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1.1NLEIDING

Op 3 december 1986 werd door BROKS Adviezen in opdracht van het
Ministerie van V.R.O.M. het eindrapport •Geohydrologische onderzoek
oorzaken droogteschade Tubbergen• (projekt 11.112) uitgebracht. In
opdracht van de Landinrichtingsdienst werden in een vervolgonderzoek
berekeningen gemaakt ten behoeve van de afwikkeling van de
droogteschade (rapport •vervolgonderzoek droogteschade Tubbergen
-variant 1-•, projekt 11.215.1).
In opdracht van de Waterleidingmaatschappij •overijssel• N.V. (WHO) is
door BROKS Adviezen voor diverse winningsalternatieven het effect op
de grondwaterstanden bepaald van een totale onttrekking van
6 miljoen m3/jaar op de winplaatsen Manderveen, Manderheide en
Vasserheide (rapporten 11.216.1 en 11.217.1). Het doel van dit
onderzoek was om te komen tot een uit oogpunt van mogelijke
landbouwschade zo gunstig mogelijke verdeling van de onttrekking over
de drie bestaande winplaatsen. Voor één gekozen winningsvariant,
onttrekking 6 miljoen m3/jaar op een uitgebreide winplaats Manderveen,
zijn door BROKS Adviezen effectberekeningen en schadeberekeningen
gemaakt (rapport •Geohydrologisch onderzoek Tubbergen I Berekening
landbouwschade Tubbergen•, projekten 11.257.1 en 11.257.2).
Op 10 april 1989 werd door ir. R. Kloosterman van de WHO kontakt
opgenomen met BROKS Adviezen voor het maken van een geohydrologisch
onderzoeksrapport bij een vergunningsaanvraag inzake de Grondwaterwet
voor een onttrekking van 4 miljoen m3/jaar op de winplaats Manderveen
en 2 miljoen m3/jaar op de winplaats Manderheide. Op 26 april 1989 gaf
de WHO aan BROKS Adviezen schriftelijk opdracht voor de uitvoering van
het voorgestelde onderzoek waarbij met een eerder ontwikkeld
systeemmodel effectberekeningen zouden worden gemaakt. Door de WHO
werd overgegaan tot het aankopen van grond nabij de bestaande
winplaats Manderveen met als doel om te toekomstige winning zo veel
mogelijk te kunnen spreiden. Het door BROKS Adviezen uit te voeren
geohydrologische onderzoek zou gestart worden wanneer de definitieve
omvang van de winplaats bekend was.
Op 22 november 1990 was de definitieve omvang van de winplaatsen
Manderveen en Manderheide bekend. In overleg met ir. Kloosterman van
de WHO werd door BROKS Adviezen een gedeeltelijk aangepast
onderzoeksvoorstel gemaakt. Op 13 december 1990 werd door BROKS
Adviezen een voorstel uitgebracht voor het in drie fasen uit te voeren
•Geohydrologische onderzoek Manderveen en Manderheide•, projektnummer
11.337. Om aan te sluiten bij de meest recente mogelijkheden op het
gebied van grondwaterstromingsmodellen is een nieuw rekenmodel gemaakt
van het onderzoeksgebied. In dit nieuwe rekenmodel is de grillige
bodemopbouw en het ontwateringastelsel nauwkeuriger gemodelleerd dan
met het bestaande systeemmodel mogelijk is. Het nieuwe rekenmodel is
gebouWd met het eindige differentieprogramma MODFLOW en geijkt voor
niet-stationaire grondwaterstroming door reconstructie van
tijdstijghoogtelijnen.
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2. DOEL EN OPZET VAN HET ONDERZOEK

Bij eerdere onderzoeken is gebleken dat in het onderzoeksgebied de
invloed van een grondwaterwinning op de grondwaterstanden afhankelijk
is van het meteorologische karakter van het beschouwde seizoen en van
de meteorologische voorgeschiedenis. Doel van dit onderzoek is het
bepalen van de tijdsafhankelijke geohydrologische effecten van een
onttrekking van 4 miljoen m3/jaar op de winplaats Manderveen en
2 miljoen m3/jaar op de winplaats Manderheide (KAART 1) als onderbouwing voor een nieuwe vergunningBaanvraag inzake de Grondwaterwet.
In dit rapport worden nog eens beknopt de basisgegevens verkregen uit
eerder onderzoek beschreven. De werking van het geohydrologische
systeem wordt uitgelegd aan de hand van een beschrijving van de
ondergrond (HOOFDSTUK 4), landschap en bodem (HOOFDSTUK 5), de
natuurlijke en kunstmatige waterlopen (HOOFDSTUK 6) en de
grondwaterstanden en grondwaterstroming (HOOFDSTUK 7). In HOOFDSTUK 8
wordt de grondwateronttrekking in het verleden en de huidige
grondwateronttrekking beschreven. Tevens wordt een onderbouwing
gegeven van het gewenste onttrekkingsscenario in de toekomst. In
HOOFDSTUK 9 wordt toegelicht hoe meteorologische situaties uit het
verleden kunnen worden gebruikt voor effectvoorspellingen van de
toekomstige onttrekking.
In HOOFDSTUK 10 vindt een beschrijving plaats van het rekenmodel dat
voor dit onderzoek is gebouwd met het eindige differentieprogramma
MODFLOW. Het rekenmodel is geijkt voor niet-stationaire
grondwaterstroming door reconstructie van een aantal tijdstijghoogtelijnen van peilbuiswaarnemingen gedurende de periode 1966-1990
(HOOFDSTUK 11). Omdat het ontwateringastelsel gedurende die periode
een vrij belangrijke verandering heeft ondergaan zijn voor
deelperioden aparte berekeningen gemaakt met verschillende
ontwateringsstelsels.
Uit berekeningen zonder en met grondwateronttrekking zijn de
geohydrologische effecten bepaald van een seizoensgebonden onttrekking
van in totaal 6 miljoen m3/jaar, verdeeld over de winplaatsen
Manderveen en Manderheide. De effecten zijn berekend met als
randvoorwaarde de meteorologische situaties zoals die zijn opgetreden
in de periode 1981-1990. De berekende tijdsafhankelijke winningseffecten, zoals bepaald met het rekenmodel voor niet-stationaire
grondwaterstroming, zijn weergegeven in grafieken (HOOFDSTUK 12). Het
gemiddelde van deze niet-stationaire effecten op de data 1 april,
1 juli en 1 oktober van de periode 1981-1990 is weergegeven op kaarten
(HOOFDSTUK 13). Deze data komen overeen met het begin, het midden en
het einde van het groeiseizoen. Met behulp van de verlagingakaarten is
het dan ook mogelijk om de gemiddelde opbrengstverandering van
landbouwgewassen te berekenen. Voor de gemiddelde meteorologische
situatie van de periode april 1981-1984 worden waterbalansen gegeven
bij de werkelijk opgetreden onttrekking, een situatie zonder
onttrekking en een situatie met de onttrekking waarvoor vergunning
wordt aangevraagd (HOOFDSTUK 14). In HOOFDSTUK 15 worden de resultaten
van dit onderzoek ge~valueerd.

BROKS Adviezen, Postbus 1029, 5200 BA 's-Hertogenbosch. Tel. 073-124499

GEOHYDROLOGISCH ONDERZOEK "MANDERVEEN" EN "MANDERHEIDE" WMO 11.337

3

3. SAMENVAmNG EN CONCLUSIES
3.1. Samenvatting

De winplaatsen Manderveen en Manderheide Z1Jn gelegen in de Slenk van
Reutum, ten noordoosten van Tubbergen (KAART 1). Na afweging van
verschillende factoren zoals effecten op natuurgebieden, landbouwschade en beschermingsaspacten heeft de WMO besloten om vergunning aan
te vragen voor een onttrekking van 4 miljoen m3/jaar op de winplaats
Manderveen en 2 miljoen m3/jaar op de winplaats Manderheide. De
bestaande onttrekkingslokatie Vasserheide zou komen te vervallen.
Bepalend in deze laatse keuze is de te verwachten negatieve invloed
die deze winning bij uitbreiding zal krijgen op natuurwaarden. De
Begeleidingscommissie Tubbergen staat achter het gekozen winningascenario als zijnde de meest optimale onttrekkingsverdeling.
Twee processen hebben een grote rol gespeeld in de ontstaansgeschiedenis van het onderzoeksgebied en de resultaten daarvan zijn
terug te vinden in de bodemopbouw:
- de vorming van de Slenk van Reutum tussen ongeveer evenwijdige, van
zuid naar noord lopende breuken (KAART 2); de slenk is voor een deel
gevuld met goed doorlatende, grofzandige afzettingen;
- de vorming van de Stuwwal van Ootmarsum door de stuwende werking van
het landijs tijdens de voorlaatste ijstijd, het Saalien; de stuwwal
bestaat voornamelijk uit slecht doorlatende, kleiige afzettingen.
De bodemopbouw van het onderzoeksgebied is geohydrologisch geschematiseerd tot een systeem van twee watervoerende pakketten gescheiden
door een weerstandbiedend pakket (FIGUUR 5). Het diepe watervoerende
pakket wordt aan de oostkant begrensd door een waterdichte wand
(stuwwal). Ten westen van de slenk is de dikte van dit pakket
belangrijk kleiner dan in de slenk.
De toppen van de stuwwal liggen op een hoogte van circa NAP+BO m. In
het slenkgebied helt het maaiveld van circa NAP+40 m in het oosten
naar circa NAP+20 min het westen (KAART 3). De meest voorkomende
bodemtypen in de slenk zijn enkgeardgronden en veldpodzolgronden. In
de oostelijke helft van de slenk komen hoog gelegen akkers voor
(essen). In de lager gelegen gebieden meer naar het westen is de grond
in gebruik als grasland of voor de verbouw van mals.
Vanaf de westelijke helling van de stuwwal stromen een aantal beken
van oost naar west door het slenkgebied (KAART 7). In de slenk liggen
de grondwaterstanden vrijwel overal beneden beekbodem waardoor
infiltratie vanuit de beken naar de ondergrond plaatsvindt. Langs de
westrand van de slenk en in het gebied ten westen daarvan is er een
vrij dicht net van natuurlijke en kunstmatige waterlopen. Door het
geringe doorlaatvermogen van de ondergrond treedt in dit gebied een
sterke ontwatering op naar sloten en greppels.
De richting van de grondwaterstroming in het onderzoeksgebied is
globaal van oost naar west (KAARTEN 9 en 10). In vrijwel de gehele
slenk is de grondwaterstand hoger dan de grondwaterstijghoogte in het
diepe watervoerende pakket en treedt een neerwaartse lek op door de
scheidende laag. In het gebied ten westen van de slenk treedt
opwaartse lek op door de scheidende laag, met name rond Manderveen en
ten westen van Reutum (KAART 11).
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Over een periode van 25 jaar zijn in de slenk grote variaties gemeten
in het niveau van de grondwaterstanden (FIGUUR 9). Er kunnen in het
algemeen drie mogelijke hoofdoorzaken worden onderkend voor de
verandering van de grondwaterstand en -stijghoogte in de tijd:
- variatie in de grondwateraanvulling (meteorologie, gewasverdamping ) ;
- veranderingen in ontwatering en afwatering;.
- veranderingen in de grootte van de grondwateronttrekking.
In het eindrapport •Geohydrologisch onderzoek oorzaken droogteschade
Tubbergen• (projekt 11.112) zijn de resultaten van het geohydrologisch
onderzoek beschreven waarmee de bijdrage van elk van deze drie
hoofdoorzaken is vastgesteld. Naast de hoofdoorzaken kan nog als
misschien niet onbelangrijke oorzaak worden genoemd het menselijke
ingrijpen in de geohydrologische eigenschappen van de bodem. Het
doorgraven van stoorlagen (oerbanken), diepploegen, het maken van
diepe zandwinputten en het veranderen van teelt- en bemestingawijzen
kan lokaal ook invloed hebben gehad op de grondwaterstanden.
Door de WHO wordt in de Slenk van Reutum grondwater onttrokken aan het
diepe watervoerende pakket op de winplaatsen Manderveen, Manderheide
en Vasserheide (KAART 1). In de periode 1987-1990 bedroeg de
gemiddelde onttrekking bijna 5 miljoen m3/jaar (FIGUREN 17 t/m 19) . In
het Duitse deel van de slenk wordt door waterleidingbedrijven
grondwater onttrokken. De onttrekkingshoeveelheid is slechts globaal
bekend.
Voor de toekomstige winning werd door de WMO in eerste instantie
gekozen voor een over het jaar constante onttrekking op de winplaatsen
Manderveen en Manderheide. De landbouw en de natuur in de gebieden
rond de winplaats Manderveen en ten westen van de slenk zijn relatief
gevoelig voor grondwaterstandsverlaging in het groeiseizoen. In een
deel van dit gevoelige gebied treden aan het einde van de winter
relatief hoge grondwaterstanden op. Bij een constante onttrekking
treden, door het niet-lineaire gedrag van het ontwateringsstelsel, in
dit gebied tijdens het groeiseizoen grotere grondwaterstandsverlagingen op dan in het winterhalfjaar. Door toepassing van een
seizoensgebonden onttrekking op beide winplaatsen zal de grondwaterstandsverlaging in het groeiseizoen in de gevoelige gebieden zoveel
mogelijk worden beperkt. In het winterseizoen kan een relatief grote
onttrekking op de winplaats Manderveen zorgen voor extra grondwaterstandsverlaging in de relatief natte gebieden. Door de WMO zal het
volgende onttrekkingsscenario worden gehanteerd:
- winterhalfjaar: Manderveen 3 miljoen m3, Manderheide geen winning;
- zomerhalfjaar : Manderveen 1 miljoen m3, Manderheide 2 miljoen m3.
Er is een numeriek rekenmodel voor niet-stationaire grondwaterstroming
gemaakt van het geohydrologische systeem bestaande uit de Slenk van
Reutum en een strook ten westen van de slenk (KAARTEN 13 en 14). De
modelparameters met betrekking tot de bodemopbouw, de waterlopen en de
grondwateraanvulling in de tijd zijn deels gebaseerd op resultaten van
voorgaande onderzoeken en deels bepaald door middel van modelijking.
Het rekenmodel is geijkt door reconstructie van de gemiddelde grondwaterstanden en -stijghoogten in het slenkgebied (KAARTEN 31 en 32) en
het verloop in de tijd gedurende de periode 1966-1990
(FIGUREN 22 t/m 37). De overeenkomst tussen de berekende en gemeten
grondwaterstanden en -stijghoogten is op de meeste plaatsen goed .
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Met het geijkte rekenmodel Z1Jn voor een seizoensgebonden onttrekking
van in totaal 6 miljoen m3 / jaar op de winplaatsen Manderveen en
Manderheide de geohydrologische effekten berekend ten opzichte van een
situatie zonder winning. De winningseffecten in het geohydrologische
systeem van de Slenk van Reutum zijn vrij sterk afhankelijk van de
meteorologische situatie en voorgeschiedenis. De effecten zijn daarom
in de tijd berekend met als randvoorwaarde de werkelijk opgetreden
meteorologische situaties in de periode 1981-1990 (FIGUREN 38 t/m 52).
Op de meeste plaatsen is het winningseffect niet constant in de tijd
als gevolg van:
- de seizoensgebonden variatie van de onttrekkingshoeveelheid op beide
winplaatsen;
- het niet-lineaire gedrag van het ontwateringsstelsel.
De gemiddelde grondwaterstand&- en -stijghoogteverlagingen ten
opzichte van een situatie zonder winning zijn voor de data 1 april,
1 juli en 1 oktober weergegeven op KAARTEN 34 t/m 39.
De verandering van de grondwaterstanden door de onttrekking van
6 miljoen m3/jaar tenopzichte van de opgetreden situatie in de
periode 1981-1984 is weergegeven op KAART 41.
Voor de gemiddelde meteorologische situatie van de periode 1981-1984
zijn grondwaterbalansen van het modelgebied bepaald bij de werkelijke
onttrekking in die periode, bij de onttrekking waarvoor vergunning
wordt aangevraagd en bij de situatie zonder onttrekking door de WMO
(TABELLEN 3 en 4).
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3.2. Conclusies
Er is een numerieke rekenmodel gemaakt van het geohydrologische
systeem bestaande uit de Slenk van Reutum en het gebied ten westen
daarvan. Met dit model is het verloop van de grondwaterstanden en
-stijghoogten in de tijd gesimuleerd, over een periode van 25 jaar met
wisselende meteorologische situaties, een variabele grondwateronttrekking en lokale veranderingen in het ontwateringsstelsel. Door
een goede modellering van deze randvoorwaarden en afijking van de
bodemparameters kon het gemeten verloop van de grondwaterstanden en
-stijghoogten op de meeste plaatsen goed worden gereconstrueerd.
Met het geijkte rekenmodel zijn bij de meteorologische situaties zoals
opgetreden in de periode 1981-1990 de effecten berekend van de gehele
onttrekking waarvoor vergunning wordt aangevraagd ten opzichte van de
situatie zonder winning. Er wordt vergunning aangevraagd voor een
seizoensgebonden onttrekking op beide winplaatsen . De nadelige
effekten die bij een over het jaar constante onttrekking optreden in
de gevoelige gebieden rond de winplaats Manderveen en ten westen van
de slenk, kunnen door een seizoensgebonden onttrekking belangrijk
worden beperkt. Bij een seizoensgebonden onttrekking en de
meteorogische omstandigheden van de periode 1981-1990 is de gemiddelde
grondwaterstandsverlaging op 1 juli in het gebied rond de winplaats
Manderveen 5 tot 30 cm kleiner dan bij een constante onttrekking
(KAART 40). Op 1 april is de grondwaterstandsverlaging op de winplaats
Manderveen bij een seizoensgebonden onttrekking gemiddeld 40 cm groter
en op 1 oktober 40 cm kleiner dan bij een constante onttrekking
(FIGUUR 54).
Bij een seizoensgebonden onttrekking is de gemiddelde grondwaterstandsverlaging op 1 april op de winplaats Manderveen circa 2 m en ten
zuidoosten van de winplaats Manderheide circa 2,5 m (KAART 34).
Afhankelijk van de meteorologische voorgeschiedenis varieert de
grondwaterstandsverlaging op de winplaats Manderveen op 1 april tussen
1,75 men 2,25 m. Zuidelijk van de Mosbeek treden in de slenk op
1 april grondwaterstandsverlagingen op van 25 cm tot 125 cm in het
westen en 25 cm tot 150 cm in het oosten. In het breukengebied ten
westen en zuiden van de winplaats Manderveen treden grondwaterstandsverlagingen op van 50 cm tot 125 cm. In het gebied ten westen van de
slenk bedraagt de grondwaterstandsverlaging zuidwestelijk van Vasse
5 tot 15 cm en ten zuidwesten van de winplaats Manderveen ongeveer
50 cm.
De grondwateronttrekking op de winplaats Manderveen is in het zomerhalfjaar 2 miljoen m3 kleiner dan in het winterhalfjaar. Als gevolg
hiervan is de grondwaterstandsverlaging in de omgeving van deze
winplaats op 1 juli 25 tot 50 cm kleiner dan op 1 april (KAART 36). Op
een afstand van gemiddeld meer dan 1 km ten westen en zuiden van de
winplaats Manderveen is de grondwaterstandsverlaging op 1 juli 5 tot
20 cm groter dan op 1 april. Dit komt door de natuurlijke afname van
de ontwatering en het niet-lineaire gedrag van het ontwateringastelsel
in dit gebied. In het oostelijke deel van de slenk in de omgeving van
de winplaats Manderheide is de grondwaterstandsverlaging op 1 juli
20 tot 75 cm groter dan op 1 april. De extra verlaging wordt veroorzaakt door de onttrekking op de winplaats Manderheide die steeds op
1 april wordt gestart.
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Op de winplaats Manderveen is de grondwaterstandsverlaging op
1 oktober ongeveer 1,5 m, ongeveer gelijk aan de verlaging op 1 juli
(KAART 38). Afhankelijk van de meteorologische voorgeschiedenis
varieert de grondwaterstandsverlaging tussen 1,25 men 1,75 m. De
grootste grondwaterstandsverlaging treedt op bij de winplaats
Manderheide en bedraagt ruim 3,5 m. Zuidelijk van de Mosbeek treden in
de slenk op 1 oktober grondwaterstandsverlagingen op van 25 cm tot
150 cm in het westen en 25 cm tot 175 cm in het oosten. In het
breukengebied ten westen en zuiden van de winplaats Manderveen treden
grondwaterstandsverlagingen op van 50 cm tot 125 cm, ongeveer gelijk
aan de verlagingen op 1 april. In het gebied ten westen van de slenk
bedraagt de gemiddelde grondwaterstandsverlaging op 1 oktober
zuidwestelijk van Vasse 5 tot 25 cm en ten zuidwesten van de winplaats
Manderveen ongeveer 75 cm.
In het oostelijke deel van de slenk treden ten noorden van Vasse
grondwaterstandsverlagingen op van meer dan 1 m als gevolg van de
grondwateronttrekking waarvoor vergunning wordt aangevraagd. In dit
gebied ligt ook in een situatie zonder winning de grondwaterstand
meerdere meters onder maaiveld. De gevolgen van de onttrekking voor de
vegetatie in dit gebied zullen dan ook gering zijn. Ditzelfde geldt
voor het gebied nabij de Mosbeek. Ook in een situatie zonder onttrekking ligt de grondwaterstand nabij de Mosbeek in vrijwel de gehele
slenk beneden de beekbodem.
Met het model wordt berekend dat in een situatie zonder onttrekking
door de WMO de grondwaterstanden op de winplaats Manderveen en in het
breukengebied ten westen daarvan zich slechts enkele decimeters
beneden maaiveld zullen bevinden. Dit sluit goed aan bij het karakter
van dit gebied in de jaren '50 en '60. Bij onttrekking van de
vergunningshoeveelheid liggen de grondwaterstanden in dit oorspronkelijk zeer natte gebied gemiddeld 50 tot 100 cm beneden maaiveld. De
grondwaterstandsverlaging als gevolg van de huidige winning en de
winning waarvoor vergunning wordt gevraagd geeft in een deel van dit
gebied een verbetering ten opzichte van de situatie zonder winning
waardoor daar een opbrengstverhoging van de landbouwgewassen kan
optreden.
Ten opzichte van de onttrekkingssituatie 1981-1984 treden bij
onttrekking waarvoor vergunning wordt aangevraagd in het noordelijke
deel van de slenk extra grondwaterstandsverlagingen op van 25 cm tot
125 cm (KAART 41). In het gebied ten westen van de slenk bedraagt de
extra grondwaterstandsverlaging ten opzichte van de situatie 1981-1984
5 tot 10 cm ten zuidwesten van Vasse en 5 tot 50 cm zuidwestelijk van
de winplaats Manderveen. In deze relatief gevoelige gebieden kan
hierdoor extra schade optreden voor de landbouw door een verminderde
gewasopbrengst.
In het zuidelijke deel van het slenkgebied treden ten opzichte van de
situatie 1981-1984 grondwaterstandsverhogingen op van 10 cm tot 40 cm
door de beeindiging van de onttrekking op de winplaats Vasserheide. In
de beekdalen ten zuidoosten en noordoosten van de winplaats
Vasserheide komen dichtbij de stuwwal gebieden voor met natuurwaarden
en vrij ondiepe grondwaterstanden. In deze gebieden treedt een
verbetering op voor de grondwaterafhankelijke vegetaties door het
stopzetten van de onttrekking op de winplaats Vasserheide.
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4. OPBOUW VAN DE ONDERGROND
4. 1. Ontstaansgeschiedenis

Inzicht in de ontstaansgeschiedenis (geogenese) en daarmee van de
opeenvolging en samenhang der afzettingen (stratigrafie) is
onontbeerlijk om uit de boringen de ruimtelijke verbreiding van de
aangetroffen aardlagen te kunnen bepalen. Pas daarna kan worden
overgegaan tot de schematisatie van de bodemopbouw die nodig is om tot
een geohydrologisch rekenmodel te komen.
Voor de kennis van het voorkomen en bewegen van het grondwater in dit
onderzoeksgebied (KAART 1) behoeft slechts de opbouw van de bovenste
100 tot 150 m van de aardkorst te worden bestudeerd. Op grotere diepte
komen namelijk afzettingen voor waarvan de pori~n tussen de korrels zo
klein zijn dat er nauwelijks grondwaterbeweging in deze afzettingen
mogelijk is. Toch is er dan nog een tijdsduur van meer dan 25 miljoen
jaren waarvan de uit die tijdsduur daterende afzettingen wel van
belang zijn voor dit onderzoek. Voor de wetenschap geologie omvat deze
tijdsduur twee geologische perioden: het Tertiair en het Kwartair. De
litho-stratigrafie van het onderzoeksgebied is gegeven in TABEL 1.
Gedurende een groot gedeelte van het Tertiair was het onderzoeksgebied
onder de zeespiegel gelegen. Er werden in die periode kleien,
fijnzandige kleien en kleilge zeer fijne zanden afgezet. Deze
afzettingen vormen de basis van dat gedeelte van de aardkorst waarin
het grondwater stroomt. Ze komen onder het gehele onderzoeksgebied
voor. De beschrijving van de onstaansgeschiedenis begint op het moment
dat de zeespiegel daalt en het onderzoeksgebied droogvalt.
Uit de ontstaansgeschiedenis zijn twee zaken van bijzonder belang met
betrekking tot de geohydrologie van het onderzoeksgebied:
- de verzakking van een deel van de aardkorst tussen twee breuken,
welke van noord naar zuid door het onderzoeksgebied lopen, waardoor de
Slenk van Reutum werd gevormd, en
- de verstuwing van aardlagen en de daardoor opgeworpen Stuwwal van
Ootmarsum in een voorbije ijstijd, waarin een ijskap van noordelijke
herkomst over dit gebied heen en weer schoof.
De ontstaansgeschiedenis is schematisch in doorsnede weergegeven in
FIGUUR 1, het resultaat (huidige toestand) in de FIGUREN 2, 3 en 4.
4.2. Slenk van Reutum

Door het onderzoeksgebied lopen ongeveer in noord-zuidrichting enkele
breuken (KAART 1). Wanneer de breukvorming heeft plaatsgevonden is
niet bekend. Door de relatieve beweging van de afzettingen langs de
breukvlakken zijn ook de tertiaire afzettingslagen scheefgesteld en
verschoven ten opzichte van elkaar. Tussen de twee breuken was een
relatief verzakt gebied ontstaan: de "Slenk van Reutum". In het
noorden van de slenk is deze .verzakking groter dan in het zuiden. In
deze slenk werd aan het einde van het Tertiair voornamelijk, door
r1v1eren en beken aangevoerd, fijn tot matig grof zand afgezet. De
ligging van de breuken en de slenk is weergegeven op KAART 2.
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Tijdens het Onder- en Midden-Pleistoceen wisselden koude en warme
perioden elkaar af. Tijdens de koude perioden of ijstijden (glacialen)
breidden de ijskappen op de Noord- en Zuideuropese gebergten zich
aanzienlijk uit, waardoor de zeespiegel nog verder daalde. Tijdens de
warmere perioden (interglacialen) smolten de ijskappen gedeeltelijk
weer af en steeg de zeespiegel. Het onderzoeksgebied bleef echter
steeds boven de zeespiegel.
Tijdens de eerste ijstijden in het Pleistoceen bereikte de ijskap niet
het onderzoeksgebied. Tussen deze ijstijden werden in het gehele
onderzoeksgebied door rivieren en beken matig grove tot grove en
grindhoudende zanden afge·zet. De onder- en midden pleistocene
afzettingen zijn in de slenk dikker dan daarbuiten doordat de
relatieve daling van de slenk zich ook in het Pleistoceen voortzette.
4.3. Stuwwal van Ootmarsum

In de voorlaatste ijstijd, het Saalien, bereikte de uit het noorden
afkomstige ijskap wel .. het onderzoeksgebied. In deze ijstijd bewoog het
front van de ijskap echter ook nog heen en weer als gevolg van de
temperatuurvariaties. Toen de ijskap het gebied bedekte werd
grondmorene afgezet: materiaal vari~rend van zeer fijn tot zeer grof
en zelfs grote keien _en blokken (keileem). Nadat de ijskap al eerder
in zuidelijker streken stuwwallen had opgeworpen vormde de zich
terugtrekkende en weer opnieuw voortschuivende ijskap vervolgens ook
in dit gebied een stuwwal, de stuwwal van Uelsen-Itterbeck en
Oûtu~rsum. De ligging van de stuw-wal is duidelijk herkenbaar ûp de
hoogtekaart (KAART 3). Het grootste gedeelte van de stuwwal blijft aan
de oostkant van de slenk. Omdat hier de mariene afzettingen uit het
Tertiair (stugge en vette klei) vóór de vorming van de stuwwal slechts
met een dunne laag grove pleistocene afzettingen waren bedekt, bestaat
de stuwwal voor een groot deel uit klei. Plaatselijk liggen deze
kleien van de stuwwal op de grove afzettingen in de slenk.
Daarna is het ijs nog eens over de stuwwal heen geschoven en heeft ten
westen van de stuwwal grondmorene afgezet. Daarnaast vond er echter
ook erosie plaats door smeltwaterbeken die diepe dalen vormden welke
gedeeltelijk werden opgevuld met erosiemateriaal. Dit erosiemateriaal
kan (van origine tertiaire) klei tot matig grof zand omvatten.
4.4. Recente afzettingen en erosies

De laatste ijstijd tijdens het Boven-Pleistoceen, het Weichselien,
heeft geen ijsbedekking over het onderzoeksgebied gebracht. Op de
stuwwal vond belangrijke erosie plaats, waarbij het huidige dalsysteem
tot volle ontwikkeling kwam. Het afkomende materiaal werd voor een
belangrijk deel weer afgezet in de omringende laagten, waaronder de
slenk van Reutum. In het gebied ten zuidwesten van de stuwwal werden
vervolgens op sommige plaatsen dekzanden (door de wind aangevoerd)
afgezet. Op andere plaatsen waar de bodem steeds dras was door een
komvormige kleiYge ondergrond vormde zich veen. Tijdens het Holoceen
zette het proces van plaatselijk eroderen en plaatselijk sedimenteren
zich nog voort. In het onderzoeksgebied is de oppervlakte van de
plekken met holocene afzettingen ten opzichte van de oppervlakte met
pleistocene afzettingen aan de oppervlakte echter gering.
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4.5. Geohydrologische schematisatie

Voor een geohydrologische schematisatie van de bodemopbouw wordt
onderscheid gemaakt tussen watervoerende en slecht doorlatende
pakketten. Een watervoerend pakket bestaat grotendeels uit voor
grondwaterstroming goed doorlatende zandlagen. In zo'n watervoerend
pakket is de grondwaterstroming nagenoeg horizontaal. Een slecht
doorlatend pakket bestaat voornamelijk uit klei-, leem- of veenlagen
met ingeschakelde fijne zanden. In zo'n slecht doorlatend pakket is de
grondwaterbeweging voornamelijk verticaal: van het bovengelegen
watervoerende pakket naar het ondergelegen pakket, of omgekeerd. In
een geohydrologische schematisatie wordt verondersteld dat het systeem
van watervoerende en slecht doorlatende pakketten rust op een
ondoorlatende basis. FIGUUR 5 geeft de schematisatie van de
bodemopbouw in het onderzoeksgebied weer voor twee ongeveer west-oost
lopende raaien (voor ligging raaien zie KAART 4).
Als ondoorlatende basis is de bovenkant van de tertiaire kleiafzettingen aan te merken. In de slenk ligt deze basis dieper dan in
het westelijk van de slenk gelegen gebied en er is een sprongsgewijze
overgang. Aan de oostkant van de slenk is er door de aanwezigheid van
de stuwwal direkt boven de oostelijke breuk een nagenoeg verticale
waterdichte wand. In KAART 2 is door middel van contourlijnen de
bovenkant van de mariene tertiaire afzettingen aangegeven.
In de slenk vormen enkele tientallen meters dikke zandlagen het diepe
watervoerende pakket. Het onderste deel van dit pakket is in de slenk
ingesloten tussen de kleilichamen aan de andere zijden van de breuken.
Het bovenste deel van het diepe watervoerende pakket strekt zich
echter ook tot over de westelijke breuk uit.
Op vele plaatsen in het gebied ten westen van de grote stuwwal komen
in de afzettingen van de voorlaatste ijstijd klei- en leemlenzen voor
die zeer slecht doorlatend zijn. Met elkaar vormen de afzettingen van
deze formatie een matig tot slecht doorlatend pakket, plaatselijk
echter met goed doorlatende plekken.
De afzettingen uit de periode na de ijsbedekking van het
onderzoeksgebied bestaan grotendeels uit matig fijne tot matig grove
zanden en vormen het ondiepe watervoerende pakket.
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5. LANDSCHAP EN BODEM
5. 1. Natuurlijke vormen

De in het vorige hoofdstuk behandelde geologische elementen en
structuren manifesteren zich in dit gebied ook in de vorm van het
landoppervlak en het landschap. KAART 5 is een sterk vereenvoudigde
weergave van de door de Rijks Geologische Dienst en de Stichting
Bodemkartering vervaardigde Geomorfologische Kaart van Nederland
schaal 1:50000 blad 28 en 29 Almelo/Denekamp. De klasse-indelingen
zijn vermeld op FIGUUR 6. Verder zijn op FIGUUR 6 de verschillende
vormtypen in twee schematische (niet echte) west-oost-doorsneden
weergegeven.
De stuwwal reikt tot een hoogte van ca N.A.P.+BO m, terwijl in het
slenkgebied het maaiveld omstreeks N.A.P.+25 m ligt. De hellingshoek
van de westelijke flank varieert van 1 tot 15 graden. In deze flank
zijn een aantal oost-west lopende beekdalen ingesneden. Op de stuwwal,
met name op de stuwwalplateau's, liggen diverse essen. Tegen de
stuwwalhelling liggen bossen en heidevelden. In de beekdalen op de
westelijke helling van de stuwwal liggen weidegronden.
Vanaf de Noordelijke Manderheide tot aan Tubbergen ligt een
"grondmorenevlakte met enkele lage dekzandruggen". In deze zone vindt
men een typisch coulissenlandschap: weidegronden omzoomd met
houtwallen en enkele kleine essen. Het geheel wordt doorsneden met
enkele beekjes die hun oorsprong vinden op de flank van de stuwwal.
Het gebied tussen Manderveen en Geesteren is een "vlakte van
gedeeltelijk verspoelde dekzanden met hier en daar enkele lage
dekzandruggen". Dit gebied heeft dezelfde landschappelijke elementen
als de grondmorenevlakte.
Het gebied tussen Itterbeek en Manderveen is een "dekzandvlakte welke
is vervlakt door veen en overstromingsmateriaa l". Vroeger was dit
(kwel)gebied doorsneden met veel drainerende sloten en greppels. In
het Duitse deel zijn de greppels en slootjes grotendeels vervangen
door enkele grote en diepe watergangen. In het Nederlandse deel zijn
veel greppels en sloten door egalisering verdwenen.
5.2. Bodemtypen

Zoals reeds is gebleken uit de beschrijving van de geomorfologie
bestaat de bodem van het onderzoeksgebied overwegend uit zandgronden.
Door de STIBOKA zijn enkele bodemkundige opnamen verricht, welke
tezamen een belangrijk deel van het onderzoeksgebied beslaan. Daarbij
bleken enkele bodemtypen veelvuldig voor te komen namelijk:
- enkeerdgronden in het essengebied tussen Mander en Reutum,
- veldpodzolgronden in de driehoek Tubbergen, Manderveen en Vasse,
- moerige podzolgronden en moerige eerdgronden in het gebied ten
noorden van Manderveen,
- beekeerdgronden in de diverse beekdalen.
Er zijn geen opnamen gedaan in de natuurgebieden ten noorden van
Mander en evenmin op de stuwwal.

--------

----------~--
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5.3. Grondwatertrappen

Gelijk met de bovengenoemde bodemkarteringen werden ook opnamen gedaan
ten behoeve van de vervaardiging van grondwatertrappen-kaarten. De
opname voor de grondwatertrappenkaart vervaardigd ten behoeve van de
Ruilverkaveling •Tubbergen• is verricht in 1966. De opname ten behoeve
van het onderzoek "Waterwinning 'Vasse'" is verricht in 1982. Voor de
resultaten van deze onderzoeken wordt hier verwezen naar de
desbetreffende rapporten.
Het lijkt echter voor een goede onderlinge vergelijking van de
resultaten van belang toch enige opmerkingen over de bodemkundige
bepaling van de grondwatertrappen te maken. In dit gebied is er niet
alleen een seizoensmatige variatie van de grondwaterstand. Het lange
termijn effect van een opeenvolging van een aantal droge of natte
jaren overheerst het seizoenseffect. Het is daarom moeilijk een
tijdsonafhankelijke grondwatertrap toe te kennen. Het is daarom ook
niet mogelijk om door middel van bodemkundige methodieken de bijdrage
van de verschillende oorzaken voor de in het verleden opgetreden
grondwaterstandsdaling vast te stellen.
5.4. Bodemgebruik

Het grootste deel van het oppervlak van het onderzoeksgebied is in
gebruik als cultuurgrond. Bovenop de stuwwal en op de wat vlakkere
delen van de helling zijn gebiedjes in cultuur gebracht door
eeuwenlange ophoging met potstalmest. Oorspronkelijk zullen deze
gebieden bedekt zijn geweest met bos of heide. Ontginning vond plaats
door het kappen van het bos of het afplaggen van de heide. De
heideplaggen kwamen in de potstallen terecht. De best gelegen gronden
werden bemest met de mest uit de potstallen. Naast organische stof
bevatte deze mest veel zand. Daardoor verkregen deze gronden een
verhoogde ligging ten opzichte van hun omgeving en een enigszins bol
aanzien. Deze zogenaamde essen zijn tegenwoordig goede cultuurgronden
omdat de dikke humeuze deklaag goed vochthoudend is.
Het gebied rond Manderveen was voor het in cultuur werd gebracht een
natte hei als gevolg van de kwel en het aanwezige veen. Na het in
cultuur brengen door ontwatering en turfwinning werden dit graslanden.
Hetzelfde is gebeurd in het gebied "de Reutumerveen•.
In het gehele vlakke gebied overheerst overigens grasland alhoewel de
laatste jaren het areaal bouwgrond (snijmaïs) steeds groter wordt. Als
reden hiervoor wordt door de boeren naast de behoefte aan meer
veevoeder door de intensivering van de melkveehouderij ook een daling
van de grondwaterstand aangevoerd. Behoudens de esgronden blijken de
als bouwland in gebruik zijnde gronden bijzonder droogtegevoelig te
zijn. De graslandgronden ten noorden van Manderveen zijn vaak óf te
nat óf te droog.
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&.OPPERVLAKTEWATER
6.1. Natuurlijke afwatering

De stuwwal vormt een natuurlijke waterscheiding als gevolg van:
a. het feit dat deze bestaat uit grotendeels slechtdoorlatende
tertiaire klei, afgedekt met een dunne laag grondmorene en/of fluvioperiglaciale zanden en/of dekzand,
b. het aanzienlijke hoogteverschil tussen het stuwwalplateau en de
omringende vlakke gebieden van circa 50 m.
Vanaf de westelijke helling van de stuwwal stromen een aantal beken
van oost naar west door het onderzoeksgebied. Op de stuwwalhelling
vinden deze beken hun weg in de zogenaamde "droogdalen" welke na de
vorming van de stuwwal, maar vooral in de laatste ijstijd, zijn
ontstaan door afstroming van sneeuwsmeltwater over een bevroren
ondergrond. In het Holoceen hebben de beken hun definitieve loop
gekregen doordat ze zich verder hebben ingesneden in de niet meer
bevroren ondergrond. Thans tonen deze beken zich als smalle
(omstreeks 1 m) vrij diepe (1,5 tot 2 m) geulen in de brede
droogdalen, waarin slechts tijdens en direkt na hevige buien de
waterdiepte meer dan enkele centimeters bedraagt. De beken zetten zich
voort in het vlakke gebied. Waar niet door de mens is ingegrepen is
hun uiterlijk ook in dit gebied dat van een smal, relatief diep
geultje. De diepe geulvorm is het gevolg van erosie. Deze erosie vond
alleen plaats bij zeer grote afvoer als gevolg van hevige buien.
De natuurlijke op de stuw-wal ontspringende beken zijn van noord naar
zuid (zie KAART 6):
-de "Eendenbeek", welke net over de grens op Duits grondgebied tussen
de Galgenberg en de Poascheberg ontspringt, maar verder westelijk weer
droogvalt als de grondwaterspiegel diep ligt;
-de "Mosbeek", welke ontspringt in het droogdal tussen het
stuwwalplateau ten oosten van Hezingen en de Galgenberg en van oost
naar west het gehele onderzoeksgebied doorsnijdt;
-.de "Elsenbeek", welke ontspringt bij de Tutenberg oostelijk van
Vasse en noordelijk van Tubbergen het onderzoeksgebied verlaat;
-de "Onderbeek", welke ontspringt in het droogdal tussen de Nutter
esch en de Hezinger esch, het gebied in westelijke richting
doorstroomt en ten noorden van Tubbergen als "Markgraven" en
vervolgens als "Heinemansbeek" het onderzoeksgebied verlaat;
- een beekje ontspringend aan de voet van de Roezeberg nabij het
Vasser grafveld, dat in droge tijden droogvalt tussen de essen ten
oosten van de Beekzijdeweg maar na regenperiodes doorstroomt in de
richting van Tubbergen en daar "Schoehuisbeek" gaat heten.
-de "Baasdammerbeek", welke ontspringt in het droogdal tussen
Kuiperberg en Nutter esch, in westzuidwestelijke richting stroomt en
tussen Tubbergen en Fleringen het onderzoeksgebied verlaat.

Nabij de westelijke breuk ontspringen van nature ook enkele beken. Als
verklaring hiervoor te geven is het feit dat het uit.het dikke diepe
watervoerende pakket vanuit oostelijke richting aanstromende
grondwater niet door het dunnere pakket aan de westkant van de breuk
kan worden verwerkt. Er treedt plaatselijk, behoudens in langdurig
droge perioden zoveel kwel op dat hierdoor beekjes zijn ontstaan. Het
meest duidelijke voorbeeld hiervan is de "Plasbeek".

-·- -----

--~

-------- ·-- ---
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6.2. Menselijk ingrijpen

De strook langs de stuwwal tussen Reutum en Itterbeek, (lopend over
Vasse, Mander en Getelo) heeft veelal een diep gelegen
grondwaterspiegel omdat er in deze strook veel ondiep grondwater
doorzijgt ("weglekt") naar het diepe watervoerende pakket. In deze
strook heeft dan ook nooit de behoefte bestaan, uitgezonderd enkele
stukjes met een grote hoogtegradi!nt, om in te grijpen ter verbetering
van de ontwatering. Op één plaats heeft men zelfs kunstmatig een
aftakking van de Mosbeek gemaakt ("Bekkescheid") om water aan te
voeren naar het droge gebied ten noorden van Vasse. Dit is echter niet
echt gelukt waardoor deze aftakking thans alleen nog in rulnevorm
aanwezig is. In deze strook zouden de natuurlijke beken veel water
verliezen naar de ondergrond als hun bodem goed doorlatend zou zijn.
Doordat de beken klei meevoeren vanaf de stuwwal hebben ze op de
meeste plaatsen echter een min of meer dichte bodem. Daardoor kan het
waterpeil in de beken zich in droge tijden ruim boven de
grondwaterspiegel handhaven. Ten oosten van Vasse en in het dorp zelf
wijkt de bodemopbouw af ten opzichte van de omgeving. De Tutenberg
steekt hier als deel van de stuwwal als een •balkon• van ondoorlatende
klei boven de met grof zand gevulde slenk uit. Het van de stuwwal
afkomstige water zorgde rondom het dorp na een opeenvolging van natte
jaren voor wateroverlast omdat het niet naar het diepe watervoerende
pakket kon wegzijgen. Daarom is een omleiding gemaakt van de
natuurlijke beek aan de oostkant om het dorp heen (KAART 7).
Tussen Tubbergen en Haarle ligt een van origine nat gebied dat
gedraineerd werd door de Baasdammerbeek (KAART 6). In het kader van
een ruilverkaveling is door het Lage Veld een vrij forse en diepe
leiding gegraven welke aansluit op de bovenloop van de Baasdammerbeek
en zuidwaarts loopt naar het Kanaal Almelo- Nordhorn (KAART 7). Omdat
dit een (te) sterke drainage gaf van dit gebied zijn later stuwen in
deze leiding geplaatst (zie ook KAART 8).
In het gebied ten westen en zuidwesten van Reutum is een intensief
patroon van sloten en greppels gemaakt om de wateroverlast als gevolg
van uit het diepe pakket opkwellend grondwater te bestrijden.
Ook in het gebied tussen Tubbergen en Vasse zijn door de mens slootjes
en greppels gemaakt om plaatselijke wateroverlast te bestrijden. In de
•Elsenbeek", waarvan niet geheel duidelijk is of deze van natuurlijke
of kunstmatige origine is, verzamelt zich het water uit het noordelijk
gedeelte van dit gebied. Voorts is er een leiding gegraven welke de
Onderbeek verbindt met deElsenbeek (KAART 7). Het hoogteverschil
wordt overwonnen middels een aantal stuwen. Door een tweetal uit
regelbare stuwen bestaande verdeelwerken kan de afstroming worden
geregeld (zie ook KAART 8 ) .
Het gebied tussen Manderveen en Mander kan bij hoge grondwaterstand
worden gedraineerd door greppels en sloten die afwateren op de
Mosbeek, welke in dit gebied plaatselijk door menselijk ingrijpen zijn
oorspronkelijk natuurlijke vorm heeft verloren. In de periode 19701985 hebben veel slootjes en greppels in dit gebied door dalende
grondwaterstand hun funktie verloren en zijn dan ook grotendeels
verdwenen.
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In het gebied noordelijk en westelijk van Manderveen treedt van nature
een opwaartse grondwaterstroming op vanuit het diepe watervoerende
pakket. Het freatische watervoerende pakket heeft een relatief klein
doorlaatvermogen en er komen op veel plaatsen ondiepe slecht
doorlatende klei- of veenlaagjes voor. De opwaartse lek vanuit het
diepe pakket heeft hierdoor tot veel wateroverlast geleid. Daarom zijn
door de mens in dit gebied veel sloten en greppels gemaakt. Ook in dit
gebied heeft een dalende grondwaterstand er toe geleid dat een deel
van de kleinere sloten en greppels weer zijn dichtgeschoven. In de
sloot langs de Broekdijk zijn een vrij groot aantal stuwtjes geplaatst
waarvan er een aantal buiten gebruik zijn (zie KAART 8).
Het Duitse deel van het onderzoeksgebied "Getelomoor" komt van or~g~ne
qua karakter overeen met het vorige gebied. Vroeger waren er in dit
gebied ook vele kleine slootjes en greppels. Later zijn echter zeer
diepe en brede open waterleidingen gegraven ter ontwatering.
6.3. Huidige situatie

Op KAART 7 is aangegeven welke beken en waterleidingen thans
funktioneren. Het waterschap "Regge en Dinkel" voert het beheer over
de op de kaart aangegeven waterlopen. In het gebied ten westen van de
winplaats Manderveen en ten noorden van Tubbergen is de afgelopen
jaren bij een vrij groot aantal watergangen profielverbetering
uitgevoerd. Er zijn een aantal watergangen komen te vervallen' en
tevens heeft men enkele nieuwe waterlopen gegraven.
Tijdens eerder door BROKS Adviezen uitgevoerd onderzoek in het
beschouwde gebied is getracht om door middel van afvoermetingen een
indruk te krijgen van de hoeveelheid water welke door de beken wordt
getransporteerd en van de eventuele drainerende of infiltrerende
werking. In FIGUUR 7 zijn de afvoeren berekend uit de meetstuwregistraties en de neerslag in de periode augustus 1984 tot juli 1985
weergegeven in een grafiekvorm. In KAART 8 zijn de resultaten
weergegeven van een momentopname in augustus 1984. Het meteorologische
karakter van de zomer van 1984 was vrij normaal (zie ook FIGUUR 10),
augustus 1984 was echter een zeer droge maand. Op deze kaart is te
zien dat de Mosbeek op zijn weg door de slenk weinig water verliestondanks het feit dat het waterpeil vrijwel overal ver boven de
grondwaterspiegel ligt. Pas na passage van de westelijke breuk wordt
er water verloren (ongeveer 1/3 deel). Dit water treedt gedeeltelijk
weer aan de dag in de parallel lopende Elsenbeek. Het water dat de
Onderbeek vanaf de stuwwal aanvoert wordt afgeleid langs de gegraven
omleiding langs de Boakenkampsweg en de Uelserweg. De Onderbeek
verliest echter wel een belangrijke hoeveelheid water aan de
ondergrond in het trajekt tussen de watermolen "Mast" en de
Beekzijdeweg. Ook de bij Onzoel ontspringende Baasdammerbeek verliest
een relatief groot deel van zijn water na overschrijding van de
oostelijke breuk. Door de Baasdammerbeek en de nieuw gegraven leiding
in de Westermaten wordt plaatselijk sterk gedraineerd. Doch verder
stroomafwaarts wordt weer water verloren door infiltratie.
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7. GRONDWATERSTIJGHOOGTEN EN GRONDWATERSTROMING

7 .1. Horizontale grondwaterstroming

Om vast te kunnen stellen hoe het grondwater stroomt is informatie
over de ligging van het grondwatervlak ten opzichte van N.A.P. van
belang. De beste wijze om inzicht te verkrijgen in de horizontale
grondwaterstroming in een watervoerend pakket is het bestuderen van
isohypsenkaarten met lijnen van gelijke grondwaterstand (ondiep of
freatisch pakket) of grondwaterstijghoogte (diep pakket). Tijdens
voorgaande onderzoeken is onder leiding van BROKS Adviezen tweemaal
een grootscheepse momentopname verricht van grondwaterstanden,
-stijghoogten en oppervlaktewaterpeilen. Uit de isohypsenkaarten die
zijn vervaardigd aan de hand van de momentopname op 15 oktober 1984 is
af te leiden dat het grondwater globaal van oost naar west stroomt,
dus dwars op de lengte-richting van de slenk (KAARTEN 9 en10).
Door de dunne watervoerende laag waarmee de westelijke flank van de
stuwwal is bedekt stroomt grondwater naar de slenk. In de slenk kan
dit van de stuwwal toestromende water tesamen met een deel van de
grondwateraanvulling op het oostelijk gedeelte van de slenk doorzijgen
naar het diepe watervoerende pakket. In dat diepe pakket stroomt het
verder westwaarts. De westelijke breuk vormt een barriere voor deze
stroming. De dikte en het doorlaatvermogen van het diepe watervoerende
pakket zijn ten westen van deze breuk veel kleiner dan in de slenk.
Daardoor stroomt een belangrijk deel van het horizontaal aanstromende
grondwater reeds voor de breuk in opwaartse richting naar het ondiepe
watervoerende pakket en treedt ook grotendeels aan de dag. In de buurt
van de breuk treedt dus "kwel" op en ontspringen beken. In FIGUUR 8
zijn voor twee ongeveer west-oost lopende raaien doorsneden over het
grondwatervlak weergegeven (voor ligging raaien zie KAART 4).
7.2. Verticale grondwaterstroming

Met behulp van isohypsenkaarten kan eveneens inzicht worden verkregen
in de aanwezigheid van verticale grondwaterstroming, namelijk door de
stijghoogten van het freatische en het diepe grondwater met elkaar te
vergelijken (KAART 11). In vrijwel de gehele slenk is de
grondwaterstand hoger dan de grondwaterstijghoogte in het diepe
watervoerende pakket. Onder invloed van dit stijghoogteverschil treedt
er dus een neerwaarts gerichte grondwaterstroming op door de
scheidende laag tussen beide watervoerende pakketten. Op plaatsen waar
de weerstandbiedende werking van de scheidende laag groot is, treedt
in het algemeen een groot verschil op tussen de grondwaterstijghoogte
in het ondiepe en diepe watervoerende pakket. Met name is dat het
geval oostelijk van Mander en Vasse en op de winplaats Vasserheide. Op
plaatsen waar de scheidende laag tussen beide watervoerende pakketten
nagenoeg ontbreekt is het stijghoogteverschil gering maar kan de
verticale grondwaterstroming als gevolg van de geringe verticale
stromingsweerstand toch relatief groot zijn.
In het gebied ten westen van de slenk is de grondwaterstijghoogte in
het diepe watervoerende pakket ongeveer gelijk aan of hoger dan de
grondwaterstand (KAART 11). Met name in het gebied Manderveen en ten
westen van Reutum treedt een opwaartse grondwaterstroming op door de
scheidende laag.
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7.3. Variaties in de grondwaterstanden en -stijghoogten

Er zijn in het onderzoeksgebied een aantal waarnemingsputten die reeds
meer dan 25 jaar bestaan en waarin regelmatig, twee maal per maand of
wekelijks de grondwaterstijghoogte is waargenomen. Door het in grafiek
uitzetten van de waargenomen grondwaterstanden ten opzichte van N.A.P.
tegen de tijd wordt een betrouwbaar beeld verkregen van de variatie
van de grondwaterstanden in genoemde periode. Bij bestudering van deze
tijdstijghoogtelijnen (zie FIGUUR 9 en KAART 4) blijkt dat er naast
jaarlijkse seizoensfluctuatie ook algemene trends zijn te herkennen
die zich uitstrekken over periodes van meerdere jaren.
Er kunnen in het algemeen drie mogelijke hoofdoorzaken worden
onderkend voor de verandering van de grondwaterstand en -stijghoogte
in de tijd:
-variatie in de grondwateraanvulling (meteorologie, gewasverdamping);
- veranderingen in ontwatering en afwatering;
- veranderingen in de grootte van de grondwateronttrekking.
In het eindrapport "Geohydrologisch onderzoek oorzaken droogteschade
Tubbergen" (projekt 11.112) zijn de resultaten van het geohydrologisch
onderzoek beschreven waarmee de bijdrage van elk van deze drie
hoofdoorzaken is vastgesteld. Naast de hoofdoorzaken kan nog als
misschien niet onbelangrijke oorzaak worden genoemd het menselijke
ingrijpen in de geohydrologische eigenschappen van de bodem. Het
doorgraven van stoorlagen (oerbanken), diepploegen, het maken van
diepe zandwinputten en het veranderen van teelt- en hernestingswijzen
kan lokaal ook invloed hebben gehad op de grondwaterstanden.
De grondwaterstand en de stijghoogte vari~ren als gevolg van de
seizoensmatige variatie in de grondwateraanvulling. De
grondwaterstanden zijn in de winter hoger dan in de zomer omdat de
grondwateraanvulling in de winter groter is dan in de zomer. In het
gehele onderzoeksgebied blijkt het gemiddelde verschil tussen zomeren winterstand van zowel de grondwaterstand als de stijghoogte van het
diepe grondwater te liggen tussen 0,5 m en 1,5 m, met uitzondering van
de echte kwelgebieden bij Manderveen en Reuturn waar de
seizoensfluctuatie gering is (minder dan 0,5 m verschil).
De algemene trends welke uit de tijd-stijghoogtelijnen (FIGUUR 9)
zijn af te leiden zijn:
- in de jaren 1964-1968 zijn de grondwaterstanden relatief hoog;
- in de periode 1968 tot de winter 1974/75 is er een sterke daling;
- de natte winter 1974/1975 geeft een tijdelijk herstel;
- daarna is er opnieuw een voortdurende maar geringe daling tot 1981;
- van 1981 tot 1988 is er een geleidelijke stijging waarneembaar,
alleen onderbroken door de zomer van 1986;
- van 1988 tot 1990 treedt weer een scherpe daling op in de
grondwaterstanden.
Er is een duidelijke relatie tussen deze trends en het
voortschrijdende gemiddelde van de grondwateraanvulling (FIGUUR 9).
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8. BESTAANDE EN GEPLANDE GRONDWATERONTTREKKINGEN

Begin 1963 is de Waterleiding Maatschappij "Overijssel " N. V. begonnen
met de winning van grondwater ten behoeve van de produktie van
drinkwater op een winplaats aan de Voorveenseweg nabij Manderveen
(KAART 1). Deze winplaats ligt circa 500 m ten oosten van de
westelijke breuk in het gebied van de Slenk van Reutum. Het grondwater
wordt onttrokken uit pompputten die zijn geboord tot in het diepe
watervoerende pakket (KAART 12). Van 1963 tot voorjaar 1965 was de
capaciteit van het pompstation Manderveen nog vrij gering (circa
2000 m3/dag). Tussen 1965 en medio 1968 is de grondwateronttrekking op
deze winplaats opgevoerd tot een gemiddelde van circa 6000 m3/dag.
In 1967 is aan de Uelserweg tussen Mander en de Noordelijke
Manderheide (KAARTEN 1 en 12) een tweede winplaats ingericht. Medio
1968 is de waterwinning op de 2e winplaats Manderheide gestart. Het
water wordt naar het pompstation Manderveen gepompt en daar gezuiverd.
Vanaf 1970 wordt steeds in de zomer circa 2/3 deel van de
geproduceerde hoeveelheid gewonnen op de winplaats Manderheide en
circa 1/3 deel op de winplaats Manderveen en in de winter wordt deze
verhouding omgekeerd met als doel in de winter de wateroverlast door
hoge grondwaterstanden in het gebied rond de winplaats Manderveen te
bestrijden. Na 1985 wordt dit seizoensgebonden onttrekkingsregime over
de winplaatsen Manderveen en Manderheide geleidelijk verlaten
(FIGUREN 17 en 18). In de periode 1987-1990 groeide de totaal
opgepompte hoeveelheid grondwater op de winplaatsen Manderveen en
Manderheide samen van 3,3 miljoen m3/jaar naar 4,2 miljoen m3/jaar.
Van deze hoeveelheid werd in de periode 1987-1990 gemiddeld circa 55%
op Manderveen onttrokken en 45% op Manderheide.
In 1974 is aan de Beekzijdeweg ten zuiden van Vasse de winplaats
Vasserheide (KAART 12) ingericht. In 1976 is de grondwaterwinning op
deze plaats gestart. In de periode 1987-1990 bedroeg de onttrekking
gemiddeld circa 0,75 miljoen m3/jaar (FIGUUR 19).
In het Duitse deel van de slenk wordt uit verspreid liggende
pompputten (KAART 1) sinds 1978 water gewonnen voor de drinkwatervoorziening van Getelo en Itterbeek. Voor deze Duitse winning is
een vergunning aangevraagd voor 4,4 miljoen m3/jaar. Vragen over
Duitse grondwateronttrekking in het grensgebied met Nederland moeten
worden ingediend bij een werkgroep die is ingesteld door de
Duits-Nederlandse "Grenswatercommissie". In dit onderzoek konden niet
tijdig gegevens over de grootte van de Duitse onttrekking worden
verwerkt.
Er zijn in het slenkgebied geen industri~le grondwateronttrekkingen.
In droge jaren wordt er in het voorjaar en in de zomer ook grondwater
onttrokken uit pompputten welke landbouwers in het slenkgebied hebben
laten boren. In februari 1991 stonden er bij de provincie Overijssel
ongeveer 30 particulieren geregistreerd die binnen het onderzoeksgebied grondwater onttrekken. Het gaat in de meeste gevallen om één
pompput met filter in het diepe watervoerende pakket en een
pompcapactiteit van gemiddeld 50 m3 / u.
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Door de WMO is in 1973 voor de winplaats Vasserheide en in 1976 voor
de winplaatsen Manderveen en Manderheide vergunning aangevraagd voor
een onttrekking van in totaal 6 miljoen m3/jaar. Van de uitbreiding
met 1,6 miljoen m3/jaar ten opzichte van de bestaande situatie zou
1,3 miljoen m3/jaar worden gerealiseerd op de winplaats Vasserheide.
Bij berekening van de grondwaterstandsverlaging voor een gemiddeld
zomerseizoen bleek dat de uitbreiding van de onttrekking volgens de
vergunningsaanvraag vooral in het zuidelijke slenkgebied tot relatief
grote grondwaterstandsverlagingen zou leiden, met mogelijke schade
voor grondwaterafhankelijke natuurwaarden.
In opdracht van de WMO zijn door BROKS Adviezen de winningseffecten
berekend van vijf onttrekkingsscenario's waarbij de vergunningshoeveelheid van 6 miljoen m3/jaar op verschillende rnanieren over de 3
winplaatsen was verdeeld (rapporten 11.216.1 en 11.217.1). Uit deze
berekeningen konden een aantal conclusies worden getrokken:
- de verschillen tussen de berekende opbrengstveranderingen van
landbouwgewassen bij deze vijf scenario's en bij het oorspronkelijke
scenario waarvoor vergunning was aangevraagd bleken relatief gering te
zijn;
- verder bleek dat de scenario's met onttrekking op de winplaats
Vasserheide en de scenario's met een grote onttrekking op de winplaats
Manderheide een relatief grote grondwaterstandsverlaging veroorzaken
in het zuidelijke deel van de slenk; met name in het zuidelijke deel
van de slenk worden natuurwaarden aangetroffen die nadelig kunnen
worden beïnvloed door een grondwaterstandsverlagïng als gevolg van de
winning.
- grondwateronttrekking op de winplaats ~~nderheide veroorzaakt een
relatief geringe grondwaterstandsverlaging en afvoervermindering langs
de gehele westrand van de slenk;
- grondwateronttrekking op de winplaats Manderveen veroorzaakt een
relatief grote grondwaterstandsverlaging en afvoervermindering in een
beperkt gebied langs de westrand van de slenk.
Na afweging van verschillende factoren zoals effecten op natuurgebieden, landbouwschade en beschermingsaspecten heeft de WMO besloten
om vergunning aan te vragen voor een onttrekking van 4 miljoen m3/jaar
op de winplaats Manderveen en 2 miljoen m3/jaar op de winplaats
Manderheide. De onttrekkingslokatie Vasserheide zou komen te
vervallen. Bepalend in deze laatse keuze is de te verwachten negatieve
invloed die deze winning bij uitbreiding zal krijgen op belangrijke
natuurwaarden. De Begeleidingscommissie Tubbergen staat achter het
gekozen winningsscenario als zijnde de meest optimale onttrekkingsverdeling.
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Door het instellen door de WMO van een seizoensgebonden onttrekking op
beide winplaatsen zullen de negatieve effecten voor de landbouw en de
natuur zoveel mogelijk worden beperkt. De landbouw en de natuur in de
gebieden rond de winplaats Manderveen en ten westen van de slenk zijn
relatief gevoelig voor grondwaterstandsverlaging in het groeiseizoen.
Bij een over het jaar constante onttrekking treden, door niet-lineair
gedrag van het ontwateringsstelsel, met name in deze gebieden aan het
einde van het groeiseizoen grotere grondwaterstandsverlagingen op dan
aan het begin. Aan het einde van de winter treden in dit gebied lokaal
hoge grondwaterstanden op. In de oostelijke helft van de slenk zijn de
gewassen veel minder gevoelig voor grondwaterstandsverlaging. Zowel in
het groeiseizoen als in het winterseizoen liggen de grondwaterstanden
er diep onder maaiveld.
Door de WMO zal het volgende onttrekkingsscenario worden gehanteerd:
- winterhalfjaar: Manderveen 3 miljoen m3, Manderheide geen winning;
- zomerhalfjaar : Manderveen 1 miljoen m3, Manderheide 2 miljoen m3.
Een hoge onttrekking op de winplaats Manderveen in het winterseizoen
kan zorgen voor extra grondwaterstandsverlaging in de relatief natte
gebieden ten westen van deze winplaats. Er treedt geen gewasschade op
en in sommige gevallen kan een extra grondwaterstandsverlaging in het
voorjaar er voor zorgen dat de boeren eerder in het voorjaar het land
kunnen bewerken. Door een relatief lage onttrekking op de winplaats
Manderveen in het groeiseizoen wordt de grondwaterstandsverlaging in
de gevoelige gebieden rond deze winplaats beperkt ten opzichte van een
situatie met constante onttrekking. Een grote onttrekking op de
winplaats Manderheide in het groeiseizoen zal in de minder gevoelige
gebieden in de oostelijke helft van de slenk tot relatief grote
grondwaterstandsverlagingen leiden. Als gevolg van de onttrekking op
de winplaats Manderheide treden in de westelijke helft van de slenk in
een groot gebied relatief geringe geohydrologische effecten op. Mede
als gevolg van niet-stationaire effecten (geen eindverlaging bereikt
aan einde groeiseizoen) is in de gevoelige gebieden in het westen van
de slenk de negatieve invloed van een grote onttrekking op de
winplaats Manderheide in het groeiseizoen beperkt.

BROKS Adviezen, Postbus 1029, 5200 BA 's-Hertogenbosch. Tel. 073-124499

GEOHYDROLOGISCH ONDERZOEK "MANDERVEEN" EN "MANDERHEIDE" WMO 11.337

22

9. SIMULATIE VAN DIVERSE METEOROLOGISCHE SITUATIES

Uit voorgaande onderzoeken met betrekking tot het geohydrologische
systeem is gebleken dat de grondwaterstandsverlag ing als gevolg van
een onttrekking uit de slenk in vrij sterke mate wordt bepaald door
een meteorologische voorgeschiedenis en dat er ook bij een constante
onttrekking een seizoensafhankelijk winningseffect optreedt. Bij een
constante onttrekking zal in een deel van het onderzoeksgebied de
grondwaterstandsverlag ing in het winterhalfjaar in het algemeen
belangrijk kleiner zijn dan in het groeiseizoen. Vanwege de traagheid
van het systeem zal bij een identieke zomer het winningseffect na een
periode met veel natte jaren kleiner zijn dan na een periode met veel
droge jaren.
Wanneer de grondwaterstandsverlag ing bij een bepaalde gemiddelde
grondwateraanvulling wordt berekend met een model voor stationaire
grondwaterstroming krijgt men alleen een goede indruk van de
gemiddelde winningsinvloed over een bepaalde periode van bijvoorbeeld
enkele jaren. De verandering van de winningsinvloed tijdens een droog
groeiseizoen als gevolg van verandering van de ontwatering en/of
verandering van de onttrekkingsgrootte kan alleen goed worden berekend
met een model voor niet-stationaire grondwaterstroming. Bij een
bepaalde onttrekking wordt de winningsinvloed niet alleen bepaald door
de grondwateraanvulling tijdens het betreffende groeiseizoen maar ook
door de gemiddelde grondwateraanvulling tijdens de voorgaande jaren.
Daarom is besloten de winningsinvloed te berekenen gedurende een
periode van meerdere jaren waarin de grondwateraanvulling varieert.
Er is voor de effectberekeningen niet uitgegaan van een gegenereerde
fictieve tijdreeks van de grondwateraanvulling. Toegepast is de
grondwateraanvullings reeks die is gebruikt bij de ijking van het
rekenmodel. Gezocht is naar een periode van 10 jaar met een
afwisseling van droge en natte seizoenen waarbij het gemiddelde van de
grondwateraanvulling representatief is voor het gemiddelde van de
afgelopen 40 jaar. In de periode 1950 tot en met 1990 zijn grote
variaties opgetreden in het neerslagoverschot (zie ook paragraaf 7.3).
In deze periode waren er seizoenen met een extreem hoog of laag
neerslagoverschot en tevens langere perioden met een hoog of laag
gemiddeld neerslagoverschot. Het gemiddelde neerslagoverschot in de
periode 1961-1970 was zeer hoog (TABEL 2). Er kwamen geen droge zomers
voor en drie zeer natte winters (FIGUUR 10). In het decennium 19711980 trad een heel andere situatie op met een aantal droge winters en
ook enkele zeer droge zomers (FIGUUR 10). Het gemiddelde neerslagoverschot lag beduidend onder het gemiddelde van de periode 1950-1990
(TABEL 2). In de periode 1981-1990 ligt het gemiddelde neerslagoverschot weer op een normaal niveau, vergelijkbaar met de periode
1951-1960. In dit decennium zijn de zomers in het algemeen droger dan
normaal (bijvoorbeeld 1981, 1982, 1983, 1986), zelfs vergelijkbaar met
de zomers van de 70-er jaren. De meeste winters zijn echter belangrijk
natter dan normaal. Dit resulteert in een afwisseling van gemiddeld
natte jaren (1981, 1984, 1988, 1990) en gemiddeld droge jaren (1982,
1985, 1989). Op grond van deze informatie is gekozen voor de
berekening van het tijdsafhankelijke winningseffect bij de grondwateraanvulling zoals die is opgetreden in de periode 1981-1990.
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10. HET NUMERIEKE REKENMODEL
10.1. Modelgebied

Er is een numeriek rekenmodel gemaakt van het geohydrologische systeem
waarin de winplaatsen Manderveen en Manderheide zijn gelegen. Het
oostelijke deel van dit systeem bestaat uit de Slenk van Reutum die in
het oosten en noorden wordt begrensd door de stuwwal van Ootmarsum en
Uelsen-Itterbeck. Het westelijke deel van het systeem bestaat uit een
circa 1,5 km brede zone waar een deel van de grondwaterafstroming uit
de slenk wordt weggedraineerd door ontwateringsmiddelen.
Er is gekozen voor een noord-zuid geori~nteerd rekennetwerk van
vierkante rekencellen die overal 250 bij 250 m groot zijn (KAART 13).
Gekozen is voor een eenvoudig rekennetwerk ten behoeve van de eenvoud
van modelleren en ook voor het eenduidig vastleggen van lokatiegebonden informatie over topografie en bodemopbouw. Het rechthoekige
modelgebied van 10 bij 15 km wordt begrensd door de coordinaatlijnen
van de topografische kaart van Nederland x = 245.000, x a 255.000,
y = 490 . 000 en y = 505.000. Het gebied is opgedeeld in 40 bij 60
rekencellen. De noordwest- en zuidkant van het modelgebied vallen
ongeveer samen met grenzen van het geohydrologische systeem van de
Slenk van Reutum. De noordoost- en zuidwesthoek van het rechthoekige
modelgebied vallen buiten het gemodelleerde geohydrologische systeem.
De rekencellen zijn daar inactief gemaakt en functioneren dan ook niet
in het numerieke rekenproces (KAART 14 en OVERLAY 1).
10.2. Bodemopbouw

De bodemopbouw is geschematiseerd tot een systeem van 2 watervoerende
lagen, van elkaar gescheiden door een semi-permeabele laag en rustend
op een ondoorlatende basis (zie FIGUUR 11). Met het rekenmodel wordt
de horizontale grondwaterstroming in de watervoerende lagen en de
verticale stroming van grondwater tussen de watervoerende lagen
gesimuleerd.
Modellaag 1 is de schematisatie van het ondiepe watervoerende pakket
(FIGUUR 5), hoofdzakelijk bestaand uit matig fijne tot matig grove
zanden van de Formatie van Twente. Het totale horizontale
doorlaatvermogen van dit pakket is de modelparameter kOl .
De weerstand tegen verticale grondwaterstroming van de klei- en
leemlenzen in de afzettingen van de Formatie van Drente is in de
modelschematisatie samengenomen in de parameter cl.
Modellaag 2 is de schematisatie van het diepe watervoerende pakket
gevormd door de (grof)zandige afzettingen van de Formaties van Urk,
Enschede en Scheemda. Het gezamenli j ke doorlaatvermogen is
vertegenwoordigd in de modelparameter kD2. Het doorlaatvermogen kD2 is
in de Slenk van Reutum belangrij k groter dan in het gebied ten westen
van de slenk (zie ook FIGUUR 5 ).
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10.3. Modelparameters

In de KAARTEN 15 t/m 17 Z1Jn de modelparameters kDl, kD2 en cl
weergegeven zoals die per rekencel in het modelgebied zijn vastgesteld
(zie ook OVERLAY 1). Voor een goede bepaling van deze modelparameters
is in eerste instantie uitgegaan van de getalwaarden zoals die zijn
gevonden met het eerder door BROKS Adviezen gemaakte systeemmodel voor
de grondwaterstroming in de Slenk van Reuturn (BROKS Adviezen, 1986).
Met dat op analytische oplossingen gebaseerde systeemmodel werden voor
9 raaien loodrecht op de slenk gemiddelde kD-waarden en c-waarden
bepaald die, uitgaande van de berekeningsraai, representatief zijn
voor een lange strook in slenkrichting. De ruimtelijke variatie van
deze modelparameters op een meer lokale schaal kon niet met het
systeemmodel worden vastgesteld.
De ruimtelijke variatie van het doorlaatvermogen kDl (KAART 15) is zo
goed mogelijk afgeleid uit boorbeschrijvingen. Tijdens de ijking van
het numerieke gebiedsmodel is gebleken dat het doorlaatvermogen kDl in
het oostelijke en zuidelijke deel van het modelgebied kleiner is, dan
werd afgeleid uit de stationaire ijking van het systeemmodel. In het
Duitse deel van het modelgebied zijn geen variaties aangebracht in het
doorlaatvermogen kDl. Hier was op grond van de beschikbare
boorbeschrijvingen en op grond van de berekeningsresultaten geen
aanleiding toe.
De ruimtelijke variatie van het doorlaatvermogen kD2 (KAART 16) is
voor een belangrijk deel gebaseerd op de diepteligging van de top van
het xna.rien tertiair (zie KAART 2) en de ond·erkant van de scheidende

laag met het ondiepe watervoerende pakket. Het tweede watervoerende
pakket bereikt zijn grootste dikte in de omgeving van de grens met
Duitsland. Daar treedt ook de grootste sprong in dikte op bij de
breuken aan de westkant van de slenk. In het zuiden bij Reuturn is er
nauwelijks nog onderscheid tussen de pakketdikte in de slenk en in het
gebied ten westen daarvan. Het doorlaatvermogen kD2 in het Duitse deel
van het modelgebied is afgeleid uit boorbeschrijvingen en de
resultaten van enkele eenvoudige geohydrologische proeven op de Duitse
winplaatsen. Er zijn tijdens de ijking van het numerieke gebiedsmodel
slechts geringe veranderingen doorgevoerd in de oorspronkelijk
ingevoerde waarden voor het doorlaatvermogen kD2, welke waren
gebaseerd op de ijking van het systeemmodel. In het gebied buiten de
slenk ten westen van Vasse is het doorlaatvermogen kD2 kleiner dan
eerder werd bepaald met het systeemmodel.
Op kaart 5 van het rapport "Geohydrologisch onderzoek oorzaken
droogteschade Tubbergen" (projekt 11.112) is aangegeven dat er in de
Slenk van Reuturn lokaal zeer grote variaties optreden in de weerstand
van de scheidende laag tussen het ondiepe en diepe watervoerende
pakket. Met het toen gebruikte systeemmodel kon deze variatie slechts
ten dele worden gemodelleerd. Door middel van ijking van het numerieke
gebiedsmodel werd voor het gebied van de slenk een zeer grillige
verdeling gevonden voor de waarde van de weerstand cl (KAART 17). Deze
verdeling sluit goed aan bij de boorbeschrijvingen van het gebied. In
het gebied ten westen van de slenk komt de gevonden weerstandswaarde
goed overeen met die van het systeemmodel. Uit beschrijvingen van
boringen in het Duitse deel van het modelgebied is afgeleid dat de
weerstand tussen het ondiepe en diepe watervoerende pakket daar
relatief gering is.
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In de slenk ligt de grondwaterspiegel op de meeste plaatsen dieper
onder maaiveld dan in het gebied ten westen van de slenk. Daardoor
bevindt de onverzadigde zone boven de grondwaterspiegel zich buiten de
slenk op een niveau met meer fijnzandige afzettingen dan binnen de
slenk. Grofzandige afzettingen kunnen minder water vasthouden in de
onverzadigde zone dan fijnzandige afzettingen. Bij grofzandige
afzettingen kan dus meer water worden geborgen bij een stijgende
grondwaterspiegel. In het algemeen is de freatische
bergingsco~ffici!nt van een pakket grofzandige afzettingen dan ook
groter dan van een pakket met fijnzandige afzettingen. Door middel van
ijking zijn voor de freatische bergingsco~ffici~nt waarden bepaald van
0,12 en 0,20 voor respectievelijk het gebied ten westen van de slenk
en voor de slenk zelf (FIGUUR 18).
De elastische bergingsco~ffici~nt van het diepe watervoerende pakket
is afhankelijk van de dikte en de diepte van het pakket en de aard van
de afzettingen waaruit het pakket is opgebouwd. Op de tijdschaal van
de reconstructieberekeningen heeft de elastische bergingsco~ffici~nt
geen invloed op het verloop van de grondwaterstijghoogte. Voor het
gehele modelgebied is een waarde van 0,003 aangenomen, zowel in de
slenk als in het gebied ten westen daarvan. Deze waarde is hoger dan
wordt gevonden met de formule van Van der Gun.
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10.4. Randvoorwaarden

10.4.1. Grondwateraanvulling
Het neerslagoverschot is de hoeveelheid water die in de onverzadigde
zone de grens tussen wortelzone en ondergrond passeert. Het
neerslagoverschot is gelijk te stellen met het verschil tussen
neerslag enerzijds en evapotranspiratie plus interceptie plus
oppervlakkige afvoer anderzijds, en kan zowel positief als negatief
zijn. Het neerslagoverschot is globaal af te leiden uit
meteorologische gegevens over neerslag en open waterverdamping
(tegenwoordig referentie gewasverdamping). De potenti~le verdamping
kan voor veel gewassen relatief eenvoudig uit de open waterverdamping
worden afgeleid met behulp van een gewasfactor. De belangrijkste
soorten bodemgebruik in het onderzoeksgebied zijn grasland, maïsakkers
en bosgebieden. Op basis van literatuurgegevens over de potenti~le
verdamping van deze gewassen is voor het gehele onderzoeksgebied een
gemiddelde gewasfactor van 0,8 aangenomen.
De werkelijke verdamping wordt echter tevens bepaald door de
beschikbaarheid van voldoende vocht in de wortelzone. De hoeveelheid
vocht in de wortelzone is afhankelijk van de bodemfysische
eigenschappen, de diepte van de grondwaterspiegel en de neerslag. In
een situatie met een beperkte hoeveelheid vocht in de wortelzone zal
de werkelijke verdamping kleiner zijn dan de potenti~le verdamping. Er
treedt dan een zogenaamde verdampingsreductie op.
Onder grondwateraanvulling wordt verstaan de hoeveelheid water die per

tijdseenheid het freatische vlak passeert (vanuit onverzadigde zone
naar verzadigde is positief en andersom negatief). De grondwateraanvulling is een functie van het neerslagoverschot. De dikte van de
onverzadige ondergrond en de grondsoort bepalen hoe het
neerslagoverschot als funktie van de tijd vervormd wordt tot de
grondwateraanvulling als funktie van de tijd.
Voor het gehele modelgebied is het neerslagoverschot afgeleid uit
maandcijfers van de neerslag op het K.N.M.I.-station te Tubbergen en
de open waterverdamping of referentie gewasverdamping op de Vliegbasis
Twente (zie FIGUREN 12 en 13).
Voor het bepalen van het neerslagoverschot en de grondwateraanvulling
in de tijd zijn voor drie delen van het modelgebied verschillende
technieken gebruikt (zie KAART 19). In een groot deel van de slenk
zijn er diepe grondwaterstanden. Er kan geen capillaire opstijging van
grondwater plaatsvinden vanaf het freatische vlak tot in de
wortelzone. De hoeveelheid vocht in de wortelzone wordt alleen bepaald
door de neerslag. De werkelijk~ verdamping is steeds kleiner dan de
potenti~le verdamping. In zéér droge zomers treedt een extra
verdampingsreductie op. De werkelijke verdamping is bepaald met een
gewasfactor van 0,6 of 0,75 voor respectievelijk de open waterverdamping of de referentie gewasverdamping. Voor de zomers van de
jaren 1959, 1971, 1976, 1982, 1983, 1986 en 1989 is een extra
verdampingsreductie toegepast. Gesteld is dat de werkelijke verdamping
in die zomers gelijk is aan 0,5 maal de open waterverdamping of 0,63
maal de referentie gewasverdamping.
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In het gebied ten westen van de slenk kan door de relatief ondiepe
grondwaterstanden altijd capillaire opstijging van grondwater tot aan
de wortelzone plaatsvinden. Er is een gewasfactor van 0,8 of 1,0
genomen bij de bepaling van de werkelijke verdamping uit respectievelijk de open waterverdamping of de referentie gewasverdamping.
Rond de winplaats Manderveen en westelijk van Reutum is er in de slenk
meestal een zodanige grondwaterstandsdiepte dat er capillaire
opstijging mogelijk is tot aan de wortelzone. In zeer droge zomers
en/of in zomers tijdens perioden met een laag langjarig gemiddeld
neerslagoverschot daalt de grondwaterstand echter zover dat geen
capillaire opstijging tot aan de wortelzone meer kan optreden,
waardoor er vochttekorten ontstaan en er verdampingareductie optreedt.
Vooral normale jaren is de werkelijke verdamping in deze gebieden
bepaald op respectievelijk 0,8 maal de open waterverdamping of 1,0
maal de referentie gewasverdamping. Voor de zomers van de jaren 1959,
1971 t/m 1975, 1977 t/m 1983, 1986 en 1989 is de werkelijke verdamping
in die gebieden bepaald op 0,7 maal de open waterverdamping of 0,87
maal de referentie gewasverdamping. In de zeer droge zomer van 1976 is
de werkelijke verdamping bepaald op 0,6 maal de open waterverdamping.
De grootte van de verdampingareductie in zeer droge zomers is bepaald
door reconstructie van het grondwaterstandsverloop tijdens deze
zomers.
In gebiedsdelen met een ondergrond zonder vermogen tot belangrijke
capillaire opstijging naar de wortelzone kan geen negatieve
grondwateraanvulling plaatsvinden. Dat is met name het geval in
gebiedsdelen met een grote grondwaterstandsdiepte onder maaiveld. Dit
geldt voor vrijwel de gehele slenk (zie KAART 19). In maanden met
verdampingaoverschot wordt de grondwateraanvulling gelijk nul gesteld.
In de volgende maanden met een neerslagoverschot wordt het
verdampingaoverschot van de voorgaande maand van het neerslagoverschot
afgetrokken (FIGUUR 14). Bij langdurige droogteperioden in zeer droge
zomers kan er door grote bergingaverandering in de onverzadigde zone
een belangrijk verschil optreden tussen neerslagoverschot en
grondwateraanvulling. Voor gebieden met een onverzadigde zone met een
relatief groot vermogen tot capillaire opstijging is de
grondwateraanvulling gelijk gesteld aan het neerslagoverschot. In dat
geval kan de grondwateraanvulling dus ook negatief zijn
(zie FIGUREN 15 en 16).
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10.4.2. Grondwaterwinning
De grondwaterwinningen die als zodanig in het rekenmodel z~Jn
opgenomen, zijn die op de winplaatsen Manderveen, Manderheide en
Vasserheide van de WMO en de onttrekkingen op de Duitse winplaatsen
Dopheide en Balderhaarmoor (KAART 20).
De onttrekkingshoeveelheden op de Nederlandse winplaatsen z~Jn per
kwartaal ingevoerd (FIGUREN 17 t/m 19). De winplaats Manderveen is
opgestart in 1963, de winplaats Manderheide in 1968 en de winplaats
Vasserheide in 1976. De grootte van de Duitse onttrekkingen is niet
goed bekend. Er werden geen onttrekkingscijfers verstrekt toen daaromy
werd verzocht. Ook het inschakelen van de Provincie Overijssel bij het
verkrijgen van Duitse onttrekkingscijfers leidde niet tijdig tot
resultaat.
.
·
Op basis van summiere gegevens is een zo goed mogelijke
schatting gedaan (FIGUUR 20). In de rekensimulaties is op beide
winplaatsen vanaf 1 januari 1978 een constante onttrekking van
1100 m3/dag ingezet (samen 800.000 m3/jaar), vanaf 1984 tot 1990
groeiend tot 2500 m3/dag (samen 1.800.000 m3/jaar).
De grondwaterwinningen voor beregening in de landbouw zijn niet als
onttrekking verwerkt. Voor de landbouwgebieden is bij de keuze van de
gewasfactor (zie paragraaf 10.4.1.) rekening gehouden met een relatief
hoge werkelijke verdamping als gevolg van beregening uit grondwater.
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10.4.3. Drainerende en infiltrerende waterlopen
De waterlopen binnen het modelgebied die een belangrijke invloed
hebben of kunnen hebben op de grondwaterstroming zijn afzonderlijk
gemodelleerd.
De Mosbeek, de Onderbeek, de Elsenbeek, de Heinemansbeek, het
benedenstroomse deel van de Schoehuisbeek, de Baasdammerbeek en de
benedenstroomse takken van de gegraven waterlopen in het Duitse deel
van het modelgebied zijn met de •river•-module in MODFLOW gemodelleerd
(KAARTEN 7 en 21). Met de "river•-module kan zowel drainage naar als
infiltratie uit waterlopen worden gesimuleerd. De invloed van een
dergelijke waterloop op de grondwaterstand ter plaatse wordt
gesimuleerd met behulp van een niet-lineaire relatie tussen de
grondwaterstand en de drainage van grondwater naar de betreffende
waterloop. Wanneer een grondwaterstand wordt berekend die hoger is dan
de bodem van de waterloop dan wordt een drainage of infiltratie
gesimuleerd volgens een lineaire relatie met de grondwaterstand. Die
relatie wordt bepaald door de radiale en intredeweerstand van de
betreffende waterloop. Wanneer een grondwaterstand wordt berekend
onder het bodemniveau van de waterloop dan wordt een constante
infiltratie gesimuleerd die wordt bepaald door de radiale en
intredeweerstand van de waterloop en het oppervlaktewaterpeil boven de
bodem van de waterloop (zie FIGUUR A).

GRONDWATERSTAND T.O.V. GEMIDDELD WATERPEIL

GEMIDDELD WATERPEIL
ONTWATERING

INFILTRATIE

NIVO BOOEM

AGUUR A:. DRAINAGE-/INFILTRATIEFUNCTIE HOOFDWATERLOPEN
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De belangrijke waterlopen die alleen kunnen draineren of na een
beperkte duur met infiltratie droogvallen zijn met de "drain"-module
in MODFLOW gemodelleerd (zie KAART 21). Dit zijn zijtakken van de
Onderbeek, het bovenstroomse deel van de Scheehuisbeek en de
bovenstroomse takken van de gegraven waterlopen in Duitsland. De
invloed van een dergelijke waterloop op de grondwaterstand ter plaatse
wordt gesimuleerd met behulp van een niet-lineaire relatie tussen de
grondwaterstand en de drainage van grondwater naar de betreffende
waterloop. Wanneer een grondwaterstand wordt berekend die hoger is dan
het ontwateringsniveau van de waterloop dan wordt een drainage
gesimuleerd volgens een lineaire relatie met de grondwaterstand. Die
relatie wordt bepaald door de radiale en intredeweerstand van de
betreffende waterloop. Wanneer een grondwaterstand wordt berekend
onder het opgelegde ontwateringsniveau dan simuleert het rekenmodel
een vrije grondwaterspiegel zonder interactie met het oppervlaktewater
(zie FIGUUR B).

GRONDWATERSTAND T.O.V. GEMIDDELD WATERPEIL

GEMIDDELD WATERPEIL
ONTWATERING

NIVO BODEM

FIGUUR 8: DRAINAGEFUNCTIE HOOFDWATERLOPEN
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Voor elke rekencel met hoofdwaterlopen is aan de hand van dwarsprofielen het totale natte oppervlak van de waterlopen binnen de cel
bepaald (KAART 22) en het bodemniveau ten opzichte van NAP. Daarbij is
gebruik gemaakt van gegevens die zijn verstrekt door het Waterschap
Regge en Dinkel en van informatie verkregen uit een in het kader van
dit onderzoek uitgevoerde korte veldverkenning ter plaatse. In alle
hoofdwaterlopen is een in de tijd constant waterpeil opgelegd. De
waterpeilen zijn bepaald aan de hand van stuwpeilen of gerelateerd aan
de gegeven hoogwaterlijn. Uit afvoermetingen op de Mosbeek, de
Elsenbeek, de Onderbeek en de Reinemansbeek (zie FIGUUR 7) blijkt dat
gedurende het jaar zeer grote afvoerfluctuaties en dus peilfluctuaties
kunnen optreden. De perioden met een verhoogde afvoer zijn echter van
korte duur ten opzichte van de perioden met een vrij constante afvoer.
Voor het ontwateringaniveau van de drainerende hoofdwaterlopen is het
gemiddelde waterpeil in de betreffende waterloop gekozen. In het model
verandert het ontwateringaniveau niet onder invloed van de grootte van
de drainage.
Voor de benedenstroomse takken van de Nederlandse beken en voor de
gegraven waterlopen op Duits grondgebied (KAART 23) is met behulp van
de formule van Ernst een radiale weerstand bepaald van 0,05 dagen tot
0,25 dagen. Op basis van algemeen gangbare waarden voor de intredeweerstand van dergelijke drainerende waterlopen is een radiale- plus
intredeweerstand opgelegd van 1 dag.
De intredeweerstand van de infiltrerende beken in de slenk is
ondermeer afhankelijk van het dwarsprofiel, de stroomsnelheid, de
slibafvoer en de mate en duur van de infiltratie. De intredeweerstand
van de beken in het slenkgebied kon deels worden geijkt door
vergelijking van de door het model berekende infiltratie van
oppervlaktewater met de uit afvoermetingen afgeleide infiltratie (zie
KAART 8). Voor de Mosbeek is een weerstand bepaald van 1 dag in het
nieuw gegraven stuk bij Mander en Wennerkamp tot 10 dagen oostelijk
van Mander. De intredeweerstand van de Onderbeek is 2 dagen en van de
Baasdammerbeek 2 tot 4 dagen.
10.4.4. Detailontwatering
In werkelijkheid wordt behalve door rivieren en beken, die zoals
hiervoor beschreven in het model zijn opgenomen, ook ontwaterd door
kleine beken, sloten en greppels. De grootte van de ontwatering is
afhankelijk van de grondwaterstand, de afstand tussen de
ontwateringsmiddelen, het doorlaatvermogen van het ondiepe
watervoerende pakket en de groottè van de radiale- plus
intredeweerstand van de ontwateringsmiddelen. Pe~ rekencel dient een
gemiddelde ontwateringafunctie te worden opgesteld. Door hiervoor een
niet-lineaire functie te nemen kan het in werkelijkheid complexe
ontwateringsstelsel in zo'n cel adequaat worden gemodelleerd. Het
ontwateringastelsel is tijdens de periode die wordt doorgerekend
(1950-1990) lokaal belangrijk veranderd. Met name in de omgeving van
de winplaats Manderveen ligt het ontwateringaniveau tegenwoordig
dieper dan vroeger en zijn een vrij groot aantal sloten en greppels
verdwenen (zie ook paragraaf 6.2.). Besloten is om de rekenperiode in
twee delen te splitsen (1950-1980 en 1981-1990) met een verschillend
ontwateringsstelsel.
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Voor een aantal deelgebieden in het onderzoeksgebied is een schatting
gemaakt van de bijdrage aan de totale drainageweerstand van de twee
verschillende drainagesystemen:
- tertiaire drainagesysteem: sloten en ondiepe beken;
- kwartaire drainagesysteem: greppels en ondiepe sloten.
Dit is gedaan voor zowel de situatie van de 60-er en begin 70-er jaren
als voor de situatie in de tweede helft van de jaren '80. De
ontwateringssituatie tijdens de 60-er en begin 70-er jaren is
representatief gesteld voor de periode 1950-1980. De tegenwoordige
ontwateringssituatie is representatief gesteld voor de periode 19811990. Voor iedere rekencel waarin gebiedsantwatering is gemodelleerd
zijn ontwateringsniveau's bepaald waarboven het tertiaire en kwartaire
ontwateringssysteem begint te functioneren. Deze ontwateringsniveau's
zijn gerelateerd aan een referentieniveau ten opzichte van N.A.P. Als
referentieniveau is het gemiddelde maaiveldniveau binnen de rekencel
genomen (zie KAART 24).
Voor de periode 1950-1980 Z1Jn drie deelgebieden bepaald met een
verschillende drainageweerstand voor de tertiaire en kwartaire
ontwatering (KAARTEN 25 en 26). De kleinste drainageweerstanden vindt
men in de relatief laag gelegen kwelgebieden westelijk van de
winplaats Manderveen en westelijk van Reutum. Het ontwateringsniveau
van de tertiaire en kwartaire ontwatering ligt gemiddeld op
respectievelijk 75 cm en 40 cm onder maaiveld (zie FIGUUR C). In
enkele lage gebieden is het kwartaire ontwateringsstelsel niet
voldoende om de grondwaterspiegel in een natte winter beneden maaiveld
te houden. Periodiek treedt inundatie op. Het effect van deze
inundatie op de grondwaterstanden wordt in het model gesimuleerd door
een zeer kleine drainageweerstand die begint te functioneren wanneer
de grondwaterspiegel tot maaiveld stijgt.
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FIGUUR C: GEBIEDSONTWATERINGSFUNCTIE VROEGERE SITUATIE (1950-1980)
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In de huidige situatie ( periode 1981-1990 ) ligt het ontwateringsniveau
in het algemeen dieper onder maaiveld dan vroeger. Met name in de
relatief laag gelegen kwelgebieden heeft men getracht de ontwatering
te verbeteren door de aanleg van enkele diepe sloten met een waterpeil
op een niveau van meer dan 1 m onder maaiveld. Het dichte net van
ondiepe sloten en greppels kon daardoor deels verdwijnen. Daardoor is
in die gebieden de drainageweerstand van de tertiaire kwartaire
ontwateringsmiddelen toegenomen . Rond de winplaats Manderveen ligt,
beginnend in de droge jaren '70, de gemiddelde grondwaterstand
tegenwoordig op een lager niveau dan voor de onttrekking op de
winplaatsen Manderveen en Manderheide . In die omgeving z i jn relatief
veel sloten en greppels komen te vervallen . Voor de huidige situatie
zijn drie deelgebieden bepaald met een verschillende drainageweerstand
voor de kwartaire en tertiaire ontwateringsmiddelen
(KAARTEN 27 en 28). De drainageweerstanden in de gebieden rond de
winplaats Manderveen en ten westen van Reutum zijn groter dan in de
vroegere situatie . In deze gebieden ligt het ontwateringaniveau van de
tertiaire en kwartaire ontwatering op respectievelijk 1,25 m en 0,5 m
onder maaiveld (zie FIGUUR D) . In de van nature minder natte gebieden
zijn de ontwateringsniveaus gelegd op respectievelijk 1,0 m en 0,5 m
onder. maaiveld (FIGUUR E).
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FIGUUR D: GEBIEDSONTWATERINGSFUNCTIE KWELGEBIEDEN
TEGENWOORDIGE SITUATIE (1981 -1990)
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FIGUUR E: GEBIEDSONTWATERINGSFUNCTIE OVERIGE GEBIEDEN
TEGENWOORDIGE SITUATIE (1981 -1990)
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10.4.5. Modelranden
Een numerieke oplossing van de grondwaterstroming is alleen mogelijk
wanneer aan de rekencellen op de randen van het gemodelleerde gebied
een randvoorwaarde wordt toegekend. Als randvoorwaarde kunnen fungeren
een opgelegde grondwaterstijghoogte, een opgelegde grondwaterstroming
of een opgelegde relatie tussen de grondwaterstijghoogte en de
grondwaterstroming. In modellaag 1 is aan de oostrand van de slenk een
grondwaterinstroming opgelegd (zie KAART 29). Deze instroming bestaat
uit het gedeel van de grondwateraanvulling op de zeer slecht
doorlatende stuwwal dat door de dunne deklaag in westelijke richting
tot afstroming komt. Een deel van deze grondwaterstroming wordt
weggedraineerd door de beken die op de stuwwal ontspringen.
B.ij eerder onderzoek is met het systeemmodel voor de gehele oostkant
van de slenk globaal de verhouding bepaald tussen de naar de slenk
ondergronds tot afstroming komende grondwateraanvulling en de lokaal
op de stuwwal gedraineerde hoeveelheid. Deze verhouding is overgenomen
in het hier gebruikte gebiedsmodel. Anders dan in het systeemmodel is
er een grotere variatie aangebracht tussen deze verhouding in de
beekdalen en in de gebieden tussen de beekdalen. In de beekdalen is
het aandeel dat ondergronds afstroomt relatief klein, daarbuiten
relatief groot. Omdat in het Duitse deel van het modelgebied nergens
beken ontspringen op de stuwwal is aangenomen dat de
grondwateraanvulling op de stuwwal daar in zijn geheel ondergronds tot
afstroming komt. Wanneer ook de afstand vanaf de oostrand van de slenk
totaan de waterscheiding op de stuwwal in rekening wordt gebracht, kan
per rekencel een factor worden bepaald die de relatie aangeeft tussen
de gemiddelde grondwateraanvulling op de stuwwal en de
grondwaterinstroming per strekkende meter vanaf de stuwwal (KAART 29)
Bij ijking van het systeemmodel werd gevonden dat het voortschrijdend
gemiddelde van de grondwateraanvulling over 5 jaar een goed beeld
geeft van de tijdsafhankelijke instro~ing vanaf de stuwwal
(FIGUUR 21). Per rekencel op de oostrand van het modelgebied is een
tijdreeks van de grondwaterinstroming gegenereerd door dit voortschrijdende gemiddelde te vermenigvuldigen met bovengenoemde factor.
In de omgeving van Reuturn is de richting van de grondwaterstroming van
noordoost naar zuidwest (zie KAART 9). Er treedt daar grondwateruitstroming op over de zuidrand van het modelgebied. Langs de zuidrand
van het modelgebied is een in de tijd constante grondwaterstand
opgelegd. Deze grondwaterstand is afgeleid uit isohypsenkaarten en
tijdstijghoogten van waarnemingsputten in de direkte omgeving. Ook
langs de westrand van het modelgebied is een in de tijd constante
grondwaterstand opgelegd. In de noordwesthoek van het model stroomt
het grondwater evenwijdig aan de modelrand. Daar is een
grondwaterinstroming opgelegd gelijk aan nul.
In modellaag 2 is langs de gehele oostrand van de slenk en in de
noordwesthoek van het modelgebied een grondwaterinstroming gelijk aan
nul opgelegd (KAART 30). Omdat de stuwwal zeer slecht doorlatend is,
komt er in het diepe watervoerende pakket vrijwel geen water over de
oostrand van de slenk. Aan de zuidrand en aan de westrand van het
modelgebied is een in de tijd constante grondwaterstijghoogte
opgelegd. De opgelegde grondwaterstijghoogten zijn afgeleid uit
isohypsenkaarten en tijdstijghoogtelijnen.
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11.1JKING NUMERIEK MODEL
11.1. Het ijkingsproces

Het rekenmodel is geijkt voor niet-stationaire grondwaterstroming door
reconstructie van het gemeten verloop van de grondwaterstanden en
-stijghoogten gedurende de periode 1966-1990. De grondwaterstijghoogten zijn berekend met tijdsintervallen van drie maanden.
Voor 16 representatieve lokaties van waarnemingsputten in het
modelgebied is getracht om een zo goed mogelijke dekking te krijgen
tussen de berekende en de gemeten grondwaterstijghoogten in het eerste
en tweede watervoerende pakket. Er is gekeken naar het gemiddelde
niveau van de grondwaterstijghoogte, seizoensfluctuaties, het gedrag
tijdens extreem natte en droge perioden, trends met een langere
termijn en veranderingen als gevolg van een verandering in de
winningshoeveelheid. Per lokatie is ook gekeken naar het
stijghoogteverschil over de weerstandbiedende laag (opwaartse of
neerwaartse lek).
Het ijkingsproces kon aanzienlijk worden versneld door voor een
gemiddelde situatie het ruimtelijke beeld van de grondwaterstanden en
-stijghoogten zo goed mogelijk te reconstrueren met een model voor
stationaire grondwaterstroming. Van peilbuizen met ononderbroken
waarnemingsreeksen is de gemiddelde grondwaterstand en/of -stijghoogte
bepaald gedurende de periode 1 april 1981 tot 1 april 1984. In die
periode waren trendmatige veranderingen in de grondwaterstanden en
-stijghoogten gering. Als invoer voor de berekeningen is de gemiddelde
grondwateraanvulling, instroming en grondwateronttrekking over
genoemde periode genomen. De berekende isolijnen zijn vergeleken met
het gemiddelde van de metingen.
Tijdens de ijking is het rekenmodel op de navolgende punten aangepast
ten opzichte van de uitgangssituatie:
- een belangrijke vergroting van de weerstand cl in de oostelijke
helft van de slenk;
- verkleining van het doorlaatvermogen kDl in het oostelijke en
zuidelijke deel van het modelgebied ;
- verkleining van het doorlaatvermogen kD2 in het gebied buiten de
slenk ten zuidwesten van de winplaats Manderveen;
- het aangeven van deelgebieden met een verschillende waarden voor de
freatische bergingscoêfficiênt;
- verfijning in de verdeling van de instroming over de oostrand van
het modelgebied;
- toepassing van verschillende drainagefuncties voor modellering van
de vroegere en de huidige detailontwatering;
- vergroting van de radiale- plus intredeweerstand van de beken in het
Nederlandse deel van het slenkgebied;

BROKS Adviezen, Postbus 1029, 5200 BA 's-Hertogenbosch . Tel. 073-124499

GEOHYDROLOGISCH ONDERZOEK "MANDERVEEN" EN "MANDERHEIDE"'WMO 11.337

36

11.2. Reconstructie tijdstijghoogtelijnen

11.2.1. Algemeen
Van een groot aantal waarnemingsput ten, zowel in als ten westen van de
Slenk van Reutum, is het gedurende de periode 1966-1990 gemeten
verloop van de grondwaterstand en en -stijghoogten gereconstrueerd . Met
het numerieke rekenmodel wordt voor het centrum van iedere rekencel
het verloop van de grondwaterstijg hoogte in de tijd bepaald onder
inv-loed van meteorologie, onttrekking en ontwatering. Omdat de centra
van de rekencellen meestal niet samenvallen met de lokaties van de
waarnemingsput ten zijn door middel van interpolatie tussen rekencellen
de berekende stijghoogtereek sen ter plaatse van de waarnemingsput ten
gegenereerd. De waarnemingsput ten waarvan de gereconstrueerd e
tijdstijghoogte lijnen in dit rapport zijn opgenomen, zijn aangegeven
op KAART 4.
11.2.2. Ten westen van de winplaats Manderveen (buiten de slenk)
De tijdstijghoogte lijnen van waarnemingsput 28EP38 (KAART 4) tonen
frequente fluctuaties in de grondwaterstijg hoogten (FIGUUR 22). Dit is
kenmerkend voor een snel reagerend lokaal neerslag-afvoer systeem
waarbij iedere bui direkt een verhoging van de grondwaterstand
veroorzaakt. Er treden geen trendmatige veranderingen op in de periode
1973-1990. De grondwaterstijg hoogte in het diepe pakket is enkele
decimeters hoger dan de grondwaterstand (opwaartse lek). Het
reke!l..model simuleert goed het gemiddelde niveau van de gemeten

grondwaterstand en en -stijghoogten. De berekende seizoensfluctua ties
zijn in de 70-er jaren wat te klein. Omdat gewerkt is met kwartaalgemiddelden van de grondwateraanv ulling kunnen de snelle reacties van
de grondwaterstijg hoogten op iedere bui niet worden berekend. Het
berekende verschil tussen de grondwaterstand en de diepe
grondwaterstijg hoogte komt overeen met de metingen.
Waarnemingsput 28EP24 heeft alleen een waarnemingstil ter in het diepe
watervoerende pakket (FIGUUR 23). De grondwaterstijg hoogte bij 28EP24
komt iedere winter tot aan maaiveld. Voor de periode 1982-'85 wordt
een iets te lage stijghoogte berekend. Het berekende stijghoogteverschil over de scheidende laag is gering.
Het waarnemingstil ter van put 28FP03 bevindt zich in het ondiepe
watervoerende pakket. De werkelijke grondwaterstand wordt bijna iedere
winter begrensd door de detailontwateri ng (FIGUUR 24). Er treden in de
periode 1966-1990 geen trends op. De berekende grondwaterstand en voor
de winterseizoene n van de periode 1977-1983 zijn iets lager dan
gemeten. Put 28FP94 heeft twee filters in het diepe watervoerende
pakket .. Af en toe stijgt de grondwaterstijg hoogte tot boven maaiveld
(FIGUUR 25). In 1989 en 1990 daalt de grondwaterstijg hoogte vrij sterk
door de toegenomen onttrekking op de winplaats Manderveen. Omdat met
kwartaalcijfers wordt gewerkt is het grillige verloop van de gemeten
grondwaterstijg hoogte onder invloed van winningsvariat ies moeilijk met
het model te volgen. Door de nabijheid van de winplaats Manderveen
treden onnauwkeurighe den op als gevolg van de grove modellering. De
onttrekking is verdeeld over twee rekencellen zodat het effect van
meerdere pompputten op de grondwaterstijg hoogte op zo'n korte afstand
niet goed kan worden gesimuleerd.
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11.2.3. Nabij de winplaats Manderveen (in de slenk)
Waarnemingsput 28FP16 heeft alleen een filter in het diepe
watervoerende pakket (FIGUUR 26). De grondwaterstijghoogte is in 1990
circa 2 m lager dan in 1968. In een situatie zonder onttrekking op de
winplaats Manderveen (is het geval in de tweede helft van 1968) is de
grondwaterstijghoogte ter plaatse hoger dan de grondwaterstand.
Bij waarnemingsput 28FP95 (KAART 4) is de grondwaterstand steeds
ongeveer 0,5 m hoger dan de grondwaterstijghoogte in het diepe
watervoerende pakket (FIGUUR 27). Alleen in een zeer natte winter met
een normale tot natte voorgeschiedenis (1988) stijgt de
grondwaterstand tot minder dan 1 m onder maaiveld en kan lokaal
ontwatering optreden. De overeenkomst tussen de berekende en gemeten
grondwaterstijghoogten is vrij goed, vooral na 1983. In 1977 is er een
vrij groot verschil tussen de berekende en de gemeten grondwaterstand.
Bij de gebruikte algoritmen ter bepaling van de grondwateraanvulling
in de tijd treedt in dit jaar op deze plek waarschijnlijk een
belangrijke afwijking op tussen de werkelijke en de gemodelleerde
grondwateraanvulling.
In de 60-er jaren lag waarnemingsput 28FP30 in een nat gebied met
ondiepe grondwaterstanden (FIGUUR 28). Tegenwoordig varieert de
grondwaterstand tussen 0,5 m en 2 m onder maaiveld. De reconstructie
met het rekenmodel is vrij goed. De grondwaterstanden in het
winterhalfjaar zijn in het algemeen iets te laag. Tijdens extreem
droge seizoenen (1976) treden verschillen op tussen gemeten en
berekende grondwaterstanden. In deze seizoenen treedt een sterke
uitdroging op van de onverzadigde zone. De gemodelleerde grondwateraanvulling, die met een relatief eenvoudig algoritme is afgeleid uit
het neerslagoverschot, wijkt in dergelijke situaties waarschijnlijk af
van de werkelijk opgetreden grondwateraanvulling.
11.2.4. Rond Mander en nabij de winplaats Manderheide (in de slenk)
Onder invloed van meteorologie en onttrekking treedt bij put 28FP29
tussen 1966 en 1980 een trendmatige daling van de grondwaterstijghoogten op van enkele meters (FIGUUR 29). Tot eind 60-er jaren
trad lokaal drainage op naar ontwateringsmiddelen. Tussen 1980 en 1988
stijgt de grondwaterstand geleidelijk maar blijft ook in de natte
winter van 1988 meer dan 1 m onder maaiveld. De reconstructie met het
rekenmodel is over de gehele periode vrij goed. De grootste afwijking
treedt op in het droge jaar 1976.
Het gemeten verloop van de grondwaterstijghoogten in waarnemingsput
28FP33 (FIGUUR 30) vertoont veel overeenkomst met dat in
waarnemingsput 28FP29. De start van de onttrekking op de winplaats
Manderheide in het voorjaar van 1968 is goed te zien in het gemeten
stijghoogteverloop. Het berekende verloop sluit redelijk aan bij de
metingen. Vrij grote verschillen treden op tijdens en na het droge
jaar 1976 en in de zomers van 1981, 1982 en 1983. De berekende
.grondwaterstanden in de periode 1966-1972 zijn een aantal decimeters
te hoog.
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Het verloop van de grondwaterstijghoogte in waarnemingsput 28FP32
vertoont veel gelijkenis met beide voorgaande reeksen (FIGUUR 31). Ook
hier treden in de periode 1981-1983 de grootste verschillen op tussen
de berekende en de gemeten grondwaterstanden en -stijghoogten. Als
gevolg van bergingseffecten in de dikke onverzadigde zone (meer dan
4 m) treedt vanaf de 70-er jaren een verschuiving van enkele maanden
op tussen het berekende en het gemeten verloop van de grondwaterstanden in de tijd.
11.2.5. Tussen Vasse en de winplaats Vasserheide (in de slenk)
Het berekende verloop van de grondwaterstanden en -stijghoogten bij
waarnemingsput 28FP77 (KAART 4) komt vrij goed overeen met de metingen
(FIGUUR 32). Er treedt een vrij sterke daling op in 1976 die deels het
gevolg is van de start van de onttrekking op de winplaats Vasserheide.
De berekende grondwaterstanden zijn in de zomer in het algemeen wat te
hoog. Dit wordt deels veroorzaakt door een te grote invloed van een
nabijgelegen infiltrerende waterloop die op deze schaal moeilijk
nauwkeurig kan worden gemodelleerd.
Waarnemingsput 28FP25 heeft alleen een waarnemingsfilter in het diepe
watervoerende pakket (FIGUUR 33). De berekende grondwaterstijghoogte
komt vanaf 1975 heel goed overeen met de metingen. De berekende
grondwaterstand is circa 3 m hoger dan de diepe grondwaterstijghoogte.
11.2.6. Nabij en zuidelijk van de winplaats Vasserheide (in de slenk)

De start van de onttrekking op de winplaats Vasserheide is goed
waarneembaar in het gemeten verloop van de grondwaterstijghoogte in
waarnemingsput 28FP58 (FIGUUR 34). De berekende grondwaterstanden zijn
in het winterseizoen iets te laag. Verder treden er in de periode
1976-1978 verschillen op tussen de berekende en de gemeten
grondwaters tanden.
Het gemeten verloop van de diepe grondwaterstijghoogte in
waarnemingsput 28FP88 komt goed overeen met de metingen (FIGUUR 35).
Ondiep wordt een te geringe seizoensfluctuatie berekend in de
grondwaterstanden. Wellicht is lokaal sprake van een geringe
freatische bergingsco~ffici~nt. Verder kan de bijzondere ligging van
28FP88 een rol spelen, namelijk juist in een gat in het
weerstandbiedende pakket (zie KAARTEN 4 en 9).
11.2.7. Westelijk van Vasse en Vasserheide (buiten de slenk)
Ter plaatse van de waarnemingsputten 28FP73 en 28FP113 treden geen
trendmatige veranderingen op in het verloop van de grondwaterstanden
en -stijghoogten (FIGUREN 36 en 37). De reconstructie met het
rekenmodel is vrij goed. Omdat met kwartaalcijfers wordt gewerkt
kunnen de hoge grondwaterstanden tijdens zeer natte perioden in het
winterseizoen niet goed worden berekend.
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11.3. Reconstructie isohypsenbeelden
Voor een gemiddelde situatie is het ruimtelijke beeld van de
grondwaterstanden en -stijghoogten zo goed mogelijk gereconstrueerd
door middel van berekeningen voor stationaire grondwaterstroming. Met
het model voor stationaire grondwaterstroming is het gemiddelde van de
gemeten grondwaterstanden en -stijghoogten gedurende de periode
1 april 1981 tot 1 april 1984 gereconstrueerd. In deze periode traden
vrijwel geen trendmatige veranderingen op. De gemiddelde
grondwateraanvulling tijdens deze periode was in de slenk iets hoger
en ten westen van de slenk iets lager dan het gemiddelde van de
periode 1981-1990 (zie ook TABEL 2).
De berekende isolijnen van gelijke grondwaterstand hebben een zeer
grillig verloop in het Nederlandse deel van de slenk (KAART 31 en
OVERLAY 2). Het isohypsenbeeld wordt sterk heinvloed door de zeer
grote variaties in de weerstand van de scheidende laag tussen het
ondiepe en diepe watervoerende pakket (zie ook KAART 17). Op de meeste
plaatsen is er een goede overeenkomst tussen de berekende
grondwaterstanden en het gemiddelde van de metingen. Het berekende
isohypsenbeeld vertoont grote overeenkomst met het isohypsenbeeld dat
is bepaald aan de hand van de momentopname op 15 oktober 1984 (zie
KAART 9). Een direkte vergelijking van de berekende gemiddelde
grondwaterstanden en de gemeten grondwaterstanden op 15 oktober 1984
is niet mogelijk . De momentopname van 15 oktober 1984 vond plaats na
een periode van 6 weken met een zeer hoog neerslagoverschot.
In het berekende isohypsenbeeld van de diepe grondwaterstijghoogte is
de invloed van de onttrekking op de winplaatsen Manderveen,
Manderheide en Vasserheide herkenbaar (KAART 32). De berekende
stijghoogten in de oostelijke helft van de slenk zijn in het algemeen
enkele decimeters hoger dan het gemiddelde van de gemeten
stijghoogten.
Voor de berekende gemiddelde situatie april 1981-1984 is tevens de
gemiddelde lek berekend door de scheidende laag tussen het ondiepe en
diepe watervoerende pakket (KAART 33 en OVERLAY 2). Afgezien van het
gebied ten noordwesten van de winplaats Manderveen treedt overal in de
slenk een neerwaartse lek op door de scheidende laag. De neerwaartse
lek is het grootst langs de oostkant van de slenk, in de gebieden met
lage weerstand cl en op de winplaats Manderveen . Ten westen en
noordwesten van de winplaats Manderveen en ten westen van Reutum
treedt met name in het breukengebied een sterke opwaartse lek op door
de scheidende laag, tot meer dan 3 mm/dag. Zuidelijk van de winplaats
en westelijk van Vasse is de opwaartse lek in het gebied ten westen
van de slenk gering.
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11.4. Betrouwbaarheid van de modelparameterwaarden

De ijkbaarheid van de modelparameters kDl, kD2 en cl in het
Nederlandse deel van de slenk is goed. Het niveau van de
grondwaterstanden ten opzichte van de oppervlaktewaterpeilen wordt
vrij sterk bepaald door de grootte van het doorlaatvermogen kDl. Het
grillige verloop van de grondwaterstanden over het slenkgebied en de
stijghoogteverschillen over de scheidende laag tussen het ondiepe en
diepe watervoerende pakket konden worden gereconstrueerd door
gebiedsgewijs zeer grote verschillen aan te brengen in de weerstand
van de scheidende laag. De grootte van het doorlaatvermogen kD2 en de
voeding door de scheidende laag zijn beide bepalend voor de
grondwaterstijghoogte in het diepe watervoerende pakket.
De modelparameters kDl, kD2 en cl in het gebied ten westen van de
slenk konden minder nauwkeurig met deze modelijking worden bepaald. De
bodemopbouw in dit gebied is grillig. In de diverse boorbeschrijvingen
worden afwisselend veenlagen, leemlagen, fijnzandige lagen en
grofzandige lagen tot enkele meters dikte aangetroffen. Bij eerder
onderzoek werd door ijking van het systeemmodel voor stationaire
stroming voor het gebied ten westen van de slenk een totaal
doorlaatvermogen gevonden van 400 tot 750 m2/dag en een weerstand van
150 tot 300 dagen voor de scheidende laag. Bij de ijking van het
gebiedsmodel konden deze parameterwaarden op grond van de
ijkingsresultaten nauwelijks beter worden bepaald. In het gebiedsmodel
varieert het totale doorlaatvermogen kDl+kD2 in het gebied ten westen
van de slenk tussen 400 m2/dag ten westen van de winplaats Manderveen
en 500 m2/dag ten westen van Reutum. De weerstand van de scheidende

laag is in het gehele gebied ten westen van de slenk 200 dagen.
Het gebiedsmodel is geijkt op situaties met in praktijk vrijwel
permanent ontwatering in het buitengebied. Het ontwateringsstelsel is
zodanig gemodelleerd dat de opbolling van de grondwaterspiegel tussen
de afzonderlijke sloten niet goed kan worden berekend. Het model kan
ook niet geijkt worden op de grootte van de opgetreden ontwatering.
Wanneer in diverse situaties met het model ontwatering wordt berekend
en die treedt ook in werkelijkheid op, dan is een bovengrens gevonden
voor het totale doorlaatvermogen kDl+kD2 van het gebied ten westen van
de slenk.
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12. HET TIJDSAFHANKELIJKE WINNINGSEFFECT

Met het geijkte rekenmodel voor niet-stationaire grondwaterstroming
zijn de grondwaterstanden en grondwaterstijghoogten voor twee
situaties in de tijd berekend. De berekeningen zijn gemaakt voor een
situatie zonder grondwateronttrekking door de WMO en voor een situatie
met de onttrekkingshoeveelheid waarvoor vergunning wordt aangevraagd.
De berekeningen zijn gemaakt met als randvoorwaarde de grondwateraanvulling in de periode 1981-1990. Voor beide situaties is van het
ontwateringastelsel uitgegaan zoals gemodelleerd voor de ijkingsperiade 1981-1990. Het verschil tussen beide berekeningsresultaten is
het winningseffect bij de meteorologische situaties in de periode
1981-1990. De berekeningen zijn gemaakt voor het volgende
onttrekkingsscenario:
- winterhalfjaar: Manderveen 3 miljoen m3, Manderheide geen winning;
- zomerhalfjaar : Manderveen 1 miljoen m3, Manderheide 2 miljoen m3.
Verondersteld is dat de grondwaterstijghoogten op de west- en zuidrand
van het modelgebied niet veranderen onder invloed van de onttrekking.
Wanneer er voldoende grondwater over de westrand van de slenk
afstroomt zal de ontwatering in het gebied ten westen van de slenk
blijven functioneren. De grondwaterstandsverlaging als gevolg van de
winning zal daar dan beperkt blijven. Wel kan een belangrijke
afvoervermindering optreden. Gebleken is dat in vrijwel alle
meteorologische omstandigheden deze aanname te rechtvaardigen is (zie
ook HOOFDSTUK 15).
Voor de lokaties van de waarnamingaputten die gebruikt Z1Jn bij de
niet-stationaire modelijking (zie KAART 4 en hoofdstuk 11) is de
berekende tijdsafhankelijke winningsinvloed bij de grondwateraanvulling van de periode 1981-1990 weergegeven in de
FIGUREN 38 t/m 52. Rond de beide winplaatsen en in het gebied ten
westen van de slenk treden vrij sterke fluctuaties op in de grootte
van het winningseffect (FIGUREN 38 t/m 46). Hiervoor zijn twee
oorzaken te noemen:
- de variatie van de onttrekking per halfjaar (Manderveen 1 tot
3 miljoen m3, Manderheide 2 tot 0 miljoen m3);
- de niet-lineaire relatie tussen de grondwaterstanden en de
detailontwatering.
In de gebieden met ontwatering leidt een afvoervermindering als gevolg
van de winning bij een geringe grondwaterstandsdiepte tot een kleinere
grondwaterstandsverlaging dan bij een grote grondwaterstandsdiepte
(FIGUREN C, Den E in paragraaf 10.4.4.). Afhankelijk van de
grondwaterstandsdiepte is het winningseffect in het zomerseizoen bij
een constante onttrekking vaak groter zijn dan in het winterseizoen.
Verder treden in droge zomers veelal grotere winningseffecten op dan
in natte zomers. De gemiddelde grondwaterafstroming over de westrand
van de slenk wordt bepaald door een meteorologische voorgeschiedenis
van meerdere jaren. Een deel van dit uit de slenk stromende grondwater
wordt weggedraineerd door de detailontwatering . Als gevolg hiervan is
ook de grootte van het winningseffect op een bepaald moment
afhankelijk van de meteorologische voorgeschiedenis. Door een relatief
geringe onttrekking op de winplaats Manderveen in het zomerseizoen
worden deze niet-lineaire effecten zoveel mogelijk tegen gegaan.
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Bij waarnemingsput 28EP38, op ongeveer 1,5 km ten westen van de
winplaats, varieert de grondwaterstandsverlaging tussen circa 10 cm
aan het einde van een droge zomer en minder dan 5 cm in de winter
(FIGUUR 38). Het niet-lineaire effect van een verminderde ontwatering
heeft hier een grotere invloed op de grondwaterstandsverlaging in het
groeiseizoen dan de onttrekkingsvermindering op de winplaats
Manderveen. Bij waarnemingsput 28FP03, op circa 250 m ten westen van
de winplaats, treedt in het groeiseizoen een grondwaterstandsverlaging
op van circa 1 m (FIGUUR 40). De natuurlijke seizoensfluctuatie in de
grondwaterstand wordt op deze plaats beperkt door de seizoensgebonden
onttrekking op de winplaats Manderveen. De laagste grondwaterstanden
treden in het algemeen op in het najaar.
Oostelijk in de slenk worden de natuurlijke seizoensfluctuaties
versterkt door de seizoensgebonden onttrekking op de winplaats
Manderheide (FIGUREN 44 t/m 46). Bij waarnemingsput 28FP33, dichtbij
de winplaats Manderheide, is de grondwaterstandsverlaging aan het
einde van het groeiseizoen ongeveer 2,75 m (FIGUUR 45). Aan het einde
van de winter is de grondwaterstandsverlaging op die plaats enkele
decimeters groter dan de stijghoogteverlaging in het tweede watervoerende pakket. Door het stopzetten van de onttrekking op de
winplaats Manderheide in het winterhalfjaar neemt de stijghoogteverlaging in die periode sterk af. De grondwaterstandsverlaging op de
winplaats Manderheide neemt gedurende het winterhalfjaar minder snel
af. Dit verschil in reactiesnelheid wordt veroorzaakt door het grote
verschil tussen de freatische bergingsco~ffici~nt en de elastische
bergingsco~ffici~nt van het bepompte pakket.
,,

••

Meer zuidelijk in de slenk is het effect van de winning op de
grondwaterstanden en -stijghoogten tamelijk constant in de tijd
(FIGUREN 47 t/m 50). In het gebied ten westen van de slenk treden
echter ook zuidelijk van de winplaats Manderveen seizoensfluctuaties
op in de grootte van het winningseffect (FIGUREN 51,en 52). Het nietlineaire effect van verminderde ontwatering en de onttrekking op de
winplaats Manderheide hebben hier een grotere invloed op de
grondwaterstandsverlaging in het groeiseizoen dan de onttrekkingsvermindering op de winplaats Manderveen.
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13. HET GEMIDDELDE WINNINGSEFFECT
13. 1. Het winningseffect gemiddeld op 1 april

Het winningseffect is berekend met het model voor niet-stationaire
grondwaterstroming met als randvoorwaarde de grondwateraanvulling in
de periode 1981-1990. In deze periode komen zowel droge als vrij natte
groeiseizoenen voor. Met name in het gebied ten westen van de slenk is
er een niet-lineaire relatie tussen de grondwaterstanden en de afvoer
naar de ontwateringsmiddelen. In deze gebieden is het winningseffect
op een bepaald moment niet alleen afhankelijk van de onttrekking in de
voorafgaande periode maar ook van de meteorologische situatie en
voorgeschiedenis. De berekende gemiddelde grondwaterstandsverlaging op
1 april van de periode 1981-1990 is weergegeven op KAART 34.
Aan het begin van het groeiseizoen treedt de grootste gemiddelde
grondwaterstandsverlaging op nabij de winplaats Manderheide, tot circa
2,5 m. Na een droge voorgeschiedenis (voorafgaande winter én zomer) is
de grondwaters~andsverlaging ongeveer 10 cm groter en na een natte
voorgeschiedenis ongeveer 10 cm kleiner dan gemiddeld. In een situatie
zonder winning ligt de grondwaterstand daar al meer dan 2 m onder
maaiveld (zie ook FIGUUR 45).
Op de winplaats Manderveen is de grondwaterstandsverlaging aan het
begin van het groeiseizoen ten opzichte van een situatie zonder
winning gemiddeld 2 m. Afhankelijk van de meteorologische voorgeschiedenis varieert de grondwaterstandsverlaging tussen 1,75 men
2,25 m. Zuidelijk van de Mosbeek treden in de gehele slenk gemiddelde
grondwaterstandsverlagingen op varie~rend tussen 25 cm tot 100 cm in
het westen en 25 cm tot 150 cm in het oosten. De effecten zijn elk
jaar ongeveer even groot, behalve na meteorologisch extreme seizoenen
(bijvoorbeeld de winter van 1988).
In het breukengebied ten westen en zuiden van de winplaats Manderveen
treden grondwaterstandsverlagingen op van gemiddeld 50 cm tot 125 cm.
Afhankelijk van de meteorologische voorgeschiedenis is de grondwaterstandsverlaging 20 cm groter of kleiner. De grootste grondwaterstandsverlagingen in het gebied buiten de slenk treden op ten zuidwesten van
de winplaats Manderveen. Tot op een afstand van circa 750 m buiten de
slenk bedraagt de gemiddelde grondwaterstandsverlaging meer dan 5 cm.
De variatie in de grootte van het winningseffect op 1 april van de
periode 1981-1990 bedraagt in dit gebied 10 tot 20 cm.
De berekende gemiddelde verlaging van de grondwaterstijghoogte in het
tweede watervoerende pakket op 1 april van de periode 1981-1990 is
weergegeven op KAART 35. In het winterhalfjaar (1 oktober tot 1 april)
wordt niet gewonnen op de winplaats Manderheide. Er is rond deze
winplaats op 1 april dan ook geen verlagingakegel in de grondwaterstijghoogte va~ het diepe watervoerende pakket aanwezig . Door nietstationaire ef~ecten is op 1 april in de oostelijke helft van de slenk
in een groot gebied de gemiddelde grondwaterstandsverlaging groter dan
de verlaging van de grondwaterstijghoogte in het tweede watervoerende
pakket. De verlagingskegel die tijdens het zomerhalfjaar in de
grondwaterspiegel ontstaat op de winplaats Manderheide (zie
KAARTEN 36 en 38) verdwijnt niet helemaal in het winterhalfjaar.
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13.2. Het winningseffect gemiddeld op 1 juli

Door de op 1 april begonnen onttrekking op de winplaats Manderheide is
de grondwaterstandsverlaging in de direkte omgeving van deze winplaats
en zuidelijk van de Mosbeek op 1 juli 20 tot 75 cm groter dan op
1 april (KAART 36). Door een afname van de onttrekking op de winplaats
Manderveen is de grondwaterstandsverlaging in de omgeving van deze
winplaats op 1 juli 25 tot 50 cm kleiner dan op 1 april. Op een
afstand van gemiddeld meer dan 1 km ten westen en zuiden van de
winplaats Manderveen is de grondwaterstandsverlaging op 1 juli 5 tot
20 cm groter dan op 1 april. Dit wordt veroorzaakt door het nietlineaire gedrag van het ontwateringsstelsel.
Op 1 juli treedt door de onttrekking op de winplaats Manderheide ter
plaatse een gemiddelde verlaging van de grondwaterstijghoogte in het
diepe watervoerende pakket op van ruim 4 m (KAART 37). Op de winplaats
Manderveen bedraagt de stijghoogteverlaging ruim 2 m.
13.3. Het winningseffect gemiddeld op 1 oktober

Aan het einde van het groeiseizoen (1 oktober) treedt de grootste
gemiddelde grondwaterstandsverlaging op nabij de winplaats
Manderheide, ruim 3,5 m (KAART 38). De grondwaterstandsverlaging is
nog met circa 5,0 cm toegenomen sinds 1 juli. Na een droge
voorgeschiedenis (voorafgaande zomer én winter) is de
grondwaterstandsverlaging ongeveer 10 cm meer en na een natte
Vüürgeschiedenis üngeveer 10 cm minder dan gemiddeld.
Nabij de winplaats Manderveen is de gemiddelde grondwaterstandsverlaging op 1 oktober ongeveer gelijk aan de verlaging op 1 juli. De
grondwaterstandsverlaging op 1 oktober is ongeveer 1,5 m en varieert
tussen 1,25 m na een nat groeiseizoen en 1,75 m na een droog
groeiseizoen.
Aan het einde van het groeiseizoen treden in een strook van circa 1 km
breedte ten westen van de slenk gemiddelde grondwaterstandsverlagingen
op van 5 cm tot maximaal 75 cm. Na een droog groeiseizoen is het
winningseffect 10 tot 30 cm groter dan na een nat groeiseizoen. Ten
zuidwesten van de winplaats Manderveen treedt aan het einde van het
groeiseizoen tot dichtbij de westrand van het modelgebied een
grondwaterstandsverlaging op van 5 cm.
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13.4. Beperking van het winningseffect door de seizoensgebonden onttrekking

De landbouw en de natuur in de gebieden rond de winplaats Manderveen
en ten westen van de slenk zijn relatief gevoelig voor grondwaterstandsverlaging in het groeiseizoen. Door het instellen van een
seizoensgebonden onttrekking, met een lage onttrekking op de winplaats
Manderveen in het zomerseizoen, wil de WMO de negatieve effecten van
de grondwateronttrekking voor de landbouw en de natuur zoveel mogelijk
beperken.
Het volgende onttrekkingsscenario zal worden gehanteerd:
- winterhalfjaar: Manderveen 3 miljoen m3, Manderheide geen winning;
- zomerhalfjaar : Manderveen 1 miljoen m3, Manderheide 2 miljoen m3.
Dit is de meest extreme onttrekkingsverdeling onder de voorwaarde dat
elk halfjaar 3 miljoen m3 grondwater dient te worden opgepompt.
Bij de meteorologische randvoorwaarden van de periode 1981-1990 zijn
de grondwaterstanden berekend voor twee onttrekkingssituaties:
- bij de bovengenoemde seizoensgebonden onttrekkingsverdeling;
- bij een gelijkmatig over het jaar verdeelde onttrekking van
4 miljoen m3 op de winplaats Manderveen en 2 miljoen m3 op de
winplaats Manderheide.
Uit het verschil tussen beide berekeningsresultaten kunnen de
voordelen en de eventuele nadelen van de voorgestelde seizoensgebonden
onttrekking worden afgeleid.
Het verschil tussen de berekende grondwaterstandsverlagingen bij de
seizoensgebonden onttrekking en bij een over het jaar constante
onttrekking is gemiddeld voor de datum 1 juli weergegeven op KAART 40
(gebruik OVERLAY 2). Door de seizoensgebonden onttrekking wordt in een
gebied met straal van circa 1 km rond de winplaats Manderveen de
grondwaterstandsverlaging gemiddeld op 1 juli met 5 tot 30 cm
gereduceerd. Ten noorden van de winplaats Manderheide treedt een extra
grondwaterstandsverlaging op van 5 tot 20 cm.
De door middel van de seizoensgebonden onttrekking te realiseren
beperking van de grondwaterstandsverlaging ten opzichte van de
verlaging bij een constante onttrekking is voor een aantal lokaties in
de tijd weergegeven (FIGUREN 53 t/m 58). Bij waarnemingsput 28EP24,
circa 1 km ten zuidwesten van de winplaats Manderveen (KAART 4), wordt
de grondwaterstandsverlaging in het groeiseizoen door de
seizoensgebonden onttrekking 5 tot 10 cm gereduceerd (extra verlaging
negatief). Aan het begin van het groeiseizoen treedt op deze plaats
een extra grondwaterstandsverlaging op van 4 cm. Als gevolg van het
niet-lineaire karakter van het ontwateringastelsel is de gemiddelde
grondwaterstandsverlaging op deze plaats bij de seizoensgebonden
onttrekking iets kleiner dan bij een over het jaar constante
onttrekking. Bij waarnemingsput 28FP03, gelegen in het breukengebied
ten westen van de winplaats Manderveen, wordt de grondwaterstandsverlaging in het groeiseizoen met 25 tot 40 cm gereduceerd door de
seizoensgebonden onttrekking ( FIGUUR 54) . De extra grondwaterstandsverlaging in het winterhalfjaar is 15 tot 35 cm . Bij waarnemingsput
28FP33, 300 m ten westen van de winplaats Manderheide, treedt in het
groeiseizoen een extra grondwaterstandsverlaging tot 20 cm op als
gevolg van de seizoensgebonden onttrekking (FIGUUR 57) . In het
winterseizoen wordt de grondwaterstandsverlaging met circa 20 cm
gereduceerd.
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13.5. Verandering grondwaterstanden t.o.v. gereconstrueerde situatie april 1981-1984

Bij het gemodelleerde ontwateringsstelsel van de 80-er jaren worden in
de situatie zonder onttrekking door de WMO voor een groot gebied ten
westen van de winplaats Manderveen grondwaterstanden berekend van
minder dan 50 cm onder maaiveld. Begin jaren '60 trad deze situatie
inderdaad op in dit gebied. Sindsdien heeft het landgebruik en de
ontwatering van dit gebied een belangrijke verandering ondergaan.
Op KAART 41 (zie ook OVERLAY 2) zijn de veranderingen in de
grondwaterstand weergegeven tussen de gereconstrueerde situatie die is
opgetreden in de periode 1981-1984 en de onttrekkingssituatie volgens
de vergunningsaanvraag. Uit FIGUREN 17 t/m 19 blijkt dat de grootte
van de onttrekking in de periode 1981-1984 niet veel afwijkt van de
onttrekking in de afgelopen jaren.
Door de beeindiging van de grondwateronttrekking op de winplaats
Vasserheide treden in de zuidelijke helft van de slenk grondwaterstandsverhogingen op van 10 tot 40 cm. In de noordelijke helft van de
slenk treden ten opzichte van de periode 1981-1984 extra
grondwaterstandsverlagingen op van 25 cm bij Vasse tot 125 cm op de
uitgebreide winplaats Manderveen. In een gebied van 1 bij 3 km buiten
de slenk ten zuidwesten van de winplaats Manderveen treden extra
grondwaterstandsverlagingen op van 5 cm tot 50 cm.
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14. GRONDWATERBALANSEN MODELGEBIED
14.1. Verandering waterbalans t.o.v. situatie zonder onttrekking door de WMO

Voor de gemiddelde meteorologische randvoorwaarden van de periode
april 1981-1984 zijn de grondwaterbalanstermen berekend in een
situatie zonder onttrekking door de WMO en in een situatie met
onttrekking van de vergunningshoeveelheid (TABEL 3). Bij onttrekking
van de vergunningshoeveelheid is de infiltratie vanuit de beken
ongeveer 30% groter en de detailontwatering 40% kleiner dan in de
situatie zonder winning. De neerwaartse lek door de scheidende laag is
in de situatie met winning 10% groter en de opwaartse circa 30%
kleiner. Van de door de WMO gewonnen hoeveelheid grondwater komt in
een situatie zonder winning 80% tot afstroming middels
detailontwatering.
De berekende lek door de scheidende laag voor de gemiddelde situaties
zonder onttrekking door de WMO en bij onttrekking van de vergunningshoeveelheid is weergegeven op KAARTEN 42 en 43. In een situatie zonder
onttrekking treedt in een groot deel van het gebied buiten de slenk
een opwaartse lek op door de scheidende laag. Alleen ten zuiden van
het dorp Manderveen en ten oosten van Tubbergen is er sprake van een
geringe neerwaartse lek. De grootste lek, meer dan 3 mm/dag, treedt op
in het breukengebied ten westen en noordwesten van de winplaats
Manderveen. De grootste neerwaartse lek treedt op in de slenk ten
noorden van de winplaats Manderheide en zuidelijker door de gaten in
de scheidende laag.
Bij onttrekking van de vergunningshoeveelheid verandert het gebied met
neerwaartse lek binnen de slenk niet veel. Als gevolg van de
verlagingskegel in de grondwaterstijghoogte van het diepe pakket
ontstaat op de winplaats Manderveen een neerwaartse lek door de
scheidende laag. Het gebied met opwaartse lek ten westen van de slenk
wordt kleiner als gevolg van de winning. Vooral ten zuiden en
zuidwesten van de winplaats Manderveen slaat in een deel van het
gebied de gemiddelde opwaartse lek om in een gemiddelde neerwaartse
lek. Uit de berekende verticale stijghoogteverschillen in de tijd kan
worden afgeleid hoe de lek door de scheidende laag in de tijd van
richting en grootte kan veranderen. Bij waarnemingsput 28EP24, gelegen
juist ten oosten van het dorp Manderveen, treedt in een situatie met
onttrekking in het winterhalfjaar overwegend neerwaartse lek op door
de scheidende laag en in het groeiseizoen overwegend opwaartse lek
(FIGUUR 39) .
14.2. Verandering waterbalans t.o.v. gereconstrueerde situatie aprll1981-1984

In TABEL 4 is een vergelijking gemaakt tussen de gemiddelde
grondwaterbalans in de opgetreden situatie april 1981-1984 en de
grondwaterbalans bij onttrekking van de vergunningshoeveelheid. Ten
opzichte van de bestaande situatie neemt de opwaartse lek door de
scheidende laag met ongeveer 17% af en de detailontwatering met
ongeveer 22%. Van de onttrekkingsteename van 7130 m3/dag vindt
2800 m3/dag plaats op de Duitse winplaatsen.
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15. EVALUATIE

De grondwaterwinplaatsen Manderveen en Manderheide van de WMO Z1Jn
gelegen binnen een geohydrologisch systeem met een niet-lineair
gedrag. Het systeemgedrag wordt bepaald door variaties in de omvang
van de gebieden met vrije grondwaterspiegel en de gebieden met
ontwatering. Als gevolg van schommelingen in het langjarig gemiddelde
neerslagoverschot en als gevolg van veranderingen in de grootte van de
grondwaterwinning zijn in het verleden binnen de Slenk van Reuturn
grondwaterstandsfluctuaties van enkele meters voorgekomen. Met het
geijkte numerieke gebiedsmodel is dit systeemgedrag voor een lange
reeks van jaren vrij nauwkeurig gesimuleerd. De overeenkomst tussen de
berekende grondwaterstanden en -stijghoogten en de metingen gedurende
de periode 1966-1990 is over het algemeen goed.
Tijdens de reconstructieperiode was de grondwaterafstroming over de
westrand van de slenk altijd zo groot dat in het gebied ten westen van
de slenk vrijwel permanent ontwatering optrad. Door de wijze van
modellering van het ontwateringsstelsel kan van het gebied ten westen
van de slenk alleen de gemiddelde opbolling van de grondwaterspiegel
tussen de sloten worden berekend. De parameters van het modelgebied
ten westen van de slenk kunnen niet geijkt worden door reconstructie
van de in werkelijkheid opgetreden ontwatering door gebrek aan
gegevens hierover. De modelparameters kDl, kD2 en cl en de
drainageweerstand van het ontwateringsstelsel in het gebied ten westen
van de slenk zijn dan ook minder nauwkeurig afgeijkt dan in de slenk.
De minder goede ijkingsmogelijkheid van het gemodelleerde gebied ten
westen van de slenk leidt niet tot fouten in de effectberekeningen
zolang er voldoende grondwater over de westrand van de slenk stroomt.
Door de winningsteename in de slenk kan tijdens enkele opeenvolgende
uitzonderlijk droge jaren zo weinig water naar het gebied ten westen
van de slenk stromen dat de ontwatering aan het einde van het
groeiseizoen plaatselijk gering wordt of zelfs verdwijnt. Op die
plaatsen wordt de grondwaterstandsverlaging als gevolg van de winning
niet langer gereduceerd en kan zich tijdelijk verder naar het westen
uitbreiden. Door neerslagoverschot zal in het winterhalfjaar snel weer
een situatie ontstaan met ontwatering en relatief geringe grondwaterstandsverlaging als gevolg van de winning. De vraag of het model voor
extreem droge situaties de juiste effecten berekend kan niet met
zekerheid worden beantwoord. Het is niet uitgesloten dat het doorlaatvermogen in het gebied ten westen van de slenk in werkelijkheid
geringer is dan het gemodelleerde doorlaatvermogen. In dat geval zijn
de voor extreem droge situaties berekende grondwaterstandsverlagingen
in dit gebied, en daarmee ook de berekende verlagingen in het gehele
slenkgebied, een overschatting van de werkelijke verlagingen.
Met de door de WMO voorgestelde seizoensgebonden onttrekking op de
winplaatsen Manderveen en Manderheide kunnen in de gevoelige gebieden
rond de winplaats Manderveen en in het gebied ten westen van de slenk
de negatieve effekten in het groeiseizoen van de grondwaterwinning
belangrijk worden beperkt. Door een relatief geringe onttrekking op de
winplaats Manderveen in het groeiseizoen treedt langer een situatie op
met ontwatering, met als gevolg een extra beperking van de grondwaterstandsverlaging door de winning.
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Door BROKS Adviezen is een geohydrologische onderzoek uitgevoerd naar
de oorzaken van de in de periode 1971-1984 opgetreden droogteschade in
het gebied ten noordoosten van Tubbergen (BROKS Adviezen, 1986). In
het kader van een droogteschaderegeling zijn met een systeemmodel voor
niet-stationaire grondwaterstroming de grondwaterstandsverlagingen in
de periode 1966-1984 berekend als gevolg van de onttrekking op de
winplaatsen Manderveen, Manderheide en Vasserheide [BROKS Adviezen,
1987].
De toen met het systeemmodel berekende gemiddelde verlagingen op
1 april en 1 oktober van de periode 1981-1984 zijn nu opnieuw bepaald
met het numerieke gebiedsmodel. De volgende overeenkomsten en
verschillen zijn geconstateerd:
- het verlagingabeeld van beide modelresultaten is min of meer
gelijkvormig, met de grootste grondwaterstandsverlaging rond de
winplaats Manderheide en winningseffecten door de gehele slenk tot
Reutum;
- de grondwaterstandsverlagingen zoals berekend met het gebiedsmodel
zijn op veel praatsen een aantal decimeters groter dan de verlaging
die werd berekend met het systeemmodel; in een klein gebied ten
noorden van de winplaats Vasserheide is de nu berekende grondwaterstandsverlaging kleiner dan de berekende verlaging met het
systeemmodel.
De verschillen tussen de resultaten van beide rekenmodellen kunnen als
volgt worden verklaard. Het systeemmodel is gebaseerd op analytische
oplossingen van de differentiaalvergelijkingen voor de grondwaterstroming in het geohydrologische systeem. Deze analytische oplossingen
staan slechts een sterk schematische modellering toe van de bodemopbouw en van de ontwatering in het gebied rond de westrand van de
slenk. In het systeemmodel is een ontwateringastelsel gemodelleerd met
een ontwaterin~diepte van 0,5 m onder maaiveld en een zéér geringe
drainageweerstdbd. Dit is een redelijke benadering voor de situatie
die in de 50-er en begin 60-er jaren op een aantal plaatsen ten westen
van de slenk werd aangetroffen. Wanneer met dit systeemmodel zowel in
een situatie zonder winning als in een situatie met winning voor een
bepaalde plaats ontwatering wordt berekend, is de grondwaterstandsverlaging door de winning op die plaats verwaarloosbaar klein.
Met het gebiedsmodel kan de interactie tussen de grondwaterstanden en
het ontwateringastelsel meer in overeenstemming met de werkelijkheid
worden gemodelleerd en gesimuleerd. In de tegenwoordige situatie
(1981-1990) gelden voor het kwartaire ontwateringastelsel in het
gebied ten westen van de slenk een ontwateringadiepte van 0,5 m
(FIGUUR E) en drainageweerstanden van 200 tot 250 dagen (KAART 28). In
deze situatie leidt een ontwateringavermindering van 1 mm/dag tot een
grondwaterstandsverlaging van 20 tot 25 cm.
Het nu berekend~ winningseffect rond en ten noorden van de winplaats
Vasserheide is jleiner dan zoals berekend met het systeemmodel als
gevolg van andere modelparameterwaarden (grotere cl).
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TABEL 2: GEMIDDELD NEERSLAGOVERSCHOT PER DECENNIUM

PERIODE

IGEWASFACTOR 0,60 (0,75)*1GEWASFACTOR 0,80 (1,00)*1

1951-1960
1961-1970
1971-1980
1981-1990

I
I

---------------------1
------------------------------------------I
0. 70 mm/dag
I
1. 09 mm/dag
I
I

1.34 mm/dag
0.92 mm/dag
1.15 mm/dag

I

I
I

0.98 mm/dag
0.54 mm/dag
0.77 mm/dag

I
I
I

*
De gewasfactor is de verhouding tussen de potenti~le verdamping voor
een specifieke bodemopbouw en een specifiek gewas en de uit
meteorologische gegevens afgeleide verdamping. Vóór april 1987 werd
door het KNMI de open waterverdamping (volgens Pennman) als standaard
gebruikt, daarna is overgegaan op de referentie gewasverdamping
(volgens Makkink). Bij de eerst genoemde gewasfactor in de kop van de
tabel wordt uitgegaan van de open waterverdamping als standaard. Het
getal tussen haakjes is de gewasfactor wanneer wordt uitgegaan van de
referentie gewasverdamping.
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TABEL 3: GRONDWATERBALANS MODELGEBIED ZONDER ONTIREKKING WMO EN
ONTIREKKING VERGUNNINGSHOEVEELHEID (gemiddeld voor meteorologische situatie april1981-1984)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UITSTROHING I INSTROMING
UITSTROMING
I INSTROHING
UITSTROMING I INSTROMING
I IN M3/0AG

IN M3/DAG

I IN M3/DAG

IN M3/DAG

I IN M3/DAG

I

I

I 1: GEEN WINNING

I 2: WINNING 6 MILJOEN M3/JAARI

IN Hl/DAG

I
2- 1

WATERBALANS MODELLAAG 1 I
(ondiepe pakket)

I
I

GRONDWATERAANVULLING
I
MODELRANDEN MET OPGELEGDE!
INSTROMING
I
MODELRANDEN MET OPGELEGDE!
POTENTIAAL
I
LEK DOOR c(l)-LAAG
1
ONTTREKKINGEN
I
DETAILONTWATERING
I
HOOFDWATERLOPEN
I
TOTAAL MODELLAAG 1

I

I

64600

64600

0

29884

29884

0

0
29061

0
19137

2020

9222
59303
0
3143B
25605

0
-9924

2679

8993
65202
0
18450
23650

659

-229
5899
0
-12988
-1955

125565

125568

116300

116295

-9265

-9273

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

WATERBALANS MODELLAAG 2 I
(diepe pakket)
I

I
I

I

I

MODELRANDEN MET OPGELEGDE!
INSTROHING
I
MODELRANDEN MET OPGELEGDE!
POTENTIAAL
I
LEK DOOR c(l)-LAAG
1
ONTTREKKINGEN
I

I
I
I
25239 I
29061 1
5000 I

TOTAAL MODELLAAG 2

I
I

WATERBALANS TOTAAL

I

0
0
59303

59303

····-·· I

59300 I

I

I
I

I

I
0

I

0

0
65202

I
24631 I
19137 1
21440 I

I
I
I

0
5899
0

-608 I
-9924 I
16440 I

5899

••••••• I
5908 I

65202

••••••• I

6520B I

I

I
GRONDWATERAANVULLING
I
MODELRANDEN MET OPGELEGDE!
INSTROMING
I
MODELRANDEN MET OPGELEGDE !
POTENTIAAL
I
ONTTREKKINGEN
I
DETAILONTWATERING
I
HOOFDWATERLOPEN
I

I

I
I

I
I
I
I
I

64600
29884
0
2020

34461
5ooo
31438
25605

64600

0

29884

0

1
1
1

0

1

2679

••••••• I

33624
21440
18450
23650

0
659

-837
16440
-12988
-1955

660
96504
97163
659
96504 1
91164 1
I
•••••••••••••••••••••••••••••••z•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
TOTAAL
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TABEL 4: GRONDWATERBALANS MODELGEBIED WERKELIJKE ONTTREKKING PERIODE APRIL 1981-1984
EN ONTTREKKING VERGUNNINGSHOEVEELHEID (gemiddeld voor meteorologische situatie april1 981-1984)

UITSTROHING
IN H3/DAG

INSTROHING
IN H3/DAG

UITSTROHING
IN H3/DAG

I INSTROHING
I IN H3/DAG

I

I

I 2: WINNING 6 MILJOEN H3/JAARI

1: WERKEL IJKE WINNING
WATERBALANS MODELLAAG 1 I
(ond iepe pakket )
I
I
GRONDWATERAANVULL ING
I
MODELRANDEN HET OPGELEGDE !
INSTROHING
I
MODELRANDEN HET OPGELEGDE !
POTENTIAAL
I
LEK DOOR c(1)-LAAG
I
ONTTREKKINGEN
I
DETAILONTWATERING
I
HOOFDWATERLOPEN
I
TOTAAL MODELLAAG 1

I
I

64600

0

29884

29884

0

TOTAAL MODELLAAG 2
WATERBALANS TOTAAL

I
I
I
I

GRONDWATERAANVULLI NG
I
MODELRANDEN HET OPGELEGDE!
INSTROHING
I
MODELRANDEN HET OPGELEGDE!
POTENTIAAL
I
ONTTREKKINGEN
I
DETAILONTWATERING
I
HOOFDWATERLOPEN
I
TOTAAL

I
I

0
-3830

2679

8993
65202
0
18450
23650

116300

116295

-3429

0
19137

2278

9256
62419
0
23700
24358

119729

119733

0
22967

401

-263
2783
0
-5250
-708
•-=•••z•

I

I
MODELRANDEN HET OPGELEGDE !
INSTROHING
I
MODELRANDEN HET OPGELEGDE !
POTENTIAAL
I
LEK DOOR c(1)-LAAG
I
OHTIREKKIHGEN
I

2- 1

64600

WATERBALANS MODELLAAG 2 I
(diepe pakket)

UITSTROHING
IN H3/DAG

I INSTROHING
I IN H3/DAG

0
0
62419

I
I
I
I
I
I
25139 1
22967 1
14310 1

I

-3438 I

0

0
0
65202

24631
19137
21440

0
2783
0

-508
-3830
7130

65202

65208

2783

2792

••••••• I
62419

62416 1

64600

64600

0

29884

29884

0

2278

34395
14310
23700
24358

96762

96763

0

0

2679

33624
21440
18450
23650

401

-771
7130
-5250
-708

97163

97164

401

401

0

····----------------·······-------·······------------------··················-----------------------------------------
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