hierbij geldt weer dat de aard van de voorspelling, alsmede de na te streven nauwkeurigheid, afhankelijk zijn van de aard en de detaillering van de planningsopgave. Een verkenning van de alternatieven voor de drinkwatervoorziening voor de
lange termijn op nationaal niveau stelt andere eisen aan de evaluatie dan de voorbereiding van de inrichting voor concreet waterwingebied.
De laatste stap van de evaluatie omvat het beoordelen van de berekende of voorspelde
hydrologische effecten, en daarmee van de planvoorstellen. Deze beoordeling vindt
plaats in het licht van de gestelde uitgangspunten en doelstellingen van de ontwerpopgave en heeft dus per definitie een normatief karakter. Naast de vraag in hoeverre de
gestelde doelen ook daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd, dienen hierbij ook
eventuele onvoorziene neveneffecten in ogenschouw te worden genomen.
Voldoet het voorstel niet, of in onvoldoende mate, of wanneer er onaanvaardbare
(neven)effecten worden verwacht, dan wordt teruggekoppeld naar voorgaande fasen
in het ontwerpproces. Een negatieve uitkomst van de evaluatie kan bijvoorbeeld worden teruggevoerd op het in onvoldoende mate onderkennen van bepaalde processen
in de (probleem)analyse. Het is ook denkbaar dat de planvoorstellen de problemen
slechts gedeeltelijk oplossen of zelfs nieuwe problemen oproepen. Juist in deze terugkoppelingen krijgt het cyclische karakter van het ontwerpen zijn beslag. Deze iteratieve
procedure wordt voortgezet totdat de ontwerpdoelen in voldoende mate zijn verwezenlijkt en er geen belangrijke, ongewenste neveneffecten meer worden gevonden.
Een hydrologische evaluatie komt aan de orde in het ontwerpproces voor de voorbeeldstudie van hoofdstuk 6.

3-5 Afsluiting
De watersysteembenadering voor landschapsplanning, zoals die in de voorafgaande paragrafen isgeschetst, istot stand gekomen door toepassing in voorbeeldstudies.
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Deze studies zijn beschreven in Deel II van dit proefschrift. In de afzonderlijke hoofdstukken (4, 5en 6) is steeds sprake van een zekere nadruk op één of meer van de procedurele elementen uit de watersysteembenadering. In figuur 3.14 is deze nadruk schematisch weergegeven.
Het hoofdstuk 4 geeft een beschrijving en analyse van het studiegebied waarop de
voorbeeldstudies betrekking hebben. Naast een algemene typering bevat dit hoofdstuk
een hydrologische systeemanalyse van het gebied en een daarop gebaseerde probleembeschrijving. Beide in § 3-2behandelde procedurele elementen uit de watersysteembenadering voor de analyse fase komen daarbij aan de orde.
In hoofdstuk 5staat de synthese centraal. Het doel is hier het ontwerp van een plan
met een strategisch karakter. Met dit plan wordt getracht -vanuit een specifieke set uitgangspunten - een oplossingsrichting te verkennen voor de problematiek zoals
geschetst in hoofdstuk 4. De nadruk ligt op procedurele elementen van de watersysteembenadering met betrekking tot de synthese fase.
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De laatste voorbeeldstudie (hoofdstuk 6) is - in vergelijking tot die uit de hoofdstukken
4 en 5 -thematisch en geografisch beperkt, maar heeft een gedetailleerder karakter.
Het betreft hier de planvorming op een operationeel niveau, waarin naast de procedurele elementen voor de synthese fase de hydrologische evaluatie een zwaar accent
krijgt.
Samen geven de voorbeeldstudies een beeld van de toepassing van de watersysteembenadering voor landschapsplanning en de daarbinnen te onderscheiden elementen.
Tegelijkertijd moet ook duidelijk worden dat deze toepassing gestalte krijgt binnen een
normatief kader dat richting moet geven aan de keuzes die op verschillende momenten
in het ontwerpproces gemaakt moeten worden.

1 De term "watersysteembenadering"is ontleend aan denota "Omgaanmet water; naar eenintegraal
waterbeleid" (Anonymus, 1985-a).Indeze nota wordthet watersysteemalsgeïntegreerd enondeelbaar
geheel totuitgangspunt voorhet beleidgeïntroduceerd. Ook in hetonderhavige onderzoek heeft hetwatersysteem zo'n centralepositie gekregen. Naar analogie wordthierdan ookgesproken vaneen "watersysteembenadering voorlandschapsplanning".
2 Dit wilzeggen datdeprocedures zoveel mogelijk los vandecontext vandeNederlandse zandgebieden
zijn beschreven. Ditneemt echter niet wegdat dekoppeling naar degenoemde gebieden endedaarheersende (hydrologische) condities enproblemen soms nogaanwezig is.
3 Deze ontwikkelingenzijn niet los tezien vanhet besef datmilieuvraagstukken slechts kunnen worden
aangepakt door deintegriteit vannatuurlijke systemen als uitgangspunt te nemen. De discussies over de
relaties tussen (beleid voor)ruimte, waterenmilieu (zieonder anderen Glasbergen etal., 1988;Van der
VlistenBrussaard, 1989) zijn eveneens indit verband tesitueren.
4 Deanalyse beoogt via eenholistische benadering hydrologischeparameters endaarmee samenhangende verschijnselen aan elkaar te relateren. Er wordtgebruik gemaakt vandemogelijkheden die desysteemanalyse biedt om decomplexiteit vande werkelijkheidhanteerbaar te maken. Daarom wordtgesproken van
hydrologische systeemanalyse.
5 De hydrologische systeemanalyse markeert een ontwikkeling ingrondwaterstudies die door Engelenen
Jones (1988;pag. 354) wordtgekarakteriseerd metdebegrippenparen: vanondiep naar diep; vanklein
naargroot; vanlokaal naar (supra-)regionaal; vanstatisch naar dynamisch; vanbeschrijving naar berekening; vananalytisch naar numeriek; vankwantiteit naar kwaliteit; vanschoon naar vervuild; vanindividueel
naargroepswerk; vannationaal naarinternationaal; vanmonodisciplinair naar multidisciplinair; vaneenvoudignaar complex; vananalyse naar synthese; vancomponent naar systeem.
Een wezenlijk verschilmet meer traditionelegrondwaterstudies is datde traditionele opdeling ingoed en
slecht doorlatende watervoerendepakketten (hetstromingsmedium) wordt verlatenals basiseenheid van
studie. Hetaan Tóth(1963) ontleende begripgrondwaterstromingsstelsel (hetstromende waterzélf;
Hoofdstuk 2) moetdaarvoor in deplaats komen. Studieshebben aangetoond dat één watervoerendpakket
aanmeerdere grondwaterstromingsstelselsplaats kanbieden (Engelen enJones, 1986).
6 Farjon etal.(1990-b)onderscheiden in dit verbandeen drietal "hydrologischeordeningsprincipes". "Een
ordeningsprincipe is eenstelsel vanideeën waaropmen deruimtelijke rangschikking vantescheiden compartimenten (te vergelijkenmet specifiekegrondgebruikscombinaties - MvB) tenopzichte vanelkaar enten
opzichte vande ordeningbinnen de waterhuishoudingbaseert."."Menkan drie ordeningsprincipesonderscheiden:
1.hetzoneringsprincipe" (in eenanderepublicatie vandeauteurs als "bufferprincipe"aangeduid -MvB)"
beoogt scheiding uitgaande vandebestaande ruimtelijke verdeling vandecompartimenten zonder aan
passing vanderangschikking binnen eenstromingsstelsel. Menmaakt gebruik vanspecifieke waterhuis
houdkundige inrichting en/of vanaangepast waterbeheerin hetgebied direct aansluitend op een compartiment met demeest stabiliteit vereisendefuncties."
"2.hetpositioneringsprincipe beoogtscheiding uitgaande vaneenherschikking vancompartimenten binnen
eendeelstroomgebied. Deze herschikking iszodanig dat men door ordening tenopzichte vanwaterbe-
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Figuur 3-14
De watersysteembenadcring voor landschapsplanning: een overzicht van de
fasen die in de voorbeeldstudies (hoofdstukken 4,5 en 6) aan de orde komen.
Figure 3-14
The hydrological systems approach to
landscape planning, an overview of the
phases that come tip in the pilot-studies
of chapters 4, 5 and 6.

wegingbinnen een deelstroomgebied negatieve wederzijdse invloeden tussen compartimenten beperktof
zelfspositieve invloedenbenut."
"3.hetdeelstroomgebiedprincipe beoogt scheiding uitgaande vaneenherschikking vancompartimenten per
deelstroomgebied.""Binneneen deelstroomgebied komt maar ééncompartiment voor. Door dezevorm
vanherschikking benut men hetfeit dater binnen de waterhuishouding min of meer opzichzelf staande
ruimtelijke eenheden bestaan. Hierdoor is de kans opnegatieve wederzijdsebeïnvloeding tussen strijdige
compartimenten relatiefklein."
7 Welis het denkbaar dat -bijvoorbeeld door intensivering vandedrainage in lagergelegen gebieden -de
uitstroming van wateruit dezegebieden intensiveert. Ditzal alleen toteen relevante verandering vande
milieucondities in deinfiltratiegebieden leiden, wanneerin deoorspronkelijke toestand vochtige totnatte
omstandigheden aanwezig waren. Vaakligt indit typegebieden evenwel degrondwaterstand ver beneden
het maaiveld, waardooreen verlaging vanhet niveau weinigdirecte invloedheeft.
8 Het urbanegebied wordtgekenmerktdoor:
- hetrisico vanverontreiniging vanhet (grond)water en verspreiding daarvannaar gerelateerde exfiltratiegebieden en/ofbenedenstrooms gelegen (delen vanhet)betreffende stroomgebied;
- eenintensivering vandeoppervlakkige afvoer (piekbelasting, overstroming) endaarmee samenhangend
een verminderdegrondwateraanvulling (tengevolge van verhardingen/of tenbehoeve vaneen voldoende
drooglegging);
- eendiscontinuïteit in demeeste door destedelijke gebieden stromende beken.I
Het optreden vande eerstgenoemdeprocessen, de daaruit resulterende effecten maar ook de tekiezen
(inrichtingsmaatregelen zijn afhankelijk vandehydrologischepositie vanhet betreffende urbanegebied. Bij
eenligging ininfiltratiegebieden ofrelatief 'bovenstrooms' is verspreiding van verontreinigingendenkbaar.
Afhankelijk vande hiërarchische positie in dehydrologische landschapsstructuur vanhetstedelijk gebied,
zijn de effecten hiervan lokaal en/of regionaal. Verspreidingvia regionalegrondwaterstromingsstelsels leidt
niet alleen toteffecten over relatiefgrote afstanden, maar ook totlangeperioden waaroverde effecten
manifest worden.Anderzijds zijn er tengevolge vandelange verblijftijdenin diegevallen relatief gunstige
condities voordeomzetting vande verontreinigingen. De verminderdegrondwatervoeding leidt toteenafname vandekwelintensiteit en/of het wegvallen vanstroomtakken. Tegelijkertijdkunnenpiekafvoeren inhet
oppervlaktewater ontstaan. Ook hieris weerdepositie vanhetbetreffende gebied bepalend voorde lokatie
endeaard vande effecten.
De intensivering vande oppervlakkige afvoer in urbanegebieden inexfiltratiegebieden hangtsamen metde
benodigde drooglegging. Deontwatering beïnvloedt de drainagebases vandebetrokken stromingsstelsels;
deze komen opeen lagerniveau teliggen. Afhankelijk vande hiërarchischepositie vanhet betrokkenexfiltratiegebied tredeneffecten vanlokale en/of vanregionale omvang op; weernaargelang deorde vande
betrokken stromingsstelsels.
9 Daarbij kan wordengedacht aandeaanleg vanretentiebekkens waarindepiekafvoeren (tijdelijk) kunnen
wordengeborgen. Ferguson (1991-a, -ben -c), Ellington en Ferguson (1991) en Ferguson etal.(1991)stellen in dit verband voorom dergelijke retentiebekkens zo in terichten dat (eendeel van)deafvoerpiek door
infiltratie viahetgrondwater totafvoer kan wordengebracht. Naast eenzeker herstel vandegrondwateraanvulling kan infiltratie -in verbandmet debodempassage -bovendien voordelen voordekwaliteit vanhet
watermetzich meebrengen.
Ferguson, 1991-astelt: "Stormwatermanagement, then,needs to address base flowsas wellas peakflows.
Itneeds toaddress long-term storage in subsurface soil voidsas wellas visibleflows insurface channels. It
needs to reinitiate theself-sustaining kinds of long-term environmentalprocesses thatoccured beforeimpervioussurfaces wereinstalled."... "Onewaytoaccomplish these endsis to useinfiltration basins as mediatorsofstormwater flows and quality. Such basins capture stormwater andstore it until itcanseep intosoil
voids,returning rainwater to thepath it tookbefore development occured. Whenwaterreturns to thesurface, itispart of thestream's baseflow, not theoriginal storm flow.Infiltration, then,uses thesoil to reduce
floods and sustain base flows ingroundwater and streams.
Soilcan also filterand improve thequality of runoff before it reaches groundwater orstreams.An infiltration
basin removes metals,phosphorus andother constituents from waterby accumulating themin theupper
few inches of thebasin's soil."(Ferguson, 1991a, p. 78).Indestedenbouwkundige opzet vaneen nieuwe
wijkin Enschedezijn ditsoort ideeën tenuitvoer gebracht.
10 Het voorkomen van verspreiding van verontreinigingen viahetgrondwater in infiltratiegebieden vergt
eenniet-lekkendrioleringsstelsel eneengoede zuivering vanafvalwater.Ookhet viahet verharde oppervlakteafstromend water, datimmers verontreinigingen kan bevatten, kan worden verzameldengezuiverd,
eventueel in eenapart daarvoor aangebracht stelsel.Dergelijkegebieden kunnen een rolspelen in de
groenstructuur vandebetreffende steden.
11 Metname hetomvormen van 'donkernaaldhout' (zoals douglasspar) kanin dit verband belangrijke
winstopleveren (VanBeusekom etal., 1990).Het isduidelijk dat verschillenin vegetatietypen tot differentiatiein degrondwateraanvulling aanleiding kunnengeven (ziebijvoorbeeldAnonymus (1984-d); Jansen
(1986); KoerselmanenBeltman (1988); Hendriks etal.(1990); VanBeusekom etal.(1990); Schouwenaars
(1990); Veen(1992) enStalpers en VanBuuren (1993)). De variatie die -ookbinnen eenzelfde vegetatietype - wordtgemeten, maakt het moeilijkhieromtrent in allegevallen harde uitspraken tekunnen doen. Welis
duidelijk dat -overhetalgemeen -indrogere condities 'opgaande' begroeiingen ('bossen')een geringere
aanvulling vandegrondwatervoorraad totgevolg hebben dan 'korte' (kruidachtige) vegetaties.Eenzelfde
redenering lijkt optegaan voorhet verschil tussen 'donkernaaldhout' (spar) tenopzichte vanloofhouten
'lichtnaaldhout' (den).
12 Behalve in hetmet verdrogingbedreigde gebiedzelf,kan deze ingreep ook worden toegepast inbenedenstrooms daarvangelegen gebieden. De verhoging vandedrainagebasis die hiervan hetgevolg is, kan
deafvoer verminderen en tot vernattingleiden.
13 Naast een verhoging vanhetgrondwaterniveau kan hiermee deinvloed toenemen vanhet (diepe)
grondwater.Indeuitgangssituatie wordt ditinbelangrijke mate in desloten afgevangen. Na deingreepis
eendiffuse uitreding vanhetgrondwater mogelijk.
14 Er wordtinzo'n geval eenzone rond het tebeschermen gebied geprojecteerd vaneen zodanige
omvang datgrondwaterstandsverlagingen inomringende gebieden niet langer totin datgebied zullen uit-
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stralen. Eventueel kan indebufferzone opkunstmatige wijzeeen hoog waterpeil worden gehandhaafd.
15 Duikers kunnen soelaas bieden oppunten waareen waterloopdoor eenandere (grotere, diepere) wordt
afgesneden ('onthoofding'). Hetgebruik vankoppelleidingenof omleidingskanalen kan wordenbeperkt tot
dieperioden waarin hetstrikt noodzakelijk is. In veelgevallen worden deze voorzieningen zogebruikt, dat
zegedurende hetgehelejaar waterafvoeren. De oorspronkelijke beek valtdaarbij soms droog of heeft een
geringe afvoer.Een wijziging vandedrempelhoogte bij het 'aftakpunt' kan toteensituatie leiden waarinde
oorspronkelijke beek dehoofdafwatering verzorgtendeandere leidingen slechts functioneren bij piekafvoeren.
16 Het is evenwel de vraagin hoeverre daarmee ook desamenstelling of kwaliteit vanhet water wordthersteld.Hetgaat er danniet alleen omof hetaan te voeren water verontreinigd is.Het is ook de vraagwelk
watertype (atmoclien,lithoclien) wordtaangevoerd. Isdit water vaneenandere samenstelling dan hetgeen
er 'vannature' thuishoort,dan wordtgesproken van 'gebiedsvreemd water'(Anonymus, 1987-b; Torenbeek
etal., 1987;VanBuuren etai, 1996).
Ookbij eenaantal vandehierboven besproken inrichtingsmaatregelen gericht ophet verminderen vanhet
waterverlies kunnen aanleiding geven toteen verschuivingin het watertype.Het vasthouden van (neerslagjwater in eengebied kan eenzodanige tegendruk totgevolg hebben datgrondwater zich nietlanger in
debodem kan manifesteren. Er treedt daneen verschuiving opnaar eenmeer atmoclien watertype (ziebijvoorbeeld De Mars etal., 1996).De exactegevolgen voorde watersamenstelling zijn echter sterk afhankelijk vandesituatie terplekke.
17 Ditzijn aangelegde moerassen, begroeid met helofyten(moerasplanten), waarin denatuurlijke capaciteit
vooropslag enafbraak vanstoffen wordtbenut voorhet verbeteren vande waterkwaliteit(Meuleman, 1987;
VanderAart etal., 1990;Duel etal., 1991-aen 1991-b).Technischeinstallaties vergenhoge investeringen;
helofytenfilters vergen vooral veelruimte. De keuze tussen een vanbeide systemen -of vaneen combinatie
- hangt voortsaf vanhetzuiveringsresultaat in relatie totdeaard vande verontreiniging.
Landbouwgebieden waarde vervuiling in vergelijking totstedelijke gebieden overhet algemeen gering is,
maar welruimtelijk sterk verspreid ('diffuseverontreiniging'), lenen zich voorde toepassing vandergelijke
helofytenfilters (zie o.a.Duel etal. 1991-aen 1991-b).Het waterlopenstelsel wordtzodanig ontworpen datal
het (mogelijk verontreinigde) oppervlaktewater opéénof meerplaatsen wordtgeconcentreerd enaldaar
wordtgezuiverd. Pasdaarna vindt lozingplaats ophet omringende gebied. Ookkan wordengedacht aan de
toepassing vankleinschalige helofytenfilters ophet niveau vanindividuele boerenbedrijven.
18 Opeenbepaalde locatie kangrondwater viaeenpompput wordenopgevangen om te wordengereinigd.
Daarna kan hetschone water(op dejuiste diepte) inhetbetreffende stromingsstelsel worden geïnfiltreerd.
19 Erkan in dit verband wordengedacht aan hetaanpassen vande vormgeving van waterlopen. Dezuiverende werking vanhelofytenfilters kan in de waterlopen wordenbenaderd door degroei vanhelofyten te
bevorderen. Een ruimer enaangepast dwarsprofiel ('piasbermen') bijvoorbeeld, biedt daarvoor mogelijkheden. Eenmeanderend verloop vande waterloop versterktdeze werkingnog eens door delangere verblijftijd
vanhet water, in combinatie met degrotere contactoppervlakte. Beschaduwing van waterlopenleidt via
lagere temperaturen tothogerezuurstofgehalten inhet water(Hynes, 1970;Harmsenetal. 1988),hetgeen
ook eenpositieve bijdrage levert aan de waterkwaliteit.
Adriaanse enKemmers (1988) en VanDort enKemmers (1990)beschrijven indit verbandbufferzones die
deaanvoer vannitraatnaar beekdalen moeten voorkomen. Debufferzone (waaringeen nitraatbelasting
plaats heeft) isjuist zó breed dathet toestromendegrondwater uitbovenstroomse landbouwgebieden bij
aankomst in hetbeekdalzijn nitraat-last is kwijtgeraakt door afbraakprocessen in deondergrond. Ookbeekbegeleidende vegetatiestroken kunnen als bufferzones functioneren. Indeliteratuur wordtaanzo'n strook
eenbelangrijke opnamecapaciteit voorvoedingsstoffen uitoppervlakkig enondiep naar een beek(dal)
afstromend water toegedicht (zie§2.3.2).
20 Eenmogelijkheid in dit verbandis hetaanleggen vanafvangleidingen, parallel aan het te beschermen
nattegebied. Lokaal uitaangrenzende gebieden afstromend waterkan daarmee wordenonderschept. Deze
maatregel heeft evenwel een verminderde voeding vanhetgebied totgevolg, waardoorproblemen op het
kwantitatieve vlakkunnen ontstaan. Doorcombinatie metzuivering vanhetonderschepte waterop bepaaldeconcentratiepunten kan ditprobleem wellicht wordenondervangen. Doordergelijke concentratiepunten
zoveel mogelijk benedenstrooms telokaliseren, ontstaat een relatief lang,niet kwalitatief beïnvloed
(beek)traject.
Een variant opdeparallelle afvangleidingen is door Stuurman etal.(1989)beschreven enomvat de aanleg
vanondiepe greppels door het tebeschermen gebied naar dehoofdwaterloop. Degreppels voerenhetlokale, verontreinigdegrondwater uitdirect aangrenzende dekzandruggen af, opdat tussen degreppels in het
regionalegrondwater zijn invloed kan manifesteren. Eendergelijke ingreep kan evenwel negatieve invloed
uitoefenen opde waterkwaliteitin deafvoerende waterloop.
21 Bij stuwen kan debarrièrewerking voor waterorganismen wordenopgeheven door deaanleg van'vistrappen'. Stuwen kunnen ook door cascades worden vervangen waarbijdegewenste stuwhoogte niet op
éénpunt maargetrapt over een traject vanenige (tientallen) meters wordt 'verdeeld'. Duikers kunnen ruimer
wordenuitgevoerd, waardoorlangs het water trekkende organismen de ruimtehebben om wegenendergelijke ongestoord tepasseren (ziebijvoorbeeld: VanHerwaarden, 1987).
22 Eenprobleem daarbij vormtde vraaginhoeverre hethistorische profiel (nog)past bij dehuidige stromingskarakteristieken vandebeek.
23 InNoord-Jutland in hetstroomgebied vande Voers A zijngunstige ervaringen opgedaan metzowel het
aanbrengen vandedriehoekskribben als met eenaangepast beheer vandeoevervegetatie (Anonymus,
1983).Het laatste impliceert datde oevervegetatie wordtgehandhaafd opdie locaties waarzich, gezien de
stromingskarakteristieken vandebetreffende beek,eenmeanderbocht zou vormen. De ervaring inNoordJutland leertdat hiermee dezelfde resultaten worden verkregenals metdeaanleg van driehoekskribben,
evenwel tegen veellagere kosten. Het effect vanzowel kribben als aangepast beheer is dateenmeanderend,smaller en dieper verloop vandebeek is ontstaan binnen deoorspronkelijke bedding, waarvande
afvoerkarakteristieken zeker niet onderdoen voordie inde uitgangssituatie.
24 Beide factoren hebben ertoe geleid datin Duitsland deaanleg vanbeplante waterlopenalsstandaardmaatregel bij het uitvoeren vancultuurtechnische werkenis toegepast (Bonnema etal., 1988).Aanvankelijk
werdendaarbij 'monocultures' vaneen- of tweerijige elzenbeplantingen toegepast. Later is men -mede om
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ecologische redenen -overgestapt op eenruimer assortiment vaninheemse beplantingen in een bredere
zone langs debeken.
25 Deze inventarisatie betreft eennietgepubliceerd onderzoek vande vakgroep Ruimtelijke Planvorming in
deperiode 1990/1991.Het onderzoek omvatte eenenquête onder Waterschappen,Diensten vanhet
Ministerie vanLandbouw,Natuurbeheer en Visserij, Provinciale Landschappen, Natuurmonumenten en
Rijkswaterstaat Directie Overijssel,naar delocatie enaard vanuitgevoerde ofgeplande maatregelen voor
natuurtechnisch beekherstel. Het onderzoek heeftzich beperkt totdeprovincies, waardeNederlandse laaglandbeken zijn te vinden (dezandgebieden). Een deel vande resultaten is beschreven inHermens en
Wassink,1992.

57

DEEL 2 VOORBEELDSTUDIES
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4 Het stroomgebied van de Regge
4.1 Inleiding
Als onderzoeksgebied voor de voorbeeldstudies is het stroomgebied van de Regge
in Twente gekozen (figuur 4.1). Bij deze keuze hebben overwegingen van verschillende aard een rol gespeeld. In eerste instantie vormt het genoemde gebied in hydrologisch opzicht een eenheid. Het stroomgebied bevindt zich vervolgens vrijwel geheel in
Nederland1 en valt binnen de jurisdictie van één waterschap en één provincie. Dit
brengt voordelen met zich mee bij het verzamelen en vergelijken van gegevens.
Bovendien waren van dit gebied veel van de relevante gegevens aanwezig of zijn in de
loop van het onderzoek beschikbaar gekomen. Een laatste argument dat bij de keuze
een rol heeft gespeeld is de grote diversiteit aan abiotische en grondgebruikscondities
die in het genoemde gebied kunnen worden aangetroffen. Zonder nu te concluderen
dat Twente wat dit betreft representatief kan worden geacht voor 'de zandgebieden
van Nederland', brengt deze diversiteit wel met zich mee dat veel condities die elders
worden aangetroffen in het studiegebied zijn vertegenwoordigd.
Het doel van dit hoofdstuk is tweeledig. Ten eerste wordt het studiegebied geïntroduceerd door de ontwikkeling van de voornaamste patronen en processen in het landschap te schetsen. Vervolgens wordt een typering gegeven van de problematiek in het
studiegebied op een regionaal niveau. In beide gevallen ligt daarbij - als uitvloeisel van
de oriëntatie van het totale onderzoek -de nadruk op de hydrologie.

4.2 Werkwijze
Landschapsanalyse
De ontwikkeling van het landschap is hier getypeerd door een beschrijving te
maken van de geologische genese en de occupatie van het studiegebied. Daarbij is
gebruik gemaakt van literatuur- en kaartinterpretaties. Er is gekozen de verkregen
inzichten te integreren op een 1:50.000schaalniveau. Op deze schaal zijn regionale,
landschappelijke patronen in het algemeen goed te bestuderen. De aanwezigheid van
veel basismateriaal (bodemkaarten, topografische kaarten, geomorfologische kaarten,
et cetera) op dit schaalniveau speelt daarbij een rol.
De schetsen van de geologische genese en de occupatie zijn zó achter elkaar gezet dat
zij gezamenlijk een chronologisch beeld van de ontstaansgeschiedenis van het landschap vormen. Uiteraard betreft het hier een aantal hoofdlijnen en is gekeken naar de
relevantie voor hydrologische verschijnselen. De beschrijving van de geologische
genese eindigt ongeveer in de tijdsperiode dat menselijke occupatie en ontginning de
ontwikkeling van het landschap gaan domineren. Geologische processen blijven hun
werking uitoefenen, maar menselijke activiteiten worden langzamerhand dominant
door hun dynamische en intensieve aard en worden -mede -stuurfactoren voor natuurlijke processen. Hierbij zijn twee perioden onderscheiden. Tot aan het eerste deel
van de 19e eeuw wordt de occupatie nog in sterke mate gekarakteriseerd door een
nauwe koppeling aan de natuurlijke hydrologische en bodemvruchtbaarheidscondities
(Keuning, 1955;Hijszeler, 1970; Slicher van Bath, 1970;Van der Hammen et al., 1971).
Het tweede deel van de 19e eeuw vormt het beginpunt van een aantal maatschappelijke ontwikkelingen met ingrijpende veranderingen voor het landschap in het
studiegebied. In deze periode krijgen antropogene factoren een doorslaggevende
invloed op de vorm en het functioneren van het landschap.
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Figuur 4.1
Het studiegebied voor de voorbeeldstudies: bet stroomgebied van de Regge in Oost-Nederland.
Figure 4.1
Thestudy areafor thepilot-studies: the catchment of the river Regge in the eastern part of the Netherlands.

De toepassing van de hydrologische

systeemanalyse

Met de geologische genese en de occupatiegeschiedenis zijn twee van de belangrijkste factoren behandeld die de eigenschappen van de hydrologische landschapsstructuur bepalen. Vervolgens is de methodiek van de regionale hydrologische
systeemanalyse (§3-2.2) toegepast voor de beschrijving en analyse van de hydrologische landschapsstructuur ten behoeve van de planvorming op een regionaal niveau. De
gebruikte kaartschaal is 1:50.000. Deze beschrijving en analyse omvat een voornamelijk
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kwalitatieve interpretatie van bestaande hydrologisch relevante kaarten endata,ten
behoeve van deaanduiding van grond- enoppervlaktewaterstromingsstelsels. De interpretatie van bestaande gegevens, ondersteund met eenvoudige computersimulaties,
vormt daarin dehoofdmoot (figuur 4.2).
Eris met deze kwalitatieve methode getracht inzicht teverschaffen inprocessenen
daarmee samenhangende relaties inhet landschap, zonder opde(exacte) omvang van
de waterstromen ofde nauwkeurige lokalisering van desubsystemen integaan. Een
kwantitatieve benadering isinhet verband van deplanvorming opeen regionaal
niveau niet opzijn plaats geacht. Zo'n complexe entijdrovende studie isstrijdig met
het tentatieve karakter van de(strategische) planvorming opdit schaalniveau2.
Bovendien zou het uitvoeren van een uitgebreide, kwantitatieve studie voor een
gebied met de omvang ende (natuurlijke) differentiatie van het Regge stroomgebied
voorbij gaan aan dedoelen enmiddelen van ditonderzoek. InBijlage I"wordtde
gebruikte methodiek nader toegelicht.
Bijdeuitvoering van dehydrologische systeemanalyse isgekozen voor een historisch
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Figuur 4.2
Een weergave van de wijze waarop de hydrologische systeemanalyse in hoofdstuk 4 istoegepast. Een kwantitatieve interpretatie van bestaande hydrologische data en eenvoudige computersimulaties staan centraal (zie
ookfiguur 3.4).
Figure 4.2
A representation of the hydrological systems analysis as applied in chapter 4. A qualitative interpretation of
existing hydrological data and simple computer simulations are central (compare tofigure 3-4).
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perspectief, waarbij een onderscheid is gemaakt tussen de hydrologische landschapsstructuur in een 'historische' - globaal te dateren als die uit het begin van de 19e
eeuw - en een 'huidige' situatie. Deze keuze hangt samen met de veronderstelling dat
de problematiek van de Nederlandse zandgebieden in belangrijke mate samenhangt
met hydrologische veranderingen sinds met name de negentiende eeuw (zie bijvoorbeeld Pedroli, 1989)- Vanuit dit historisch perspectief kan een goed begrip ontstaan van
de processen die ten grondslag liggen aan de huidige problemen in het landschap.
Tegelijkertijd biedt het historisch perspectief een indicatie omtrent (hydrologische) condities die kunnen ontstaan in een toestand met een verminderde antropogene invloed.
Deze indicaties zijn van belang als referenties voor planvoorstellen waarbij een gedeeltelijk -herstel van 'natuurlijke' (hydrologische) condities voorop staat.

Analyse van het

grondgebruik

Voor een typering van de problematiek in het studiegebied op regionaal niveau is
de in §3.2.3 aangegeven methodiek voor de analyse van het grondgebruik versus de
watersystemen op hoofdlijnen gevolgd. Voor de belangrijkste vormen van grondgebruik - te weten 'natuur', 'drinkwaterwinning' en 'landbouw' - is op globale -wijze de
positie in de hydrologische landschapsstructuur geschetst en zijn de daaruit
voortvloeiende consequenties voor de problematiek in het studiegebied geanalyseerd
(figuur 4.3). De nadruk is daarbij gelegd op het in kaart brengen van de ontwikkeling
van gebieden met natte milieucondities. De resultaten van de analyses zijn beschreven
in de paragrafen 4.3 en 4.4.

4.3 De landschapsanalyse
4.3-1 De geologische genese van het

landschap

Processen in het Tertiair
Geologische processen in het Tertiair en het Kwartair zijn voor een goed begrip van
het landschap in het stroomgebied van de Regge essentieel3. Gedurende het Tertiair

Figuur 43
Een weergave van de analyse van hetgrondgebruik versus de watersystemen zoals istoegepast in hoofdstuk 4
(zie ookfiguur 3.5).
Figure 4.3
A representation of the analysis of land-use and watersystems as applied in chapter 4 (compare tofigure 3 5).
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ontstonden overwegend kleiige en zandige afzettingen (Formaties van Breda, Rupel,
Oosterhout, Scheemda en Kiezeloöliet; Br, Ru, Oh, Sch, Ko). De ligging van het
studiegebied op de overgang van het zogenaamde Oost-Nederlands Plateau4 naar het
dalingsbekken van de Noordzee heeft ertoe geleid dat gaande in een westelijke richting de (oudere) Tertiaire afzet-tingen op steeds grotere diepte worden aangetroffen
(figuur 4.4). In het -westelijke deel van het studiegebied worden op de oudere mariene
kleilagen van de Breda-formatie relatief dikke pakketten van de continentale zanden
van de formatie van Scheemda aangetroffen. Het voor-komen van de Tertiaire formaties is in hydrologisch opzicht van belang in verband met het ingesloten zoute water
en de overwegend slechte tot zeer slechte doorlatendheid. De zware klei van de formatie van Breda wordt in het algemeen als basis van de watervoerende pakketten in
het studiegebied aangenomen (Smoor en De Ridder, 1972;Aelmans, 1973;Haak, 1985).

Processen in het

Pleistoceen

De processen in het Pleistoceen zijn bepalend geweest voor de opbouw van de
watervoerende pakketten en voor de oppervlakte morfologie van het studiegebied. In
de vroeg-Pleistocene periode is het dalingsbekken met (voornamelijk grove, fluviatiele)
zanden opgevuld (Formaties van Harderwijk en Urk; Hw, U). Gedurende het Saalien
drong het landijs via de in vroegere perioden gevormde laagten het studiegebied binnen (Van der Hammen en Van Maarleveld, 1970;figuur 4.5). Gedurende één van de
vergletscheringsfasen (Ter Wee, 1966;Jelgersma en Breeuwer, 1975) is een uitgesproken reliëf van noord-zuid georiënteerde (complexen van) stuwwallen en glaciale geulstructuren ontstaan (Haak, 1985;Aelmans, 1973;Smoor en De Ridder, 1973;Zagwijn en
Van Staalduinen, 1975). Op het Oost-Nederlands Plateau zijn de kleiige Tertiaire formaties bij de stuwing betrokken (Van den Berg en Den Otter, 1993). In het westelijk
gebiedsdeel zijn de zandige formaties van vóór de landijsbedekking gestuwd. Tenslotte
is er door het landijs lokaal keileem (Formatie van Drenthe; Dr) afgezet (figuur 4.4).
Bijhet afsmeken van het landijs en in de perioden daarna is het glacigene reliëf genivelleerd. In eerste instantie zijn de glaciale geulen met de fluvioglaciale en lacustroglaciale afzettingen van de Drenthe-formatie opgevuld. In het dal van de Regge gaat
het om de zogenaamde bekkenkleien; in de oostelijke geulstructuur5 betrof het fijne tot
matig grove zanden (Haak, 1985). In het noordelijk en westelijk gebiedsdeel hernam
vervolgens de sedimentatie van grove fluviatiele zanden. Lokaal zijn gedurende het
Eem-interstadiaal kleiige en venige lagen afgezet.
De vorming van een pakket fijne tot lemige dekzanden (Formatie van Twente; Tw)
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Figuur 4.4
Degeologische genese: de afzettingen in een schematische west-oost dwarsdoorsnede door het studiegebied. In
westelijke richting duiken de oudere formaties steeds dieper weg;in het oosten reiken deze tot aan het
maaiveld. De kleiige afzettingen uit het Tertiair (Br en Ru) worden in het algemeen als de hydrologische basis
van het gebied aangenomen. Degestuwde formaties uit het kwartair bepalen het macroreliëf dat in latere perioden is afgevlakt.
Figure 4.4
Thegeological origins: thegeologicalformations in a schematic west-east cross-section of the study area. In the
western part the older sediments arefound at relatively great depths whereas theseformations are very shallow
in the eastern part. The clay deposits with very lowpermeability from the older tertiairy periods (Br and Ru) are
generally considered as the hydrological base in this area. The relief isdominated by ice-pushed ridges from
the Pleistocene.
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Figuur 4.5
Degeologische genese: de verbreiding van het landijs tijdens het Saalien. Door opstuwing van teriaire en vroegpleistocene afzettingen iseen uitgesproken reliëf van noord-zuid georiënteerde stuwwallen en glaciale geulstructuren gevormd.
Figure 4.5
Thegeological origins: the location of the glaciers during the Saaleperiod. A series of north-south oriented icepushed ridges and glacial valleys wasformed bypushing up tertiairy and early-pleistocene deposits.

onder de periglaciale omstandigheden van het Weichselien, leidde tot een verdere
afvlakking van het glacigene reliëf (figuur 4.4). De afzetting van het zogenaamde 'jonge
dekzand' geschiedde niettemin in accumulatievormen als ruggen en paraboolduinen
(Van der Hammen en Van Maarleveld, 1970). Opvallend is dat dergelijke accumulaties
dikwijls zijn terug te vinden als mantels rond de stuwwallen (vergelijk Visscher, 1972).
Op de stuwwallen is het dekzand pakket dun of ontbreekt het zelfs. Tenslotte zijn er in
deze periode ten gevolge van de permanent bevroren ondergrond op de flanken van
de stuwwallen dalen uitgeschuurd en daluitspoelingswaaiers gevormd.

Processen in het Holoceen
De overgang naar het Holoceen wordt gemarkeerd door een vochtiger en -warmer
klmaat, waardoor een algehele stijging van het grondwaterniveau optreedt. In relatief
lager gelegen gebieden (beekdalen, uitwaaiingskommen, vlakten met stagnerende
afvoer) ontstaan moerassen. De klimatologische condities bleken gunstig voor veenvorming. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen venen in stroomdalen (evenals
de beekafzettingen behorend tot de Formatie van Singraven; Si) en hoogvenen
(Formatie van Griendtsveen; Gr; Anonymus, 1989-b; vergelijk Casparie, 1972;Everts en
De Vries, 1991;figuur 4.4)6. Gedurende het Atlanticum breide het hoogveen zich sterk
uit, ook over de wat hogere delen van het landschap. Met name in het noord-oostelijke
en middelste deel van het studiegebied zijn hierdoor uitgestrekte hoogveengebieden
gevormd (figuur 4.6).
Het laat-Holoceen, met name vanaf de Middeleeuwen, wordt gekenmerkt door een
toenemende antropogene invloed op de geologische genese van het landschap. Door
ontginning verdwijnt de oorspronkelijke vegetatie voor een belangrijk deel. Op sommige plekken ontstaat hierdoor stuifzand (Formatie van Kootwijk; Kw). De kleinere
(stroomdal)venen in de beekdalen worden ontgonnen (Van der Hammen en Van
Maarleveld, 1970; Pedroli, 1989). Een belangrijk effect van de ontginning van het oer-
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Figuur 4.6
Degeologische genese: de overgang naar een warmer klimaat in bet Holoceen heeft in het studiegebied geleid
tot de vorming van uitgestrekte hoogveengehieden.
Figure 4.6
Thegeological origins: the change from a cold to a warm climate during the Holocene resulted in the development of a number ofpeat moor areas.

bos is, als gevolg van de verminderde evapotranspiratie, een algehele stijging van het
grondwaterniveau en daaraan gepaard gaande vernatting van het milieu (Van der
Hammen en Van Maarleveld, 1970; Pedroli, 1989). Overstromingen treden vaker op
met als gevolg omvangrijke afzettingen van beeksedimenten (Van der Hammen en Van
Maarleveld, 1970;Baaijens, 1988).Met name langs de rand van het Oost-Nederlands
Plateau zijn een aantal omvangrijke overstromingsvlakten gevormd. Tenslotte moet hier
nog worden vermeld het met het essen-landbouwsysteem samenhangende antagonis67

tische proces van afplaggen enverarmen (op develdgronden) enophogen enverrijken (op deesgronden).
Met debesproken geologische processen zijn dehoofdlijnen van deopbouw van het
landschap weergegeven. De verdere occupatie van het landschap, maar ook het
hydrologisch functioneren, zijn hierop gebaseerd.

4.3-2De occupatiegeschiedenis

vanhet landschap
:w"

4.3-2.1 De periode tot het midden vande 19e eeuw
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Ondanks detoenemende invloed van antropogene processen kan worden gesteld
dat deoccupatie indeperiode tot het midden van de19e eeuw wordt gekarakteriseerd
door een nauwe koppeling aan denatuurlijke hydrologische enbodemvruchtbaarheidscondities (Keuning, 1955;Hijszeler, 1970; Slicher van Bath, 1970; Van der Hammen,
1971). De eerste landbouwers vestigden zich gedurende het Neolithicum opdevruchtbare, makkelijk bewerkbare gronden met goede waterhuishoudkundige eigenschappen, die voorkomen opdestuwwallen met keileem indeondergrond7. IndepreKarolingische tijd8 zijn nederzettingen ontstaan aan debovenlopen van de kleinere
beken (Slicher van Bath, 1970). Hier trof men gunstige condities aan voor akkers op de
hogere gronden, voor -weilanden indebeekdalen envoor woonsteden opdeovergang
van beide (droog genoeg om gevrijwaard teblijven van inundaties, maar niettemin met
het (grond-) water binnen handbereik). Uitgaande van deze occupatievorm isvanaf de
vroege Middeleeuwen het essen-landbouwsysteem tot ontwikkeling gekomen9.In
Twente zijn hierbij -integenstelling tot dekarakteristieke esdorpen met geconcentreerde bewoning van Drenthe -meer verspreide nederzettingsvormen ontwikkeld.
Zowel degrote ruimtelijke variatie van deabiotische omstandigheden alsde afwijkende maatschappelijke organisatievormen liggen hieraan ten grondslag (Keuning,
1955)1".Inhet studiegebied zijn hierdoor nederzettingsvormen tot ontwikkeling
gekomen die kunnen worden getypeerd als in figuur 4.7. Daarbij iseen onderscheid
gemaakt tussen kransesdorpen, essen-zwerm nederzettingen en kampen-ontginningen
met eenmansessen (Lambert, 1971;Capel enMobach, 1979).

Het oorspronkelijke

Au

a.Het'krans-es'dorp:eenkransvanbebouwing
rondeenes,metdaaromheenmatenenbroeklanden./The "krans-es"village:aringoffarmsteadsaroundthe arablelands.The meadows
andpastures aresituatedoutsidethis ring.
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b.Het'essen-zwerm'dorp:debebouwingisgeclusterd rondderelatief kleineessen./The
'essen-zwerm'village;thefarmsteadsarelocated
inclusters aroundrelativelysmallexpansesof
arable land.

cultuurlandschap

Tot inde19e eeuw zijn dekarakteristieke ruimtelijke eenheden uit het essen-landbouwsysteem bepalend gebleven voor dehoofdkenmerken van het landschap. Een
fragment van deTopographische enMilitaire kaart uit1848(figuur 4.8) geeft daarvan
een beeld. Kenmerkend isdesterk aan degeologische genese gebonden verdeling van
cultuur- enniet-cultuurgronden. De hoogste, droogste ensterk zandig ontwikkelde
stuwwallen (bijvoorbeeld deHaarler- enHolterberg) zijn niet incultuur gebracht.Het
extensieve gebruik (beweiding met schapen) heeft hier tot deontwikkeling van heidegronden geleid. De laagste, zeer natte moeras- enveengebieden (Notterveen,
Elsenerveen) zijn grotendeels buiten gebruik. Opsommige plaatsen wordt veen gestoken, aldan niet incombinatie met ontginning tot grasland (zoals in'De Veeneslagen'
nabij Rijssen).
Tussen deze grote, aaneengesloten, doorgaans open gebieden bevinden zich deincultuur genomen gebieden. Opvallend isdeligging van dekernen opdeflanken vande
stuwwallen endekzandruggen: tussen dehogere voor akkerbouw geschikte gronden
('esch') endelager gelegen vochtig tot natte hooi- enweilanden ('mors' of'broek';zie
bijvoorbeeld rond Rijssen enEnter in figuur 4.8). De verspreiding van de enkeerdgronden inhet studiegebied vertoont een nauwe samenhang met het voorkomen van terreinverheffingen (figuur 4.9). Inhet vlakke voormalig natte gebied inhet centrum van
het studiegebied zijn deze bodems gekoppeld aan het kleinschalige reliëf van dekzandkoppen -enruggen. Opdezandig ontwikkelde stuwwallen langs dewestrand van het
gebied zijn deenkeerdgronden alleen opdeflanken totontwikkeling gekomen. Op de
stuwwallen met zwaardere bodems (Tertiaire klei, keileem) echter, konden totop de
hoogste delen van destuwwallen akkers worden ontwikkeld. De enkeerdgronden op
de hoogste delen van destuwwallen rond Ootmarsum enOldenzaal enten noorden
van Wierden getuigen daarvan.
In het centrale deel van het studiegebied (het rechter gedeelte van figuur 4.8) heefthet
68
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Figuur 4.7
De occupatiegeschiedenis: de belangrijkste nederzettingsvormen die in het
studiegebied tot aan het midden van de
19-e eeuw zijn ontstaan.
Figure 4.7
The history of habitation: major settlement types of the study area that were
formed up till thefirst half of the 19-th
century.
Naar/After :Lamhert, 1971; Bijhouwer,
1977, Capelen Mobach, 1979.
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Figuur 4.8.
De occupatiegeschiedenis: eenfragment van de "Topographische en Militaire Kaart van het Koningrijk der
Nederlanden "uit 1848 weerspiegelt de karakteristieke ruimtelijke eenheden in het landschap van het 'essenlandbouwsysteem '(fragment Holten-Rijssen).
Figure 4.8
The history of habitation: afragment of the "Topographical and Military map of the Kingdom of the
Netherlands" from 1848. Thespatial units that resultfrom the (medieval) agricultural system are reflected: the
large open heath-lands in the highest areas ("Berg", "Veld"),the arable lands ("Ink" or "Esch"),the meadows
and pastures ("Hooilanden", "Broek") and the uncultivated, partly reclaimed, marshes ("Veen", "Mors").
Forestsare scarce and onlyfound on estates.

69

veelvuldig voorkomen van kleine dekzandkoppen en -ruggen geleid tot een zeer
fijnkorrelig patroon van eenmansessen en kampontginningen. Elders (zoals langs de
Regge) worden de cultuurgronden aaneengeregen door de beekdalen. Bosgebieden
van betekenis komen -buiten de landgoederen en de eerste 'ontginnings-bossen'11 niet voor. Doorgaande wegen zijn gering in aantal.

Legenda / Legend
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Figuur 4.9
De occupatiegeschiedenis: de verspreiding van de enkeerdgronden in het studiegebied. Deze gronden liggen op
de flanken van de zandige stuwwallen langs de westgrens, op de dekzandruggen in het centrale gebiedsdeel en
tot op de hoogste delen van de Heiige stuwwallen in bet oosten.
Figure 4.9
The history of habitation: the distribution of old arable lands ("essen") in the study area. Thesearable lands
arefound on the flanks of the sandy ice-pushed ridges along the western border, on the small coversand
elevations in the centre and up to the topsof the clayey ridges in the east.
Bron / Source :Bodemkaarten van Nederland, schaal 1:50.000 (Anonymus, 1979-a; Anonymus, 1979-b;
Ebbers en Visschers, 1983; Steur en Heijjnk. 1989; Ebbers en Van het Loo, 1990)
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Het ruimtelijk

beeld

De occupatie ten tijde van het essen-landbouwsysteem heeft tot een ruimtelijk
beeld geleid met een grote differentiatie aan ruimtematen (vergelijk figuur 4.8). De
grootste ruimten worden aangetroffen in de woeste heide-, moeras- en veengebieden.
Bebouwing en opgaande begroeiing ontbreken hier vrijwel volledig. Relatief grote
ruimtematen worden daarnaast aangetroffen in de door houtwallen en kleine bosjes
omzoomde escomplexen. Het gebied met de kampenontginningen en eenmansessen,
maar ook de door houtwallen omgeven weidegronden, kenmerken zich juist door een
zeer fijnkorrelig patroon met overwegend kleine tot zeer kleine ruimtematen. Soms
liggen deze gebieden als geïsoleerde 'eilanden' temidden van de uitgestrekte niet in
cultuur gebrachte gronden. De afwisseling van woeste gronden en cultuurgronden,
alsmede de variatie binnen deze eenheden, vormen een expressie van de
onderliggende abiotische processen en patronen van het landschap, zoals deze resulteren uit de geologische genese.

4.3-2.2 De periode vanaf het midden van de 19e eeuw
In het tweede deel van de 19e eeuw doen zich een aantal maatschappelijke
ontwikkelingen voor die het landschap in het studiegebied op ingrijpende wijze veranderen. De regionale economie krijgt een fundamenteel ander karakter door de
opkomst van de textielindustrie12. De industrialisatie leidt tot een toename van de
bevolking en daarmee tot een expansie van het urbane grondgebruik en het daaraan
gekoppelde infrastructurele netwerk. Kleine kernen groeien uit tot steden (bijvoorbeeld Enschede, Hengelo en Rijssen). De ontwikkelingen in de landbouw (nieuwe
teelten en technieken, economische schaalvergroting13) leiden tot een definitieve doorbreking van het essen-landbouwsysteem. De veehouderij groeit uit tot de belangrijkste
productietak.
Deze ontwikkelingen kunnen worden geïllustreerd door het grondgebruik in het
studiegebied voor een historische (rond 1850) en een huidige situatie (rond 1985) met
elkaar te vergelijken (zie respectievelijk figuur 4.10-a en -b).Voor een deel van het
studiegebied ten westen van Oldenzaal is deze ontwikkeling nader in beeld gebracht.
In figuur 4.11 zijn hiertoe respectievelijk de patronen van de opgaande begroeiing
(figuur 4.11-a), de wegen en de bebouwing (figuur 4.11-b), het areaal niet in cultuur
genomen gronden (figuur 4.11-c) en het graslandareaal (figuur 4.11-d) voor de historische en de huidige situatie met elkaar vergeleken.

Ontwikkelingen in het

grondgebruik

Een dominant aspect uit de figuren 4.10 en 4.11 is de ontginning van de woeste
gronden, waardoor de oppervlakte niet gecultiveerde gronden zeer sterk afneemt.
Ongecultiveerde gronden van enige omvang zijn in de huidige situatie nog terug te
vinden in voormalige hoogveengebieden en in de vorm van heideterreinen op de
Sallandse Heuvelrug. Een aanzienlijk deel van de oorspronkelijk woeste gronden is
ingeplant of er heeft -ten gevolge van het achterwege blijven van het traditionele
gebruik - spontane bosopslag plaatsgevonden. Het bosareaal is dan ook aanzienlijk
toegenomen. Opvallend daarbij is de bebossing van de armste zandgronden langs de
noordelijke en westelijke begrenzing en in het centrale en zuidelijke deel van het
studiegebied.
Het grootste deel van de ontginning van de woeste gronden diende evenwel het landbouwkundig gebruik. Het traditionele gemengde bedrijf maakte plaats voor gespecialiseerde veehouderij (melk- en vleesproduktie). Aanvankelijk leidde deze ontwikkeling in de landbouw tot een zeer sterke toename van het graslandareaal. Aan het einde
van de 70-er jaren komt aan deze toename een eind door de opkomst van een ander
gewas dat de voeding van het vee dient: de snijmaïs (Anonymus, 1984-b). Niettemin
vertoont de ontwikkeling van de oppervlakte grasland in de periode 1850-1985 een
sterke netto toename (figuur 4.11-d).
In de situatie uit de 19e eeuw vallen de bebouwde gebieden nauwelijks op in het
kaartbeeld van figuur 4.10-a. De huidige toestand weerspiegelt een grote urbane
expansie, waarbij met name de ontwikkeling van de 'stedenband' Almelo-Hengelo71
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niet incultuur/ uncultivatedlands

cultuurgronden/cultivatedlands

stedelijkegebieden/urbanareas

Figuur 4.10
De occupatiegeschiedenis: hetgrondgebruik in het studiegebied omstreeks 1850 (a) en 1980 (b).
a. In de situatie van rond 1850 beslaan niet-cultuur gronden de grootste oppervlakte. De voor de landbouw
meestgeschikte gronden zijn in cultuur gebracht, hetgeen tot een duidelijk ruimtelijk patroon leidt. Het
hosareaal bestaat uit een serie relatief kleine eenheden, terwijl de kernen nauwelijks in het beeld terug te vinden zijn.
Figure 4.10
The history of habitation: the land-use in the study area around 18.50(a) and 1980 (h).
a. In the 1850 situation the uncultivated lands cover the largestpart of the area. The lands with the bestsoils
are cultivated, thus creating a clear spatial pattern offarmlands. Only small tracts offorests arefound. The
urban areas are very small and hardly visible on the map.
Bron /Source . Topographische en Militaire Kaart van het Koningrijk der Nederlanden en Topografische kaart
van Nederland, schaal 1: 50.000.
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Figuur 4.10
De occupatiegeschiedenis: het grondgebruik in het studiegebied omstreeks 1850 (a) en 1980 (b).
b. Het grondgebruik van 1980 weerspiegeltgrote veranderingen. De niet-cultuurgronden zijn vrijwel volledig
verdwenen. De overige arealen zijn sterk toegenomen; het agrarisch grondgebruik neemt nu degrootste oppervlakte in. Het aan de natuurlijke condities gebonden ruimtelijk patroon van deze gronden is verdenen.

Figure 4.10
The history of habitation: the land-use in the study area around 1850 (a) and 1980 (b).
b. The land-use of 1980 refects major changes. The uncultivated lands vanished almost completely. In the present situation cultivated lands cover the largestpart of the area. The original patterns offarmlands, that was
closely related to the underlying physical conditions, have disappeared.
Bron / Source : Topographische en Militaire Kaart van het Koningrijk der Nederlanden en Topografische kaart
van Nederland, schaal 1: 50.000.
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a. De kaarten van de opgaande begroeiing vertonen een nivellering van de ruimtematen. De contrasten tussen
degrote en de zeer kleine ruimtematen uit de historische situatie zijn verdwenen door bet beplanten van de
woestegronden en het kappen van houtwallen.
a. The maps with trees,forests and plantings reflect a levelling of visual characteristics. The contrasts between
large open areas and small enclosed cultivated lands from the historic situation disappeared. This iscaused by
theplanting of treesand forests during the reclamation of beatblands and by the removal of hedgerows to create largerparcels for modern agriculture.

YK

Figuur 4.11
De occupatiegeschiedenis: de
ruimtelijke veranderingen tussen 1850
en 1980 nader beschouwd voor een
deel van het studiegebied ten westen
van Oldenzaal. Depatronen van de
opgaande begroeiing (a), de wegen en
bebouwing (b), de niet-cultuurgronden
(c) en de graslanden (d) zijn
weergegeven.
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fc. ƒƒ#?urbane ruimtebeslag issterk toegenomen, hetgeen isgeïllustreerd aan de band van depatronen van verharde wegen en bebouwing.
b. The area of urban land-use types increased, which is illustrated by thepatterns ofpaved roads, buildings
and urban areas.
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Figure 4.11
The history of habitation: the land-use
changes between 1850 and 1980 in
more detail, illustrated for apart of the
study area along the eastern border.
Depicted are thepatterns of trees,
forests and plantings (a), the roads, the
buildings and the urban areas (b), the
uncultivated lands (c) and the grasslands (d).
Bron / Source •Topographische en
Militaire Kaart van het Koningrijk der
Nederlanden en Topografische kaart
van Nederland, schaal 1: 50.000.

c. Door ontginning zijn tussen 1850 en 1980 vrijwel alle niet gecultiveerde ('woeste') gronden verdwenen.
c.As a result of reclamation on behalf of agricultural use between 1850 and 1980, the uncultivated lands disappeared almost completely.
d. Het oorspronkelijke sterk, aan de natuurlijke condities gebonden patroon van graslanden is in het huidige toegenomen -areaal niet meer te herkennen.
d. In the original situation clearpatterns ofgrasslands werepresent. Thispattern was closely related to the
underlying physical conditions (e.g. stream, valleys). Nowadays the area ofgrasslands increased, while the orig-
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De occupatiegeschiedenis: de
ruimtelijke veranderingen tussen 1850
en 1980 nader beschouwd voor een
deel van het studiegebied ten westen
van Oldenzaal. Depatronen van de
opgaande begroeiing Ca),de wegen en
bebouwing (b), de niet-cultuurgronden
(c) en de graslanden (d) zijn
weergegeven.
Figure 4.11
Thehistory of habitation: the land-use
changes between 1850 and 1980 in
more detail, illustrated for apart of the
study area along the eastern border.
Depicted are thepatterns of trees,
forests and plantings Ca),the roads, the
buildings and the urban areas Cb),the
uncultivated lands (c) and the grasslands (d).
Bron /Source : Topographische en
Militaire Kaart van het Koningrijk der
Nederlanden en Topografische kaart
van Nederland, schaal 1: 50.000.

d. Het oorspronkelijke sterk aan de natuurlijke condities gebonden patroon van graslanden is in het huidige toegenomen -areaal niet meer te herkennen.
d. In the original situation clearpatterns ofgrasslands werepresent. 'Thispattern was closely related to the
underlying physical conditions (e.g. stream valleys). Nowadays the area ofgrasslands increased, while the original patterns vanished.
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Enschede opvalt. Een meer gedetailleerde beschouwing van dit expansie proces (figuur
4.11-b) maakt duidelijk dat niet alleen de kernen groeien: ook de bebouwing in het
landelijk gebied neemt aanzienlijk toe. Het infrastructurele netwerk breidt zich
navenant uit.

Het ruimtelijk

beeld

Gepaard aan de ontwikkelingen in het grondgebruik vanaf het midden van de 19e
eeuw verandert het landschapsbeeld fundamenteel van karakter. Het beplantingspatroon van figuur 4.11-a en dat van de bebouwing in figuur 4.11-b brengen deze veranderingen tot expressie. De grote ruimtematen van de woeste gronden verdwijnen als
gevolg van de ontginning tot cultuurgronden met boerderijen en beplantingen langs
wegen, waterlopen en perceelsscheidingen14. In de oorspronkelijk meer besloten tot
zeer fijnkorrelige oude cultuurgronden nemen de ruimtematen juist toe door het verdwijnen van beplantingen. Het gevolg van deze ontwikkelingen is een nivellering van
de ruimtematen in de rurale gebieden. Dit proces is overigens niet overal even ver
voortgeschreden. In het landbouwgebied van de voormalige hoogveengebieden zijn
de openheid en grote ruimtematen nog terug te vinden.
Nieuwe elementen in het landschap zoals de (stedelijke) bebouwing en de daaraan
gekoppelde infrastructuur van kanalen, wegen, hoogspanningsleidingen, et cetera,
hebben zich, min of meer los van de oorspronkelijke patronen, over het landschap uitgespreid. Hetzelfde kan worden gesteld voor bijvoorbeeld de graslanden. Het oorspronkelijke sterk aan het natuurlijke systeem (beekdalen, overstromingsvlakten kwelgebieden) gekoppelde historische patroon is in het huidige graslandareaal niet meer te
herkennen (figuur 4.11-d).
Door al deze ontwikkelingen is het huidige landschap een weinig gestructureerde
mengeling van (restanten van) oorspronkelijke en nieuwe patronen. De koppeling met
de abiotische omstandigheden is grotendeels verloren gegaan.

4.3-3 De hydrologische
4.3-3-1De historische

landschapsstructuur
hydrologische

landschapsstructuur

In de periode vóór de intensieve antropogene beïnvloeding van de natuurlijke
landschapsvormende processen werd het hydrologisch functioneren van het landschap
nog in grote mate bepaald door een combinatie van klimaat, reliëf en opbouw van de
ondergrond. In deze paragraaf isgetracht een reconstructie te maken van de hydrologische landschapsstructuur in een historische situatie, zoals die ongeveer in de eerste
helft van de 19e eeuw kon worden aangetroffen. Achtereenvolgens komen hieronder
de grond- en oppervlaktewaterstromingsstelsels aan de orde.

Grondwaterstromingsstelsels
Voor de grondwaterstromingsstelsels in de historische situatie zijn -naast het klimaat - het reliëf en de opbouw van de ondergrond de meest bepalende factoren. Deze
factoren zijn hier -op grond van een interpretatie van de geologische genese - in beeld
gebracht door respectievelijk een reliëfkaart (figuur 4.12) en een geohydrologische
schematisatie van het gebied door middel van een drietal oost-west dwarsprofielen
(figuur 4.13).

Het reliëf
In de reliëfkaart (figuur 4.12) zijn positieve en negatieve terreinvormen onderscheiden. Dit zijn respectievelijk verheffingen en insnijdingen van het terrein.
Langs de west- en oostgrenzen van het studiegebied liggen de voornaamste hogere terreingedeelten: de stuwwallen met maximale hoogten van 75 tot 80 m +NAP.Tussen de
stuwwallen ligt een relatief vlak, zwak in noord-westelijke richting afhellend gebied.
Hierin bevinden zich een aantal min of meer geïsoleerde terreinverheffingen die doorgaans zo'n 10tot 20 meter boven de omgeving uitsteken. Elders is een zeer kleinschalig microreliëf van kleine dekzandkoppen en -ruggen aanwezig met hoogteverschillen tot maximaal enige meters.
De negatieve terreinvormen omvatten het patroon van insnijdingen door beken en geï76
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Figuur 4.12
De hydrologische landschapsstructuur: de reliëfkaart. in deze kaart zijn negatieve terreinvormen ('laagten'),
vlakten enpositieve terreinvormen ('hoogten') onderscheiden. De noord-zuid georiënteerde stuwwallen worden
doorkruist doorfijnmazige patronen van beekdalen en overstromingsvlakten.
Figure 4.12
The hydrological landscape structure: the relief map of the study area. A distinction ismade in three geomorphological units: 'lows', plains' and 'heights'. A series offour north-south oriented ice-pushed ridges is found,
accompanied byfine-grained patterns of stream vallys and floodplains.
Bron / Source :de Geomorfologische kaart van Nederland, schaal 1: 50.000.
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soleerde (komvormige) laagten. Lokaal betreft het hier scherpe terreininsnijdingen met
steilranden en relatief grote hoogteverschillen (tot circa 10 meter) zoals op de
stuwwallen van Ootmarsum en Oldenzaal en op de Sallandse Heuvelrug. Het betreft
terreinvormen die onder (peri)glaciale omstandigheden zijn ontstaan. In het oostelijk
gebiedsdeel voeren deze laagten nog steeds water; het betreft het gebied van de
Twentse 'bronbeken'. Op de Sallandse Heuvelrug is de grondwaterstand zo diep dat
vrijwel alle dalen droog staan. Buiten deze diepe, lokale situaties zijn de insnijdingen
minder scherp. De dalen van de Regge, de Azelerbeek en de Bornse Beek vormen de
laagste delen van het studiegebied.

De geohydrologische

schematisatie

De inzichten in de opbouw van de ondergrond maken het mogelijk een geohydrologische schematisatie van het studi-egebied af te leiden (figuur 4.13). De mariene
Tertiaire kleisedimenten van de Formatie van Breda worden in het algemeen als
hydrologische basis aangenomen. De ligging van het Oost-Nederlands Plateau wordt in
de doorsneden weerspiegeld door het punt waar de hydrologische basis definitief naar
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Figuur 4.13
De hydrologische landschapsstructuur; de geohydrologische schematisatie van het studiegebied. Vooreen drietal
west-oost doorsneden zijn de watervoerende pakketten, de slecht doorlatende lagen en de ligging van de hydrologische basis weergegeven. Het watervoerende pakket neemt in westelijke richting in dikte toe. In het oosten
dagzoomt de hydrologische basis.
Figure 4.13
Thehydrological landscape structure: the geohydrotogical schematization of the study area. The location of
aquifers, layers with low transmissivity and the hydrological base of the study area in three west-east cross-sections. In the western part the aquifer is relatively deep, whereas in the east the hydrological base isfound up to
the surface of the earth.
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grotere diepten wegduikt. Ten oosten daarvan is sprake van een (zeer) ondiep watervoerend pakket; plaatselijk dagzoomt immers de Breda-formatie. In grote delen van het
studiegebied worden (direct) boven de Tertiaire kleiafzettingen slecht doorlatende
lagen aangetroffen die verband houden met de afzetting van keileem. Alleen ter plekke
van de noord-zuid verlopende glaciale geulstructuur bereikt het watervoerend pakket
zodanige dikten dat van grondwaterstroming van (regionale) betekenis sprake kan zijn.
Westelijk van het Oost-Nederlands Plateau duikt de hydrologische basis diep weg en is
een overwegend zandig watervoerend pakket aanwezig. In gebieden waar de bekkenkleien van de Drenthe-formatie voorkomen, worden twee watervoerende pakketten
onderscheiden.

Een typering van de

grondwaterstromingsstelsels

Op grond van de hierboven aangeduide kenmerken van het landschap kunnen de
voornaamste historische grondwaterstromingsstelsels worden getypeerd als in figuur
4.14. Deze kaart bevat de begrenzingen en de voornaamste in- en uitgangen van de
grondwaterstromingsstelsels. De hoogveengebieden zijn - gezien hun specifieke
hydrologische condities -als aparte eenheden weergegeven. Blokdiagrammen die zijn
afgeleid van modelberekeningen van het gebied met het simulatiemodel FLOWNET
(Van Elburg et al., 1989) schematiseren de grondwaterstroming (figuren 4.15tot en met
4.23). De kaart van figuur 4.14-b geeft aan waar de door middel van de blokdiagrammen geschematiseerde hydrologische condities kunnen worden gevonden. In bijlage I
wordt uitgebreid ingegaan op de wijze waarop de infiltratie-, exfiltratie- en
hoogveengebieden en de stelselgrenzen zijn aangeduid en op de simulaties met
FLOWNET die daaraan ten grondslag liggen. Hieronder wordt volstaan met een korte
typering van de grondwaterstromingsstelsels.
Het kaartbeeld van figuur 4.14-a maakt duidelijk dat in het gebied een aantal primaire
(regionale) grondwaterstromingsstelsels kunnen worden onderscheiden. De ingangen
daarvan bevinden zich op de stuwwallen langs de west- en oostgrenzen van het
studiegebied en op de voornaamste (hoger gelegen) stuwwallen daartussenin. De uitgangen van deze stelsels worden gevonden langs de belangrijkste beken (waaronder
Regge, Bornse Beek en Azeler Beek). Daartussen zijn (complexen van) kleinere grondwaterstromingsstelsels aanwezig, al dan niet gesuperponeerd op de regionale stelsels15.
Hieronder worden de stromingsstelsels besproken (zie Bijlage I16;vergelijk: Van
Brussel, 1987; Gieske, 1989; De Ruiter, 1989;Engelen et al., 1989; Gieske, 1990;
Hoogendoorn, 1992).

De grondwaterstromingsstelsels

op de Sallandse

Heuvelrug

De zandig ontwikkelde stuwwallen en de relatief diepe ligging van de hydrologische basis bieden in de Sallandse Heuvelrug gunstige condities voor de stroming van
grondwater17 (figuur 4.15). Het neerslagoverschot wordt hier dan ook voornamelijk via
het grondwater tot afvoer gebracht. Vanaf de stuwwallen stroomt het water in het
studiegebied in oostelijke tot noord-oostelijke richting naar het dal van de Regge en
naar de laagten aan de voet van de stuwwallen. Het lagere orde reliëf van dekzandruggen en -koppen leidt tot (complexen van) gesuperponeerde stromingsstelsels
(zoals dat van Zuna; Gieske, 1990). In tegenstelling tot de situatie in het oostelijk deel
van het studiegebied, ontstaat hier een tamelijk grofkorrelig patroon van grondwaterstromingsstelsels (figuur 4.14-a).

De grondwaterstromingsstelsels
zone Den Ham-Enter

van de lagere stuwwallen in de

Aan de oostzijde worden de stromingsstelsels van de Sallandse Heuvelrug onder
meer begrensd door de stelsels die worden gevoed vanuit de stuwwallen en stuwwalrestanten van Den Ham, Daarle-Wierden, Overwater en Enter (figuur 4.16). De grenzen
van deze stromingsstelsels worden, behalve in het dal van de Regge, gevonden in de
aanliggende dalen en vlakten. Het stromingsstelsel van Daarle-Wierden heeft een diepe
tak onder dat van Overwater, zodat dit laatste als een gesuperponeerd stelsel moet
worden geïnterpreteerd (Gieske, 1990). Het hoogveengebied ten Westen van Wierden
dankt z'n ontstaan waarschijnlijk aan de ondiepe ligging van kleiige formaties. In dit
vlakke gebied stagneerde de afvoer en nam de veenvorming een aanvang.
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Figuur 4.14
De hydrologische landschapsstructuur: een typering van de grondwaterstromingsstelsels in een historische
situatie.
a. De begrenzingen en de infiltratie- en exfiltratiegebieden van de voornaamste grondwaterstromingsstelsels.
In verband met hun specifieke hydrologische eigenschappen zijn de hoogveengebieden apart onderscheiden.
Figure 4.14
Thehydrological landscape structure: a characterization of thegroundwater flow systems in a historic
situation.
a. The borders and the infiltation and exfiltration zones of the major groundwater flow systems. Peat moor
areas are distinguished separately, because of their specific hydrological conditions.
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Figuur 4.14
De hydrologische landschapsstructuur: een typering van degrondwaterstromingsstelsels in een historische

h. Een typering van de stromingspatronen in degrondwaterstromingsstelsels en aanduiding van de ligging van
de blokdiagrammen uit defiguren 4.15 tot en met 4.23.
Figure 4.14
The hydrological landscape structure: a characterization of thegroundwater flow systems in a historic
situation.
h.A characterization of thepatterns ofgroundwater flow in thegroundwater flow systems and the location of
the the block-diagrams of thefigures 4.15 to 4.23.
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Het complex van lokale grondwaterstromingsstelsels
centrale deel van het gebied

in het

Ten zuid-oosten van Rijssen vormt de Regge de westelijke begrenzing van een
overstromingsvlakte waarin vele dekzandkopjes ('eenmansessen') de ingangen vormen
van kleine, zeer lokale stromingsstelsels (figuur 4.17). Er bestaan aanwijzingen voor de
veronderstelling dat deze kleine stromingsstelsels gesuperponeerd liggen op stroomtakken van regionale betekenis, gevoed vanuit de (dek)zandruggen ten westen van
Borne en Delden.

De grondwaterstromingsstelsels
zone
Geesteren-Rekken

van de lagere stuwwallen in de

De zone van de lage stuwwallen en smeltwaterheuvels van Geesteren tot Rekken
langs de rand van het Oost-Nederlands Plateau, heeft geleid tot een serie kleine grondwaterstromingsstelsels (figuur 4.18). Door de ondiepe ligging van de hydrologische
basis is de laterale verbreiding van het grondwater beperkt. De uitgangen van deze
stromingsstelsels liggen dan ook als een krans rond de verheffingen, in lagere terreingedeelten en/of beekdalen. Door de overwegende oost-west helling in dit deel van
het studiegebied zijn deze stromingsstelsels asymmetrisch van vorm, met een grotere
invloedszone aan de westzijde.

Het grondwaterstromingsstelsel

van

Uelsen-Ootmarsum

In het noord-oostelijk deel van het studiegebied ligt het regionale grondwaterstromingsstelsel van Uelsen-Ootmarsum. De stromingspatronen in het noordelijke (figuur
4.19) en het zuidelijke gedeelte (figuur 4.20) vertonen naast enige overeenkomsten ook
duidelijke verschillen.
De voornaamste infiltratiegebieden van het stromingsstelsel bevinden zich op de
flanken van deze stuwwal18. Hier is een relatief dik watervoerend pakket ontwikkeld
door de zandige opvulling (fluvio-glaciaal, dekzand) van de glaciale geul. Vanuit de
infiltratiegebieden heeft de grondwaterstroming in het studiegebied een westelijke
richting.
In het noordelijk deel van dit gebied, waar de basis van het watervoerend pakket diep
wegduikt, lijkt de grondwaterstroming tot aan de rand van de ruggen langs de Vecht en
de stuwwallen van Den Ham en Daarle-Wierden te reiken. De stelsels gevoed vanuit
de ruggen van Sibculo en Langeveen hebben hierdoor een gesuperponeerde ligging.
Een groot deel van dit gebied werd in de historische situatie bedekt door een uitgebreid hoogveengebied. Dit iswaarschijnlijk ontstaan in een vlak gelegen, door stagnatie en kwel nat gebied (Haak, 1985;Steur en Heijink, 1989). In een aantal fasen is
een dik pakket zogenaamd ombrotroof - dat wil zeggen van het regenwater afhankelijk
- hoogveen ontwikkeld. Het door het hoogveen in stand gehouden hoge grondwaterniveau ligt boven de stijghoogte in het onderliggende Pleistocene pakket
(Schouwenaars, 1990). Vanuit het hoogveen mag dan ook grondwatervoeding worden
verwacht.
Meer naar het zuiden is een andere stromingssituatie van toepassing (figuur 4.20). De
dikte van het watervoerende pakket neemt aan de voet van de stuwwal snel af, waardoor het grondwater uittreedt. Dit wordt weerspiegeld in een iets noordwest-zuidoost
verlopende band van kwelzones. De westelijke begrenzing van de grondwaterstroming
wordt hier gevormd door de uitgangen van de stromingsstelsels van de kleinere
stuwwallen langs de rand van het Oost-Nederlands Plateau (zone Geesteren-Rekken).
In een zone rondom de top van de stuwwal komt de hydrologische basis tot aan het
maaiveld. Dit heeft tot gevolg dat hier kleine stromingsstelsels van lokale orde zijn
ontstaan, gevoed vanuit de essen bovenop de stuwwal19. De uitgangen van deze
stelsels liggen in de (erosie)dalen en hebben geleid tot het ontstaan van bronnen
(Oude Egbrink en Notenboom, 1982). De overwegend slechte condities voor grondwaterstroming leiden hier tot een relatief dicht netwerk van beken20. Tussen deze beken
bestaan -waarschijnlijk gesuperponeerd op het regionale stelsel - grondwaterstromingsstelsels van een lokale betekenis, waarin het water in noordwestelijke en zuidwestelijke richting naar de beken afstroomt. Verder stroomafwaarts, waar het watervoerend pakket dikker wordt, treedt waarschijnlijk weer infiltratie vanuit de beken naar
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Legenda/ Legend
grondwaterstromingsstelsel /
groundwater flow system
grensvaneen grondwaterstromingsstelsel / boundary
of agroundwater flow system

Figuur 4.75
Fen typering van degrondwaterstromingsstelsels op
de Sallandse Heuvelrug (locatie: ziefiguur 4.14-b).
Gebaseerd op de simulatie met bet FLOWNET-computermodel uitfiguren 1.8,1.9en 1.10-c(meest westelijke gedeelten) van Bijlage I.
Figure 4.15
A characterization of the groundwater flow systems
of the Sallandse Heuvelrug along the western border
of the study area (location: seefigure 4.14-b).
Based on the simulation with the FlOWNET-computer modelfrom thefigures 1.8, 1.9and 1.1.0-c (most
western parts) fron Appendix I.

hydrologische basis/
hydrological base

Figuur 4.16
Fen typering van degrondwaterstromingsstelsels van
de lagere stuwwallen in de zone Den Ham - Enter
(locatie: ziefiguur 4.14-b).
Gebaseerd op de simulatie met het FLOWNET-computermodel uitfiguren 1.8, 1.9en 1.10-c (westelijke
gedeelten) uit Bijlage 1.
Figure 4.76
A characterization of the groundwater flow systems
of the small ice-pushed ridges in the zone from Den
Ham toEnter (location: seefigure 4.14-b).
Based on the simulation with the FLOWNFT-computer modelfrom thefigures 1.8, 1.9and 1.10-c (western
parts) from Appendix I.

Figuur 4.17
Een typering van het complex van locale grondwaterstromingsstelsels in het centrale deel van bet
studiegebied (locatie: ziefiguur 4.14-b).
Gebaseerd op de simulatie met bet FLOWNET-computermodel uitfiguur 1.70-b uit Bijlage 1en Gieske
(1989).

Figuur 4.18
Een typering van de grondwaterstromingsstelsels van
de lagere stuivwallen in de zone Geesteren - Rekken
(locatie: ziefiguur 4.14-b).
Gebaseerd op de simulatie met het FLOWNFT-computermodel uit defiguren 1.9, 1.10-ben 1,17-b uit
Bijlage I.

Figure 4.17
A characterization of the complex ofsmall groundwater flow systems of a local order in the centre of
the study area (location: seefigure 4.14-b).
Based on the simulation with the FLOWNET-computer modelfrom thefigure 1.10-bfrom Appendix 1 and
Gieske (1989).

Figure 4.18
A characterization of thegroundwater flow systems
of the small ice-pushed ridges in the zone from
Geesteren toRekken in the eastern part of the study
area (location: seefigure 4.14-b).
Based on the simulation with the FlOWNET-computer modelfrom thefigures 1.9, 1.10-band 1.11-b from
Appendix I.
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Figuur 4.19
Een typering van het noordelijk deel van het grondwaterstromingsstelsel van Uelsen-Ootmarsum
(locatie: ziefiguur 4.14-b).

Figuur 4.20
Een typering van het zuidelijk deel van het grondwatcrstromingsstelsel van Uelsen-Ootmarsum (locatie:
ziefiguur 4.14-b).

Gebaseerd op de simulatie met het FLOWNET-computermodel uitfiguur 1.8(oostelijk deel) uit Bijlage I
en Van Brussel (1987).

Gebaseerd op de simulatie met het FLOWNET-computermodel uitfiguur 1.9 (oostelijk deel) uit Bijlage I.

Figure 4.19
A characterization of the northern part of the
groundwater flow system of Uelsen-Ootmarsum in
the north-easthern part of the study area (location:
seefigure 4.14-h).
Based on the simulation with the FLOWNET-computer modelfrom thefigure 1.8.(eastern part) from
Appendix I and Van Brussel (1987).

Figure 4.20
A characterization of the southern part of the
groundwater flow system of Uelsen-Ootmarsum in the
north-easthern part of the study area (location: see
figure 4.14-h).
Based on the simulation with the FLOWNET-computer modelfrom thefigure 1.9(eastern part) from
Appendix I.

het regionale stelsel op. Op andere plekken waar het watervoerend pakket relatief erg
dun isworden dikwijls vochtig tot natte infiltratiegebieden aangetroffen. Het gaat hier
om situaties waar, door een helling van de slecht doorlatende formaties het water
weliswaar wordt afgevoerd, maar niet diep kan wegzakken (natte veldpodzolgronden).

Het grondwaterstromingsstelsel

van

Oldenzaal-Enschede

Dit grondwaterstromingsstelsel (figuur 4.21-a en 4.21-b) vertoont een aantal
overeenkomsten met het zuidelijk deel van het stelsel van Uelsen-Ootmarsum. Ook
hier speelt de (regionale) grondwaterstroming zich voornamelijk af op de flank van de
stuwwal waar ten gevolge van de dekzandruggen en de zandig opgevulde glaciale geul
het watervoerend pakket relatief goed ontwikkeld is. De ondiep voorkomende slecht
doorlatende tertiaire formaties hebben hier evenwel een grotere verbreiding. Net als in
het grondwaterstromingsstelsel van Uelsen-Ootmarsum vormt ook hier het dichte
bekenstelsel een afspiegeling van de over het algemeen slechte condities voor grondwaterstroming. In dit stromingsstelsel kunnen achtereenvolgens worden onderscheiden
(figuur 4.21-a):
- een zone met ondiepe stromingsstelsels van lokale orde op de top van de stuwwal.
Deze voeden bronnen van waaruit beekjes ontspringen;
- de infiltratiezones van het eerste-orde stromingsstelsel op de flank van de stuwwal.
Vanaf hier stroomt het grondwater in (noord)westelijke richting naar diverse exfiltratiegebieden, veelal in beekdalen. Een eerste kwelniveau wordt aangetroffen bij een
knik in het reliëf. Een tweede kwelniveau ontstaat daar waar het watervoerend pakket
weer ondieper wordt en de transmissiviteit te gering is om het van boven instromende
grondwater te verwerken. Beide kwelzones vormen parallelle, min of meer noordoostzuidwest verlopende gebieden waarin beken ontspringen. Vanaf het hoogste punt op
de stuwwalflank wordt een regionale stromingscomponent naar de stelselgrens (de
Bornse Beek) aangetroffen;
- een zone met lokale -waarschijnlijk op het regionale stelsel gesuperponeerde - stromingsstelsels in het vlakkere gedeelte ten westen van de stuwwalflank. De ingangen
zijn te vinden op dekzandruggen en -koppen; de uitgangen in de beekdalen.
Als zuidgrens van het stromingsstelsel van Oldenzaal-Enschede wordt het dal van de
Oelerbeek aangenomen21.

Figuur 4.21-a
Een typering van bet noordelijk deel van het grondwaterstromingsstelsel van Oldenzaal-Enschede
(locatie: ziefiguur 4.14-b).

Figuur 4.21-b
Een typering van het zuidelijk deel van bet grondwaterstromingsstelsel van Oldenzaal-Enschede (locatie:
ziefiguur 4.14-b).

Gebaseerd op de simulatie met bet FLOWNET-computermodel uitfiguur I.W-a uit Bijlage1.

Gebaseerd op de simulatie met het FLOWNET-computermodel uit defiguren 1.10-ben 1.11uit Bijlage I.

Figure 4.21-a
A characterization of the northern part oftbe
groundwater flow system of Oldenzaal-Enschede
along the easthern border oftbe study area (location: seefigure 4.14-b).

Figure 4.21-h
A characterization of the southern part oftbe
groundwater flow system of Oldenzaal-Enschede
along the easthern border oftbe study area (location:
seefigure 4.14-b).

Based on the simulation with the FLOWNET-computer modelfrom thefigure 1.10-afrom Appendix I.

Based on the simulation with the FLOWNET-computer
modelfrom tbefigures 1.10-band 1.11 from
Appendix 1.

In het zuidelijk gedeelte van dit stromingsstelsel worden situaties aangetroffen als
weergegeven in figuur 4.21-b. Door het voorkomen van keileem-afzettingen (terug te
vinden als lichte terreinverheffingen) wordt de grondwaterstroming vanaf de stuwwal
in westelijke richting beperkt. Afhankelijk van de omvang en verbreiding van de betreffende keileemlagen, zal hierdoor een groot deel of vrijwel al het op de flank van de
stuwwal infiltrerende grondwater aan de oostzijde van de keileem-opduiking uittreden.

De grondwaterstromingsstelsels
het zuid-oostelijk
gebiedsdeel

vanuit de ruggen en glooiingen in

Langs de zuidelijke gebiedsgrens liggen op ruggen en glooiingen een aantal infiltratiegebieden vanwaar het grondwater in noordwestelijke richting naar de Regge
afstroomt (figuur 4.22). Een van deze ruggen betreft het stuifzandgebied bij Buurse. De
westelijke begrenzing van de glaciale geulstructuur -waar een deel van het regionale
grondwater uittreedt -valt ook hier samen met plekken waar beken ontspringen.
Tussen de beken wordt het bestaan van stromingsstelsels van een lokale orde
aangenomen. Ten zuidoosten van Haaksbergen is een uitgebreid hoogveengebied tot
ontwikkeling gekomen.
Plaatselijk worden in dit deel van het studiegebied keileemopduikingen aangetroffen
(o.a. bij Stepelo, Bentelo en Usselo). Hier bestaan aparte stromingsstelsels als hiervoor
besproken bij de grondwaterstromingsstelsels van de lagere stuwwallen in de zone
Geesteren-Rekken. In dergelijke situaties komen de regionale stroomtakken eerder tot
aan het oppervlak dan in figuur 4.22 isweergegeven (vergelijk met figuur 4.18).

De grondwaterstromingsstelsels

langs de Vecht

Het complex van (hoge) stuifduinen en dekzandruggen aan de noordgrens van het
gebied vormt het herkomstgebied van grondwaterstroming naar het dal van de Vecht
en naar de laagten aan de rand van het hoogveengebied van Vriezenveen (figuur 4.23).
Tussen Mariënberg en Hardenberg zijn deze ruggen zodanig zwak ontwikkeld dat hier
het water vanuit het stelsel van Uelsen-Ootmarsum tot aan de Vecht zal kunnen reiken.
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Figuur 4.22
Een typering van de grondwaterstromingsstelsels
vanuit de ruggen en glooiingen in bet zuid-oostelijk
deel van het studiegebied (locatie: ziefiguur 4.14-b).
Gebaseerd op de simulatie met hel FLOWNET-computermodel uit defiguren 1.12 en 113 uit Bijlage 1.
Figure 4.22
A characterization of thegroundwater flow systems
that originate from the ridges in the south-eastern
part of the study area (location: seefigure 4.14-b).

Figuur 4.23
Een typering van de grondwaterstromingsstelsels
langs de Vecht (locatie: ziefiguur 4.14-b).
Gebaseerd op Van Brussel, 1987 en Engelen et al,
1989.
Figure 4.23
A characterization of thegroundwater flow systems
along the river Vecht at the northern border of the
study area (location: seefigure 4.14-b).
Based on Van Brussel, 1987 en Engelen et al., 1989.

Based on the simulation with theFLOWNE1"-computer modelfrom thefigures 1.12 and 1.13 from
Appendix I.

Oppervlaktewaterstromingsstelsels
Het reliëf en de opbouw van de ondergrond zijn ook voor de historische oppervlaktewaterstromingsstelsels bepalende factoren. In figuur 4.24 zijn de historische
oppervlaktewaterstromingsstelsels in kaart gebracht. Deze kaart toont de voornaamste
waterlopen die konden worden gevonden op de topografische kaart van rond 185022.
De stromingsrichting van de beken volgt de overwegende zuidoost-noordwest helling
van het studiegebied. Het waterlopenpatroon weerspiegelt de aanzienlijk verschillende
hydrologische condities tussen de stuwwallen langs de oostelijke en de westelijke
gebiedsgrenzen. Op het Oost-Nederlands Plateau is, samenhangend met de relatief
slechte condities voor grondwaterstroming, een dicht drainagepatroon van min of meer
parallel verlopende beken aanwezig. De diverse kwelniveaus van de betrokken grondwaterstromingsstelsels markeren de locaties waar beken ontspringen. Langs de rand
van het plateau, waar de terreinhelling afneemt, treffen we brede dalen en overstromingsvlakten aan. Het betreft hier relatief vlakke, laaggelegen gebiedsdelen waar de
oppervlakkige afvoer stagneerde hetgeen tot het optreden van inundaties leidde. In
sommige situaties vallen deze zones samen met de uitgangen van de regionale grondwaterstromingsstelsels.
In het westelijk gebiedsdeel ishet bekenpatroon minder intensief en blijft beperkt tot
een aantal grotere (beneden)lopen (Regge, Exosche Aa, Linder Beek) die de grenzen
vormen van regionale grondwaterstromingsstelsels.
Uit verschillende bronnen kan overigens worden opgemaakt dat ook in de historische
toestand het bekenstelsel voor een deel een antropogene ontstaansgeschiedenis heeft.
Naast de ingrepen ten behoeve van de ontginning23 zijn vanaf de Middeleeuwen vooral
voor de ontwikkeling van de watermolens en voor de scheepvaart beektrajecten
gegraven, opgestuwd en/of aangepast (Buter, 1978; Hagens, 1979;Anonymus, 1979b)24. Van belang zijn voorts de ingrepen in de oppervlaktewaterstelsels ten behoeve
van het ontwikkelen van 'bevloeiingssystemen' (Coster, 1995;vergelijk: Baaijens, 1988;
De Poel, 1992). Met deze systemen trachtten de boeren inundaties zodanig te beïnvloeden dat hiermee -via de afzetting van slib - de bodemvruchtbaarheid werd vergroot.
Dergelijke ingrijpende veranderingen in de stromingsstelsels van het oppervlaktewater
hebben belangrijke gevolgen gehad voor de ligging en het functioneren van de waterlopen in het stroomgebied van de Regge.
Een voorbeeld van dergelijke ingrepen betreft de koppeling van de Buurser Beek en
de Zoddebeek in het zuid-oostelijk deel van het studiegebied, door Hagens (1979) in
verband gebracht met de aanleg van een watermolen in de 14e eeuw. De Buurserbeek
vormde -tot voor deze koppeling- een bovenloop van het Reggestroomgebied waarbij
het gebied globaal ten oosten en noorden van Haaksbergen in noord-westelijke richt-
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Legenda/ Legend
bekenenoverigewaterlopen/
streamsandotherwatercources
overstromingsgebieden /
inundationareas

Figuur 4.24
De hydrologische landschapsstructuur: de stromingsstelsels van de oppervlaktewateren in de historische situatie.
Figure 4.24
The hydrological landscape structure: the surface waterßoiv systems in the historic situation.

ing via de Oelerbeek en de Bornse Beek afwaterde. Voorts stelt Hagens (1979) dat de
bovenloop van de Berkel mogelijk tot het oorspronkelijke brongebied van de Regge
moet worden gerekend25. Via de Bolksbeek en een waterloop door het gebied rond
Gelselaar zou hier het water naar de Regge zijn getransporteerd. Vanuit dit perspectief
kan de huidige monding van de Berkel in de IJssel als een latere toevoeging worden
geïnterpreteerd waarmee een deel van het brongebied van de Regge van de rest van
het stroomgebied is afgekoppeld. Het graven van de Schipbeek in de 16e eeuw ten
behoeve van de verbinding van Deventer met het Duitse achterland (Buter, 1978),
betekende een verdere onthoofding van het oorspronkelijke bovenstroomse gebied
van de Regge. Het kanalenstelsel in het noordelijk deel van het studiegebied (figuur
4.24) weerspiegelt de eerste aanzet tot de ontginning van het hoogveen en de kunstmatige afwatering van dit gebied.
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In weerwil van dergelijke ingrepen, heersten in de beken zodanige condities dat
processen die zich van nature in stromend water manifesteren tot ontplooiing konden
komen. Dit heeft geleid tot de sterk meanderende profielen van de beken uit het begin
van de 19e eeuw.

433-2 De huidige hydrologische

landschapsstructuur

Vanaf de tweede helft van de 19e eeuw doen zich in het grondgebruik een aantal
ingrijpende veranderingen voor met duidelijke gevolgen voor de hydrologische condities in het gebied. In twee schematische west-oost dwarsprofielen (figuur 4.25) zijn
deze veranderingen getypeerd. De historische situatie weerspiegelt een toestand met
een nauwe relatie tussen grondgebruik en de oorspronkelijke hydrologische
omstandigheden. Het profiel van de huidige situatie vertoont structurele veranderingen
in zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve eigenschappen van de hydrologische
stromingsstelsels. Antropogene factoren zijn tot belangrijke stuurvariabelen voor het
hydrologisch functioneren uitgegroeid (vergelijk Pedroli, 1989; Engelen et al., 1989;
Stuurman et al., 1989). Hieronder wordt nader op de gesignaleerde veranderingen
ingegaan.

Kwantitatieve

veranderingen

Grondwaterwinningen
Figuur 4.25 drukt uit dat het regionale grondwaterstromingspatroon in de huidige
situatie wordt beïnvloedt door de winning van grondwater. Deze grondwaterwinningen vangen diepe regionale grondwaterstromen af. Aan deze stroming gekoppelde
kwelomstandigheden verdwijnen. De afname van de potentialen in de diepere grond1850
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heather (dry)

moeras,veen,etc.(nat)/
marshes,bogs,etc.(wet)

natte weilanden met houtwallen/
wetmeadowswithhedges

stedelijkegebieden/
urbanareas

akkers methoutwallen/
arablelandwithhedges

bossen/
woodland -.
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stedelijkegebieden/
urbanareas

gekanaliseerde beek/ kanaal/
regulatedstream/canal

droge/ natte bossen
dry/wetwoodlands

landbouwgronden /
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Legenda/ Legend

Af-

grondwaterstromingsstelsel/
groundwaterflow system

hydrologische basis/
hydrological base

grondwaterstand/
groundwatertable

stromingvanrelatief schoonwater/
flowof relativelycleangroundwater

stromingvanpotentieel verontreinigd water/
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•

grondwater pompstation/
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Figuur 4.25
Fen typering van de hydrologische landschapsstructuur in relatie tot het grondgebruik in de historische (hoven) en de huidige (onder) situatie voor een schematische west-oost dwarsdoorsnede. Depatronen van de grondwaterstroming, de grondwaterstanden en de kwaliteit van het water zijn gewijzigd ten gevolge van
menselijk ingrijpen.
Figure 4.25
A characterization of the hydrological landscape structure and land-use in the historic (above) and present (below) situation in a schematic west-east cross-section. Thegroundwater flow patterns are changed, thegroundwater tables are lowered and the quality of the water isdecreased. Thesechanges are caused by
human interference (e.g. groundwater pumping, drainage, urban expansion).
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waterstromingsstelsels ten gevolge van de winningen kunnen bovendien leiden tot verschuiving van de grenzen van stromingsstelsels. Hierdoor neemt de verbreiding van de
ondiepe, lokale stelsels toe (vergelijk hoofdstuk 2; figuur 2.4).
De invloed van de grondwaterwinningen komt ook naar voren op de kaart van de
voornaamste grondwaterstromingsstelsels van de huidige situatie (figuur 4.26). Rond de
onttrekkingspunten zijn omvangrijke, kunstmatig aangedreven stromingsstelsels aan-

Legenda/ Legend
infiltratiegebieden/ infiltrationareas

exfiltratiegebieden/exfiltrationareas

hoogveen/ peat moorareas

stelselgrenzen/ bordersofgroundwater flowsystems

stedelijkegebieden/urbanareas

Figuur 4.26
De hydrologische landschapsstructuur: een typering van de grondwaterstromingsstelsels in de huidige situatie.
Weergegeven zijn de begrenzingen en de infiltratie- en exfiltratiegebieden van de voornaamste grondwaterstromingsstelsels.
Figure 4.26
Thehydrological landscape structure: a characterization of the groundwater flow systems in thepresent situation. The borders and the infiltation and exfiltration zones of the major groundwater flow systems are reflected.
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wezig (vergelijk Gieske, 1990; Hoogendoorn, 1992). De meeste van deze kunstmatige
stelsels bevinden zich in delen van het studiegebied met een relatief dik watervoerend
pakket: ten westen van het Oost-Nederlands Plateau en ter hoogte van de met zandige
formaties opgevulde glaciale geul parallel aan de stuwwallen van OotmarsumEnschede. Overigens is een opvallend verschil te constateren tussen de vorm van de
kunstmatige stromingsstelsels in sterk hellende en in vlakkere gebieden. Op de
(flanken van de) westelijke en oostelijke stuwwallen bevinden deze stelsels zich vrijwel
uitsluitend bovenstrooms van de onttrekkingspunten. Bij de winningen van Wierden
en Hoge Hexel liggen deze stelsels als cirkels rond de puttenvelden.
Naast de veranderingen in de patronen van de grondwaterstroming leiden de grondwaterwinningen ook tot grondwaterstandsdalingen (vergelijk figuur 4.25-b). Deze komen
onder andere tot uitdrukking in het optreden van 'droge' grondwatertrappen in
genetisch natte bodems. Voorbeelden hiervan worden aangetroffen in de omgeving
van het grondwaterpompstation 'Wierden' waar beekeerdgronden met een grondwatertrap VI en VII aanwezig zijn (Ebbers en Visschers, 1983). Exfiltratie condities kunnen
daarbij 'omslaan' in infiltratie omstandigheden.
Naast de grote, ruimtelijk geconcentreerde grondwaterwinlocaties, bestaat er een groot
aantal diffuus over het landschap verspreide kleinere winningen, met soms een incidenteel karakter. Het betreft de landbouwkundige, (kleine) industriële en individuele
pompputten en bronneringen. Per locatie zijn hier relatief kleine hoeveelheden water
betrokken en is de invloed op het regionale stromingspatroon relatief gering.

Intensivering van de drainage
Belangrijke kwantitatieve veranderingen zijn ook het gevolg van de oppervlaktewaterhuishouding ten behoeve van de landbouw, de bebouwing en de infrastructuur. In
figuur 4.25 is dit aangegeven door insnijdingen in het maaiveld die de verdieping en
intensivering van het drainagepatroon weerspiegelen. Deze ontwaterde gebieden kunnen worden geïnterpreteerd als complexen van dynamische, zeer lokale stromingsstelsels, waarbij het cultuurland als infiltratie gebied en de ontwateringsmiddelen als
exfiltratiezones functioneren. Hierbij treedt een concentratie van stroombanen op,
waarbij exfiltratiecondities beperkt worden tot de ontwateringssloten of een smalle
zone daarlangs. Eventuele - nog resterende -diepe stroomtakken kunnen door het
diepe drainagestelsel worden afgevangen. Zo'n situatie wordt bijvoorbeeld aangetroffen in het lage gebied ten westen van Rijssen (vergelijk hoofdstuk 6). De intensivering
van het drainagepatroon wordt ook duidelijk wanneer de historische (figuur 4.24) en
de huidige (figuur 4.27) waterlopenkaarten met elkaar worden vergeleken. Met name
de aanleg van kanalen en van koppel- en verzamelleidingen hebben tot ingrijpende
wijzigingen van de oorspronkelijke stroomgebieden geleid. De aanleg van het TwenteRijn kanaal betekende wederom een onthoofding van een deel van het stroomgebied
van de Regge. Momenteel is het Waterschap Regge en Dinkel evenwel doende om (een
deel van) de op deze wijze afgesneden bovenstroomse gebieden weer op de oorspronkelijke benedenlopen aan te sluiten. Op de stuwwallen van Ootmarsum en
Oldenzaal-Enschede zijn bovenstroomse gebieden via koppelleidingen afgesneden. In
veel stedelijke gebieden zijn de beken omgeleid26 en/of in een buizenstelsel gelegd
(Offermans en Noortman, 1991).
De meeste ingrepen beogen een snelle afvoer van de neerslag-overschotten, opdat
wateroverlast wordt voorkomen. Niettemin kunnen er nog steeds overstromingen
optreden, met name langs de Bornse Beek (Anonymus, 1989-b). Het grote aandeel verhard oppervlak in het hellende, bovenstroomse deel van het betreffende stroomgebied
leidt - ook tijdens hevige buien in het zomerhalfjaar -tot grote piekafvoeren. De waterlopen in het vlakkere benedenstroomse gebied zijn niet in staat deze afvoeren te verwerken zodat overstromingen het gevolg zijn27. De laatste decennia, met name sinds
het zeer droge jaar 1975, is de waterhuishoudkundige infrastructuur in rurale gebieden
ook steeds meer gericht op het vermijden van droogteschade. In het zomer-halfjaar
wordt hiertoe het water opgestuwd; in sommige gebieden, met name langs het
Twente-Rijnkanaal, kan water worden ingelaten.

Vermindering van de

grondwatervoeding

Tenslotte blijkt uit de figuren 4.25 en 4.26 een toename van het verharde oppervlak
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(bebouwing, wegen, vliegveld) en van het areaal (naald)bosgebieden (vergelijk met
figuur 4.10). Beide ontwikkelingen hebben een verminderde grondwatervoeding tot
gevolg. Vooral in (voormalige) infiltratiegebieden in hellende terreinen zal dit leiden tot
een verschuiving van grondwater- naar oppervlaktewaterafvoer. De eerder gememoreerde inundaties benedenstrooms van de stedelijke gebieden van Hengelo en
Enschede zijn mede hieraan te wijten.

Veranderingen van de infiltratie- en

exfiüratiegebieden

De kwantitatieve veranderingen komen tenslotte tot uitdrukking in verschuivingen
in de ligging en de arealen van infiltratie- en exfiltratiegebieden. In figuur 4.28 zijn
deze veranderingen tussen de historische en de huidige situaties getypeerd28. Het kaart-
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Figuur 4.27
De hydrologische landschapsstructuur: de stromingsstelsels van de oppervlaktewateren in de huidige situatie.
Figure 4.27
Thehydrological landscape structure: the surface water flow systems in thepresent situation.
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vanexfiltratiegebied naarinfiltratiegebied/
fromexfiltrationareatoinfiltrationarea
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vanexfiltratiegebied naarinfiltratiegebiedvanlocaleorde/
fromexfiltretion areatoinfiltrationareaof localorder
vanhoogveengebied naar infiltratiegebiedvanlocaleorde/
frompeatmoorareatoinfiltrationareaof localorder
vaninfiltratiegebiedvanlocaleordenaar infiltratiegebied/
frominfiltrationareaof localordertoinfiltrationarea
stedelijke gebieden/
urbanareas
waterlopen enkanalen/
streamsandcanals

Figuur 4.28
Veranderingen in de hydrologische landschapsstructuur: de gebieden waar het hydrologische functioneren
tussen de historische en de huidige situatie isgewijzigd*. Het betreft hier de omslag van exfiltratie- en
hoogveengebieden naar infiltratiegebieden.
* Hierbij zijn de veranderingen weergegeven in de aanduidingen op de kaarten met infiltratie-, exfiltratie- en
hoogveengebieden voor de historische en huidige situatie van defiguren 1.4 en 1.5uit Bijlage I.
Figure 4.28
Changes in the bydrological landscape structure: the areas where hydrological function changed between the
historic and present situation*. In most cases it concerns the change from exfiltration areas and peat moor
areas to infiltration areas.
* Refected are the changes in the location of infiltration areas, exfiltration areas and peat moor areas in historic and present situations on the maps offigures 1.4 and 1.5from Appendix I.
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beeld maakt duidelijk dat een groot deel van het areaal van de exfiltratiegebieden is
verdwenen. Het grootste aandeel in deze veranderingen betreft de omzetting van exfiltratiegebieden naar gebieden die -ten gevolge van intensivering van de drainage - fungeren als infiltratiegebieden van een lokale orde. In dit type gebieden fungeren de
drainagemiddelen als exfiltratie- en de daartussen gelegen (landbouw)gronden als infiltratiegebieden. Een zelfde situatie wordt gevonden voor de (voormalige) hoogveengebieden, die voor het grootste deel zijn ontgonnen en/of ontwaterd.

Toename oppervlakkige

stromingsprocessen

Het netto-effect van de kwantitatieve veranderingen is een verschuiving naar meer
oppervlakkige stroming. Een geringer deel van het neerslagoverschot komt via het
grondwater tot afvoer met substantiële grondwaterstandsverlagingen als gevolg
(Heijdeman en Peters, 1981;VanAmstel et al., 1989 ;Bremer et al., 1990; Anonymus,
1991-b). Het waterbeheer heeft een nivellerende, soms zelfs reciproke, invloed op de
natuurlijke hydrologische dynamiek: drooglegging in het winter halfjaar en opstuwing
of wateraanvoer in het zomerhalfjaar.

Kwalitatieve
Bronnen van

veranderingen
verontreiniging

Het intensieve karakter van het urbane en agrarische grondgebruik heeft een aanmerkelijke invloed op de kwaliteit - of samenstelling -van grond- en oppervlaktewater
in het studiegebied. Een indicatie voor de hoge intensiteit van het agrarische grondgebruik vormen de fosfaatproductie per hectare cultuurgrond en de overschotten aan fosfaat (ten opzichte van de eindnorm) per gemeente (figuur 4.29). Een belangrijk deel
van deze nutriënten en andere stoffen komt via uit- en afspoeling in het hydrologische
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gemeente) / phosphate production per haatcultivated land
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gemeente) / phosphate surplusses - relatedto maximum
allowed rates- perhaof cultivated land(average values per
municipality)
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Figuur 4.29
Veranderingen in de hydrologische landschapsstructuur: defosfaatproductie (links) en de fosfaat-overschotten
(rechts) indiceren de intensiteit van het huidige agrarische grondgebruik en de daaruit voortvloeiende bedreiging van de waterkwaliteit (gegevens uit 1988).
Figure 4.29
Changes in the hydrological landscape structure, thephosphate production (left) and the phosphate-surplusses
(right) indicate the intensity ofpresent agricultural use and the related hazard to water quality (data from
1988).
Bron / Source : Anonymus, 1991-c.

93

systeem terecht. Belangrijke vervuilingsbronnen in de urbane gebieden zijn onder
andere: lekkende rioolstelsels, de overstorten en effluenten van riooolwaterzuiveringsinstallaties, de afspoeling van op verharde oppervlakten neergeslagen stoffen en
bodemverontreinigingen.

De ondiepe, lokale

stromingsstelsels

In het grondwater manifesteren de veranderingen van de waterkwaliteit zich het
eerst in de ondiepe stromingsstelsels (Vissers et al, 1985;Gieske, 1989; De Ruiter,
1989). De sterk door landbouwkundig of urbaan gebruik gedomineerde grondwaterstromingsstelsels bevatten een verontreinigde stromingscomponent. Het zijn vooral de
gebieden met dergelijke ondiepe stromingsstelsels (zoals op bepaalde delen van het
Oost-Nederlands Plateau en in het vlakke centrale gebiedsdeel) waar de
(grond)waterkwaliteit door deze verontreinigingen wordt bepaald. Een aanwijzing voor
dit verschijnsel vormt de afname van de waterkwaliteit in enige bronnen op de oostelijke stuwwallen tussen 1959 en 1982 (Oude Egbrink en Notenboom, 1982;
Verdonschot, 1990).
De in het voorgaande geconstateerde tendens naar meer oppervlakkige stroming en de
daaraan gepaard gaande uitbreiding van de invloedssfeer van de lokale stelsels, heeft
dus ook aanzienlijke gevolgen voor de (grond)waterkwaliteit. Naast de geringere
'rijping' die het grondwater heeft ondergaan, is de verontreiniging hieraan debet.
Vooral in natte perioden, wanneer de lokale stelsels water voeren komen de verontreinigingen in beweging. Stuurman et al. (1989) constateren voor deze perioden een
aanzienlijke verslechtering van de waterkwaliteit in (mede) door lokale .stromingsstelsels gevoede beken in Noord-Brabant (hoofdstuk 2;figuur 2.10)29. Een vergelijking
van de (gemiddelde) zogenaamde IMP30-waarderingen van enige meetpunten in
Twente met het neerslag-overschot (figuur 4.30) lijkt ook in deze richting te wijzen.
Overigens zijn in deze vergelijking geen waarnemingen betrokken in waterlopen die in
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Figuur 4.30
Veranderingen in de hydrologische landschapsstructuur: een vergelijking van de waterkwaliteit en het neerslagoverschot voor enige meetpunten in het studiegebied. Een verbetering van de waterkwaliteit en een droge
periode vallen samen (zie ookfiguur 2.10).
a. De ivaterkwaliteit op zeven punten in het studiegebied (gegevens uit 1989 en 1990). Maandelijks gemeten
kwaliteitsparameters zijn omgezet in zogenaamde 'IMP-waarden '(een lage IMP-waarde wijst op een relatief
hoge waterkwaliteit). Het betreft meetpunten in waterlopen zonder lozingen van rioolwaterzuiveringsinstallaties.
Bron: meetnet waterkwaliteit waterschap Regge en Dinkel.
b. Het langjarig gemiddelde (1951 - 1980) neerslagoverschot (neerslag minus Penman verdamping) van het
meteorologisch station op vliegveld Twente.
Figure 4.30
Changes in the hydrological landscape structure: a comparison of surface water quality and precipitation surplusses at afew sampling sites in the study area. An amelioration of water quality and a dryperiod coincide
(compare tofigure 2.10).
a. The water quality at seven sites in the study area (data from 1989 and 1990). Monthly sampled parameters
are simplified using the so-called IMP-values; a low IMP-value represents a relatively high water quality. None
of the sites are located in watercourses with effluents from sewer systems.
Source: waterquality sampling system Regge en Dinkel water board.
b. The longterm mean (1951 - 1980) precipitation surplus (precipitation minus Penman transpiration) at the
meteorological station of Twente airbase.
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belangrijke mate door effluenten van riooolwaterzuiveringsinstallaties worden beïnvloed.
De diepe, regionale
stromingsstelsels
De zones waar het schone, diepe grondwater met verblijftijden van minstens enige
honderden jaren (Hoogendoorn, 1992) - dus van ver vóór het merendeel van de verontreinigende grondgebruiksinvloeden - tot aan het oppervlak voorkomen zijn van verontreiniging gevrijwaard. Het is evenwel niet ondenkbaar dat (zoals ook in figuur 4.25-b
schematisch is aangegeven) vervuilingsfronten in deze diepe stelsels aanwezig zijn.
Hiervoor bestaan enige indicaties. Zo blijkt in 7van de 17putten van het landelijk
grondwaterkwaliteitsmeetnet het water in één of meer filters niet aan de drinkwaternormen te voldoen (Engelen et al., 1990). Het hoge verontreinigingsrisico vanuit
stedelijke gebieden heeft geleid tot (onderzoek naar) verplaatsing van enige drinkwaterpompstations (Anonymus, 1990-b).
De samenstelling van het oppervlaktewater weerspiegelt de hoge grondgebruiksintensiteit. Naast de flux van verontreinigingen via de ondiepe grondwaterstromingsstelsels
in agrarische gebieden speelt het (urbane) afvalwater hierin een belangrijke rol. In
sommige waterlopen bepaalt het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties in het
zomerhalfjaar de afvoer vrijwel volledig; in andere waterlopen wordt de kwaliteit in
negatieve zin beïnvloed (Anonymus, 1989-b). Een belangrijke factor daarbij vormt de
ligging van een belangrijk deel van het stedelijk gebied in hellend terrein. De capaciteit
van de zuiveringsinstallaties is niet altijd toereikend voor de verwerking van piekafvoeren, waardoor er overstort van ongezuiverd water op het oppervlaktewater plaats
vindt. Bovendien -worden bij de piekafvoeren aan bodemsedimenten gebonden verontreinigingen gemobiliseerd met eveneens een negatieve invloed op de waterkwaliteit.
De zogenaamde 'effluent-watergangen' die door het stedelijk gebied stromen komen
bij de kwaliteitswaardering van het oppervlaktewater dan ook vrijwel zonder uitzondering in de laagste categorieën terecht (Anonymus, 1989-b). Dit zelfde geldt voor de
belangrijkste doorgaande waterlopen waar dit water wordt verzameld (Bornse Beek,
Regge).
Kortom, de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater staat onder grote druk ten
gevolge van de hoge intensiteit van het grondgebruik. De ten aanzien van de kwantitatieve aspecten geconstateerde tendenzen -de toename van de ondiepe(re) stromingsprocessen in de betrokken watersystemen -versterken dit effect omdat de verontreinigende invloeden zich met name in de oppervlakkige en ondiepe systemen manifesteren.

4.4 Analyse v a n het grondgebruik
4.4.1

Inleiding

De resultaten van de landschapsanalyse maken het mogelijk een analyse uit te
voeren van de wijze waarop het grondgebruik in de hydrologische landschapsstructuur
is gepositioneerd (vergelijk figuur 4.3). Eris voor gekozen hierbij drie vormen van
grondgebruik in beschouwing te nemen: de natuurgebieden", de drinkwaterwinning
en de landbouw. De natuurgebieden en de landbouw representeren respectievelijk de
twee grondgebruikscategorieën die in de problematiek van de zandgebieden een centrale rol spelen. De drinkwaterwinning neemt daarin een ambivalente positie in en is
mede gekozen gezien de directe koppeling aan het functioneren van de watersystemen. De probleemomschrijving die uit deze analyses naar voren komt, kan worden
opgevat als een uitwerking van de problematiek van de zandgebieden zoals
beschreven in hoofdstuk 1.
4.4.2 De

natuurgebieden

De ontwikkelingen als beschreven in de vorige paragrafen hebben tot ingrijpende
gevolgen voor de natuurgebieden geleid. Verkleining van het totale areaal, versnippering en verandering van de hydrologische condities zijn daarbij sleutelbegrippen. Een
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I. infiltratiegebieden/infiltrationareas
II. infiltratiegebieden,vangrondwaterstromingsstelselsvanlokaleorde/ infiltrationareasofgroundwaterflowsystemsoflocalorder
III. exfiltratiegebieden,vangrondwaterstromingsstelsels vanlokaleorde/exfiltrationareasofgroundwaterflowsystemsoflocalorder
IV. exfiltratiegebieden/exfiltrationareas

Figuur 4.31
De analyse van het grondgebruik rcrsns de watersystemen: een typering van depositie ran de natuurgebieden
in de hydrologische landschapsstructuur.
a. Henaanduiding van de hydrologische condities Ui de bestaande natuurgebieden. Het aandeel infiltratiegebieden isopvallend groot; van de natte gebieden resteren voornamelijk kleine, geïsoleerde restanten.

Figure 4.31
The analysis of land-use versus the water systems: a characterization of theposition of nature areas in the
hydrological landscape structure.
a. A characterization of the hydrological conditions in the existing nature areas. Thefraction of dry areas with
infiltration conditions isvery high;from the areas with wet conditions only small and isolated examples
remain.
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Figuur 4.31
De analyse van bet grondgebruik versus de watersystemen: een typering van depositie van de natuurgebieden
in de hydrologische landschapsstructuur.
b. De natuurgebieden waarin - ten opzichte van de historische situatie -de hydrologische condities zijn gewijzigd en een typering van die wijzigingen (vergelijk metfiguur 4.28). Het zijn vooral de voormalig natte exfiltratie- en hoogveengebieden die zijn verdroogd.
Figure 4.31
Theanalysis of land-use versus the water systems: a characterization of theposition of nature areas in the
hydrological landscape structure.
b. The nature areas in which hydrological conditions - compared to the historic situation - changed and a
characterization of these changes (compare tofigure 4.28). Theformer wet exfiltration and peat moor areas
are turned into infiltration zones.
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vergelijking van de kaarten met het historische en het huidige grondgebruik (figuur
4.10) laat zien dat het totale areaal van de als natuurgebieden aangemerkte gebieden
(bossen en niet in cultuur genomen gronden; zie ook de opmerkingen onder noot 31)
sterk is afgenomen. Opvallend daarbij is overigens dat het areaal bos ten opzichte van
de historische situatie sterk is toegenomen. Gelijktijdig met de afname treedt er een
versnippering van het areaal natuurgebieden op.
Een scherper beeld van de kwaliteit van de natuurgebieden ontstaat door de positie
van deze gebieden in de hydrologische landschapsstructuur te typeren. In figuur 4.31-a
zijn de hydrologische condities van de huidige natuurgebieden weergegeven. Deze
figuur weerspiegelt twee interessante zaken. Allereerst is het aandeel infiltratiegebieden
opvallend groot. Op de stuwwallen langs de westgrens van het gebied, langs de Vecht,
en meer verspreid in het centrale en oostelijke deel van het studiegebied beslaan deze
gebieden grote oppervlakten. Er kan worden geconcludeerd dat veruit het grootste
deel van de natuurgebieden door deze hydrologische condities wordt gekenmerkt.
Anderzijds valt op dat er een zone met (nog natte) exfiltratiegebieden langs de oostelijke stuwwallen resteert. Deze gebieden vallen samen met de verschillende exfiltratie
niveaus die voor de grondwaterstromingsstelsels van Uelsen-Ootmarsum en van
Oldenzaal-Enschede zijn aangeduid. Het betreft overigens een verzameling geïsoleerde
gebieden.
Figuur 4.31-b geeft aan waar zich in de huidige natuurgebieden een verandering van
hydrologische condities tussen de huidige en historische toestanden heeft voorgedaan
(vergelijk figuur 4.28). Het betreft vooral gebieden met van oorsprong natte
omstandigheden: exfiltratie gebieden zijn omgezet in gebieden met infiltratie condities
behorende tot stromingsstelsels van lokale orde. Hetzelfde geldt voor een deel van de
(voormalige) hoogveengebieden die tot de natuurgebieden zijn gerekend. De typering
van de veranderingen in figuur 4.31-b wijst op een afname van de differentiatie aan
milieutypen in de huidige natuurgebieden. Het zijn met name de natte gebieden die
zijn veranderd.
Een detail van het studiegebied maakt het mogelijk de hierboven geschetste ontwikkelingen nader te beschouwen. Hiertoe is in figuur 4.32 de oorspronkelijke hydrologische differentiatie in het gebied (zoals getypeerd voor de historische toestand; figuur
4.32-a) afgezet tegen de hydrologische condities in de huidige natuurgebieden (figuur
4.32-b). De kaart van figuur 4.32-a vertoont een rijk geschakeerd beeld van droge
(voedselarme) tot zeer natte (voedselrijke) situaties met vele overgangen daartussenin.
Onder de relatief - ten opzichte van de huidige situatie -geringe grondgebruiksintensiteit in de historische toestand konden deze milieu-gradiënten tot expressie komen in
de toenmalige flora en fauna.
De hydrologische omstandigheden in de huidige natuurgebieden (figuur 4.32-b) geven
een heel ander beeld te zien. Nog slechts op enkele plaatsen grenzen natuurgebieden
met (duidelijk) verschillende hydrologische condities aan elkaar en kunnen dus
gradiënt-milieus tot ontwikkeling komen. En passant komen ook de fragmentering en
isolatie van de resterende natuurgebieden in beeld.
Uit de figuren 4.31 en 4.32 kan een opvallende achteruitgang van met name de natuurgebieden met natte milieucondities worden afgeleid. In figuur 4.33 is dit nogmaals
voor het gehele studiegebied in beeld gebracht door de ontwikkeling van de gebieden
met exfiltratiecondities33 van de historische naar de huidige toestand weer te geven.
De kaart van figuur 4.33-a weerspiegelt de gebieden met exfiltratie condities, zoals
gereconstrueerd voor de historische situatie. Deze gebieden vormen een uitgestrekt
areaal, dat bovendien gekarakteriseerd is door een grote mate van verbondenheid.
Bekijken we hetzelfde type gebieden voor de huidige toestand, dan vallen twee
ontwikkelingen op: een sterke afname van de oppervlakte natte gebieden en tegelijkertijd een sterke versnippering van dat areaal (figuur 4.33-b). Het netwerk van intern
sterk samenhangende natte gebieden is uiteengevallen in een serie geïsoleerde
gebieden.
De problematiek wordt nog duidelijker geïllustreerd in figuur 4.33-c, waarin is
aangegeven welke van de huidige exfiltratie gebieden zijn gelegen in bos- of natuurgebieden (vergelijk noot 3D- De totale oppervlakte van de gebieden neemt nog verder af,
terwijl de fragmentering nog nadrukkelijker duidelijk wordt. De ontwikkeling van
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Figuur 4.32
De analyse van bet grondgebruik versus de watersystemen: een nadere beschouwing van de ontwikkeling van
natuurgebieden in een deel van bet studiegebied.
a. Een typering van de differentiatie aan milieucondities* zoals die oorspronkelijk in bet gebied werd
aangetroffen. In de historische situatie kon deze differentiatie voorgrote delen van hetgebied in defora en de
fauna tot uiting komen.
*Aan de basis van deze kaan ligt een typologie van voor het studiegebied karakteristieke fysiotopen. In Bijlage
II isdeze typologie beschreven.
Figure 4.32
The analysis of land-use versus the water systems: a more detailed view on the development of nature areas by
an analysis of apart of the study area.
a. A characterization of the differentiation of environmental conditions that could befound in the area. In the
historic situation this differentiation was reflected in thepatterns of flora and fauna. Both the large area of
uncultivated lands and the relatively low land-use intensity underly this.
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Figuur 4.32
De analyse van betgrondgebruik versus de watersystemen: een nadere beschouwing van de ontwikkeling van
natuurgebieden in een deel van het studiegebied.
b. Een typering van de milieucondities in de bestaande natuurgebieden. De vergelijking met de situatie uit
figuur 4.32-a- wijst op een afname van het areaal, een versnippering daarvan en het verdwijnen van gradiënten - ruimtelijk continue zones van gebieden met verschillende milieucondities.
Figure 4.32
The analysis of land-use versus the water systems: a more detailed view on the development of nature areas by
an analysis of apart of the study area.
b. Een typering van de milieucondities in de bestaande natuurgebieden. De vergelijking met de situatie uit
figuur 4.32-a- wijst op een afname van het areaal, een versnippering daarvan en het verdwijnen van gradiënten - ruimtelijk continue zones van gebieden met verschillende milieucondities.
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a. De reconstructie van de exfiltratiegebieden in de historische
situatie vertoont een omvangrijk en onderling samenhangend
geheel./ The reconstruction of exfiltration areas inthe historie
situation. An extensive and interconnected system of wetlands.

b. De ligging van de huidigeexfiltratiegebieden.Naast een afname
is er een sterke versnippering van het oorspronkelijk areaal
opgetreden. / The distribution of the existing exfiltration areas
reflects a decrease and at the same time a fragmentation of the
original area

o Debestaande exfiltratiegebieden gelegen inde bos-enongecultiveerde gebieden.De afname van het areaal ende versnippering
daarvan komen nog nadrukkelijker tot uiting./ The present exfiltration areas that are found in nature areas. The decrease of total
area and its fragmentation are even worse.

d. De bos-en natuurgebieden metexfiltratiecondities liggentemidden van zeer intensief gebruikte urbane en agrarische gebieden.
Gezien de hydrologische eigenschappen van deze bos-en natuurgebieden betekent dit een bedreiging voor de waterkwaliteit en
-kwantiteit. / The nature areas with exfiltration conditions are
surrounded by a matrix of a very intensively used agricultural and
urban areas. Because oftheir specific hydrological position these
remaining wetlands are suffer from the inflow of pollutants and
from drainage.

Legenda / Legend
^ ^ ü

exfiltratiegebieden / exfiltration areas

landbouwgebieden / agricultural areas

< \

stedelijke gebieden / urban areas

Figuur 4.33
De analyse van hetgrondgebruik versus de watersystemen: de ontwikkeling van de exfiltratiegebieden van de
historische naar de huidige situatie.
Figure 4.33
Theanalysis of land-use versus the water systems: the development of the exfiltration areasfrom the historic to
thepresent situation.
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- over het algemeen zeer zeldzame - planten en dieren die afhankelijk zijn van de natte
milieuomstandigheden hangt juist van deze restanten af.
Tenslotte zijn in figuur 4.33-d de zeer intensief gebatikte urbane en agrarische
gebieden aangegeven die de nog resterende exfiltratiegebieden omgeven. Enerzijds
kan hieruit worden afgeleid dat het toekomstperspectief voor een groot deel van deze
natte gebieden niet rooskleurig is. Dit vloeit voort uit de specifieke hydrologische positie van deze gebieden, waardoor ze gevoelig zijn voor de instroom van nutriënten en
verontreinigingen of voor verdroging ten gevolge van het grondgebruik in de directe
omgeving. Anderzijds zijn er ook (complexen van) nog natte natuurgebieden, die deel
uitmaken of in de directe nabijheid liggen van grotere natuurterreinen. Zoals bijvoorbeeld in het centrale deel van het studiegebied. Hier liggen wellicht interessante perspectieven voor verdere ontwikkeling van dit type milieus.
De geconstateerde veranderingen in het abiotische milieu, maar ook factoren als
afname van het areaal, versnippering en isolatie van leefgebieden, vormen de achtergrond van de achteruitgang, c.q. het verdwijnen van plant- en diersoorten die ook voor
dit gebied isgeconstateerd (zie bijvoorbeeld Bremer et al, 1990; Bremer, 1993). Een
illustratie hiervan vormt de ontwikkeling van de laaglandbeken. Een combinatie van
veranderingen in afvoerkarakteristieken (regime, waterkwantiteit), kwaliteit van het
water en de fysieke structuur of vorm van de beken heeft hier tot een afname van de
milieudiversiteit geleid (Heijdeman en Peters, 1981;Verdonschot, 1990). In slechts 2%
van de Twentse beken - in hellende, bovenstroomse gedeelten van het stroomgebied wordt nog het voor laaglandbeken karakteristieke stroomkarakter met de bijbehorende
rheofiele levensgemeenschappen aangetroffen (Verdonschot, 1990). De geïsoleerde ligging van deze beektrajecten -mede een gevolg van het aanbrengen van barrières heeft met name voor migrerende organismen die in of langs de beek leven negatieve
gevolgen. Andere soorten zoals ijsvogel, oeverzwaluw en grote gele kwikstaart die
afhankelijk zijn van een meanderend profiel (steile oevers, zandstrandjes) worden in
hun voortbestaan bedreigd.

4.4.3 De

drinkwaterwinning

De winning van drinkwater vormt een belangrijke drijfveer voor een aantal belangrijke veranderingen in de hydrologische landschapsstructuur. Tevens betekenen de
kwalitatieve hydrologische veranderingen -i.e. de afname van de kwaliteit van het
grondwater - dat de mogelijkheden voor de productie van drinkwater worden beperkt.
Deze karakterisering benadrukt de ambivalentie van de drinkwaterwinning in de
relaties met natuur en landbouw. Zo biedt een natuurgebied in het intrekgebied een
bescherming van de kwaliteit van het gewonnen water. De winning kan echter een
bedreiging vormen voor verdrogingsgevoelige natuurgebieden. Het landbouwkundig
grondgebaiik leidt juist tot risico's voor de waterkwaliteit. De grondwaterstandsverlagingen ten gevolge van de waterwinning kunnen in de zomer leiden tot
droogteschade in de landbouw; in de winter kan evenwel een vermindering van de
wateroverlast optreden.
De problematiek rond de drinkwaterwinning lijkt zich in de toekomst verder te gaan
toespitsen. Dit kan worden onderstreept door een analyse van het grondgebruik in de
intrekgebieden van de onderscheiden pompstations. In figuur 4.34 zijn hiertoe voor de
intrekgebieden respectievelijk stedelijke, landbouw- en natuurgebieden aangegeven.
Bij de natuurgebieden is bovendien een onderscheid gemaakt tussen (voormalig) natte
en overige natuurgebieden. Het stedelijke grondgebruik isvooral van belang voor de
intrekgebieden van de winningen nabij Wierden, Oldenzaal en Enschede. Problemen
met de bescherming van de kwaliteit van het gewonnen water zijn hier te verwachten.
Momenteel is dat met name het geval voor de winning nabij Wierden. Anderzijds zijn
er intrekgebieden die vrijwel volledig worden bepaald door natuurgebieden, zoals de
winningen op de Sallandse stuwwallen nabij Holten, Nijverdal en Archem. Het gebruik
als natuurgebied brengt hier een bescherming van de kwaliteit van het geproduceerde
water met zich mee. Bovendien gaat het hier om grotendeels - ook van oorsprong (zeer) droge gebieden waarin verdroging geen rol speelt. Een andere situatie met
betrekking tot de natuurgebieden wordt aangetroffen rond de winningen in het centrale en het oostelijke gedeelte van het studiegebied. Hier bevinden zich een aantal
102

Legenda / Legend
(voormalige) nattebos-ennatuurgebieden/
(formerly) wetnatureareas
H

bos-ennatuurgebieden/
natureareas
landbouwgebieden/
agricultural areas
intrekgebiedendrinkwaterpompstations /
catchment zonesofdrinkingwater pumpingstations
stedelijke gebieden/
urbanareas
waterlopen enkanalen/
streamsandcanals

Figuur 4.34
De analyse van bet grondgebruik versus de watersystemen: bet grondgebruik in de intrekgebieden van de
drinkwater pompstations. De bescherming van de waterkwaliteit isproblematisch bij overheersing van het
urbane en agrarische gebruik. Een overwegend gebruik als hos- of natuurgebied leidtjuist tot een bescherming
van die kwaliteit.
Figure 4,34
Theanalysis of land-use versus the water systems: the land-use in the catchment area of drinking-water pumping stations. In situations with a high degree of urban and agricultural land-use, drinking-water quality may
heseriuosly affected. A large covering of nature areas may protect water quality.
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Legenda / Legend
landbouwgronden opinfiltratiegebieden/
agricultural landsoninfiltrationareas
stedelijk gebied/
urbanareas
waterlopen enkanalen/
streamsandcanals

Figuur 4.35
De analyse van betgrondgebruik versus de watersystemen: een aanduiding van wijze waarop de landbouwgebieden in de hydrologische landschapsstructuur zijn gepositioneerd.
a. Het areaal landbouwgebieden gelegen in infiltratiegebieden. Dit intensief gebruikte areaal beslaat het grootste deel van het studiegebied, hetgeen een bedreiging impliceert van de waterkwaliteit in de grondwaterstromingsstelsels. Enige stelsels in het ivestelijke, oostelijke en centrale deel van het studiegebied vormen hierop een
uitzondering.
Figure 4.35
Theanalysis of land-use versus the water systems: an indication of theposition in the hydrological landscape
structure of the agricultural areas.
a. The area of agricultural lands that cover infiltration zones. This area covers the largestpart of the study
area. 'Ihe intensity of land-use in related zones may seriously affect waterquality in the majority of groundwaterflow systems. Afew flow systems in the western, eastern and central parts of the study area are excepted.
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Legenda / Legend
landbouwgronden inkwelgebieden/
agricultural lands inexfiltrationareas
stedelijkegebieden/
urbanareas
waterlopen enkanalen/
streamsandcanals
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Figuur 4.35
De analyse van het grondgebruik versus de watersystemen: een aanduiding van wijze waarop de landbouwgebieden in de hydrologische landschapsstructuur zijn gepositioneerd.
b. De landbouwgebieden gelegen in nog natte exfiltratiegebieden. In deze gebieden kan de behoefte aan
drainage leiden totgrondwaterstandverlagingen; ook in nog natte natuurgebieden in de omgeving.

Figure 4.35
Theanalysis of land-use versus the water systems: an indication of theposition in the hydrological landscape
structure of the agricultural areas.
b. Theagricultural lands that cover existing wet exfiltration areas. Farmers may want to drain these lands. As
a result groundwatertables may be lowered, even in surrounding wet nature areas.
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(voormalig) natte natuurgebieden die door de winning zijn of worden bedreigd. Het
overgrote deel van de intrekgebieden wordt overigens gedomineerd door agrarisch
grondgebruik.
De analyse wijst er op dat de kwaliteit en kwantiteit van de drinkwatervoorziening in
het gebied vooralsnog problematisch zal blijven. De negatieve ontwikkeling van de
grondwaterkwaliteit is nog niet tot staan gebracht. De problemen rond de aanpak van
de overbemestings- en gewasbeschermingsproblematiek in de landbouw wijzen
daarop, getuige ook de recente discussies rondom de zogenaamde 'mineralen
boekhouding'. Het realiseren van zodanige bemestingsniveaus dat aan de normen voor
de drinkwaterkwaliteit kan worden voldaan, is nog niet in zicht. Bovendien kunnen de
effecten van verontreinigingen, ook wanneer deze niet langer optreden, nog geruime
tijd naijlen. Een belangrijk deel van het drinkwater is immers afkomstig uit diepe
pakketten waar de vervuiling nog niet volledig is doorgedrongen, maar waar dat op
termijn denkbaar is (Engelen et al., 1990).Tenslotte is het niet onbelangrijk dat een
verdere toename van de vraag naar drinkwater wordt verwacht (Anonymus, 1984-c;
Anonymus, 1990-b; Anonymus, 1995;Van Dijk en Wessels, 1995). De laatste jaren heeft
deze situatie onder andere tot het zoeken naar alternatieven voor de gangbare praktijk
van de drinkwaterproductie geleid. In hoofdstuk 6wordt op dit aspect nader ingegaan.

4.4.4 De landbouw
De landbouw manifesteert zich in het huidige landschap als een bron van fundamentele veranderingsprocessen en daaraan gekoppelde (milieu)problemen. Behalve
de intensiteit van het grondgebruik zijn de elkaar snel opvolgende ingrepen in het
landschap in verband met de waterhuishouding, de verkaveling en de ontsluiting hiervoor verantwoordelijk.
Een deel van de milieuproblematiek ten gevolge van de landbouw kan nader worden
aangeduid door de ligging van de agrarische gebieden in de hydrologische landschapsstructuur te schetsen. In figuur 4.35-a is hiervoor het landbouwareaal
aangegeven dat is gelegen in gebieden die zijn te typeren als infiltratiegebieden van de
grondwaterstromingsstelsels. Het overgrote deel van het studiegebied is op deze kaart
als zodanig aangeduid. Vanuit deze infiltratiegebieden vindt de verspreiding plaats van
overtollige meststoffen en (andere) verontreinigingen die met het intensieve agrarische
gebruik samenhangen. Uit de figuur blijkt dat de voornaamste infiltratiegebieden van
de grondwaterstromingsstelsels van de Sallandse Heuvelrug, alsmede grote delen van
de infiltratiegebieden van de stromingsstelsels vanuit de flanken van de stuwwallen
van Oldenzaal-Enschede, van de stuwwal rondom Delden en van de ruggen en glooiingen ten zuiden en oosten van Haaksbergen relatief in geringe mate door het
agrarisch gebruik worden gedomineerd.
De landbouwgebieden die samenvallen met de (nog natte) exfiltratiegebieden zijn in
figuur 4.35-b gekarteerd. Het betreft gebieden waar, vanuit agrarisch perspectief
bezien, behoefte aan verdere ingrepen in de waterhuishouding kan worden verwacht3'.
In de directe omgeving van deze nog natte landbouwgebieden bevindt zich ook een
groot gedeelte van de nog natte natuurgebieden. Verdere ontwatering zou dan tot een
intensivering van de verdroging van natuurgebieden kunnen leiden.
Factoren van economische, technische en wellicht ook van milieukundige aard zullen
ook in de toekomst tot veranderingen in de landbouw aanleiding blijven geven. Die
veranderingsdruk blijkt bijvoorbeeld uit het vooronderzoek ten behoeve van het
Structuurschema Groene Ruimte (De Boer et al., 1991),waarin wordt gesteld dat in
grote delen van het studiegebied de verkaveling, maar ook de waterbeheersing, vanuit
landbouwkundig perspectief te wensen overlaat.

1 Enkelekleinegedeelten vanhetstroomgebied vande Regge liggen in Duitsland enzijn hier ompragmatischeredenen buiten beschouwing gebleven.
2 Deze opmerkinggeldt met name voorde ruimtelijkeplanvorming. Deplanning vanbijvoorbeeld de
drinkwatervoorziening of het (technische) beheer vanhet oppervlaktewater opdergelijke schaalniveaus
vergtuiteraard welinzicht in dekwantitatieve aspecten vande watersystemen.
3 Lokaal komen afzettingen vanhogere geologische ouderdom totaan het oppervlak. De verbreidinghiervanis evenwel slecht bekend, evenals debetekenis vandeze formaties in hydrologisch opzicht.
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Symptomatisch hiervoor is de discussie over de 'Onderkrijtzanden' in Twente(vergelijk: Haak,1985;
Hoogendoorn, 1992).
4 De rand vanhet Oost-Nederlands Plateau ligt ongeveer ter hoogte vande20 m + NAPhoogtelijn, waar
de Tertiaireformaties meer dan25 meter diep wegduiken.
5 Bij de vorming vandeze depressie in de Tertiaireafzettingen hebben hoogst waarschijnlijk ook tektonischeactiviteiten van vervoordelandijsbedekking een rolgespeeld (VandenBerg enDen Otter,1993).Het
is daarom nietgeheeljuist om vaneen 'glacialegeulstructuur' tespreken; niettemin wordt deze term in het
vervolg aangehouden.
6 Indestroomdalenbleven door derelatief droge omstandigheden in dezomer nieuwvorming en afbraak
vanhet veenin evenwicht,zodat er -in tegenstelling totdehoogvenen -geen verarming vanhet milieu
optrad (Steur en Heijink,1989).
7 Het betreft met namedeplaatsen waareendunzandpakket ophet keileemis afgezet, dan wel waarde
keileemrelatiefzandig is ontwikkeld. Hijszeler (1970)toontaan datde oude woonplaatsen opde stuwwal
vanOotmarsumals eenkrans rondom degronden liggen waardenatte, moeilijk bewerkbare Tertiaire formaties dagzomen.
8 Het studiegebied is,zo heeft archeologisch onderzoek uitgewezen, al inprehistorische tijden bewoond
geweest. Op oostflank vande Hotterbergzijn sporen van 'celticfields' aangetroffen, enook langs deRegge
zijn aanwijzingen vanbewoning van voorde romeinseperiode teruggevonden. Het is evenwel onduidelijk of
hetgebied in deperiode tussen deromeinse tijd totaan de vroegeMiddeleeuwen ook bewoond is geweest
(VanBroekhoven enSchoort,1989).
9 Hoewelgeënt opdenatuurlijke condities is in ditstelsel sprake vaneenaanzienlijke betekenis van de
mens als landschapsvormende factor (§4.2; Harms en Kalkhoven, 1979;Vink,1980).Geziende in
vergelijking tothetmoderne grondgebruik relatief extensieve engeleidelijke karakter vande antropogene
invloed, wordtdeze invloed vaakals een versterking en verdere uitbouw vande vannature aanwezigeverschillen inabiotische condities opgevat (Westhoffetal., 1973;Mörzer Bruyns en Sloet vanOldruitenborgh,
1978).
10 De voorakkerbouwgeschikte gronden kwamen weliswaar veelvuldig voor, maar in relatief geringe
omvang ensterk verspreid. Karakteristiek voor Twenteis daarnaast de minderkrachtig ontwikkelde markeorganisatie enderelatief sterke invloed vangrootgrondbezitters. Beide factorenmaakten (individuele)ontginningen door buitenstaanders gemakkelijker.
11 Bij de ontginning vande woestegronden tenbehoeve vande landbouw, werdsoms bos aangeplant. Op
deze wijze werdgetracht een verbetering vandebodemstructuur teverkrijgen.
12 De opkomst vande textielindustrie in Twentekan in verband wordengebracht met de textielnijverheid
diein eerdere eeuweneen belangrijke rol heeftgespeeld in Twente(Keuning, 1955).Als uitvloeisel van
deze ontwikkeling zijn ook andere vormen vanindustriële eninhet verloop vande twintigste eeuw -na de
ondergang vande textielindustrie •dienstverlenende bedrijvigheid ontstaan.
13 Een vandebelangrijkste ontwikkelingen is delandbouwcrisis vandejaren 80 vande 19e eeuw.De
aanvoer van (goedkoop)graan uitde VerenigdeStaten leidde toteenoverschakeling vanhet gemengde
bedrijf naar de veehouderij (Slicher vanBath,1970).
14 In verbandmetdegrote ontginningsactiviteit aan heteind vande 19eenhet begin vande20e eeuw
kan een toename vande totalelengte aan houtwallen worden waargenomen (vergelijk: MenzingaWaaijenberg, 1972;Visser, 1973). Vanafdedertigerjaren neemt echter detotale lengte aan houtwallen en
andereperceelsgrensbeplantingen af (zieo.a. Van Buuren etal., 1991). Vlaanderen(1989, 1990)heeft voor
eenaantalgebieden opde westflank vandestuwwal vanOotmarsum deze ontwikkeling inbeeld gebracht.
Hijkomt daarbij totdeconclusie dat delengteaan lijnvormige beplantingen in deperiode tussen 1963en
1984 gemiddeld metzo'n 1%perjaar afneemt. Inhetgedeelte vanhetbestudeerde gebied waareenruilverkaveling is uitgevoerd,geschiedde deafname relatief schoksgewijs tentijde vande uitvoering vande
ruilverkavelingswerken. Indeniet-verkaveldegedeelten is hetgeleidelijker verlopen,metniettemin een
vergelijkbaar eindresultaat (Vlaanderen,1989).
15 Dezestelsels zijn omwille vandeleesbaarheid vanhet kaartbeeldniet weergegeven. Hiervoor wordt
verwezennaar figuur1.4 in Bijlage I.
16 Indezebijlage wordtnader ingegaan opde wijze waaropdediverse stromingsstelsels zijn begrensd.
17 Lokaal, zoals in deomgeving vanMarkelo,komt op ofin destuwwallen keileem ondiep voor. Dit geeft
soms aanleiding totstagnerende afvoer ennavenant nattecondities (grondwatertrap V)en of totde vorming
vanzogenaamde 'schijngrondwaterspiegels'.
18 Een deel vanditgebied bevindt zich in Duitsland en isbuiten het eigenlijkestudiegebied gebleven
(zie §4.1).
19 Dezeopduiking vandehydrologische basis leidt ertoe datdeingangen vanhetregionale stromingsstelselniet samenvalt metde hoogste delen vandebetreffende stuwwal (zie verder BijlageI).
20 In tegenstelling totdesituatie opdeSallandse Heuvelrug zijn hier degedurende het Weichselienuitgeschuurde dalen watervoerend.
21 Waarschijnlijkvormtditbeektraject een voormaligebovenloop vandeBornse Beek (Anonymus,
1979-b).Degeomorfologische kaart duidthier alop; het traject tennoordwesten vanhet dorpBuurse loopt
dwars door degeomorfologische eenheden heen enlangs een hoogtelijn. Bovendien werdook inde
FLOWNET-modelleringeenstelselgrensop dezeplek gevonden (BijlageI).
22 Het bleek overigenssoms zeer moeilijk deloop vande waterlopenop dehistorische topografische
kaarten tetraceren.
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23 Inhetbeeld vanfiguur4.8 isop eenaantalplekken een drainagepatroon terug te vindendat duidt opde
ontginning vannattelaagten enof (voormalige) hoogveengebieden.
24 Het opstuwen vandebeken vormdedeachtergrond voor veleconflicten tussen molenaars enerzijds en
boeren die hunakkers zagen verdrassenanderzijds (zieo.a. Ftumpff, 1986).Overigens blijkt uithet verschijnen en verdwijnen vandemolens deopeenvolging vannatte(re) endroge(re)perioden in de geschiedenis
(Hagens, 1979).De opkomst vandescheepvaart betekende voordegrotere (bevaarbare)beken evenwel
deondergang van velewatermolens.
25 Staring enStieltjes (1884) noemen deAa (in Duitsland), deBuurserbeek endeMolenbeek -enniet de
Berkel -als deoorspronkelijke bovenloop vande Regge.Zij hebben waarschijnlijk overhet hoofdgezien dat
in hetbetreffende deel van Oost-Nederland (de GelderseAchterhoek enhet lagegebied rondAlmelo) de
oorspronkelijke afwatering eenzuidoost-noordwest richting moet hebbengehad (Hagens, 1979).Hagens
stelt danook dat waarin deze relatief vlakkegebieden debeken niet overwegend in deze richting zijn
georiënteerd, ersprake moet zijn vanmenselijk ingrijpen.Zijn visie wordtonder meer gesteund door
Schutten (1981). Vooreen uitgebreiderebehandeling vande oorspronkelijkeloop vande Regge ende
veranderingen daarin wordt verwezennaar Ten Hag(1995).
26 Een duidelijk voorbeeld hiervan is hetLateraalkanaal rondAlmelo, waarmee hetgrootste deel vanhet
oppervlaktewater uithetoostelijke deel vanhet Reggestroomgebiedin noordelijke richting wordtafgevoerd
enbijArchem in deRegge uitstroomt. Er is eenplan in voorbereiding, hetzogenaamde Bornse Beek plan
(Anonymus, 1987-c),dat hierop voortbouwt.
27 Het in de vorigenootgememoreerde Bornse Beekplan beoogt deaanpak vandit probleem.
28 Het betreft hier een kaart diede veranderingen typeertals geconstateerd bij vergelijking vande historische endehuidige infiltratie-, exfiltratie- enhoogveengebieden uitBijlage I (respectievelijk de figuren
1.4 en 1.5). Indezebijlage wordt tenbehoeve vandeaanduiding vaninfiltratie- enexfiltratiegebieden een
onderscheid gemaakt tussen respectievelijk:
-gronden met (duidelijke) infiltratie condities;
•overige gronden metinfiltratie condities, behorend bij stromingsstelsels vanlokale orde;
-gronden met (duidelijke)exfiltratiecondities;
- overige gronden met exfiltratiecondities, behorend bij stromingsstelsels vanlokale orde;
- hoogveengebieden.
Overigens heeft dekaart vanfiguur4.28 betrekking opmeer gebieden danaangegeven opdekaarten4.14a en4.26, diebeiden alleen de voornaamste in- enexfiltratiegebieden vanhistorische enhuidige toestand
representeren.
29 Inhetzomer-halfjaar is dekwaliteit vande (watervoerende) beken over hetalgemeen goed. Indieperiode vindt voedingplaats vanuithet -relatief schone -diepegrondwater,'s Winters, wanneerook devervuilde -lokalestelsels gaan vloeien,treedt een aanzienlijke verslechtering vande waterkwaliteitop. De
verontreinigende stoffen wordenmobiel.
30 IMPstaat voorIndicatief Meerjarenprogramma Water(Anonymus, 1985-b).
31 Het is beter omhier te spreken van 'alsnatuurgebieden aangemerkte gebieden'. Menkan immers van
mening verschillenomtrent welkegebieden deze kwalificatie verdienen. Niettemin wordt •ter willevande
leesbaarheid -inhet vervolggesproken van 'natuurgebieden'. Inonderhavig onderzoek ishieromtrent de
navolgende positie ingenomen.
Als 'natuurgebieden'zijn aangemerkt debossen enniet (meer) incultuur zijnde gronden opdekaarten met
topografischegegevens vanhet studiegebied. Ook voordehistorische situatie zijn deze gebruikscategorieën relatiefgemakkelijk enbetrouwbaar vande toenmalige topografische kaarten af teleiden. Dezecategorieën vertegenwoordigen in hetalgemeen situaties met -zowel indehistorische als inde huidige toestand-het minst intensieve grondgebruik en derhalve met degrootste speelruimte voornatuurlijke processen
enpatronen.
Weldient hierbij te wordenbedacht datin dehistorische situatie hetgrondgebruik -metname in de graslanden -in vergelijking totnuzeer extensief was.Eenbelangrijk deel vandedestijds agrarisch gebruikte grondenzou danook naar de huidige maatstaven gemeten totdecategorie 'natuurgebieden' kunnen worden
gerekend. Tenaanzien vande 'bossen'in dehuidige toestand moet wordenaangetekend dathet hier voor
eenaanzienlijk deel naaldhoutplantagesbetreft, waarophetpredikaat 'natuurgebied' soms moeilijk van
toepassingis.
De bovenstaande interpretatie betekent dus dathethier nietgaat om formeel beschermde gebieden, zoals
natuurreservaten; noch om opbasis vaninventarisaties gevonden gebieden met 'hogenatuurwetenschappelijke waarde'of met vergelijkbare kwalificaties. Indehistorische situatie bestonden dergelijke gebiedsaanduidingen niet,zodat vergelijkingniet mogelijk zou zijn.
Voordeaanduiding vandehuidige natuurgebieden is overigens gebruik gemaakt vanhet zogenaamde
LGN-bestand uit 1986(DHV en SC-DLO). Ditis eengrondgebruikskaart die totstand isgekomen op grond
vansatellietbeelden, met een resolutie van50 bij 50meter.Totde 'natuurgebieden'zijngerekend die categorieën vandeze kaart diegeen landbouwkundig of urbaangebruik vertegenwoordigen (vergelijkfiguur
4.31).
32 Aan debasis vandekaarten vanfiguur 4.32staat een typologie van voorhet studiegebiedkarakteristieke fysiotopen. InBijlage IIis deze typologiebeschreven. Door Schroevers etal (1982) wordteenfysiotoop omschreven als een "ruimtelijkbegrensde abiotische eenheid met eenkarakteristieke homogeniteit".
33 Gezien dedatering vandegebruikte gegevens, eendeel vandebodemkaarten dieaan debasis staan
vandeindeling ininfiltratie-, exfiltratie- enhoogveengebieden (Bijlage I)is enige decennia oud, is hetaannemelijk dat eendeel vandergelijke maatregelen reeds is uitgevoerd.
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5 PLANVORMING OP STRATEGISCH
NIVEAU:EEN 'RAAMWERK' OPBASIS
VANDE HYDROLOGISCHE LANDSCHAPSSTRUCTUUR
5.1 Inleiding
De voorbeeldstudie in dit hoofdstuk richt zich op de planvorming op een regionaal
schaalniveau, waarbij de synthesefase van het ontwerpproces centraal staat. De planvorming heeft een tweeledige doelstelling. Het eerste, instrumentele, doel is gericht op
de vraag hoe de in de § 3-3beschreven planningsmaatregelen in een concrete ontwerpopgave toegepast kunnen worden. Vanuit dit perspectief bezien staat niet het resultaat
- een plan - centraal, maar veeleer de wijze waarop het tot stand komt en hoe daarbij
hydrologische inzichten worden gebruikt. Hiervoor wordt het ontwerpproces stap voor
stap besproken. Het tweede, meer substantiële, doel van de planvorming is het schetsen van een oplossingsrichting voor de problematiek in het studiegebied. Alvorens tot
de bespreking van de planvorming - en de daarbinnen onderscheiden fasen (§5.3) over te gaan, wordt in §5.2 nader ingegaan op de uitgangspunten die aan de planvorming ten grondslag liggen

5.2 Uitgangspunten voor de planvorming
5.2.1 Inleiding
De planvorming op het strategische niveau isgericht op het ontwerp van een
'raamwerk' - als beoogd in het casco-concept -voor het stroomgebied van de Regge.
Het voornaamste punt van aandacht daarbij is de ruimtelijke situering van het raamwerk. Gezien de betekenis van de samenhangen in het landschap ten gevolge van
hydrologische processen, is het vinden van een in hydrologisch opzicht duurzame
ruimtelijke positie van het raamwerk van groot belang. Hieronder wordt verstaan: een
zodanige situering van het raamwerk in de hydrologische landschapsstructuur, dat:
- het raamwerk als een min of meer zelfstandige, hydrologische eenheid kan functioneren opdat negatieve beïnvloeding via de stroming van water vanuit de omgeving wordt
voorkomen of wordt geminimaliseerd;
- de randvoorwaarden ontstaan voor de ontwikkeling en instandhouding van de voor
de betreffende gebieden karakteristieke milieudiversiteit en landschappelijke patronen.
Het ontwerp van een 'raamwerk' dat aan bovengenoemde specificaties voldoet vergt
een ingrijpende herordening van het grondgebruik in het studiegebied. In het navolgende ontwerpproces (§5.3) zijn hiervoor drie zogenaamde 'ontwerp-stappen' onderscheiden. De uitgangspunten voor deze ontwerp-stappen zijn in §5.2.2 beschreven.
Deze dienen om te kunnen beslissen welke van de planningsmaatregelen uit § 3-3in
welke situatie worden benut.

5.2.2 Natte

gebieden

De landschapsanalyse uit hoofdstuk 4 maakt duidelijk dat de invloed van het water
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als één van de bepalende factoren achter het ontstaan van milieudifferentiatie in het
landschap sterk isgereduceerd. Dit uit zich het meest direct in de afname en bedreiging van de natte gebieden. Deze constatering leidt ertoe dat het scheppen van gunstige randvoorwaarden voor herstel en ontwikkeling van de aan deze gebieden verbonden fysiotopen in de planvorming in dit hoofdstuk centraal is gesteld.
De natte, met exfiltratiecondities samenhangende fysiotopen bevinden zich aan de
meest 'benedenstroomse' zijde van een fysiochore1. Deze positie betekent dat de
genoemde fysiotooptypen in grote mate bepaald worden door hetgeen zich bovenstrooms afspeelt. Anderzijds hebben ze, gezien hun ligging aan de drainagebasis van
de betrokken stromingsstelsels, een belangrijke conditionerende werking op gebieden
'hoger' in de fysiochore2. De natte, exfiltratiemilieu's nemen met andere woorden een
strategische positie in het landschap in. Het scheppen van gunstige condities voor de
ontwikkeling van deze milieus betekent doorgaans dat ook goede perspectieven kunnen worden geschapen voor fysiotopen met een meer 'bovenstroomse' positie. De strategische positie van de natte fysiotopen betekent dat het tot stand brengen van het
beoogde raamwerk - in eerste aanleg - kan worden gezien als het ontwerp van een
stelsel van natte (natuurgebieden.
De (restanten van de) hoogveengebieden nemen gezien hun specifieke hydrologische
eigenschappen als 'zeer natte infiltratiegebieden' een specifieke positie in. Niettemin
vertegenwoordigen deze milieus een belangrijk deel van de in het studiegebied in
potentie aan te treffen milieudifferentiatie. Dit is een reden dat hieraan in de planvorming ook speciale aandacht wordt geschonken.

5-2.3 Multifunctioneel

landschap

In het stroomgebied van de Reggewordt, zoals overal in de zandgebieden van
Nederland, vanuit vele grondgebruiksvormen een beroep gedaan op de beschikbare
ruimte. Er kan dan ook worden gesproken van een 'multifunctioneel' landschap. Het
ligt in de bedoeling dit multifunctionele karakter van het landschap te behouden. Wel
wordt er van uitgegaan dat er -naar gelang de aard van het grondgebruik - op verschillende wijze kan worden ingegrepen in de betreffende arealen en in de ligging daarvan.
Het bestaande ruimtebeslag van stedelijke gebieden is in de planvorming als een
onveranderlijk gegeven beschouwd. Voor de (in)directe beïnvloeding van hydrologische processen vanuit het urbane gebied geldt dit dan ook. Althans, voorzover geen
(inrichtings)maatregelen kunnen worden genomen voor het voorkomen van deze
beïnvloeding. Het uitgangspunt hierbij is dat de in bebouwde gebieden gegenereerde
problemen ook zoveel mogelijk dââr dienen te worden aangepakt.
Een tweede relevante vorm van grondgebruik is de drinkwaterproductie. Het oppompen van grondwater in infiltratiezones - de gangbare praktijk van de drinkwatervoorziening in het grootste deel van de Nederlandse zandgebieden - heeft grote effecten op
het hydrologisch functioneren van de betreffende gebieden. Een uitgangspunt bij de
planvorming isdat de drinkwaterproductie moet blijven bestaan, maar dat alternatieve
winlokaties of wintechnieken gevonden kunnen worden met een kleinere invloed op
de hydrologische stromingsstelsels. Dit impliceert dat er een herstel optreedt van door
de bestaande grondwaterwinningen geïnduceerde veranderingen in het hydrologisch
functioneren. Het zoeken naar mogelijkheden voor de combinatie van drinkwaterproductie en de ontwikkeling van natte natuurgebieden speelt daarin een belangrijke rol.
De landbouw wordt opgevat als een in potentie voor de ontwikkeling van natuurgebieden in het raamwerk bedreigende vorm van grondgebruik. Het scheppen van gunstige
randvoorwaarden voor de ontwikkeling van de natte fysiotopen leidt dan ook tot het
zoeken van een optimale hydrologische isolatie ten opzichte van het landbouwareaal.
Daarbij zal worden uitgegaan van (ruime) mogelijkheden om bestaande landbouwgronden om te zetten in natuurgebied. Het ligt daarbij voor de hand dat de resterende
nog natte gebieden gezien hun matige landbouwkundige geschiktheid hiervoor het
eerst in aanmerking komen. Aan de andere kant betekent dit uitgangspunt niet dat er
voor de landbouw geen ruimte meer zou bestaan. Erwordt alleen uitgegaan van een
(aanzienlijk) geringere oppervlakte.
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5-2A Landschappelijke

patronen

De landschapsanalyse toont aan dat in het huidige landschap de fundamentele abiotische structuur steeds minder in het ruimtelijk beeld tot expressie komt. Dit geldt met
name voor de in het studiegebied zo kenmerkende patronen van beekdalen en overstromingsvlakten. Als reactie hierop zal de planvorming mede worden gericht op het
herstellen en weer herkenbaar maken van deze patronen. Hiertoe zal -waar mogelijk worden getracht het raamwerk op de genoemde patronen te enten, hetgeen gezien de
hydrologische betekenis van de betreffende (oorspronkelijk grotendeels natte) gebieden nauw aansluit bij de overige doelen voor de planvorming in dit hoofdstuk.

5.3 De planvorming
53-1 De eerste

stap

5-3-1.1 Inleiding
In §5.2 is betoogd dat natte gebieden - gezien hun specifieke ruimtelijke positie en
daarmee samenhangende hydrologische functie -voor de planvorming in onderhavig
hoofdstuk een bijzondere, strategische betekenis hebben. De eerste stap uit de planvorming is er dan ook op gericht een voor de betreffende fysiotopen essentiële conditie te realiseren: het herstel en de duurzame bescherming van de regionale grondwaterstromingsstelsels. Deze stelsels zijn van een fundamentele betekenis voor het ecologisch functioneren van het landschap 3 en daarmee voor het scheppen van gunstige
randvoorwaarden voor het ontwikkelen en in stand houden van de natte tot vochtige
fysiotopen, c.q. van de voor het gebied karakteristieke milieudiversiteit.

5-3-1.2 De in- en uitgangen van de primaire

stromingsstelsels

Het herstel en de duurzame bescherming van de regionale grondwaterstromingsstelsels vergt ingrijpende veranderingen in het gebied. Als belangrijkste maatregel
wordt voorgesteld de in- en uitgangen van de primaire (of regionale) grondwaterstromingsstelsels op te nemen in het raamwerk en deze te bestemmen als natuurgebied
(figuur 5.1). Deze bestemming biedt de meest gunstige perspectieven voor een herstel
en duurzame ontwikkeling van de oorspronkelijke kwantitatieve en kwalitatieve eigenschappen van de betrokken stromingsstelsels.
Het planvoorstel impliceert een herordening van het grondgebruik gebaseerd op de
relatie tussen in- en exfiltratiegebieden (zie figuur 3-8-e), toegepast op de primaire stromingsstelsels. Grote delen van momenteel agrarisch gebruikte gronden zouden op
deze wijze in natuurgebieden veranderen. Het betreft overigens veelal zeer droge (de
hoogst gelegen infiltratiezones) of van oorsprong zeer natte (de laagst gelegen exfiltratiezones) gronden met een vanuit landbouwkundig perspectief beschouwd relatief
geringe geschiktheid. Voorts betekent het planvoorstel dat voor vrijwel alle bestaande
pompputten waar grondwater aan de regionale stelsels wordt onttrokken alternatieven
gezocht dienen te worden. De stedelijke gebieden zijn uitgezonderd van de voorgestelde herordening van het grondgebruik. De huidige beïnvloeding van de regionale stelsels vanuit het bebouwde gebied kan worden bestreden met de hiervoor in §3.3
besproken maatregelen gericht op de inrichting van stedelijke gebieden.
De voorgestelde wijzigingen in het grondgebruik leiden tot een herstel van oorspronkelijke stromingspatronen en bijbehorende ruimtelijke samenhangen, gebonden aan de
regionale grondwaterstromingsstelsels. De winningen uit die stelsels worden opgeheven. Het intensieve drainagestelsel in de (voormalige) kwelgebieden wordt overbodig.
Naast dit herstel van de kwantitatieve eigenschappen betekent de bestemming tot
natuurgebied -waar geen verontreinigingen optreden - dat ook een aanzet is gegeven
voor herstel van de kwalitatieve kenmerken van de stromingsstelsels.
In het verlengde van de keuze de in- en uitgangen van de regionale stromingsstelsels
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te herstellen en te beschermen via de bestemming tot natuurgebied, ligt het voor de
hand de potentieel vervuilende, dynamische vormen van grondgebruik zoveel mogelijk te koppelen aan gebieden gedomineerd door stromingsstelsels van lokale aard. De
ingrepen ten behoeve van die grondgebruiksvormen hebben dan op tijd-ruimteschalen
gemeten minder verstrekkende invloeden. Bovendien komen de effecten van mogelijke verstoringen sneller aan het licht en zijn daarmee eerder, en dus doorgaans ook
beter, aan te pakken.

-«pr

Legenda/ Legend
ingangenvandeprimairegrondwaterstromingsstelsels /
infiltrationzonesofthe primarygroundwaterflowsystems
uitgangenvandeprimairegrondwaterstromingsstelsels /
exfittrationzonesoftheprimarygroundwater flowsystems
stedelijkegebieden/
urbanareas

Figuur 5.1
Naar een 'raamwerk'-plan voor het Regge-stroomgebied op basis van de hydrologische landschapsstructuur. De
eerstestap: de aanduiding van de in- en uitgangen van deprimaire grondwaterstromingsstelsels (de 'kern' van
het raamwerk). De bescherming van deze gebieden isessentieel voor het herstel en de ontwikkeling van gebieden met natte milieucondities.
Figure 5.1
Towards a framework'-plan for the Regge-catchment based on the hydrological landscape structure. The first
stage: the designation of the infiltration and exfiltration zones of theprimary groundwater flow systems (the
'core' of theframework) .Theprotection of these areas isessentialfor the restoration and development of wetlands.
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53-13 De ruimtelijke

vertaling

De voorgestelde herordening van het grondgebruik heeft geleid tot het kaartbeeld
van figuur 5.1.Hierin zijn de gebieden onderscheiden waar de voornaamste in- en uitgangen van de primaire grondwaterstromingsstelsels kunnen worden aangetroffen. Bij
de aanduiding van deze gebieden is overigens gebruik gemaakt van de beschrijving
van de historische grondwaterstromingsstelsels uit hoofdstuk 4. Erwordt immers geanticipeerd op een herstel van de bij die situatie behorende hydrologische condities. Voor
de ingangen van de regionale grondwaterstromingsstelsels is er van uitgegaan dat deze
samenvallen met dïe infiltratiegebieden die zijn gelegen op de primaire, relatief hoogste, positieve terreinvormen. Deze bevinden zich op de stuwwallen langs de westgrens
van het gebied, op de flanken van de Ootmarsumse en Oldenzaalse stuwwallen en op
de hogere stuwwalrestanten, ruggen en glooiingen daartussenin (vergelijk figuur 4.14).
Voor de uitgangen van de primaire grondwaterstromingsstelsels is verondersteld dat
deze kunnen worden gevonden in de primaire, relatief laagste, negatieve terreinvormen die langs de grenzen van de betreffende stromingsstelsels gelegen zijn. Deze
omgrenzing betekent dat een wat ruimer gebied is aangegeven dan de in hoofdstuk 4
begrensde exfiltratiegebieden. Kleine, zeer lokale stromingsstelsels die binnen deze
gebieden worden aangetroffen zijn hier meegenomen om een sterke versnippering van
de gebieden te voorkomen. Op deze wijze komen tegelijkertijd ook de patronen van
de voornaamste dalen en overstromingsvlakten van het studiegebied in het kaartbeeld
tot uitdrukking.
De gebieden die in deze ontwerp-stap op de kaart verschijnen vormen als het ware de
ruggegraat van het beoogde raamwerk; de 'kern' waaruit het (hydrologisch) functioneren van het gebied in belangrijke mate wordt aangestuurd.

53-2 De tweede

stap

53-2.1 Inleiding
In het huidige landschap van het studiegebied resteren nog plekken met natte tot
vochtige milieuomstandigheden (zie figuur 4.33-b). Hoewel deze gebieden sterk onder
druk staan, mag worden verondersteld dat hier de randvoorwaarden voor ontwikkeling
van natte tot vochtige fysiotopen tot op zekere hoogte nog worden vervuld. Als zodanig vertegenwoordigen deze 'nog natte gebieden' hier een bijzondere potentie. Een
deel van de betreffende natte plekken is gelegen in de zones die in de voorgaande
paragraaf zijn aangenomen als de gebieden met de uitgangen van de primaire stromingsstelsels. De tweede stap in de planvorming richt zich vervolgens op de resterende nog natte gebieden en omvat:
- een selectie van die nog natte gebieden die in het licht van de uitgangspunten voor
de planvorming het meest relevant worden geacht;
- het achterhalen van de gebieden die gezien het hydrologisch functioneren bijdragen
aan het beschermen van de hiervoor bedoelde nog natte gebieden (de zogenaamde
'beschermingszones').
Beide gebiedscategorieën worden vervolgens als onderdeel van het raamwerk
beschouwd en worden aangewezen als natuurgebied of alsnatuurgebied in combinatie
met andere, niet conflicterende vormen van grondgebruik. Het selectieproces uit de
tweede ontwerp-stap wordt aan de hand van een detailgebied geïllustreerd (figuur
5.2). De eerste kaart (figuur 5.2-a) geeft de ligging van het detailgebied en van de resterende nog natte gebieden weer.

53-2.2 De selectie van de 'nog natte gebieden'
Bijde selectie van de nog natte gebieden spelen de volgende overwegingen1 een
rol:
- de ligging ten opzichte van de 'kern van het raamwerk' uit de eerste ontwerp-stap in
combinatie met de omvang van de nog natte gebieden;
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Legenda/ Legend
nognattegebiedenbuitende"kern"/
wetlandsoutsidethe"core"

a. De ligging van het detailgebied en van de resterende nog natte gebieden buiten de 'kern' van figuur 51.
a. The location of the detail area and of the remaining wetlands outside the 'core' offigure 5.1.

Legenda/ Legend
nognattegebiedennabij"kern"/
wetlands invicinity of"core"

overige nognattegebieden/
restofthewetlands

ir|

stedelijk gebied/
urbanarea

b. De eerstestap van de selectie: de aanduiding van de resterende nog natte gebieden die op korte afstand van
de 'kern' liggen.
b. Thefirst selection stage: the designation of remaining wetlands that are located in the direct vicinity of the
'core'.
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Figuur 5.2
De methode voorde selectie van de nog
natte gebieden buiten de 'kern' (figuur
5.1), geïllustreerd voor een detail
gebied. Deze resterende natte gebieden
vertegenwoordigen voor het herstel en
de ontwikkeling van gebieden met
natte milieucondities een bijzondere
potentie.
Figure 5-2
The method usedfor the selection of
remaining areas with wet conditions
outside the 'core' (figure 5.1), illustratedfor a detail of the study area. These
areas are ofgreat valuefor the restoration and development of wetlands.

- het actuele grondgebruik, zowel in het betreffende nog natte gebied als in de omgeving, c.q. in de via de hydrologie daaraan gerelateerde gebieden;
- de mate waarin de betrokken natte gebieden samenvallen met voor het plangebied
karakteristieke landschapspatronen, in casu de aan beken gekoppelde geomorfologische eenheden.

De ligging ten opzichte van de kern van het

raamwerk

Een korte afstand tussen de 'kern' en de resterende nog natte gebieden is als een
belangrijk criterium in de selectie gehanteerd. Hierbij spelen een aantal argumenten
een rol.
Het raamwerk beoogt een herstel van ruimtelijke samenhangen in het landschap door
het bestrijden van fragmentatie. Het ligt dan voor de hand die nog natte gebieden extra
te benadrukken die direct of nagenoeg grenzen aan de gebieden die in de eerst ontwerp-stap reeds als onderdeel van het raamwerk zijn aangemerkt. Bovendien is er hier
van uitgegaan dat grote(re), aaneengesloten gebieden in het algemeen een groter vermogen bezitten om negatieve invloeden op te vangen'. Gezien het gegeven dat het
raamwerk deel uit maakt van een multifunctioneel landschap waarin ook potentieel
verontreinigende vormen van grondgebruik een plaats hebben, is dit een belangrijke
overweging. Tenslotte speelt nog de overweging mee dat in situaties waar over relatief
korte afstand en in een ruimtelijk aaneengesloten zone zeer verschillende milieucondities geleidelijk in elkaar overgaan, milieu-gradiënten tot ontwikkeling kunnen komen.
Voor het herstel en de ontwikkeling van de in het gebied karakteristieke milieudiversiteit zijn dergelijke gradiënten van belang. Het zijn plekken waar een bijzondere flora
en fauna tot ontwikkeling kunnen komen (zie bijvoorbeeld Van Wirdum, 1979;
Baaijens, 1985;Pedroli, 1989).
Deze overwegingen hebben voor het detailgebied geresulteerd tot de situatie van
figuur 5.2-b. De nog natte gebieden met een gunstige ligging ten opzichte van de 'kern'
zijn daarin aangegeven.

Het actuele

grondgebruik

Een tweede overweging bij de selectie van de nog natte gebieden is het actuele grondgebruik. Er is daarbij nagegaan of de nog natte gebieden, dan wel hun directe of via de
hydrologie gerelateerde omgeving, reeds in gebruik zijn als bos- of natuurgebied. De
hieraan ten grondslag liggende vooronderstelling is dat dit gebruik in het algemeen
gunstigere perspectieven biedt voor de ontwikkeling van natte tot vochtige fysiotopen
dan andere vormen van gebruik. Er is aangenomen dat het grondgebruik hier minder
intensief is en er minder vergaande wijzigingen van de abiotische structuur hebben
plaatsgevonden.
Op grond van deze overweging zijn in figuur 5.2-c naast de nog natte gebieden de
bestaande bos- en natuurgebieden 'weergegeven. De zwarte gebieden geven aan waar
beide categorieën elkaar overlappen en dus waar de aandachtsgebieden liggen voor de
selectie op basis van het actuele grondgebruik.
Naast het gebruik als natuur- of bosgebied zijn bij deze beschouwing ook de stedelijke
gebieden betrokken. Is er sprake van een sterke mate van beïnvloeding van de nog
natte gebieden door urbaan gebruik, dan worden deze minder geschikt geacht voor
het beoogde raamwerk. Een belangrijke urbane invloed mag worden verwacht wanneer de natte plekken zijn gelegen in sterk urbaan gedomineerde stroomgebieden of
wanneer de gerelateerde infiltratiezones deel uit maken van het stedelijk gebied. In het
detailgebied is dit met name het geval in de gebieden direct benedenstrooms van de
kernen van Oldenzaal en Hengelo6.

Karakteristieke

landschappelijke

patronen

Een laatste criterium bij de selectie is de mate waarin de nog resterende natte
gebieden samenvallen met karakteristieke landschappelijke patronen. Deze overweging vloeit voort uit het uitgangspunt met betrekking tot het weer herkenbaar maken
van landschappelijke patronen. In dit verband zijn de aan beken gekoppelde geomorfologische eenheden (beekdalen, overstromingsvlakten) van belang geacht. De analyse
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Legenda/ Legend
nognattegebiedenmet bosofnatuur/
wetlandscoveredbynatureareas
overigebosennatuurgebieden/
restofthenatureareas

overige nognattegebieden/
restofthewetlands
stedelijke gebieden/
urbanareas

c. De tweede stap van de selectie:de aanduiding van het actuele grondgebruik. De nog natte gebieden met bos
of natuur zijn van belang geacht,
c. Thesecond selection stage: the designation of the actual land-use. The remaining wetlands covered by natureareas are considered important.

Legenda/ Legend
^ ^ ^ ^ ^ ^ H nognattegebiedendiesamenvallen metbeekdalen enoverstromingsvlakten/
^ ^ ^ ^ ^ ^ H wetlandsthatcoincidewithstreamvalleysandfloodplains

stedelijke gebieden/
urbanareas

:::::::::::::::: overigebeekdalenenoverstromingsvlakten/
:::::::::::::::; restofthestreamvalleysandfloodplains
overigenognattegebieden/
restofthewetlands

d. De derde stap van de selectie: de aanduiding van de nog natte gebieden die samenvallen met de karakteristieke aan beken gekoppelde landschappelijke patronen.
d. The third selection stage: the designation of remaining wetlands that coincide with the characteristic landscapepatterns related tostreams (valleys, floodplains).
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Figuur 5.2
De methode voor de selectie van de nog
natte gebieden buiten de 'kern' (figuur
.5.Ü, geïllustreerd voor een detail
gebied. Deze resterende natte gebieden
vertegenwoordigen voor het herstel en de
ontwikkeling van gebieden met natte
milieucondities een bijzondere potentie.
Figure 5.2
The method usedfor the selection of
remaining areas with wet conditions
outside the 'core' (figure 5.1), illustrated
for a detail of the study area. These
areas are ofgreat valuefor the restoration and development of wetlands.

voor het detailgebied op grond van dit kenmerk is gepresenteerd in figuur 5.2-d.
Hierop is aangegeven waar de beekdalen en overstromingsvlakten van de geomorfologische kaart samenvallen met de nog natte gebieden. Hieruit blijkt dat in een aantal
beekstelsels vrijwel continue zones van nog natte gebieden aanwezig zijn. Deze ruimtelijk continuïteit is voor aan beken gebonden of daarlangs migrerende organismen een
belangrijk gegeven.

Het resultaat van de selectie
De laatste stap in de selectie van de nog natte gebieden omvat een aggregatie van
de analyses als hiervoor besproken in de figuren 5.2-b tot en met 5.2-d. Daarbij is een
kaart ontstaan waarin is aangegeven welke van de nog natte gebieden gunstig scoren
op twee of drie van de aspecten uit de figuren 5.2-b tot en met 5.2-d. Figuur 5.2-e geeft
het resultaat: de uiteindelijke selectie van de nog natte gebieden in het detailgebied die
tot het raamwerk worden gerekend.

5.3-2.3 De

beschermingszones

Het tweede onderdeel van de onderhavige ontwerp-stap betreft de aanduiding van
de gebieden die via de stroming van grond- of oppervlaktewater met de geselecteerde
nog natte plekken zijn verbonden. Deze 'beschermingszones' worden bij het raamwerk
gerekend, om de bescherming en ontwikkeling van de betreffende natte tot vochtige
fysiotopen te bevorderen. Bij de aanduiding van de beschermingszones is aangenomen
dat deze overeenkomen met:
- de aan de geselecteerde nog natte gebieden grenzende terreinverheffingen;
- de (sub)stroomgebieden waarvan de geselecteerde nog natte plekken deel uitmaken.
De eerste aanname veronderstelt dat de direct aangrenzende, relatief hoger gelegen
gronden de voornaamste herkomst (infiltratie) gebieden vormen van lokale grondwaterstromingsstelsels die van invloed zijn op de betreffende natte gebieden. Door deze
zones aan het raamwerk toe te voegen, wordt gelijktijdig de ontwikkeling van lokale
milieugradiënten gestimuleerd7.

Figuur 5.2
De methode voor de selectie van de nog
natte gebieden buiten de 'kern' (figuur
5.V, geïllustreerd voor een detail
gebied. Deze resterende natte gebieden
vertegenwoordigen voor het herstel en de
ontwikkeling van gebieden met natte
milieucondities een bijzondere potentie.
Figure 5.2
The method usedfor the selection of
remaining areas with wet conditions
outside the 'core' (figure 5 T), illustrated
for a detail of the study area. These
areas are ofgreat valuefor the restoration and development of wetlands.

Legenda/ Legend
degeselecteerde nognattegebieden/
theselectedwetlands

stedelijke gebieden/
urbanareas

e. De uiteindelijke selectie:de nog natte gebieden die in twee of meer van de hierboven beschreven selectie-stappen zijn aangeduid.
e. Thefinal selection: the wetlands that were designated in two or three of theprevious stages.
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Legenda/ Legend
degeselecteerdenognattegebieden/
theselectedwetlands

deoverige nognattegebieden/
therestofthewetlands

de"beschermingsgebieden"/
the"protectionzone's"

stedelijkegebieden/
urbanareas

a. De beschermingszones; hieronder zijn begrepen: alle direct aangrenzende terreinverheffingen, alsmede de
stroomgebieden waarvan de natte gebieden deel uit maken.
a.Theprotectionzones; these include all bordering elevated area's (infiltration zones) and the catchments in
wich the wetlands are situated.

Legenda/ Legend
degeselecteerde nognattegebieden/
theselectedwetlands

stedelijkegebieden/
urbanareas

"beschermingsgebieden buitendekern"/
the "protectionzonesoutsidethecore"

b. Een deel van de beschermingszones maken deel uit van de 'kern'. Worden deze buiten beschouwing gelaten, dan resteren de hier gekarteerde 'beschermingsgebieden buiten de kern'.
b.Apart ot theprotectionzones are included in the 'core'. These areas are already protected in theirfirst stage.
As a resultfrom this selection, the protectionzones outside the zone' are mapped here.
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Figuur 53
De methode voor de bepaling van de
'beschermingsgebieden' van de geselecteerde nog natte gebieden, geïllustreerd voor een detail gebied.
Figure 5-3
The method usedfor the designation of
'protection zones' of the selected wetlands, illustrated for a detail of the
study area.

De stroomgebieden of substroomgebieden waarbinnen de geselecteerde nog natte
gebieden zijn gelegen vormen het tweede aandachtspunt bij de aanduiding van de
beschermingszones. Er is hierbij verondersteld dat de bovenstrooms van de natte plekken gesitueerde delen van deze stroomgebieden belangrijke herkomstgebieden zijn
voor het water dat daar kan worden aangetroffen. De waterstanden in de benedenstrooms gelegen gedeelten van de (sub)stroomgebieden conditioneren de stromingsprocessen in stroomopwaartse richting en zijn daarom van belang8.
Het op deze wijze aanduiden van de 'beschermingszones' impliceert de toepassing van
planningsmaatregelen voor herordening van het grondgebruik gebaseerd op gehele,
gesuperponeerde grondwaterstromingsstelsels, op de relatie tussen infiltratie- en kwelgebieden en op de aanwezigheid van lagere orde (sub)stroomgebieden (zie respectievelijk de figuren 3.8-b, 3-8-een 3.8-h).
De aanduiding van de op deze wijze beschreven 'beschermingszones' voor het detailgebied isweergegeven in figuur 5.3. Hieronder vallen alle aan de geselecteerde nog
natte gebieden grenzende terreinverheffingen, alsmede de (sub)stroomgebieden waarvan deze natte plekken deel uit maken9. Onder de hierboven gememoreerde aannames
zijn dit - afgezien van de primaire in- en uitgangen die reeds in de eerste stap aan de
orde zijn geweest - de belangrijkste gebieden die de hydrologische condities van de
nog natte gebieden bepalen. Een belangrijk deel van de op deze wijze in het detailgebied aangeduide 'beïnvloedingsgebieden' maken reeds deel uit van de kern van het
raamwerk uit de eerste ontwerp-stap. Worden deze gebieden vervolgens buiten
beschouwing gelaten dan blijven als beschermingszones over de als zodanig gekarteerde gebieden van figuur 5-3-b. Samen met de geselecteerde nog natte gebieden, vormt
dit kaartbeeld het resultaat van de tweede stap van de planvorming voor het detailgebied.

5-3-2.4 De ruimtelijke

vertaling

De procedure zoals beschreven voor het detailgebied heeft voor het studiegebied
als geheel het resultaat van figuur 5.4 opgeleverd. Opvallend daarbij is dat de stroomgebieden van een aantal beekstelsels van bron tot monding deel uit maken van het
raamwerk.
Een drietal omvangrijke gebieden -gelegen rond de hoogveenrestanten van de
Engbertsdijksvenen, het Wierdense Veld en het Haaksbergerveen -verdient nadere toelichting. Hier zijn een aantal overwegingen gebruikt die bij de bespreking van het
detailgebied niet aan de orde zijn geweest. Er isvan uitgegaan dat de bestaande hoogveenrestanten zonder meer tot de te beschermen en zo mogelijk verder te ontwikkelen
'nog natte gebieden' gerekend kunnen worden. Het aanduiden van de bijbehorende
beschermingszones is, gezien de specifieke hydrologische condities, vooral gericht op
het vinden van de belangrijkste benedenstrooms gelegen gebieden. Deze werken conditionerend op de grondwaterstanden in deze gebieden. Naast de algehele verhoging
van de grondwaterstanden die het gevolg isvan het herstel van de regionale grondwaterstromingsstelsels is daarmee de belangrijkste grondslag voor ontwikkeling van deze
gebieden gegeven. In dit onderzoek is aangenomen dat deze conditionerende, benedenstroomse gebieden samenvallen met de benedenstroomse delen van de stroomgebieden waarvan de hoogveenrestanten deel uitmaken. Volgens Schouwenaars (1990)
biedt het inunderen van dit type gebieden en de hoogveenrestanten de beste kansen
voor (re)generatie van het hoogveen.

5-3-3De derde stap
Het herstel van de ruimtelijke samenhangen en het (opnieuw) herkenbaar maken
van de meest karakteristieke landschappelijke patronen in het landschap staan centraal
in de derde stap van het planvormingsproces. Bij de hiervoor besproken stappen is dit
aspect reeds aan de orde geweest. Als aanvulling hierop wordt in deze paragraaf nog
eens gekeken naar de beken en de daaraan gekoppelde beekdalpatronen. Het zijn
immers juist deze patronen die in hoge mate het landschap van het studiegebied karak119

teriseren. Bovendien vormen de beken en beekdalen een ruimtelijk continu en fijn vertakt stelsel dat vele, vaak sterk verschillende delen van het landschap met elkaar verbindt. Bij het zoeken naar aanknopingspunten voor het herstel van ruimtelijke samenhangen liggen in dit stelsel dan ook interessante aanknopingspunten besloten.
In deze stap van de planvorming is dan ook nagegaan welke waterlopen buiten de
reeds tot het raamwerk gerekende gebieden samenvallen met aan beken gebonden
geomorfologische eenheden. Het resultaat hiervan isweergegeven in figuur 5-5. De op
deze wijze geselecteerde waterlopen worden als relatief smalle zones aan het raamwerk toegevoegd.

"beschermingsgebiedenbuitendekern"/
"protectionzones"
stedelijkegebieden/
urbanareas

Figuur 54
Naar een 'raamwerk'-plan voor het Regge-stroomgebied op basis van de hydrologische landschapsstructuur. De
tweede stap: de aanduiding van de geselecteerde nog natte gebieden en bijbehorende 'beschermingsgebieden '.
Figure 5.4
Towards a framework'-plan for the Regge-catcbment based on the hydrological landscape structure. The
second stage: the designation of the selected remaining wetlands and related protection zones'.
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Het herkenbaar maken van het bekenpatroon staat voorop, niet zozeer een optimale
bescherming van de betreffende gebieden. Dit neemt niet weg dat via inrichtingsmaatregelen het natuurlijk functioneren van de beken kan worden gestimuleerd en de ruimtelijke continuïteit hersteld10.
Het tot ontwikkeling brengen van (natuurlijke) beekbegeleidende beplanting kan hier
meerdere doelen dienen. Deze beplanting kan een rol spelen in het bufferen van verontreinigende effecten uit de aangrenzende gronden. Bovendien vergroot een consequente beplanting de zichtbaarheid en de herkenbaarheid van de beken en kan deze
een rol spelen bij de dispersie van organismen.

Legenda/Legend
waterlopengekoppeldaanbeekdalenofoverstromingsvlakten/
watercourses relatedtostream-valleys andfloodplains
stedelijkegebieden/
urbanareas

Figuur 55
Naar een 'raamwerk'-plan voor het Regge-stroomgebied op basis van de hydrologische landschapsstructuur. De
derde stap: de selectie van waterlopen gekoppeld aan beekdalen of overstromingsvlakten buiten de in figuren
5.1 en 5.4 aangeduide gebieden.
Figure 5.5
Towards a framework'-plan for the Regge-catchment based on the hydrological landscape structure. The third
stage: the selection of water courses related to stream valleys or floodplains. Theareas designated infigures 51
and 5.4 are excluded.
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5.4 Het r a a m w e r k
5A.Î Inleiding
Het uiteindelijke plan voor het raamwerk volgt uit het samenvoegen van de resultaten uit de drie hiervoor besproken stappen. In figuur 5.6 is dit resultaat weergegeven.
Het kaartbeeld van figuur 5.6 representeert een serie ruimtelijk aan elkaar gerelateerde

Legenda / Legend

infiltratie gebieden / infiltration areas

exfiltratie gebieden / exfiltration areas

hoogveen/ peat moor areas
waterlopen gekoppeld aan beekdalen of overstromingsvlakten /
watercourses related to stream-valleys and floodplains

10 km

=d

Figuur 56
Het 'raamwerk'-plan voor het Regge-stroomgebied op basis van de hydrologische landschapsstructuur. Het plan
biedt in principe mogelijkheden voor de ontwikkeling van een samenhangend netwerk van gebieden met daarin een scala aan milieutypen en -gradiënten.
Figure 5.6
The 'framework'-plan for the Regge-catchment based on the hydrological landscape structure. Theplan may
result in a network of interconnected areas with a range of environmental conditions and related ecological
gradients.
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gebieden die gezamenlijk ook een afspiegeling vormen van de voornaamste abiotische
patronen in het stroomgebied van de Regge. De grote, vlakvormige gebieden aan de
west- en noordzijde omvatten de daar gelegen zandige stuwwallen en (dek)zandruggen, die aan de voet worden vergezeld van grote, vlakvormige kwelzones. De centrale
en zuidelijke delen worden gekenmerkt door de fijn vertakte, sterk gerichte patronen
van de beekdalen en daarlangs gelegen hogere ruggen. In het oosten zijn de contouren
zichtbaar van de infiltratiezones op de stuwwallen van Ootmarsum en Oldenzaal, terwijl ook een aantal van de brongebieden van de beken te herkennen zijn.
Hieronder wordt het voorstel voor het raamwerk nader besproken aan de hand van de
twee voorwaarden die bij aanvang van de planvorming zijn gesteld: de in hydrologisch
opzicht zelfstandige positie van het netwerk en de daarbinnen aan te treffen milieudifferentiatie.

5.4.2 De hydrologische positie van het raamwerk
In het plan van figuur 5.6 zijn op de watersystemen gebaseerde planningsmaatregelen toegepast. Op deze wijze is getracht gebieden in het ruimtelijk netwerk op te
nemen die via hydrologische relaties met elkaar samenhangen, opdat het als een min
of meer zelfstandige eenheid kan functioneren. Dit uitgangspunt komt bijvoorbeeld
naar voren bij de bestemming van de in- en uitgangen van de primaire grondwaterstromingsstelsels in de eerste of van de 'beschermingszones' van de geselecteerde 'nog
natte gebieden' in de tweede stap van de planvorming.
Nog afgezien van de aannames die nodig waren voor het daadwerkelijk op de kaarten
aangeven van de betreffende gebieden, past hier een relativerende opmerking. Gezien
de hiërarchisch georganiseerde structuur waarin de te onderscheiden watersystemen
zijn gevat, bestaan er vele directe en ook indirecte samenhangen tussen de aan die
watersystemen gerelateerde ruimtelijke eenheden. Een volledige, absolute isolatie van
(bepaalde delen van) gebieden is daarmee ondenkbaar. Niettemin zijn bij de planvorming steeds de voornaamste hydrologische relaties en daarmee samenhangende gebieden betrokken.

5.4.3 De

milieudifferentiatie

Het raamwerk zou randvoorwaarden moeten bieden voor de ontwikkeling en
instandhouding van de voor het studiegebied karakteristieke milieudiversiteit. Om dit
te kunnen onderzoeken is de typologie van voor het gebied kenmerkende fysiotopen
(Bijlage II) toegepast op de tot het netwerk behorende gebieden. Zo kan worden nagegaan in hoeverre de abiotische condities voor ontwikkeling van de beoogde milieudifferentiatie ook daadwerkelijk kunnen worden verwacht.
Figuur 5.6 weerspiegelt voor het gehele studiegebied een vereenvoudigde fysiotopenindeling. De in de bijlage onderscheiden typen zijn daartoe samengevoegd op grond
van het belangrijkste onderscheidende kenmerk: de hydrologie. Het kaartbeeld van
figuur 5.7 geeft voor een fragment van het ruimtelijk netwerk in het noordoosten van
het plangebied de volledige indeling van de fysiotopen weer.
Uit de kaartbeelden kan worden afgeleid dat alle onderscheiden fysiotopen binnen het
ruimtelijk netwerk een plaats kunnen vinden. Bovendien blijkt dat het netwerk - in
ruimtelijk continue zones -gebieden met overeenkomstige milieucondities verbindt,
maar ook gebieden omvat met elkaar opeenvolgende reeksen van heel verschillende
abiotische omstandigheden (milieugradiënten).

5.4.4 Tot slot
In deze voorbeeldstudie heeft de herordening van het grondgebruik op grond van
hydrologische (abiotische) overwegingen centraal gestaan. De (detail)inrichting en het
(natuur)beheer zijn bij deze planvorming op strategisch niveau goeddeels buiten
beschouwing gebleven. Toch zijn dit factoren die van doorslaggevende betekenis kunnen zijn voor het toekomstige landschapsbeeld en voor de levensgemeenschappen die
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Legenda / Legend
infiltratie/ infiltration
droog/dry
infiltratie/ infiltration
droog-vochtig/dry-moist
infiltratie (lokaal)/ infiltration (local)
wisselenddroog-vochtig/alternationdry-moist
exfiltratie (lokaal)/ exfiltration(local)
wisselendvochtig-droog/alternation moist-dry

Je

\ \

}**£ M )

exfiltratie/ exfiltration
nat/wet
exfiltratieeninundatie/exfiltrationandinundation
nat/wet

Figuur 5.7
Een detail van hetplan uitfiguur 5.6 maakt het mogelijk de via hetplan te ontwikkelen
nader aan te duiden*.

milieudifferentiatie

*Hiervoor isde indeling in voor hetgebied kenmerkende fysiotopen uit Bijlage II toegepast.
Figure 5.7
Thepresentation of apart of theplan from figure 56 enables a more detailed description of the environmental
differentiation that may be developed.

uiteindelijk tot ontwikkeling kunnen komen. Zo zal een geringe beheersintensiteit voor
grote delen van het netwerk tot bosontwikkeling leiden. Alleen op plekken met dynamische natuurlijke processen -zoals ten gevolge van stromend oppervlaktewater (inundatie, erosie, sedimentatie) - of met permanent zeer hoge grondwaterstanden kan een
meer open vegetatiestructuur worden verwacht. In de voorbeeldstudie op het operationele planningsniveau (hoofdstuk 6) komen dergelijke inrichtings- en beheersaspecten
meer nadrukkelijk aan de orde.
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1 Een fysiochoreis een "ruimtelijkbegrensde eenheid gekenmerkt door eenbepaalde karakteristieke heterogeniteit inhaar abiotische component"(Schroevers etal, 1982)enkan inzekere zin wordenvergeleken
met een -inditgeval abiotische -gradiënt.
2 Indit verbandspelen de (grond)waterstanden in hetlaagst gelegen gebied eenbelangrijke rol.
Veranderingenhierin (verlaging, verhoging)zijn vaninvloed opdepotentiaalverschillen tussen deze lage en
dehoger gelegen gebieden endaarmee op de stromingsprocessen.
3 Indezandgebieden vanNederland kunnen deregionale grondwaterstromingsstelsels worden beschouwd
als debasis waaropde overige stromingsstelsels zijn gefundeerd (verg. hoofdstuk2, §2.4). Er wordthier
danook uitgegaan vandegedachte dateenstructureel herstel vandeafgeleide stromingsstelsels dan ook
alleen mogelijk is als ook debasis daarvan -de eerdergememoreerde regionale stelsels - weernaar behoren functioneert.
4 De inhet navolgende tebespreken overwegingen zijn niet als harde, ondubbelzinnige criteria gebruikt. Er
isbijvoorbeeld nietgetracht hetaspect 'afstand' dateenrol speelt in de overweging over depositie ten
opzichte vande 'kern vanhet raamwerk', te vertalenin eenabsolute ruimtemaatzoals: 'nabijwilzeggen
binnen 100meter'.Eenzelfde redeneringgeldt degenoemde omvang vandenog nattegebieden. Dergelijke
scherpe omschrijvingen, zo deze alopgrond vanobjective criteria mogelijk zouden zijn,zijn niet relevant
geacht binnen hetkader vandestrategische planvorming die hieraan deordeis.
5 Inzijn artikel overhet ontwerp vannatuurreservaten opbasis vanbio-geografische studies wijst Diamond
(1975)hierop. Overigens is er rond deze thematiek eenlevendig debat ontstaan onder (landschaps)ecologen onder het motto 'SLOSS' (hetgeen staat voor 'singlelarge or several small'). Deze discussie handelde
omde vraagof eenbeperkt aantal grote natuurreservaten inderdaad betereperspectieven voordeoverlevingskansen vansoorten oplevert dan eengroot aantal kleine reservaten.Zie onder anderen: Wilsonen
Willis, 1975;Higgs en Usher,1980;Margules etal., 1982).
6 Een uitzondering hierop isgemaakt in eengebied netonder hetmidden vandekaart waareen aantal
nognattegebieden netbenedenstrooms vaneenbebouwd gebied tochbij de uiteindelijke selectie terechtgekomen is. De reden hiervoor is dathetactuele grondgebruik hier inzeer sterke mate wordtoverheerst
door bos- en natuurgebieden.
7 Hetzelfde principe is toegepast voordein de eersteontwerpstap aangeduide gebieden waarinde uitgangen vanderegionalegrondwaterstromingsstelsels zijngelegen. De voorgesteldemaatregelen in dieeerste
stapzijn immersgericht op hetherstel vande werking vanderegionale grondwaterstromingsstelsels. Voor
debetreffende (potentieel) nattegebieden betekent ditdat debeïnvloeding vandemilieukwaliteit tengevolge vande instroom van(mogelijk) vervuildlokaalgrondwater in de eersteontwerpstap nogniet is ondervangen.
8 Ditprincipe is niet toegepast voordein deeerste ontwerpstap aangeduide gebieden waarinde uitgangen
vande regionale grondwaterstromingsstelsels zijngelegen. Depositie vandezegebieden in de hydrologische landschapsstructuur brengt metzich mee dathetgehele studiegebied in theorie totherkomstgebied
vanoppervlaktewater kan wordengerekend. Het opheffen vanhetprobleem vandeaanvoer vanverontreinigd oppervlaktewater viaeenherordening vanhetgrondgebruik zou danimpliceren dathetgehele studiegebied totnatuurgebied bestempeld dient te worden.Ditis in strijd met dein§ 5.3.2 besproken uitgangspunten omtrent hetmultifunctioneel landschap. Debescherming vandefysiotopen in debetreffende gebieden tegendebeïnvloeding door (mogelijk) verontreinigd oppervlaktewater zal dan ook viahet treffen van
inrichtingsmaatregelen, gestalte moeten krijgen.
9 Bij defeitelijke omgrenzing is nog eenonderscheid gemaakt tussen clusters vandegeselecteerde natte
plekken diesamen doorlopende beekstelsels omvatten enmeergeïsoleerde natteplekken. Inhet eerste
geval iszonder meer het totalebeïnvloedingsgebied als beschermingszone aangeduid. Inhet tweedegeval
is daarvan soms afgeweken enis alleen dedirecte omgevingbetrokken, bijvoorbeeld nabij de bebouwde
gebieden.
10 Ditzelfde is overigens van toepassing voordebeken die inde voorafgaande tweestappen onderdeel
vanhet raamwerk zijn geworden.
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6 PLANVORMING OP HETOPERATIONELENIVEAU:EENPLANVOOR
DRINKWATERPRODUCTIE EN
NATUURONTWIKKEUNG
6.1 Inleiding
6.1.1 Het doel
De voorbeeldstudie uit dit hoofdstuk betreft de planvorming op een operationeel
niveau. Thematisch is ze beperkt tot de relatie tussen drinkwaterproductie en natuurontwikkeling. Het studiegebied is een deel van het hiervoor besproken stroomgebied
van de Regge (figuur 6.1). Net als bij de voorgaande voorbeeldstudie iswederom sprake van een tweeledige doelstelling.
Het instrumentele doel van de studie omvat de toepassing en toetsing van de planningsmaatregelen als behandeld in §3.3- Anders dan in hoofdstuk 5gaat het nu om
een planningsvraagstuk op een operationeel niveau. Naast het aangeven van (strategische) oplossingsrichtingen, isop dit niveau een (hydrologische) toetsing van die voorstellen geboden. Behalve de procedurele elementen uit de synthese fase, krijgt hier dan
ook de hydrologische evaluatie uit de watersysteembenadering voor landschapsplanning een sterk accent. In de hieronder te bespreken werkwijze voor deze voorbeeldstudie komen beide onderdelen -synthese en evaluatie - afwisselend aan de orde.
Het substantiële doel van onderhavige voorbeeldstudie betreft het ontwikkelen, uitwerken en evalueren van inrichtingsvoorstellen voor een combinatie van drinkwaterproductie en de ontwikkeling van natte natuurgebieden1. Dit doel komt voort uit de wens
alternatieven te vinden voor het oppompen van grote hoeveelheden grondwater in
infiltratiezones. Er zal worden nagegaan in hoeverre alternatieve wintechnieken, in
combinatie met een aanpassing van de inrichting van het betreffende gebied, de mogelijkheid bieden tot het samengaan van de productie van drinkwater uit gebiedseigen
water en het ontwikkelen van nieuwe natte natuurgebieden. Deze studie is uitgevoerd
als het Voorbeeldplan NADORST in het kader van het project 'Voorbeeldplannen
Vierde Nota' van de Rijksplanologische Dienst2 (Van Buuren et al., 1993).

6.1.2De werkwijze
De werkwijze van het NADORST-project bestaat uit drie hoofdonderdelen: een
landschapsanalyse en twee ontwerp-fasen (figuur 6.2). Het ontwerp heeft op een
steeds concreter schaalniveau betrekking, waarbij het accent verschuift van situering
(de strategische planvorming), via inrichting en vormgeving op het operationele planvormingsniveau. Daarbij wisselen synthese en (hydrologische) evaluatie elkaar cyclisch
af (vergelijk de procedure als besproken in figuur 3-13).
Het boomdiagram naast het schema in figuur 6.2 weerspiegelt het keuzeproces dat aan
de voorbeeldstudie ten grondslag ligt. De punten waarop de lijn zich splitst refereren
aan belangrijke keuzemomenten in het planproces. De keuzen die in een bepaalde
fase worden gemaakt geven vervolgens richting aan de planvorming in de daarop volgende stap. Deze wijze van werken is gekozen om het gehele traject van regionaal tot
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groundwater pumpingstation
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secundairewaterscheiding/
secundary catchmentarea

Figuur 6.1
Hetplangebied van de NADORST*-studie:een gedeelte van het stroomgebied van de Regge op de overgang van
de Sallandse Heuvelrug naar bet dal van de Regge.
NADORST staat voor NAtuurontwikkelingen Drinkwaterproductie inhet Regge-STelsel. Het iseen voorbeeld van detoepassing van de watersysteembenadering voor landschapsplanning op een operationeel niveau.

Figure 6.1
Thestudy area of the NADORST*-study:apart of the Regge-catchment located at the ice-pushed ridge of the
Sallandse Heuvelrug and in the valley of the river Regge.
NADORST isadutch acronymforastudy inwhich the planning and designofacombined drinking-water production site and
new marsh areaisthe centralfocus.This study isan example ofthe application ofthe hydrological systems approachto
landscape planning atan operational level.
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lokaal ontwerp tekunnen doorlopen. Een gevolg daarvan iswel dat niet inelke fase
de volle breedte van alternatieven indeafweging kan worden betrokken. Belangrijke
keuzemomenten doen zich inalle hieronder nader besproken onderdelen binnenhet
NADORST-project voor.

De

landschapsanalyse

Op analoge wijze als voor het stroomgebied van deRegge inhoofdstuk 4, zijnin
de landschapsanalyse van deNADORST-studie devoornaamste abiotische (geologieen
hydrologie), biotische enantropogene patronen enprocessen beschreven.De
beschouwing van dehydrologische omstandigheden inhet plangebied staat indeze
analyse centraal. Om een kwantitatieve interpretatie van hydrologische verschijnselen
en van voorgestelde wijzigingen daarvan mogelijk temaken, iseen grondwaterstromingsmodel (Stalpers, 1992;zie ook Bijlage III) gebruikt.
De kennis eninzichten die uit delandschapsanalyse volgen kunnen, afhankelijk van
het gehanteerde normatieve kader, opverschillende wijze tot 'beperkingen' of 'potenties' van het studiegebied worden geïnterpreteerd. Dit wordt infiguur 6.2 schematisch
in beeld gebracht door het eerste divergentiepunt inhetboomdiagram. Op basis van
de doelen voor deze voorbeeldstudie kunnen bepaalde gebiedseigenschappen als aanknopingspunten voor verdere planvorming worden aangemerkt.

De planvorming

op het strategische

niveau

Deze fase van het ontwerp iserop gericht deontwikkelingsmogelijkheden van het
plangebied -vanuit het doel met betrekking tot decombinatie van natuurontwikkeling
en drinkwaterproductie -systematisch teverkennen. Hiertoe zijn ideeën voor desituering van het natuur- endrinkwaterwingebied op basis van deinzichten uit delandschapsanalyse geïntegreerd tot zogenaamde 'ruimtelijke modellen': planvoorstellenop
een schaal 1:50.000. Aan deze ruimtelijke modellen liggen diverse maatregelen voor
de herordening van het grondgebruik, zoals besproken in§ 3.3, ten grondslag.Het
genereren van deruimtelijke modellen komt overeen met het tweede divergentiepunt
in het boomdiagram van figuur 6.2.
Het ontwerp van deruimtelijke modellen isafgewisseld met een -zij het globalelandschapsanalyse/ landscape analysis
abiotische p+p/
abiotic p+p
|

antropogene p+p/
antropogenic p+p

L,

• i

t i

geologie/ geology

biotische p+p/biotic p+p

ontwerp fase 1:strategisch niveau/design stage 1:strategie level
ontwerp ruimtelijke modellen/design spatial models

UZT

hydrologische evaluatie/ hydrologie evaluation
evaluatie grondgebruik/evaluationoflanduse

X

keuze ontwikkeling/choiceofmodelforfurther developmnent

ï
ontwerp fase2:operationeel niveau/designstage2:operational level
ontwerp inrichtingsplan/design landscapeplan

zzz

hydrologischeevaluatie/ hydrological evaluation
evaluatie grondgebruik/ evaluationofland-use

X

schetstoekomstiglandschap/ impression ofthefuture landscape
p+p=processen enpatronen/ processes and patterns
Figuur 6.2
Een schematische voorstelling van de werkwijze (links) en het daaraan verbonden keuzeproces (rechts) van de
NADORST-studie. De werkwijze omvat een landschapsanalyse en twee ontwerpfasen op twee schaalniveaus.
Figure 6.2
A schematic representation of theplanning procedure (left) and the related choices (right) of theNADORSTstudy. Theprocedure includes a landscape analysis and two design stages at different scales.
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hydrologische evaluatie met het door Stalpers (1992) ontwikkelde computer model. Op
deze wijze is - per ruimtelijk model - de nieuwe hydrologische situatie gekarakteriseerd. Vervolgens is nagegaan welke consequenties hieruit voorvloeien voor de voornaamste vormen van grondgebruik: drinkwaterproductie, natuur en landbouw. Deze
evaluatie ligtvervolgens ten grondslag aan de keuze voor een nader uit te werken
ruimtelijk model.

De planvorming

op het operationele

niveau

Het ruimtelijk model dat isgekozen in de eerste planvormingsfase is uitgewerkt tot
een inrichtingsplan op schaal 1: 10.000. Bij dit ontwerp zijn keuzen gemaakt over de
aard van het bodemgebruik, de wijze waarop water wordt geproduceerd en de inrichting van het oppervlaktewaterstelsel. In een cyclische afwisseling met de hydrologische
evaluatie is een definitief inrichtingsvoorstel ontworpen. Vervolgens zijn hiervan de te
verwachten hydrologische condities gesimuleerd en de voornaamste implicaties voor
waterwinning, natuur en landbouw aangegeven.
De operationele planvorming wordt besloten met een schets van het toekomstige landschap bij uitvoering van het inrichtingsplan. Daar meerdere opties denkbaar zijn
omtrent de wijze waarop de planvoorstellen in concrete ruimtelijke elementen worden
uitgewerkt, is hier wederom een duidelijke keuze noodzakelijk. In § 6.4 komt deze
keuze aan de orde.

De hydrologische

evaluatie

Bij de hydrologische evaluaties is gebruik gemaakt van een op het pakket MODFLOW™ (MacDonald en Harbaugh, 1988) gebaseerd grondwaterstromingsmodel
(Stalpers, 1992)3. Bij de planvorming op het strategische niveau is een relatief eenvoudige variant van het simulatie model toegepast. Het betreft een zogenaamde stationaire
modellering van een gemiddelde winter- en een gemiddelde zomersituatie4. Hiermee
kon binnen de beschikbare tijd een relatief groot aantal alternatieven hydrologisch
worden geëvalueerd. De betreffende berekeningen, waarvan de resultaten zijn samengevat in § 6.3, zijn toegespitst op het bepalen van de orde van grootte van de hoeveelheid te winnen water per ruimtelijk model, waarbij de nieuwe ordening van het grondgebruik slechts op hoofdlijnen in het rekenmodel is ingebracht. Deze hoeveelheid is
een van de belangrijkste criteria bij de keuze die in dit stadium van het onderzoek
moet worden gemaakt.
In de operationele planvorming is de gekozen inrichting van het gebied gedetailleerd
in termen van de stationaire modellen voor zomer en winter vertaald en op grond van
de rekenresultaten in een cyclisch proces nader uitgewerkt. Daarbij zijn de invoervariabelen van de stationaire modellen herhaaldelijk gewijzigd en isgerekend, totdat de
gewenste uitkomsten zijn bereikt (§6.4). Ten slotte zijn ook berekeningen uitgevoerd
met de niet-stationaire variant van het grondwaterstromingsmodel5, met de definitieve
inrichting als basis. De uitkomsten van die berekeningen zijn onder meer noodzakelijk
voor de verkenning van de vegetatiekundige ontwikkelingsmogelijkheden van het
plan.
Voor een uitgebreide beschrijving van de opzet en het gebruik van het MODFLOW
rekenmodel in het NADORST project wordt verwezen naar Stalpers (1992), Stalpers en
Van Buuren (1993) en Bijlage III.

De vegetatiekundige

analyse

Bij de beoordeling van de nieuwe inrichting in de derde onderzoeksfase voor het
aspect natuur staat een analyse van de vegetatiekundige potenties centraal. Daarmee
wordt bedoeld het vertalen van na de ingrepen te verwachten (berekende en geschatte) standplaatscondities naar mogelijk tot ontwikkeling te brengen vegetatietypen
(Jansen en Van Buuren, 1993)6. Deze analyse is gericht op grondwaterafhankelijke
vegetaties die voorkomen wanneer de gemiddelde grondwaterstanden niet dieper
wegzakken dan 1.5 m beneden maaiveld. Voor deze vegetaties zijn de belangrijkste
standplaatscondities: het verloop van de grondwaterstand, de pH/basenverzadiging
van de bodem en de mate van voedselrijkdom (zieJansen en Van Buuren, 1993).
Gezien de geringe kennis over voorkomen van grondwaterafhankelijke vegetaties in
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relatie tot de mate van voedselrijkdom en over de effecten van ingrepen zoals voorgesteld in het NADORST-project is de analyse van de vegetatiekundige potenties gebaseerd op de twee eerstgenoemde standplaatscondities.
In een stapsgewijze methode •wordt eerst bepaald welk(e) vegetatietype(n) kan (kunnen) ontstaan op basis van de voor de nieuwe inrichting berekende grondwaterstanden. Alshet verloop daarvan potenties biedt voor meerdere vegetatietypen is een verdere analyse uitgevoerd op basisvan de pH/basenverzadiging. De interpretatie van de
grondwaterstanden verloopt via de doorJansen (1992, 1993) voorgestelde 'duurlijnen
methode'. Waar nodig is op grond van kennis van de bodem, de hydrologie, het voorkomen van plantensoorten en literatuurgegevens de zuurgraad geschat en vergeleken
met de voor grondwaterafhankelijke vegetatietypen bekende waarden. Tenslotte is bij
de analyse een onderscheid gemaakt tussen bos- en kruidachtige vegetaties. Daarmee
is een basis gelegd voor onderscheid bij een ontwikkeling met een extensief of juist
een intensief beheer van de natuurgebieden.
De resultaten van de vegetatiekundige analyse worden besproken in § 6.4. Voor een
uitgebreide behandeling van uitgangspunten, methoden en resultaten wordt verwezen
naarJansen en Van Buuren (1993) enJansen (1993).

6.2 Het plangebied
6.2.1 De keuze en begrenzing van het

plangebied

Het plangebied voor het NADORST-project (figuur 6.1) maakt deel uit van de grondwaterstromingsstelsels in de Sallandse Heuvelrug (figuur 4.15). Aan de west- en zuidzijde
wordt het gebied begrensd door de grondwaterscheiding op de heuvelrug en van de
stroomtakken van Rijssen (Gieske, 1990). De regionale drainage basis - het riviertje de
Regge -vormt de noord-oostelijke gebiedsgrens. Deze begrenzing betekent dat het
plangebied een hydrologische eenheid vormt.
De heuvelrug, waar de voornaamste infiltratiegebieden liggen, is grotendeels met bos
en natuurterreinen bedekt. De vlakke, open gebieden aan de voet van de stuwwal - de
(voormalige) kwelzones - zijn in landbouwkundig gebruik. Op de dekzandruggen
langs de Regge waar Gieske (1990) een gesuperponeerd grondwaterstromingsstelsel
onderscheidt, bevinden zich restanten van het hoevenlandschap met verspreide bebouwing en kleine landschapselementen. Aan de randen van het plangebied liggen een
drietal plaatsen, waarvan met name Rijssen een aanzienlijke oppervlakte beslaat. Een
aantal grote wegen en spoorlijnen doorsnijdt het gebied. Nabij Holten bevindt zich een
grondwaterpompstation.
De keuze om dit gebied in beschouwing te nemen komt uit een aantal verschillende
overwegingen voort. Aan de ene kant zijn dat de specifieke abiotische en grondgebruikskenmerken. De goede doorlatendheid van de gestuwde formaties, het grote
hoogteverschil en de door de hoefijzervorm van de stuwwal gunstige oppervlakteverhouding tussen infiltratie- en exfiltratiegebieden, veroorzaken een hoge kweldruk in de
lage(re) gebiedsdelen. Erisveel water beschikbaar op een relatief kleine oppervlakte
kwelgebied, waardoor het te onttrekken landbouwareaal verhoudingsgewijs gering is.
Bovendien leidt het grote aandeel natuur- en bosgebieden in de infiltratiezones (in
combinatie met de verblijftijd in de ondergrond) tot een zeer goede kwaliteit van het
kwelwater. Hiermee lijkt een basisvoorwaarde vervuld om duurzaam een hoge kwaliteit van het te produceren water te kunnen waarborgen.
De tweede overweging voor de gebiedskeuze is beleidsmatig van aard. In het Natuurbeleidsplan (Anonymus, 1989-a) zijn het kwelgebied en het dal van de Regge als
natuurontwikkelingsgebieden aangeduid. Deze aanspraken worden gelijktijdig met het
landinrichtingsproject 'Rijssen' nader begrensd7. Bovendien dreigt in de regio Twente
een tekort aan mogelijkheden voor de winning van drinkwater. Een toename van de
productie uit de Holterberg -aanvullend op de reeds bestaande capaciteit van 2,5 miljoen m3 per jaar - past niet in het anti-verdrogingsbeleid van de provincie. Naar alternatieve mogelijkheden zonder verdrogende effecten wordt dan ook naarstig gezocht.
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6.2.2 De

landschapsanalyse

De geologische

genese

De processen inde Tertiaire en Kwartaire geologische perioden alsbeschreven in
hoofdstuk 4zijn bepalend voor de opbouw en (macro) morfologie van het plangebied:
gestuwde (deels grofzandige) formaties, doorsneden door een fijnvertakt patroon van
(smeltwater) erosiedalen, metaande voet daarvan een laagte methier en daardekzandruggen enkoppen tot aanhet markante dalvan de Regge (figuur 6.3). Hetvochtige klimaat vanhet Holoceen, noggestimuleerd door het verdwijnen vanhet oerbos,
heeft inde vlakke laagten geleid totde vorming van(hoogveen)moerassen. Door overstromingen vande Regge isplaatselijk een laag klei op de zandbodems afgezet.

De occupatie
De oudste kaarten vanhetstudiegebied weerspiegelen het landschap zoals datten
tijde vanhet essen-landbouwsysteem isgevormd. Deeerste nederzettingen en akkers
zijn ontstaan op de flanken vande stuwwallen en op de relatief hogere dekzandruggen
en -koppen langs de Regge (figuur 6.4-a). Hier zijn de enkeerdgronden gevormd. De
beekeerdgronden in het Reggedal boden ruimte voor weide- en hooilanden. Deze cultuurgronden liggen alseilanden temidden vande uitgestrekte, open heidevelden en
veengebieden (respectievelijk de podzol- en veenbodems).
De ontwikkelingen in landbouw en industrie aanhet einde vande negentiende enin
de twintigste eeuw leidden totgrote veranderingen inhet gebied (figuur 6.4-b). De
natte, woeste gronden zijn ontgonnen voor de landbouw. Hetopen, onbebouwde
karakter vandevlakke laagte bleef daarbij grotendeels gehandhaafd. Op de woeste
gronden van de stuwwal werd naaldhout aangeplant ofvond spontane bosopslag
plaats doordat het traditionele gebruik (begrazing met schapen) verdween. Het nietagrarisch ruimtebeslag issterk toegenomen. Het meest opvallend daarbij isde uitbreiding van de bebouwing envanhet infrastructurele netwerk.

Een ecologische typering van het gebied
Het uitgesproken reliëf, de hydrologische condities en de bodemkundige opbouw
leiden tot een grote rijkdom aangradiënten inhet gebied. Deze komen -in verband
met hetintensieve grondgebruik -evenwel nauwelijks in de flora en fauna tot uitdrukLegenda/ Legend
stuw-ensmeltwaterheuvels metingesneden
daten (infiltratiegebieden) / ice-pushed ridges
witherosion valleys (infiltration areas)

vlakke laagten (exfiltratiegebied) /
lowwetplains (exfiltration areas)
dalvandeRegge/
valley ofthe Regge

^ >

Figuur 6.3
De landschapsanalyse van deNADORST-studie. de morfologie van hetgebied wordt gedomineerd door de stuwwalen, het dal van deReggeen de daartussen gelegen (natte) laagte.

Figure 6.3
The landscape analysis in theNADORST-study: the morphology of the area isdominated by the ice-pushed ridges, the valley of the Reggeand the low, wetplain in between.
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bouwland /
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grass land
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Figuur 6.4
De landschapsanalyse van de NADORST-studie: het grondgebruik in het studiegebied in 1783 (a) en 7984 (b)
weerspiegelen ingrijpende ruimtelijke veranderingen.

Figure 6.4
The landscape analysis in the NADORST-study: the land-use in the study area of 1783 (a) and 1984 (b) reflect
radical spatial transformations.

king. Het gaat dan ook om potentiële situaties. De belangrijkste actuele waarde van het
plangebied wordt gevormd door het uitgebreide complex van (naald)bossen en deels
vergraste heideterreinen op de stuwwallen. Buiten deze droge terreinen bieden de
broekbossen en graslanden van de Zunasche Heide ruimte aan bijzondere vegetaties.
In het eigenlijke (voormalige) kwelgebied komen alleen langs de slootkanten floristisch interessante begroeiingen voor.

6.2.3 De hydrologische
De historische

analyse

situatie

De geologische ontstaansgeschiedenis geeft aanleiding tot een geohydrologische
schematisatie waarbij in het grootste deel van het plangebied één watervoerend pakket
wordt onderscheiden (figuur 6.5). In noord-oostelijke richting geven de slecht doorlatende afzettingen uit het Pleistoceen van nâ de landijsbedekking (Formatie van
Drenthe) aanleiding tot het onderscheid van twee watervoerende pakketten. Naar het
westen toe worden de als hydrologische basis te beschouwen tertiaire kleien op steeds
grotere diepte aangetroffen. Samen met de zandige stuwwallen leidt dit in die richting
tot een steeds dikker watervoerend pakket.
Vanaf de infiltratiegebieden op de (flanken van de) stuwwallen stroomt het grondwater
in overwegend noord-oostelijke richting naar de aangrenzende laagten en naar het dal
van de Regge (figuur 6.6). Binnen dit regionale stromingsstelsel zijn diverse onderdelen
te onderscheiden op grond van het voorkomen van secundaire grondwaterscheidingen. Zo kan er een onderscheid worden gemaakt tussen de stroomtakken van de
Noetselerberg, de Holterberg, de Zuurberg, de Friezenberg en de Rijsserberg (Gieske,
1990). De gunstige condities voor grondwaterstroming - een zandig ontwikkeld, relatief
diep watervoerend pakket - leiden ertoe dat het neerslagoverschot hier voornamelijk
via grondwaterstroming wordt afgevoerd. De ingesneden beekdalen zijn dan ook voor
het grootste gedeelte niet watervoerende, droge dalen8. Het gesuperponeerde reliëf
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WVP/AQF =watervoerend pakket/aquifer
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Figuur 6.5
De hydrologische analyse van de NADORST-studie: de geologischeformaties en geohydrologische schematisatie
van hetgebied in watervoerende pakketten en slecht doorlatende lagen boven de hydrologische basis.
Figuur 6.5
The hydrological analysis of the NADORST-study: thegeologicalformations and the geohydrological schematic
zation in aquifers and aquitards on top of the hydrological base.
Bron / Source :Haak, 1985 en Fbbers en Visschers, 1983.

van dekzandruggen en -koppen leidt tot lagere orde stromingsstelsels, waarvan die bij
Zuna (Gieske, 1990) de voornaamste is.
In de kwel- of exfiltratiegebieden komt het grondwater tot in en aan het maaiveld. De
permanent natte condities hebben geleid tot het ontstaan van veen- en moerasgebieden. De historische kaarten, maar ook de bodemkaart 1:10.000 doet vermoeden dat
hier enige (veen)stroompjes tot ontwikkeling zijn gekomen9. Langs de Regge trad veelvuldig inundatie op, getuige de gronden met een kleidek die hier worden aangetroffen.
Ook op plekken waar de afvoer van water stagneerde zijn veengebieden ontwikkeld.
Een voorbeeld hiervan in het studiegebied treffen we aan in een komvormige laagte
tussen de Zuurberg en de Friezenberg: het Elsenerveen. Een leemlaag in de ondergrond belemmert hier de grondwaterafvoer.

De huidige

situatie

De ontwikkelingen in het grondgebruik sinds het begin van de 19e eeuw, met
name de ontginning van de veengebieden, de intensivering van het landbouwkundig
grondgebruik, de uitbreiding van het urbane gebied, de start van de grondwaterwinning op de Holterberg en de bosontwikkeling op een groot deel van de infiltratiegebieden, hebben een grote invloed uitgeoefend op de kwantitatieve en kwalitatieve eigenschappen van de hydrologische landschapsstructuur. In figuur 6.7 is de huidige situatie
getypeerd.

Daling van de

grondwaterstanden

De ontginning van de veengebieden -eerst op kleine schaal ten behoeve van de
turfwinning, later meer systematisch voor de uitbreiding van het cultuurland -en de
intensivering van het landbouwkundig grondgebruik isgepaard gegaan met de aanleg
van een intensief ont- en afwateringsstelsel (figuur 6.7). De uitgangen van de grondwaterstromingsstelsels vallen nu grotendeels samen met de diep ingegraven waterlopen.
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Figuur 6.6 De hydrologische analyse van de NADORST-studie: een typering van de hydrologische landschapsstructuur in de historische situatie.
Figure 6.6 Thehydrological analysis of the NADORST-study: a characterization of the hydrological landscape
structure in the historic situation.
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Figuur 6.7 De hydrologische analyse van de NADORST-studie: een typering van de hydrologische landschapsstructuur in de huidige situatie.
Figure 6.7 Thehydrological analysis of the NADORST-study: a characterization of the hydrological landscape
structure in thepresent situation.

135

Kwelverschijnselen blijven bijgevolg beperkt tot slootranden en enige plekken in de
allerlaagste terreingedeelten. Een tweede belangrijke factor die tot daling van de grondwaterstanden heeft geleid is het pompstation op de Holterberg, waar gemiddeld zo'n
2,5 miljoen m3 per jaar wordt gewonnen. Deze winning heeft ook een aanzienlijk
effect op het patroon van grondwaterstroming. Gieske (1990) spreekt in dit verband
van een nieuw, kunstmatig grondwaterstromingsstelsel, dat zich deels ook ten westen
van de oorspronkelijke grondwaterscheiding manifesteert. De diepe grondwaterstroming naar het dal van de Regge wordt in de directe omgeving van de winputten afgevangen. Elders zijn deze diepe stroomtakken nog wel aanwezig. Op kleinere schaal
draagt de winning van grondwater voor industriële en agrarische doelen bij aan het
verdrogingsvraagstuk. Tenslotte hebben ook het toegenomen areaal verharde oppervlak en naaldbos aanzienlijke hydrologische effecten.

De kwaliteit van het water
De toegenomen intensiteit van het grondgebruik heeft voorts gevolgen voor de
samenstelling of kwaliteit van grond- en oppervlaktewater. Beoordeeld naar de I.M.P.normen voor zuurstofhuishouding en biologische kwaliteit werd het water in de Regge
in 1987 in klasse 3 ("matig") ingedeeld. De Maatgraven scoorde in dat jaar respectievelijk klasse 2("goed") voor wat betreft de zuurstofhuishouding in klasse 3 ("matig") voor
de biologische kwaliteitsbeoordeling (Anonymus, 1989-b). De relatief goede kwaliteit
van het water in de Maatgraven kan - ondanks de hoge gebruiksintensiteit - verklaard
worden uit de toestroming van (diep) grondwater van hoge kwaliteit. Dit is immers
voor een groot deel afkomstig uit onder bos-en natuurgebied gelegen infiltratiegebieden.

6.3 De planvorming op het strategisch niveau:
ruimtelijke modellen
6.3-1Een uitwerking

van de

hoofddoelstelling

De planvorming, en met name de evaluatie van planvoorstellen daarbinnen,
behoeft een uitwerking van het globale hoofddoel omtrent de combinatie van drinkwaterproductie en de ontwikkeling van natte natuurgebieden10. Voor zowel de drinkwaterproductie als de natuurontwikkeling zijn hiertoe subdoelstellingen opgesteld.
Deze subdoelstellingen worden bij de evaluatie op zowel het strategische als het operationele planvormingsniveau opgevat als voorwaarden die vervuld moeten worden.
Voor de drinkwaterproductie luiden de subdoelstellingen:
- het realiseren van een constante winning van tenminste 1miljoen m3 op jaarbasis.
Deze hoeveelheid wordt beschouwd als ondergrens voor een economisch rendabele
exploitatie van het wingebied;
- het duurzaam waarborgen van de kwaliteit van het gewonnen water. Hierin wordt
voorzien door een zodanige inrichting van het plangebied, dat het gewonnen water
afkomstig is uit natuurgebieden;
- het toepassen van waterwintechnieken die perspectief bieden voor het creëren van
gunstige voorwaarden voor herstel of ontwikkeling van (natte) natuurgebieden;
- het gebruiken van 'gebiedseigen' water, dat wil zeggen dat er voor de drinkwaterproductie wordt geput uit het neerslagoverschot van het plangebied. De achtergrond
hiervan vormt het gegeven dat in het NADORST-project de natuurlijke waterkringloop
als uitgangspunt wordt beschouwd.
Overigens wordt bij de planvorming er van uitgegaan dat de bestaande grondwaterwinning nabij Holten gehandhaafd blijft.
Uit het oogpunt van de natuurontwikkeling zijn als subdoelen uitgewerkt:
- het scheppen van gunstige condities voor de ontwikkeling van natte natuurgebieden.
Feitelijk impliceert dit het vernatten van een deel van het plangebied, opdat een substantiële uitbreiding, c.q. een herstel, plaats kan vinden van het areaal met permanent
hoge grondwaterstanden;
- het veiligstellen en ontwikkelen van gradiënten: ruimtelijk continue zones waarin op
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betrekkelijk korte afstand een grote differentiatie aan milieucondities worden aangetroffen;
- het ontwikkelen van grote, aaneengesloten eenheden natuurgebied. De achtergrond
hiervan is dat dergelijke eenheden goed beheersbaar zijn en invloeden van buitenaf
relatief goed kunnen opvangen.

6.3.2 Het ontwerp van de ruimtelijke

modellen

Het basisidee dat aan het NADORST-project ten grondslag ligt is eenvoudig: ontwikkel het kwelgebied -of een voldoende groot deel daarvan - tot een nat natuurgebied en benut het daaruit afstromende, schone water voor de drinkwaterproductie. Als
onderdeel van de planvorming op het strategisch niveau zal in eerste instantie de aandacht zijn gericht op twee cruciale factoren voor de realisering van dit basisidee. Dit
zijn respectievelijk de situering en de omvang van het te ontwikkelen natuur- en drinkwaterwingebied. Door systematisch deze twee factoren te variëren zijn de ontwikkelingsmogelijkheden van het plangebied verkend.

De situering van het natuur- annex

waterwingebied

Bij de situering van het toekomstige natuur- en waterwingebied is de ligging in de
hydrologische landschapsstructuur het voornaamste punt van aandacht. Deze ligging is
bepalend voor de mate waarin via de stroming van grond- of oppervlaktewater verontreinigende invloeden uit de omringende gebieden kunnen worden verwacht. Bij de
(her)ordening van het grondgebruik als onderdeel van het ontwerp van de ruimtelijke
modellen zijn in dit verband twee verschillende uitgangspunten gehanteerd:
- of er wordt a priori van uitgegaan dat het totale bovenstroomse gebied (voor zowel
grond- als oppervlaktewater) als natuurgebied wordt bestemd. Hiermee wordt
beoogd de waterkwaliteit in het natuur- annex waterwingebied duurzaam te kunnen
waarborgen;
- of het bovenstroomse gebied mag deels ook een agrarische of urbane bestemming
krijgen. Hierbij moet de beïnvloeding van de waterkwaliteit en de droogteschade in
de landbouw via inrichtingsmaatregelen worden voorkomen.

De omvang van het natuur- annex

waterwingebied

Voor de omvang van het te begrenzen natuur- en waterwingebied zijn de voornemens in de beleidsmatige discussies omtrent het aan de landbouw voor natuurontwikkeling te onttrekken areaal als grenzen aangenomen. Een bovengrens kan aan de aanspraken uit het Natuurbeleidsplan worden ontleend. Hierin wordt de gehele landbouwkundig gebruikte oppervlakte in het plangebied als natuurgebied aangemerkt.
Het areaal zoals voorgesteld in het concept 'Begrenzingenplan voor de landinrichting
Rijssen' (Anonymus, 1992) isals ondergrens gehanteerd. In dit begrenzingenplan is een
voorstel gedaan voor uitwerking van aanspraken uit het Natuurbeleidsplan in het kader
van de voorbereiding van het landinrichtingsproject 'Rijssen'. Het gaat daarbij om een
opervlakte van circa 400 ha. Een definitieve begrenzing heeft nog niet plaatsgevonden.

De ruimtelijke

modellen

Uiteindelijk zijn door combinatie van bovenstaande overwegingen over situering en
omvang een groot aantal ruimtelijke modellen ontworpen. De vier modellen van figuur
6.8 spannen het scala aan mogelijke ontwikkelingsrichtingen van het plangebied op.
De eerste twee modellen (figuren 6.8-a en 6.8-b) zijn gebaseerd op het eerste, hierboven besproken uitgangspunt over de situering van het natuur- en waterwingebied in de
hydrologische landschapsstructuur. Beide gaan uit van een zodanige ordening van het
grondgebruik dat geen problemen met de waterkwaliteit worden verwacht. Het totale
herkomstgebied van grond- en oppervlaktewater maakt deel uit van het natuur- en
waterwingebied.
In het model Maximaal is het totale plangebied als gecombineerd natuur- en waterwingebied aangewezen. Hierbij heeft een (her)ordening van het grondgebruik plaats
gevonden als geschematiseerd in figuur 3-9-a: herordening gebaseerd op gehele regionale en daarop gesuperponeerde grondwaterstromingsstelsels. In het model Zunasche
Heide is de noordelijke stroomtak binnen het regionale grondwaterstromingsstelsel als
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gecombineerd natuur- enwaterwingebied aangeduid. Dit impliceert detoepassing van
herordening gebaseerd opdediverse stroomtakken binnen de(regionale) stelsels
(figuur 3.9-d).
De twee resterende modellen zijn opgesteld binnen het tweede, hierboven besproken
uitgangspunt over desituering van het natuur- enwaterwingebied, dus zonder de a
priori voorwaarde over debestemming van het herkomstgebied. Het model
Begrenzingenplan (figuur 6.8-c)iseen interpretatie van debeleidsmatig voorgestelde
begrenzing van derelatienota- ennatuurontwikkelingsgebieden (Anonymus, 1991).
Hierbij isvoorgesteld deze gebieden met elkaar te verbinden door een langgerekte
zone waarin defeitelijke waterwinning isgedacht. Inmodel Kwelgebied (figuur 6.8-d)
is het totale (voormalige) kwelgebied indevlakte aan devoet van destuwwalals

•••••••••

a.Model"Maximaal",gebaseerdopdeaanduidingvanhetregionale
grondwaterstromingsstelsel als natuur-enwaterwingebied,
beslaat hettotalestudiegebied./Model"Maximaal "
(maximum),isbasedonthedesignation ofthe regional
groundwater flowsystem,itincludesthecompletestudyarea.

b.Model"Zunasche Heide"gebaseerdopdeaanduidingvande
noordelijkestroomtakvanhet regionalestelselrondhetgebied
Zunasche Heideals natuur-enwaterwingebied./
Model"Zunasche Heide",basedonthedesignationofthe
northernflowbranchoftheregionalsystemaroundtheZunasche
Heidearea.

*•••

c.Model"Begrenzingenplan",gebaseerdopdeaanduidingvan
hetgebieddatinhetkadervanderuilverkaveling"Rijssen"
voor natuurontwikkelingen-bescherming isaangemerkt./
Model"Begrenzingenplan",basedonthedesignation ofthe
areasthathavebeenproposedtobecomenature reservesin
thelandconsolidation project inthearea.

•«
•••

d.Model"Kwelgebied,gebaseerdopdeaanduidingvandegehele
kwelzoneinhetcentrumvanhetstudiegebiedalsnatuur-en
waterwingebied./Model"Kwelgebied"(exfiltrationarea),based
onthedesignationoftheexfiltration zoneinthecentreofthe
studyarea.

Figuur 6.8
Ontwerpfase I van de NADORST-studie: de ruimtelijke modellen waarin het te ontwikkelen natuur- en waterwingebied is begrensd.
Figure 6.8
Design stage I of the NADORST-study: the so-called 'spatial models' with the designation of the intended nature
area and combined drinking-water production site.
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gecombineerd natuur- enwaterwingebied begrensd. Deagrarisch gebruikte zone langs
de bosrand -bovenstrooms vanhetkwelgebied -blijft daarbij gehandhaafd.
Van devier ruimtelijke modellen zijn dehydrologische karakteristieken geëvalueerd en
de consequenties voor debelangrijkste vormen vangrondgebruik beschreven.

6.33 De hydrologische evaluatie van de ruimtelijke modellen
Bijdehydrologische evaluatie zijn -perruimtelijk model -debelangrijkste veranderingen tenopzichte vandeuitgangstoestand intermen vandestationaire versiesvan
het MODFLOW rekenmodel 'vertaald'. Deze veranderingen betreffen de modellering
van hetoppervlaktewaterstelsel endeverdampingskarakteristieken vande nieuwe
natuurgebieden. Een(nieuwe) winning isnogniet indemodellen opgenomen.
Overigens zijn geen wijzigingen inhetsimulatiemodel aangebracht. Vervolgens zijn de
te verwachten hydrologische condities gesimuleerd.

Het

oppervlaktewaterstelsel

Bijhetmodelleren vanhetoppervlaktewaterstelsel iservanuitgegaan datinde
nieuwe -tevernatten -natuurgebieden debestaande waterlopen komen te vervallen.
De afvoer vanhetoppervlakkige overschot uitdeze gebieden wordt inhetmodel gesimuleerd viaeen'drainage-functie opmaaiveld'. Ditwilzeggen daterinhet computermodel eendenkbeeldige drain opmaaiveldshoogte wordt gesimuleerd diehetwater
afvoert dat-berekend door hetmodel -boven maaiveld uitzou komen.

De verdamping
De toename vanhetareaal natuurgebieden, waarin bovendien eenbelangrijkevernatting vanhetmilieu verwacht kanworden, heeft belangrijke veranderingen tot
gevolg voor deverdamping, c.q.degrondwateraanvulling indebetreffende gebieden.
In deze natte gebieden zaleenvegetatietype totontwikkeling komen meteenveel
hogere verdamping danindehuidige situatie metoverwegend grasland. BijdeMODFLOW-berekeningen isvoor deze gebieden deverdampingsfactor11 danook veranderd
van 0.6(voor grasland) in0.95 (voor natte natuurterreinen; Stalpers enVan Buuren,
1993). Voor hetinfiltratiegebied isaangenomen datgeen noemenswaardige veranderingen zullen optreden. Indeze gebieden zijn verdamping engrondwateraanvulling ten
opzichte vandeuitgangssituatie danookniet gewijzigd.
Van belang inditverband isvoorts hetaanduiden vande(potentieel) natte gebieden
waarop dehogere verdampingsfactor betrekking heeft. Ineerste instantie is hiervoor
uitgegaan vande(voorheen) natte plekken, waar eengrondwatertrap IIIofnatterkon
worden aangetroffen. Vervolgens is-nahetdoorrekenen metMODFLOW - nagegaan
in hoeverre erinhetbetreffende ruimtelijk model opdieplekken ook daadwerkelijk
natte milieucondities kunnen worden verwacht. Dehiervoor aangelegde criteria zijn
voor respectievelijk hetzomer- enhetwinterhalfjaar degemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) endegemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) vande grondwatertrap
III;datwilzeggen grondwaterstanden hoger dan40, respectievelijk 60cm beneden
maaiveld. Werd niet aandeze criteria voldaan, danheeft eenbijstelling vande invoer
van deverdampingsfactoren plaats gevonden. Deze iteratie isnetzolang doorgevoerd
tot datingevoerde enberekende 'natte plekken' metelkaar in overeenstemming
waren.

De nieuwe hydrologische

condities

De berekeningen metdestationaire versies vanhetMODFLOW model duiden voor alle modellen -opeenvernatting tenopzichte vandeuitgangssituatie (figuur 6.9).
Zowel deabsolute waarden daarvan alsdebetrokken arealen variëren permodel. Voor
deze factoren kandevolgende oplopende reeks worden afgeleid: Begrenzingenplan,
Zunasche Heide, Kwelgebied, Maximaal. Indelaatste twee modellen worden verhogingen tot0.8m berekend.

6.3-4De evaluatie van het

grondgebruik

Deze evaluatie betreft eenglobale beoordeling vandegevolgen vande ruimtelijke
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a.Grondwaterstandsverhogingen tengevolgevanModel "Maximaal"voorwinter (links) enzomer (rechts)./ Raiseof
groundwatertables causedbyModel"Maximaarforthewinter(left)andthesummer(right) situations.

b.Grondwaterstandsverhogingen tengevolgevanModel"Zunasche Heide"voorwinter (links) enzomer (rechts)./ Raise of
groundwatertablescausedbyModel"Zunasche Heide"forthewinter(left) andthesummer(right)situations.

c.Grondwaterstandsverhogingen tengevolgevanModel "Begrenzingenplan" voorwinter (links)enzomer (rechts)./Raiseof
groundwatertablescausedbyModel"Begrenzingenplan"forthewinter(left)andthesummer(right) situations.

Figuur 6.9
Ontwerpfase I van de NADORST-studie:
de hydrologische evaluatie. De nieuwe
hydrologische condities zijn getypeerd
per ruimtelijk model via de berekende
grondwaterstandsverhogingen in de
winter en de zomer.
De gepresenteerde resultaten zijn totstand
gekomen via berekeningen met een op het
pakket MODFLOW em gebaseerdgrondwaterstromingsmodelvoor het plangebied.

d.Grondwaterstandsverhogingen tengevolgevanModel"Kwelgebied"voorwinter (links)enzomer (rechts)./Raise of
groundwatertablescausedbyModel"Kwelgebied*forthewinter(left) andthesummer(right)situations.

0.0
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Figure 6.9
Design stage I of the NADORST-study:
the hydrological evaluation. The new
hydrological conditions caused by the
spatial models expressed by the computed raise ofgroundwater tables in winter and summer.
Thepresented results are calculated witha
groundwater flowsimulation model for the
study area basedon the MODFLOW6™package.

modellen voor de meest relevante vormen van grondgebruik: drinkwaterwinning,
natuur en landbouw. De basis voor de evaluatie is de te verwachten nieuwe hydrologische situatie.

Drinkwaterwinning
De hoeveelheid water die per ruimtelijk model kan worden gewonnen is in dit verband het cruciale gegeven. Als - ook uit ecologisch perspectief verantwoorde - winbare
hoeveelheid water is hier het zogenaame oppervlakkig overschot uit de natuurgebieden aangemerkt. Dit is het water dat ook onder meer 'natuurlijke' condities deze zwak
hellende gebieden -na verdamping, et cetera -als oppervlaktewater zou verlaten.
Deze winbare hoeveelheid is via massabalansberekeningen in MODFLOW benaderd
door na te gaan hoeveel water er 'overblijft' in de modelelementen van het natuurgebied waar waterstanden boven maaiveld worden berekend.
De samenvatting van deze berekeningen in tabel 6.1 brengt aanzienlijke verschillen
tussen de ruimtelijke modellen aan het licht. In alle gevallen worden de jaartotalen
voornamelijk door de winterhoeveelheid bepaald. Voor het realiseren van een constante winning zonder noemenswaardige verdrogingseffecten moet tweemaal de zomerhoeveelheid als maatgevend worden beschouwd. De modellen Begrenzingenplan en
Zunasche Heide voldoen dan niet aan het hiervoor te hanteren criterium voor economische exploitatie (minimaal 1miljoen m3 constant -dat wil zeggen gelijkelijk verdeeld over het winter- en het zomerhalfjaar - te winnen).

Natuur
Naast de omvang en de ruimtelijke configuratie van de (nieuwe) natuurgebieden
zijn de daarbinnen te verwachten hydrologische condities een onderscheidend gegeven bij vergelijking van de modellen. Per model zijn deze condities, op basis van een
eenvoudige typering, in kaart gebracht (figuur 6.10). De grootste arealen met natte tot
zeer natte gebieden komen voor in de modellen Maximaal en Kwelgebied. Opvallend
ishierbij het grote verschil tussen de modellen Kwelgebied en Begrenzingenplan.
Hoewel een groot deel van de nieuwe natuurgebieden hier overeenkomt, is het aandeel natte tot zeer natte gebieden in het eerstgenoemde model aanzienlijk groter.
De macrogradiënt van stuwwal tot Reggedal zal in model Maximaal volledig tot ontwikkeling kunnen komen. In model Kwelgebied is de koppeling tussen de natuurgebieden op de stuwwal en het nieuwe natte natuurgebied zwak. Microgradiënten op
basis van de detailpatronen van ruggen en laagten zijn in alle modellen voorhanden.

Landbouw
Naast de te onttrekken oppervlakte, de relatie daarvan met de ligging van de boerderijen en de versnippering van het landbouwareaal is de ontwateringssituatie van de
resterende landbouwgebieden in dit verband belangrijk. In de kaarten van figuur 6.11
zijn hiertoe het totale landbouwareaal en de agrarisch als 'te nat' te interpreteren gronden daarbinnen weergegeven. Hoewel vernatting naast negatieve in specifieke gevallen ook positieve effecten kan hebben - door een vermindering van de droogteschade
- wordt in dit kader alleen ingegaan op een aanduiding van de als 'te nat' te beschouwen landbouwgronden. In het landbouwstructuuradvies ten behoeve van de landinSeizoen / Season

Winbare hoeveelheid in miljoenen m3 (percentage van
Yieldin mitions of m3 (percentage of total amount)

totaal) /

Maximaal

Kwelgebied

Zunasche
Heide

Begrenzingenplan

winter/ winter

4.13 (79%)

3.48 (81%)

1.32 (87%)

0.80 (85%)

zomer / summer

1.12 (21%)

0.80 (19%)

0.20 (13%)

0.14 (15%)

totaal/ total

5.25 (100%)

4.28 (100%)

1.52 (100%)

0.94 (100%)

Tabel 6.1.
De 'maximaal winbare hoeveelheden' per ruimtelijk model, uitgesplitst naar winter-, zomer- en jaargemiddelden.
Table 6.1
The maximum yieldsfor the 'spatial models' in summer, winter and over tbe year.
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richting 'Rijssen' (Anonymus, 1990-c)worden gronden met een grondwatertrap III of
natter alstenat aangemerkt. Deze condities zijn indeze fase van het onderzoek benaderd door na tegaan waar de berekende wintergrondwaterstanden hoger liggen dan
0.2 mbeneden maaiveld éndezomergrondwaterstanden hoger zijn dan 0.8 m beneden
maaiveld. Deze waarden zijn de(natte) grenswaarden van respectievelijk deGHGen
de GLG behorend bij grondwatertrap III.
Het model Maximaal heeft tot gevolg dat delandbouw uit het gebied verdwijnt. Een

a.Model"Maximaal"/Model "Maximaal'

b.Model"ZunascheHeide"/Model"Zunasche Heide"

c.Model"Begrenzingenplan"/Model "Begrenzingenplan"

d. Model"Kwelgebied"/Model "Kwelgebied"

Legenda / Legend
^HIH

bovenmaaiveld/abovegroundlevel
0-20mbenedenmaaiveld/0-20mbelowgroundlevel
0.2-0.8mbenedenmaaiveld/0.2-0.8mbelowgroundlevel
> 0.8m benedenmaaiveld/>0.8mbelowgroundlevel
bestaandnatuurgebied/ existingnaturearea
grensnatuur-annexwaterwingebied/bordernatureareaanddrinking waterproductionsite

Figuur 6.10
Ontwerpfase I van de NADORST-studie: de evaluatie van het grondgebruik voor het aspect 'natuur'. Per ruimtelijk model zijn het totale areaal natuurgebied en de daarbinnen te verwachten hydrologische condities weergegeven.
Degepresenteerde resultaten zijn tot stand gekomen via berekeningen met een op het pakket MODFLOW 6 " 1 gebaseerd
grondwaterstromingsmodelvoor het plangebied.
Figure 6.10.
Design stage I of the NADORST-study: the evaluation of land-use concerning the aspect of nature conservation.
Foreach spatial model the total area of nature reservesand thepredicted hydrological conditions are reflected.
Thepresented resultsare calculated withagroundwater flowsimulation model for thestudy area based on the MODFLOW6™
package.
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kaart die betrekking heeft opdit model ontbreekt dan ook infiguur 6.11. Het aandeel
te natte landbouwgronden isindemodellen Begrenzingenplan enKwelgebied relatief
gering. Anderzijds ishet resterende agrarische areaal juist indeze modellen sterk versnipperd. Bij model Zunasche Heide wordt inhet noordelijk gebiedsdeel een groot
deel van dehuiskavelgebieden aan het gebruik onttrokken.

6.3S De keuze vaneenontwikkelingsrichting:

het model

Kwelgebied

De gunstige uitkomsten voor de twee centrale aspecten indeevaluatie -het winbare oppervlakkige overschot endevernatting -hebben geleid tot dekeuze voor een
nadere ontwikkeling van het plangebied opbasis van het model Kwelgebied. Verder
blijven indit model dehuiskavelgebieden inbelangrijke mate voor delandbouw
beschikbaar enkan het model worden gezien als een uitbreiding van debeleidsmatig
voorgestelde ontwikkelingsrichting van het gebied.
Een aantal zwakke punten van het ruimtelijk model Kwelgebied zijn tegelijkertijd

a.Model"Zunasche Heide"/ Model"Zunasche Heide"

b.Model"Begrenzingenplan"/ Model "Begrenzingenplan"

Legenda / Legend
landbouwgebied/
agriculturalarea
tenatlandbouwgebied/
agriculturalareathatneedsdrainage
geen landbouwgebied/
noagriculturalarea
c. Model"Kwelgebied"/Model "Kwelgebied"

Figuur 6.11
Ontwerpfase I van de NADORST-studie: de evaluatie van het grondgebruik voor bet aspect 'landbouw'. Per
ruimtelijk model zijn het totale areaal landbouwgebied en de berekende, als "tenat" gekwalificeerde landbouwgebieden weergegeven.
NB: Model 'Maximaal'ontbreekt indezeevaluatie daar het gehele areaal landbouwgebieden inditmodel verdwijnt. Degepresenteerde resultaten zijntotstand gekomen via berekeningen met een op het pakket MODFLOW em gebaseerd grondwaterstromingsmodel voor het plangebied.
Figure 6.11.
Design stage I of the NADORST-study: the evaluation of land-use concerning agriculture. Foreach spatial
model the total area of agricultural lands and the agricultural lands that need drainage (as a consequence of
higher groundwater tables) are reflected.
NB: Themodel 'Maximaat' ismissing in thisevaluation whileinthismodelail agricultural lands willdisappear.6171
Thepresented
resultsare calculated withagroundwater flowsimulation model for thestudy areabased on the MODFLOW package.
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oudebegrenzing/original borders
nieuwebegrenzing/adoptedborders

Figuur 6.12
Ontwerpfase 1van de NADOKST-studie: keuze van een ontwikkelingsrichting voor de tweede ontwerp-stap. Het
model 'Kwelgebied' met aangepaste begrenzingen.
Figure 6.12
Design stage 1of the NADORST-study: the choice of a spatial model that will he elaborated in the second design
stage. The model 'Kwelgebied* with adapted borders.

ondervangen door de begrenzing bij te stellen (figuur 6.12). Op een aantal plaatsen is
het gebied uitgebreid tot aan de bestaande bos- en natuurgebieden. Hiermee ontstaan
betere perspectieven voor ontwikkeling van de macrogradiënten in het gebied, zoals
die van stuwwal tot Reggedal. Voorts is er naar gestreefd het resterende landbouwgebied in grotere eenheden te concentreren: op de stuwwalflank en rondom Zuna.
Tenslotte is de begrenzing aangepast aan bestaande topografische en grondgebruiksgrenzen.
Een probleem van een ontwikkeling op basis van model Kwelgebied is de situering
van het natuur- en waterwingebied benedenstrooms van een landbouwzone, waardoor
de beïnvloeding van de waterkwaliteit niet uitgesloten is. In deze studie is dit probleem
als een uitdaging voor verdere studie opgevat. De planvorming in de operationele fase
is dan ook mede gericht op de oplossing van dit vraagstuk, gebruikmakend van de
planningsmaatregelen voor manipulatie van de hydrologische landschapsstructuur (zie
§3.3.3).

6.4 De planvorming op het operationele niveau:
het inrichtingsplan
6.4.1 Inleiding
Het model Kwelgebied istot een inrichtingsplan op schaal 1:10.000 uitgewerkt
door een cyclische afwisseling van ontwerp en hydrologische evaluatie. Daarbij zijn
afwisselend de volgende activiteiten uitgevoerd:
- het bedenken van planvoorstellen;
- het vertalen daarvan in termen van het MODFLOW-rekenmodel;
- het bepalen van de hydrologische gevolgen van de ingrepen;
- het bijstellen van de voorstellen.
Deze 'trial-and-error' methode isvoortgezet totdat een hydrologische inrichting is verkregen, waarmee de doelstellingen over waterproductie en natuurontwikkeling konden worden gerealiseerd (zie: Stalpers en Van Buuren, 1993).

6.4.2. Het

inrichtingsplan

De nieuwe hydrologische inrichting van het plangebied omvat de volgende ingrepen: - een verandering van het bodemgebruik;
- de introductie van een nieuwe winlocatie;
- een wijziging van het oppervlaktewaterstelsel.
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Het

bodemgebruik

Voor het infiltratiegebied op de stuwwal is voorgesteld het naaldbos deels te vervangen door korte begroeiingen met een geringere verdamping, opdat een half-open
vegetatiestructuur ontstaat. Dit vergroot de grondwatervoeding en daarmee de hoeveelheid water die in het kwelgebied voor de combinatie van drinkwaterproductie en
natuurontwikkeling ter beschikking komt. In de natte natuurgebieden is rekening
gehouden met het ontstaan van moerasvegetaties die aanzienlijk meer verdampen dan
het grasland in de uitgangstoestand12.

De

waterwinning

Voor de methode van drinkwaterwinning zijn verschillende mogelijkheden denkbaar. In figuur 6.13 zijn hiervan een aantal aangegeven. Ter oriëntatie is in 6.13-a de
conventioneel in de zandgebieden van Nederland gebruikte methode geschematiseerd.
Het gaat hier om het oppompen van grondwater op grote diepte door een veld van
winputten in gebieden met dikke watervoerende pakketten (veelal infiltratiezones op
stuwwallen en andere terreinverheffingen). Deze wintechniek kan tot de ontregeling
van gehele (regionale) grondwaterstromingsstelsels leiden.
De figuren 6.13-b tot en met 6.13-f schetsen een aantal alternatieve wintechnieken,
waarbij de gevolgen voor de betreffende stromingsstelsels minder ingrijpend zijn. Zo is
het denkbaar om - in de onmiddelijke nabijheid van een bestaand diep puttenveld diepinfiltratie toe te passen van water dat van elders afkomstig is (figuur 6.13-b). Deze
techniek wordt nu in de duinen van West-Nederland beproefd. Een ander mogelijkheid
is het plaatsen van een uitgebreid netwerk van kleine, ondiepe pompputten aan de uitstroomkant van een grondwaterstromingsstelsel (figuur 6.13-c). Door een uitgekiend
winbeleid kan op deze wijze de beïnvloeding van de oorspronkelijke stromingsstelsels
lokaal van karakter blijven.
Een volgende variant isweergegeven in figuur 6.13-d. Hierbij wordt oppervlakkig
afstromend water verzameld in een leidingensysteem, waaromheen ondiepe winputten
gelegen zijn. Deze methode, waarbij onder invloed van de ondiepe pompputten
oppervlaktewater geforceerd via oevers en bodem van de leidingen infiltreert, wordt
'oeverinfiltratie' genoemd. Wanneer bij deze techniek de omvang van de winning
wordt aangepast aan de oppervlakkig aangevoerde hoeveelheid water, dan is sprake
van een minimale beïnvloeding van de betrokken stromingsstelsels. Behalve een stelsel
van verzamelleidingen is het ook denkbaar deze oeverinfiltratie toe te passen in combinatie met een open waterreservoir waarin het oppervlakkig afstromend water wordt
verzameld (figuur 6.13-e).
In het laatste diagram is een rechtstreekse winning uit het oppervlaktewater geschematiseerd (figuur 6.13-0. Deze wintechniek leidt - mits weer het hiervoor gememoreerde
evenwicht wordt ingesteld -tot de geringst denkbare beïnvloeding van de oorspronkelijke hydrologisch condities.
Bij alle besproken winningsmethoden zou een bestemming als natuurterrein van het
herkomstgebied, een goede waarborg betekenen voor de kwaliteit van het gewonnen
water.
Voor het NADORST-project is uiteindelijk gekozen voor een combinatie van de methoden als weergegeven in de figuren 6.13-d en e. In het plangebied leidt de toepassing
hiervan tot het waterwinningssysteem als geschematiseerd in figuur 6.14. Een aantal
van de planningsmaatregelen uit 3-3zijn in dit winsysteem toegepast.
Het verzamel- en infiltratieveld isgesitueerd in een gedeelte van het laag gelegen kwelgebied. Het overschot aan water uit de omringende natuurgebieden - dat deze zwak
hellende gebieden onder natuurlijke omstandigheden als oppervlaktewater zou verlaten -stroomt via de aanvoerleidingen naar het wingebied. Hier infiltreert het water en
wordt het na een verblijf in de ondergrond via ondiepe pompputten onder de bodem
van de sloten gewonnen. Zijn de gewonnen hoeveelheid en de aanvoer met elkaar in
evenwicht, dan kan een hoog waterpeil in de infiltratiesloten gehandhaafd blijven.
Daardoor blijft -ondanks de winning - de beïnvloeding van het grondwaterpeil tot de
directe omgeving van de putten beperkt.
De hoeveelheid water waarbij winning en aanvoer in evenwicht zijn gedurende het
jaar, isvergroot door gebruik van een spaarbekken13. Het bekken wordt gevoed met
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Figuur6.13 OntwerpfaseIIvan deNADORST-studie: een overzicht van drinkwater-productietechnieken. Erzijn alternatievetechnieken denkbaar die dehydrologischesystemen minder beïnvloedendan deconventionele winning van
grondwater opgrote diepten.
a. Deconventionele techniek: de winning vangrondwater viaeendiepputtenveld.
b.Deproductie van drinkwater viagrondwaterwinning metgelijktijdigekunstmatige infiltratievan oppervlaktewater.
c.Deproductie van drinkwater via hetoppompenvan grondwater uit eenondiepputtenveld aan de uitgang van een
grondwaterstromingsstelsel.
d.Deproductie van drinkwater via oeverinfiltratievia eenondiepputtenveld rond eenwaterloop.
e.Deproductie van drinkwater viaoeverinfiltratie viaeen ondiepputtenveld rond een water-reservoir.
f. Deproductie van drinkwater viadirectewinning uit een water-reservoir.
Figure6.13 Design stageIIoftheNADORST-study: an overviewofdrinking waterproduction methods.Alternative
methods-that affecthydrologicalsystems less than theconventional methodofpumping deepgroundwater - may be
applied.
a. Theconventional method: thepumping ofgroundwater atgreatdepths.
b. The production ofdrinking waterbypumping groundwater and ,at thesame time,artificial infiltration ofsurface
water.
c. The production ofdrinking waterbysuperficialpumping ofgroundwater in exfiltration areas ofgroundwater flow
systems.
d. Theproduction ofdrinking waterbypumping waterafterinfiltration through thebanks ofaseries of watercourses.
e. Theproduction ofdrinking water bypumping waterafter infiltration through thebanks ofa water-reservoir.
f. Theproduction of drinking water bypumping water directlyfrom a water reservoir.
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Figuur 6.14
Ontwerpfase II van de NADORST-studie: hetprincipe van de drinkwater productie in het inrichtingsplan. Er is
gekozen voor een systeem met oeverinfiltratie via een ondiepputtenveld rond een waterloop (figuur 6.13-d).
a. De hydrologische positie van het infiltratieveld. Het infiltratieveld wordt gevoed met het overschot van water
uit het nieuwe natuurgebied in de kwelzone en met schoon grondwater dat infiltreert in het natuurgebied op
de stuwwal.
b. Het infiltratieveld. Het oppervlakkige overschot wordt via ondiepe pompputten gewonnen. Bij een evenwicht
van aangevoerde en afgepompte hoeveelheden blijft de invloed op de grondwaterspiegel beperkt tot de directe
omgeving van de pompputten.
Figure 6.14
Design stage II of the NADORST-study: a schematic diagram of the drinking waterproduction asproposed in
the landscape plan. It concerns the method ofpumping water after infiltration through the banks of a series of
water courses (compare tofigure 6.13-d).
a. The hydrological position of theproduction site. Theproduction site issupplied with surplusses of water from
the new nature areas in the exfiltration zone and with clean groundwater that infiltrates in the nature areas
on top of the ice-pushed ridge.
b. Theproduction site. Thesurplussesfrom the surrounding nature areas arepumped up using shallow wells.
When an equilibrium is maintained between supplied and pumped quantities, the effects on the groundwater
tables will be very local.

een deel van het grote overschot aan water uit de natuurgebieden in het winterhalfjaar14. In de zomer kan het opgeslagen water worden benut om ook bij een grotere
winning dan het in die periode beschikbare overschot een voldoende hoog peil in de
infiltratiesloten te handhaven.
Bij de keuze voor het winsysteem hebben -naast de te verwachten gunstige effecten
op het grondwaterniveau -nog andere redenen meegewogen. Het verblijf in de
ondergrond leidt -ten opzichte van rechtstreekse winning van oppervlaktewater - tot
een betere kwaliteit van het gewonnen water. De bodempassage zuivert het geïnfiltreerde water van eventuele microbiële verontreinigingen15. Een overweging is voorts
de concentratie van voorzieningen en ingrepen in het gebied die met het gekozen systeem samenhangen, waardoor in het grootste deel van het lage gebied de oorspronkelijke kwelomstandigheden ongestoord tot ontwikkeling kunnen komen. Bovendien
brengt de concentratie voordelen voor het beheer (bereikbaarheid, onderhoud van de
installaties) en voor de beheersbaarheid (weren van ongewenst bezoek) met zich mee.
Tenslotte maakt het opslagbekken een relatief grote, constante winningshoeveelheid
mogelijk.
De meest geschikte lokatie voor het eigenlijke waterwingebied bevindt zich in het midden van het plangebied. Dit gebied wordt gekenmerkt door een relatief grote winbare
hoeveelheid water. De ligging ten opzichte van de overige natte natuurgebieden is
zodanig dat de oppervlakkige overschotten daaruit onder vrij verval aangevoerd kunnen worden. Bovendien blijven bij deze lokatie de ontwikkelingsperspectieven voor de
147

Legenda / Legend

1.grens nieuwnatuurgebied/ boundaryofnewnatures
2.afvangleiding/ interceptionchannel
3.intiltratieveld/production site("infiltrationarea")

gemodelleerde waterlopen/
simulatedwatercources

Figuur 6.15
Ontwerpfase II van de NADORST-studie. bet bestaande flinks) en het voorgestelde (rechts) stelselvan waterlopen
zoals gesimuleerd in het grondwaterstromingsmodel.
Figure 6.15.
Design stage II of the NADORST-study: the existing (left) and theproposed (right) system of water courses as
simulated in the groundwater flow computer model.

macrogradiënten tussen stuwwal en Reggedal (in het noordelijk deel van het gebied)
en tussen de infiltratie- en kwelgebieden in het zuiden relatief ongestoord. Het spaarbekken is gesitueerd in een droog, laag gebiedsdeel. Het winteroverschot kan dan
weer via vrij verval tot aan het bekken worden getransporteerd.

Het oppervlaktewater

stelsel

De simulatie van het bestaande en het voorgestelde stelsel van waterlopen is in
figuur 6.15 weergegeven. De nieuwe oppervlaktewater situatie weerspiegelt een aantal
van de in § 3-3behandelde inrichtingsmaatregelen voor de manipulatie van de hydrologische landschapsstructuur.
In het natuur- en waterwingebied zijn de bestaande waterlopen verdwenen. Een aantal
- deels nieuwe -waterlopen verzorgen de afwatering van het resterende landbouwareaal. De afwatering van het landbouwgebied nabij Holten vindt nu plaats in westelijke
richting - langs Rijssen -via een waterleiding die het nieuwe natuurgebied doorkruist.
Deze leiding moet in dit traject als doorvoerleiding fungeren, waarbij infiltratie naar of
drainage van het natte natuurgebied wordt voorkomen.
Eén van de nieuwe leidingen -op de grens van het natuurgebied met het landbouwgebied op de stuwwal -functioneert als 'afvangleiding' (vergelijk met figuur 6.14). Deze is
zo ontworpen (ligging, slootpeil, afmeting) dat het (mogelijk) verontreinigde water uit
het bovenstrooms gelegen landbouwgebied wordt afgevangen, zonder dat het schone,
diepe grondwater vanuit de hoger gelegen infiltratiegebieden naar de natuurgebieden
wordt afgetapt. Bovendien blijft infiltratie vanuit de afvangleiding naar de winputten
achterwege.

6.4.3 De hydrologische

evaluatie

De hydrologische evaluatie in dit stadium van het onderzoek omvat een aantal verschillende onderdelen. De hiervoor besproken ingrepen uit het inrichtingsplan zijn in
termen van de stationaire versies van het MODFLOWrekenmodel 'vertaald'. Het betreft
hier de simulatie van:
- het gewijzigde bodemgebruik via de verdampingskarakteristieken van de nieuwe en
de bestaande natuur-, landbouw- en urbane gebieden;
- het winsysteem;
- het nieuwe oppervlaktewaterstelsel.
Vervolgens zijn de te verwachten hydrologische condities berekend. Ook hierbij is een
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iteratieprocedure doorlopen, waarbij de uitkomsten van de berekening zijn gebruikt
voor de bijstelling van de planvoorstellen. De herkomst en - in nauwe relatie daarmee de hoeveelheid van het gewonnen water zijn bij de iteraties van doorslaggevende
invloed geweest. Voor het op deze wijze geoptimaliseerde inrichtingsvoorstel tenslotte,
zijn berekeningen uitgevoerd met de niet-stationaire versie van het MODFLOW-model.
Zoals in het schema van figuur 6.14 isweergegeven, wordt in het voorgestelde winsysteem ook een zekere hoeveelheid grondwater (direct) aangetrokken. De omvang en de
herkomst daarvan zijn te beïnvloeden door inrichtingsmaatregelen zoals het niveau van
het waterpeil in de infiltratiesloten, de exacte locatie van de winputten en de hoeveelheid water die per winput wordt opgepompt. Gedurende de iteraties in het hydrologisch ontwerp zijn deze factoren gevarieerd. Het oogmerk daarvan was om het grondwateraandeel in de totale winning zo gering mogelijk te maken, opdat de kwelstromen
minimaal worden verstoord. Ook is gedurende de procedure geprobeerd de herkomst
van het grondwateraandeel zodanig te beïnvloeden dat landbouwgebieden vermeden
worden. Hierbij is met name het waterpeil in de zogenaamde 'afvangleiding' geoptimaliseerd. Met de iteraties is doorgegaan totdat een substantiële winningshoeveelheid kon
worden bereikt op basis van water afkomstig uit (nieuwe of reeds aanwezige) natuurgebieden.
De hydrologische condities ten gevolge van de planingrepen worden gekenmerkt door
twee opvallende veranderingen ten opzichte van de uitgangstoestand:
- een verhoging van het grondwaterniveau;
- een verandering van het stromingspatroon.

De verhoging van het

grondwaterniveau

De berekende verhogingen van het grondwaterniveau (figuur 6.16) in de lagere
delen van het plangebied variëren tussen de 0.3 m en respectievelijk 0.7 m (zomer) en
0.9 m (winter). Dit brengt een aanzienlijke vernatting van het milieu met zich mee. Op
de stuwwal treden vergelijkbare grondwaterstandsverhogingen op. De diepe ligging
van het grondwaterniveau betekent evenwel dat de vernatting hier niet tot 'natte'
omstandigheden leidt. Op de flanken van de stuwwal blijft de verhoging beperkt tot
zo'n 0.1 m à 0.3 m.
Ook de niet-stationaire modelberekeningen laten aanzienlijke grondwaterstandsverho-

verhogingvanhetgrondwaterniveau/
raise ofthegroundwatertables

Figuur 6.16
Ontwerpfase II van de NADORST-studie: de hydrologische evaluatie. De verhoging van het grondwaterniveau
ten opzichte van de bestaande situatie ten gevolge van hetplan voor de winter (links) en de zomer (rechts).
De gepresenteerde resultaten zijntot stand gekomen via berekeningen met een op het pakket MODFLOW em gebaseerd
grondwaterstromingsmodel voor het plangebied.

Figure 6.16
Design stage II of the NADORST-study: the hydrological evaluation. The raise ofgroundwater tables related to
thepresent situation caused by theplan. A distinction is made for the winter (left) and the summer (right) periods.
Thepresented resultsare calculated withagroundwater flowsimulation model for thestudy area based on the MODFLOW0"1
package.
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Figuur 6.17.
Ontwerpfase II van de NADORST-studie: de hydrologische evaluatie. Het verloop van de grondwaterstanden
gedurende eenjaar voor vierpunten in een zuid-noord doorsnede door het nieuwe natuurgebied. Zowel de
bestaande als deplan situatie zijn weergegeven. Naast hogere standen kent deplan situatie ook minder fluctuaties.
De gepresenteerde resultaten zijntot standgekomen via berekeningen met een op het pakket MODFLOW em gebaseerd
grondwaterstromingsmodei voor het plangebied.

Figure 6.17
Design stage II of the NADORST-study: the hydrological evaluation. The change ofgroundwater tables during
theyear atfour sites on a south-north cross-section through the new nature area. Reflected are thepresent and
theplan situations. Theplan situation ischaracterised by higher groundwater tables and less fluctuations.
Thepresented results arecalculated withagroundwater flowsimulation model for thestudy area based on the M0DFLOWem
package.

gingen zien. In figuur 6.17 is het tijd-stijghoogte verloop weergegeven van een aantal
modelelementen op een zuid-noord doorsnede door het nieuwe natte natuurgebied.
De grafieken van de nieuwe situatie vertonen naast een hoger grondwaterniveau ook
een afwijkende vorm: er treden langdurige perioden in winter en voorjaar op waarin
de grondwaterstanden nog nauwelijks veranderen. Er is daar sprake van een constantere grondwatersituatie met minder 'pieken' dan voorheen.

De verandering van het

stromingspatroon

De modelberekeningen wijzen voorts op veranderingen in het patroon van de
grondwaterstroming. Hiertoe is een analyse gemaakt van de opwaartse grondwaterstroming over de scheidende laag tussen de twee gemodelleerde watervoerende pakketten16 (Stalpers en Van Buuren, 1993). Een vergelijking met de uitgangssituatie vertoont
soms een toename en elders een afname van deze stromingscomponent. Een geringere
opwaartse stroming wordt vooral gevonden in gebieden waar in het plan de waterlopen komen te vervallen. Een toename wordt berekend voor gebieden oostelijk van
het geprojecteerde natuurgebied, waaronder het dal van de Regge. Het 'dempen' van
de waterlopen in de natte natuurgebieden leidt kennelijk tot een verschuiving van de
diepe grondwaterstroming in oostelijke richting.
Ook massabalans- en stroombaanberekeningen wijzen op deze verschuiving in het
patroon van de grondwaterstroming. Als illustratie van dit verschijnsel dient figuur 6.18
waarin voor de zomersituatie de op het dal van de Regge gerichte diepe stroombanen
zijn berekend. Het aantal stroombanen vanaf de Holterberg neemt door de planingrepen toe. Dit betekent dat een groter deel van het (diepe) grondwater vanaf de stuwwal
tot aan het dal van de Regge reikt. Gezien het relatief schone water en de ten opzichte
van het water in de Regge afwijkende chemische samenstelling hiervan, vergroot deze
verschuiving de perspectieven voor natuurontwikkeling in het Reggedal.
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Figuur 6.18.
Ontwerpfase II van de NADORST-studie: de hydrologische evaluatie. De stroombanen vanaf de Holterberg naar
het dal van de Regge in de zomer voor de bestaande (links) enplan (rechts) situaties. Door hetplan wordt een
toename van deze diepe grondwaterstroming verwacht.
De gepresenteerde resultaten zijntot stand gekomen via berekeningen met een op het pakket MODFLOW em gebaseerd
grondwaterstromingsmodelvoor het plangebied.

Figure 6.18
Design stage II of the NADORST-study: the hydrological evaluation. Thestreamlines of the deep ground water
from the ice-pushed ridge to the Regge-valley in the summer for thepresent (left) and theplan (right) situations.
An increase in this deep groundwater flow isexpected as a result of the plan.
Thepresented resultsare calculated witha groundwater flowsimulation model forthestudy area based on the MODFLOW6™
package.

6.4.4 De evaluatie van het

grondgebruik

De consequenties van de nieuwe hydrologische situatie voor de belangrijkste vormen van grondgebruik zijn hieronder aangegeven.

Drinkwaterwinning
De massabalans voor zomer en winter van het winsysteem in tabel 6.2 leidt tot een
aantal conclusies. De totale winhoeveelheid bedraagt 2.5 miljoen m317. Uitgaande van
de continue hoeveelheid van 1.25 miljoen m3 per halfjaar wordt duidelijk dat het
oppervlakkige overschot uit de natuurgebieden en de grondwaterhoeveelheid in de
zomer niet toereikend zijn. In dat deel van het jaar wordt water uit het spaarbekken
benut om het tekort (0.59 miljoen m3) te dekken. Het winteroverschot (1.21 miljoen
m3) volstaat daarvoor ruimschoots. De massabalans maakt voorts duidelijk dat het
overgrote deel van het gewonnen water afkomstig is uit het oppervlakkige overschot
(respectievelijk 85 %en 91%in zomer en winter). Niettemin bestaat gemiddeld zo'n 12
%uit grondwater. De herkomst hiervan is -uitgaande van de aanname dat het opperZOMER/ SUMMER
IN/W

WINTER / WINTER
UIT/ OUT

SALDO /
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opp. afstro- grondwater / drinkwater
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surface flow
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+ 0.47
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1-0.19
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•1.25
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opp. afstro- grondwater / drinkwater
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-0.59
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+ 2.35
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(mil. m3)
+ 1.21

Tabel 6.2.
De waterbalans van het wingebied bij uitvoering van hetplan voor zomer en winter bij een totale winning van
2.5 miljoen m'i.
Table 6.2
The mass-balans of the drinking waterproduction site in summer and winter. The totalyield amounts 2.5 milion m3.
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Figuur 6.19Ontwerpfase II van de NADORST-studie: de evaluatie van hetgrondgebruik voor het aspect 'drinkwaterwinning'. De herkomstgebieden van de grondwaterfractie van het in het infiltratieveld gewonnen water in de
zomer (links) en de winter (rechts). Hetgrootste deel van deze fractie - circa 12%van bet totaal - infiltreert in
natu u rgebieden.
De gepresenteerde resultaten zijntot stand gekomen via berekeningen met een op het pakket MODFLOW em gebaseerd
grondwaterstromingsmodelvoor het plangebied.

Figure 6.19
Design stage II of the NADORST-study: the evaluation of land-use concerning drinking water production. The
infiltration areas of thegroundwater that ispumped up in theproduction site in summer (left) and winter
(right). The largestpart of this amount - that constitutes about 12%of the totalyield - infiltrates in new or existing nature areas.
Thepresented results are calculated withagroundwater flow simulation model for thestudy area based on the MODFLOW6171
package.
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Figuur 6.20
Ontwerpfase II van de NADORST-studie: de evaluatie van betgrondgebruik voor het aspect 'natuur'. De vegetatiegradiënt in het centrale deel van bet nieuwe natuurgebied die volgt uit de vegetatiekundige analyse. Door
hetplan kan de oorspronkelijke differentiatie in de vegetatie weer tot uiting komen.
Figure 6.20
Design stage II of the NADORST-study: the evaluation of land-use concerning nature conservation. The vegetation gradient in the central part of the new nature area asfound in the vegetation analysis. Theplan may
result in the restoration of original vegetations.

152

KRUIDACHTIGE VEGETATIES/ HERBACEOUS VEGETATION TYPES
Milieu/ Environmental conditions
droog, zuur voedselarm
dry, acid, nutrient poor

Vegetatietypen/ Vegetation types
Genisto-Callunetum typicum

vochtig en nat, zuur voedselarm
moist and wet, acid, nutrient poor

Genisto-Callunetum molinietosum
Ericetum tetralicis typicum
Ericetum tetralicis sphagnetosum

nat en zeer nat, zuur en zwak zuur,
voedselarm en matig voedselrijk
wetand very wet, acid and moderately acid,
nutrient poor and moderately nutrient poor

Caricetum curto-echinatae typicum
Cahcetum rostratae
Caricetum lasiocarpae
Littorelleton

nat en zeer nat, zwak zuur tot neutraal,
voedselrijk
wetand very wet,moderately acid to neutral,
nutrient rich

Caricetum acuto-vesicariae
Caricetum elatae
Senecioni-Brometum racemosi caricetosum nigrae

nat, zwak zuur, matig voedselrijk
wet, moderately acid, moderately nutrient rich

Cirsio-Molinietum agroatietosum

vochtig, zwak zuurtot neutraal, voedselrijk
moist, moderately acid to neutral, nutrient rich

Valeriano-Filipenduletum

wisselvochtig en wisselnat (degradatietypen)
varying from dry tomoist orwet (degradation types)

Rompgemeenschap Nardus stricta [Violion caninae]
Rompgemeenschap Carex nigra [caricion curto-nigrae]

BOSVEGETATIES / FOREST VEGETATION TYPES
Milieu/ Environmental conditions

Vegetatietypen/ Vegetation types

droog, zuur en voedselarm
dry,acid and nutrient poor

Querco-Betuletum typicum

vochtig en nat, zuur en voedselarm
moist to wet,acid and nutrient poor

Querco-Betuletum molinietosum
Betuletosum pubescentis

nat en zeer nat, zuur tot neutraal, voedselrijk
wetand very wet,acid toneutral, nutrient rich

Carici elongatae-Alnetum betuletosum pubescentis
Carici elongatae-Alnetum hottonietosum
Carici elongatae-Alnetum typicum

wisselvochtig, voedselrijk (degradatietype)
varying from dry tomoist, nutrient rich (degradation types)

Rompgemeenschap Alnion glutinosae

Tabel 6.3.
De bij de vegetatiekitndige analyse onderscheiden vegetatietypen. Deze zijn op basis van milieucondities
samengevoegd in een beperkt aantal groepen.
Table 6.3
The vegetation types that resultfrom the vegetation analysis. In this analysis an interpretation of hydrological
conditions was made to be able to asses vegetational development after implementation of theplan. In this table
vegetation types and related environmental conditions are reflected.

vlakkig uit denatuurgebieden afstromende water geen grote kwaliteitsproblemen zal
veroorzaken -bepalend voor devraag inhoeverre aan degewenste duurzame waarborg van dewaterkwaliteit kan worden voldaan. Stroombaanberekeningen tonen aan
dat het herkomstgebied van degrondwaterfractie grotendeels gelegen isinde natuurgebieden opdestuwwal ofin die direct rond het winveld (figuur 6.19). Hoewel zeniet
volledig 'waterdicht' zijn, hebben deinrichtingsmaatregelen tegen het aantrekken van
grondwater uit delandbouwgebieden effect.

Natuur
De nieuwe hydrologische condities indenatuurgebieden scheppen mogelijkheden
voor ontwikkeling enherstel van zeldzame, grondwaterafhankelijke vegetaties.De
vegetatietypen die opgrond van deplaningrepen tot ontwikkeling kunnen komen zijn,
gerangschikt naar de bijbehorende standplaatscondities, weergegeven intabel 6.3.
De stijging van het grondwaterniveau enhet verloop daarvan indetijd brengen met
zich mee dat deinhet gebied inpotentie aanwezige milieugradiënten weer indevegetatie tot uitdrukking kunnen komen18. Voor een gebied opdeovergang van destuwwalflank naar het centrale kwelgebied isdeze vegetatiegradiënt weergegeven in figuur
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Ericetumtetralicis sphagnetosum

Senecioni-Brometumracemosicaricetosumnigrae

Caricielongatae-Alnetum betuletosumpubescentis

Caricielongatae-Alnetum hottonietosum

*«

Figuur 6.21 Ontwerpfase II van de NADORST-studie: de evaluatie van hetgrondgebruik voor het aspect
'natuur'. De spreidingspatronen van een viertal zeldzame, grondwaterafhankelijke vegetaties in het nieuwe
natuurgebied.
Figure 6.21 Design stage II of the NADORST-study: the evaluation of land-use concerning nature conservation.
Thedistribution offour rare groundwater-depending vegetation types in the new nature area.
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Figuur 6.22. Ontwerpfase II van de NADORST-studie: de evaluatie van het grondgebruik voor het aspect 'landbouw'. Een globale beoordeling van de landbouwkundige consequenties van de grondwaterstandsveranderingen in de resterende landbouwgebieden.
Figure 6.22. Design stage II of the NADORST-study. the evaluation of land-use concerning agriculture. A rough
estimation of the agricultural effects of the changes ofgroundwater tables in the remaining agricultural lands.
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6.20. Inhet lagere deel van het gebied domineren dezeer natte, zure tot neutrale, relatief voedselrijkere vegetaties.
Voor ieder intabel 6.3 genoemd vegetatietype ishet voorkomen per modelelement van
het nieuwe natuurgebied geanalyseerd. De gevonden ruimtelijke spreidingspatronen
van een aantal zeer bijzondere vegetaties zijn bij wijze van illustratie infiguur 6.21
opgenomen.

Landbouw
De productieomstandigheden inderesterende landbouwgebieden zullen mede
worden bepaald door de nieuwe hydrologische condities. Infiguur 6.22 isaangegeven
welke veranderingen indit verband worden verwacht. Daarbij isopgrond van een
analyse van het grondwaterstandsverloop" nagegaan inhoeverre denieuwe hydrologische toestand onveranderd blijft, ofwel verbetert of verslechtert ten opzichte van deuitgangssituatie20.
In het landbouwgebied opdestuwwalflank wordt voor een relatief grote oppervlakte een verbetering berekend. Rond Zuna houden dearealen met gunstigeen
ongunstige veranderingen elkaar ongeveer inevenwicht. Hierbij kan nog worden aangetekend dat door een verbetering van dedetailontwatering degevolgen van tenatte
productieomstandigheden relatief eenvoudig kunnen worden bestreden.
Legenda / Legend

«A

{ -:

§ »

1.spaarbekken/reservoir
2.aanvoerleidingoppervlakkig overschot/supplychannel
3. infiltratieveld/productionsite
4.bebouwing/built-uparea

5.natuurgebied/naturearea
6.landbouwgebied/agriculturalarea
7.bosgebied/ forestarea

Figuur 6.23Ontwerpfase II van de NADORST-studie. bet landschapsplan, een schets van het toekomstige landschap.
Figure 6.23Design stage II of the NADORST-study. the landscape plan, an impression of thefuture

landscape.
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6.4.5 Een schets van het toekomstige

landschap

De ontwikkeling van het plangebied is in grote lijnen vastgelegd door de keuze
voor model Kwelgebied en de voorstellen uit het inrichtingsplan. In deze paragraaf
wordt ingegaan op de wijze waarop de planvoorstellen ruimtelijk kunnen worden uitgewerkt in een schets van het toekomstige landschap.
Een uitgangspunt bij het ruimtelijk ontwerp is de keuze om functionele verschillen tot
uitdrukking te brengen in de verschijningsvorm van het landschap. Deze keuze komt
voort uit de wens om een duidelijke relatie te verkrijgen tussen vorm en functie van het
landschap, waarbij de verschillende functies ook waarneembaar zijn21. Bij het ontwerp
van de voorzieningen voor de drinkwaterproductie heeft dit uitgangspunt ertoe geleid
een contrast tot stand te brengen met de vormen in de directe omgeving: het natte
natuurgebied. De geometrische vormkarakteristieken van de 'man-made' objecten - het
infiltratieveld, het spaarbekken, de aanvoerleidingen - steken scherp af tegen de grillige, organische vormen van het moerasgebied (figuur 6.23). Ook tussen de natuur- en
landbouwgebieden is een verschil invormkarakteristiek gedacht. De landbouwgebieden onderscheiden zich van het natuurgebied door een rationele verkaveling met overwegend strakke (beplantings)lijnen en moderne bedrijfsgebouwen.

Het

waterwingebied

De voorzieningen van het eigenlijke waterwingebied omvatten het infiltratieveld,
een spaarbekken en een aantal aanvoerleidingen. De ruimtelijke situering van de voorzieningen is gebaseerd op de uitkomsten van de hydrologische berekeningen en is
afgestemd op de hoogteverschillen in het terrein.
Het centrale deel van het waterwingebied ishet rechthoekige infiltratieveld. Het bestaat
uit een aantal afzonderlijke compartimenten, omgeven door kades met pompputten en
ringsloten en een terrein met een gebouw voor technische voorzieningen. Het water
wordt via de ringsloten aangevoerd en door regelbare kleppen in de kades over de
compartimenten verdeeld. De compartimenten kunnen onafhankelijk van elkaar worden drooggelegd voor onderhoudswerkzaamheden, et cetera. Na infiltratie wordt het
water opgepompt en via een leidingenstelsel in de kades naar het centrale terrein
getransporteerd. Hier vindt controle en zonodig nabehandeling plaats. Alleen de kade
rondom het winveld is openbaar toegankelijk.
Het ronde spaarbekken heeft een diameter van circa 325 meter. De ringdijk is zes
meter hoog, zodat een bergingscapaciteit ontstaat van zo'n 750.000 m3 water. De
bodem - op maaiveldsniveau -is ondoorlatend zodat geen uitwisseling met de omgeving optreedt. Het water uit de aanvoerleidingen wordt in de ringsloot verzameld en in

Figuur 6.24
Ontwerpfase II van de NADORST-studie: detail van het landschapsplan. Doorsnedes van de hoofdaanvoerleiding in het zuidelijk gebiedsdeel (boven) en van de surplus-leiding tussen infiltratieveld en spaarbekken
(onder).
Figure 6.24.
Design stage II of the NADORST-study: detail of the landscape plan. Cross-section of the supply channel in the
southern part of the area (above) and of the channel between the reservoir and theproduction site (below).
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het bekken gepompt. De ringsloot fungeert tevens als barière tegen ongewenst
bezoek.
De hoofdaanvoerleiding ligt ten zuiden van het infiltratieveld. Deze bestaat uit twee
parallelle kanalen, van elkaar gescheiden door een inspectiedijk (figuur 6.24 boven).
Het overtollige water dat zich in de laagten rondom de aanvoerleidingen verzamelt,
wordt zijdelings via afsluitbare kleppen -met een drempelhoogte op maaiveldsniveau ingelaten. Tijdens de aanloopperiode van het winsysteem isvoorzuivering van het
opgevangen water waarschijnlijk geboden vanwege het hoge gehalte aan nutriënten
(nitraten) van deze voormalige landbouwgronden. Hiertoe zijn aan weerszijden van de
leiding rietmoerassen ('helofytenfilters') geprojecteerd.
De verbinding tussen het infiltratieveld en het spaarbekken bestaat uit twee waterlopen
met daartussen een dijk (figuur 6.24 onder). Deze waterlopen hebben vooral een doorvoerfunctie voor het transport van overschotten naar het spaarbekken of voor het aanvullen van het oppervlakkig overschot met water uit het bekken. De dijk van deze leiding is beplant om daarmee de functionele relatie tussen infiltratieveld en spaarbekken
ruimtelijk tot uitdrukking te brengen.
Uit de vormgeving van deze voorzieningen blijkt het beoogde contrast tussen 'drinkwatertechniek' en 'natuur'. De aanvoerleidingen lopen als strakke lijnen door het moerasgebied. Het spaarbekken heeft een optimale vorm voor het zo compact mogelijk
opslaan van water: een cirkel. De compartimenten van het infiltratieveld worden
omzoomd door rechthoekige kades met op regelmatige afstand geplaatste pompen. De
contrastrerende vormen bieden de mogelijkheid om de verschillende functies uit het
landschap af te lezen.

De

natuurgebieden

De nieuwe natuurgebieden verbinden de stuwwallen van de Holterberg/
Haarlerberg en de Friezenberg/Rijsserberg met het dal van de Regge via het laaggelegen kwelgebied. Aansluitend op de keuze betreffende het toekomstige bodemgebruik
(§6.4.2) is bij het ruimtelijk ontwerp een half-open vegetatiestructuur voor alle natuurgebieden als streefbeeld gehanteerd. In het plan is dit tot uitdrukking gebracht door
het grillige mozaiëk van bos, struweel en open ruimtes in de natuurgebieden22. In
figuur 6.25 isweergegeven welke beelden, in afhankelijkheid van het uiteindelijk
gevoerde beheer, in de natuurgebieden kunnen worden verwacht. Ter oriëntatie is
steeds een foto van de bestaande situatie op de betreffende plek aangegeven.
In de hoogste, droge delen van het plangebied (figuur 6.25-a) zal een deel van het
bestaande naaldbos worden verwijderd. Hier is een gericht (begrazings)beheer noodzakelijk om open plekken -zoals heideterreinen - duurzaam in stand te kunnen houden23. Waar begrazing of maaien achterwege blijft, kan uiteindelijk een -ten opzichte
van de uitgangssituatie - 'ijl' Eiken-Berkenbos tot ontwikkeling komen.
Op de flank van de stuwwal (figuur 6.25-b) kunnen begrazing en de grote milieudifferentiatie een uitgesproken mozaiëk van vegetatietypen opleveren. De uitgangssituatie
van de nieuwe, natte natuurgebieden (voornamelijk grasland) lijkt gunstig om via
begrazing een half-open vegetatiestructuur te ontwikkelen en te handhaven. Op plekken waar begrazing of beheer achterwege blijft, kunnen dichte bossen en struwelen
worden verwacht.
Het hogere deel van het kwelgebied (bijvoorbeeld rond de Zunasche Heide; figuur
6.25-c) kent een uitgesproken variatie van milieucondities op korte afstanden. Bij een
gericht beheer kan hier een uit botanisch opzicht zeer rijke situatie tot ontwikkeling
worden gebracht. Blijft dit beheer uit, dan zullen hier natte bossen ontstaan. '
In het eigenlijke kwelgebied (figuur 6.25-d) zijn open plekken (open water, korte vegetaties) te verwachten op plekken met permanent zeer natte omstandigheden. Ook
wanneer het gebied niet wordt begraasd of gemaaid. Dit zijn de plekken van de Zeggemoerassen. Daaromheen zal in die situatie op de wat minder (permanent) natte gebieden een Elzenbroekbos opslaan. Wordt een dergelijke ontwikkeling via beheersmaatregelen tegen gegaan, dan kunnen bijzondere kruidachtige vegetaties worden verwacht.
Ook in het dal van de Regge (figuur 6.25-e) zullen altijd open plekken blijven bestaan,
vooral onder invloed van het stromende water. Buiten het bereik daarvan zal 'niets
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• besloten/enclosed

gebruik enbeheer/ land-useand
management
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'nietsdoen'/ nomanagement

Figuur 6.25
Ontwerpfase II van de NADORST-studie: een impressie van de ontwikkeling van het landschap in een doorsnede vanaf de stuwwal tot aan de Regge. Defoto'sgeven een typering van het huidige landschap (boven), terwijl
per locatie een impressie isgegeven van het toekomstige landschap 'met' (midden) en 'zonder' (beneden) actief
natuurbeheer.
a. De situatie bovenop de stuwwal.
Figure 6.25
Design stage II of the NADORST-study: a representation of the landscape development in a characteristic crosssection from the ice-pushed ridge to the Regge. Thephotographs represent thepresent landscape (above) and
two impressions of thefuture landscape: one with (middle) and one without (below) intensive nature management.
a. Thesituation on top of the ice-pushed ridge.
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Figuur 6.25
Ontwerpfase II van de NADORST-studie: een impressie van de ontwikkeling van het landschap in een doorsnede vanaf de stuwwal tot aan de Regge. Defoto's geven een typering van het huidige landschap (boven), terwijl
per locatie een impressie isgegeven van het toekomstige landschap 'met' (midden) en 'zonder' (beneden) actief
natuurbeheer.
b. De situatie op deßank van de stuwwal.
Figure 6.25
Design stage II of the NADORST-study: a representation of the landscape development in a characteristic crosssection from the ice-pushed ridge to the Regge. Thephotographs represent thepresent landscape (above) and
two impressions of thefuture landscape: one ivith (middle) and one without (below) intensive nature management.
b. Thesituation of the flank of the ice-pushed ridge.
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Figuur 6.25
Ontwerpfase II van de XADORST-studie. een impressie van de ontwikkeling van bet landschap in een doorsnede vanaf de stuwwal tot aan de Regge.Defoto's geven een typering van bei huidige landschap (boven), terwijl
per locatie een impressie isgegeven van bet toekomstige landschap 'met' (midden) en 'zonder' (beneden) actief
natuurbeheer.
c. De situatie in bet hogere deel van het kwelgebied aan de rand van de centrale laagte.
Figure 6.2.5
Design stage II of the NADORST-study: a representation of the landscape development in a characteristic crosssection from the ice-pushed ridge to the Regge. Thephotographs represent thepresent landscape (above) and
two impressions of thefuture landscape: one with (middle) and one without (below) intensive nature management.
c. Thesituation of the exfiltration area on the edge of the central plain.
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Figuur 6.25
Ontwerpfase IIvan deNADORST-studie- een impressie van de ontwikkeling van het landschap in een doorsnede vanaf de stuwwal totaan deRegge.Defoto 'sgeven een typering van hethuidige landschap (hoven), terwijl
per locatie een impressie isgegeven van hettoekomstige landschap 'met'(midden) en 'zonder' (heneden) actief
natuurbeheer.
d.Desituatie in hetcentrale kwelgehied.
Figure 6.25
Design stage IIofthe NADORST-study: a representation of the landscape development in a characteristic crosssection from the ice-pushed ridge totheRegge. Thephotographs represent thepresent landscape (above) and
two impressions of thefuture landscape; one with (middle) and one without (below) intensive nature management.
d. Thesituation ofthe central exfiltration area.
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Figuur 6.25
Ontwerpfase II van de NADORST-studie: een impressie van de ontwikkeling van het landschap in een doorsnede vanaf de stuwwal tot aan de Regge.Defoto's geven een typering van het huidige landschap (boven), terwijl
per locatie een impressie isgegeven van het toekomstige landschap met' (midden) en 'zonder' (beneden) actief
natuurbeheer.
e. De situatie in het dal van de Regge.
Figure 6.25
Design stage II of the NADORST-study: a representation of the landscape development in a characteristic crosssection from the ice-pushed ridge to the Regge. Thephotographs represent thepresent landscape (above) and
two impressions of thefuture landscape: one with (middle) and one without (below) intensive nature management.
e. Thesituation
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oftheRegge-valley.

doen' tot bosontwikkeling leiden ('ooibossen'). Een intensiever vorm van beheer kan
tot een grote variatie van kruidachtige vegetatietypen leiden.

De

landbouwgebieden

Bij het ruimtelijk ontwerp van de landbouwgebieden is een tweedeling gehanteerd.
In de oude ontginningen rond de buurtschappen Noetsele, Zuna, Look en Borkeld is
het kronkelige wegenpatroon met wegbeplantingen benadrukt. Samen met de erfbeplantingen en de kleinere, verspreide bosjes geven deze het landschap een relatief
besloten karakter. Er is daarbij uitgegaan van groeimogelijkheden voor een beperkt
aantal bedrijven tot een oppervlakte van maximaal 25 ha. Het landbouwgebied op de
flank en aan de voet van de Holterberg is als een modern landbouwgebied ontworpen.
Het is regelmatig verkaveld op basis van een minimale bedrijfsoppervlakte van 25 ha.
De toegangswegen naar de boerderijen en de oude verbindingsweg van Holten naar
Lichtenberg zijn beplant.

6.5 Tot slot
De Voorbeeldstudie Nadorst toont aan dat er mogelijkheden bestaan om de productie van drinkwater te combineren met de ontwikkeling van natte natuurgebieden.
Cruciale aandachtspunten blijken de techniek, lokatie en omvang van de waterwinning. Door deze inrichtingsfactoren af te stemmen op de kenmerken van de hydrologische kringloop ter plekke kan de beïnvloeding van de stromingsstelsels door waterwinning beperkt blijven of kan herstel naar een meer 'natuurlijke' toestand optreden.
In dit opzicht levert de studie interessante inzichten die ook in andere gebieden kunnen worden benut voor het vinden van alternatieven voor de gangbare praktijk van de
waterproductie, voor het realiseren van nieuwe, natte natuurgebieden of bij de bestrijding van het verdrogingsvraagstuk.
Vanuit beleidsmatig en financieel perspectief zijn een aantal kritische kanttekeningen
bij de resultaten van de Nadorst-studie geplaatst. Drinkwaterbedrijven (Vaessen, 1993;
mondelinge mededelingen Smit, 1993 en Rotermundt, 1994) schatten de realiseringskans van het planvoorstel vooral laag in door de te verwachten hoge productiekosten
van het drinkwater24. Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij beoordeelde -bij monde van de toenmalige consulent Natuur, Bos, Landschap en
Faunabeheer in de provincie Overijssel -het plan vooral negatief op grond van een
onvoldoende ecologische uitwerking25.
Op beide kanttekeningen valt evenwel af te dingen26. De reacties lijken dan ook vooral
een expressie van de sectoraal georganiseerde, formele beleidspraktijk. Deze staat de
gecombineerde financiering en realisering van doelstellingen op verschillende beleidsvelden kennelijk in de weg. De uitvoeringspraktijk biedt daarentegen soms wel perspectieven voor het tot stand brengen van dergelijke 'win-win' situaties. Illustratief hiervoor zijn een aantal projecten van bijvoorbeeld de Waterleiding Maatschappij
Overijssel, waarin naast drinkwaterwinning ook andere doelen zijn gerealiseerd27.
Ook op de inhoudelijke aspecten van het Nadorst-onderzoek zijn een aantal kanttekeningen te plaatsen. De gepresenteerde computerberekeningen zijn mede tot stand
gekomen op basis van aanname's waaromtrent kritische discussie mogelijk is28. Een
zelfde redenering geldt de vegetatiekundige analyse en de ruimtelijke vormgeving van
de planvoorstellen. De aannames en onzekerheden hebben gedurende het planproces
gedwongen tot het maken van keuzen. Op dergelijke keuzemomenten zouden - bijvoorbeeld onder invloed van verbeterde inzichten of gewijzigde doelstellingen - andere beslissingen denkbaar zijn geweest, met alternatieven voor of varianten op het
gepresenteerde plan als resultaat29.

1 Deze combinatie vangrondgebruiksvormen kan wordenopgevat als eeninvulling vandegedachte uithet
cascoconcept ombinnen het 'raamwerk' nieuwe vormen van verweving totstand tebrengen.
2 NADORST staat voorNAtuurontwikkeling en Drinkwaterproductie via Oeverinfiltratie inhet Regge
STelsel.Het onderzoek NADORST is één vandeideëen diein 1991werdengeselecteerd vooruitwerking
binnen het thema 'Kringlopenruimtelijk vormgeven' vanhetproject 'Voorbeeldplannen VierdeNota'. Metdit
project beoogde de Rijksplanologische Dienst ideëen te leveren hoe inconcrete situaties op regionale
schaal eenduurzame inrichting kan wordenbereikt (Anonymus, 1991-d).Deachtergrond vanhet genoemde
thema wordtinde VierdeNota Extraals volgtgeschetst:
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"Instad enland leidt een toenemendgescheiden gebruik vanruimte voorverschillende functiesniet alleen
totovermatig ruimtebeslag en toename van verkeer, maar ook totondoelmatig beheer vanstof- en energiestromen. Deneerwaartse spiraal vanruimteconsumptie enmilieubelasting moet wordendoorbroken. Het
zorgvuldig omgaan met energie,grondstoffen, waterenafval,gecombineerd met een doordachte, multifunctionele ruimtelijke inrichting maakt eenbetere vormgevingendoelmatiger gebruik vande ruimtemogelijk."
Hetplan NADORSTis totstandgekomen innauwe samenwerking met: Loek Stalpers (hydroloog),Peter
vanBolhuis, Peter Vrijlandten Wim Wassink(landschapsarchitecten), André Jansen (vegetatiekundige) en
A. Dommering (milieukundige).
3 Het rekenmodel MODFLOW" vraagtomeen indeling vanhetplangebied in dehorizontale richting in
rechthoekige elementen ('cellen')enin de verticalerichting inlagen met verschillende doorlatendheid.
Uiteindelijk is hetgebied opgedeeld in drielagen: twee watervoerendepakketten met daartussen een slecht
doorlatende laag. Elkelaag bevat 6068cellen, verdeeldover 74kolommen en82 rijen. Inhetcentrale aandachtgebied - waarde voornaamste veranderingen worden verwacht -metendeze cellen 100 bij 100meter.
Zie BijlageIII.
4 Inzo'n stationaire modellering vanzomer en winter wordende temporele fluctuaties van hydrologische
variabelentoteen waarde voorelkeperiode uitgemiddeld.Daarbij is bovendien gebruik gemaakt vaneen
gemiddelde voorzomer en winter uiteenlangjarige reeks.
5 Inhetniet-stationaire rekenmodel is niet uitgegaan van(langjarige)gemiddelden voorzomer en winter,
maar is éénjaar opgedeeld in 36 tiendaagseperioden. Voorelkeperiode zijn vervolgens de variabelen van
hetmodel ingevoerd. Demeteorologische fluctuaties (neerslag, verdamping) komen hierdoor in de berekende uitkomsten totuiting. Het niet-stationaire model is opgesteld opbasis vandeperiode 1984-1985.Hetjaar
1985mag voorhetgebied als eenmeteorologisch representatiefjaar wordenbeschouwd (Stalpers, 1992).
6 Eris hier met opzetnietgesproken vaneen voorspelling. Hetgebruik vandie term suggereert een hoge
mate vanbetrouwbaarheid die momenteel nietkan wordenbereikt. Debet daaraan zijn debeperktebeschikbare kennis over deeffecten van vernattingop de vegetatie (zieo.a. Steenvoorden etal., 1991;Jansen,
1992)en omdat ookandere mechanismen eenrol spelen die hier buitenbeschouwing zijn gelaten.
Bovendien spelen hierbij debeperkingen vanhethydrologisch model een rol (schaal, aannamen, etc).
Daarom wordtgesproken vaneenanalyse vandepotenties inplaats vaneen voorspelling.
7 Bij de voorbereiding vandeze landinrichting is ook het ideegeopperd omnatuurontwikkeling endrinkwaterproductie met elkaar te combineren (Vander Wieletal., 1990;Haartsen etal., 1990).Dedefinitieveuitwerkingdaarvan moetnogplaatsvinden. Welis duidelijk datin het kader vandeze landinrichting beslissingen kunnen wordengenomen die in detoekomst deontwikkeling vannattenatuurgebieden -al dan nietin
combinatie met deproductie vandrinkwater - voorgoedkunnen doorkruisen. Het op uitgebreide schaalverplaatsen vanboerderijen naar de open (voormalige) kwelgebieden is daarvan een voorbeeld. Een dergelijke
ingreepimpliceert investeringen in infrastructuur, bebouwing, etcetera die welhaastonomkeerbaar zijn.
8 Dezeschematisatie gaat op voorhetregionale beeld.Lokaal komen verstoringen voorinde vorm van
leem-of keileem-voorkomens. Dit verklaarthet voorkomen vanbronnen, metname aan de westzijde vande
stuwwallen.Zie bijvoorbeeld hetlandgoed 'Sprengenberg'.
9 Opdeze bodemkaart vinden weeenmeanderendpatroon vanmoerige beekeerdgronden. Detoponiemenhier terplekke, 'Maatgraven' en 'Vloedgraven', duiden niettemin op antropogene invloed.
10 Dezedoelstelling geeft aan dat denadruk vanhetonderzoek ligt op dedrinkwaterproductie en de
natuurontwikkeling. Bij de evaluatie vandeinrichtingsvoorstellen spelen evenwel ook agrarische aspecten
eenrol. Hiermeezijn de voornaamste vormen vangrondgebruik diede ruimtelijke ontwikkeling vanhetstudiegebiedbepalen inhetonderzoek betrokken. Deoverige vormen vangrondgebruik, metname de stedelijke ontwikkeling enderecreatie,zullen meer terloops aan deorde worden gesteld.
11De verdamping vangronden meteenspecifiek bodemgebruik wordtdoorgaans uitgedrukt met behulp
vande 'f-factor'.Deze factoris eenmaat voorhetaandeel vande totale neerslag die viahet bodemgebruik,
c.q. de vegetatie, verdampt.Hoegroter de verdamping, hoger hetgetal 'f'.Zie voortsde opmerkingenhieromtrent in Stalpers en Van Buuren (1993).
12 Inhethydrologisch model is deze verandering vanhetgrondgebruik totuitinggebracht viade verdampingsfactoren. Voordeinfiltratiegebieden op destuwwal isin dit verband uitgegaan vanhet rekenkundig
gemiddelde vande verdampingsfactoren van (droog) loofbos (f= 0.9) enheide (f= 0.6), namelijk eenwaardef =0.75. Zie Stalpers en Van Buuren (1993).
13 Er is uitgegaan vaneen 'opgezet'bekken, met een ondoorlatendebodem.Zo'n bekken heeft eengeringe interactie met deomgeving en is eenvoudig inhet MODFLOW-model tesimuleren.
14 Deberekeningen methet MODFLOW-model voorde vierruimtelijke modellen vertoneneen veel grotere
'winbarehoeveelheid water'voorde winterdan voordezomer. Zie hiervoor de uitkomsten in tabel6.1.
Gezien dedefinitie vandeze winbare hoeveelheid, duidt dit opeengroot verschil inde hoeveelheden water
diedenatte natuurgebieden overblijven endeze als oppervlaktewater zullen verlaten.
15 Vooreeneffectievezuivering in ditopzicht wordtin depraktijk een verblijfin deondergrond vanzestig
dagengehanteerd (zie Vaessen,1993).Bij deMODFLOW-berekeningen kon niet worden nagegaan inhoeverredegemodelleerde situatie aan ditcriterium voldoet.
16 Dezestroming kan wordenberekend met behulp vandegrondwaterstanden die hetmodel inrespectievelijkhet bovenste (ondiepe) en hetonderste (diepe) watervoerendepakket berekent. Het optreden vaneen
opwaartsegrondwaterstroming over descheidende laag is eenrandvoorwaarde voorhet optreden vankwel.
17 Hierbij dient te wordenbedacht datdereeds bestaande winningnabij Holten met eencapaciteit van2.5
miljoen m3isgehandhaafd, zodat de totaleonttrekking uithetplangebied 5 miljoen m3 bedraagt.
18 Bij desituering vandenieuwe natuurgebieden is met deligging vandezegradiënten rekening gehouden. Het uiteindelijk te voeren(natuurbeheer zat uiteindelijk medebepalend zijn voorde feitelijke floristische
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ontwikkeling vande natuurgebieden.
19 Voordeze analyse is opgrond vandestationaire rekenresultaten vanzomer en winter een zogenaamde
'berekendegrondwatertrappenkaart' vervaardigd. Daarbij is degemiddelde zomergrondwaterstand als GLG
endegemiddelde wintergrondwaterstand als GHGopgevat. Vervolgenszijn vooruitgangs- en plansituatie
deze berekende grondwatertrappen met elkaar vergeleken.Eengelijke grondwatertrap in beide situaties
leidt totde Massificatie 'geen verandering'. Een verslechtering treedtopbij een verschuiving naar een
grondwatertrap waarbijdegewasopbrengst zal dalen tenopzichte vandeuitgangssituatie door grotere
wateroverlast. Een verbeteringkan hetgevolg zijn vaneen (lichte) verdrogingdie in eenafname vande
wateroverlast resulteert of bij een (lichte) vernatting dieminder droogteschade veroorzaakt. Bij deze analyse
isgebruik gemaakt vande HELP-tabellen (Anonymus, 1988-d). Vooreenbespreking vandehier toegepaste
methode voorde benadering vandegrondwatertrappenkaarten wordt verwezennaar Stalpers enVan
Buuren (1993).
20 De veranderingen vandeproductieomstandigheden zijn hierin relatieve enniet inabsolute termen
gewaardeerd. Daaraan liggen eenaantal overwegingen tengrondslag. Ten eerste debenadering vande
grondwatertrappen (zie de voorafgaande noot). Het omzetten vandeopdeze wijze verkregen grondwatertrappenzou eenschijn-nauwkeurigheid oproepen. Ten tweede leek eenrelatieve aanduiding vanderichting
vanhet effect voldoendegezien detochondergeschikte rol vanhet landbouwkundig gebruik in het
NADORSTproject. Ten derde is in deresterende landbouwgebieden dedetailontwatering niet geoptimaliseerd.Daarvoor ontbrak detijd.
Tenslottedient nog te wordenopgemerkt dat eengunstige veranderingof eengelijke beoordeling toch nog
kan betekenen dater -absoluut gesproken - 'tenatte' condities heersen. Ook wordtniet duidelijk in hoeverre een verandering tenslechte opeengering areaalper saldo niet eengroter negatief geldelijk effectsorteertdan eengunstige verandering opeengrotere oppervlakte.
21 De relatie tussen vormen functie is inde (landschaps)architectuur een vandemeest besproken
thema's (ziebijvoorbeeld Lang, 1987).Inde landschapsarchitectuur speelt ditprobleem altijdmee bij de
wijze waaropbij de vormgeving vannieuwe elementen -infrastructurele voorzieningen, woongebieden, technische constructies.etc. -ophet bestaande landschap wordt 'gereageerd'(zie bijvoorbeeld Farjon et ai,
1990-b;Bijlsma, 1995).Inprincipe ishiervoor eenscala aan opties denkbaar, datdoor middel vantwee
extremen kan wordenopgespannen. Aan deene kantkan wordennagestreefd denieuwe elementen zoveel
mogelijk in hetbestaande landschap in tepassen doorgebruik te maken van vormen,kleuren en texturen
uitde omgeving, ofzelfs vancamouflagetechnieken. Aan deandere kant kanjuist ook hetnieuwe, eigen
karakter vandeaan tebrengen elementen wordenbenadrukt door een vormgeving die totsterke contrasten
met hetbestaande leidt.Het is afhankelijk vande eigenschappen vandeplek,dekeuzes door de ontwerper
of vandeaard vandenieuwe elementen welk vandegenoemde vormgevingsopties -of mengvorm van
beide -op eengegeven moment wordttoegepast.
De eerstgenoemde optie isgebruikt bij de herordening vanhet waterwingebied in deduinenbij Castricum.
Voorde infiltratiebekkensheeft mengekozen vooreen - verzonnen -natuurlijk aandoende vorm,met een
breed scala aan 'natuurlijke' oevers. Voorzieningendiezich niet op deze wijzelaten vormgeven(pompgebouwen, behandelingsinstallaties, etc.)zijn ondergronds aangelegd, dusonzichtbaar.Eenbezoeker vanhet
gebied waantzich in eennatuurterrein enziet hooguit aan deborden 'waterwingebied' watzich onzichtbaar
allemaal afspeelt. Bij hetoorspronkelijke ontwerp vandespaarbekkens in deBiesbosch isdeandere optie
toegepast. Eris daarbij door eencontrastrerende, geometrische vormgevinggetracht het (functionele)verschil vandespaarbekkens methun natuurlijke omgeving totuitdrukking te brengen. Bij deuiteindelijkuitvoering vanhet spaarbekkenproject is ditstrikte standpunt overigens verlaten.
22 Delokaties met een 'open'of 'gesloten'structuurzijn niet exactbepaald.Het beeld vanfiguur6.23 geeft
feitelijk slechts eenruimtelijke impressie vantot welkbeeld dit streven zou kunnen leiden.
23 Derecente geschiedenis vaneengroot deel vanhetplangebied wijstdaarop. Na hetbeëindigen vande
begrazing metschapenzijn deheidevelden terplekke met (naald)bos begroeid geraakt.
24 De belangrijkste oorzaak hiervan is deomvang vanhet totnatuurgebied om te vormenareaallandbouwgronden, in hetplan circa 950ha. Omgeslagen naar debecijferde winningscapaciteitzou alleen alde
aankoop vandezeoppervlakte een verviervoudiging vandeproductiekosten vanhet drinkwater impliceren.
25 Opeenbijeenkomst tergelegenheid vandepresentatie vanhet Voorbeeldplan NADORST beoordeelde
de toenmaligeconsulent Natuur, Bos, Landschap enFaunabeheer vanhetMinisterie vanLandbouw,
Natuurbeheer en Visserijin Overijsselhetplan primair als een drinkwateraangelegenheid.De ecologische
onderbouwing enuitwerking zou tekortschieten, mede door het ontbreken vaneen expliciete verwijzingnaar
de door dit ministeriegehanteerde 'natuurdoeltypen'.
26 Het hogeprijspeil vanhet waterdient te wordenafgezet tegeneveneens kostbare alternatieven waarbij
- in verbandmethetanti-verdrogingsbeleid -oppervlaktewater wordtingezet voorde drinkwaterbereiding.
Eendeel vandeextra kosten kan ook wordengemotiveerd vanuit demogelijkheid daarmee oorspronkelijke
hydrologische condities teherstellen. Het is bovendien onjuist deaankoop vanhetgehele areaal nieuwe
natuurterreinen indeproductiekosten vanhet drinkwater te verdisconteren. Er ligt immers een aanzienlijke
claim vanuit hetNatuurbeleidsplan endedaarop volgendeuitwerkingen dielangs eenandere weggefinancieerdzal worden?Dat is eenrealiteit waaraanook hetMinisterie vanLandbouw,Natuurbeheer enVisserij
niet voorbij kangaan. De opmerking over hetontbreken vandenatuurdoeltypen -hoewel formeeljuist - verandert daaraan niets. Eenbetere beschouwing vandein hetNADORST-projectgebruikte vegetatieanalyse
zal overigens duidelijkmaken dat -zij hetop eenandere wijzegeformuleerd -deze natuurdoeltypen daarin
besloten liggen.
27 Inhet waterwingebied EspeloscheBroek is eencombinatie totstandgebracht tussen de winningvan
watermet de verzorging vandelandbouwkundige waterhuishouding viao.a.deaanvoer van water. Nabij
Zwolle is -aanvullend op depompstations nabij het Engelse Werk-eenuiterwaard vandeIJssel ingericht
om enerzijds bij hoge IJsselstandendegrondwaterhoeveelheid aan te vullenenanderzijds om natuurontwikkelingmogelijk temaken. Vergelijkook met de voorbeelden uit Vissersetal., 1995.
28 Eengevoeligheidsanalyse (Stalpers en Van Buuren, 1993;Bijlage III) wijstuit datmetname voorhetuitwerken vanhetoeverinfiltratiesysteemnader onderzoek nodig is naar dedoorlatendheid vande ondergrond
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ennaar deintree- enuittreeweerstand vande waterlopen. Het vervolg veldonderzoek vanStalpers (1995-a
en 1995-b) heeft nieuw lichtgeworpen opdeaannames omtrent de doorlatendheid vanhetgebied terhoogte vanhetgeplande infiltratieveld. Eenander element uithetplan dat nadere hydrologisch onderzoekverdient is de technische uitwerking vanhet voorgestelde oppervlaktewaterstelsel. Ditgeldt voorde oppervlakkige afvoer uitdenatuurgebieden, maar ook voordedetail-ontwatering vanderesterende landbouwgebieden.
29 Zo kan dedoor Stalpers (1995-a)gevonden afwijkende doorlatendheid totingrijpende planwijzigingen
leiden. Er moet wellichtnaar eenandere lokatie voorhet winveld,metgunstigere bodemopbouw, worden
gezocht. Anderzijds kan eenandere wintechniek, bijvoorbeeld een oppervlaktewater winning,infiltratie inhet
bedoeldepakket overbodig maken. Hetis daarbij ook denkbaar het overschot uit denatuurterreinen te verpompen naar deHolterberg, alwaar hetna (diep)infiltratie kan wordengewonnen. De omvang vandeonverzadigde zone in datgebiedsdeel zou bovendien deaanleg vaneenspaarbekken overbodig maken. Inhet
plan is deze mogelijkheid nietgekozen omdat heteenkortsluiting vandehydrologische kringloopzou betekenen.
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7 EPILOOG
7.1 De resultaten van het onderzoek
In dit proefschrift heeft de ecologisch-functionele betekenis van water voor de
landschapsplanning centraal gestaan. Twee hoofdonderzoeksvragen - beide in twee
subvragen onderverdeeld - hebben richting gegeven aan de studie.
De eerste onderzoeksvraag betreft het substantiële aspect van het onderzoek: de functie van water als landschapsvormende factor. De stromingsprocessen van grond- en
oppervlaktewater zijn daarvoor van fundamentele betekenis. Aangedreven door een
combinatie van natuurlijke (klimaat, geologie, topografie) en antropogene (grondwaterwinning, drainage, grondgebruik) sturingsmechanismen leiden deze processen tot
een stelsel van ruimtelijke samenhangen in het landschap. Het door Tóth (1963)
gepostuleerde grondwaterstromingsconcept is een mijlpaal geweest in begrip en
beschrijving van dit ruimtelijke relatiestelsel. Op grond van dit stromingsconcept wordt
duidelijk dat ten gevolge van de stromingsprocessen in grond- en oppervlaktewater
een hiërarchische ordening van al dan niet met elkaar samenhangende ruimtelijke eenheden met een kenmerkende variatie in milieucondities in het landschap kan worden
aangetroffen. Deze ordening is hier aangeduid als de hydrologische landschapsstructuur. De hydrologische systeemanalyse (Engelen enJones, 1986; Engelen et al., 1989;
Engelen en Kloosterman, 1996) is een voor ruimtelijke planvorming in het algemeen en
voor landschapsplanning in het bijzonder geschikte methode om de hydrologische
landschapsstructuur te kunnen beschrijven en toepassen. De hydrologische landschapsstructuur en de daarmee samenhangende ruimtelijke patronen vormen wat Spirn
(1988) noemt "the deep structure" van het landschap en die zij van fundamentele betekenis acht voor planning en ontwerp van onze (toekomstige) leefomgeving.
De tweede onderzoeksvraag betreft de procedurele aspecten van het onderzoek en
verwijst naar de wijze waarop hydrologische kennis bij planning en ontwerp kunnen
worden gebruikt. Hiervoor zijn een serie ontwerpstudies uitgevoerd, waarvan een aantal is beschreven in deel 2van dit proefschrift. Uit deze studies kan worden geconcludeerd dat hydrologische inzichten in de drie centrale onderdelen van het ontwerpproces - analyse, synthese en evaluatie -van belang zijn. In de landschapsanalyse ontstaat
- naast een typering van de hydrologische landschapsstructuur in het betreffende
gebied -een beter inzicht in de problematiek, de lokatie daarvan en van de daarvoor
verantwoordelijke mechanismen. Hydrologische kennis kan via een scala aan planningsmaatregelen richtingen aangeven voor de aanpak van de problematiek. Via een
systematische (hydrologische) evaluatie kan worden nagegaan in hoeverre de verkregen oplossingen daadwerkelijk tot realisering van de gestelde doelen leiden. Zo niet,
dan kunnen nieuwe voorstellen worden geformuleerd en geëvalueerd, waarmee het
cyclische karakter van het ontwerpproces gestalte krijgt.
De verzameling van min of meer vastomlijnde, in algemene termen beschreven procedurele stappen voor de toepassing van hydrologische inzichten in het ontwerpproces is
hier gepresenteerd als een watersysteembenadering voor landschapsplanning. Deze
benadering kan worden gezien als het procedurele resultaat van de voorbeeldstudies
die zijn uitgevoerd binnen het onderzoek dat aan de basis ligt van onderhavig proefschrift. Op het substantiële vlak maken de voorbeeldstudies duidelijk dat hydrologische
kennis voor de aanpak van de problematiek in de zandgebieden van Nederland van
essentieel belang is. In de slot paragraaf van dit hoofdstuk wordt daarop nader ingegaan. Daaraan voorafgaande worden in § 7.2 een aantal kanttekeningen geplaatst bij de
resultaten van het onderzoek.
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7.2 Kanttekeningen bij de onderzoeksresultaten
7.2.1 Het integreren van informatie

in de

landschapsanalyse

Het landschap kan worden opgevat als een systeem: er is sprake van een verzameling elementen, met daartussen een complex geheel van relaties, die tezamen een geïntegreerd geheel -het landschap -vormen. De systeemanalyse - een methode afkomstig
uit de systeemleer (Churchman, 1968; Bertalanffy, 1969; Hanken en Reuver, 1973)biedt een kader om de complexiteit van systemen te beschrijven en hanteerbaar te
maken. De methodiek van de systeemleer heeft in de vakgebieden van de landschapsarchitectuur en de hydrologie zijn intrede gedaan binnen de landschapsanalyse, respectievelijk in de vorm van de hydrologische systeemanalyse. De kracht van deze analyses is dat hiermee zeer diverse informatie uit een groot aantal verschillende bronnen
aan elkaar gerelateerd kan worden. Karteringen van bodem, geomorfologie, topografie, geologie, vegetatie, et cetera; allen bevatten zij informatie over het landschap en
over de hydrologische processen die daarin werkzaam zijn.
Dergelijke gegevens verschillen evenwel niet alleen qua inhoud, maar ook de methoden waarmee die informatie wordt verkregen, geïnterpreteerd, opgeslagen en weergegeven alsmede de datering kunnen aanzienlijk variëren. Het zonder meer integreren
van de informatie uit al deze bronnen leidt dan ook tot problemen.
Een van de belangrijkste van die problemen betreft het ontstaan en de voortplanting
van 'fouten' gedurende de verwerking van de gegevens. Burrough (1986) onderscheidt
in dit verband een veertiental verschillende foutenbronnen', uiteenlopend van relatief
eenvoudig te traceren onzuiverheden in het basismateriaal, tot de veel meer impliciete
fouten die samenhangen met de weergave van de natuurlijke variatie of die voortkomen uit het verwerkingsproces zélf.
Door de toepassing van geografische informatiesystemen (GIS) is de discussie over
deze problematiek geactualiseerd. De formalisering en explicitering van het verwerkingsproces, noodzakelijk om de analyses via computer-algoritmen uit te kunnen voeren, heeft het bestaan en het belang van bovenbedoelde fouten nog eens ondubbelzinnig aangetoond (Burrough, 1986).
Een voordeel van een geografisch informatiesysteem in dit verband is de mogelijkheid
om relatief snel en eenvoudig een andere interpretatie of een verbetering van een
bepaald gegeven, door te voeren. Anderzijds kleven aan het gebruik van geografische
informatiesystemen ook een aantal bezwaren. Het gemak waarmee 'overlays' en andere combinaties van gegevens zijn te genereren, maakt de verleiding groot deze ook te
maken, zonder veel aandacht voor de inherente beperkingen. De professionele presentatie en het predicaat van wetenschappelijkheid, dat met computerberekeningen in verband wordt gebracht, kunnen deze beperkingen versluieren. Tenslotte dient nog te
worden opgemerkt dat het verwerkingsproces binnen de geografische systemen zelf
ook een bron van het ontstaan van fouten kan vormen.
Het optreden van dit type fouten draagt nog eens bij tot de voorzichtigheid en zorgvuldigheid die bij de uitvoering en bij de interpretatie van de resultaten van de landschapsanalyses in acht genomen dienen te worden. Anderzijds pleit de hierboven
beschreven problematiek voor het opzetten en uitbouwen van eenduidige databases
waarin - in overleg met deskundigen uit verschillende relevante disciplines - (bestaande) informatie wordt verzameld en waarbij bedoelde 'foutenbronnen' expliciet aan de
orde komen. Het bestand van de landschapsecologische kartering Nederland (zie bijvoorbeeld Harms en Klijn, 1996) vormt daartoe een goede aanzet voor gegevensbestanden op het nationale schaalniveau.

7.2.2 De hydrologische

systeemanalyse

De hydrologische systeemanalyse is naar voren geschoven als een geschikte
methode om in het kader van een landschapsanalyse de hydrologische structuur van
het landschap te identificeren. Een belangrijke overweging daarbij is het gegeven dat
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deze methode een integratiekader biedt voor een veelheid aan hydrologische en
hydrologisch relevante informatie, die doorgaans ook in landschapsanalyses wordt verzameld. Het perspectief van de hydrologische systeemanalyse echter, maakt het mogelijk deze informatie te benutten voor een beter inzicht in cruciale (hydrologische) processen in het landschap. En daarmee tot een beter begrip van de feitelijke problematiek.

Een kwalitatieve

interpretatie

De hierboven besproken problemen die samenhangen met het integreren van
diverse informatiebronnen dwingen evenwel tot voorzichtigheid bij het gebruik van de
resultaten uit hydrologische systeemanalyses. Dit geldt in het bijzonder voor situaties
waarin is gekozen voor een voornamelijk kwalitatieve invulling van de analyse-methode, zoals het geval is in de eerste twee voorbeeldstudies.
Niettemin duiden de ervaringen uit de voorbeeldstudies erop dat een voornamelijk
kwalitatieve invulling van de hydrologische systeemanalyse bruikbaar is voor toepassing op het strategische planningsniveau. Op deze wijze kan betrekkelijk snel en met
relatief eenvoudige middelen een voor dit doel betrouwbaar inzicht worden verschaft
in de kenmerken van de hydrologische landschapsstructuur. Een groot deel van de
hiervoor gebruikte basisgegevens wordt al 'standaard' voor dergelijke planvormingsprocedures verzameld of is aanwezig in de vorm van landsdekkende karteringen. Een
aantal voorbeelden uit de recente planningspraktijk onderschrijft deze stelling.
Vergelijkbare hydrologische systeemanalyses liggen bijvoorbeeld ten grondslag aan het
Natuurbeleidsplan, aan de Vierde Nota over de ruimtelijke ordening extra, aan het
Waterhuishoudingsplan voor de provincie Noord-Brabant en aan het Beleidsplan
natuur en landschap van de provincie Overijssel.

Een kwantitatieve

interpretatie

Een kwalitatieve invulling van de hydrologische systeemanalyse is bij planvorming
op het operationele niveau niet adequaat. Nu zijn immers de definitieve begrenzing en
inrichting aan de orde. De relevante (sub)systemen en daarbinnen te onderscheiden
eenheden moeten zo nauwkeurig mogelijk worden gelokaliseerd en kwantitatief uitgewerkt. Verschillende, meer of minder complexe, computermodellen staan hiervoor ter
beschikking. De keuze voor een specifiek model is ook hier afhankelijk van een afweging van beschikbare middelen en te bereiken doelen. Voor het NADORST-project is
mede op grond van pragmatische overwegingen gekozen voor een simulatie met het
pakket MODFLOW™.
Hoewel via computer-modelleringen de kwantitatieve kenmerken van watersystemen
kunnen worden verkend, dient niet uit het oog te worden verloren dat het ook hier
steeds om benaderingen van de werkelijkheid gaat. De kennis van invoervariabelen,
modelparameters en randvoorwaarden varieert sterk van kwaliteit. Zo zijn het reliëf en
de neerslag relatief goed in beeld te brengen, terwijl de verdamping en de opbouw van
de ondergrond doorgaans slecht bekend zijn. Leemten in en onzekerheden over dergelijke gegevens maken aannames dan onvermijdelijk. In het NADORST-project is als
reactie hierop een cyclische werkmethode gevolgd, waarin via terugkoppelingen de
geldigheid van de aannames is gecontroleerd. Niettemin geldt dat de kwaliteit van de
resultaten van dergelijke berekeningen in sterke mate afhangt van de kwaliteit van de
invoergegevens. Een voorbeeld kan dit illustreren.
Stalpers (1995-a en 1995-b) heeft - als vervolg op de NADORST-studie -onderzoek verricht naar de doorlatendheid van de ondergrond in het betreffende gebied. Hieruit
blijkt dat ter hoogte van het geprojecteerde infiltratieveld de doorlatendheid van het
watervoerende pakket, waarin de pompputten zijn gedacht, minder goed is dan eerder
in het gebruikte MODFLOW-model was aangenomen. Onder overigens gelijke condities zou hierdoor de winbare hoeveelheid afnemen van 2.5 tot circa 1.5 miljoen m3.
Dergelijke bijstellingen van de rekenresultaten kunnen de richting van de keuzes gedurende het planvormingsproces beïnvloeden. Zo heeft de Waterleiding Maatschappij
Overijssel mede op grond van de bijgestelde inzichten in de doorlatendheid besloten
plan NADORST niet uit te voeren.
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7.2.3 De analyse van het

grondgebruik

Na de identificatie van de hydrologische landschapsstructuur kan worden nagegaan
op welke wijze de diverse vormen van grondgebruik zich daarin manifesteren als
opstap naar een beter begrip van de problematiek in het betreffende gebied. Deze uitwerking is in § 3-2(figuur 3.5) voorgesteld als een 'overlay'-procedure. Een aantal kanttekeningen bij de toepassing van deze schijnbaar simpele procedure zijn hier van toepassing.

De detaillering van de gebruikte

gegevens

De uitvoering van de grondgebruiksanalyse wordt in de eerste plaats bemoeilijkt door
een verschil in detail tussen de gegevens betreffende het grondgebruik en die omtrent
de hydrologische verschijnselen. Het grondgebruik is in het algemeen zeer nauwkeurig
bekend. Topografische kaarten, luchtfoto's of satellietbeelden maken het mogelijk ook
op een regionaal niveau (relatief) gedetailleerd en ondubbelzinnig de grondgebruikspatronen te lokaliseren.
Voor de ligging van (vooral) de (grond)waterstromingsstelsels ligt dit anders. De
begrenzing van de stelsels is- mede door de samenhang met relatief slecht bekende
fenomenen als de opbouw van de ondergrond en het dynamische karakter van relevante processen - immers in belangrijke mate afhankelijk van interpretaties, aannames
en voorspellingen, die discussie oproepen. Hierdoor vertonen de kaarten van de
hydrologische systemen -ook in gebieden waarvan je op grond van bijvoorbeeld
bodemkundige of geologische karakteristieken een grote(re) differentiatie mag verwachten -relatief grofschalige ruimtelijke patronen.
Een evidente illustratie van de hier bedoelde problemen doet zich voor bij de analyse
van het grondgebruik versus de drinkwaterwinning. Een goede analyse wordt bemoeilijkt door het gebrek aan eenduidig bepaalde en (voldoende) betrouwbare informatie
over de ligging van de intrekgebieden van de drinkwaterwingebieden. In Bijlage I is
beschreven dat de diverse bronnen op dit vlak elkaar soms tegenspreken, hetgeen
resulteert in (deels) sterk afwijkende ruimtelijke configuraties van de bedoelde intrekgebieden, hetgeen consequenties kan heben voor de uitkomsten van de bedoelde analyse (bijlage I, figuren I.15a en I.15b).
Het moge duidelijk zijn dat dergelijke discrepanties in de hydrologische basisgegevens
een verantwoorde inbreng in (beleidsmatige) toepassingsvelden als de ruimtelijke
planvorming bemoeilijken. Gezien het belang dat aan deze inbreng wordt gehecht bij
de voorbereiding van de Vierde Nota Waterhuishouding (zie bijvoorbeeld Berends et
al., 1995), is het van groot belang te streven naar betrouwbare en eenduidige basisinformatie op nationaal en regionaal niveau. Voor de bepaling van de 'intrekgebieden'
rond drinkwaterpompstations kan dit worden bereikt door - in overleg met betrokken
instanties -gestandaardiseerde procedures en criteria overeen te komen.

De aanduiding van het

grondgebruik

Een tweede probleempunt betreft de ruimtelijke aanduiding van het grondgebruik,
het tweede vertrekpunt van de grondgebruiksanalyse. Een voorbeeld uit de studie voor
het stroomgebied van de Regge kan dit illustreren. Hoewel in vergelijking tot bepaalde
hydrologische verschijnselen relatief goed bekend, is het voor sommige vormen van
grondgebruik moeilijk duidelijk en eenduidig de ruimtelijke positie te bepalen.
In de voorbeeldstudie van hoofdstuk 4 isgetracht de positie van de natuurgebieden in
de hydrologische landschapsstructuur te typeren. Maar daarbij rijst direct de vraag op:
wat dient onder 'natuurgebieden' te worden verstaan? Zijn dat gebieden met een
bepaalde juridisch(e) (beschermde) status, met bepaalde 'natuurwetenschappelijke
betekenis' of gaat het om gronden met een specifieke aard en intensiteit van het grondgebruik? Bovendien is het nog van belang hoe nauwkeurig dergelijke gebieden op
kaarten of anderszins zijn aangeduid.
In de voorbeeldstudie is hierbij uitgegaan van het digitale LGN-bestand (zie hoofdstuk
4). Als 'natuurgebieden' zijn aangenomen de categorieën 'heide', 'loofhout', 'naaldhout'
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en 'overig natuur'. De beperkingen van dit gegevensbestand - 'echte fouten', vertekeningen die samen hangen met de raster-georiënteerde opslag-techniek, et cetera - zijn
bij die keuze voor lief genomen. Evenals het feit dat eventueel zeer extensief landbouwkundig gebruikte gebieden (zoals bijvoorbeeld beheersgebieden) niet tot de
natuurgebieden zijn gerekend. Bovendien gaat het om een bestand uit 1986waarin op
het moment wijzigingen zullen zijn opgetreden.

De interpretatie

van het

grondgebruik

Ook wanneer eenmaal een bevredigende aanduiding van de hydrologische landschapsstructuur en het grondgebruik voorhanden zijn, kan de interpretatie van de overlay's problematisch zijn, zeker wanneer geen veldwaarnemingen of betrouwbare
kwantitatieve gegevens ter beschikking staan. Stel je bent geïnteresseerd in het grondgebruik in het infiltratiegebied van een aan kwelprocessen gekoppeld natuurgebied.
Wanneer is nu van een reële bedreiging van de grondwaterkwaliteit in de kwelzone
sprake ten gevolge van een intensief (landbouwkundig of urbaan) grondgebruik? In
een studie van Stuurman en Van der Meij(1993) bijvoorbeeld, wordt gesteld dat dit het
geval is bij een overwegend 'niet-natuurlijk' gebruik in infiltratiegebieden ,mits de
kwelafhankelijke natuurgebieden worden gevoed door ondiep of zeer ondiep grondwater. Maar, wat is 'overwegend'? Meer dan 50%;minstens 75%?Bovendien speelt hier
weer het probleem van een kwalitatieve ten opzichte van een kwantitatieve benadering. Een relatief kleine oppervlakte met intensief landbouwkundig gebruik kan - wanneer dit areaal toevallig een groot deel van het betreffende kwelwater levert - een grotere bedreiging impliceren dan een groot areaal met een geringe bijdrage aan het
grondwater in het natuurgebied.

Niet-hydrologische

samenhangen in het

landschap

Een laatste kanttekening in dit verband geldt de eenzijdige nadruk in de gepresenteerde analyse op hydrologische processen als bepalende factoren voor de samenhang
tussen vormen van grondgebruik en de daaruit voortvloeiende (milieu)problemen.
Ook andere agentia - zoals de lucht, mensen, andere organismen -spelen een rol bij
samenhangen in het landschap. Vooral de atmosferische depositie van verzurende stoffen ('zure regen') is een wijd verbreid en belangrijk probleem in de wisselwerking tussen grondgebruiksvormen. Ondanks het gegeven dat de consequenties van deze depositie onder andere afhangen van de ter plekke aanwezige hydrologische condities, is
het onwaarschijnlijk dat een benadering op basis van watersystemen hier voldoende
soelaas zal bieden. Bij de zure depositie spelen processen een rol die zich in tijd en
ruimte anders gedragen dan die binnen de hydrosfeer. Daartegenover kan worden
gesteld dat in vergelijking tot hydrologische, atmosferische verschijnselen minder stuurbaar zijn. Dat wil zeggen dat de richting en de intensiteit van de optredende processen
minder 'gecontroleerd' en bewust zijn te beïnvloeden om een bepaald gewenst effect
te bereiken, waardoor ze vanuit een (ruimtelijke) planningsoptiek minder interessant
lijken.

7.2.4 De

planvorming

De inzichten in het functioneren van watersystemen kunnen via planningsmaatregelen op strategisch en operationeel niveau worden toegepast in het ontwerpproces.
Een normatief vertrekpunt -uitgangspunten en doelstellingen - is evenwel noodzakelijk om het keuzeproces dat aan het ontwerpen eigen is (Lang, 1987), te sturen.
Daarmee kan worden bepaald welke interpretatie van de beschikbare kennis en maatregelen voor een bepaalde situatie het meest geschikt wordt geacht. De hydrologische
kennis maakt een beter begrip van problemen mogelijk, kan worden gebruikt voor het
genereren van oplossingsrichtingen of het evalueren van de effecten van te treffen
planningsmaatregelen. Met andere woorden, de kennis ondersteunt het maken van de
keuzen tijdens het ontwerpproces, maar zal die keuzen en daarmee de normatieve
intenties niet overbodig maken. Een 'plan' volgt nooit rechtstreeks uit kennis2.
De planvorming op het strategisch niveau betreft de situering van een 'raamwerk'. Aan
deze doelstelling liggen op minstens twee niveaus normatieve denkbeelden ten grond171

slag: één over de interpretatie van de problematiek en één omtrent de wijze waarop
die kan -worden aangepakt. De problematiek van de zandgebieden is opgevat als een
spanningsveld tussen conflicterende vormen van grondgebruik, voortkomende uit
diverse maatschappelijke aanspraken op de ruimte. Bijde aanpak daarvan is er niet
naar gestreefd deze conflicten 'op te lossen' maar is bij het ontwerp gezocht naar
mogelijkheden om beide typen aanspraken tot hun recht te laten komen. In navolging
van het 'casco-concept' is een oplossing gezocht in een ruimtelijke ontkoppeling van
de grondgebruikscategorieën door het ontwerp van een 'raamwerk'.
Hierbij past evenwel de aantekening dat ook andere interpretaties van de problematiek
in de zandgebieden, of voor de aanpak daarvan, bestaan. Vanuit een afwijkend normatief vertrekpunt is het nog maar de vraag of het ontwerp van ruimtelijke netwerken als
bepleit in hoofdstuk 1een zinvolle optie is.Dat lijkt niet het geval binnen een overtuiging waarin bijvoorbeeld 'landbouw' en 'natuur' niet als principieel strijdige grondgebruikscategorieën worden opgevat, maar in eikaars verlengde liggen. Eenzelfde relativering geldt de planningsmaatregelen uit hoofdstuk drie, met name waar het maatregelen betreft die gericht lijken te zijn op een ruimtelijke scheiding van grondgebruiksvormen.
De planvorming op het operationele niveau is gericht op de combinatie van natuurontwikkeling en drinkwaterproductie. Ook hier zijn het normatieve overwegingen die
richtinggevend zijn voor de keuzenmomenten gedurende het planningsproces. Andere
normatieve vertrekpunten zouden tot andere interpretaties van de problematiek en of
andere oplossingsrichtingen hebben geleid.

Het

raamwerk

Het raamwerk zoals gepresenteerd voor het stroomgebied van de Regge is tot stand
gekomen in een ontwerpproces waarvan de reikwijdte - ten gevolge van de gekozen
doelen en uitgangspunten - isbeperkt. De vraag hoe het raamwerk te situeren,
gebruikmakend van hydrologische inzichten, heeft centraal gestaan. Het resultaat van
de planvorming is geen (beleidsmatig) afgewogen, integraal (landschaps)plan op basis
van het casco-concept, noch een uitwerking voor de 'ecologische hoofdstructuur' uit
het Natuurbeleidsplan of het Natuurbeleidsplan voor Overijssel. In beide gevallen zou
een ruimer onderzoeks- en afwegingsproces noodzakelijk zijn, waarbij uitwerking van
de ecologische aspecten, de detaillering van het plan en de relatie met de beleidscontext meer aandacht verdienen. Het gepresenteerde plan moet vooral worden opgevat
als een basis voor dergelijke plannen.

Uitwerking op ecologisch

vlak

In de discussies en de literatuur omtrent de (ruimtelijke) planvorming voor natuur
kan een onderscheid worden gemaakt tussen een 'soorten-', een 'ecosystemen- en een
'landschaps-' of'structuur-gerichte' benadering (Harms, 1986; Harms et al., 1995). De
eerste benadering richt zich op de planning en inrichting van habitats voor individuele
soorten. De ecosysteem-gerichte benadering stelt niet de soort maar de levensgemeenschap of het ecosysteem centraal. In de laatste benadering staat het functioneren van
het geheel van abiotische en biotische patronen en processen centraal. In het ontwerpproces hebben genoemde benaderingen hun eigen plaats en functie. De soorten-benadering leent zich vooral voor de evaluatie van planvoorstellen, terwijl de ecosystemenen structuur-benaderingen het best aansluiten op de synthese fase van het ontwerpproces (Harms et al., 1995).
Het gepresenteerde raamwerk moet -vanuit dit perspectief -worden bezien als het
resultaat van een 'landschaps- of structuur-gerichte' benadering. De hydrologische
landschapsstructuur vormt een bruikbare en logische basis voor de toepassing van
deze benadering. Het water vormt immers een van de meest fundamentele landschapsvormende factoren en leidt tot een duidelijke ruimtelijke structuur en hiërarchie in het
landschap, met een daaraan gekoppelde sequentie van milieucondities.
Toepassing van de 'landschapsbenadering' op basis van de hydrologische landschapsstructuur lijkt vooralsnog voor de synthese-fasen binnen het ontwerpproces de meest
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zinnige benadering. De resultaten zijn minder willekeurig dan die uit de beginperiode
van de toepassing van het concept van de 'ruimtelijke netwerken' voor de planvorming
voor natuur, waarin voorstellen werden gedaan om bestaande natuurgebieden min of
meer lukraak met elkaar te verbinden (vergelijk Opdam, 1989). Ook lijkt de genoemde
benadering - in de synthese-fase van het ontwerpproces -vooralsnog vruchtbaarder
dan een 'soortengerichte' benadering. De toepassing van deze laatste benadering gaat
gebukt onder een gebrek aan voldoende kennis omtrent individuele soorten en -in
samenhang daarmee - onder de nog geringe duidelijkheid omtrent de te kiezen 'indicator-' of 'doelsoorten'. Zoals Harms et al. (1995) stellen lijkt de soorten-benadering zich
dan ook het best te lenen voor de evaluatie van planvoorstellen. Volgens genoemde
auteurs gaat het er dan om "zo nauwkeurig mogelijk aan te geven wat de consequenties zijn van een ontwerp. Deze activiteit isvan analytische aard en vraagt om een meer
reductionistische stellingname van de onderzoeker" (Harms et al., 1995,p. 85). De synthesefase in het planproces daarentegen vergt integratie van kennis. "Om de sprong te
kunnen maken naar het ontwerp is een holistische stellingname van de onderzoeker
noodzakelijk. Hierbij past een ecosysteemgerichte of landschapsgerichte benadering"
(Harms et al, 1995, p. 85).
Deze opmerkingen maken evenwel duidelijk dat voor een nadere uitwerking van het
raamwerk uit ecologisch perspectief een evaluatie op grond van een soortenbenadering een logische vervolgstap zou zijn. Naast aandacht voor het voorkomen van
belangrijke planten- en dierensoorten in de uitgangssituatie zou bij die evaluatie onder
andere ook de te verwachten dispersiemogelijkheden en habitatkwaliteit in ogenschouw genomen moeten worden.

Detaillering van het planvoorstel

op operationeel

niveau

Het gepresenteerde raamwerk roept op een aantal terreinen vragen op die door
nadere uitwerking op een operationeel planvormingsniveau aan de orde dienen te
komen. Eén van de aandachtsvelden in dit verband is de wijze waarop in het raamwerk natuur en drinkwaterproductie met elkaar kunnen worden gecombineerd. Dit
aspect komt in hoofdstuk 6 aan de orde. Anderzijds zijn zaken buiten beschouwing
gebleven, maar vragen eveneens om nadere aandacht.
Een voorbeeld daarvan is de relatie van het raamwerk met infrastructurele voorzieningen. Waar beken of gehele stroomgebieden door kanalen of grote verkeerswegen worden doorsneden, ontstaan knelpunten die -afhankelijk van de situatie - in mindere of
meerdere mate via inrichtingsmaatregelen kunnen worden opgelost.
Een tweede punt van uitwerking betreft het vraagstuk van de urbane gebieden. De
beïnvloeding van de (regionale) hydrologische omstandigheden door deze vorm van
grondgebruik kan - althans theoretisch -via een gewijzigde inrichting worden verminderd. Het is evenwel de vraag welke maatregelen van plek tot plek nodig en mogelijk
zijn en of de voorgestelde wijzigingen realistisch zijn. Een systematische evaluatie op
dit vlak kan aanleiding geven tot wijziging van het planvoorstel. Naast de bestaande
urbane gebieden kunnen daarbij ook de mogelijkheden voor noodzakelijke uitbreidingen van de stedelijke gebieden in de beschouwing worden betrokken.
Een derde punt van uitwerking betreft de landbouwgebieden buiten het raamwerk. Er
blijven punten waar landbouwgebieden afwateren via gebieden die deel uitmaken van
het raamwerk, met verontreiniging als mogelijk gevolg. Op dit vlak is nader onderzoek
nodig naar de mogelijkheden om dergelijke verontreinigingen te voorkomen. Daarbij
kan worden gedacht aan het scheiden van de (oppervlaktewater) stromen uit beide
typen gebieden door de aanleg van aparte afvoerstelsels. Een dergelijke oplossing
wordt in Twente momenteel nagestreefd voor de afvoer van water uit stedelijke en landelijke gebieden. Voorts kan het ontwerp van helofytenfilters (vergelijk Duel en Saris,
1986; Meuleman, 1987; Duel en During, 1990; Duel et al., 1991-a en 1991-b) op de uitstroompunten van de landbouwgebieden uitkomst bieden (Kerkstra en Vrijlandt, 1988).
Het principe van de 'natuurlijke waterzuivering' (of zelf-reinigend vermogen) kan ook
op het gehele landbouwkundig gebruikte stroomgebied worden toegepast. Dit impliceert een zodanige vormgeving en inrichting van de waterlopen dat van nature optredende zuiveringsprocessen worden gestimuleerd. Een laatste punt van aandacht in dit
verband betreft de conservering van water binnen agrarische stroomgebieden. Door
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het inbouwen van mogelijkheden voor de retentie van water, c.q. door het water te
laten circuleren, kan de afvoer via de gebieden van het raamwerk wellicht worden verminderd. Dergelijke maatregelen kunnen mogelijk ook een rol spelen bij de bestrijding
van verdroging van de betreffende gebieden.

De beperking van de planningsopgave
beleidscontext

en de relatie met de

Het planvoorstel voor het raamwerk heeft niet tot doel om een rol te spelen binnen
het vigerende beleid voor het studiegebied. Eris bewust voor gekozen om beperkingen in het ontwerpproces aan te brengen. Deze zijn opgelegd om een van de centrale
doelstellingen van het onderzoek - de toepassing van de ecologisch-functionele betekenis van water voor de landschapsplanning -zo helder mogelijk voor het voetlicht te
brengen. Een complexe, veel omvattende planningsopgave is daarvoor niet nodig en
zou te veel van het hoofddoel afleiden. Bovendien is niet zozeer het plan, maar veeleer
de wijze waarop het tot stand is gekomen van belang.
Binnen een beleidscontext is een veel breder afwegingsproces noodzakelijk. Naast
andere vormen van grondgebruik zou daarbij ook een beschrijving en analyse van op
diverse schaalniveaus vigerend beleid aan de orde zijn. Daarbij spelen bijvoorbeeld de
oppervlakte landbouwgronden die beschikbaar isvoor uitbreiding van natuurgebieden, de mate waarin met vormen van grondgebruik kan worden geschoven en de
mogelijkheden van het beschikbare instrumentarium een belangrijke rol. Zie in dit verband voorts de kritische kanttekeningen die zijn gemaakt bij het NADORST-project
(hoofdstuk 6).

7.3 Water als centraal aandachtspunt in de problematiek van de Nederlandse zandgebieden
Ondanks kanttekeningen als hierboven vermeld, kan worden geconstateerd dat de
ecologisch-functionele aspecten van water van grote betekenis voor de landschapsplanning zijn. Aan de basis daarvan ligt uiteraard het fundamentele belang van hydrologische processen voor de werking van het landschap en de daaruit resulterende variatie in milieucondities. Erzijn evenwel nog andere, deels van deze functionele betekenis afgeleide, overwegingen die 'water' interessant maken voor de landschapsplanning.
Van de voornaamste in landschapsecologisch opzicht functionele agentia is het water
relatief goed bekend. Bovendien iswater ook goed 'stuurbaar', dat wil zeggen, dat het
bewust en gericht kan worden beïnvloed om bepaalde hydrologische condities te creëren. Deze eigenschappen van de watersystemen vormen daarmee bruikbare instrumenten voor de (ruimtelijke) ordening en inrichting van het landschap en voor het evalueren van de effecten van de daaraan verbonden maatregelen.
Een volgende eigenschap van de watersystemen is de hiërarchisch geordende en dynamische structuur die deze in het landschap tot gevolg hebben. Daarmee wordt het
mogelijk niet alleen in ruimtelijk opzicht relaties tussen delen van het landschap naar
mate van belang te onderscheiden, maar ook temporele samenhangen te onderkennen.
De functionele, hiërarchisch geordende structuur van watersystemen komt tot expressie in de zichtbare patronen van bijvoorbeeld de oppervlaktewaterstelsels of in die van
de vegetaties.Juist die patronen vormen dankbare aanknopingspunten voor het ontwerp van een herkenbaar landschap, waarin de onderliggende functionele (ecologische) structuur tot expressie wordt gebracht. Het is ook niet toevallig dat inveel landschaps(structuur) plannen het afwateringspatroon als een 'drager' voor de (nieuwe)
landschapsstructuur wordt aangegrepen.
Het planvoorstel uit hoofdstuk 5maakt vervolgens duidelijk dat ook de planvorming
voor natuurgebieden kan profiteren van een 'watersysteembenadering'. Interpretatie
van de hydrologische landschapsstructuur maakt het mogelijk om op ecologisch-functi174

onele gronden netwerken van natuurgebieden te ontwerpen, die enerzijds de differentiatie van milieucondities in het gebied omvatten en anderzijds zo goed mogelijk zijn
gevrijwaard van storende relaties via de stroming van water. Zeker vanuit een positie
dat een 'soorten-benadering' -mede door de vele kennisleemten - binnen de ontwerpstappen (de synthesefase van het planningsproces) vooralsnog weinig goede resultaten
heeft opgeleverd, is zo'n op de hydrologie gebaseerde, 'structuurgerichte-benadering'
voor de planvorming van natuurgebieden waardevol.
Tot slot kan nog de voor landschapsplanning strategische betekenis van de natte fysiotopen worden genoemd. De specifieke ruimtelijke positie en de werking van deze
fysiotooptypen brengt met zich mee dat veel van de problemen die in de Nederlandse
zandgebieden zijn te vinden, in de betreffende delen van het landschap samenkomen.
Bovendien leidt het scheppen van gunstige condities voor dit type gebieden ook tot
betere voorwaarden elders. Het zoeken naar oplossingen voor de problemen in de
Nederlandse zandgebieden via landschapsplannig krijgt op deze wijze een voor de
hand liggend startpunt: de natte tot vochtige fysiotopen. De planningsarbeid kan in
eerste instantie worden geconcentreerd op hetgeen één van de zwakste, maar tevens
ook één van de meest bepalende, schakels in de keten van het landschap toeschijnt.
De richtingsbepaling voor planvorming die hieruit voortvloeit, betekent niet dat de
planningsopgave minder omvattend dient te zijn: de natte gebieden vormen een
logisch startpunt, maar dat wil niet zeggen dat dit als het enige punt van aandacht is
bedoeld.
In dit onderzoek is getracht aan te geven dat kennis van watersystemen in de drie
belangrijkste fasen van het planvormingsproces - analyse, synthese, evaluatie - kan
worden benut. De kennis draagt bij aan een scherpere definitie van de problematiek en
aan betere oplossingen daarvoor. Een procedure zoals de in dit onderzoek gepropageerde watersysteembenadering biedt aanknopingspunten om die inzichten en kennis
voor de ruimtelijke planvorming te ontsluiten en te mobiliseren. Tegelijkertijd brengt
de toepassing een toetsing van die kennis mee en kan inzicht ontstaan in de leemten
die door nader onderzoek kunnen worden vervuld. Het "zoek-en-leer-proces" -vergelijk Kleefmann, 1984 -uit dit onderzoek naar water en haar betekenis voor de landschapsplanning levert, naar ik hoop, een bijdrage aan een verantwoord gebruik van
het natuurlijk potentieel dat ons ter beschikking staat.

1 Burrough (1986)stelt hieromtrent: "Itis remarkable thatthere have beenso fewstudies on the wholeproblem of residual variationand how errorsarise, or are created andpropagated ingeographical information
processing, and what theeffects of theseerrors might be on theresults of thestudies made. ... Theword
'error'is used here in its widestsense to include not only 'mistakes' butalso to include thestatistical concept of error meaning 'variation'." (p 104).
2 Vroom(1981) duidt hierin een uiteenzetting over de toepassing vanderesultaten van systeemanalyses
op wanneer hij stelt: "Bovendien vloeituithetherkennen vaneenstelsel vanrelaties niet vanzelfeen indeling enruimtelijke vormen voort"(p.175).
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I DE TOEPASSING VAN DE HYDROLOGISCHE SYSTEEMANALYSE
LI Inleiding
De belangrijkste onderdelen uit dehydrologische systeemanalyse ten behoeve van
de voorbeeldstudies inhoofdstuk 4en5zijn weergegeven in figuur 1.1. Het betreft:
Formulering van dedoelstellingen /
Formulation of objectives

Initille data
verzamelingen
bureau studie /
Initial data
capture and
desk-study

Selectie urtöestaand materiaal/Selectionexistinginformation
Ruimtelijkegegevens(kaartenenprofielen)/
Tijdreeksen/Time-series
Spatialdata (mapsandprofites*
- topografie/topography
- bodem/soft
- geologie/geology
- historie/history
- remote sensing/remotesensing
- vegetatie/vegetationdata
- watertcwaiiteft/water quality

- grondwater^anden/groundwaertabWs
- grondwatertv^rtert/g/oundwaterquaBty
- opperv+aktewaterafvoer/surface water
dteèfcarge
- oppeMaidewateritwatfteitƒsurface water
quality
Uteratuur/Literature
gebnriken

Toegevoegde
data verzameling en analyse
Additional
data capture
and analysis

interpretatie
van reeds
uitgevoerde
hydrologische

Systeem analyse / Systems analysis
Gevolg-Effectrelatiesviahetconceptvan
dehierarchischestromingssystemen/Dosis
-effect relationships

Verificatieenontwerpaanvullend
hydrologischmeetwerk/ Verification
anddesign additionalhydrological
measurementsystem

Begrenzingentoeschrijfngvan
nydtofogteche systemen van
verschilfende ordes/ identification
and description of hydfotogfeaj
systems ofdifferent order

systeemanalyses
voordeelgebieden /
applicationand
interpretation
ofexisting
nydrofogical
forthearea

_i_
verificatieen
gevoeligheidsanalyse/
verificationandsensitivity
analysis

Grofldwatemradefierlno; /
Groundwater modelling

Toepassing/
Application

Scenario's / Scenarios
- planning/planning
- besluitvorming/decision-making
- management/management

verificatieengevoeligheids^ analyse/verificationand
sensitivityanalysis

Eindconclusiesenaanbevelingen/Finalconclusions
andrecommendations

in hoofdstuk 4toegepaste elementen van dehydrologische systeemanalyse /
elements ofthe hydrological systems analysis asused inchapter 4
Figuur1.1
Een weergave van de wijze waarop de hydrologische systeemanalyse in hoofdstuk 4 is toegepast. Een kwalitatieve interpretatie van bestaande hydrologische data en eenvoudige computersimulaties staan centraal.
Figure1.1
A representation of the hydrological systems analysis as applied in chapter 4. A qualitative interpretation of
existing hydrological data and simple computer simulations are central
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- een selectie en interpretatie van bestaande gegevens;
- het uitvoeren van (eenvoudige) computersimulaties met het model FLOWNET(Van
Elburg et al., 1989);
- het integreren van de op deze wijze verzamelde informatie ten behoeve van de
begrenzing van de hydrologische stromingsstelsels.
In al deze fasen is, waar mogelijk, gebruik gemaakt van hydrologische systeemanalyses
van (delen van) het stroomgebied van de Regge (Engelen et al., 1989;Gieske, 1989; De
Ruiter, 1989;Gieske, 1990; Hoogendoorn, 1992). Hierbij is -zoals reeds aangegeven in
hoofdstuk 4 - een onderscheid gemaakt tussen een historische en een huidige hydrologische toestand.
In deze bijlage worden een aantal achterliggende overwegingen betreffende de toepassing van de hydrologische systeemanalyse uiteengezet. De belangrijkste onderdelen
die nader worden besproken zijn: de aanduiding van de infiltratie- en exfiltratiegebieden (§1.2), de computersimulaties met het model FLOWNET (§1.3)en de integratie van
op deze wijze verkregen inzichten bij de begrenzing van de stromingsstelsels (§ 1.4).

1.2De methode voor de aanduiding van de infiltratie- en exfiltratiegebieden
1.2.1 Inleiding
Voor de aanduiding van de gebieden waar infiltratie- dan wel exfiltratieomstandigheden kunnen optreden is -met enige nader te bespreken wijzigingen (§1.2.3)gebruik gemaakt van een door Gieske (1989) beschreven methodiek. In deze methode
staat een voornamelijk kwalitatieve interpretatie en integratie van informatie over
geologie, bodem, grondwatertrappen, reliëf en topografie voorop. De door Gieske
(1989) gebruikte methodiek van de hydrologische systeemanalyse kan representatief
worden geacht voor de uitvoering van dergelijke analyses op een regionaal schaalniveau (vergelijk met Engelen, 1984; Stuurman et al. 1987;Bruggink et al., 1990).
Bovendien betreft de studie van Gieske (1989) een groot deel van het studiegebied dat
in de hoofdstukken 4 en 5aan de orde is.
In § 1.2.2worden de criteria besproken op grond waarvan -voor respectievelijk een
historische en een huidige toestand - de infiltratie- en exfiltratiegebieden zijn aangeduid. De keuze van de criteria wordt nader toegelicht in § 1.2.3,waarna in § 1.2.4 de
resultaten worden gepresenteerd.

Historische

condities

Het systeem van bodemclassificatie (De Bakker en Schelling, 1966; Steur en
Heijink, 1983) ismede gebaseerd op genetische aspecten. Water speelt in de bodemvorming een belangrijke rol. Met andere woorden, de huidige bodemkaart bevat indicaties over hydrologische condities in voorafgaande perioden. Ook de oude topografische kaarten bevatten indicaties omtrent historische hydrologische condities. Deze indicaties worden benut om, naast een aanduiding van de huidige gebieden met infiltratieen exfiltratiecondities, een indruk te geven van die kenmerken in een historische toestand.
Indicaties voor historische hydrologische condities kunnen in eerste instantie worden
ontleend aan de grondwatertrappenindeling. Zo wordt er in de toelichtingen op de
betreffende bodemkaarten (Anonymus, 1979-a; Anonymus, 1979-b; Ebbers en
Visschers, 1983;Steur en Heijink, 1989;Ebbers en Van het Loo, 1992) op gewezen dat
grondwatertrappen met een '-aanduiding op het optreden van voorheen natte(re) condities duiden. Dit geldt ook voor de grondwatertrappen IV.In de huidige toestand
wordt in deze gebieden de waterhuishouding gereguleerd.
Andere indicaties voor de historische hydrologische condities ontstaan wanneer grondwatertrappen worden gerelateerd aan de bijbehorende bodemtyperingen. Daarbij blijken bodemtypen voor te komen die niet in overeenstemming lijken met de genese van
betreffende bodems. Voorbeelden zijn de in genetisch opzicht natte tot vochtige veen180

gronden of beekeerdgronden met een droge grondwatertrap (bijvoorbeeld VI of VII).
In het studiegebied kunnen dergelijke combinaties onder anderen worden verklaard uit
het voorkomen van grondwateronttrekkingen en/of het intensieve oppervlaktewaterbeheer.
Bodemkaarten bevatten tenslotte nog toevoegingen ('Î', 'l', '—>'en '<—')die wijzen op
de uitvoering van cultuurtechnische werken (zoals bijvoorbeeld diepploegen, ophogen, ontgraven, et cetera). Dergelijke ingrepen hebben hydrologische consequenties.
Voor een belangrijk deel betreft het hier de ontginning van -voorheen - natte gebieden
(hoogveen, moeras- en broekgebieden, et cetera), veelal ook tot uiting komend in een
grondwatertrap III*, IV,V*of zelfs nog droger. Voor de ten behoeve van dit onderzoek
geïnterpreteerde historische hydrologische condities wordt aangenomen dat deze ontginningen nog niet hebben plaats gevonden. Dit geldt ook voor de hoogveengebieden;
aan het begin van de 19e eeuw waren deze nog grotendeels in tact (vergelijk figuur
4.10-a).
De resultaten van de op deze wijze tot standgekomen indeling van infiltratie-en exfiltratiegebieden voor een historische situatie zijn tenslotte nog vergeleken met historische topografische kaarten .Hiermee ontstaat een, weliswaar kwalitatieve, toets van de
interpretatie.

1.2.2 Criteria voor de indeling van infiltratie- en
De historische

exfiltratiegebieden

toestand

Bij de aanduiding van de infiltratie-, exfiltratie- en hoogveengebieden zijn vijf verschillende categorieën onderscheiden (figuur 1.2).Dit zijn:
-1- de gebieden waar (duidelijke) 'infiltratiecondities' kunnen worden aangetroffen (de
categorieën 1-atot en met 1-cin figuur 1.2);
-2- de (overige) gebieden waar 'infiltratiecondities, veelal behorend tot stromingsstelsels van lokale orde' kunnen worden aangetroffen (de categorieën 2-a tot en
met 2-e in figuur 1.2);
-3- de gebieden waar (duidelijke) 'exfiltratiecondities' kunnen worden aangetroffen (de
categorieën 3-a tot en met 3-e in figuur 1.2);
-4- de (overige) gebieden waar 'exfiltratiecondities, veelal behorend tot stromingsstelsels van lokale orde' kunnen worden aangetroffen (de categorieën 4-a tot en
met 4-c in figuur 1.2);
-5- de 'hoogveengebieden' (veelal gebieden waar de afvoer stagneert; de categorieën
5-a tot en met 5-c in figuur 1.2).
De wijze waarop de in het studiegebied voorkomende bodemeenheden over deze
categorieën zijn verdeeld is in het boom-diagram van figuur I.2-a weergegeven. Daarbij
zijn diverse criteria toegepast. Deze worden hieronder kort aangeduid; in § 1.2.3zijn
deze nader toegelicht.

Hydromorfe

kenmerken

Allereerst is gekeken naar het voorkomen van hydromorfe kenmerken 1 .
Zandgronden zonder deze kenmerken zijn gerekend tot gebieden met infiltratiecondities (zie § 1.2.3-1)- Is daarbij bovendien sprake van grondwatertrappen VI, VII of Vil*,
dan zijn de betreffende gronden tot de eerste categorie infiltratiegebieden (hierboven
bij 1aangeduid) gerekend. Dit betreft overigens vrijwel alle in het studiegebied aan te
treffen zandgronden zonder hydromorfe kenmerken. Uitzonderingen hierop vormen
een serie enkeerdgronden met relatief 'natte' grondwatertrappen (< VI). Deze worden
met name aangetroffen op relatief kleine terreinverheffingen in overigens vlakke gebieden (vergelijk met de 'eenmans-essen'). Deze bodemeenheden zijn gerekend tot de
infiltratiegebieden, behorend bij stromingsstelsels van lokale orde (hierboven bij 2 aangeduid).

Genese duidt op

infiltratie

Binnen de bodemeenheden met hydromorfe kenmerken is een onderscheid
gemaakt tussen gronden waarvan de genese ondubbelzinnig op infiltratie duidt en de
overige typen. Hiertoe behoren in het studiegebied de 'natte podzolgronden' (code
'Hn'; § 1.2.3.4). Verdere indeling van deze gronden heeft plaats gevonden op basis van
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bodemeenheden/
soiltypes

gt'sVII*,VII,VI/
gt'sVII*,VII,V1<1>
zandgr.zonder hydromorfekenm./
sandysoilswithout hydromorfic
characteristics

overigeeenheden/
remainingtypes

overigegt,s/
remaining gtcategories

hoog(Vir, VU,VI) geen'x\'t'/
high(Vil*,VII,VI) no'x','f(2)
overig/
remainingtypes

infiltratie/
infiltration(1-a)

geneseduidtop infiltratie/
soilgenesisreflects infiltration

rest/
remainingtypes

infiltratie lokaal/
infiltration localsystems(2-a)

infiltratie/
infiltration(1-b)
infiltratielokaal/
infiltration localsystems(2-b)

exfiltratie,lokaal/
exfiltration localsystems (4-a)

hoog/
high
oudekleigronden/
'old'claysoils

geneseduidt opnattecondities/
soilgenesis reflectswet conditions

overig/
remainingtypes

laag/
low

hoog/
high

infiltratie/
infiltration(1-c)

vlak/
plain

infiltrationlokaal/
infiltration localsystems(2-d)

laag/
low

exfiltratie,lokaal/
exfiltration localsystems(4-c)

zandgronden/
sandysoils

veenmos/
peat moss

overig/
remainingtypes

hoogveen/
peatmoor

veenkol. dek/
peatmoor reclamation

ov.bronnen/
other sources

'kopje' innattelaagte/
smallelevation inwet,lowland

gt's IofII,toev.'f,geentoev.'x',
'k'of't', laag/gt's1,11(1);plusT<2)
no 'x', 'k', or't' (2); low
overigegt's IofII,laag/
remaining gt's I,II,low
overig/
remainingtypes

(1)"gt" referstothe Dutchgroundwatertableclassification.Highnumbers(VIt*,VII,Vl)refertodrysoils;lownumbers
(I,II,III)towetsoils.The'*'symbolrefertoadrierversionofthegt;mainlycausedbyhumaninterference.
(2)The Dutchsoilclassification usesadditionsofletterstoexpressspecific pedological characteristics,'x' or't'
refertothepresenceofsmalllayersofpleistoceneortertiaryclay,'k' referstoasmalllayer ofclayontopof
the soilcausedbyinundation,'f'referstoconcentrationsofiron-minerals inthesoil.

infiltratielokaal/
infiltration,localsystems(2-c)

hoogveen
peatmoor(5-a)

hoogveen
peatmoor(5-b)

hoogveen
peatmoor(5-c)

infiltration lokaal/
infiltrationlocal

exfiltratie/
exfiltration (3-a)

exfiltratie/
exfiltration (3-b)

gt III.Jaag/
gtlll (1) ,low

exfiltratie,/
exfiltration(3-c)

gt's II*, III*, IV,laag/
gt'sir, III*, IV<1>, low

exfiltratie/
exfiltration (3-d)

gt's VI, VII,VII', laag/
gt'sVt,Vil, VII* (1>, low

exfiltratie/
exfiltration (3-e)

Figuur 1.2
Een aanduiding van de wijze waarop in het studiegebied voorkomende bodemeenheden zijn geïnterpreteerd bij de indeling van de infiltratie- en exfiltratiegebieden in de historische toestand.
a. Het stroomdiagram waarin de toepassing van de criteria voor de aanduiding van infiltratie- en exfiltratiegebieden is weergegeven.
Figure1.2
The interpretation ofsoil-types that was used to determine infiltration and exfiltration areasfor the historic situation.
a. The flow-chart representing the application of criteriafor the determination of infiltration and exfiltration areas.
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5. bodemgenese enprofielkenmerken;tweede niveau/soilgenesis andsoilcharacteristics ;second level
6. grondwatertrappen/groundwater table classification
7. relatieve hoogteligging/relative elevation
8. geenhydromorfe kenmerken/ nohydromorphologicalcharacteristics
9. geneseduidt op infiltratie/soilgenesis reflects infiltration
10.geneseduidt niet op nattecondities/soilgenesis doesn't reflectwet conditions
11. aanwezigheid hoogveen/peat moor present
12.overige bodemeenheden metnattecondities/remaining soiltypes representing wet conditions
13. geentoevoeging 'x','k'of 't'/ noaddition 'x','k'or't'(2)
14.toevoeging' f / addition'f' (2)
15.zandgronden/sandy soils
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Figuur 1.2
Fen aanduiding van de wijze waarop in het studiegebied voorkomende bodemeenheden zijn geïnterpreteerd bij de indeling van de infiltratie- en exfiltratiegebieden in de historische toestand.
b. Het resultaat van de indeling, gerangschikt naar de onderscheiden categorieën ('infiltratiegebieden', 'infiltratiegebieden behorend bij stromingsstelsels van
lokale orde', 'exfiltratiegebieden', 'exfiltratiegebieden behorend bij stromingsstelsels van lokale orde' en 'hoogveengebieden').
Figure 1.2
The interpretation of soil-types that was used to determine infiltration and exfiltration areasfor the historic situation.
b. The resulting typology. Thefollowing categories are determined: infiltration areas, infiltration areas belonging tosystems of local order, exfiltration areas,
exfiltration areas belonging to systems of local order,peat moor areas.

de hoogteligging, degrondwatertrappen enhet aldan niet optreden van storende
lagen inhet profiel (toevoegingen 'x' en't'opdebodemkaart). Dehoogst gelegen vertegenwoordigers van deze bodemeenheden (dat wil zeggen bij reliëf-subklasse groter
dan 3ofgroter ofgelijk aan 3bij devormeenheid 'k'opdegeomorfologische kaart),
met droge grondwatertrappen enzonder storende laag inhet profiel, zijn gerekend tot
de (duidelijke) infiltratiegebieden van categorie 1. De overige 'natte podzolgronden'
zijn ingedeeld bij destromingsstelsels van lagere orde (categorie 2; zie § 1.2.3.4). Bij ligging ineen beekdal volgens degeomorfologische kaart zijn deze gronden tot deexfiltratiegebieden van deze stromingsstelsels gerekend2. De overige gebieden zijn bijde
infiltratiegebieden van die stelsels ingedeeld.
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De bodemkundige genese duidt niet op natte

condities

Bijde bodemeenheden die na de toepassing van de hierboven besproken criteria
nog resteren is een onderscheid gemaakt tussen bodems die wel en die niet onder
natte milieucondities zijn gevormd. Tot deze laatste categorie behoren de zogenaamde
'oude kleigronden' (code 'K') en andere gronden waarvan de hydrologische condities
(mede) door het voorkomen van oude klei worden bepaald (veelal tot uitdrukking
komend in het optreden van de grondwatertrap Vof V*;vergelijk § 1.2.3-4), maar ook
de zandgronden die als 'gooreerdgronden (code 'Zn') zijn gekarteerd. Beide bodemeenheden zijn op grond van (relatieve) hoogteligging nader ingedeeld.
De relatief hooggelegen oude kleigronden zijn tot infiltratiegebieden, behorend bij
stromingsstelsels van lokale orde gerekend; de relatief laaggelegen oude kleigronden
tot de exfiltratiegebieden daarvan. Voor wat betreft de gooreerdgronden is de nadere
indeling vergelijkbaar met die van de natte podzolgronden (§1.2.3.4).

De bodemkundige genese duidt wel op natte

condities

De bodemeenheden die hier aan de orde zijn, zijn ontstaan onder natte tot zeer natte
condities. Op basis van bodemkundige aanduidingen kunnen binnen deze categorie
hoogveengebieden worden onderscheiden (§1.2.3.3)- Er is hier aangenomen dat dit het
geval isvoor bodems waarin nu nog veenmos wordt aangetroffen (dit betreft de bodemeenheden met de codes 'Vs', 'Vp', 'aVs', 'aVp', 'iVs', 'iVp', 'zVs', 'zVp' en 'AVo'). De
gronden met een zogenaamd 'veenkoloniaal dek' (toevoeging 'i' op de bodemkaart)
wijzen op het voorkomen van hoogveen in een historische situatie. Tenslotte zijn er
ook andere bronnen op grond waarvan (voormalig) natte, venige of moerige gronden
tot de hoogveengebieden zijn gerekend. In de toelichtingen bij de betreffende bodemkaarten wordt hierop gewezen, maar ook oude topografische kaarten verschaffen hier
omtrent informatie.
Voor de resterende genetisch natte tot zeer natte gebieden isvervolgens een tweedeling gehanteerd op grond van de (relatieve) hoogteligging. In het algemeen liggen
deze gronden in laagten of laaggelegen vlakten. Daarbinnen zijn echter kleine kopjes
te onderscheiden die wel op de geomorfologische kaart staan vermeld, maar op de
bodem- en grondwatertrappenkaarten niet tot indeling in aparte legenda eenheden
hebben geleid. De gronden op deze kopjes zijn ingedeeld bij de gebieden met infiltratie condities, behorend bij stromingsstelsels van lokale orde. De overige laaggelegen
gronden, waarvan de genese op natte tot zeer natte condities wijst, zijn op grond van
de voorkomende grondwatertrappen en het al dan niet optreden van storende lagen in
het profiel tot de verschillende categorieën van de gronden met (duidelijke) exfiltratie
condities gerekend.
In figuur I.2-b tenslotte is het resultaat van de toepassing van deze criteria nog eens
samengevat. Daarbij is systematisch aangegeven welke (combinaties van) aanduidingen op de bodem-, grondwater- en geomorfologische kaarten tot indeling in een van
de genoemde categorieën van infiltratie- exfiltratie- of hoogveengebieden heeft geleid.

De huidige toestand
Voor de aanduiding van de infiltratie- en exfiltratiegebieden in de huidige toestand zijn
dezelfde vijf gebiedscategorieën onderscheiden alsvoor de historische situatie (figuur
1.3):
-6- de gebieden waar (duidelijke) 'infiltratiecondities' kunnen worden aangetroffen (de
categorieën 6-a tot en met 6-i in figuur 1.3);
-7- de (overige) gebieden waar 'infiltratiecondities, veelal behorend tot stromingsstelsels van lokale orde' kunnen worden aangetroffen (de categorieën 7-a tot en
met 7-k in figuur 1.3);
-8- de gebieden waar (duidelijke) 'exfiltratiecondities' kunnen worden aangetroffen (de
categorieën 8-a tot en met 8-c in figuur 1.3);
-9- de (overige) gebieden waar 'exfiltratiecondities, veelal behorend tot stromingsstelsels van lokale orde' kunnen -worden aangetroffen (de categorieën 9-a tot en
met 9-c in figuur 1.3);
-10- de 'hoogveengebieden' (veelal gebieden waar de afvoer stagneert; de categorie 10a in figuur 1.3).
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5. bodemgenese en profielkenmerken;tweede niveau/soilgenesis andsoilcharacteristics ;second level
6. grondwatertrappen/groundwater table classification
7. relatieve hoogteligging/relative elevation
8. geenhydromorfe kenmerken/nohydromorphological characteristics
9. geneseduidtopinfiltratie/soilgenesis reflects infiltration
10.genese duidt nietopnatte condities/soilgenesis doesn't reflectswetconditions
11.aanwezigheid hoogveen/peat moor present
12.overige bodemeenheden metnattecondities/ remaining soiltypes representing wetconditions
13.geentoevoeging 'x','k'of't'/noaddition 'x','k'or'f(2)
14.toevoeging 'f'/addition'f (2)
15. zandgronden/sandy soils
16.'oude' kleigronden/ 'old'(pleistoceneortertiairy) clay-soils
17.aanwezigheidvanveenmos/presence ofpeat moss
18.aanwezigheidvaneen z.g.Veenkoloniaaldek'/presence oftop soilthat represents peat moor reclamation
19.aanwezigheidvan hoogveenuitoverige bronnen/presence ofpeat moor areas basedonother sources
20. gfs I of » /gt's » or II (1)
21.gt lll/gt III
22. gfsM',III* ,IV"verdroogde' gt's/gt's II*
IV;gt's that refertodrainage (1)
23. gt'skleiner danVI/gt's smaller thanVI
24. gt'sVII", VIIofVI/gt's VII*,VIIorVI(1)
25. hooggelegen/situated in'heights'
26. gelegen invlakte/situatedinplain
27. laaggelegen/situated in'lows'
28. kopjeinnatte laagte/small elevation situated inwet, lowland

Figuur 1.3
De criteria voor en het resultaat van de indeling in infiltratie- en exfiltratiegebieden voor de huidige toestand.
Figure1.3
The criteriafor and the results of the determination of infiltration and exfiltration areasfor thepresent situation.

De indeling alsafgeleid voor de historische situatie ishierbij steeds als uitgangspunt
genomen. Iserevenwel inde aanduiding opdebodemkaart ofop de grondwatertrappenkaart -ofindespecifieke combinatie vanbeiden -eenaanwijzing tevinden voor
een 'verdroogde' situatie, danzijn de desbetreffende gebieden doorgaans inde naast
liggende, 'drogere' categorie ingedeeld. Ditbetekent bijvoorbeeld datverdroogde varianten vandegebieden dievoor de historische situatie zijn ingedeeld inde categorie
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'infiltratiecondities, veelal behorend tot stromingsstelsels van lokale orde', voor de huidige situatie zijn gerangschikt in de categorie gebieden waar (duidelijke) 'infiltratiecondities' kunnen worden aangetroffen, enzovoorts. Een uitzondering geldt hier voor de
genetisch natte tot zeer natte gronden met zeer droge grondwatertrappen (categorie 3e in de indeling voor de historische situatie). In deze situatie is de verdroging zodanig
van omvang dat deze gronden voor de huidige situatie zijn gerekend tot de gebieden
met (duidelijke) infiltratiecondities (categorie 6-i voor de huidige situatie). De minder
ernstig verdroogde varianten van de genetisch natte tot zeer natte gronden (categorie
3-d in de historische situatie) zijn voor de huidige situatie gerekend tot de (overige)
gebieden met infiltratie condities, veeal behorend tot stromingsstelsels van lokale orde
(categorie 7-i in de huidige situatie). In § 1.2.32wordt hierop nader ingegaan.
Aanduidingen op de bodem- of grondwatertrappenkaarten die als aanwijzingen voor
verdroging zijn gebruikt zijn de reeds eerder genoemde '*'toevoeging aan de grondwatertrappen, alsmede het optreden van grondwatertrappen IV,V*,VI,VII of VII*bij
genetisch natte gronden, al dan niet in combinatie met de toevoegingen op de bodemkaart die wijzen op de uitvoering van cultuurtechnische werken.
Op grond van deze argumenten is het aantal categorieën dat is onderscheiden bij de
infiltratiegebieden sterk uitgebreid. Naast de 'onveranderde' tegenhangers van de
gebieden met infiltratie condities uit de historische situatie (respectievelijk de nummers
6-a tot en met 6-c en 7-a tot en met 7-e) verschijnen een groot aantal nieuwe categorieën bij de infiltratiegebieden. Bij de nummers 6-d tot en met 6-h betreft het verschuivingen binnen de als gebieden met infiltratie condities aangeduide gronden. Bij6-i en bij
de situaties 7-f tot en met 7-i betreft het een omslag van exfiltratie naar infiltratie. Bij de
situaties van 7-j en 7-k gaat het om de overgang van hoogveengebieden naar infiltratiegebieden.

1.2.3 Toelichting bij de keuze van de criteria
1.2.3.1 De

infiltratiegebieden

Gieske (1989) rekent tot de infiltratiegebieden die gronden die aan de volgende criteria voldoen:
- bodems zonder hydromorfe kenmerken met grondwatertrap VII of Vil*;
- bodems met hydromorfe kenmerken met grondwatertrap VII of Vil*voorzover gelegen op terreinvormen van de geomorfologische kaart met reliëfsubklassen 4 of hoger;
- bodems met grondwatertrappen VI, Vof IVvoorzover gelegen op terreinvormen met
reliëfsubklasse 4 of hoger.
In grote lijnen zijn deze criteria hier overgenomen. Niettemin zijn hier een aantal kanttekeningen op hun plaats, op grond waarvan de criteria -ten opzichte van de van
Gieske (1989) zijn aangepast.
Ten eerste het door Gieske (1989) gehanteerde relief-criterium. De reliëfsubklasse 4
van de geomorfologische kaart duidt op lokale hoogteverschillen van 1.5 tot 5 meter.
Een groot deel van de in het studiegebied te onderscheiden dekzandkoppen en -ruggen zouden hierdoor niet tot de infiltratiegebieden gerekend worden. Het is evenwel
aannemelijk dat ook lokale hoogteverschillen van minder dan 1.5 meter lokale stromingsstelsels kunnen initiëren. Gieske (1989) illustreert in haar rapport met behulp van
een modellering met FLOWNETimmers dat een potentiaalverschil van 10 cm in het
vlakke, centrale deel van Twente tot het ontstaan van een afzonderlijk grondwaterstromingsstelsel leidt (pag. 56-57).Andere auteurs (Vissers et al., 1985;Van Beusekom et
al., 1990) bepleiten in dit verband dan ook het hanteren van hoogteverschillen van 0.5
meter of meer. In verband hiermee wordt het relief-criterium in dit onderzoek gelegd
bij reliëfsubklasse 3,voorzover het duidelijke, lokale terreinverheffingen betreft (hiervoor is de vormeenheid "k" op de geomorfologische kaart -geïsoleerde lage heuvels,
ruggen en welvingen - aangehouden). Is een dergelijke aanduiding op de geomorfologische kaart van toepassing, dan is de aanduiding 'hoog' met betrekking tot de relatieve hoogteligging gebruikt.
Een tweede opmerking geldt de wijze waarop bodemkundige profielkenmerken - met
name de hydromorfe kenmerken -worden betrokken bij de aanduiding van infiltratiegebieden. Alleen bij de grondwatertrappen VII of VII*wordt door Gieske (1989) de
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afwezigheid van hydromorfe kenmerken als duidelijk infiltratie-criterium gehanteerd.
Vissers et al. (1985) daarentegen betrekken bij bodems met zowel grondwatertrap VI
als VII en Vil*de afwezigheid van hydromorfe kenmerken ter aanduiding van infiltratiecondities. Dit standpunt is hier overgenomen.
Bezien we de situatie in het studiegebied dan zou de interpretatie van Gieske (1989)
ertoe leiden dat de veldpodzolgronden niet als infiltratiegebied worden aangemerkt.
Dit lijkt in strijd met uit de bodemkundige literatuur bekende waarneming dat podzolgronden vooral voorkomen in gebieden met een "aanzienlijke inzijging. Voor de hydropodzolgronden is dit in ons land een bepalende factor. ... Is de inzijging te gering, of
komt zelfs kwel voor, dan ontbreken de humuspodzolgronden" (Pape, 1979;pag. 326).
In verband hiermee zijn in dit onderzoek de genetische aspecten van de bodemvorming nadrukkelijker in aanmerking genomen. Naast de door Gieske (1989) genoemde
categorieën zijn in verband hiermee ook bodems mèt hydromorfe kenmerken, waarvan de genese ondubbelzinnig op infiltratie duidt (i.e. de natte podzolgronden), tot de
infiltratiegebieden gerekend (zie voorts § 1.2.3.4).

1.2.3-2De exfittratiegebieden
Gieske (1989) rekent de gronden met grondwatertrappen I, II en III (met inbegrip
van eventueel met een '*' aangeduide drogere varianten hiervan) tot de "potentiële
exfiltratiegebieden"3. Alleen de gronden met grondwatertrap I en IIworden - met uitzondering van sommige hoogveengebieden - als "permanente kwelgebieden"
beschouwd. Ook hier zijn enige kanttekeningen op zijn plaats.
De grondwatertrappen I, II en III indiceren natte tot vochtige condities. Deze condities
kunnen - in het algemeen -het gevolg zijn van het al dan niet gecombineerd optreden
van exfiltratie, stagnatie en of inundatie. Deze fenomenen zijn, op grond van alleen
bodemkundige indicaties, niet zonder meer van elkaar te onderscheiden. Niettemin zijn
er een aantal kenmerken die nader inzicht verschaffen in de aan te treffen hydrologische condities4.
Het optreden van de grondwatertrappen I of II,bij de afwezigheid van storende lagen
(toevoeging 'x' of 't') en bij afwezigheid van een kleidek (toevoeging 'k') of van kleigronden, bij het optreden van ijzerconcentraties ('f) in de laagste delen van hellende
terreinen (dalvormen geomorfologische kaart) wijst op min of meer permanente exfiltratiecondities. In andere gevallen kan stagnatie en/of inundatie niet zonder meer als
(mede)oorzaak van de natte condities worden uitgesloten. Op grond van deze overwegingen zijn bij de gebieden waar (duidelijke) exfiltratie condities kunnen worden aangetroffen de categorieën 3-a tot en met 3-c (voor de historische situatie) en 7-a tot en
met 7-c (voor de huidige situatie) apart onderscheiden.
Het voorkomen van grondwatertrappen IVen die met de toevoeging '*'wijst, volgens
de toelichtingen bij de betrokken bodemkaarten, op bodems waar door verbetering
van de waterhuishouding de hoogste grondwaterstanden niet meer optreden. Er zijn
ten gevolge van de waterhuishoudkundige maatregelen complexen van kleine stromingsstelsels gevormd. De veronderstelling ligt voor de hand dat het hier gaat om
gebieden waar door een verbeterde af- en ontwatering (meer waterlopen, lagere peilen) kwelstromen zich nog slechts in waterlopen manifesteren. De uitgangen van de
stelsels liggen in de greppels, sloten, waterlopen, en dergelijken; de ingangen in de
tussengelegen terreinen. Soms liggen deze lokale stelsels gesuperponeerd op stelsels
van een hogere orde, die uitstromen in de ont- en afwateringsmiddelen. Deze omstandigheden komen onder andere voor rondom Rijssen en Enter. De resultaten van een
kartering van z.g. 'kwel kenmerken' (zowel vegetatiekundig als 'optisch'; Kok et al,
1988) in dit gebied wijzen er op dat momenteel de 'diepe' kwel beperkt blijft tot (de
randen van) het waterlopenstelsel.
In verband hiermee worden de gronden met grondwatertrap met een "-aanduiding of
die met grondwatertrap IV(die ook op drainage duidt) in een aparte categorie ingedeeld (3-d voor de historische situatie). Voor de huidige toestand zijn deze ten gevolge
van waterhuishoudkundige verbeteringen verdroogde gronden in verband met bovenstaande overwegingen ingedeeld bij de categorie van de (overige) infiltratiegebieden
behorend bij stromingstelssels van een lokale orde 5 (categorie 7-i).
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Een laatste opmerking ten aanzien van de aanduiding van "potentiële kwelgebieden"
door Gieske (1989) betreft weer de geringe aandacht voor de bodemgenese. De alom
in het studiegebied aanwezige natte humuspodzolgronden (vaak gekenmerkt door een
grondwatertrap III of III*) worden door Gieske (1989) als exfiltratiegebieden aangeduid. Gezien de sterk op inzijging wijzende genese moet dit als een onjuistheid gezien
worden. In dit onderzoek zijn de betreffende gronden dan ook gerekend tot de gebieden waar infiltratie condities voorkomen (zie ook 1.2.3-1en 1.2.3-4).

1.2.33 De

hoogveengebieden

Hoogveengebieden omvatten zeer natte bodems waarvan, gezien het ombrotrofe
(of regenwater-afhankelijke) karakter van de vegetatie, moeilijk kan worden gesteld dat
er exfiltratie condities heersen. De hoogveengronden worden, gezien hun ingewikkelde hydrologische gesteldheid (vergelijk Schouwenaars, 1990), dan ook in een aparte
categorie ondergebracht.
Voor de ontgonnen hoogveengebieden geldt in feite dezelfde situatie als voor de gedraineerde exfiltratiegebieden. Ook hier worden -via waterhuishoudkundige maatregelen - lokale stromingsstelsels in stand gehouden. De voormalige hoogveengebieden fungeren als ingangen daarvan, terwijl de drainagemiddelen de uitgangen van
deze lokale stelsels vormen. Voor de huidige situatie zijn de ontgonnen hoogveengebieden dan ook ingedeeld bij gebieden met infiltratiegebieden (categorieën 7-j en 7-k).

De moerige

podzolgronden

De moerige podzolgronden zijn voor een deel ontstaan als resultaat van de ontginning van het (hoog)veen. Voorzover dit is achterhaald in de bij de bodemkaarten behorende toelichtingen, zijn de betreffende kaartvlakken voor de historische situatie bij de
hoogveengebieden gerangschikt. Van de overige gronden uit deze categorie wordt de
relatief lage ligging in het landschap vermeld. Op grond hiervan worden deze gronden
dan ook gerekend tot de gebieden waar exfiltratiecondities kunnen worden verwacht.
Dit verklaart bovendien de -nog steeds -natte tot zeer natte condities (grondwatertrap
II) die hier veelal worden aangetroffen.

1.2.3.4 De overige infiltratie en exfiltratie
De gronden met grondwatertrap

gebieden

Vof V*; de 'oude

kleigronden'

De gronden met grondwatertrap V(V*)-veelvuldig in het studiegebied voorkomend -vertegenwoordigen specifieke en complexe situaties6. Deze grondwatertrap, zo
vermeldt de toelichtingen van de bodemkaarten (Anonymus, 1979-a;Anonymus, 1979b; Ebbers en Visschers, 1983;Steur en Heijink, 1989;Ebbers en Van het Loo, 1992),
hangt samen met de aanwezigheid van zogenaamde 'oude klei' (Tertiaire klei en/of
keileem) aan of relatief dicht onder het maaiveld en worden hier voor het gemak aangeduid als de 'oude kleigronden'. Deze klei heeft een gering poriënvolume, bijgevolg
leidt een gering neerslagoverschot al tot hoge grondwaterstanden. Een relatief geringe
verdamping leidt tot een sterke daling van het grondwaterniveau. Met andere woorden,
de betreffende bodems kunnen slechts een gering deel van het neerslagoverschot bergen en of via grondwaterstroming tot afvoer brengen. In de betreffende gebieden worden aldus wisselend natte (vochtige) tot droge omstandigheden aangetroffen. Deze
veronderstelling wordt ondersteund door het droogvallen van beektrajecten in deze
gebieden (Heijdeman en Peters, 1979) in de zomerperiode. In situaties waar een dunne
zandlaag op de oude klei aanwezig is zijn doorgaans humuspodzolen ontwikkeld.
Zoals vermeld hangt de verbreiding van deze grondwatertrappen grotendeels samen
met het voorkomen van bodems met 'oude klei' (code KXof KTof de toevoegingen 'x'
of 't').Waar deze 'oude klei' evenwel dieper dan 1.20 m beneden maaiveld begint,
wordt deze doorgaans niet op de bodemkaart alszodanig aangegeven, maar kan wel
op de waterhuishouding -en dus op de aangetroffen grondwatertrap -van invloed zijn.
In dergelijke gronden kan aldus een situatie worden voorgesteld waarin ondiepe stromingsstelsels van een lokaal karakter optreden. De stroming vindt plaats vanaf de
hoger gelegen terreingedeelten naar direct aangrenzende laagten. Onder droge condities zullen de stelsels droogvallen. In natte perioden zal sprake zijn van ondiepe grond-
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waterstroming en/of oppervlakkige afvoer. Als gevolg hiervan worden de betreffende
gronden gerekend tot de gebieden met stromingsstelsels van lokale orde. Op basis van
de relatieve hoogteligging (de aanduidingen op de geomorfologische kaart) wordt hierbinnen een onderscheid gemaakt tussen de hogere en lagere gedeelten als indicatie
voor respectievelijk infiltratie- en exfiltratiegebieden. Deze zienswijze komt overeen
met de bevindingen van Hoogendoorn (1992). Deze stelt (pag. 41): "Mede door de
slechte doorlatendheid van de ondergrond, waardoor het grondwater al gauw het
maaiveld bereikt, vormt het verloop van de maaiveldhoogte een belangrijke factor in
de geometrie van de systemen. Uitgangen van systemen komen voor op plaatsen c.q.
zones waar hellingsveranderingen in het maaiveld optreden en uiteraard in terreinlaagten (beekdalen, kommen)".
In vlakke gebieden met oude klei (dicht) aan het maaiveld ontstaan andere condities.
Het neerslagoverschot kan nu niet worden afgevoerd, uitmondend in stagnatie van de
afvoer. De (oorspronkelijk) natte grondwatertrappen die hieruit resulteren, zijn niet
(zonder meer) aan exfiltratie toe te schrijven. Veelal hebben dergelijke omstandigheden
tot de ontwikkeling van hoogveen aanleiding gegeven.

De veldpodzol- en

gooreerdgronden

Deze gronden nemen in het landschap een uitgesproken intermediaire positie in
tussen de hogere gronden op de dekzandruggen en andere terreinverheffingen en de
lage gronden in de beekdalen. Bijdeze gronden zijn de volgende uitgangspunten
gehanteerd.
Bij de relatief natte gronden uit deze categorie is doorgaans een koppeling aanwezig
met slecht doorlatende formaties: keileem en/of tertiaire klei. Dit kan blijken uit het
voorkomen van de toevoegingen 'x' of 't', maar ook bepaalde natte grondwatertrappen
(Vof III) kunnen in deze richting wijzen (de slecht doorlatende laag zit dan kennelijk
te diep om in de bodemkartering tot uiting te komen). In deze gevallen worden de
betrokken bodems gerekend tot de hierboven besproken categorie van gronden die
samenhangt met de grondwaterstromingsstelsels van een lokale orde met wisselend
natte tot vochtige condities. Pape (1979; pag 375) stelt hieromtrent: "In gebieden met
slecht doorlatende ondergronden komen veel humuspodzolgronden voor, vooral op
natte plaatsen met een opvallende dikke gebleekte laag. Zij zijn gebonden aan die
plaatsen, waar men door een geringe helling een zijdelingse waterbeweging kan verwachten".
Voorzover deze gebieden relatief laag gelegen zijn, dat wil zeggen in een beekdal volgens de geomorfologische kaart, dan worden ze tot de inkomst of exfiltratiegebieden
van deze lokale stelsels gerekend. Is er bovendien sprake van een grondwatertrap met
een "'"-aanduiding of van grondwatertrap IV, dan zijn betrokken gronden als ontwaterd aangemerkt en ingedeeld in de categorieën onder 7 voor wat betreft de huidige
situatie.
De veldpodzolen of gooreerdgronden die relatief hoog in het landschap liggen, die een
droge grondwatertrap hebben en waar geen geen slecht doorlatende lagen in het profiel voorkomen zijn ingedeeld in de categorie van de (duidelijke) infiltratiegebieden
(categorie 1-cin de historische en categorie 6-c voor de huidige situatie).

1.2.4 De resultaten
De interpretaties op grond van bovenstaande criteria voor respectievelijk de historische en de huidige toestanden hebben geleid tot de kaarten van de figuren 1.4en 1.5.
Deze kaarten worden -op hoofdlijnen -besproken in hoofdstuk 4 van dit proefschrift,
waarin tevens wordt ingegaan op de verschillen tussen beide kaartbeelden.
In figuur 1.6is - op basis van de Topographische en Militaire kaarten - een kaart met
'natte tot vochtige' gebieden van rond 1850 gemaakt. Voor deze 'historisch natte gebieden' zijn de volgende legenda eenheden van genoemde topografische kaarten weergegeven:
- moeras, laagveen met veenputten, lage heide met veenplas of ven, hoogveen met
veenputten;
- grasland (lage, respectievelijk hoge weide 7 ).
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Legenda I Legend
infiltratiegebieden /
infiltration areas
infiltratiegebieden behorend bij stromingsstelselG van lokale orde /
infiltration areas of groundwater flow systems of local order
exfiltratiegebieden behorend bij &tromingsstelsels van lokale orde /
?" exfiltration areas of groundwater flow systems of local order
kwelgebieden /
exfiltration areas
hoogveengebieden /
peat moor areas
stedelijke gebieden /
urban areas
waterlopen en kanalen/
streams and canals

Figuur1.4
De infiltratie-, exfiltratie- en hoogveengebieden in het studiegebied, zoals gereconstrueerd voor de historische
situatie.
Figure1.4
The infiltration, exfiltration and peat moor areas as reconstructed for the historie situation.
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Legenda liegend
infiltratiegebieden /
Infiltration areas
infiltratiegebieden behorend bij stromingsstelsels van lokale orde /
infiltration areas of groundwater flow systems of local order
exfiltratiegebieden behorend bij stromingsstelsels van lokale orde /
exfiltration areas of groundwater flow systems of local order
kwelgebieden /
exfiltration areas
hoogveengebieden /
peat moor areas
stedelijke gebieden /
urban areas
waterlopen en kanalen /
streams and canals

10 km

=l

Figuur 1.5
De infiltratie-, exfiltratie- en hoogveengebieden in het studiegebied, zoals gevonden voor de huidige situatie.

Figure 1.5
The infiltration, exfiltration and peat moor areas asfound for thepresent situation.
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Een vergelijking van de figuren 1.4en 1.6maakt duidelijk dat de ligging van de exfiltratiegebieden voor de historische toestand een aantal nauwe overeenkomsten vertoont
met de patronen van 'natte tot vochtige' gebieden op de topografische kaarten van
rond 1850. Neem bijvoorbeeld de natte gebieden aan de voet van de Ootmarsumse
stuwwal, de eveneens vlakvormige natte laagten aan de voet van de Sallandse stuwwallen, de beekdalen op de stuwallen van Oldenzaal-Enschede, de natte gronden
langs de Regge, Bornse Beek en Azeler Beek en de (voormalige) hoogveengebieden
bij Vriezenveen, Wierden en Buurse.
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Legenda/ Legend

1

nattetotvochtigeniet-cultuurgronden(moeras, laagveen,
lageheide,hoogveen)/wettomoistuncultivatedlands
(marshes,fenland,wetheathlands,peatmoorareas)
nattetotvochtigecultuurgronden(lageenhogeweide)/
wettomoistcultivatedlands(lowlyingandhighmeadows
andpastures)

Figuur 1.6
De 'natte tot vochtige gebieden' in het studiegebied op de betreffende kaartbladen van de "Topographische en
Militaire Kaart van het Koningrijk der Nederlanden " van rond 1850. Veelvan deze gebieden vallen samen met
de exfiltratie- en hoogveengebieden zoals gereconstrueerd voor de historische situatie.
Figure1.6
The 'wetto moist areas' in the study area as represented on the sheets of the "Topographische en Militaire Kaart
van bet Koningrijk der Nederlanden "of around 1850. Many of these areas coincide with the exfiltration and
peat moor areas as reconstructed for the historic situation infigure 1.4.
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1.3 De simulaties met FLOWNET
1.3-1 Inleiding
De simulaties met FLOWNET (Van Elburg et al., 1989) zijn gebruikt om de inzichten in
de ligging en de begrenzing van de grondwaterstromingsstelsels op basis van voornamelijk kaartstudies aan te scherpen. Voor een zestal oost-west doorsneden zijn met
FLOWNET simulaties uitgevoerd. De ligging van deze doorsneden is in figuur 1.7weergegeven. Het gaat om de volgende profielen:
- Langeveen -Archem;
- Ootmarsum -Archem;
- Oldenzaal - Holterberg;
- Enschede -Het Flier;
- Witteveen - Herikerberg;
- Lunten (D) - Herikerberg.
Naast de ligging van de doorsneden zijn in figuur 1.7ook de isohypsen afgebeeld die
als invoer voor het FLOWNET model zijn gebruikt.
Het FLOWNET-model heeft een aantal beperkingen die bij de interpretatie van de
simulatie resultaten in het oog gehouden moeten worden. Radiale stroming, zoals rond
grondwaterwinputten, kan in verband met het twee-dimensionale karakter van FLOWNETniet in beeld worden gebracht. De uitwisseling met de onverzadigde zone, c.q. het
oppervlaktewater kan niet worden gemodelleerd. De simulaties met FLOWNET worden in verband hiermee dan ook beschouwd als indicaties voor het grondwaterstromingspatroon in een historische situatie. Van grondwaterwinning op grote schaal was
toen immers geen sprake, terwijl de invloed van het drainagestelsel - met de daaraan
gekoppelde processen in de onverzadigde zone -relatief gering was.Juist in die historische toestand zal het stromingspatroon in grote mate afhankelijk zijn geweest van de
invoervariabelen voor het FLOWNET-model, te weten: de opbouw van de ondergrond
en de grondwaterstanden 8 . In verband hiermee isgezocht naar betrouwbare, onderling
vergelijkbare en gebiedsdekkende stijghoogtegegevens van een zo groot mogelijke
ouderdom. Uiteindelijk is hiervoor de in het kader van de COLN-studie vervaardigde
isohypsenkaart met gegevens van 14 oktober 1954 gekozen (Anonymus, 1968). Oudere
data zijn slechts zeer fragmentarisch aanwezig, weinig betrouwbaar of niet onderling te
vergelijken. Overigens is het jaar 1954 te beschouwen als een in hydrologisch opzicht
'nat jaar'; uit tabel 1.1blijkt dat de neerslag in dit jaar de lang-jaarlijkse gemiddelden
ruim overstijgen, terwijl de verdamping nauwelijks daarvan verschilt.
In de tabellen I.2-a tot en met I.2-h is een overzicht gegeven van de voor de FLOWNET-simulaties gebruikte waarden ten aanzien van de doorlatenheid van de ondergrond. Daarbij is steeds een onderscheid gemaakt tussen een doorlatendheid in verticale en in horizontale richting. De gebruikte symbolen komen overeen met die in de
figuren van de betreffende FLOWNET-profielen.
In de navolgende paragrafen (1.3.2tot en met 1.3.7)worden de profielen en simulaties
besproken. In hoofdstuk 4 zijn - in de figuren 4.15 tot en met 4.23 - de voornaamste
kenmerken van de FLOWNET-modelleringen in blokdiagrammen getypeerd als aanduiding voor de grondwaterstromingscondities in het stroomgebied van de Regge. Daarbij
Winterswijk

Avereest
neerslag/ precipitation
(in mm)

verdamping /evaporation
(in mm)

neerslag/ precipitation
(in mm)

verdamping / evaporation
(in mm)

1954

936

637

914

655

1911-1988

774

646

767

652

Tabel1.1
Een overzicht van de neerslag- en verdamping van de waarnemingsstations Avereest en Winterswijk in 1954,
afgezet tegen het langjarig gemiddelde uit deperiode 1911 - 1988. Hieruit kan worden opgemaakt dat het jaar
1954 een 'nat jaar'was.
Table II
An overview ofprecipitation and evaporation of the meteorological stations at Avereest and Winterswijk in
1954, related to the long-term mean values of thesephenomena over theperiod 1911 - 1988. From these figures
it may be concluded that 1954 was a 'wet'year.
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Legenda / Legend
Grondwater in m. + N.A.P. / groundwater in m. + N.A.P.
^ ^ H

>60m. + N.A.P.
56 t/m 60
51 t/m 55

Ligging profiel/ location cross-section

46 t/m 50

•

41 t/m 45

ID

36 t/m 40

Oldenzaal - Holterberg (in drie afzonderlijke delen ;fig. 1-10 / inthree separate parts; fig.1-10)

31 t/m 35
26 t/m 30
21 t/m 25

Langeveen -Archem (fig. I-8)
Ootmarsum -Archem (fig.l-9)

Enschede - Delden (fig.1-11)

El

Witteveen - Herikerberg (fig.1-12)
Lünter - Herikerberg (fig.1-13)

16 t/m 20
11 t/m 15
6 t/m 10
0t/m5

Figuur 1.7
De kaart van hetgrondwaterniveau ten opzichte van NAP -en de daarop gebaseerde isohypsen -zoals bepaald
voor de situatie op 14 oktober 1954. De stijghoogten uit deze kaart zijn gebruikt bij de simulaties metFLOWNET.De ligging van de gemodelleerde profielen is weergegeven.
Figure 1.7
The map with the levelof thegroundwater tables related to the national ground levelNAP -and the resulting
groundwater contour lines - as assessedfor the situation on October 14-th 1954. The hydraulic heads as presented on this map are usedfor the simulation with the FLOWNETcomputer model. The location of the simulated cross-sections is reflected.
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is er van uitgegaan dat de hier gepresenteerde FLOWNET-simulaties model kunnen
staan voor de hydrologische condities elders, mits er sprake isvan in belangrijke mate
overeenkomende geologische, geomorfologische en bodemkundige condities (vergelijk figuur 4.14-b).

1.3-2Doorsnede Langeveen - Archem
De schematisatie van de ondergrond voor dit profiel isontleend aan Van Brussel
(1987) en Haak (1985), aangevuld met de door Hoogendoorn (1992) gehanteerde
doorlatendheidswaarden. De oostgrens van het modelgebied valt niet samen met een
waterscheiding; deze ligt enige kilometers naar het oosten op Duits grondgebied. In
verband hiermee is een open zijkant in het model opgenomen, waarover een constante
stijghoogte is aangenomen ter grootte van die aan de bovenzijde van het model ter
plekke. Rond het gebied van de Engbertsdijksvenen vertonen de isohypsenpatronen
uit 1954 en die van een recentere datum (1983; zie Haak, 1985) grote verschillen. Een
en ander duidt op grondwaterstandsdalingen in het gebied. In de recentere data
komen het (resterende) hoogveengebied en de stuwwal van Sibculo veel minder tot
expressie dan op het isohypsenpatroon uit 1954.Met zowel de oude als de meer recentere grondwaterstandsgegevens zijn FLOWNET-simulaties uitgevoerd (figuur I.8-a en
figuur I.8-b)
De stromingspatronen van de figuren I.8-a en -b vertonen overeenkomsten, maar ook
duidelijke verschillen. In beide gevallen zijn de ingangen van de stromingsstelsels te
vinden op de stuwwallen van Langeveen, Sibculo en Archem, in (delen van) de
Engbertsdijksvenen en langs de rand van het veenkoloniale gebied. De voornaamste
kwelgebieden liggen langs de randen van de bedoelde infiltratiegebieden.
Een opmerkelijk verschil tussen beide stromingspatronen is het al dan niet optreden
van een aantal diepe stroomtakken. Het betreft een stroomtak van buiten het modelgebied (stuwwal bij Uelsen) waarschijnlijk van relatief geringe kwantitatieve betekenis en
een omvangrijker stroming vanuit de Engbertsdijksvenen. Beide stroomtakken komen
in het Hammervlier - aan de voet van de Archemerberg - aan het oppervlak. In fig I.8-a
(1954) komen deze takken niet voor; in figuur I.8-b (1983) wel. Van Brussel (1987)
beschrijft een situatie die valt te vergelijken met die van figuur I.8-b. Hij baseert zich
daarbij mede op chemische bepalingen.
Een verklaring voor deze verschillen iswellicht te vinden in het feit dat de grondwaterstandsdaling in de meest recente situatie zodanig ver isvoortgeschreden dat potentiaalverschillen tussen rug en hoogveenrestanten enerzijds en de omliggende (lagere)
gebieden anderzijds grotendeels zijn verdwenen. Het gehele complex van gebieden
vanaf de Engbertsdijsvenen tot en met de stuwwal van Sibculo functioneert nu als infiltratiegebied (gesuperponeerd op de diepe stroomtak vanuit de stuwwal van Uelsen).
Een andere factor die een rol kan spelen in de geconstateerde verschillen tussen de
simulaties van figuur I.8-a en -b is het lagere peil in de Regge en in een deel van het
Hammerflier -ten gevolge van een verbeterde ont- en afwatering -in de huidige situatie. Als gevolg hiervan worden door FLOWNET op deze gebieden gerichte stroomlijnen
gesimuleerd.
Geen van beide situaties weerspiegelt de historische situatie van vóór de hoogveenontginning. Wellicht kan evenwel het stromingspatroon zoals dat wordt gesimuleerd in de
situatie van 1983dat van de historische toestand in het oostelijk deel van dit profiel het
best benaderen. Immers, toen lag er nog in het gehele gebied tussen Langeveen en
Sibculo een dik veenpakket en ontbraken de locale laagten die in het stromingspatroon
van 1954 zo duidelijk zijn terug te vinden.

1.3.3 Doorsnede Ootmarsum - Archem
De geohydrologische schematisatie voor deze doorsnede is ontleend aan Haak
(1985). Voor de doorlatendheden geven de diverse auteurs verschillende waarden (vergelijk Engelen et al, 1989; Gieske, 1989;Hoogendoorn, 1992). Deze waarden verschillen evenwel niet zodanig dat er aanmerkelijke differentiaties ontstaan in het patroon
van grondwaterstroming. Uiteindelijk zijn de gegevens van Hoogendoorn (1992)
gebruikt.
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Legenda/ Legend
veen (slechtdoorlatend) /
peat (lowtransmissivity

slecht doorlatendeformaties/
formationswitha lowtransmissivity

goed doorlatendeformaties/
formations witha hightransmissivity

hydrologische basis/
hydrological base

Figuur 1.8-a
De simulatie van hetpatroon van grondwaterstroming met FLOWNETvoor betprofiel Langeveen -Archem (A
infiguur I.7) met stijghoogte gegevens uit 1954.
Figure1.8-a
Thesimulation of thepattern ofgroundwater flow with FLOWNETfor cross-section Langeveen -Archem (A in
figure 1.7)with hydraulic headsfrom 1954.

Gebruikt symbool/
Symbol used

Doorlatendheid inverticale
richting/ transmissivity in
vertical direction (m2 / d)

Doorlatendheid in hor
richting/ transmissivit
horizontal direction (n

Effectieve porositeit/ Effective
porosity

g

4.00E+000

4.00E+001

0.3000

0

1.00E-003

1.00E-001

0.3000

e

1.00E-002

1.00E-002

0.3000

f

5.00E+000

1.00E+001

0.3000

1

1.00E-002

1.00E-001

0.3000

P

1.00E-002

1.00E+000

0.3000

q

1.00E-003

1.00E+000

0.3000

V

1.00E-001

1.00E+000

0.3000

Tabel I.2-a
Degebruikte waarden voor de doorlatendheid (in mper dag) in horizontale en verticale richtingen en de effectieveporositeit alsgebruikt in de FLOWNET-simulatie van figuur 1.8.
Table I.2-a
The values of the transmissivity (in mper day) in a horizontal and a vertical direction and of the effective
porosity that were used in the FLOWNET-simulation offigure 1.8.
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Legenda/ Legend

Ol o

veen (slecht doorlatend) /
peat (low transmissivity)

slecht doorlatende formaties /
formations with a low transmissivity

goed doorlatende formaties /
formations with a high transmissivlty

hydrologische basis /
hydrological base

Figuur I.8-b
De simulatie van hetpatroon van grondwaterstroming met FLOWNETvoor hetprofiel Langeveen -Archem (A
infiguur 1.7)met stijghoogte gegevens uit 1983Figure1.8-b
Thesimulation of thepattern ofgroundwater flow with FLOWNETfor cross-section Langeveen -Archem (A in
figure ƒ.7) with hydraulic headsfrom 1983-

De FLOWNET-simulatie (figuur 1.9)geeft aanleiding tot het onderscheiden van een
aantal grondwaterstromingsstelsels. Vanwest naar oost zijn dit de stelsels van:
- de Sallandse Heuvelrug met de Regge als oostgrens;
- de stuwwal Daarle - Hoge Hexel, begrensd door de Regge in het westen en door de
aangrenzende laagte aan de oostzijde;
-Vriezenveen oostelijk van het stelsel van Daarle -Hoge Hexel;
- de stuwwallen van Albergen en Tubbergen waarvan de grenzen in de aanliggende
laagten liggen;
- de stuwwal van Uelsen - Ootmarsum aan de westzijde begrensd door het stelsel van
Tubbergen (zie ook doorsnede Langeveen -Archem).
Om het inzicht in de ligging van de stromingsstelsels op de stuwwal van Ootmarsum
nader aan te scherpen, isvoor een deel van de doorsnede een aantal varianten nader
met FLOWNET onderzocht. Het betreft het traject tussen de grondwaterscheidingen bij
Tubbergen en ten noorden van Ootmarsum. In dit gebied speelt de voornaamste
grondwaterstroming zich af in de zandig opgevulde 'glaciale geulstructuur', waar het
watervoerend pakket relatief dik is.
Gaan we uit van een situatie waarin óp de stuwwal het slecht doorlatende materiaal
direct aan het maaiveld ligt, dan wordt hier geen grondwaterstroming door het model
gesimuleerd. Dit komt overeen met de locaties waar de keileem-bodems worden aangetroffen met oppervlakkige afvoer of zeer kleine, lokale stromingsstelsels die op het
in de simulatie gebruikte schaalniveau niet tot uiting komen.
Wordt er daarentegen een situatie gemodelleerd met een meer zandig ontwikkelde laag
onder een slecht doorlatend toppakket op de stuwwal, dan simuleert FLOWNET een
diepe stroomtak tot aan de voet van de stuwwal bij Tubbergen. Ook dergelijke, situaties kunnen op de stuwwal van Ootmarsum worden aangetroffen.
197

In beide situaties vindt evenwel de voornaamste infiltratie plaats op de flank van de
stuwwal. Een concentratie van stroombanen boven de westzijde van de glaciale geul
markeert een exfiltratie niveau. De lokatie hiervan correspondeert met een uitgestrekte
natte zone aan de voet van de stuwwal (zie bijvoorbeeld de figuren 1.4en 1.6). Door
het 'opduiken' van de tertiaire basis, maar ook in verband met een knik in het reliëf
(een overgang naar een vlakker gebied), is de transmissiviteit van het watervoerende
pakket hier kennelijk niet meer voldoende om het van bovenaf aangevoerde water te
transporteren.

ƒ.3.4 Doorsnede Oldenzaal - Holterberg
Dit profiel is in drie stukken verdeeld die afzonderlijk met FLOWNETzijn gesimuleerd. De hydro-geologische schematisatie en de doorlatendheden zijn ontleend aan
Haak (1985), Gieske (1989; 1990) en Hoogendoorn (1992).
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Figuur 1.9
De simulatie van hetpatroon van grondwaterstroming met FLOWNETvoor hetprofiel Ootmarsum -Archem (B
infiguur 1.7).
Figure 1.9
Thesimulation of thepattern ofgroundwater flow with FLOWNETfor cross-section Ootmarsum -Archem (B in
figure L.7).

Gebruikt symbool /
Symbol used

Doorlatendheid in verticale
richting/ transmissivity in
verticaldirection (m2/ d)

Doorlatendheid in horizontale
richting/ transmissivity in
horizontal direction (m2/d)

Effectieve porositeit / Effective
porosity

8.00E+000

4.00E+001

0.3000

1.00E-003

1.00E-001

0.3000

1.00E-002

1.00E-002

0.3000

5.00E+000

5.00E+000

0.3000

1.00E-002

1.00E-001

0.3000

1.00E-002

1.00E+000

0.3000

1.00E-003

1.00E+000

0.3000

Tabel1.2-h
Degebruikte waarden voor de doorlatendheid (in mper dag) in horizontale en verticale richtingen en de
effectieveporositeit alsgebruikt in de FLOWNET-simulatie van figuur 1.9.
Table I.2-b
The values of the transmissivity (in mper day) in a horizontal and a vertical direction and of the effective
porosity that were used in the FLOWNET-simulation offigure 1.9.
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Traject Oldenzaal -Bornse Beek
Het deeltraject Oldenzaal - Bornse Beek (figuur I.10-a) maakt duidelijk dat in dit
gebied één stromingsstelsel van regionale betekenis kan worden onderscheiden. Alleen
in het vlakkere meest westelijke deel worden door FLÖWNETnog gesuperponeerde
stelsels gesimuleerd. Het stromingspatroon is voorts te vergelijken met hetgeen in de
vorige doorsnede tussen Ootmarsum en Tubbergen is gevonden. De voornaamste infiltratiegebieden liggen op de flank van de stuwwal waar, ten gevolge van de 'glaciale
geulstructuur' en de dekzandruggen, het watervoerend pakket relatief gunstige condities voor grondwaterstroming biedt. De uitgangen van dit eerste orde stelsel, veelal in
of langs de oost-west georiënteerde beekdalen, hangen samen met een terrein-knik en
met de opduiking van de Tertiaire basis. Hierdoor ontstaan de min of meer parallele
zones van kwelgebieden die in de figuren 1.4en 1.5zijn aangeduid. Een vergelijking
met de kaarten van het oppervlaktewater (de figuren 4.24 en 4.27) maakt duidelijk dat
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Figuur I.10-a
De simulatie van hetpatroon van grondwaterstroming met FLOWNETvoor hetprofiel Oldenzaal -Bornse Beek
(Ca infiguur 1.7).
Figure 1.10-a
Thesimulation of thepattern ofgroundwater flow with FlOWNETfor cross-section langeveen -Archem (Ca in
figure I.7).
Gebruikt symbool /
Symbol used

Doorlatendheid in verticale
richting/ transmissivity in
vertical direction (m2/ d)

Doorlatendheid in hor
richting/ transmissivit
horizontal direction (r

Effectieve porositeit / Effective
porosity

m

5.00E+000

1.00E+001

0.3000

b

1.00E-003

1.00E-001

0.3000

s

1.00E-001

1.00E+000

0.3000

f

5.00E+000

5.00E+000

0.3000

1

1.00E-001

1.00E-001

0.3000

P

1.00E-002

1.00E+000

0.3000

q

1.00E-003

1.00E+000

0.3000

n

1.00E-003

1.00E+000

0.3000

Tabel1.2-c
Degebruikte waarden voor de doorlatendheid (in mper dag) in horizontale en verticale richtingen en de effectieveporositeit alsgebruikt in de FLOWNET-simulatie van figuur 1.10-a.
Table1.2-c
The values of the transmissivity (in mper day) in a horizontal and a vertical direction and of the effective
porosity that were used in the FlOWNET-simulation offigure 1.10-a.
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in deze kwelgebieden beken ontspringen. De aanwezigheid van een diepe stroomtak
naar het dal van de Bornse Beek is gebonden aan het voorkomen van relatief goed
doorlatende zandige lagen tot aan de hogere delen van de stuwwal.
De modelschematisatie van FLOWNETis te grof om de in dit gebied voorkomende
stromingsstelsels van lokale orde in beeld te brengen (zie ook Hoogendoorn, 1992).
Op de hoogste delen van de stuwwal komen de slecht doorlatende Tertiaire formaties
tot aan het oppervlak voor, soms door een relatief dun (dek)zandpakket bedekt. Net
als op de stuwwal van Ootmarsum geeft dit aanleiding tot het ontstaan van bronnen en
een relatief dicht net van daaruit gevoede beken. Tussen de beken op de flank van de
stuwwal wordt het bestaan van lokale aan de dekzand-morfologie gebonden grondwaterstromingsstelsels vermoed (Gieske, 1989;Hoogendoorn, 1992). De uitgangen daarvan liggen in de beekdalen.

Traject Bornse Beek • Regge
Voor het traject Bornse Beek - Regge worden met FLOWNET een aantal, soms
gesuperponeerde, grondwaterstromingsstelsels gesimuleerd (figuur I.10-b). Op de
hogere ruggen, te weten de stuwwal bij Borne en de dekzandruggen ten westen daarvan, liggen de ingangen van deze stromingsstelsels9. De laterale verbreiding van het
grondwater dat vanaf de stuwwal stroomt, wordt ingeperkt door het ondiepe watervoerende pakket, zodat het in aangrenzende laagten en dalen uittreedt. Vanaf de dekzandruggen wordt met de FLOWNET-modellering een diepe stroomtak naar de Regge
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Figuur L10-b
De simulatie van hetpatroon van grondwaterstroming met FLOWNETvoor hetprofiel Bornse Beek -Regge (Cb
infiguur 1.7).
Figure I.10-b
Thesimulation of thepattern ofgroundwater flow with FLOWNETfor cross-section Bornse Beek -Regge (Cb in
figure 1.7).
Gebruikt symbool /
Symbol used

Doorlatendheid in verticale
richting/ transmissivity in
vertical direction (m2/ d)

Doorlatendheid in horizontale
richting/ transmissivity in
horizontal direction (m2/d)

Effectieve porositeit / Effective
porosity

t

5.00E+000

5.00E+000

0.3000

O

1.00E-003

1.00E-001

0.3000

x

1.00E-002

1.00E-001

0.3000

P

1.00E-002

1.00E+000

0.3000

q

1.00E-003

1.00E+000

0.3000

m

5.00E+000

1.00E+001

0.3000

Tabel I.2-d
Degebruikte waarden voor de doorlatendheid (in mper dag) in horizontale en verticale richtingen en de effectieveporositeit alsgebruikt in de FLOWNET-simulatie van figuur 1.10-b.
Table l.2-d
The values of the transmissivity (in mper day) in a horizontal and a vertical direction and of the effective
porosity that were used in the FLOWNET-simulation offigure L.10-b.
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gevonden. Een verklaring hiervoor vormt wellicht het in deze richting wegduiken van
de slecht doorlatende Tertiaire formaties.
In het vlakke gebied tussen de dekzandruggen en de Regge kunnen kleine, wellicht
niet-permanente, stromingsstelsels ontstaan, gebonden aan de op het macro-relief
gesuperponeerde dekzandkopjes en eenmansessen (vergelijk Gieske, 1989).

Traject

Regge-Holterberg

Het meest westelijke gedeelte van de doorsnede Regge - Holterberg wordt gekenmerkt door een diep watervoerend pakket, met overwegend goede doorlatendheid en
een uitgesproken reliëf. Met het FLOWNET-modelworden hier een drietal grondwaterstromingsstelsels van regionale betekenis in beeld gebracht (figuur I.10-c). De infiltratiegebieden liggen op respectievelijk de Sallandse Heuvelrug en de stuwwallen van
Rijssen en Enter. De corresponderende kwelgebieden van deze stelsels liggen in de
laagten tussen de gestuwde heuvels en in het dal van de Regge. Het reliëf van dekzandruggen en -kopjes heeft geleid tot gesuperponeerde stromingsstelsels, zoals dat
van Zuna langs de Regge (Gieske, 1989).

1.3-5Doorsnede Enschede -Het Flier
De model-schematisatie voor dit profiel is ontleend aan Haak (1985), Hoogendoorn
(1992) en Smoor en De Ridder (1972). Hoewel het grondwaterstromingspatroon in
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Figuur 1.10-c
De simulatie van betpatroon van grondwaterstroming met FLOWNETvoor betprofiel Regge -Holterberg (Cc in
figuur I.7).
Figure1.10-c
Thesimulation of thepattern ofgroundwater flow with FLOWNETfor cross-section Regge -Holterberg (Cc in
figure 1.7).
Gebruikt symbool/
Symbol used

Doorlatendheid inverticale
richting/ transmissivity in
verticaldirection <m2/d)

Doorlatendheid inhorizontale
richting/ transmissivity in
horizontal direction <m2/d)

Effectieve porositeit / Effective
porosity

1.00E-004

1.00E-004

0.3000

4.00E+000

4.00E+001

0.3000

1.00E+000

5.00E+000

0.3000

Tabel1.2-e
Degebruikte waarden voor de doorlatendheid (in mper dag) in horizontale en verticale richtingen en de effectieveporositeit alsgebruikt in de FLOWNET-simulatie van figuur 1.10-c.
Table1.2-e
The values of the transmissivity (in mper day) in a horizontal and a vertical direction and of the effective
porosity that were used in the ELOWNET-simulation of figure 1.10-c.
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grote lijnen overeenkomt met hetgeen voor het profiel vanaf de stuwwallen van
Ootmarsum en Oldenzaal isvermeld, zijn er toch verschillen die wellicht in verband
kunnen worden gebracht met de meer westelijke ligging van de glaciale geulstructuur
(figuur I.ll-a). Op de flank van de stuwwal vertoont de simulatie een gesuperponeerd
stromingsstelsel waarvan de uitgang met een terrein-knik correspondeert. Ten westen
van de glaciale geulstructuur markeert een concentratie van stroomlijnen het punt waar
de dikte van het watervoerend pakket weer afneemt. Hier is een vlak nat gebied ontstaan: Het Flier (vergelijk de figuren 1.4en 1.6).Ook vanaf de stuwwal van Delden is er
een stroming gericht naar dit gebied.

Doorsnede Enschede -Het Flier met

keileemopduiking

In dit deel van het studiegebied komen op de flank van de stuwwal opduikingen
voor van slecht doorlatende formaties (bijvoorbeeld in de omgeving van Twekkelo).
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Figuur I.ll-a
De simulatie van hetpatroon van grondwaterstroming met FLOWNETvoor hetprofiel Enschede -Het Flier (D
infiguur I7); zonder keileem-opduiking op deflank van de stuwwal.
Figure I.ll-a
Thesimulation of thepattern ofgroundwater flow with FLOWNETfor cross-section Enschede -Het Flier (D in
figure 1.79; without small clayey elevation superimposed on the flank of the ice-pushed ridge.
Gebruikt symbool /
Symbol used

Doorlatendheid in verticale
richting/ transmissivity in
vertical direction (m.2/ d)

Doorlatendheid inhorizontale
richting/ transmissivity in
horizontal direction (m2/d)

Effectieve porositeit / Effective
porosity

1.00E-002

1.00E-001

0.3000

f

5.00E+000

5.00E+000

0.3000

m

5.00E+000

1.00E+001

0.3000

P

1.00E-002

1.00E+000

0.3000

q

1.00E-003

1.00E+000

0.3000

b

1.00E-004

1.00E-001

0.3000

n

1.00E-003

1.00E+000

0.3000

Tabel I.2-f
Degebruikte waarden voor de doorlatendheid (in mper dag) in horizontale en verticale richtingen en de effectieveporositeit alsgebruikt in de FlOWNET-simulatie van figuur 1.11.
Table1.2-f
The values of the transmissivity (in mper day) in a horizontal and a vertical direction and of the effective
porosity that were used in the FLOWNET-simulation offigure 1.11.
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Om de invloed van zo'n opduiking op het regionale grondwaterstromingspatroon te
onderzoeken zijn in hetbovenstaande FLOWNET-profiel dergelijke condities gesimuleerd door in de schematisatie de doorlatendheid in een aantal cellen te vervangen
door waarden die corresponderen met die voor de slecht doorlatende formaties; een
zandige toplaag blijft behouden 10 (figuur I.ll-b). Ook is in de corresponderende cellen
de stijghoogte aangepast11. Deze aanpassingen in de modellering leiden ertoe dat de
grondwaterstroming vanaf de hogere delen van de stuwwal(flank) wordt gedwongen
oostelijk van de opduikingen aan het maaiveld te komen. Daarnaast ontstaat er een
nieuw stromingsstelsel met een infiltratiegebied op de opduiking. Hoogendoorn (1992)
onderscheid in dit gebied een aantal kleinere, met deze keileemopduikingen samenhangende stromingsstelsels, hetgeen deze met deze uitkomst correspondeert.
Overigens treden er geen opzienbarende verschillen met figuur I.ll-a op.

I.3.6 Doorsnede Witteveen - Herikerberg
Het traject Witteveen - Herikerberg omvat een simulatie van de grondwaterstroming
in de zuidelijke punt van de Oost-Twentse stuwwal (in Duitsland), het overwegend
vlakke, zwak hellende gebied ten westen daarvan en de zuidpunt van de Sallandse
Heuvelrug. De schematisatie van de ondergrond is gebaseerd op Haak (1985), Smoor
en De Ridder (1972) en Hoogendoorn (199).
De simulatie van het grondwaterstromingspatroon vertoont een aantal regionale en een
aantal daarop gesuperponeerde .stromingsstelsels (figuur I.12)12. Opvallend is de
invloed van het complex van dekzand- en stuifzandruggen ten oosten van
Haaksbergen. Deze beperken de westelijke verbreiding van de grondwaterstroming
vanaf de hogere stuwwallen in Duitsland. De plekken waar dit water naar de oppervlakte wordt gedwongen markeren de brongebieden van een aantal beken. Vanaf de
zandruggen ontstaat een stromingscomponent gericht naar het dal van de Regge. De
zandige opvulling van het diepste gedeelte van de 'glaciale geulstructuur' lijkt hiervoor
mede verantwoordelijk.
Het stromingspatroon in het vlakke westelijke deel van deze doorsnede wordt gekarakteriseerd door aan de verspreide keileemopduikingen gekoppelde stromingsstelsels
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Figuur 1.11-b
De simulatie van hetpatroon van grondwaterstroming met FLOWNETvoor betprofiel Enschede -Het Flier (D
infiguur 1.7);met keileem-opduiking op defiank van de stuwwal.
Figure 1.11-b
Thesimulation of thepattern ofgroundwaterflow with FLOWNETfor cross-section Enschede -Het Flier (D in
figure 1.7)with small clayey elevation superimposed on the flank of the ice-pushed ridge.
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(vergelijk met de opmerkingen hieromtrent bij de voorgaande doorsnede). Ook in het
isohypsenpatroon komen deze opduikingen tot uitdrukking (figuur I.7)13. Tenslotte
wordt vanaf de Herikerberg een - zeer intensieve - grondwaterstroming naar het aangelegen lage gebied van de Herikervlier gevonden (vergelijk met de situaties bij de
Archemerberg en de Holterberg).

1.3-7Doorsnede Lünten - Herikerberg
Het relatief hoog gelegen gebied net ten oosten van de Nederlands-Duitse grens
nabij de plaats Lünten (maaiveldshoogten tot circa 60 meter boven NAP;op de grens is
dit circa 35 meter boven NAP) noopte ertoe bij dit FLOWNET profiel ook het Duitse
grensgebied te betrekken. De opbouw van de ondergrond in het oostelijk deel van
deze doorsnede wordt gekenmerkt door het voorkomen van de relatief goed doorlatende mesozoische Onderkrijt-formaties (Haak, 1985; Hoogendoorn, 1992). De hoogte
nabij Lünten hangt met deze formaties samen, waarbij deze pakketten tot zeer grote
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Figuur 1.12
De simulatie van hetpatroon van grondwaterstroming met FLOWNETvoor hetprofiel Witteveen - Herikerberg
(D infiguur 1.7).
Figure1.12
Thesimulation of thepattern ofgroundwater flow with FLOWNETfor cross-section Witteveen -Herikerberg (D
infigure 1.7).
Gebruikt symbool/
Symbol used

Doorlatendheid inverticale
richting/ transmissivity in
vertical direction (m2/d)

Doorlatendheid inhorizontale
richting/ transmissivity in
horizontal direction (m2/d)

Effectieve porositeit/ Effective
porosity

1.00E-002

1.00E-001

0.3000

5.00E+000

5.00E+000

0.3000

8.00E+000

4.00E+001

0.3000

1.00E-002

1.00E+000

0.3000

1.00E-003

1.00E+000

0.3000

1.00E-001

0.3000

1.00E-004

Tabel1.2-g
Degebruikte waarden voor de doorlatendheid (in mper dag) in horizontale en verticale richtingen en de effectieveporositeit alsgebruikt in de FLOWNET-simulatie van figuur 1.12.
Table I.2-g
The values of the transmissivity (in mper day) in a horizontal and a vertical direction and of the effective
porosity that were used in the FLOWNET-simulation offigure 1.12.

204

diepte doorlopen. In Nederland zijn deze formaties in het betreffende deel van het studiegebied niet aangetroffen (Smoor en De Ridder, 1972), maar is de begrenzing ervan
niet duidelijk en aan discussie onderhevig (vergelijk Smoor en De Ridder, 1972;
Aelmans, 1973;Haak, 1985;Hoogendoorn, 1992). In verband hiermee is de ligging van
de hydrologische basis onzeker. Als reactie hierop isvoor deze doorsnede twee maal
een simulatie met FLOWNETuitgevoerd (figuur I.13-a en figuur I.13-b).
In het eerste geval is uitgegaan van een scherpe, verticaal verlopende begrenzing van
de Onderkrijtzanden ter hoogte van de Nederlands-Duitse grens. Zo'n scherpe begrenzing kan worden verklaard vanuit het gegeven dat het al dan niet voorkomen van de
Onderkrijt-formaties in verband wordt gebracht met tectonische verschijnselen (Smoor
en De Ridder, 1973;Aelmans, 1973). In de tweede simulatie is een uitwigging van de
onderkrijtzanden verondersteld. In beide gevallen zijn de doorlatendheden in verticale
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Figuur 1.13-a
De simulatie van hetpatroon van grondwaterstroming met FLOWNETvoor hetprofiel Lunten -Herikerberg (E
infiguur 1.7)met een scherp verticaal verlopende begrenzing van de (doorlatende) Onderkrijtzanden (laag
'z%
Figure L13-a
Thesimulation of thepattern ofgroundwater flow with FLOWNETfor cross-section Lunten -Herikerberg (E in
figure 1.7)with a sharp, vertical boundary of thepermeable depositsfrom Mesozoic periods (layer 'z').
Gebruikt symbool /
Symbol used

Doorlatendheid in verticale
richting/ transmissivity in
verticaldirection (m2/ d)

Doorlatendheid in horizontale
richting/ transmissivity in
horizontal direction (m2/d)

Effectieve porositeit / Effective
porosity

1

1.00E-002

1.00E-001

0.3000

f

5.00E+000

5.00E+000

0.3000
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8.00E+000

4.00E+001

0.3000

P

1.00E-002

1.00E+000

0.3000

q

1.00E-003

1.00E+000

0.3000
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1.00E-004

1.00E-001

0.3000

2

1.00E+000

5.00E+000

0.3000

Tabel I.2-b
Degebruikte waarden voor de doorlatendheid (in mper dag) in horizontale en verticale richtingen en de effectieveporositeit alsgebruikt in de FLOWNET-simulatie vanfiguur 1.13.
Table I.2-b
Thevalues of the transmissivity (in mper day) in a horizontal and a vertical direction and of the effective
porosity that were used in the FLOWNET-simulation offigure 1.13-
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Figuur 1.13-b
De simulatie van hetpatroon van grondwaterstroming met FLOWNETvoor hetprofiel Lunten -Herikerberg (E
infiguur /.7) met een uitwiggende begrenzing van de (doorlatende) Onderkrijtzanden (laag 'z').
Figure 1.13-b
Thesimulation of thepattern ofgroundwater flow with FLOWNETfor cross-section Lunten -Herikerberg (E in
figure L.7) with a gradual boundary of thepermeable depositsfrom Mesozoic periods (layer 'z').

en horizontale richting gebruikt, zoals gegeven door Engelen et al. (1989).
In beide simulaties lijkt de invloed van het hooggelegen gebied nabij Lünten op het
totale regionale patroon van grondwaterstroming in het studiegebied relatief gering14.
Het infiltrerende water uit deze hoogte komt aan de oppervlakte in het vlakke, relatief
laaggelegen gebied tussen Lünten en de grens met Nederland. Een diepe, regionale
grondwaterstromingscomponent - hoewel waarschijnlijk van geringe kwantitatieve
betekenis -wordt wel gevonden vanuit de hoger gelegen (hoogveen)gebieden in de
grensstreek. Het grootste deel van het hier infiltrerende water komt evenwel langs de
randen weer aan het oppervlakte. De invloed van de glaciale geulstructuur blijkt weer
uit het optreden van exfiltratiegebieden langs de westelijke randzone van de geul.
Overigens wijkt het stromingspatroon nauwelijks af van hetgeen is gevonden bij de
doorsnede van Witteveen naar de Herikerberg.

1.4 De begrenzing van de grondwaterstromingsstelsels
1.4.1 Inleiding
Bij de begrenzing van de grondwaterstromingsstelsels is getracht - op basis van de
verzamelde inzichten omtrent de ligging van infiltratie- en exfiltratiegebieden en de
FLOWNET-simulaties - de onderlinge samenhang van infiltratie- en exfiltratiegebieden
aan te geven. Ook hierbij is een onderscheid gemaakt tussen een historische en een
huidige toestand. Een belangrijk deel van de werkzaamheden hierbij beslaat de 'vertaling' van de in de (verticale) FLOWNETsimulaties gevonden stelselgrenzen naar het
horizontale vlak van kaarten van het studiegebied. Daarbij kon overigens gebruik worden gemaakt van de reeds eerder voor (delen van) het studiegebied uitgevoerde
hydrologische systeem analyses (Engelen et al., 1989;Gieske, 1989; De Ruiter, 1989;
Gieske, 1990;Hoogendoorn, 1992).Aanvullende informatie is ook verkregen door
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interpretatie van kaarten met betrekking tot het reliëf, de opbouw van de ondergrond,
de geomorfologie en de topografie.
Voor de historische toestand zijn, in situaties waar waterlopen stelselgrenzen vormen,
de waterlopen van de topkaart van circa 1850 gevolgd. Waar mogelijk is daarbij ook
gebruik gemaakt van de computer-simulaties van Gieske (1990) en Hoogendoorn
(1992) die 'historische' condities representeren (geen grondwaterwinningen, geringere
drainage). Voor de huidige situatie zijn de overeenkomstige, door Gieske (1989; 1990)
en Hoogendoorn (1992) gevonden stelselgrenzen grotendeels overgenomen. De begrenzing van de kunstmatige, door grondwaterwinning aangedreven grondwaterstromingsstelsels -die in die toestand aan de orde is -verdient nog een nadere toelichting.

Legenda/ Legend
•

onttrekkingspunt/ extractionwell

bebouwing/ built-upareas
10km
1

waterlopen enkanalen/ streamsandcanals

Figuur 1.14
De onttrekkingspunten van de voornaamste drink- en industriewaterwinningen

in het studiegebied.

Figure1.14
Thepumping stations of the major drinking water and industrial water production sites.
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1.4.2De kunstmatige

grondwaterstromingsstelsels

In de huidige toestand issprake van een aantal kunstmatige door grondwaterwinning aangedreven grondwaterstromingsstelsels. De voornaamste winningen vormen
die ten behoeve van de drinkwatervoorziening. De lokatie van deze waterwingebieden
is weergegeven in figuur 1.14. In tabel 1.3 zijn per wingebied de vergunnings- of wincapaciteit en de zogenaamde "duurzame capaciteit" (Anonymus, 1995) aangegeven. Deze
waarden geven aan welke hoeveelheid water per wingebied reeds wordt geproduceerd, dan wel welke hoeveelheden in de toekomst worden nagestreefd. Ter oriëntatie
is nog de werkelijk afgeleverde hoeveelheid uit 1986 weergegeven. Zowel de bestaande als de duurzame capaciteit overstijgen deze hoeveelheid uit 1986 (vergelijk de
opmerkingen hieromtrent in § 4.4).
Naast de drinkwaterwinningen wordt er in het studiegebied op diverse lokaties grondwater onttrokken ten behoeve van industriële en landbouwkundige doeleinden en ten
behoeve van bronneringen. Voor het beheersgebied van het waterschap Regge en
Waterwingebied/
Waterproductionsite

Vergunningscapaciteit of
'Duurzame'capaciteit voor2020 Afgeleverde hoeveelheid in
wincapaciteit (2)/ Allowed or
(3)/' 'Sustainable'quantity in
1986/ Extracted quantity in
actually produced quantity (2) 2020(3)
1986
inmil.m-3 j-1/y-1
inmil.m-3 j-1/y-1
inmil.m-3 j - 1 / y - 1

Brucht

5.40

5.40

Archemerberg

4.00

3.00

3.70

Nijverdal

6.00

6.00

5.40

Holten

2.50

1.50

2.54

Herikerberg

4.00

4.00

3.23

Goor

1.50

1.50

1.30

Hoge Hexel

2.50

1.50

2.20

Wierden

8.00

5.50

7.09

Manderveen - Manderheide

4.50

3.80

3.28

Vasserheide

0.70

Weerselo

1.00

1.08

Hasselo

0.70

0.64

Hengelo

1.00

0.85

Oldenzaal

2.10

1.67

Enschede Weerseloseweg (1)

9.10

9.10

6.29

Enschede Centrum

1.50

?

0.50

Hammerflier

1.20

5.00

TOTAAL

55.70

46.30

0.77

40.54

Tabel1.3
De waterwingebieden in het studiegebied met bijbehorende (vergunnings)capaciteit. Teroriëntatie zijn tevens
de zogenaamde duurzame capaciteit' en de afgeleverde hoeveelheid per wingebied in 1986 weergegeven.
1. Hen belangrijk deel van deze winning betreft geïnfiltreerd oppervlaktewater (6.00 in milj. m-3jr-1) of directe
winning uit oppervlaktewater (2.10 in milj. m-3 jr-1).
2. In deze kolom isaangegeven de hoeveelheid water die -gezien de verleende vergunning - mag worden onttrokken. De werkelijke winningshoeveelheid is vermeld wanneer deze lager isdan de vergunning mogelijk
maakt. Bron: Anonymus, 1995.
3 Met deze capaciteit wordt bedoeld: 'die hoeveelheid grondwater diejaarlijks -en volgens veruwchting van
alle betrokken partijen - in harmonie met de andere belangen kan worden onttrokken. ". Deze definitie isovergenomen uit het Integraalplan Drinkwatervoorziening Overijssel(Anonymus, 1995).
Table1.3
The drinking waterproduction sites in the study area and the related (allowed) capacity. Theso-called 'sustainable yields' and the realized yields in 1986 are given as well.
1. This amount includes the infiltration of surface water (6.00 in milj. m-3jr-1) and direct production from
surface water (2.10 in milj. m-3 jr-1).
2. This column contains the quantities that drinking water companies are allowed toproduce. The true production quantities are given when these allowed amounts are not realized.
3. The 'sustainable yield' isdefined here as: "theamount ofgroundwater that may beproduced each year that
doesn't affect other interests -as estimated by allparties concerned". This isa defintion derived from
Anonymus, 1985.
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Dinkel -dat grotendeels samenvalt met het studiegebied -bedroeg het totaal van deze
onttrekkingen in1986 9.7 miljoen m-3.
De pompputten van degrondwaterwinningen vormen de'uitgangen' van dekunstmatige stromingsstelsels. De gebieden vanwaar neerslagoverschotten infiltreren naarde
pompputten -deintrekgebieden -vormen de'ingangen'. Voor de begrenzing vande
grondwaterstromingsstelsels indehuidige toestand ishet van belang de intrekgebieden
van debelangrijkste winningen tebepalen. Hierbij isgebruik gemaakt van inverschillende bronnen aanwezige kennis over de intrekgebieden die isverzameld ten behoeve
van het grondwaterbeschermingsbeleid (archieven van WMOenprovincie; streekplannen; Vissers etal., 1985;Gieske, 1989;Hoogendoorn, 1992;Anonymus, 1993-b). Hieruit
is gebleken dat deligging van deze gebieden nogal kan verschillen. Treffende illustraties hiervan vormen deintrekgebieden van depompstations Wierden (figuur I.15-a)en
Manderveen-Manderheide enVasse (figuur I.15-b).
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Legenda/Legend
Hoogendoorn1992/
Hoogendoorn 1992
StreekplanTwente(Anonymus1990-b)/
"StreekplanTwente"(Anonymus 1990-b)

Legenda/Legend
Anonymus 1993-b grensintrekgebied/
border infiltrationarea

streekplanTwente
(anonymus, 1990-b)

Anonymus 1993-b begrenzing "gevoeligheidsgebied"*
borderof "sensivityarea"

Gieske1990

* Bijdebepalingvanhetintrekgebied iseengevoeligheidsanalyse uitgevoerd. Daarbijisnagegaanhoedeliggingvanhet intrekgebied
veranderdbijvariatievaneenaantalbelangrijkeparameter-waardeninhetgebruiktecomputermodel.Hetzogenaamde"gevoeligheidsgebied"geeft demaximaleomgenzingaanbijdezeanalyse,dieisgevondenvoor het intrekgebied./
Asapartofthedeterminationofthe infiltration areaaso-called "sensitivity-analysis"wascarriedout.Inthisanalysisthechangesinthe
locationofthe infiltrationareawerecomputed resultingfromvariationofimportant parameter valuesofthesimulation model.The
"sensivityarea"reflectsthemaximumrangeofthebordersoftheinfiltrationareathatwasfoundinthisanalysis.
Figuur 1.15 De intrekgebieden van depompstations 'Wierden '(figuur 15-a) en 'Manderveen/Manderheide - Vasse'(figuur 15-b). Naar gelang de gebruikte bron
varieert de begrenzing en omvang van de intrekgebieden aanzienlijk.
Figure 1.15 The infiltration areas ofpumping stations 'Wierden' (figure 15-a) and 'Manderveen/Manderheide - Vasse'(figure 15-b). Depending on the source of
the information, the borders and dimensions of these areas may vary significantly.
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Legenda/Legend
berekende intrekgebieden oost-Twente (Hoogendoorn, 1992)/
computed infiltration areas East-Twente (Hoogendoorn, 1992)
berekende intrekgebiedenwest-Twente (Anonymus, 1993-b)/
computedinfiltrationareasWest-Twente (Anonymous, 1993-b)
gemodelleerdgebiedt.b.v. intrekgebieden/
; areathatwasconsidered bythecomputationoftheinfiltration areas
beschermingsgebied waterwinning "Gelselaar"/
groundwater protection areadrinkingwater pumpingstation "Gelselaar"

•

onttrekkingspunt/
locationofgroundwater extraction
bebouwing/
built-upareas
waterlopen enkanalen/
streamsandcanals

Figuur 1.16
De begrenzing van de intrekgebieden van de onttrekkingspunten uitfiguur 1.14die in dit onderzoek is gehanteerd.
Figure1.16
The borders of the infiltration areas of thepumping stations from figure 1.14that were used in this research.
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10 km

Voor de toepassing van dergelijke informatie bij de bescherming van de drinkwaterwingebieden, maar ook bij de ruimtelijke planvorming in zijn algemeenheid zijn dergelijke verschillen problematisch. Het wordt op die wijze moeilijk op eenduidige wijze
betrouwbare uitspraken te doen over de preciese aard en locatie van (mogelijke) conflicten tussen vormen van grondgebruik en over de aard en locatie van te treffen (plannings)maatregelen voor de aanpak daarvan. Hiervoor is het noodzakelijk dat -voor alle
belangrijke grondwaterwinningen -op systematische wijze betrouwbare en eenduidige
informatie omtrent de locatie van intrekgebieden aanwezig is. Het is denkbaar dat voor
het bepalen van deze gebieden - in overleg met de verschillende verantwoordelijke en
betrokken instanties -een protocol wordt opgesteld.
Voor de begrenzing van de kunstmatige grondwaterstromingsstelsels en voor de toepassing van die informatie in de voorbeeldstudies noodzaakten de hierboven vermelde
verschillen tot het maken van keuzen. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in de ligging
van de intrekgebieden als weergegeven in figuur 1.16.Daarin zijn de intrekgebieden als
bepaald door Hoogendoorn (1992) en Anonymus (1993-b) integraal overgenomen.
Deze gebieden zijn tot stand gekomen in uitgebreide en goed gedocumenteerde (computer) modelleringsstudies op een relatief gedetailleerd schaalniveau en maken daarmee een betrouwbare indruk. Bovendien omvatten beide studies op één na alle waterwingebieden in het studiegebied, hetgeen relatief eenduidige uitspraken omtrent de
ligging van de intrekgebieden oplevert. Voor het ontbrekende wingebied aan de zuidwest grens van het studiegebied isgebruik gemaakt van de zone als aangegeven op de
streekplankaart van het betreffende gebied.

1.4.3 De resultaten
De hierboven vermelde overwegingen hebben geleid tot de begrenzing van de
grondwaterstromingstelsels voor de historische en de huidige toestand als weergegeven in respectievelijk figuren 4.14 en 4.26. Een nadere toelichting bij deze kaartbeelden
is beschreven in de paragrafen 4.3-3.1 en 4.3.3.2.

1 Dezehydromorfe kenmerken duiden op eenbodemkundigegenese waarinhet wateropde eenof andere manier eenrol heeft gespeeld.
2 Deze keuze is ingegeven door hetfeit dat -metname opde oostelijkestuwwallen -duidelijke diep ingesneden beekdalen in dit typegronden soms niet in debodem- of in degrondwatertrappenkaart totuitdrukking komen. Gezien deaanzienlijke hoogteverschillen wordthier eenduidelijk verschilin hydrologisch
opzicht verwacht.
3 De toevoeging "potentieel"drukt - vermoedelijk -uitdat deinformatie deels fossiele kenmerken bevat. De
geïndiceerde condities hebbenzich ooit voorgedaan, maar kunnen inmiddelszijn verdwenen.
4 Het optreden vanhoge ijzerconcentraties (toevoeging 'f' op debodemkaart) wordtdoorsommige auteurs
(Pape, 1979;Steur en Heijink, 1983;Van Beusekom etal., 1990)in verbandgebracht met toestromend
grondwater. Booy (1986)schetst hieromtrent eengenuanceerder beeld ennoemt inundatie naast kwel als
mogelijke oorzaak.
Stagnatie treedtmet name opin vlakkegebieden metstorende lagen relatief ondiep inhetprofiel. Eencombinatie vangegevens over hetreliëf ende toevoegingen 'x'en 't'kunnen deze condities indiceren.
Inundatie treedtover hetalgemeen opin natteperioden in vlakkegebieden enof op deovergang vaneen
hellend naar een vlakgebied. Methetoppervlaktewater aangevoerd materiaal wordtafgezet. De lokatie van
deze verschijnselen wordtzowel doorgeomorfologische- als bodemkaarten weergegeven. De geomorfologische kaart onderscheidt "inundatievlakten".Inhetstudiegebied vormenhet voorkomen vanrivierklei- enpoldervaaggronden, alsmede het optreden vankleidekken opzandgronden (toevoeging 'k')aanwijzingen voor
inundatie.
5 Hierover stellen Stuurman etal.(1989;pag. 23): "De zogenaamde ondiepe kwel speeltzich af in de intermediaire of overgangszone's tussenkwel- eninfiltratiegebieden. Dit is eenzone waarin vannature in het
algemeen stelsels van (zeer)lokale, ondiepe, meer horizontalegrondwaterstromingsstelsels aanwezig zijn.
Men kan hierbij denken aan eengoedgedraineerd (agrarisch)gebied".
6 Deze complexiteit heeft waarschijnlijk bijgedragen aan dediscrepantie in debeoordeling vandeze gronden -bijvoorbeeld in hetgebied vande Oldenzaalse stuwwal - tussen Vissersetal.(1985), Gieske (1989)
en Hoogendoorn (1992). De eerste tweeauteurs benoemen debetreffende gronden respectievelijk als
"hydrologischgeïsoleerd gebied" enals "infiltratiegebied",terwijl Hoogendoorn (1992)hier van complexen
vanlokale stelsels spreekt.
7 Het onderscheid tussen "lageweide"en "hogeweide"datin delegenda vandebetreffende topkaarten
wordtgemaakt, is nauwelijks opdiekaarten terug te vinden. Daarom zijn alle weidegrondenhier meegenomen. Hierbij moetbovendien bedacht worden datdestijds denatte(re)tot vochtige(re)gronden als weidein
gebruik waren.
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8 Onder de voorwaarden vaneengeringe invloed vanhet -kunstmatige -drainage stelsel ende afwezigheid vangrondwaterwinning vanenigebetekenis, bestaat er eenzeer nauwe koppeling tussen reliëf,
opbouw vandeondergrond engrondwaterstand (vergelijkHoofdstuk 2).
9 Een vergelijkbaresituatie wordtietszuidelijker aangetroffen rond destuwwal vanDelden. Hier wordt dan
ook een vergelijkbaargrondwaterstromingspatroon verondersteld.
10 Hierbij isgekozen voordedoor Hoogendoorn (1992)gegeven doorlatendheidswaarden vankeileem.
Hetgaat immers omeenaantal verspreidekeileem-afzettingen (zieook hoofdstuk 4). Zoals uitde bodemkaartkan wordenafgeleidzijn opdeze opduikingen veelalessen totontwikkeling gekomen.
11 Op deisohypsen-kaart (fig.1.7) komen debedoelde opduikingen totuiting door eenhoger grondwaterniveauvanéén tot twee meter.
12 De resultaten vandeze simulatie stemmen slechts gedeeltelijk overeen met de -mindergedetailleerde FLOWNET-modelleringvanhetbetreffende gebied zoals gepresenteerd door Engelen etal.(1989).Een
goede vergelijking vanbeide simulaties is evenwel onmogelijk doordat in degenoemde studie de gebruikte
invoer-variabelen niet volledigzijn vermeld.Dit betreft metname degebruikte schematisatie vande ondergrond. Dezeschematisatie lijkt - voorzover valtna tegaan -nietgoed te corresponderen metde hydrogeologische gegevens uit Smoor enDe Ridder (1972) enHaak (1985).
13 Uitdekaart metinfiltratie- en exfiltratiegebieden blijkt overigensdat niet opal deze keileemopduikingen
infiltratiecondities wordengevonden. Ineenaantal gevallen ontbreken debodemtypen die opdergelijke condities wijzen.
14 Hetgesimuleerde patroon vandegrondwaterstroming komt ingrote lijnen overeen met dat watgevondenis in destudie vanEngelen etal.(1989);niettemin geldt ook hier weerhet voorbehoudmet betrekking
totdeschematisatie vande ondergrond. Door De Ruiter (1989) wordt voorhetbetreffende gebied een
begrenzing vangrondwaterstromingsstelselsgepresenteerd, waarbij vaneengrotere invloed vanhet infiltratiegebiednabij Lünten wordt uitgegaan. Ook hiervoorgeldt evenwel dat doorhet ontbreken vande basisgegevens een vergelijkingmet dehiergevonden resultaten nietmogelijk is.
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H EEN TYPERING VAN FYSIOTOPENIN
HET STROOMGEBIED VAN DE REGGE
n.1 Inleiding
In dehydrologische systeemanalyse staat een beschrijving van abiotische condities
centraal. Met behulp van deze inzichten is een typologie afte leiden van voor het
gebied karakteristieke fysiotopen voor een historische eneen huidige toestand. Met
deze typologie kan inzicht worden geboden inde wijze waarop demilieuconditiesin
het landschap zich vanaf het begin van denegentiende eeuw hebben ontwikkeld
(vergelijk hoofdstuk 4). Bovendien dient detypologie als richtbeeld bij deplanvorming, waarbij het ontwikkelen van de(abiotische) differentiatie immers een belangrijke
rol speelt (hoofdstuk5).

II.2De typologie van fysiotopen
De basis van detypologie van fysiotopen voor het stroomgebied van deRegge
wordt gevormd door de indeling ininfiltratie-, exfiltratie- enhoogveengebiedenuit
bijlage I.Deze indeling sluit aan bij een door Van Beusekom etal. (1990) afgeleide
typering van standplaatsen ineen vereenvoudigd hydrologische systeem (figuur II.1).
In tabel II.1zijn deze 'hydrologische' hoofdgroepen van detypologie weergegeven.
Vervolgens leveren bodemkenmerken indicaties voor deverschillen indeaard van het
substraat, voedselrijkdom enzuurgraad (zie bijvoorbeeld Klijn, 1988;Witte enVan der
Meijden, 1989;Van Beusekom etal., 1990; Bruggink etal, 1990; Klijn etal, 1996).Op
deze wijze iseen tweede dimensie voor detypologie van fysiotopen inhet studiegebied opgesteld, hier aangeduid als verschillen inhet (bodem)substraat (Tabel II.2).
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Figuur II. 1
Een typering van standplaatsen ineen vereenvoudigd hydrologisch systeem.
Figure II.1.
A typology of environmental conditions inasimplified hydrological system.
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Hydrologische condities/ Hydrologicalconditions
Infiltratie/ Infiltration

droog/dry
droogtotvochtig/ drytomoist
wisselend: vochtigtotnat/ varyingfrommoistto wet

Exfiltratie/ Exfiltration

wisselend:nattotvochtig/ varyingfrom wettomoist
nattotzeernat/ wettovery wet

Exfiltratie eninundatie/Exfiltration andinundation
Hoogveen/Peafmoor

nattotzeernat/ wettovery wet
nattotzeernat/ wettoverywet

Tabel II1
De typering van hydrologische condities
Table11.7The typology of hydrological conditions that underly the typology offysiotopes' (these are areas with
a characteristic set of similar environmental conditions) in the study area.
Typering bodemsubstraat / Typology of the soils
Zandgronden/ Sandysoils

arm,zuur/poor, acid
arm,zwakzuur/poor, moderatelyacid
matigrijk/moderatelyrich
matigrijk(inundatie:grondenmetkleidek)/
moderatelyrich (inundation: soils withclay-top)

Kleigronden/ Claysoils

arm,zuur-zwakzuur/poor, acidtomoderatelyacid
matigrijk/moderatelyrich

Veen-enmoerigegronden/Peatandmarshysoils

arm,zuur(hoogveenrestant)/poor, acid(remnantmoor)
arm,zwakzuur/poor, moderatelyacid

Tabel11.2.
De typering van (bodem)substraat-typen die als basis dient voor de typologie van fysiotopen in het studiegebied.
Table11.2
The typology of soil-conditions that underly the typology offysiotopes' in the study area.

De in het studiegebied voorkomende bodemtypen zijn in één van deze 'substraattypen'
ingedeeld door gebruik te maken van een door Klijn (1988; zie ook Witte en Van der
Meijden, 1989) afgeleide typologie. Hiertoe zijn de eenheden in eerste instantie
onderverdeeld naar de door Klijn (1988) gebruikte eenheden van de bodemkaart van
Nederland op schaal 1:250.000. Vervolgens is -via deze tussenstap - de door Klijn
(1988) gebruikte typering van milieucondities gehanteerd. Uiteindelijk zijn die aanduidingen samengevoegd tot de substraattypen van tabel II.2. Deze stapsgewijze procedure is in de tabellen II.3-a tot en met 11.3-c weergegeven.
Op grond van de hierboven vermelde overwegingen is de typologie van fysiotopen
opgesteld als weergegeven in tabel II.4.
Het systeem van bodemclassificatie geeft indicaties omtrent ontwatering, vergraving en
andere verstoringen van de oorspronkelijke profielen, zoals de '*' aanduiding en het
optreden van de code IVbij de grondwatertrappen en toevoegingen als "Î", "l", "—>"
en "<—" die wijzen op de uitvoering van cultuurtechnische werken. Dergelijke aanduidingen betekenen dat de oorspronkelijke fysiotopen zijn veranderd. Voorzover
mogelijk zijn deze kwalificaties in de typologie van fysiotopen meegenomen.
Op vergelijkbare wijze als uiteengezet bij de aanduiding van infiltratie en exfiltratie
gebieden zijn 'verdroogde' fysiotopen in de huidige toestand in een andere categorie
ondergebracht dan voor de typering van de historische toestand het geval is. De typering van de fysiotopen voor de historische toestand gaat uit van een toestand zoals die
in een 'ongestoorde' bodem kan worden aangetroffen (vergelijk Witte en Van der
Meijden, 1989). Van de hiervoor bedoelde wijzigingen wordt verondersteld dat deze
nog niet hebben plaats gehad. Effecten van processen als verzuring, vermesting en verdroging op de trofie- en zuurgraad zijn overigens niet in beschouwing genomen.
De kanttekeningen impliceren dat de fysiotopentypologie beperkingen heeft voor wat
betreft de indicatieve waarde voor de te ontwikkelen abiotische milieucondities.
Immers, een deel van de genoemde 'storings-processen' heeft irreversibele gevolgen,
zodat de oorspronkelijke fysiotoop niet of pas na zeer lange tijd weer kan ontstaan.
Niettemin gaat de typologie uit van een aantal van de belangrijkste werkzame
processen in het landschap; worden die processen hersteld, of de condities daarvoor
geschapen, dan is de aanduiding van de 'ongestoorde' toestand een indicatie voor het
mogelijke eindresultaat.
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Aanduiding Bodemkaart 1:50.000/
Indication 1:50.000
soil map

Aanduiding Bodemkaart 1:250.000/
Indication
1:250.000soil map

Geaggregeerde
bodemeenheden /
Agregated soiltypes
(Klijn, 1988)

Standplaatstypen /
Environmental
conditions
(Klijn, 1988)

pRn86/pRn59
Rn62C
KX/KT

R4
R6
K4

K5
K5
K8

S27/S47
S27/S47
S41/S42

Substraattype
volgens Tabel II.2/
Soil typology of
Table 11.2
matigrijk/mod. rich
matigrijk/mod. rich
arm,zuur-zwakzuur
poor, acid-mod. acid

Tabel I13-a
De indeling van de in het studiegebied voorkomende veen- en moerige gronden in de door Klijn (1988)
voorgestelde standplaatstypen en - via deze - in de substraattypen van tabel11.2.
Table 113-a
The way thepeat and marshy soilsfrom the study area may be classified in the typology of environmental conditions by Klijn (1988) and - throuh this - in the typology of table11.2.

Aanduiding Bodemkaart 1:50.000/
Indication 1:50.000
soil map

Aanduiding Bodemkaart 1:250.000/
Indication
1:250.000soil map

Geaggregeerde
bodemeenheden /
Agregated soiltypes
(Klijn, 1988)

Standplaatstypen / Substraattype
Environmental
volgensTabel11.2
conditions
Soil typology of
(Klijn, 1988)
Table 11.2

Y21/Y21WY23
Hn21/Hn23
Hd21/Hd23
Hn30/Hd30
bEZ21/bEZ23
ZEZ21/ZEZ23
EZg21
cY21/cY23
cHn21/cHn23
cHd21/cHd23
pZg23

Z5/Z6
Z7
Z12
Z13
Z14
Z15
Z17
Z18

Z7d
Z7n
Z7d
Z7d
Z8
Z8
Z8
Z8

S61
S21/S41
S61
S61
S67
S67
S67
S67

arm, zuur Ipoor, acid
arm, zuur Ipoor, acid
arm, zuur Ipoor, acid
arm, zuur Ipoor, acid
matig rijk /mod. rich
matig rijk/mod. rich
matig rijk/mod. rich
matig rijk/mod. rich

Z20

ZO

S22/S42

pZn21/pZn23

Z21

ZO

S22/S42

Zn21

Z23

Z5

S22/S42

kpZg23
Zd21/Zb21

Z26
Z27

Z9
Z4

S27/S47/S67
S61

arm, zwak zuur
poor,mod. acid
arm, zwak zuur
poor,mod. acid
arm, zwak zuur
poor,mod. acid
matig rijk /mod. rich
arm,zuur/poor, acid

Tabel IL3-b
De indeling van de in het studiegebied voorkomende zandgronden in de door Klijn (1988) voorgestelde standplaatstypen en -via deze - in de substraattypen van tabel11.2.
Table IIS-b
The way the sandy soilsfrom the study area may be classified in the typology of environmental conditions by
Klijn (1988) and - throuh this - in the typology of table II.2.

Aanduiding Bodemkaart 1:50.000/
Indication 1:50.000
soil map

Aanduiding Bodemkaart 1:250.000/
Indication
1:250.000soil map

Geaggregeerde
bodemeenheden /
Agregated soiltypes
(Klijn, 1988)

Standplaatstypen / Substraattype
Environmental
volgens Tabel11.2
conditions
Soil typology of
(Klijn, 1988)
Table 11.2

Y21/Y21b/Y23
Hn21/Hn23
Hd21/Hd23
Hn307Hd30
bEZ21/bEZ23
zEZ21/zEZ23
EZg21
CY21/CY23
cHn21/cHn23
cHd21/cHd23
pZg23

Z5/Z6
Z7
Z12
Z13
Z14
Z15
Z17
Z18

Z7d
Z7n
Z7d
Z7d
Z8
Z8
Z8
Z8

S61
S21/S41
S61
S61
S67
S67
S67
S67

arm, zuurIpoor, acid
arm, zuur Ipoor, acid
arm, zuur Ipoor, acid
arm, zuur/poor, acid
matig rijk /mod. rich
matig rijk /mod. rich
matig rijk/mod. rich
matig rijk/mod. rich

Z20

ZO

S22/S42

pZn21/pZn23

Z21

ZO

S22/S42

Z23

Z5

S22/S42

Z26
Z27

Z9
Z4

S27/S47/S67
S61

arm, zwak zuur
poor,mod. acid
arm, zwak zuur
poor,mod. acid
arm, zwak zuur
poor,mod. acid
matig rijk/mod. rich
arm, zuur Ipoor, acid

kpZg23
Zd21/Zb21

Tabel11.3-c
De indeling van de in het studiegebied voorkomende rivierkleigronden en oude kleigronden in de door Klijn
(1988) voorgestelde standplaatstypen en - via deze - in de substraattypen van tabel II.2.
Table11.3-c
Tbe way the clayey soilsfrom the study area may be classified in the typology of environmental conditions by
Klijn (1988) and - throuh this - in tbe typology of table II.2.
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Typeringhydrologie/ Typologyofthehydrology

Typeringsubstraat/ Typologyofthesoil

Infiltratie / Infiltration

arm,zuur zand/ poor,acid sand
matig rijk zand/ moderately rich sand

Exfiltratie/ Exfiltratlon

droog/ dry

droog-vochtig/ dry tomoist

arm, zuur zand/ poor,acid sand
arm, zuur - zwakzuur zand (soms moerig-venig)/ poor,acid
tomoderately acidsand (sometimes marshy peat)
matig rijk zand/ moderately rich sand

wisselend:vochtigtot nat /
variable: moist towet

arm,zuur zand/poor,acid sand
arm,zuur -zwak zuur klei/ poor,acid tomoderately acid clay
arm,zuur -zwak zuur zand (soms moerig-venig) / poor,acid
tomoderately acid sand (sometimes marshy, peat)
matig rijk zand/ moderately rich sand

wisselend: nattot vochtig/
variable: wettomoist

arm, zuur zand/poor,acid sand
arm, zuur -zwak zuur klei/ poor,acid tomoderately acid clay
arm, zuur -zwak zuur zand (soms moerig-venig) / poor,acid
tomoderately acidsand (sometimes marshy, peat)
matig rijk zand/ moderately rich sand
arm,zuur - zwak zuur zand (soms moerig-venig) / poor,acid
tomoderately acid sand (sometimes marshy, peat)
matig rijk zand/ moderately rich sand
matig rijk klei of zand met kleidek (inundatie) /
moderately rich clay orsand with clay-top
(inundation)

Hoogveen/ PeatMoor

Tabel II.4
De typologie van fysiotopen voor het studiegebied.
Table IIA
The typology of 'Jysiotopes' in the study area.
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arm,zuur hoogveen (restant) / poor,acid moor (remnant)
ontgonnen,ontwaterd hoogveen/ drained, reclaimed moor

BIJLAGEi n HET GRONDWATERSTROMINGSMODEL 'RIJSSEN'
III.1 Inleiding
In het kader van een vooronderzoek naar de mogelijkheden om in het gebied tussen Holterberg en Regge de productie van drinkwater en natuurontwikkeling te onderzoeken is een niet-stationair grondwaterstromingsmodel ontworpen (Stalpers, 1992).
Hiervoor is gebruik gemaakt van het programma MODFLOW™ (MacDonald and
Harbaugh, 1988). In het hydrologisch onderzoek van het NADORST-project is dit
grondwaterstromingsmodel 'Rijssen' toegepast.
In deze bijlage wordt een kenschets gegeven van de belangrijkste specificaties van het
model 'Rijssen' (§III.2). Voor een uitgebreide behandeling van dit niet-stationaire
model wordt verwezen naar het rapport van Stalpers (1992). Ten behoeve van de verkennende en de ontwerp fase van het onderhavige onderzoek zijn -voor een gemiddelde zomer en een gemiddelde wintertoestand - stationaire versies van het model ontwikkeld. De beschrijving hiervan komt in § III.3aan de orde.

III.2 Het niet-stationaire model 'Rijssen'
Modelschematisatie
De modellering met MODFLOW vraagt een horizontale discretisatie van het plangebied in rechthoekige elementen en een verticale discretisatie van lagen met verschillende doorlatendheid. Uiteindelijk is het gebied hiertoe opgedeeld in 6068 cellen, verdeeld over 74 kolommen en 82 rijen (figuur III.1). In het centrale aandachtsgebied waar de voornaamste veranderingen worden verwacht - zijn de modelelementen 100
bij 100 meter groot. Langs de modelranden loopt de discretisatieafstand op. In de verticale richting zijn, op basis van de kenmerken van de aangetroffen geologische formaties, twee watervoerende pakketten in het model opgenomen, met daartussen een
slecht doorlatende laag. De kleien van de formatie van Breda zijn als hydrologische
basis aangenomen.

Tijdstap en

rekenperiode

De niet-stationaire modelberekeningen zijn uitgevoerd voor de periode 1984-1985.
Het jaar 1985 mag voor het onderzoeksgebied als een meteorologisch representatief
jaar worden beschouwd (Stalpers, 1992). Deze periode isvervolgens opgedeeld in 72
tijdstappen van 10 dagen.

Modelrandvoorwaarden
Langs de grenzen van het modelgebied zijn stationaire randvoorwaarden bepaald,
gebruikmakend van de gemiddelde stijghoogten in de periode 1979- 19871. In de nabijheid van de modelranden zullen door deze stationaire aannamen fouten in de berekeningen optreden. De afstand tot het feitelijke aandachtsgebied is evenwel zo groot, dat
deze geen tot weinig gevolgen voor de uitkomsten zullen hebben. Langs de westzijde
volgt de modelrand de waterscheiding op de Holterberg. Hier is een zogenaamde 'noflow' rand gemodelleerd. Dit wil zeggen dat er ter plaatse van de waterscheiding geen
horizontale grondwaterstroming het modelgebied in of uit optreedt.

De grondwater

aanvulling

Als basis voor de grondwateraanvulling is gebruik gemaakt van neerslag-en ver217

Legenda/ Legend
discretiesatie afstanden inhorizontale richting/
discretisationdistance inthehorizontal direction

Figuur III.J.
De horizontale discretisatie van hetplangebied voor de Nadorst-studie ten behoeve van bet MODFLOW-rekenmodel
Figure III.1.
The horizontal discretisation of the study area of the Nadorst-projectfor theMODFIOW simulation model.

dampingsgegevens van de meetstations Hellendoorn en Markelo. Vertragingseffecten,
dat wil zeggen de tijd die verloopt tussen het moment van infiltreren van een neerslagimpuls en het moment dat deze hoeveelheid het grondwater bereikt, zijn met name in
de diepe onverzadigde zone's op de stuwwallen relevant. Deze effecten zijn met
behulp van kruiscorrelatie tussen neerslagoverschot en grondwaterstandsverloop
bepaald. Hieruit bleek dat 10 meter onverzadigde zone gemiddeld voor ongeveer 1a
1,5 maand vertraging zorgt. Deze waarde stemt overeen met in de literatuur gevonden
gegevens (Stalpers, 1992;verg. Van Drecht, 1986;Van de Straat, 1989).
Naast genoemde vertragingseffecten kan een neerslagimpuls in het bewortelde deel
van de onverzadigde zone worden afgevlakt (gedempt door berging). Om dit effect in
het model te beschrijven is een reservoir gemodelleerd van 150 mm (de hangwatercapaciteit). Het infiltrerende regenwater wordt hierdoor alleen naar de verzadigde zone
doorgegeven als het reservoir volledig is gevuld. Indien het reservoir leeg is kan geen
verdamping (uit het grondwater) plaatsvinden.
De in het niet-stationaire model gehanteerde verdampingsfactoren zijn in tabel III.1
vermeld.

Het

oppervlaktewatersysteem

De waterlopen binnen het modelgebied die een belangrijke invloed hebben of
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Grondgebruik/ Land use

Verdampingsfactor 'f'/ Transpiration factor 'f'

bos/ forest

0.90

heide/ heathland

0.65

grasland/ grassland

0.80

stad/ town

0.95

TabelIII.1
De in het niei-stationaire model 'Rijssen'gebruikte verdampingsfactoren, gerangschikt naar grondgebruik.
Table III.1
The transpiration factors, related to land use, as used in the unsteady version of the groundwaterßow simulation model Rijssen'.

kunnen hebben op de grondwaterstanden zijn afzonderlijk gemodelleerd met de 'riveroptie' van MODFLOW. In verband met het ontbreken van voldoende gegevens over de
waterlopen is een reconstructie gemaakt van de condities in 1984 en 1985voor een
gemiddelde zomer- en een gemiddelde wintersituatie (Stalpers, 1992). De kleinere sloten en greppels zijn waar mogelijk gemodelleerd met behulp van een drainagefunctie.

Hydrogeologische

parameters

De schematisatie van de ondergrond in een systeem met twee watervoerende lagen
en één weerstandsbiedend pakket alsmede de bijbehorende kD en de c-waarden zijn
weergegeven in figuur III.2. Deze waarden zijn gebaseerd op literatuurgegevens, boorbeschrijvingen, een pompproef op de Holterberg en op geijkte -waarden uit eerder
onderzoek in het gebied (Ngo, 1989;zie Stalpers, 1992).
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a. Detransmissiviteit van het eerstewatervoerende pakket
(kD1)/ Thetransmissivity of thefirst aquifer (kD1)
b. Detransmissiviteit van hettweede watervoerende pakket
(kD2)/ Thetransmissivity ofthr second aquifer (kD2)
c. Deweerstandvandescheidendelaag(C)/The resistance
inthe aquitard (C)

Fguur III.2.
Degebruikte geohydrologische parameters van het plangebied.
Figure III.2.
Thegeohydrological parameters of the studyarea.
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in.3 De stationaire modellen 'Rijssen'
III.3-1 Inleiding
De stationaire varianten van het grondwaterstromingsmodel 'Rijssen' zijn gemaakt
om daarmee efficiënt de verkennende en de ontwerpfasen van het Nadorst-project te
kunnen doorlopen. Het gebruik van stationaire modellen levert immers een belangrijke
tijdsbesparing bij in- en uitvoer van gegevens en bij de berekeningen op. Bovendien
kan, gezien het doel van deze fasen, worden volstaan met stationaire berekeningen
van een gemiddelde zomer- en een gemiddelde wintertoestand.
Voor de modellering van de huidige situatie in het plangebied is gebruik gemaakt van
de randvoorvoorwaarden, geohydrologische parameters en karakteristieken van het
oppervlaktewatersysteem van het niet stationaire model 'Rijssen'. Bepaling van de
grondwateraanvulling en de ijking zijn voor de afzonderlijke stationaire modellen
opnieuw uitgevoerd. Dit is beschreven in de volgende paragrafen. Voor de ijking van
de niet-stationaire modelvariant wordt verwezen naar het rapport van Stalpers (1992)
en naar Stalpers en Van Buuren (1993).

III.3-2 De grondwateraanvulling

in de stationaire modellen

'Rijssen'

De ijking van de twee stationaire modellen (zomer- en wintersituatie) is gebaseerd
op neerslag- en verdampingscijfers van april 1983t/m februari 19872. De gemiddelde
neerslag in de periode april t/m september (zomerhalfjaar) bedroeg 410 mm en de
gemiddelde verdamping 532 mm. In het winterhalfjaar (oktober t/m maart) is een
gemiddelde neerslag van 421mm en een gemiddelde verdamping van 80 mm gemeten.
De differentiatie in het plangebied (hoogteligging en hydrologie) maakt het nodig om
het ten behoeve van de grondwateraanvulling in 3hoofdeenheden in te delen, te
weten:
- het infiltratiegebied op de stuwwallen;
- het overgangsgebied;
- het kwelgebied, waarbinnen nog een onderscheid wordt gemaakt tussen grasland en
stedelijk gebied.
In het infiltratiegebied zijn (naald)bos en heide (resp. 80 en 20%) de overheersende
bodemgebruiksvormen. De dikte van de onverzadigde zone varieert hier van 30 -50
meter, waardoor neerslagimpulsen een vertraging van 4 tot 7 maanden ondervinden.
Het kwelgebied kenmerkt zich door een overwegend gebruik als grasland. Hier is sprake van contactprofielen, zodat het gewas direct uit het grondwater kan verdampen. Het
overgangsgebied tussen de inzijg- en kwelsituaties isvoor wat betreft bodemgebruik
en situatie van de onverzadigde zone minder eenduidig te typeren. Naaldbos, grasland,
heide, akkers en bebouwing wisselen elkaar af.
De gehanteerde gewasfactoren wijken enigzins af van de voor de niet-stationaire
modellen gehanteerde waarden en zijn vermeld in tabel III.2.
Grondgebruik / Land use

Verdampingsfactor 'f' / Transpirationfactor'f'

grasland/ grassland

0.70

(naald)bos/ (coniferous) forest

0.90

heide/ heathland

0.60

Tabel III.2
De in de stationaire modellen gebruikte verdampingsfactoren, gerangschikt naar grondgebruik.
Table III.2
The transpiration factors, related to land use, as used in the steady versions of the groundwaterflow
model 'Rijssen'.

simulation

Op basis van de bovenstaande overwegingen zijn de neerslagoverschotten van tabel 3
afgeleid voor de hoofdeenheden kwelgebied en infiltratiegebied. Hierbij is nog geen
rekening gehouden met invloed van lange onverzadigde zones en aanwezigheid van
stedelijk gebied; het is een uitgangstabel voor de bepaling van de uiteindelijke modelwaarden, zoals vermeld in tabel III.3220

Periode/ Period

Gebiedstype/ Typeof area

Neerslagoverschot/ Precepltation
surpluss

zomer/ summer

kwelgebied/ exfiltration area

0.2 mm.d-1

infiltratiegebied//nfiltration area
winter/ winter

kwelgebied / exfiltration area

-0.2 mm.d-1
2.0mm.d-1

infiltratiegebied//nfiltration area

2.0 mm.d-1

Tabel UI3
De voor de stationaire modellen afgeleide gemiddelde neerslagoverscbotten, gerangschikt naar de hydrologische
aard van het gebied.
Table III.3
The mean precipitation surplusses of the steady models, related to the (hydrological) nature of the area.

De onverzadigde zone kenmerkt zich door deovergang van contactprofielen naar een
toestand waarin neerslagimpulsen een vertraging van circa 3maanden ondervinden
alvorens aan het grondwater toegevoegd teworden. Deze ingewikkelde condities hebben ertoe geleid voor degrondwateraanvulling voor dit gebied aannamen te doen.
Door afvlakking envertraging van een neerslagimpuls indeonverzadigde zone is in
het infiltratiegebied degrondwateraanvulling het hele jaar vrij constant. Omdat devertraging inde onverzadigde zone tussen de4en7maanden ligt isde grondwateraanvulling indezomer iets groter dan indewinter.
In het kwelgebied wordt een deel van het neerslagoverschot indewinter 'geborgen'
terwijl het'szomers verdampt via het gewas. Omdat door middel van de gewasfactoren indezomer deverdamping alwordt verrekend bij degrondwateraanvulling wordt
0.4 mm/dag grondwateraanvulling van de winter overgeheveld naar dezomer.
Voor het gerioleerde stedelijke gebied iseen verdampingsfactor van 0.8 aangehouden.
De berekende grondwateraanvulling isgehalveerd om het effect van riolering meete
nemen. Deze overwegingen hebben geleid tot deintabel III.4weergegeven differentiatie inde grondwateraanvulling.
Periode/ Period

Gebiedstype/ Typeof area

Grondwateraanvulling/ Groundwater
recharge

zomer/summer

kwelgebied/ exfiltration area

0.8 mm.d-1

infiltratiegebied//nfiltration area

1.0 mm.d-1

stedelijk gebied/ urbanarea
winter/ winter

Tabel UIA
Degrondwateraanvulling

0.6 mm.d-1

overgangsgebied/ transition area

kwelgebied/ exfiltration area

0.1 mm.d-1
1.6mm.d-1

infiltratiegebied //nfiltration area

1.1mm.d-1

infiltratiegebied//nfiltration area

0.8 mm.d-1

stedelijk gebied/ urbanarea

0.8 mm.d-1

in de stationaire modellen, gerangschikt naar de aard van het betreffende gebied.

Table UIA
Thegroundwater recharge in the steady models, related to the nature of the area.

III.3-3 De ijking vande stationaire modellen 'Rijssen'.
De stationaire modellen 'Rijssen' zijn geijkt opbasis van degrondwaterstanden in het
eerste enhet tweede watervoerende pakket. Deze ijking heeft geleid tot een bijstelling
van degrondwateraanvulling voor het winterhalfjaar inhet kwelgebied tot1.45
mm/dag. De gemeten ende -voor decorresponderende model-elementen -berekende grondwaterpotentialen zijn vergeleken indetabellen III.5 (eerste pakket) enIII.6
(tweede pakket).
De verschillen tussen deberekende endegemeten waarden variëren van enige tot
maximaal 23cm. Daarbij doen zich met uitzondering van dezomersituatie inhet tweede watervoerende pakket, zowel onder- als overschreidingen voor. Niettemin overheerst -met name inhet tweede pakket -het aantal overschreidingen. Dit wordt duidelijk wanneer degemiddelde afwijkingen worden bepaald. Voor het eerste watervoe221

Zomer/ Summer

Winter / Winter

Peilbuis nr INr
Inspectionwell

Element /
element

gemeten /
measured

berekend /
computed

verschil /
difference

gemeten /
measured

berekend /
computed

verschil /
difference

28C192

12,24

9.73

9.82

+0.09

9.96

10.16

+0.20

28d176

29, 45/46

8.35

8.48

+0.13

8.70

8.78

+0.08

28C191

31,35

8.91

8.88

-0.03

9.05

9.01

-0.04

28d150

19,38

8.37

8.35

-0.02

8.72

8.55

-0.17

28C0017

49,24

11.29

11.10

-0.19

11.52

11.57

+0.05

28C0056

47,34

10.28

10.18

-0.10

10.56

10.46

-0.10

28C0060

61,28

11.32

11.31

-0.01

11.52

11.64

+0.12

28d0032

62, 36/37

10.81

10.89

+0.08

10.88

11.04

+0.16

28C193

22, 10

12.21

12.21

+0.06

12.21

12.38

+0.17

Tabel III.5
Degemeten en berekende grondwaterstanden in bet eerste watervoerende pakket voor een gemiddelde zomeren een gemiddelde winterperiode.
Table III.5
The measured and computed groundwater levels in thefirst (upper) aquifer in a mean summer and a mean
winter period.

rende pakket bedragen deze voor de zomer en de winter resp. circa 0.0 en +0.05
(gemiddeld circa +0.02). In het tweede watervoerende pakket bedragen de afwijkingen +0.06 en +0.12 (gemiddeld +0.09). Afwijkingen van deze orde mogen evenwel
acceptabel worden geacht.
De fouten zijn een optelsom van (relatieve) fouten in de geschatte parameters en variabelen. De numerieke discretisatie op zich introduceert eveneens fouten in de berekende grondwaterpotentialen.
Zomer/ Summer

Winter / Winter

Peilbuis nr /Nr. Element /
Inspectionwell
element

gemeten /
measured

berekend /
computed

verschil /
difference

gemeten /
measured

berekend /
computed

verschil /
difference

28c192

12,24

9.74

9.81

+0.07

9.91

10.14

+0.23

28d176

29, 45/46

8.47

8.50

+0.03

8.73

8.72

+0.01

28c191

31,35

8.97

9.05

+0.08

9.15

9.23

+0.08

28d150

19,38

8.28

8.40

+0.12

8.51

8.59

+0.08

28c193

22, 10

12.19

12.25

+0.06

12.15

12.36

+0.21

Tabel III.6
Degemeten en berekende grondwaterstanden in bet tweede watervoerende pakket voor een gemiddelde zomeren een gemiddelde winterperiode.
Table III.6
The measured and computed groundwater levels in the second (lower) aquifer in a mean summer and a mean
winter period.

n i . 4 DE GEVOELIGHEIDSANALYSE
III.4.1 Inleiding
De toelichting bij het hydrologisch ontwerp heeft duidelijk gemaakt dat voor een
aantal belangrijke parameters aannamen zijn gedaan. Om het effect van deze aannamen op de rekenresultaten in te schatten, is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd.
Alhoewel ook kD- en C-waarden belangrijke parameters van het model zijn3, spitst
deze gevoeligheidsanalyse zich toe op de parameters die meer direct met het afstroming-infiltratie-mechanisme te maken hebben:
-gewasfactor natte natuurgebieden;
- drainageweerstand voor de oppervlakkige afstroming;
- bodemweerstand van de verzamel-infiltratieleiding;
- peilen in de verzamel-infiltratieleiding.
Bij de gevoeligheidsanalyse voor het inrichtingsplan isuitgegaan van de stationaire
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modellen Rijssen. De gevoeligheidsanalyse is voor bovenstaande parameters uitgevoerd op de stijghoogten van het Ie watervoerende pakket en op de oppervlakkige
afstroming in de natte natuurgebieden zoals die met de massabalans voor deze gebieden bepaald kan worden. Dit laatste isvan belang omdat de realiteitswaarde van het
voorgestelde ontwerp in eerste instantie volledig afhankelijk is van een sluitende massabalans. Dit wil zeggen dat de hoeveelheid water dat in de verzamel-infiltratieleiding
infiltreert volledig aangevuld moet kunnen worden door oppervlakkig uit de nieuwe
natuurgebieden afstromend water.
De gevoeligheidsanalyse isvoor genoemde parameters afzonderlijk uitgevoerd, zonder
dat daarbij verdere modelaanpassingen zijn gedaan. Dit betekent dat er wel uitspraken
in relatie met het inrichtingsplan worden gedaan, maar dat de consequenties door veranderingen in parameters geen weerspiegeling vinden in de planvoorstellen. Als, bijvoorbeeld, de verdampingssituatie wijzigt door hogere peilen in de infiltratieleiding, is
de verdampingssituatie niet aangepast. Als, bijvoorbeeld, de bodemweerstand zodanig
groot is dat er geen infiltratie meer kan plaatsvinden, betekent dit niet dat er naar een
andere winningstechniek is gezocht. De gevoeligheidsanalyse geeft dus alleen de relatieve invloed van diverse parameters aan. Bepaalde (gevoelige) parameters kunnen
evenwel van cruciale invloed op het voorgestelde systeem zijn.

III.4.2 Samenvattende

conclusies

De hoofdlijnen van de gevoeligheidsanalyse zijn samengevat in tabel III.7. In deze
tabel is aangegeven welke variaties ten aanzien van de hiervoor genoemde parameters
zijn doorgerekend (tweede en derde kolom). Vervolgens is bepaalde welke uitkomsten
met betrekking tot de oppervlakkige overschotten werden berekend. Daarbij zijn
zowel de absolute waarde (vierde en zevende kolom), de verandering ten opzichte van
de overeenkomstige waarde van het inrichtingsplan (vijfde en achtste kolom) als de
procentuele veranderingen (zesde en negende kolom) weergegeven. Overigens is voor
Saldo Waterbalans / Result Waterbalance
Parameter / Waarde/ Value
Zomer/ Summer
Winter/ Winter
Parameter
absoluut /
tov plan/ rel. absoluut /
tov plan/ rel. % opp.water absoluut / tov plan/ rel. %opp.water /
absolute
toplan
absolute
toplan
%surf.water absolute
toplant
%surf. water
in m3
in m3
in m3
in m3

1

0.85

-0.20

•272473

+315907

83

1.20

+0.15

-808110

-219730

86

30000
m2.d-1

X10

-560823

+27557

86

1 234 065

5d

-10d

-766500

-178120

110

-692588

-516657

150

50d

+35d

-310615

+277765

54

1490478

+281233

53

z:10.00/
w:10.25

+0.25

-722518

+134138

100

1078210

-131035

120

z:9,50/
w:9.75

-0.25

-473588

+114792

71

1319658

+110413

74

+ 24 820

94

1 =verdampingsfactor van de natuurgebieden/ transpiration factorofnature areas
2 = hetdrainageweerstand voor de oppervlakkige afstroming / drainage resistance forsuperficial flow
3 = bodem weerstandvan deverzamel-infiltratie leiding/ resistance forinfiltration in theproduction site
4= hetwaterpeil iinde infiltratie leiding/ waterlevel in theinfiltration system

TabelIII.7
Een samenvatting van de voornaamste resultaten van de gevoeligheidsanalyse. Weergegeven zijn de gevolgen
van veranderingen van de invoerparameters ten opzichte van die van het inrichtingsplan op het saldo van de
waterbalans, uitgesplitst naar een zomer- en een wintertoestand.
TableIII.7
An overview of the results of the sensitivity analysis that was carried out. In this analysis some important parameters -as used by the computations concerning the landscape plan - were varied. The related changes of the
waterbalance were computed and compared to the resultsfrom the landscape plan.
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de gevoeligheidsanalyse omtrent de gewas factor van de natte natuurgebieden alleen
het zomerhalfjaar in beschouwing genomen, daar de verdamping zich in deze periode
het meest bepalend is.
De tabel maakt duidelijk dat de bodemweerstand en het peil in de infiltratieleidingen
zeer belangrijke parameters zijn voor het functioneren van het oeverinfiltratie-wingebied. Beide parameters behoren in nauwe samenhang te worden bekeken. Daarbij is in
eerste instantie de bodemweerstand sturend: de peilen in de infiltratieleiding behoren
op de bodemweerstand te worden afgesteld om de benodigde infiltratiecapaciteit te
kunnen bewerkstelligen.
Het drainage-geleidingsvermogen blijkt niet van doorslaggevende betekenis voor de
werking van het oppervlakkige afstroming -infiltratiesysteem. Ook de onzekerheid
omtrent de gewasfactor blijkt kwantitatief binnen de zekerheidsmarges van het inrichtingsplan te vallen. Bij nadere fijnregulering van het plan zou deze parameter een
invloedrijkere rol kunnen gaan spelen. Het is dus wenselijk om een goede inschatting
van de verdampingskarakteristieken van de te verwachten vegetatie in de natte natuurgebieden te maken.

1 Opdeze wijzeis ergeen eenduidige relatie vande randvoorwaarden metde rekenperiode1984-1985.
De invloed vande onnauwkeurigheid vandeze werkwijze wordtechter marginaal ingeschat.
2 Voordestationaire modellen is eenlangere (t.o.vhetnietstationaire model) rekenperiode genomen,
waarhetgemiddeldejaar 1985inzit en waarvooraangenomen kan wordendatergeen belangrijke omgevingsfactoren (ontwateringssituatie, waterwinningetc.) veranderdzijn t.o.v. hetjaar 1985.
Ontwateringssituatie, waterwinning e.d.zijn namelijk ingevoerd opbasis vanhetjaar 1985.
3 Uiteengevoeligheidsanalyse vanhetniet-stationaire model 'Rijssen' voordeafzonderlijke parameters
kD1, kD2, (doorlaatvermogen voorheteerste en tweede watervoerendepakket) c (weerstand vandescheidendelaag), c-bodem(bodemweerstand vandehoofdwaterlopen), c-drain(geleidingsvermogen voorde
detailontwatering), S1en S2 (bergingscoefficienten vooreerste en tweede watervoerendepakket), isgebleken dat deberekende stijghoogten in heteerste watervoerendepakket metname reageerden opvariaties
vankD1 enkD2 en vanS1 enc-bodem. Vooreen uitgebreidere behandeling vandeze gevoeligheidsanalyse wordt verwezen naar Stalpers(1992).
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