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SAMENVATTING EN CONCLUSIE
Het hooggelegen centrale Veluwegebied, het hooggelegen gebied bij
Nijmegen en Groesbeek, alsmede een gedeelte van Montferland zijn
niet in waterschapsverband opgenomen.
Bij de behandeling van de reorganisatie van waterschappen op de
Oost-Veluwe d.d. 26 januari 1983 hebben Provinciale Staten besloten
een onderzoek in te stellen naar de technische en financiële argumenten voor het al of niet in waterschapsverband brengen van bovengenoemde gebieden.
De voor u liggende nota heeft betrekking op het technische onderdeel
van het onderzoek, met name het hydrologisch gedeelte.
In een later stadium wordt hieraan toegevoegd het tweede onderdeel
betreffende de financiële consequenties van de resultaten van genoemd hydrologisch onderzoek.
Het hydrologisch onderzoek dient antwoord te geven op de vraagstelling in welke mate de hoger gelegen gebieden en de lager gelegen
gebieden, welke reeds wel in waterschapsverband zijn opgenomen, in
hydrologisch opzicht samenhang vertonen.
Hiertoe wordt het hydrologisch onderzoek in een drietal onderdelen
onderscheiden te weten:
1
de relatie tussen de neerslag en het grondwater op de hooggelegen gebieden
2
de hydrologische relatie tussen de hooggelegen gebieden en de
lager gelegen gebieden
3
de bepaling van de mate van beïnvloeding die in het lager gelegen gebied wordt ondervonden door de aanwezigheid van het hoger
gelegen gebied.
ad 1

Uit het onderzoek naar de relatie tussen de neerslag en het
grondwater op de hoger gelegen gebieden blijkt, dat de
verdamping van met name naaldbos een sterk reducerende
werking heeft op de aanvulling van het grondwater door de
neerslag.
Hierbij gaat het om ca. 75-80% van de jaarlijkse neerslag,
dat door naaldbos wordt verdampt. Voor de andere bodemgebruiksvormen onder andere gras, heide en loofbos geldt een
percentage van ca. 50% over de beschouwde periode.
Het overig deel van de neerslag, 20-25% voor naaldbos en
50% voor de andere bodemgebruiksvor'men, komt ten goede aan
het grondwater.

ad 2

De relatie tussen de hoger gelegen gebieden en de lager
gelegen gebieden dient inzicht te geven in de wijze waarop
genoemd grondwater naar de lager gelegen gebieden afstroomt. Hierbij gaat het om het localiseren van de beïn-vloedingsgebieden van genoemd grondwater ter plaatse van de
hoger en lager gelegen gebieden, alsmede het kwantificeren
van de invloed ter plaatse van de lager gelegen gebieden.
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Uit het onderzoek is gebleken dat met name op de meest
hooggelegen delen van de Veluwe het grondwater naar de
diepere ondergrond infiltreert en gedeeltelijk in de vorm
van kwel weer aan de dag treedt in de lager gelegen gebieden.
Op de overgang van de meest hooggelegen delen naar de lager
gelegen gebieden, komt een zône voor waarin het grondwater
zowel via een diepe als een ondiepe stroming de hooggelegen
gebieden verlaat.
De ondiepe stroming reageert vrij snel op de neerslag en
heeft daardoor een vrij directe invloed op de laaggelegen
gebieden, dit in tegenstelling tot de diepe stroming.
In het navolgende worden genoemde grondwaterstromingen
beschreven alsmede de invloed via de diepe stroming in de
vorm van kwel in kwantitatieve zin aangegeven. De kwantitatieve, c.q. cijfermatige benadering van de ondiepe stroming ter plaatse van de hoger gelegen gebieden blijft hier bij achterwege, daar deze sterk afhankelijk is van voorkomende situaties in de lager gelegen gebieden, de zogenaamde
randgebieden:

*

-

In het gebied Oost-Veluwe komt de grens waarbij de
ondiepe stroming op de hooggelegen gebieden van belang
wordt, vrijwel overeen met de grens van het onlangs
nieuw gereglementeerde gebied van het waterschap OostVeluwe. De grens van de diepe stroming wijkt hier niet
veel van af.
De invloed van de ondiepe stroming op het laaggelegen
gebied blijft, met name in het noordelijk deel, voornamelijk beperkt tot het gebied ten westen van het
Apeldoorns kanaal. In het zuidelijk deel ter hoogte
van het gebied Brummen-Voorst is de invloed via beken
wel duidelijk merkbaar op het gebied ten oosten van
het Apeldoorns kanaal.
De invloed van de diepe grondwaterstroming is beperkt
(gemiddeld 0.1-0.3 om/dag).

-

Wat betreft het gebied Noord-Veluwe, ligt de grens van
de ondiepe stroming Vrij ver in de richting van de
meest hooggelegen delen van de Veluwe. De invloed van
deze stroming op de laaggelegen gebieden is groot.
De diepe stroming is afkomstig uit een groot gedeelte
van het hooggelegen gebied van de Veluwe. Dit betekent
onder andere dat de invloed naar de laaggelegen gebieden ten opzichte van de Oost-Veluwe, groot is. (0.13.0 min/dag).

voor de gebiedsindeling, zie kaart 4
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Evenals de Noord-Veluwe omvat de grens van de ondiepe
stroming ter plaatse van het gebied West-Veluwe een
vrij groot gedeelte van het hooggelegen gebied. De
invloed is Vrij groot. Dit is eveneens het geval voor
de diepe stroming (0.2-1.5 min/dag).
-

Voor de Zuid-Veluwe wordt enkel het gebied WageningenArnhem in beschouwing genomen. De invloed strekt zich
uit tot aan de Linge en is vrij groot (1.0 usa/dag).
In het gebied Arnhem-Rheden blijkt de invloed van het
grondwater vanuit het hoger gelegen gebied op het
lager gelegen gebied gering te zijn.

-

In het gebied Groesbeek manifesteert de grondwaterstroming zich vooral in het oostelijk deel van het
laaggelegen gebied (1.2 mm/dag). De invloed op de
Ooijpolder is beperkt.
Voor het gebied Nijmegen is, evenals het genoemde
gebied Arnhem-Rheden, de invloed van het hoger gelegen
gebied op het lager gelegen gebied gering.

-

Wat betreft het gebied Montferland, is de kwelstroom
naar het laaggelegen gebied beperkt (< 0.1 min/dag).
Behalve de grondwaterstroming dient in de relatie
tussen de hooggelegen en de laaggelegen gebieden de
invloed vanuit de stedelijke gebieden te worden beschouwd. Het betreft overstortwater uit de rioleringsstelsels, alsmede lozingen via koelwater en effluent.
Zowel regionaal als lokaal kunnen deze puntlozingen
een (aanzienlijke) belasting veroorzaken.

ad 3

Het derde onderdeel betreft het aangeven van de verhouding
tussen genoemde invloeden, afkomstig vanuit de hooggelegen
gebieden, en de invloeden, voortkomend uit de laaggelegen
gebieden zelf.
a
Via de diepe stroming leverden de hooggelegen gebieden
in de vorm van kwel de volgende bijdragen:
bij hoge afvoeren in de laaggelegen gebieden
gemiddeld 4-5%.
Afwijkend zijn met name de randgebieden Veluwe en
Bruminen-Voorst (1%) en Zuid-Veluwe (8-10%).
Voor de randgebieden van Groesbeek en Montferland
varieert de bijdrage van 2-7% resp. 1% bij hoge
afvoeren.
Bij het jaarlijks waterbezwaar, zijnde de totale
jaarlijkse afvoer, varieert de bijdrage van 3-4%
op de Oost-Veluwe tot 14% in het Barneveidse
beekgebied en 26-27% in het randgebied Zuid-Veluwe.

-4-

Opgemerkt dient te worden dat van gebieden met
een hoge bijdrage de oppervlakte aan hooggelegen
gebied groter is.
b

via de ondiepe stroming, afkomstig uit de overgangszône tussen de hooggelegen gebieden en de randgebie-den, dus uit die gebieden, waar zowel de ondiepe als
de diepe grondwaterstroming voorkomt, zijn bij hoge
afvoeren de volgende bijdragen te verwachten:
In het gebied Brummen-Voorst is de bijdrage via
de beken ca. 3%.
De bijdrage op de Noord--Veluwe varieert van
15-35% in het oostelijk deel tot 60-70% in het
midden en westelijk deel.
Op de West-Veluwe varieert de bijdrage van de
ondiepe grondwaterstroming bij hoge afvoer van
10-25%.
Voor de hoger gelegen gebieden van Croesbeek en
Montferland is geen onderscheid tussen ondiepe en
diepe stroming gemaakt in verband met de relatief
geringe oppervlakte hooggelegen gebied.
Voor een aantal gebieden is de jaarlijkse afvoer berekend. De bijdrage van de ondiepe grondwaterstroming
hieraan varieert van 10% in het Barneveidse beek ge-bied tot 30% in het gebied Grift/ Apeldoorns kanaal
inclusief sprengkoppen.

c

De laaggelegen gebieden zelf dragen het grootste gedeelte bij aan de hoge afvoeren, met uitzondering van
een gedeelte van het gebied Noord-Veluwe.

d

De bijdrage van het overstortwater en de overige lozingen uit het stedelijk gebied manifesteert zich met
name in de gebieden Oost-Veluwe, West-Veluwe, Croesbeek en Montferland. De bijdrage kan per gebied en per
situatie variëren van nihil tot ca. 30%.
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1 INLEIDING
Op 26 januari 1983 besloten de Provinciale Staten bij de behandeling van de reorganisatie van waterschappen op de Oost-Veluwe,
een onderzoek in te stellen naar de wenselijkheid van opname van
de gehele provincie Gelderland in waterschapsverband.
Het betreffende besluit luidt als volgt:
"Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 26
januari 1983, beraadslagend over voorstel F - 297;
Overwegende dat:
hoger gelegen gronden in hydrologisch opzicht samenhang
vertonen met lager gelegen gronden en wel door de omstandigheid dat neerslag op hoger gelegen gronden wordt afgevoerd naar lager gelegen gebieden en de watergangen in de
lager gelegen gebieden derhalve ook water afvoeren van
hoger gelegen gebieden;
volgens voorstel F- 297 - hoger gelegen gebied, dat hydro-logisch een eenheid vormt met lager gelegen gebieden ten
westen en ten zuiden van het Apeldoorns Kanaal, niet in
waterschapsverband zal worden opgenomen;
bij een eerdere reorganisatie eveneens geen rekening is
gehouden met de hydrologische samenhang - bedoeld wordt met
name de reorganisatie om te komen tot de oprichting van het
Polderdistrict Groot Maas en Waal - en dat ook bij een
eerdere reorganisatie hoog gelegen gebied in het Montferland nog niet in waterschapsverband is opgenomen;
bij bestendiging van het vigerende beleid bij de voorgenomen reorganisaties van de Polderdistricten c.q. waterschappen Noordwest-Veluwe, Arkemheen, Barneveldse Beek, Lunterse
Beek, Wageningen en Ede eveneens hoog gelegen gebieden, die
een hydrologisch eenheid vormen met laag gelegen gebieden,
niet zijn, respectievelijk niet zullen worden ingedeeld in
waterschapsverband, hetwelk afbreuk lijkt te doen aan opvattingen over rechtsgelijkheid en solidariteit;
verzoeken het college van Gedeputeerde Staten in deze zittingsperiode te onderzoeken of het wenselijk is, dat de gehele provincie Gelderland in waterschapsverband wordt gebracht en in
deze zittingsperiode verslag te doen en wel op een zodanig tijd-stip dat mogelijke daaruit voortvloeiende voorstellen ook nog
binnen bovengenoemde termijn in procedure kunnen worden gebracht;
en gaan over tot de orde van de dag."
Het daarop volgende onderzoek betreft:
Het hooggelegen centrale Veluwegebied, het hooggelegen gebied
bij Nijmegen en Groesbeek en een gedeelte van Montferland (zie
kaart D.
Deze gebieden hebben gemeen dat zij hoog gelegen zijn, vrijwel
geen zichtbare afwatering vertonen, maar ondergronds water afvoeren naar de lager gelegen gebieden en vooralsnog niet in
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waterschapsverband zijn opgenomen. De problematiek van het totale onderzoek spitst zich toe op de volgende vraagstelling:
Hoe groot is de mate van samenhang tussen de hoger gelegen
a
en de lager gelegen gebieden in hydrologisch opzicht?
Wat betekent de vastgestelde samenhang in financieel opb
zicht voor de hoger gelegen gebieden?
Voor de beantwoording van vraag a is onderzoek verricht naar de
hydrologische aspecten van zowel de hoger gelegen gebieden als
de lager gelegen gebieden, de zogenaamde randgebieden. Hierbij
gaat het vooral om hydrologische relaties en verhoudingen. Dit
onderzoek vormt het eerste gedeelte van het totale onderzoek.
(Deelonderzoek 1).
Vraagstelling b heeft betrekking op de bepaling van de mate van
belang dat de hooggelegen gronden hebben bij de taakuitoefening
van het waterschap.
Hierbij betreft het de interpretatie van de uitkomsten uit het
hydrologisch onderzoek. De behandeling ervan vindt in het tweede
gedeelte van het totale onderzoek plaats. (Deelonderzoek II).
Deelonderzoek 1 werd verricht door ir. J.H. de Haan met medewerking van enkele medewerkers van de dienst Waterbeheer, met name
de heer H.J. Brinkhof.
Dit deelonderzoek werd voor de opzet, de methodiek en de uitwerking begeleid door een begeleidingscommissie.
De commissie was als volgt samengesteld:
prof.dr.ir . W.H. van der Molen; Landbouwhogeschool te Wage-ningen;
ir. H.J. Colenbrander; Commissie voor Hydrologisch Onderzoek-TNO te 's-Gravenhage;
ir. A.J. Grandjean; Directeur Landelijke Gebieden en Kwaliteitszorg in de provincie Gelderland
ir. F.C. Verhoef; Dienst Waterbeheer, secretaris van de
commissie.
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2 UITGANGSPOSITIE
Uitgangspunten voor deelonderzoek 1 vormen de volgende van belang zijnde relaties en verhoudingen:
-

De relatie neerslag-grondwater op de hooggelegen gebieden.
Hieruit dient te worden aangegeven de hoeveelheid neerslag
die ter plaatse wordt toegevoegd aan het grondwater. Nader
onderscheid in bodemgebruiksvormen te weten cultuurgrond,
bosgrond (naald-loofhout) en bebouwd gebied is van belang
omdat deze de relatie in verschillende mate beïnvloeden.
De hydrologische relaties tussen de hooggelegen gebieden en
de randgebieden.
Deze relaties verschaffen informatie betreffende de aard en
de mate van beïnvloeding van de hoger gelegen gronden op
het hydrologische systeem in de randgebieden. Hiermee wordt
de invloed van de hoger gelegen gebieden op de randgebieden
in absolute, hydrologische zin bepaald.

-

De verhouding tussen het resultaat van de voorgaande relatie en de andere componenten in het hydrologisch systeem.
Onder die andere componenten wordt verstaan de afvoer uit
het gebied met zichtbare afwatering en de stedelijke invloed welke voorkomen in en toegeschreven dienen te worden
aan de randgebieden zelf.
Deze verhouding is van belang om de mate van beïnvloeding,
toegeschreven aan de hoger gelegen gronden, ten opzichte
van die uit de randgebieden vast te stellen.
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3

UITWERKING HYDROLOGISCH ONDERZOEK

3.1

Beschrijving en opzet van het onderzoek
De gebieden waarop dit onderzoek betrekking heeft worden
gekenmerkt door hooggelegen gronden waaruit de overtollige
neerslag via het diepe grondwater zeer traag en gedempt tot
afvoer komt, een overgangszone waar de afvoer plaatsvindt
via het diepe en ondiepe grondwater en laaggelegen gronden
waar de overtollige neerslag snel tot afvoer komt via de
aanwezige watergangen (zie figuur D.
Afhankelijk van de hoogte van het grondwater kan in de
overgangszone een verschuiving optreden van diepe naar
ondiepe afvoer, dus van langzame naar snellere afvoer en
omgekeerd.
Op andere wijze is onderscheid te maken in een infiltratiezone, het gebied waar water aan het grondoppervlak de grond
binnendringt, en een kwelzone, het gebied waar water vanuit
de diepere ondergrond opkwelt.
In een gedeelte van de infiltratiezone vindt via grondwaterstroming in het bovenste watervoerend pakket afvoer van
water plaats naar in lager gebied gelegen watergangen. Deze
zone is aangeduid als het gebied met ondiepe, onzichtbare
afwatering.
De kwelzone en het lager gelegen gedeelte van de infiltratiezone waar de overtollige neerslag voor een groot gedeelte tot afvoer komt door middel van watervoerende watergangen is aangeduid als het gebied met ondiepe zichtbare afwatering, in vervolg aangeduid met het begrip zichtbare afwatering. Onder een gebied met zichtbare afwatering wordt in
dit onderzoek een gebied verstaan waarin zichtbare af- en
ontwatering door middel van sloten en greppels plaatsvindt.
De belasting van het afwateringsstelsel wordt veroorzaakt
door de volgende componenten met tussen haakjes de karakteristieke tijden:
zichtbare afwatering (enkele dagen)
ondiepe onzichtbare afwatering (enkele weken)
diepe, onzichtbare afwatering in de vorm van kwel
(enkele jaren)
overstortwater uit stedelijk gebied (enkele uren) en
overige lozingen (constant) op het afwateringsstelsel.
De opzet van het onderzoek is zodanig dat binnen deelgebieden de bijdrage van de componenten in de totale afvoer bij
enkele hydrologische situaties wordt aangegeven.
Op deze wijze is het mogelijk de componenten toe te schrijven aan de gebieden waar de componenten. hun oorsprong vinden.
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Het onderzoek wordt gekenmerkt door een drietal onderdelen
te weten, de relatie neerslag-grondwater op de hoger gele-gen gebieden, de relatie tussen de hoger gelegen gebieden
en de randgebieden, en de verhouding tussen de laatstgenoemde relatie en de componenten van het randgebied zelf.
Voor de opzet van het onderzoek is gekozen voor de uitwer-king via bijlagen, waarin het volgende wordt behandeld:
De relatie neerslag-grondwater op de hoger gelegen
gebieden in bijlage 1.
De geohydrologische relaties tussen de hoger gelegen
gebieden en de randgebieden (diepe grondwatersysteem)
in bijlage 2.
De beschrijving van de overige afvoercomponenten (ondiepe grondwatersysteem en stedelijke invloed) in
bijlage 3.
De verhouding tussen de afvoercomponenten is vastgelegd in
dit hoofdrapport.
Het onderzoek is uitgewerkt op schaal 1 : 50.000/schaal
1 : 100.000.
Ten behoeve van de overzichtelijkheid, maar ook ten behoeve
van de beleidsmatige doelstellingen van het onderzoek wordt
een beknopte weergave van de hierna opgenomen bijlagen via
dit hoofdrapport gepresenteerd.

LAAG GELEGEN GEBIED

OVERGANGSZONE

KWELZONE

$Z

HEUVELAUG

INFILTAA1IEZONE

Zchtb. AfwaW.ng

Diop. Onrlchtb, Aw.t*rng
kOnd.p.

2

Figuur 1
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3.2

Methode en resultaat

3.2.1
Hoger gelegen gronden vertonen via het grondwater een samenhang met lager gelegen gronden, daar neerslag op de
hogere delen infiltreert en via het grondwater in de lager
gelegen gebieden wordt afgevoerd. Om deze relatie te bepalen is inzicht noodzakelijk in de infiltratiehoeveelheid,
per bodemgebruiksvorm, op de hoger gelegen gebieden. Deze
bepaling dient als basis voor de berekening van de totale
infiltratiehoeveelheid.
De infiltratiehoeveelheid per bodemgebruiksvorm wordt bepaald over één gemiddeld jaar. Hiertoe is de gemiddelde
jaarlijkse neerslag bepaald op de hoge delen van Gelderland
en de gemiddelde jaarlijkse verdamping. Het verschil is de
infiltratiehoeveelheid: de hoeveelheid die gemiddeld per
jaar aan het grondwater wordt toegevoegd per onderscheiden
bodemgebrui.ksvorm. Als gemiddeld jaar wordt hier beschouwd
de gemiddelde jaarlijkse neerslaghoeveelheden over de periode 1973-1982 in verband met de beschikbaarheid van gegevens over verdamping, afvoer sprengenbeken en geohydrologische situatie. Over het gebied Zuid-Veluwe is eveneens de
periode van 1951-1980 in beschouwing genomen om de gevolgen
van een lange periode te bezien.
Uit kaart 2 betreffende de neerslagverdeling blijkt dat de
gemiddelde jaarlijkse neerslaghoeveelheden op de Veluwe,
Nijmegen/Groesbeek en Montferland zowel naar plaats als
naar beschouwde periode maximale verschillen vertonen van
ca. 100 mm resp. 60 - 70 mm.
De verdampingscijfers gemiddeld over de jaren 1971-1982, in
relatie tot de gemiddeld jaarlijkse neerslaghoeveelheden,
tonen aan dat de verdamping een groot gedeelte van de neerslag gebruikt, variërend per bodemgebruiksvorm, alsmede
variërend naar neerslaghoeveelheid.
Verhouding verdamping/neerslag (%)
Bodemgebruiksvorm
onbegroeid
maïs
gras/hei/struik
loofbos
naaldbos

gem. jaarlijkse
neerslaghoeveelheid
700
800
(mm)
25
50
55
60
80

20
45
50
55
75
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Uit bovenstaande verhoudingen blijkt dat:
het aandeel van de verdamping vermindert bij hogere
neerslaghoeveelheden;
de verhouding verdamping/neerslag over de beschouwde
periode varieert van ca. 50% voor gras/hei/struik,
mais en loofbos tot ca. 75-80% voor naaldbos.
Opgemerkt dient te worden dat bovengenoemde cijfers alleen
gebruikt mogen worden om verschil in neerslaghoeveelheden
veroorzaakt door plaatsverschillen, om te zetten in infiltratiehoeveelheden.
De infiltratiehoeveelheid in de beschouwde periode is het
verschil tussen de neerslag en verdamping en varieert per
bodemgebruiksvorm van ca. 50% voor gras/hei/struik, mais en
loofbos tot ca. 20-25% voor naaldbos.
3.2.2

De _Sto~hydrolog, ische—relaties tuss e n_de hoer &eleZLefl &eidn_e
In deze paragraaf wordt een beschrijving van die aspecten
gegeven welke samenhangen met het diepe grondwatersysteem.
De invloed van de hoger gelegen gronden op de randgebieden
vindt ondermeer via het diepe grondwatersysteem plaats.
Deze invloed komt tot uiting in de vorm van kwel in de
lager gelegen gebieden en vindt zijn oorsprong in de infiltratiehoeveelheid en de grootte van het infiltratiegebied.
Het gehele proces speelt zich af via de diepere ondergrond.
Met behulp van isohypsenkaarten* en grondwaterkwaliteitsgegevens is een indeling gemaakt in deelgebieden.
Deze deelgebieden kunnen onafhankelijk van elkaar worden
beschouwd. In het gehele onderzoek worden deze deelgebieden
als gesloten eenheden gehanteerd.
Er zijn een zestal deelgebieden onderscheiden, welke op
kaart 4 zijn weergegeven, te weten:
deelgebied Oost-Veluwe
deelgebied Noord-Veluwe
deelgebied West-Veluwe
deelgebied Zuid-Veluwe
deelgebied Groesbeek
deelgebied Montferland.
Laatstgenoemde drie deelgebieden zijn voornamelijk via
grondwaterkwaliteitsgegevens tot stand gekomen (zie kaart
3A en 3B).

*

kaarten waarop lijnen staan die de meetkundige plaats van punten
met gelijke stijghoogte van het grondwater verbinden.
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Voor de bepaling van de aard en de mate van beïnvloeding is
het noodzakelijk inzicht te hebben in de geohydrolopische
toestand van de verschillende deelgebieden.
Onderdelen vormen de lokaties en dikten van verschillende
watervoerende lagen en de doorlatendheid van die lagen
(kD-waarde), de lokaties en dikten van afsluitende of weerstandbiedende lagen (c-waarden) tussen watervoerende pakketten. Tevens is voor de onderscheiden deelgebieden het
grondwaterstromingsbeeld aangegeven.
Hiervoor wordt verwezen naar de figuren in bijlage 2.
Een ruimtelijk beeld van de geohydrologische toestand in
Gelderland geeft kaart 5.
In paragraaf 3.1 is reeds aangegeven dat het van belang is
te weten waar water de bodem binnendringt (infiltreert) en
waar water naar boven komt (opkwelt) de z.g. infiltratie- en kwelzone.
Voor het vaststellen van deze zone's is gebruik gemaakt van
isohypsenkaarten van het diepe en ondiepe grondwater
(stijghoogte van het grondwater), de kaarten met scheidende
weerstandbiedende lagen en profielbeschrijvingen. Eveneens
is gebruik gemaakt van grondwaterkwaliteitsgegevens en een
veldinventarisatie.
De begrenzing van de infiltratie- en kwelzone's is aangegeven op kaart 6.
Er bestaat nu inzicht in de geohydrologische toestand en de
infiltratie- en kwelzone's zijn aangegeven.
Als laatste stap om de mate van beïnvloeding aan te geven
dient nu de infiltratie en kwelhoeveelheid bepaald te worden.
Hiertoe zijn de deelgebieden in een aantal kleinere eenheden (= sub-deelgebieden) opgedeeld. Het betreft in totaal
15 sub-deelgebieden, welke op kaart 6 zijn aangegeven.
De infiltratiehoeveelheid per subdeelgebied is bepaald aan
de hand van de infiltratiehoeveelheid per onderscheiden
bodemgebruiksvorm (zie paragraaf 3.2.1) en de oppervlakteverdeling van de onderscheiden bodemgebruiksvormen over het
betreffende sub-deelgebied, het infiltratiezonegedeelte.
De gemiddeld jaarlijkse infiltratiehoeveelheid op de Veluwe
(van alle deelgebieden te zamen) over de periode 1973-1982
ligt tussen 335_345.106 m 3 /jaar.
Voor het deelgebied Zuid-Veluwe is de gemiddeld jaarlijkse
infiltratiehoeveelheid over de periode 1951- 1980 geschat.
Uit de schatting blijkt dat over de langere periode de
infiltratiehoeveelheid met 8-10% toeneemt ten opzichte van
de periode 1973-1982.
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De totale oppervlakte van de deelgebieden betreffende de
infiltratiezone op de Veluwe wordt gesteld op ca. 116.000
ha. Voor Croesbeek en Montferland op ca. 2.900 ha. resp.
ca . 3.200 ha.
De kwelhoeveelheid per subdeelgebied is bepaald door de
infiltratiehoeveelheid, de afstroming via het oppervlaktewater en de grondwateronttrekkingen in het infiltratiezonegebied in kwantitatief opzicht in beschouwing te nemen.
Hieruit volgt de grondwaterinstroming naar het randgebied.
Correctie op deze instroming heeft veelal plaats gevonden
als gevolg van het voorkomen van een ondiep grondwater-.systeem (zie paragraaf 3.2.3). Met behulp van de geohydro-logische schematisering en de berekeningsmethoden volgens
Darcy is de hoeveelheid grondwaterinstroming bepaald die
vanuit de hoger gelegen delen in de randgebieden aan de dag
treedt. (= verschil grondwaterinstroming minus-uitstroming).
Voor de berekeningsmethoden is uitgegaan van de beschikbare
grondwaterstandggevens in de vorm van isohypsen en de
bekende gegevens met betrekking tot de KD- en c-waarden.
De kwelhoeveelheden (mm/dag) staan aangegeven op kaart 6.
In de winterperiode komt deze kwel via oppervlaktewater tot
afvoer, in de zomerperiode kan ca. 2 mm/dag aan verdamping
opgaan.
Indicatief is reeds aangegeven dat in de infiltratiezône,
op de overgang van de hoger gelegen gebieden naar de randgebieden, zich, behalve het diepe systeem, ook een ondiep
systeem voordoet. op basis van afvoermeetgegevens van de
Sarneveidse beek is aangenomen dat in de overgangszône de
verdeling tussen beide systemen diep/ondiep op jaarbasis
75%/25% is.
Als alle deelgebieden van de Veluwe te zamen worden genomen
kan worden geconcludeerd dat van genoemde gemiddeld jaarlijkse infiltratiehoeveelheid op de Veluwe over de periode
1973-1982 80_85.106 m3 /jaar (25%) door grondwateronttrekkingen wordt afgevoerd. Een hoeveelheid van 25_30.10 6
M 3 /jaar (8-10%) stroomt via het oppervlaktewater (met
name sprengenbeken) af, die voorkomen in de deelgebieden
ZuidVeluwe en Oost-Veluwe. Het overige deel ca. 220.10 6
M 3 /jaar (65-70%) is de hoeveelheid grondwaterinstroming
naar het randgebied. Hiervan bedraagt de grondwateruitstroming ca. de helft, waarvan een klein gedeelte (10%) grondwateronttrekking betreft.
Het overig gedeelte treedt in het randgebied te voorschijn,
waarvan 20_25.106 m3 /jaar de ondiepe grondwaterstroming
betreft (zie paragraaf 3.2.3).
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3.2.3

van de_overi&e_comr>onenten ver deel ebied.
In paragraaf 3.2.2 is inzicht verschaft in de invloed van
hoger gelegen gronden op de randgebieden via het diepe
systeem. Deze invloed manifesteert zich in de vorm van kwel
in de randgebieden.
In deze paragraaf worden achtereenvolgens beschreven:
- de invloed van de hoger gelegen gronden op de randgebieden, anders dan het infiltratie/kwelsysteem, welke
via het ondiepe grondwatersysteem plaatsvindt m.a.w.
het proces dat zich via de bovenste watervoerende laag
afspeelt (zgn. ondiepe onzichtbare afwatering).
- de zichtbare afwatering, ofwel de afvoer van water
door sloten en greppels die in een gebied met een
ondiep grondwatersysteem zijn gelegen.
de afvoer van overstortwater uit stedelijke gebieden
en van overige lozingen welke direct plaats vinden via
watergangen.
Genoemde afvoercomponenten behoren alle tot het vrij snelle afvoersysteem. (Dit in tegenstelling tot het in voorgaande paragraaf besproken infiltratie/kwelsysteem.)
Belangrijke verschilpunten hebben onder andere betrekking
op de perioden waarin de hoge afvoeren behorende bij de
betreffende afvoercomponenten, zich voordoen:
De zichtbare afwatering geeft de hoogste afvoeren in de
winterperiode, in tegenstelling tot het overstortwater,
waarvan de hoogste afvoeren voornamelijk midden in de zomer
voorkomen.
De ondiepe, onzichtbare afwatering manifesteert zich met
name in de voorjaarsperiode, daar in de voorafgaande winterperiode aanvulling van het grondwater heeft plaatsgevonden, waardoor de grondwaterstanden ter plaatse zijn gestegen.
Extra aanvulling in het voorjaar heeft tot gevolg dat er
een relatief groot grondwaterverhang ontstaat tussen de
hooggelegen gebieden en de randgebieden, waardoor er een
sterke afstroming naar de randgebieden via het ondiepe
systeem kan plaatsvinden.
De overige lozingen worden als constant beschouwd (evenals
de kwel).
Daar het doel van dit onderzoek is te komen tot een verhouding van invloeden tussen de hoger gelegen en de lager
gelegen gronden, is het noodzakelijk de gewenste hydrologische situaties aan te geven. Hierbij dient rekening te
worden gehouden met bovengenoemde verschilpunten, alsmede
met de opzet van deelonderzoek II, waarin het voorzieningenniveau ten behoeve van de waterbeheersing ter sprake
wordt gebracht.
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In totaal zijn er een drietal maatgevende situaties onderscheiden te weten een wintersituatie, een zomer-(voorjaars)situatie en een zomersituatie, waarin de verhoudingen
bij hoge afvoeren kunnen worden vastgesteld.
Tevens is in enkele afwateringsgebieden daar waar sprake is
van bemaling, de jaarlijkse afvoersituatie onderscheiden,
ook wel het jaarlijks waterbezwaar genoemd.
Voor uitgebreidere informatie over de hydrologische situaties, alsmede over de wijze waarop de situaties in de verschillende afwateringsgebieden zijn vastgesteld, wordt verwezen naar bijlage 3, paragraaf 2.
Het localiseren en kwantificeren van genoemde afvoercomponenten is als volgt tot stand gekomen:
Via de interpretatie van grondwaterstandsdieptekaarten, de
afvoerverhoudingen van stroomgebieden, alsmede via afvoercijfers van afvoermeetpunten zijn de gebieden met ondiepe
onzichtbare afwatering gelocaliseerd, met andere woorden de
gebieden, gelegen op de overgang van hoog naar laag.
De gebieden met zichtbare afwatering zijn gelocaliseerd via
onder andere waterstaatskaarten en een gebiedsinventarisatie en betreffen voornamelijk de randgebieden.
Op kaart 7 zijn genoemde gebieden aangeduid.
Opvallend hierbij is de omvang van de gebieden met ondiepe
onzichtbare afwatering binnen de deelgebieden Noord-Veluwe
en West-Veluwe.
Met behulp van afvoergegevens van verschillende meetpunten
is, gecombineerd met de hoeveelheden van de andere afvoercomponenten, de ondiepe, onzichtbare en zichtbare afwatering per afwateringsgebied gekwantificeerd.
In vele gebieden zijn geen afvoergegevens bekend. Voor deze
gebieden is gebruik gemaakt van vergelijkingsgebieden met
mogelijke correcties voor plaats en periode.
Daar waar afvoergegevens bekend zijn over een korte periode, heeft op basis van een vergelijkingsgebied, een correctie plaatsgevonden naar een langjarige periode. In enkele
gebieden zijn afvoernormen op basis van gebiedskennis gehanteerd.
Uit de resultaten van bijlage 3 blijkt dat met name in het
deelgebied Noord-Veluwe de bijdrage uit het gebied met
ondiepe onzichtbare afwatering aan de afvoer, In de voorjaarssituatie groot is.
Met behulp van gegevens van gemeenten en zuiveringsschappen
is de stedelilke invloed op het afwateringsstelsel geïnventariseerd (zie kaart 8).
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Het betreft met name de invloed via overstortwater uit het
rioleringsstelsel. De overige lozingen (koelwater/effluent)
zijn niet op de kaart aangegeven.
Voor de bepaling van de hoeveelheid overstortwater is gebruik gemaakt van zowel een praktisch als een theoretisch
model ten behoeve van de afweging tussen werkelijk gemeten
resp. berekende cijfers.
Het praktische model betreft een onderzoeksgebied, waarbij
een aantal grootheden werkelijk zijn gemeten, èn de meetgegevens van 60-tal overstorten op de Veluwe.
Het theoretisch model bevat gegevens welke uit de planvorming van de kernen zijn verzameld c.q. berekend.
Toepassing van beide modellen levert de overstorthoeveelheden in de gewenste hydrologische situaties op.
Hieruit is gebleken dat met name de grote kernen tevens in
regionaal opzicht grote invloed kunnen uitoefenen.
De kleine kernen hebben enkel een lokale invloed.
Voor de bepaling van koelwater- en effluenthoeveelheden is
informatie verkregen via de zuiveringsschappen en de inventarisatie grondwateronttrekking 1982.
De hoeveelheden worden als constant beschouwd.
3.2.4

8eaiingafvoerverhoudinen per afwateringsgebied
In voorgaande paragrafen zijn de verschillende componenten,
die bijdragen aan de afvoer van het oppervlaktewater, gelocaliseerd en gekwantificeerd.
Voor het aangeven van de onderlinge invloed van de componenten werd een indeling gemaakt van deelgebieden en subdeelgebieden.
De componenten die werden onderscheiden zijn:
zichtbare afwatering
ondiepe onzichtbare afwatering
overstortwater uit stedelijke gebieden en overige
lozingen op oppervlaktewater
diepe, onzichtbare afwatering (uittreding in de vorm
van kwel).
Per afwateringsgebied zijn de afvoercomponenten verhoudingsgewijs naar gewenste situatie ingedeeld, waarbij het
vooral gaat om de verhouding tussen de afvoercomponenten
afkomstig uit de hoger gelegen gebieden, en de afvoercomponenten, afkomstig uit de randgebieden.
Op kaart 9 zijn de drie voorkomende maatgevende situaties,
alsmede het jaarlijks waterbezwaar per afwateringsgebied
aangegeven.
De terugkoppeling van deze verhoudingen naar gebied van
herkomst volgt uit de interpretatie van de kaarten 6, 7 en
8.
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Hiervoor is geen aparte kaartbijlage opgenomen in verband
met de complexiteit van de opname van deze gegevens via
kaartmateriaal.
Uit kaart 9 blijkt:
Via de diepe stroming in de vorm van kwel leverden de
a
hooggelegen gebieden de volgende bijdragen:
bij hoge afvoeren in de laaggelegen gebieden
gemiddeld 4-5%.
Afwijkend zijn met name de randgebieden Veluwe en
Brummen-Voorst (1%) en Zuid-Veluwe (8-10%).
Voor de randgebieden van Groesbeek en Montferland
varieert de bijdrage van 2-7% resp. 1% bij hoge
afvoeren.
Bij het jaarlijks waterbezwaar, zijnde de totale
jaarlijkse afvoer, varieert de bijdrage van 3-4%
op de Oost-veluwe tot 14% in het Barneveidse
beekgebied en 26-27% in het randgebied Zuid-Veluwe.
Opgemerkt dient te worden dat van gebieden met
een hoge bijdrage de oppervlakte aan hooggelegen
gebied groter is.
b

Via de ondiepe stroming (= ondiepe, onzichtbare afwatering), afkomstig uit de overgangszône tussen de hoog
gelegen gebieden en de randgebieden, dus uit die gebieden, waar zowel de ondiepe als de diepe grondwaterstroming voorkomt, zijn bij hoge afvoeren de volgende
bijdragen te verwachten:
In het gebied Brummen-Voorst is de bijdrage via
de beken ca. 3%.
De bijdrage op de Noord-Veluwe varieert van 1535% in het oostelijk deel tot 60-70% in het
midden en westelijk deel.
Op de West-Veluwe varieert de bijdrage van de
ondiepe grondwaterstroming bij hoge afvoer van
10-25%.
Voor de hoger gelegen gebieden van Groesbeek en
Montferland is geen onderscheid tussen ondiepe en
diepe stroming gemaakt in verband met de relatief
geringe oppervlakte hoog gelegen gebied.
Voor een aantal gebieden is de jaarlijkse afvoer berekend.
De bijdrage van de ondiepe grondwaterstroming hieraan
varieert van 10% in het Barneveidse beek gebied tot
30% in het gebied Grift/Apeldoorns kanaal inclusief
sprengkoppen.

c

De randgebieden zelf dragen (via de zichtbare afwatering) 60-98% bij aan de totale afvoer in de randgebieden bij een situatie, waarbij de winterperiode maatgevend is.
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Daar waar de zomerperiode (voorjaar) maatgevend is,
dient rekening te worden gehouden met bijdragen van
25-80%.
d

De bijdrage van het overstortwater en de overige lozingen uit stedelijk gebied manifesteert zich met name
in de gebieden Oost-Veluwe, West-Veluwe, Croesbeek en
Montferland. De bijdrage kan per gebied en per situatie variëren van nihil tot ca. 30%.
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Bijlage 1: De relatie neerslag-grondwater op de hoger
gelegen gebieden
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2

THEORETISCHE BESCHOUWING (lit. 1 t/m 4, 7 t/m 11, 14, 16, 17)
Welk verband bestaat er tussen de hoeveelheid neerslag en de hoeveelheid die hiervan in de bodem infiltreert en aan het grondwater wordt
toegevoegd? Om dit te bepalen dient eerst onderzocht te worden wat er
met de neerslag gebeurt wanneer deze gevallen is. Een globale beschrijving vindt plaats aan de hand van figuur Al.
Uit deze figuur komt naar voren dat de neerslag valt op de bodem of
op de vegetatie. Een deel van de neerslag dat op de vegetatie valt,
valt vervolgens op de bodem (via kroondrup en afstroming via stam).
Het andere gedeelte verdampt (interceptieverdamping) evenals een deel
van de neerslag dat op de bodem terecht is gekomen (bodemverdamping).
Een deel van de neerslag, dat op de bodem is terecht gekomen stroomt
oppervlakkig af. Het resterende deel van de neerslag op de bodem infiltreert in de bodem, waarna het of ten goede kan komen aan de vegetatie, die het vervolgens verdampt (via transpiratie) of ten goede
kan komen aan het grondwater. Dat gedeelte van de neerslag, dat ten
goede komt aan het grondwater en dat niet door capillaire opstijging
al ter plaatse door de plant wordt opgenomen, wordt de infiltratiehoeveelheid genoemd. Daar op de hoger gelegen delen van Gelderland
het grondwater diep ten opzichte van het maaiveld is gelegen vindt er
vrijwel geen capillaire opstijging plaats. Ook de oppervlakkige afstroming is te verwaarlozen op de hoger gelegen delen.
Kort gezegd: neerslag (N) gaat op in verdamping (E) en infiltratie
(1) ofwel N = E + I. Bij de verdamping zijn 2 componenten te onderscheiden: transpiratie en evaporatie. Transpiratie is de verdamping
van water door de plant; evaporatie is de rechtstreekse verdamping
van water onder invloed van de zonne-energie vanaf het vegetatie-oppervlak (interceptieverdamping), vanaf de bodem (bodemverdamping) en
vanaf open water. Vooral de verdamping van de interceptie zal van
belang blijken te zijn bij de berekening van de verdamping van naaldbos.
Uit het voorgaande is gebleken dat een globale waterbalans voor de
hoger gelegen delen er als volgt uitziet: neerslag = verdamping +
infiltratie (N = E + 1).
De termen uit de vergelijking N = E + 1 worden thans kort toegelicht.
Neerslag. Deze varieert met de tijd en met de plaats. Per jaar (en
ook per dag) varieert de neerslaghoeveelheid.
De neerslag varieert in Nederland van ± 400 mm per jaar (1976) tot ±
1100 mm per jaar (1967). Ook van plaats tot plaats varieert de neerslag. In het algemeen geldt dat de hoger gelegen plaatsen meer neerslag ontvangen.
Verdamping. Deze is afhankelijk van een drietal factoren: bodemfactoren (onder andere vochtlevering), gewasfactoren (o.a. soort gewas,
interceptiecapaciteit) en het meteorologische factoren (onder andere
neerslaghoeveelheid, -verdeling, globale straling, windsnelheid,

VERDAMPING (= EVAPOTRANSPIRATIE)
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relatieve luchtvochtigheid en temperatuur) volgens Monteith en Rijte-.
ma Uit. 17) is de verdamping van begroeide oppervlakken afhankelijk
van
stralingsterm, windfunctie (*verzadigde dampspanning) en een functie
van de gewasweerstand.
Volgens Makkink (lit.17) is er een sterke samenhang tussen de verdamping en de globale straling voor de zomermaanden, waarvoor een rechtlijnig verband is aangegeven.
Infiltratie. Dit is de sluitpost in de vergelijking. Dat gedeelte van
de neerslag dat niet verdampt, maar infiltreert.
Van groot belang bij het onderzoek was de relatie tussen neerslag
enerzijds en verdamping en infiltratie anderzijds. Of hoe komen verschillen in neerslaghoeveelheden tot uitdrukking in de verdamping en
de infiltratie?
Hierbij dienen 2 situaties onderscheiden te worden: bodemgebruiksvormen waarbij de interceptie een grote rol speelt bij de verdamping en
bodemgebruiksvormen waarbij dit minder het geval is.
Bij naaldhout speelt de interceptie een belangrijke rol in de verdamping. Ongeveer 30% van de neerslag verdampt op deze wijze.
De interceptie is als een vast percentage van de neerslaghoeveelheid
te beschouwen bij naaldbos indien de neerslag meer bedraagt dan ongeveer 900 min/jaar. Bij minder neerslag is de interceptie een functie
van de neerslaghoeveelheid, verlopend volgens figuur A2. De resultaten uit deze figuur zijn gebaseerd op een onderzoeksgebied waarvan de
omstandigheden vergelijkbaar zijn met de situatie in Nederland.
De transpiratie en de verdamping vanaf de bodem reageert anders op
veranderingen in de neerslag. Hierop is hetzelfde proces van toepassing als op de verdamping van andere bodemgebruiksvormen. Deze is dan
een functie van de neerslaghoeveelheid en de verdeling ervan, de
overige meteorologische omstandigheden en de grondwaterstand.
Het blijkt dat verschil in neerslaghoeveelheid voornamelijk tot
uiting komt in de hoeveelheid die infiltreert.
Deze verdamping is voornamelijk afhankelijk van 3 factoren te weten
de globale straling (aantal uren zonneschijn per jaar), de windsnelheid en de voor de plant via het bodemwater beschikbare neerslaghoeveelheid. Daar de windsnelheid voor de zomermaanden een éénduidige
relatie heeft met de straling (zie Makkink) wordt de windsnelheid
verder buiten beschouwing gelaten.
Als er in een jaar veel neerslag valt dan betekent dat eveneens veel
bewolking. Er is voldoende water beschikbaar om te verdampen, maar de
zon heeft onvoldoende energie geleverd om het te verdampen. De globale straling is de beperkende factor in de verdamping.
Als er weinig neerslag valt dan betekent dat weinig bewolking. Er is
voldoende energie geleverd om het water te verdampen. Er zal zelfs
sprake zijn van het feit dat er meer water verdampt had kunnen worden
indien dit beschikbaar was geweest. De neerslaghoeveelheid is de beperkende factor bij de verdamping. De plant zal dan de huidmondjes
meer of minder sluiten om overmatige verdamping tegen te gaan. Dit
leidt er toe dat de actuele verdamping (Eact) per jaar van jaar tot
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jaar veel constanter is dan de neerslag. Boven een bepaalde neerslaghoeveelheid neemt Eact niet meer toe. Beneden deze hoeveelheid neemt
Eact af, maar niet evenveel als de neerslag. De waarde van deze hoeveelheid wordt bepaald door de fysische eigenschappen van de bovengrond. Een betere bovengrond (groter vochtieverend vermogen) resulteert in een hogere waarde van Eact bij minder neerslag dan een
schrale bovengrond.
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3 METHODE VAN ONDERZOEK
3.1 Opzet van het onderzoek
In deze bijlage komt de bepaling van de infiltratiehoeveelheid (1)
per bodemgebruiksvorm aan de orde. Deze dient bepaalt te worden
m.b.v. de vergelijking 1 = N - E. De periode waarover dit dient te
gebeuren is een jaar omdat de resultaten uiteindelijk uitgedrukt worden in hoeveelheden per jaar.
Het jaargemiddelde is bepaald over de periode 1973-1982 in verband
met de beschikbaarheid van de gegevens in deze periode betreffende
verdamping, afvoer sprengenbeken en geohydrologie.
De onderscheiden bodemgebruiksvormen zijn: gras, hei, mais, loofbos,
naaldbos en onbegroeide grond. Daar het onverharde gedeelte in het
stedelijk gebied ook bijdraagt aan de infiltratiehoeveelheid is ook
dit bepaald. In het vervolg is dit ook aangeduid met de term "onverhard".
3.2 Verzamelde en bewerkte gegevens
De neerslageijfers zijn afkomstig van het KNMI. Voor de neerslagstations op en rond de hoger gelegen delen van Gelderland is de gemiddelde neerslag per jaar genomen gebaseerd op zowel de periode 19731982 als de periode 1951-1980.
De bodemgebruiksvormen zijn bepaald met behulp van het rapport van
het Veluwe-onderzoek (lit. 6) en, voor Groesbeek e.o. en Montferland,
m.b.v. een (bestaande) inventarisatie van de provincie. Aangenomen is
dat bouwland alleen bestaat uit mais.
De basis van de verdampingsberekeningen waren de bevindingen van de
studiegroep verdamping, voortgekomen uit het werk van de Commissie
Bestudering Waterhuishouding Gelderland. Voor mais, gras, loofhout en
naaldhout is uitgegaan van modelberekeningen betrokken op een gebied
in de Achterhoek ('t Klooster). Hieruit wordt de verhouding van verdamping van andere gewassen t.o.v. gras bepaald, daar voor gras ook
een berekening is gedaan voor condities die op de Veluwe worden aangetroffen m.b.v. het MUST-model. De interceptieverdamping, welke bij
onder andere gras in beperkte mate aanwezig is, is in het MUST-model
in de totale verdampingsberekening meegenomen.
Uit literatuur (lit. 10) zijn verdampingscijfers genomen voor hei en
onbegroeide grond. De verdamping van 't onverharde gedeelte van het
stedelijk gebied is geschat aan de hand van de bodemgebruiksvormen
gras, loofbos en onbegroeide grond.
Tot slot is er ook nog gekeken of verdampingscijfers uit andere literatuur dezelfde orde van grootte bezaten als de gebruikte verdampingscijfers.
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4 UITWERKING EN RESULTATEN
4.1 Neerslag
Verzameld zijn gegevens van KNMI-stations op en rond de hoger gelegen
delen van Gelderland (Veluwe, Montferland en Groesbeek e.o.). De
gemiddelde jaarlijkse neerslag berekend over de periodes 1973-1982 en
1951-1980 is op kaart 2 uitgezet evenals de ligging van de waarnemingsstations.
Op deze kaart staan ook de isohyeten voor de periode 1973-1982.
Hierdoor is het mogelijk gebieden aan te wijzen waar gemiddeld per
jaar evenveel neerslag valt.
Deze gegevens staan vermeld in tabel Al evenals de jaarlijkse neerslagen van 1973 t/m 1982 en de jaarlijkse neerslagen van de stations
667 (Doetinchem) en 679 (Herwen). Deze laatste zijn berekend omdat er
verdampingscijfers zijn die voor de Achterhoek gelden ('t Klooster)
en die voor de jaren 1 68 t/m '76 berekend zijn. Uit een isohyetenkaart met de gemiddelde jaarneerslagen over de periode '51-'80 blijkt
dat de stations 667 en 679 representatief zijn voor de neerslag die
valt ter plaatse van 't Klooster.
4.2 Verdamping
Tabel A2 bevat de jaarlijkse actuele verdampingscijfers van gras,
mais, loofhout en naaldhout berekend met het MUST-model van de ad hoc
groep Verdamping voor een representatieve situatie in de Achterhoek
en de jaarlijkse neerslagen en de gemiddelden over de periode 19681976. Deze getallen zijn niet geldig voor de hoger gelegen delen van
Gelderland omdat de Achterhoek over het algemeen een bovengrond heeft
die meer vocht levert.
Tabel A2

Eact voor verschillende bodemgebruiksvormen
voor de Achterhoek
Totale verdamping (mm)

jaar
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976*
Totaal
gem.
per jaar

neerslag (mm)

gras

mais

834
625
807
567
747
648
846
629
324
6.027

450
426
408
423
468
407
480
429
319
3.810

409
368
363
355
441
347
444
378
295
3.400

464
463
444
458
458
426
514
465
343
4.036

624
601
571
561
609
574
701
599
407
5.247

689

435

389

461

600

* de eerste 9 maanden

loofhout

naaldhout
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Zoals reeds in hoofdstuk 3 gesteld is dient uit deze getallen de
verhouding van de verdamping t.o.v. gras bepaald te worden omdat
alleen van gras bekend is hoeveel de verdamping is op de hoger gelegen delen (Veluwe) van Gelderland.
Voor naaldhout dient eerst de interceptieverdamping bepaald te worden
uit fig. A2. Deze wordt in mindering gebracht op de verdampingscijfers uit tabel A2. Het resterende bedrag is de transpiratie (# verdamping vanaf het bodemoppervlak). Verondersteld wordt dat deze een
constante verhouding t.o.v. de verdamping van gras heeft.
Uit tabel A2 en figuur A2 volgt voor naaldhout: neerslag 689 nun,
interceptie 37% oftewel 255 mm. De transpiratie is dan 600 mm - 255
mm = 345 mm.
Tabel A3 bevat bovenstaande berekening voor de afzonderlijke jaren.
Tabel A3

Berekening van de verhouding van de verdamping van naaldhout zonder interceptie t.o.v. gras en de verdamping van
mais en loofhout t.o.v. gras, voor de Achterhoek.

jaar neerslag interceptie 1
(mm)
(mm)
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976*
gein.

834
625
807
567
747
648
846
629
324
689

1 uit figuur A2

292
244
291
232
276
246
296
245
188
264

Eact-inter- (Eact-intercep-ceptie 2
tie) naaldhout
(mm)
(Eact)gras
332
357
280
329
333
328
405
354
219
336

0.74
0.84
0.69
0.78
0.71
0.81
0.84
0.83
0.69
0.78

(Eact)mais (Eact)loofhout
(Eact)gras
0.90
0.86
0.88
0.83
0.94
0.85
0.92
0.88
0.92
0.89

(Eact)gras
1.03
1.08
1.08
1.08
0.97
1.04
1.07
1.08
1.07
1.06

2 Eact uit tabel A2

Voor naaldhout wordt de transpiratie (Eact-interceptie) op 340 tuin
gesteld. Dit is ook het gemiddelde van de jaren met een neerslag
tussen 690 en 880 mm.
De verhouding t.o.v. de verdamping van gras is 340/435 = 0.78.
Tabel A4 bevat de berekeningen voor gras onder condities die op de
Veluwe gelden: diepe grondwaterstand, weinig vochtleverende bovengrond. Neerslag en verdamping moeten worden beschouwd als gemiddelden
van een reeks van jaren. Deze berekeningen zijn uitgevoerd door de
dienst Waterbeheer met het model UNSAT.
Dit is een model dat ongeveer gelijke resultaten op jaarbasis levert
als het MUST-model, waar het veel op lijkt. De onverzadigde zone
wordt in beide modellen gelijk behandeld (De Laat), de verschillen
hebben betrekking op het verdampingsgedeelte van de modellen.
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Tabel A4 Gemiddelde neerslag (N) en gemiddelde verdamping (E) voor
gras, berekend met UNSAT-model over de periode 1971-1982
(in mm/jaar)
N
700
725
750
775

El
390
400
415
430

N
800
825
850
900

E2
410
420
435
440

El
445
450
450
450

E2
450
450
450
450

E2: betere (meer vochtleverende) bovengrond
(Gt II en III)

El: condities op de Veluwe
(Gt V en hoger)

Van de verdampingscijfers E2 is geen gebruik gemaakt in dit onderzoek
daar op de hoge delen van Gelderland slechts een enkel deel hiervoor
in aanmerking kwam, waarbij de neerslag zodanig hoog was dat er tussen El en E2 geen verschil was (Hierdense beekgebied).
De in de tabel A3 gevonden verhouding van de verdamping van enige
bodemgebruiksvormen t.o.v. gras dient nu overgebracht te worden op
tabel A4. Uit de berekening volgt tabel AS.
Tabel AS:

Neerslag en verdamping gemiddeld over de jaren 1971-1982
van enige bodemgebruiksvormen voor de hoger gelegen delen
van Gelderland.
Dit houdt in: zandgrond, weinig vochthoudend, geen nalevering van bodemvocht.

Neerslag
Verdamping(nun/jaar)
(min/jaar) gras/hei/struik mais loofbos onbenaaldbos
onverhard
groeid interceptie transpiratie totaal
690
700
710
720
730
740
750
760
770
780
790
800
810
820
830
840
850
860
870
880

385
390
395
400
405
410
415
420
425
435
440
445
445
450
450
450
450
450
450
450

345
350
350
355
360
365
370
375
380
385
395
400
400
405
405
405
405
405
405
405

410
415
420
420
430
435
440
445
455
460
465
470
475
475
480
480
480
480
480
480

175
175
180
180
180
185
190
190
190
195
200
200
200
205
205
205
205
205
205
205

250
250
255
260
265
265
270
275
275
280
285
290
290
295
300
300
305
310
315
315

300
305
310
310
315
320
325
330
335
340
345
350
350
350
350
355
355
355
355
355

550
555
565
570
580
585
595
605
610
620
630
640
640
645
650
655
660
665
670
670
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Deze tabel bevat ook verdampingscijfers van bodemgebruiksvormen die
nog niet aan de orde zijn geweest. Voor hei/struik en onbegroeide
gronden gelden de volgende cijfers (lit. 10):
440 mm verdamping per jaar
hei struik
200 nuit verdamping per jaar
onbegroeide grond
Deze getallen gelden bij 800 mm neerslag, duinzandgrond en Gt VI of
VII.
Dit zijn dus condities die te vergelijken zijn met de condities op de
hoger gelegen delen van Gelderland. De verhouding van de verdamping
t.o.v. gras is (bepaald bij N = 800 min):
: 4401445 = 0.99
struik-hei
onbegroeide grond: 2001445 = 0.45
De verdamping van struiken en hei kan gelijk gesteld worden aan de
verdamping van gras.
Ook het onverharde gedeelte van het stedelijk gebied heeft een verdamping die gelijkgesteld is aan de verdamping van gras. Dit komt
omdat er in het stedelijk gebied naast gras ook bomen (met iets meer
verdamping dan gras) en ook onbegroeide gedeelten (met minder verdamping dan gras) voorkomen.
Aan de literatuur worden de volgende gegevens ontleend:
Vo lmu 1 ier Loomans
(lit. 15)
(lit. 11)
(min/jaar)
(min/jaar)
gras
mais
struiken
loofbos
naaldbos
onbegroeide
grond

400-450
350-400
300-450
500-600
250

482
484

Schroeder
(lit. 13)
(% v/d neerslag)

Mulder
(lit. 10)
(% v/d neerslag)

45-53

45-77

50
55
75
25

Deze cijfers komen qua orde van grootte overeen met de gebruikte cijfers.
Omdat uit de literatuur niet altijd even duidelijk was welke neerslaghoeveelheden, welke bodemsoort en welke grondwaterstand bij de verdampingscijfers behoorden, zijn deze verdampingscijfers verder niet betrokken bij
de berekeningen. De cijfers volgens lit. 10 gelden voor een gebied met
N = 800 min/jaar, Gt. VI, VII en weinig vochtleverende bovengrond.
De infiltratiehoeveelheid kan berekend worden door de formule 1 = N - E.
Uitgaande van tabel AS levert dit tabel A6 op.
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Tabel A6 Infiltratiehoeveelheid (= neerslag - verdamping) als functie van
de neerslag, gemiddeld over de periode 1971-1982

Neerslag
(mm/jaar
690
700
710
720
730
740
750
760
770
780
790
800
810
820
830
840
850
860
870
880

gras/hei/struik
onverhard
305
310
315
320
325
330
335
340
345
345
350
355
365
370
380
390
400
410
420
430

infiltratiehoeveelheid (mm/jaar)
mais
loofbos
onbegroeid
345
350
360
365
370
375
380
385
390
395
395
400
410
415
425
435
445
455
465
475

280
285
290
300
300
305
310
315
315
320
325
330
335
345
350
360
370
380
390
400

515
525
530
540
550
555
560
570
580
585
590
600
610
615
625
635
645
655
665
675

naaldbos
140
145
145
150
150
155
155
155
160
160
160
160
170
175
180
185
190
195
200
210

Deze tabel vormt de basis van de berekeningen van de infiltratiehoeveelheid per onderscheiden gebied als functie van de gemiddelde neerslag. De oppervlakte van de bodemgebruiksvormen per onderscheiden
gebied staat weergegeven in bijlage 2 paragraaf 5.
Opgemerkt dient nog te worden dat de tabellen AS en A6 alleen gebruikt mogen worden om verschil in neerslaghoeveelheden, veroorzaakt
door plaats, om te zetten in infiltratiehoeveelheden bij gelijke
bodemomstandigheden.
Verschil in neerslaghoeveelheden, veroorzaakt door tijd, mogen niet
in infiltratiehoeveelheden worden omgezet als gevolg van de verschillen in meteo-omstandigheden (= temperatuur, windsnelheid, relatieve
vochtigheid, relatieve zonneschijnduur (= straling).

-
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S VERKLARENDE WOORDENLIJST

1 afstroming via stam
(stemflow):

deel van de neerslag dat langs de stam
naar/in de bodem afvloeit

2 bodembedekkingsgraad:

de mate waarin de bodem door gewas bedekt is

3 capillaire opstijging:

opwaartse stroming van water boven de grondwaterspiegel

4 evaporatie:

de
(=
en
(=
en

S evapotranspiratie:

de totale verdampingsflux van een begroeid
oppervlak: evaporatie + transpiratie

6 infiltratie:

het verschijnsel dat water aan het grondoppervlak de grond binnentreedt

verdampingsflux van het interceptiewater
i.nterceptieverdantping)
het water vanaf en vanuit de bodem
bodemverdamping)
het open water

7 infiltratiehoeveelheid: het volume van het water dat per tijdseenheid de grond is binnengedrongen.
8 interceptie verdamping deel van de neerslag dat door de vegetatie
of andere structuren wordt onderschept en
dat vervolgens verdampt
9 isohyeten:

lijnen tussen punten met een gelijke hoeveelheid neerslag per tijdseenheid

10 kroondrup:

deel van de neerslag dat vanaf de
(blader)kroon op het bodemoppervlak druppelt

11 percolatie

neerwaartse beweging van water in de onverzadigde zone

12 stomata:

huidmondjes waarmee de plant zijn ademhaling
regelt

13 transpiratie:

verdampingsflux via de huidmondjes en cuticula van een droog bladoppervlak van planten

14 verdamping:

de overgang van water in vloeibare of vaste
vorm naar waterdamp
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Bijlage 2: De geohydrologische relaties tussen de hoger gelegen gebieden
en de randgebieden
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1 INLEIDING
Het doel van deze bijlage is een beschrijving te geven van die aspecten welke van belang zijn voor de relatie tussen de hoger gelegen
delen en de randgebieden, met name via het diepe grondwatersysteem
(zgn. infiltratie/kwelsysteem). Dit betekent dat er onderscheid gemaakt dient te worden tussen gebieden waar infiltratie of kwel op-treedt. Tevens is voor de kwel een kwantitatieve benadering noodzakelijk, daar hiermede de mate van beïnvloeding van de hoger gelegen
gronden op de randgebieden via het diepe grondwatersysteem wordt
aangegeven.
Hiertoe is geohydrologische informatie noodzakelijk omtrent de lokaties en dikten van scheidende lagen en watervoerende pakketten met de
daaraan verbonden parameters. Tevens is inzicht in het kwantitatieve
en kwalitatieve aspect van het grondwatersysteem vereist.
De informatieverstrekking vindt per deelgebied plaats. Binnen de
deelgebiedsgrenzen zijn namelijk alle hydrologische relaties opgenomen.
Voor de vaststelling van de kwelhoeveelheid wordt als basis genomen
de berekening van de infiltratiehoeveelheid per bodemgebruiksvorm op
de hoger gelegen gronden (zie bijlage 1).
De totale infiltratiehoeveelheid in een infiltratiegebied en het
stromingsbeeld naar en in het randgebied levert de totale kwelhoeveelheid op.
Opgemerkt dient te worden dat in de overgangszone tussen de hoger en
lager gelegen gronden zich een ondiep grondwatersysteem voordoet.
Ter plaatse van deze zone dient, als gevolg van het voorkomen van
zowel het ondiepe systeem als het diepe systeem, rekening te worden
gehouden met bijdragen aan grondwatersystemen met een verschillend
karakter.
Voor een uitvoerige beschrijving van het ondiepe systeem, met name
het lokaliseren ervan in de richting van het hooggelegen gebied,
alsmede de kwantitatieve bepaling ervan, wordt verwezen naar bijlage
3.
Ter completering van het grondwaterstromingsbeeld wordt in bijlage 2
het ondiepe systeem zowel in de figuren als in de tekst in grove
lijnen aangegeven.
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2 INDELING DEELGEBIEDEN
Voor het centrale Veluwegebied, het hooggelegen gebied bij Nijmegen
en Groesbeek en een gedeelte van Montferland met de bijbehorende
randgebieden wordt in deze nota een zestal deelgebieden onderscheiden, te weten:
deelgebied Oost-Veluwe
1
2
deelgebied Noord-Veluwe
deelgebied West-Veluwe
3
deelgebied Zuid-Veluwe
4
S
deelgebied Nijmegen en Groesbeek
deelgebied Montferland
6
De begrenzingen daarvan zijn gebaseerd op de scheidingsgrenzen van de
grondwatersystemen. Binnen deze grenzen zijn alle hydrologische relaties opgenomen.
De begrenzing van de deelgebieden Oost-Veluwe, Noord-Veluwe en WestVeluwe is aangegeven met behulp van isohypsenkaarten, waarbij de
momentane toestand april 1975 (= gemiddelde toestand) als uitgangspunt heeft gediend (schaal 1 : 100.000). Hierbij zijn zowel het ondiepe als diepe grondwatersysteem betrokken.
Voor de indeling van de deelgebieden Zuid-Veluwe, Nijmegen en Groesbeek en Montferland is gebruik gemaakt van grondwaterkwaliteitsgegevens. De invloeden van Rijn en Waal maken het niet mogelijk op basis
van hydrologische kenmerken alleen een begrenzing in het rivierengebied tot stand te brengen.
Op basis van grondwaterkwaliteitsgegevens, afkomstig van een hydrogeologische inventarisatie voor het Gelderse Rivierengebied en een
regionaal hydrologische systeembenadering voor het rivierengebied ten
oosten van Tiel (zie lit. 42), kunnen voor de Zuid-Veluwe, Nijmegen
en Groesbeek, en Montferland de volgende beïnvioedingsgebieden worden
aangegeven (zie kaart 3 A, 8):
a
Zuid-Veluwe
Het gebied Wageningen-Arnhem.
De invloed naar het rivierengebied strekt zich uit tot aan
de Linge.
Een beperkte hoeveelheid van de diepe grondwaterinstroming
stroomt in westelijke richting af (zie par. 5.2.4).
Het gebied Arnhem-Rheden.
De invloed naar het randgebied is gering.
Het geïnfiltreerde water stroomt af in de richting van de
IJssel. De ondiepe grondwaterinstroming ondervindt de IJssel als drainerende basis. De diepe grondwaterinstroming
wordt afgebogen in zuid-westelijke richting, waar het Veluwewater onder invloed van het Rijnwater in zuid-westelijke
richting ondergronds afstroomt.
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b

c

Nijmegen en Croesbeek
Het gebied Nijmegen.
De invloed naar het randgebied is gering.
Het geïnfiltreerde water stroomt diep ondergronds af via
een watervoerend pakket, voornamelijk in zuid-westelijke
richting. Tevens spelen grondwateronttrekkingen een belangrijke rol.
De kern Nijmegen is gerioleerd en loost gezuiverd op de
Waal. De overstorten vanuit het rioleringsstelsel zijn
voornamelijk gesitueerd op de Waal.
Het gebied Croesbeek.
De invloed naar het randgebied strekt zich uit in oostelijke richting, met name naar het gebied Bredeweg/De Horst en
de Ooijpolder.
Montferland
De invloed strekt zich voornamelijk in westelijke richting uit.
De diepe grondwaterinstroming verloopt in zuid-westelijke richting en kwelt op ter hoogte van de rivier de Maas. De ondiepe
grondwaterinstroming beïnvloedt het gebied Doesburg, Zevenaar,
's-Heerenberg en Doetinchem. Het zuidelijk gedeelte van Montferland wordt niet in de beschouwing betrokken in verband met de
invloed naar Duitsland.

Het uiteindelijke resultaat van de totale indeling is vastgelegd op
kaart 4.
Een korte karakteristiek van de deelgebieden:
Deelgebied Oost-Veluwe
Het gebied strekt zich uit van Dieren tot aan Hattem, in westelijke
richting begrensd door de waterscheiding, in oostelijke richting
gemarkeerd door de IJssel. Het gebied omvat de hoger gelegen oostelijke Veluwe-flank met zijn verscheidenheid aan sprengenbeken en
laaglandbeken; het lager gelegen IJsseldal vormt het randgebied.
Deelgebied Noord-Veluwe
Het gebied verloopt van Hattem tot aan Putten. Aan de west-, zuid- en
oostkant begrensd door de waterscheiding, aan de noordkant aansluitend aan het randmeer. Het gebied wordt gekenmerkt door stuwwallen en
laag gelegen vlakten, verbonden door een overgangszone met smeitwaterafzettingen. In afwijking van de Oost-Veluwe is de ondergrond
homogener en bevinden zich in de stuwwallen geen dalvormige laagten
met beken, met uitzondering van de Hierdense beek.
Deelgebied West-Veluwe
Het gebied strekt zich uit van Putten tot aan Wageningen, in het
oosten begrensd door de waterscheidingen op de stuwwallen, in westelijke richting gemarkeerd door het Valleikanaal.
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In het noorden wordt de grens gevormd door de kustlijn van het voormalige IJsselmeer en in het zuiden, tussen Wageningen en het Valleikanaal, door de Neder-Rijn.
De afwezigheid van dalvormige laagten met beken op de gestuwde Veluwe
flank en de heterogene ondergrond van het Valleigebied vormen de
belangrijkste kenmerken van dit deelgebied.
Deelgebied Zuid-Veluwe
Het deelgebied Zuid-Veluwe ligt tussen Wageningen en Arnhem. Het
wordt aan de noord- en westkant begrensd door de waterscheiding, aan
de oostkant door een stroomlijn door het grondwater en aan de zuidkant door de Linge. Ten noorden van de Rijn is het gebied hooggelegen
en wordt het gekenmerkt door de stuwwal van Arnhem-Oosterbeek en de
stuwwal van Wageningen. Tussen deze stuwwallen komen relatief lager
gelegen gebieden voor met fluvioglaciale sedimenten. In het zuidelijk
deel van de stuwwallen komt hier, in tegenstelling tot de andere
deelgebieden, een scheidende laag voor. Dit blijkt dezelfde scheiden-de laag te zijn welke ook in de laaggelegen Betuwe wordt aangetroffen, zij het echter dat deze laag in de stuwwallen scheefgest.eld en
verschubt is.
Deelgebied Groesbeek
Het deelgebied Groesbeek maakt deel uit van het hoger gelegen deel
van de regio Nijmegen. Het wordt in het westen begrensd door de waterscheiding, in het noorden door de Waal en de Ooijpolder, in het
oosten door de grens met Duitsland. Dit deelgebied bestaat voornamelijk uit de stuwwal van Nijmegen-Groesbeek.
Deelgebied Montferland
Dit deelgebied omvat het topografisch hoge gebied ten westen van
• s-Heerenberg.
Oostgrens is globaal de lijn Emmerich-'s-Heerenberg--Gaanderen; noordgrens is de Oude-Ijssel; zuidgrens de landgrens met Duitsland en de
westgrens is globaal de lijn Doesburg-Duiven-Pannerden. Overheersend
in het gebied is de stuwwal van Montferland met hieromheen de rivierafzettingen van Rijn en Maas, waarop dekzanden voorkomen. De ondergrond is nagenoeg homogeen met uitzondering van het deel ten westen
van de lijn Doetinchem-Lobith, waar het watervoerende pakket door een
scheidende laag in twee pakketten wordt gedeeld.
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DE GEOHYDROLOGISCHE SITUATIE
3.1

Algemeen
In dit hoofdstuk wordt volstaan met een op de vraagstelling
gerichte beschrijving van de geohydrologische situatie. Dit
betekent dat een algehele beschrijving achterwege wordt gelaten.
Hiertoe wordt verwezen naar de voorhanden zijnde literatuur. De
voor dit onderzoek relevante geohydrologische informatie heeft
betrekking op:
a
onderscheid in scheidende lagen en watervoerende pakketten;
b
aangeven van doorlaatvermogen (.= KD-waarde) en verticale
hydraulische weerstand (= c-waarde);
c
aangeven van grondwaterbeweging (= strotningsbeeld).
De beschrijving ervan geeft per deelgebied een schematisering
van de ondergrondse opbouw. Deze schematisering vormt uitgangspunt voor het localiseren van de infiltratiezone en kwelzone,
alsmede voor de bepaling van de infiltratie- en kwelhoeveelheid.
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3.2

Beschrilving van de geohydrologische opbouw, de geohydrologische
parameters en het stromingsbeeld

3.2.1

Deelgebied Oost-Veluwe

-

Geohydrologische opbouw (zie lit. 1 t/m 5)
Het gebied kan wat betreft de geohydrologische opbouw worden
onderverdeeld in het glaciale bekken van het IJsseldal en de
stuwwal van de oostelijke Veluwe (zie figuur B.l).
a

Het glaciale bekken
1

Het eerste watervoerende pakket, eerste weerstandsbiedende laag en tweede watervoerende pakket.
Het eerste watervoerende pakket reikt in het westen
van het glaciale bekken tot aan het maaiveld. In het
zuid-oostelijk deel komt in een smalle strook langs de
IJssel een kleiige afzetting voor waarvan de dikte en
verspreiding zodanig zijn, dat niet van een geohydrologische afdekkende laag kan worden gesproken. Het
eerste (1A) watervoerende pakket wordt begrensd door
de kleiige en venige afzettingen van de Eem Formatie,
welke plaatselijk als scheidende laag dient te worden
aangemerkt.
Waar deze Eem-laag ontbreekt, voornamelijk aan de
oostkant van het gebied, vormen het eerste (1A) en
tweede watervoerende pakket één geheel. Dit tweede
(1B) watervoerende pakket is meer dan tweemaal zo dik
als het eerste watervoerende pakket.

2

De tweede weerstandsbiedende laag
De tweede weerstandsbiedende laag bestaat uit de fluvio-glaciale afzettingen van de Formatie van Drente en
begrenst het tweede (1B) watervoerende pakket aan de
onderkant. Deze laag dient in tegenstelling tot de Eem
Formatie wel als regionaal scheidende laag te worden
aangemerkt.

3

Het derde (2 + 3) watervoerend pakket en de hydrologische basis
Onder bovengenoemde scheidende laag bevindt zich het
derde (2 # 3) watervoerende pakket. Dit pakket is
voornamelijk opgebouwd uit mariene afzettingen, behorend tot de Formaties van Maassluis, Oosterhout en
Breda. De hydrologische basis valt samen met de bovenzijde van de kleiige afzettingen, behorend tot de
Formatie van Breda.

*

nummering volgens kaart 5

W.
VELUWE

STUWWAL

Glaciale Bekken

IJSSEL
Ie Watervoerend Pakket (IA)

2e Watervoerend Pakket (IB)

3e Watervoerend Pakket ( 2en3)

Figuur B 1: Schematische Weergave van Scheidende Lagen en Watervoerende Pakketten
(Deelgebied Oost - Veluwe)
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Figuur B2: Stromingsbeeld
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b

De stuwwal van de oostelijke Veluwe
De opbouw van de ondergrond wordt gekenmerkt door een ge-stuwde en verschubde ligging van materiaal. Onder de stuwwal komen de genoemde eerste en tweede scheidende laag van
het glaciale bekken niet voor (de Eem Formatie loopt door
in het noordelijk deel).
Onder het gestuwde materiaal bevinden zich niet--gestuwde
afzettingen van de Formaties van Tegelen en Maassluis, die
bestaan uit een complex van klei- en zandlagen. Dit complex
vormt een scheiding tussen de watervoerende pakketten van
de gestuwde afzettingen en de fijne tot grove zanden van de
Formaties van Maassluis en Oosterhout. De kleiige afzettingen van de Formatie van Breda vormen evenals in het glaciale bekken, de slecht doorlatende basis.
Voor de verbreiding van de geohydrologische relevante lagen, zie kaart S.

Geohydrologische parameters
Het doorlaatvermogen (KD-waarde)
Deze waarde is een maat voor het vermogen van een watervoerend
pakket om water door te laten. Deze waarde wordt uitgedrukt in
m2 1dag en wordt berekend via een aantal pomp- en putproeven.
In het zuidelijk deel van het gebied zijn ter plaatse van de
stuwwal (Eerbeek) waarden van 1.000 á 2.000 m 2 /dag berekend.
In het noordelijk deel van het gebied ter plaatse van de stuwwal
(Epe) is een KD-waarde berekend van ca. 2.000 m 2 /dag.
In het glaciale bekken zijn daar, waar de Eem Formatie ontbreekt, waarden berekend boven de 1.500 m 2 /dag.
Voor het zelfstandig voorkomen van het eerste en tweede watervoerende pakket gelden waarden van ca. 500 tot 2.000 m 2 /dag.
Het blijkt dat in het middengedeelte van het glaciale bekken van
de Oost-Veluwe deze waarden bereiken van ca. 700 m 2 /dag, terwijl in de zuidelijke helft deze rond de 1.000 m 2 /dag liggen.
Het derde (2 + 3) watervoerend pakket bereikt waarden van ca.
500 tot 1.000 m2 /dag.
De verticale hydraulische weerstand (c-waarde)
De verticale hydraulische weerstand van een slecht doorlatende
laag is het quotiënt van de (verzadigde) dikte van die laag en
de gemiddelde verticale door1atendheidscofficint. Deze waarde
wordt uitgedrukt in dagen.
Op grond van een pompproef te Deventer wordt de weerstand van de
tweede scheidende laag (Formatie van Drente) als zeer hoog aangemerkt, te weten een c-waarde van 9,4 x 10 6 dagen. De Formatie van Tegelen heeft nabij Eerbeek een Vrij hoge c-waarde varirend tussen 20.10 en 45.103 dagen.
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-

Het stromingsbeeld (zie figuur B.2)
Zoals in het algemene gedeelte is gesteld, vindt de infiltratie
plaats in de stuwheuvels. Binnen het infiltratiegebied wordt
reeds via de sprengenbeken het water afgevoerd (= locaal systeem). Het resterende gedeelte stroomt via de ondergrond af. De
grondwaterinstroming naar het randgebied verloopt langs een
tweetal wegen te weten:
a
via de Formatie van Tegelen naar het derde (2 + 3) watervoerend pakket;
door het eerste (1A) en tweede (1B) watervoerende pakket
b
gelegen boven de Formatie van Drente.
Ad a De instroming naar het derde (2 + 3) watervoerende pakket
ondervindt plaatselijk grote weerstanden, getuige:
1
de Vrij hoge berekende c-waarde van de Formatie van
Tegelen, nabij Eerbeek;
2
het relatief vrij steile grondwaterstandsverloop op de
hellingen van de Veluwe, waaraan vermoedelijk de aansluiting van de Formatie van Tegelen aan de Formatie
van Drente een bijdrage levert (zie lit. 5).
Vermoedelijk wordt het steile grondwaterstandsverloop
voornamelijk veroorzaakt door van stuwing scheef
staande lagen in de stuwwal van de Veluwe.
Dit houdt in dat slechts een beperkt deel van het op de
Veluwe infiltrerend grondwater onder de Formatie van Drente
wegzijgt. Vermoedelijk stroomt het grootste gedeelte hiervan in de richting van het pompstation Deventer. Een verticale stroming via de Formatie van Drente wordt, gezien het
sterk weerstandsbiedende karakter van deze formatie, niet
aannemelijk geacht.
Ad b Het overgrote deel van het de grondwaterinstroming wordt
via de eerste (1A) en tweede (1B) watervoerende pakketten
afgevoerd. Hierbij volgt het de volgende wegen:
1
opkwelling in het IJsseldal; Opgemerkt dient te worden
dat voor de Oost-Veluwe (evenals Noord-Veluwe en WestVeluwe) sprake is van een ondiep en een diep grondwatersysteem op de overgang van hoog gelegen naar laag
gelegen gebied. De invloed van het ondiepe systeem
naar het gebied Veluwe en Brummen-Voorst is beperkt
(zie bijlage 3, par. 3.1).
2
uitstroming naar IJssel als gevolg van drainerende
werking van de rivier (traject ten zuiden van Deventer);
3
uitstroming onder IJssel, daar waar IJssel infiltrerend werkt (traject ten noorden van Deventer).
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~
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EEN (1) WATERVOEREND PAKKET

Figuur B3: Schematische Weergave van Scheidende Lagen en Watervoerende Pakketten
(Deelgebied Noord

-

Veluwe)
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-

Diep Systeem
Ondiep Systeem
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0

u

0,

gebied Nunspeet /
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-
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Figuur B4: Stromingsbeeld (Deelgebied Noord - Veluwe)
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3.2.2
-

Deelgebied Noord-Veluwe
Geohydrologische opbouw (zie lit. 6, 24 t/m 32)
Het gebied wordt begrensd door de stuwwallen aan de west- en
oostkant: de stuwwal van Garderen respectievelijk de stuwwal van
de Oostelijke Veluwe, en door de aan het randmeer gelegen vlakten. In de overgangszône overheersen de smeitwaterafzettingen.
Ten noorden van Elspeet bevindt zich de stuwwal van Stakenberg.
De stuwwal van Carderen vindt zijn voortzetting ter hoogte van
Ermelo.
In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat in het gebied sprake
is van één watervoerend pakket, behorend tot de Formaties van
Enschede en Harderwijk (zie figuur B3).
Als weerstandsbiedende basis wordt de Formatie van Tegelen aangemerkt. Plaatselijk komt de Formatie van Drente als slecht
doorlatende laag voor, met name in het Hierdense beekgebied. De
Eem Formatie is waargenomen in het noord-oostelijke gebied met
name de polder Oosterwolde.
Voor het gebied rondom Ermelo dient rekening te worden gehouden
met een stuwende ondergrond, zich voortzettend in de richting
van het randgebied.
Voor verbreiding van de geohydrologische relevante lagen, zie
kaart 5.

-

Geohydrologische parameters.
Het
Bij
van
Bij
van

doorlaatvermogen (KD-waarde).
pompstation. De Haere nabij Harderwijk zijn waarden berekend
ca. 8.000 m2 /dag.
pompstation Wezep bereikt het doorlaatvermogen een waarde
ca. 4.800 m2 /dag.

De verticale hydraulische weerstand (c-waarde).
Over de Formatie van Tegelen is geen informatie beschikbaar.
Voor de Formatie van Drente zijn in het dal van de Hierdense
beek nabij Speuld waarden gemeten van ca. 14.000 dagen.
Dit betekent dat deze formatie lokaal als ondoorlatende laag kan
worden aangemerkt.
-

Stromingsbeeld (zie figuur B4)
In tegenstelling tot het deelgebied Oost-Veluwe wordt, ter
plaatse van het stuwwallengebied en het grootste gedeelte van de
overgangszône, het geïnfiltreerde water enkel via de ondergrond
afgevoerd; sprengenbeken komen hier niet voor.
De grondwaterinstroming naar het randgebied verloopt door het
watervoerend pakket, gelegen boven de Formatie van Tegelen.
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Ter plaatse van het randgebied volgt het de volgende wegen:
opkwelling in het randgebied;
1
uitstroming richting randmeer/polder.
2
Het Hierdense beekgebied vormt een lokaal systeem binnen bovengenoemd systeem.
Opgemerkt dient te worden dat op de overgang van hoog naar laag
gelegen gebied in het stromingsbeeld nog onderscheid gemaakt
wordt in een diep en een ondiep grondwatersysteem. Laatstgenoemde systeem is van belang voor het lokaliseren en kwantificeren
van de ondiepe, onzichtbare afwatering.
In bijlage 3 wordt hier nader aandacht aan besteed.

Hierdense beekgebied Leuvenum
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3.2.3
-

Deelgebied West-Veluwe
Geohydrologische opbouw (zie lit. 6, 28, 33 t/m 41).
Geohydrologisch gezien kan voor het deelgebied een tweedeling
worden gemaakt, bestaande uit het gedeeltelijk opgevulde glaciale bekken van de Gelderse Vallei en de stuwwallen van de Veluwe
aan de oostrand van het bekken (zie figuur BS).
a

Het glaciale bekken

2
3

4

5

6

b

Het eerste (1A)* watervoerende pakket.
Dit pakket behorende tot de Formatie van Twente komt
overal, behalve langs het Eenmeer, aan het maaiveld
voor.
De eerste scheidende laag.
Deze bestaat voornamelijk uit het kleiïge deel van de
Eem Formatie en komt algemeen binnen het bekken voor.
Het tweede (ÎB) watervoerende pakket.
Dit pakket heeft een beperkte regionale verbreiding,
veroorzaakt door het regionaal voorkomen van de tweede
scheidende laag ter plaatse van Barneveld/Nijkerk en
ten westen van Ede.
De tweede scheidende laag.
Deze laag komt overeen met de klei van de Formatie van
Drente en komt voor in het reeds genoemde gebied tussen Barneveld en Nijkerk en ten westen van Ede. In het
zuiden overgaand in de Formatie van Kedichem.
In het noorden vindt aaneensluiting plaats met de
eerste scheidende laag.
Het derde (3) watervoerende pakket.
Dit pakket is gelegen tussen de Formatie van Drente en
de slecht doorlatende basis, de Formatie van Oosterhout. Het pakket is opgebouwd uit grove zanden van de
Formaties van Harderwijk, Tegelen en Maassluis.
De slecht doorlatende basis.
Deze wordt gevormd door kleiïge afzettingen van de
Formatie van Oosterhout.

De stuwwallen aan de oostrand van het bekken.
Daar waar de verbreiding van de eerste scheidende laag in
de richting van de stuwwallen niet meer wordt geconstateerd, vormen het eerste, tweede en derde watervoerdende
pakket te zamen één watervoerend pakket met als slecht
doorlatende basis de Formatie van Oosterhout.
Voor de verbreiding van de geohydrologische relevante lagen, zie kaart 5.

-

*

Geohydrologische parameters (zie lit. 28, 33, 37).
Het doorlaatvermogen (KD-waarde)
nummering volgens kaart 5.
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Figuur B 5: Schematische Weergave van Scheidende Lagen en Watervoerende Pakketten
(Deelgebied West
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Figuur B6: Stromingsbeeld ( Deelgebied West—Veluwe midden gedeelte)
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Het doorlaatvermogen van het eerste (1A) watervoerende pakket
varieert van minder dan 100 m 2 /dag in het centrale gedeelte
van het glaciale bekken tot waarden van 150 è 200 m 2 /dag
langs de randen.
Het tweede (18) watervoerend pakket heeft een beduidend groter
doorlaatvermogen dan het eerste watervoerend pakket. De waarden
variëren van meer dan 1.000 m 2 /dag langs de stuwwal ter hoogte
van Putten/Voorthuizen tot waarden van 100 á 500 m 2 /dag in de
as van de Gelderse Vallei. Deze waarden dienen ook aangenomen te
worden voor het gebied ten westen van Ede.
Voor het doorlaatvermogen van het derde (2) watervoerend pakket
is een waarde berekend van 3.000 m 2 /dag in het zuidelijk deel
van het glaciale bekken tot meer dan 7.000 m 2 /dag in het noordelijk deel.
De verticale hydraulische weerstand (c-waarde)
De eerste scheidende laag heeft een weerstand van ongeveer 1.000
dagen langs de randen van voorkomen tot meer dan 10.000 dagen in
het noorden van Nij kerk.
De weerstand van de tweede scheidende laag verloopt van 25.000
dagen in het zuiden, tot bijna 200.000 dagen in het noord-westen.
Voor de scheidende laag in het zuidelijk deel van het randgebied
dient een weerstand van 3.000 tot 6.000 dagen te worden aangenomen.
-

Het stromingsbeeld (zie figuur 86)
Op de West-Veluwe vindt de invloed van het hooggelegen gebied op
het randgebied via een tweetal grondwatersystemen (zie lit. 36,
40) plaats te weten:
het diep systeem; een groot, uitgestrekt systeem met als
infiltratiegebied het gebied met stuwwallen en dekzandruggen.
Een gedeelte van het geïnfiltreerde water kwelt in het
randgebied voornamelijk op via de eerste scheidende laag,
daar waar de tweede scheidende laag aaneensluitend ontbreekt.
Een groot gedeelte verdwijnt echter via het watervoerende
pakket boven de slecht doorlatende basis in de richting van
het randmeer.
het ondiep systeem.
2
Dit omvat een vrij groot systeem op de overgang van het
hoog gelegen gebied naar het randgebied en is gesuperponeerd op systeem 1.
Het dieptebereik beperkt zich tot de eerste scheidende laag
met name het eerste (1A) watervoerende pakket. Het systeem
is met name van belang voor het lokaliseren en kwantificeren van de ondiepe, onzichtbare afwatering (zie bijlage 3).
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3.2.4

Deelgebied Zuid-Veluwe
Geohydrologische opbouw (zie lit. 42 t/m 45)
Het deelgebied bestaat uit de stuwwallen van Arnhem-Oosterbeek
en Wageningen en het tussengelegen gebied met smeltwaterafzet-.
tingen.
De stuwwallen omvatten de scheefgestelde Formaties van Urk,
Sterksel, Harderwijk en Kedichem. De smeltwaterafzettingen behoren tot de Formatie van Drente.
Het noordelijk deel van het gebied bestaat uit één watervoerend
pakket. In het zuiden wordt met watervoerend pakket in tweeën
gedeeld door de gestuwde kleien van de Formatie van Kedichem.
(zie kaart 5)
In het uiterste oosten van het gebied wordt deze scheidende laag
gevormd door de klei van de Formatie van Drente.
De klei van de Formatie van Tegelen wordt hier als slecht doorlatende basis aangemerkt (zie figuur B7).
Tot slot dienen hier de zogenaamde schijngrondwaterspiegels te
worden vermeld. Deze schijnspiegels ontstaan op lokaal voorkomende kleilenzen in de stuwwallen.
Geohydrologische parameters
Het doorlaatvermogen (KD-waarde).
Uit pompproeven bij pompstation La Cabine is een KD-waarde voor
het tweede watervoerend pakket bepaald van 3.000 m 2 /dag. Voor
het tweede watervoerende pakket bij Heelsum werd een KD-waarde
bepaald van 2.100 m2 /dag en bij Heveadorp een KD-waarde van
1.700 m2 /dag.
Voor het eerste watervoerend pakket werd bij Oosterbeek een
waarde bepaald van ca. 500 m 2 /dag en bij Renkum van ca. 1.000
M 2 /dag.
Voor het noordelijk deel van het gebied zijn geen meetwaarden
bekend, geschat wordt een KD-waarde van 4.000 m 2 /dag en meer.
De verticale hydraulische weerstand (c-waarde).
Voor de Formatie van Kedichem zijn de volgende weerstanden bekend:
kleiner dan 200 dagen bij La Cabine tot veel groter van 1.000
dagen nabij Heelsum.
Voor de Formatie van Tegelen is bij het pompstation Fikkersdries
(Over-Betuwe) een c-waarde van 13.000 dagen berekend.
Stromingsbeeld (zie figuur B8)
De grondwaterstroming binnen de infiltratiezone begeeft zich via
het eerste en tweede watervoerende pakket.
Binnen deze zone vindt een verticale stroming plaats door de
scheidende laag van het eerste naar het tweede watervoerende
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Figuur B 9: Schematische Weergave van Scheidende Lagen en Watervoerende Pakketten
(Deelgebied Groesbeek)
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pakket. De schijngrondwaterspiegels en de relatief lager gelegen
delen tussen de stuwwallen voeden een aantal beken (= locale
systemen).
De grondwaterinstroming naar het randgebied verloopt zowel via
het eerste watervoerende pakket doorsneden door de Nederrijn als
via het tweede watervoerende pakket. In het randgebied waar
opkwelling optreedt, vindt er een verticale stroming plaats van
het tweede naar het eerste watervoerende pakket.
3.2.5
-

Deelgebied Groesbeek
Geohydrologische opbouw (zie lit. 49 t/m 51).
Het deelgebied omvat geologisch vrijwel alleen de stuwwal Nijmegen-Groesbeek.
Deze stuwwal bestaat uit scheefgestelde pleistocene sedimenten.
De in dit gebied voorkomende kleilagen hebben een kleine laterale verbreiding en vormen geen samenhangend geheel, zodat hier
slechts van één watervoerend pakket sprake is. Uitzondering
hierop vormt het relatief lager gelegen deel ten zuid-westen van
Groesbeek waar wel een scheidende laag wordt aangetroffen (klei
van de Formatie van Drente).
De hydrologische basis wordt gevormd door de kleiïge Formaties
van Breda en Oosterhout (Tertiair) (zie figuur B9 en kaart 5).

-

Geohydrologische parameters
Het doorlaatvermogen (KD-waarde).
In dit deelgebied zijn geen pompproeven bekend. Een orde van
grootte voor de KD-waarde voor het watervoerend pakket is alleen
bekend uit enkele capaciteitsproeven en varieert van 800 tot
4.000 m2 /dag met als meest waarschijnlijke waarde ca. 3.000
M 2 /dag.
De verticale hydraulische weerstand (c-waarde)
Voor de klei van de Formatie van Drente nabij Groesbeek is geen
c-waarde bekend.
Voor de hydrologische basis mag aangenomen worden dat deze ondoorlatend is gezien de klei.ïge mariene sedimenten van het Tertiair.

-

Stromingsbeeld (zie figuur BlO).
De geïnfiltreerde neerslag stroomt grotendeels via de ondergrond
af. Alleen in het lager gelegen deel nabij Groesbeek en de Ooijpolder stroomt grondwater in dat afkomstig is van de stuwwal.
Vanaf de stuwwal stroomt het water in alle richtingen af. In
westelijke richting (= gebied Nijmegen) wordt de stroming gehinderd door een barrière, getuige de grote grondwatersprong van ±
20 meter.
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3.2.6

Deelgebied Montferland
-

Geohydrologische opbouw.
Het watervoerende pakket wordt in de stuwwal gevormd door
de gestuwde midden- en onder-pleistocene sedimenten (onder
andere de Formaties van Sterksel en Enschede). Ten oosten
van Montferland wordt het watervoerend pakket gevormd door
de Formaties van Kreftenheije en Scheemda. Ten westen van
de stuwwal wordt het watervoerend pakket opgedeeld door de
klei van de Formatie van Drente. Het eerste watervoerende
pakket wordt nu gevormd door de Formaties van Kreftenheije,
Twente en Drente. Het tweede (2 + 3) watervoerende pakket
wordt gevormd door de Formatie van Scheemda (zie figuur
Bil).
De hydrologische basis wordt gevormd door de slecht doorlatende sedimenten van de tertiaire Formatie van Oosterhout.
(zie ook kaart 5)

-

Geohydrologische parameters.
Het doorlaatvermogen (KD-waarde).
De volgende pompproeven zijn in dit deelgebied bekend: bij
's-Heerenberg, een KD-waarde van 1.400 m 2 /dag; bij Didam
voor het eerste watervoerende pakket respectievelijk 4.400
en 2.600 m2 /dag en bij Zevenaar voor het eerste watervoerende pakket een waarde van 1.300 m 2 /dag.
Opgemerkt dient te worden dat de KD-waarde in de stuwwal
lokaal boven de 2.000 m 2 /dag kan uitkomen.
De verticale hydraulische weerstand (c-waarde).
Voor de scheidende laag van de Formatie van Drente zijn
geen c-waarden bekend. Gedacht moet worden aan zeer hoge
waarden (10.000 dagen en meer) gezien de grote dikte van
deze klei.
De hydrologische basis is in dit deelgebied ook zeer ondoorlatend doordat het Tertiair hier zeer kleiïg is.

-

Stromingsbeeld (zie figuur B12).
Het stromingsbeeld van dit deelgebied komt sterk overeen
met het deelgebied Nijmegen-Croesbeek. De neerslag infiltreert in de stuwwal en stroomt via de ondergrond af in
alle richtingen. Een groot gedeelte van het grondwater
stroomt door het tweede (2 + 3) watervoerende pakket in
westelijke richting af en is tot ver in het rivierengebied
te vervolgen. Het grondwater stroomt in noordelijke richting af tot in de Oude IJssel en in zuidelijke richting tot
in de Rijn (Duitsland).
De afstroming in oostelijke richting heeft niet zo'n grote
verbreiding, omdat dit grondwater het grondwater uit OostGelderland al in de omgeving van 's-Heerenberg tegenkomt.
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4

LOCALISEREN INFILTRATIEZONE/KWELZONE

4.1

Algemeen
Voor het aangeven van infiltratiezones en kwelzones gaat het om
de vraagstelling:
in welke gebieden van de Veluwe zakt het water naar de
a
diepere ondergrond?
op welke plaatsen van de randgebieden komt het ad a genoemb
de water weer naar boven?
Zowel de schaal van het onderzoek (regionaal karakter) als de
voorhanden zijnde technische middelen maken het niet mogelijk
genoemde vraagstelling op locaal niveau te beantwoorden. Er
wordt gekozen voor het aangeven van zones waar infiltratie
plaatsvindt, alsmede zones waar het diepere grondwater opkwelt.
In beide zones kunnen zich evenwel locale systemen voordoen.
De zones worden van elkaar onderscheiden door het vaststellen
van een grens welke tot stand komt met behulp van:
chemische samenstelling van het grondwater. Toegepast wordt
1
de grens voor grondwater met een ijzergehalte dat gelijk is
aan 1 mg/liter. Deze begrenzing geeft vrij goed de infiltratiezone en kwelzone aan. Hierbij wordt gebruik gemaakt
van voorhanden zijnde chemische gegevens en literatuurgegevens (zie onder andere literatuur 6 en 10).
stijghoogte van het grondwater. Stijghoogteverschillen
2
tussen het ondiepe en diepe grondwater geven een indicatie
over de infiltratiezone en kwelzone. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van grondwaterstandsgegevens betrokken van TNO,
provincie Gelderland dienst Waterbeheer, en gemeenten.
Veldinventarisatie.
3
Na een langdurige droge periode (zomer en najaar 1983) is
het mogelijk de grens van natte en droge situaties in het
veld aan te geven, hetgeen een momentane begrenzing tussen
infiltratie- en kwelzone betreft.

4.2

Uitwerking per deelgebied

4.2.1

Deel&ebied Oost-Veluwe
De interpretatie van de chemische gegevens wordt bemoeilijkt
door de vele locale systemen als gevolg van de aanwezigheid van
sprengenbeken, voornamelijk gelegen in het noordelijk deel en
ten westen van het Apeldoorns kanaal.
Het is van belang bij de interpretatie te onderkennen dat het
geohydrologisch onderzoek geïnteresseerd is in het water dat via
de diepere ondergrond in de richting van het randgebied afstroomt. De locale systemen zijn enkel van belang ten behoeve
van de waterbalans. Nadere bestudering van de chemische gegevens
in relatie tot de veldinventarisatie levert een grens op die
overeenkomt met de grens gestuwd gebied (zie kaart 6).

- 17 -

Toetsing van deze grens heeft plaatsgevonden aan de hand van de beschikbare peilbuizen met ondiepe/diepe filters. De grens houdt nu in
(zie figuur B.2):
in de richting van de stuwwal:
a
infiltratie naar diep en ondiep grondwater;
1
afvoer sprengenbeken en laaglandbeken (laatstgenoemde beken
2
behoren tot het begrip zichtbare afwatering).
b

in de richting van het randgebied:
kwel vanuit dieper grondwater.

De oostelijke begrenzing van de kwelzone wordt ingenomen door:
de IJssel als gevolg van de drainerende werking (in het zuide-1
lijk deel);
2
de zogenaamde confluentlelijn, dat wil zeggen de lijn waarbij
het Veluwewater samenvloeit met de infiltratie-invloed van de
IJssel (in het noordelijk deel).
De begrenzing ad 2 is getoetst aan de hand van de chemische
indicator chloor. Het vrij hoge chloorgehalte van de IJssel
ontmoet het vrij lage chloorgehalte van de Veluwe ter plaatse
van de confluentielijn. Geconstateerd is ter plaatse van de
confluentie].ijn een chloorgehalte met een gemiddelde waarde.
4.2.2

Deelgebied Noord-Veluwe
Uit de resultaten voortkomend uit de uitwerking van de gegevens
(chemie, stijghoogte en veldinventarisatie), blijkt:
a
in het gebied Wezep/Nunspeet is de 1 mgFe/li.ter grens meer
in noordelijke richting gelegen ten opzichte van de veldinventarisatiegrens en de begrenzing op basis van stijghoogteverschillen.
De indruk bestaat dat dit verschil wordt veroorzaakt door
de aanwezigheid van het ondiep grondwatersysteem op de
overgang van het gestuwde gebied naar het randgebied;
b In het gebied Nunspeet/Harderwijk, ter hoogte van het Hierdense beekgebied buigt de 1 mg Fe/liter grens in de richting van het gestuwde gebied, vermoedelijk veroorzaakt door
een sterkere kromming van de diepe grondwaterstroomli.jnen
als gevolg van het ontbreken van een voedingsgebied ter
plaatse van het Hierdense beekgebied.
De onderscheiden grenzen komen hier vrij goed met elkaar
overeen, zich voortzettend naar het gebied Harderwijk/Ermelo.
Voor de uiteindelijke begrenzing infiltratiezone/kwelzone
is op grond van de veldinventarisatie gekozen voor de meest
in de richting van het gestuwde gebied gelegen onderscheiden grens.
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4.2.3

Deelgebied West-Veluwe
De vaststelling van de grens infiltratie-/kwelzone is hoofdzakelijk tot stand gekomen via een veldinventarisatie.
De afwezigheid van locale systemen in de infiltratiezone en het
Vrij uniforme stromingsbeeld op de overgang van de hogere delen
naar de randgebieden maken het mogelijk een grens vast te stellen op basis van natte en droge situaties in het droge najaar
van 1983.
Deze grens is nader geverifieerd aan de hand van de chemische
samenstelling en de stijghoogte van het grondwater.
Evenals het gebied Noord-Veluwe is een ondiep grondwatersysteem
aanwezig op de overgang van het gestuwde gebied naar het randgebied. Dit systeem komt minder duidelijk tot uitdrukking bij de
interpretatie van chemie, stijghoogte en veldinventarisatie.
Wat betreft de kwelzone; deze zone beslaat het gehele randgebied
tot aan het Valleikanaal.
Uitzondering vormt de Polder Arkemheen, ter plaatse waarvan de
eerste en tweede scheidende laag aaneengesloten voorkomen en
kwel vanuit de diepere ondergrond nihil is.

4.2.4

Deelgebied Zuid-Veluwe
De scherpe overgang van het hooggelegen gestuwde gebied naar het
laaggelegen randgebied maakt het mogelijk op een eenvoudige
wijze de grens infiltratiezone/kwelzone vast te stellen.
De zuidelijke begrenzing van de kwelzone is gelegen tot aan de
Linge (zie kaart 6).

4.2.5

Deelgebied Groesbeek
Aan de hand van de veldinventarisatie is de grens infiltratiezone/kwelzone vastgesteld.
De begrenzing in noordelijke richting is eenvoudig aan te geven
in verband met de scherpe overgang van stuwwal naar Ooijpolder.

4.2.6

Deelgebied Montferland
Het localiseren van de grens infiltratiezone/kwelzone is in dit
deelgebied moeilijk in verband met de vrij hoge ligging van de
omringende omgeving.
Met behulp van bodemkaarten en via de veldinventarisatie is
getracht de begrenzing zo nauwkeurig mogelijk aan te geven.
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5

BEPALING INFILTRATIE-/KWELHOEVEELHEID

5.1

Algemeen
Voor een zo nauwkeurig mogelijke inschatting van de kwelhoeveelheid wordt het deelgebied ingedeeld in een aantal sub-deelgebieden (zie kaart 6).
Deze sub-deelgebieden komen tot stand met behulp van de beïnvloedingsgebieden van beken en grondwateronttrekkingen binnen de
infiltratiezone, het isohypsenbeeld en de indeling van de afwateringsgebieden binnen de randgebieden.
Per sub-deelgebied wordt de totale oppervlakte van de infiltratiezone en van de kwelzone vastgesteld. De oppervlakte van de
infiltratiezone wordt nog nader onderverdeeld in de onderscheiden bodemgebruiksvormen. Voor de bepaling van de infiltratiehoeveelheid wordt als grondslag genomen de resultaten vastgelegd in
bijlage 1. Deze bijlage geeft informatie over de infiltratiehoeveelheid per bodemgebruiksvorm. Per sub-deelgebied is het mogelijk de totale infiltratiehoeveelheid over een gemiddeld jaar
vast te stellen. Een gedeelte ervan wordt mogelijk nog in de
infiltratiezone door beken afgevoerd, waarvan de afvoeren gemeten of geschat zijn. Het overig deel stroomt af naar de ondergrond, waar het weer gedeeltelijk wordt onttrokken via grondwateronttrekkingen. Voor de invoer van onttrekkingsgegevens is
gekozen voor de werkelijk onttrokken hoeveelheid van de afgelopen jaren, met name in het jaar 1982.
De infiltratiehoeveelheid, na aftrek van beekafvoer en grondwateronttrekking, levert de hoeveelheid grondwaterinstroming naar
het randgebied op. Afhankelijk van de geohydrologische situatie
vervolgt deze hoeveelheid zijn weg langs één of meerdere watervoerende pakketten.
De hoeveelheid grondwaterinstromi.ng via de eerste watervoerende
pakketten wordt vastgesteld aan de hand van de berekende KDwaarde, het verhang van het gemiddeld grondwaterstandsverloop
(april 1975) en de breedte waarover de instroming plaatsvindt
(principe van Darcy, zie lit. 18). De instroming via de dieper
gelegen watervoerende pakketten kan uit bovengenoemd verschil of
via een directe berekening, waarbij de c-waarde en de gegevens
van stijghoogteverschillen onder en boven een weerstandsbiedende
laag worden ingebracht. Gewenst is beide berekeningen uit te
voeren als controlemiddel. Opgemerkt dient te worden dat op de
overgang van de infiltratiezone naar het randgebied zowel het
ondiepe als het diepe grondwatersysteem voorkomt; de verhouding
van de jaarlijkse afvoeren van beide systemen is 1 : 3. (zie
bijlage 3).
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De kwelhoeveelheid is bepaald door het verschil in diepe grondwater in- en uitstroming in het kwelzonegebied. Rekening dient
te worden gehouden met de grondwateronttrekkingen in het randgebied. Zowel de infiltratiehoeveelheid als de kwelhoeveelheid
worden uitgedrukt in m3 /jaar.
De kwel wordt tevens aangegeven in mm/dag, waarbij de totale
oppervlakte van de kwelzone als omrekeningsfactor heeft gediend.
Opgemerkt dient te worden dat voor de berekening van de grondwaterafstroming binnen de infiltratiezone niet gekozen is voor het
principe volgens Darcy. De reden hiervan is het moeilijk aange-ven van de KD-waarde als gevolg van de schubstructuur van de
ondergrond ter plaatse van de stuwwallen.
Voor een schematische weergave van de berekeningsmethode, zie
schets.

- INFILTRATIEZONE
l—..._

)(

KWELZONE

tnfitrat,e(B)
Grondwater onttrekking (C2)

Kwel (F0D,-E)

)I...3 tntrOnring (Dl)
(KO - waarde verhang.
Totale Grondwater nstronrng
1
Breedteinstroming)

t

t

Schets: Principe Berekeningsmethode Kwelhoeveelheid (voorbeeld deelgebied Oost —Veluwe)
(Codering zie tabel S)

Uitstroming (E)
(1(0-waarde. oerhang.
Breedte uitstroming)
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5.2

Uitwerking per deelgebied

5.2.1

Deelgebied Oost-Veluwe
a

Indeling sub-deelgebieden (zie kaart 6)
Met behulp van de bestaande isohypsenkaarten, de waterstaatskaarten en de begrenzing van de beïnvloedingsgebieden
van beken en grondwateronttrekkingen zijn voor de OostVeluwe een 7-tal sub-deelgebieden aangegeven. Opmerkelijk
hierbij is de omvang van sub-deelgebied V in vergelijking
tot de andere sub-deelgebieden. De oorzaak van de afwijkende grootte is:
de afwezigheid van gedetailleerde informatie over
locale situaties in de infiltratiezone;
dat van het gehele sub-deelgebied, (het gedeelte ten
westen van het Apeldoorns kanaal), alle oppervlaktewaterstelsels uitmonden in de Grift of het Apeldoorns
kanaal.

b

Beschrijving sub-deelgebieden (zie tabel S)
-

Sub-deelgebied 1 (regio Dieren)

Door de afwezigheid van oppervlaktewaterstelsels in de
infiltratiezone is er enkel ondergrondse afstroming mogelijk. In oostelijke richting vindt deze afstroming vrijwel
rechtstreeks plaats in de richting van de Ijssel. De kwel-situatie in het randgebied is dan ook nihil. De indruk
bestaat dat de Soerense broekpolder, gelegen ten oosten van
het Apeldoorns kanaal, voornamelijk de relatief sterke
kwelstroom vanuit genoemd kanaal opvangt Uit. 21 t/m 23).
In zuidelijke richting wordt de ondergrondse afstroming
onderschept door het pompstation nabij Ellecom. Het resterende gedeelte komt via de IJssel tot afvoer of verdwijnt
via een diepe grondwaterstroming in oostelijke richting.
Dit sub-deelgebied sluit aan bij het gebied Arnhem-Rheden,
waarbij de invloed naar het randgebied eveneens gering is.
-

Sub-deelgebied II (regio Eerbeek/Loenen; Brummen/
Voorst)

Een groot gedeelte van de infiltratiehoeveelheid wordt via
grondwateronttrekkingen nabij Eerbeek en via beken afgevoerd. Daartoe behoren de Laag-Soerense beek, de Eerbeekse
beek, de Loenense beek en met name de Vrijenbergerspreng
(gedeeltelijk). Laatstgenoemde spreng mondt uit in het
Apeldoorns kanaal. De andere beken zijn via een onderleider
verbonden met het randgebied. Het resterende gedeelte wordt
voornamelijk via de bovenste watervoerende pakketten in de
richting van de IJssel afgevoerd. De Formatie van Tegelen
dient hier als weerstandsbiedend te worden beschouwd voor
de instroming naar het derde watervoerend pakket.

-
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De kwelhoeveelheid is van geringe omvang en locaal het
meest zichtbaar via de Leuvenheimse beek en de Rhienderense
beek. Genoemde beken zijn in het zuidelijk deel de enig
voorkomende afwateringsstelsels. Het gebied tussen Loenen
en Eerbeek in de richting van het dorp Voorst wordt van
oudsher getypeerd door een kwelsituatie, getuige het voorkomen van het Broekontginningslandschap. Tevens wordt deze
kwelsituatie versterkt door de afwezigheid van de Eem Formatie (zie kaart 5) aanvangend ter hoogte van de Empesche
en Tondensche heide en zich uitstrekkend in oostelijke
richting. Voor de bovengenoemde locale situaties is een
gemiddelde kwelhoeveelheid van 0,2 - 0,4 min/dag berekend.
Voor het totale gebied dient uitgegaan te worden van een
kwelhoeveelheid niet groter dan gemiddeld 0,1 min/dag.
-

Sub-deelgebied III (regio Loenen/Beekbergen; Gietelo/
Wilp)

In de infiltratiezone zijn het vooral de beken met name de
Vrijenberger/Veldhuizerspreng en de Beekbergense beek welke
een groot deel van de infiltratiehoeveelheid afvoeren (3540%). Laatstgenoemde beek is via een onderleider verbonden
met het randgebied. Ook in dit gebied bestaat de indruk,
dat de Formatie van Tegelen weerstandsbiedend is. Het voorkomen van artesisch water ter plaatse van de Veldhuizerspreng kan hiertoe een indicatie vormen.
De grondwaterstroming verloopt via de bovenste (IA + 18)
watervoerende pakketten in oostelijke richting, zowel naar
de IJssel als in noordelijke richting (richting TwelloDeventer). Naar het randgebied toe had met name het voormalige Beekbergsche Woud zijn ontstaanswijze te danken aan de
heersende kwelsituatie. De kwelinvloed neemt in oostelijke
richting af, mede als gevolg van het plaatselijke voorkomen
van relatief dikke Eemlagen met name bij het Gietelsche en
Appensche Veld. Ter plaatse van de Wilpsche kleipolder
wordt de kwel sterker door de afwezigheid van de Eem Formatie.
Voor het gehele gebied wordt een kwelhoeveelheid van gemiddeld 0,1-0,2 min/dag berekend. Voor bovengenoemde locale
situaties dient rekening te worden gehouden met waarden van
0,3 - 0,4 min/dag. Opgemerkt dient te worden dat in dit
subdeelgebied de wegzijging vanuit het Apeldoorns kanaal
relatief groot is.
-

Sub-deelgebied IV (regio Apeldoorn-Twello)

In de infiltratiezone zijn het vooral de grondwateronttrekkingen die de ondergrondse afstroming verminderen. Het
overige gedeelte wordt voornamelijk via de beken afgevoerd,
met name de Zwaanspreng en de Kayersbeek. De ondergrondse
afstroming vindt voornamelijk via de bovenste (1A + 1B)
watervoerende pakketten plaats.
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De vermoedelijke aansluiting van de ter plaatse vrijwel
ondoorlatende Formatie van Tegelen met de Formatie van
Drente is er de oorzaak van dat er vrijwel geen instroming
via het derde (2 + 3) watervoerende pakket optreedt.
Vooral in het verleden is veel wateroverlast ontstaan ter
plaatse van de stadswijken Zevenhuizen en De Maten als
gevolg van de grondwaterinstroming via de bovenste (1A +
1B) watervoerende pakketten.
Laatstgenoemde grondwaterinstroming verloopt in oostelijke
richting, zowel in de richting van de IJssel als na afbuiging in noordelijke richting. Het voorkomen van een uitgebreide dikke Eemlaag in het randgebied beperkt de kwelstroom vanuit het tweede (1B) watervoerend pakket. Een
gedeelte van deze grondwaterstroming verloopt onder de
IJssel, richting Deventer en Diepenveen (zie lit. 5). De
kwelinvloed manifesteert zich in het gebied tussen de Vecht
en Twello.
Opgemerkt dient te worden, dat ter hoogte van Deventer het
omslagpunt, van (volledige) drainerende naar (gedeeltelijk)
infiltrerende werking van de IJssel, is gelegen. De kwelhoeveelheid wordt voor het gehele kwelzonegebied gesteld op
een gemiddelde waarde kleiner dan 0,1 mm/dag. Locaal zijn
waarden berekend van 0,2 - 0,3 mm/dag.
-

Subdeelgebied V (regio Wenum-Heerde; Oene-de Vecht)

In de infiltratiezone wordt meer dan de helft van de infiltratiehoeveelheid afgevoerd via sprengen/beken (zie lit.
19). Na aftrek van de grondwateronttrekkingen wordt een
relatief klein gedeelte van de totale infiltratiehoeveelheid via grondwaterinstroming naar het randgebied afgevoerd.
De geohydrologische informatie (zie lit. 5) toont aan dat
de Formatie van Tegelen in noordelijke richting vermoedelijk minder weerstandsbiedend is. Een aanwijzing hiervoor
betreft de diepe ligging aan de zoet-zoutgrens op de overgang van infiltratiezone- naar kwelzonegebied.
Toch zal het grootste gedeelte via de bovenste watervoerende pakketten afstromen. Een klein gedeelte kwelt reeds op
voor het Apeldoorns kanaal. Het grootste gedeelte van de
grondwaterinstroming komt reeds voor de invloedsgrens van
de IJssel tot afvoer. Gebieden die duidelijk de kwelinvloed
ondergaan, zijn met name die gebieden waar de Eemlagen
minder dik zijn en daardoor minder scheidend werken. Het
betreft onder andere het gebied Emsterbroek gelegen tussen
de Nieuwe Wetering en de Nijbroeksche Wetering en het gebied ten noord-westen van Oene nabij Marklui.den.

Tabel 8

BEPALING INFILTRATIE-/KWELHOEVEELHEID
DEELGEBIED OOST-VELUWE
1

Sub-deelgebied

A INFILTRATIEZONE-OPP.(HA)
- Land.gebied

•
•
•
•
•

hei + gras
bouwland
loofbos
naaldbos
onbegroeid/
stuifzand

- Sted.gebied

• verhard
• onverhard
B INFILTRATIEHOEVEELHEID
(10 6 m3 /jaar)
C 1 Beekafvoer
minus koelwater/effluent
(106 m3/jaar)
2 Grondwaterontrekking (10 6
3
M /jaar)
(106
m3 /jaar)
Totaal C
O GRONDWATERINSTROMING
NAAR RANDGEBIED (B - C)
(10 6 m3 /jaar)
Infiltratie Apeldoorns kanaal
1 Stroming via eerste (1A)*
en tweede (18) watervoerende
pakket
k

II

IV

III

V

VI

VII

2215

3715

4710

5020

8805

1360

1620

1915
230
40
310
1330

3395
770
215
520
1840

4585
525
410
715
2915

3100
320
70
1022
1640

8380
4115
305
955
2995

1250
395
35
160
620

1495
130
45
315
885

50

20

50

10

40

120

320
45
275

125
25
100

1920
480
1440

425
110
315

110
20
90

125
25
100

-

300
45
255

9.5-10.0

11.0

13.0-13.5

25.0-26.0

3.5-4.0

3.5-4.5

±1.5

±4.0

±3

±13.0-17.0

±1.5

< 0.5

4.3

6.0

2.2

-

4.4

4.3

±•S

6.0-6.5

13.0

20.0-25.0

±1.5

0.7-1.2

2.0-2.5

4.5-5.0

±0.5

1.0-5.0

2.0-2.5

nihil

1.0-1.5
1.3-1.8
(KD: 900)

±1.0
2.0-2.5
(KD: 1100)

±2.0
3.5-4.0
KD: 1100)

±1.0
±1.5
(KD: 1100)

(3.0-5.0)
4.0-10.0
(KD: 1100)

±0.5
1.5-2.0
(KD: 15001800)

±0.5
nihil

5-5.5
-

(KD: doorlaatvermogen in m 2 /dag)
nummering volgens kaart 5

9.5

7.5

Tabel B

BEPALING INFILTRATIE-/KWELHOEVEELHEID
DEELGEBIED OOST-VELUWE

Sub-deelgebied

2 Stroming via derde (2+3)
watervoerende pakket
E GRONDWATER UITSTROMING
RANDGEBIED (106 m3 /jaar)

1

II

± 0.5

<

1.5-2.0

1.0-1.5
±1.0
(RI.IJssel)
(RI.IJssel)
(KD: 700-800) (RI.Noordgebied)
(KD: 700)

(KD: 900)

F GRONDWATERINSTROMING MINUS
UITSTROMING (106 m3 1jaar
G KWELZONE OPP.(HA)
H KWEL (MM/DAG)

coil.
code: dm/av/257A

III

nihil
(loc.
Ap.kan)

V

VI

VII

nihil

1.0-2.0

<

0.8-1.2
(RI.IJssel)
(RI.Noordgebied)
(lCD: 700)

1.5-2.0
(KD: 500)

0.5-1.0
(KD: 800)

nihil

2.5-3.0

<0.5

1.0-3.0

1.0-1.5

nihil

± 5500

± 5000

± 6000

± 7000

± 1400

<

0.1-0.2
(loc.
0.3-0.4)

<0.1
(loc.
0.2-0.3)

0.1-0.2
(loc.
0.2-0.4)

0.2-0.3
(loc.
0.3-0.4)

nihil
-

1V

0.5

1.0

0.1
(loc.
0.2-0.4)

± 1.0

0.5

nihil

-

nihil
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De infiltrerende werking van het Apeldoorns kanaal naar het
randgebied is plaatselijk. De infiltratie van de IJssel
strekt zich uit tot aan de reeds genoemde confluentielijn.
Als dieptebereik van de IJsselinvloed naar het randgebied
dient te worden aangenomen de bovenkant van de Eemlaag. De
grondwateruitstroming vindt in het randgebied dan ook
plaats via het tweede (1B) watervoerende pakket, gelegen
tussen de Formatie van Drente en de Eem Formatie. Voor het
totale kwelzonegebied is een gemiddelde waarde voor de kwel
van 0,1-0,2 min/dag berekend. Locaal kan de kwel waarden
bereiken van 0,2 - 0,4 min/dag.
-

Sub-deelgebied VI (regio Heerde-Wapenveld)

Evenals sub-deelgebied V wordt ca. de helft van de totale
infiltratiehoeveelheid afgevoerd via de beken met name de
Heerder beken.
De kwel zal zich over het gehele kwelzonegebied verbreiden,
geleidelijk afnemend in oostelijke richting. Deze geleidelijkheid wordt veroorzaakt door het vrijwel niet voorkomen
van de Eemlagen in het randgebied. Locaal is de kwelinvloed
duidelijk waarneembaar in het Hooge Culbroek en het Assendorpsche Broek, gelegen ten oosten van Heerde.
De gemiddelde waarde van de kwelhoeveelheid wordt bepaald
op 0,2-0,3 min/dag. Op bovengenoemde locale plaatsen dient
rekening te worden gehouden met waarden van 0,3 tot 0,4
min/dag.
-

Sub-deelgebied VII (regio Wapenveld-Hattem)

De infiltratiehoeveelheid wordt voornamelijk onttrokken via
grondwaterwinning. De grondwaterinstroming is gering. Vermoedelijk stroomt het grondwater onder het IJsselsysteem
door en kwelt op bij Windesheim in de Molenpolder (zie li.t.
S). Afhankelijk van het gedrag van de IJssel kan de Hoenwaard tevens als opvang dienen voor het Veluwewater (zie
lit. 8). De gemiddelde en de locale waarden voor de kwel
zijn nihil resp. 0,1 min/dag.
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5.2.2

Deelgebied Noord-Veluwe
a

Indeling sub-deelgebieden (zie kaart 6)
Voor de Noord-Veluwe zijn een tweetal sub-deelgebieden
onderscheiden, te weten de regio Wezep/Elburg en de regio
Nunspeet/Erinelo.
Laatstgenoemde regio is bij de bepaling van de infiltratiehoeveelheid onderverdeeld in een tweetal gebieden te weten
het Hierdense beekgebied (= locaal systeem) en het overige
gebied.
Bij de bepaling van de kwelhoeveelheid is het overige gebied nog onderscheiden in het gebied Nunspeet/Harderwijk en
het gebied Harderwijk/Ermelo. De reden hiervan is gelegen
in de afwijkende geohydrologische situatie op de overgang
van het gestuwde gebied naar het randgebied. Daar de infiltratiezone voor het gebied Harderwijk/Ermelo moeilijk is
aan te geven, is dit gebied niet als afzonderlijk sub-deelgebied aangegeven.

b

Beschrijving sub-deelgebieden (zie vervolg tabel B)
Sub-deelgebied VIII (regio Wezep/Elburg)
Het grootste gedeelte van de infiltratiehoeveelheid stroomt
via de ondergrond af. In het gestuwde gebied wordt het
opgenomen in het diepe grondwatersysteem. In het overgangsgebied betreffende het gebied tussen grens gestuwd gebied
en de grens infiltratiezone/kwelzone, is opname mogelijk in
het ondiepe grondwatersysteem. De invloed van laatstgenoemd
systeem is met name zichtbaar in het gebied ten oosten van
't Harde.
De grondwaterinstroming via het diepe systeem is berekend
op ca. 2/3 deel van de totale infiltratiehoeveelheid. De
uitstroming zal ook grotendeels via het dikke watervoerend
pakket in de richting van het randmeer/polders plaatsvinden.
Als gemiddelde kwelhoeveelheid is voor de polders Oosterwolde en Oldebroek 0.1-0.3 min/dag berekend.
Ten westen van Elburg dient een waarde voor de kwel van
0.5-1.0 mm/dag te worden aangehouden.
-

Sub-deelgebied IX (regio Nunspeet/Ermelo)

Uit vervolg tabel 8 blijkt dat het Hierdense beekgebied als
een vrijwel gesloten hydrologische eenheid dient te worden
beschouwd. De relatie van het locaal systeem met het regionaal systeem is in kwantitatief opzicht beperkt, getuige
het geringe percentage (ca. 10) dat vanuit het Hierdense
beekgebied in het regionaal systeem wordt opgenomen.
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De afvoergegevens van de Hierdense beek zijn verkregen van
een meetpunt ter plaatse van de overgang van infiltratiezone naar kwelzone.
Evenals sub-deelgebied VIII manifesteert zich in dit deelgebied een ondiep en een diep grondwatersysteem.
Voor de berekening van de kwelhoeveelheid is er vanuit
gegaan dat in het gebied waar beide systemen voorkomen, de
infiltratiehoeveelheid 25% (ondiep) en 75% (diep) bedraagt.
De totale hoeveelheid grondwaterinstroming naar het randgebied is groot, hetgeen verklaard wordt door de omvang van
de infiltratiezone.
In het gebied Nunspeet/Harderwijk is de grondwateruitstroming ten opzichte van de grondwaterinstroming veel minder
groot dan in het gebied Harderwijk/Ernielo.
Dit verklaart tevens de sterke kwelstroom (2.5-3.0 mm/dag)
welke zich manifesteert in het randgebied gelegen tussen
Nunspeet en Harderwijk en de veel geringere kwelstroom
(0.2-0.3 mm/dag) ter hoogte van Ermelo.
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Tabel B

BEPALING INFILTRATIE-/KWELHOEVEELHEID
Deelgebied
Noord-Veluwe

Sub-deelgebied

VIII

Deelgebied
West-Veluwe

IX
hierd.b

A INFILTRATIEZONE
OPP. (HA)
-

Land. gebied
• hei + gras
• bouwland
• loofbos
• naaldbos
• onbegroeid/
stuifzand
Sted. gebied
• verhard
• onverhard

S INFILTRATIEHOEVEELHEID
(10 6 m3 1jaar)

C 1 Beekafvoer
minus koelwater/effluent
(10 6 m3 1jaar)
2 Grondwateronttrekking
(10 6 M3 /jaar)
Totaal C
(10 6 m3/jaar)

X

XI

Deelgebied
Zuid-Veluwe

XIII

XII

Deelgebied
Croesbeek

XIV

Deelgebied
Montferland
(excl. het
zuidelijk deel)

XV

overig

10330

2460

24905

4590

21660

11260

15715

2890

3215

9735
5235
65
1025
2680

2390
1355
50
860
125

22820
7405
665
6700
7155

4310
1430
420
1025
1435

21610
7965
1545
3075
7890

9230
3720
1235
1135
3060

14250
4190
2020
2335
5380

2455
780
820
335
520

3033

1135

80

325

280
70
210

50
12
38

2030
360
1670

74.0
13.0
0.5-1.0
(zie Hierdense
beek)

63.0

32.0

730

-

595
85
510

70
20
50

30.0

-

8.5-9.0

8.0-8.5

895
2085
520
1565

-

7.2
4.8
7.2
8.0-8.5
4.8

-

-

4.0
4.0

-

1.6
1.6

-

11.4
11.4

838
930
292
973

-

-

1465
440
1025

435
80
355

182
38
144

44.0

8.0

8.5

1.0-2.0

-

18.6
19.0-20.0
-

-

1.6
1.6

Vervolg
Tabel B

BEPALING INFILTRATIE-/KWELHOEVEELHEID
Deelgebied
Noord-Veluwe

D GRONDWATERINSTROMING
naar randgebied (B-C)
(10 6 m3 /jaar)
-ondiep
-diep
E GRONDWATERUITSTROMING
randgebied
(10 6 m3 /jaar)

F DIEPE GRONDWATERINSTROMING MINUS
UITSTROMING
(10 6 m3 /jaar)
G KWELZONE opp. (HA)
H KWEL (mm/dag)

IX

VIII

Sub-deelgebied

±23.0

X

hierd.b

overig

0.5-1.0

48.0122.0

9.0

±8.0
44.0/18.0

2.0
7.0

±2.0
±21.0

-

± 18.0
(KD:
480018000)

2.0-4.0
7000
0.1-0.3

* Grondwateronttrekking in randgebied
coli.
code: dm/257A4

Deelgebied
West-Veluwe

21.0116.0 ± 5.0
(KD:
(KD:
6000)
8000/6000)

Deelgebied
Zuid-Veluwe

Xl

61.0.620
±9 • 5
±52.0

XII

20.0-21.0

XIII

24.0-25.0

1.0
±20.0

Deelgebied
Groesbeek

XIV

Deelgebied
Montferland
(excl. het
zuidelijk deel)
XV

4.0/2.0
± 7.0
(± 2.0 naar
Duitsland)

19.0
8.5
1.5
0.511.0
± 5.0
(onttr.*
(onttr.
(onttr.
8.3)
1.3)
2.1)
(KD: 6000) (KD: 3000) (KD: 3700) (KD:
(KD: 1500)
1200/3500)

-

23.012.0

± 2.0

± 32.0

-

2500/2000

3800

20000

-

2.5-3.0/
0.2-0.3

0.1-0.3

0.4-0.5
(0.2-0.4/
0.5-1.0)

9.0

± 15.0

3.5/1.0

± 2.0

8000

4000

80011250

± 10000

0.3

1.0

1.210.2

<0.1
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5.2.3

Deelgebied West-Veluwe
a

Indeling sub-deelgebieden (zie kaart 6)
Voor de West-Veluwe zijn een drietal sub-deelgebieden onderscheiden te weten het noordelijk deel ter hoogte van
Nijkerk, Putten en Voorthuizen, het middengedeelte ter
hoogte van Barneveld en het zuidelijk deel ter hoogte van
Ede/Wageningen.
Het onderscheid is voornamelijk gebaseerd op het grondwaterstromingsbeeld en de schematisering van de geohydrologische ondergrond.

b

Beschrijving sub-deelgebieden (zie vervolg tabel B)
-

Sub-deelgebied X (regio Nijkerk/Putten)

Door de afwezigheid aan oppervlaktewaterstelsel in de infiltratiezone is er enkel afstroniing via de ondergrond
mogelijk. Een klein gedeelte ervan (ca. 30%) wordt via
grondwateronttrekkingen afgevoerd.
Het overige gedeelte verlaat voor ca. 50% het sub-deelgebied via het derde watervoerende pakket.
Via het eerste (1A) watervoerende pakket is gezien de geringe dikte de afvoer verwaarloosbaar. De overige 50%
blijft achter in het gebied tussen de oostelijke grens van
de polder Arkemheen en de grens infiltratie-/kwelzone.
Oppervlaktewaterafvoer vindt plaats via de Schuitenbeek.
In het gedeelte van de polder Arkemheen, behorende bij dit
sub-deelgebied vindt geen kwel vanuit de infiltratiezone
plaats, daar de eerste en tweede scheidende laag ter plaatse aaneengesloten voorkomen.
Voor het betreffende kwelzonegebied wordt een gemiddelde
kwelhoeveelheid van 0.1-0.3 mm/dag berekend.
-

Sub-deelgebied XI (regio Barneveld)

Evenals sub-deelgebied X, wordt het grootste gedeelte van
de infiltratiehoeveelheid via de ondergrond afgevoerd. Een
klein gedeelte wordt via grondwateronttrekkingen afgevoerd.
De grondwaterinstroming naar het randgebied verloopt voornamelijk via het tweede (1B) en derde (2)* watervoerende
pakket, alsmede via de ondiepe grondwaterstroming.
Een klein gedeelte (ca. 30%) wordt via het derde (2) watervoerende pakket in de richting van het randmeer afgevoerd.
Het overige gedeelte dient als kwel te worden beschouwd
voor dit subdeelgebied. De kwelinvloed manifesteert zich
via een verticale stroming door de scheidende lagen en
neemt toe in westelijke richting.
nummering volgens kaart 5
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Globaal dient te worden aangenomen dat ten oosten van de
lijn Nijkerk, Barneveld en Lunteren de gemiddelde kwelhoeveelheid 0.2-0.4 nun/dag bedraagt.
In de driehoek Nijkerk, Barneveld en Amersfoort dient rekening te worden gehouden met een gemiddelde kwelhoeveelheid
van 0.5-1.0 nun/dag.
Locaal kunnen waarden worden bereikt van meer dan 1 nun/dag,
met name ter plaatse van Achterveld en ten oosten van Hoeve laken.
-

Sub-deelgebied XII (regio Ede/Wageningen)

In de infiltratiezone wordt ca. 30% van de infiltratiehoe-veelheid door grondwateronttrekkingen opgenomen. Het overige gedeelte wordt via de ondergrond afgevoerd in de richting van het randgebied. Hiertoe volgt de grondwaterinstroming een tweetal wegen te weten door de pakketten gelegen
onder en boven de glaciale bekkenleem. Voornamelijk via het
onderste (2) watervoerende pakket wordt een groot deel van
het water afgevoerd afkomstig uit de infiltratiezone.
De kwelinvloed vindt zowel vanuit het onderste (2) als
bovenste (lA + lB) watervoerende pakket plaats.
Tevens dient rekening te worden gehouden met de invloed van
de Rijn via het bovenste watervoerende pakket ter hoogte
van de laaggelegen delen van het zuidelijk deel van het
randgebied.
Voor het totale gebied dient uitgegaan te worden van een
gemiddelde kwelhoeveelheid van 0.3 min/dag.
Lokaal kunnen hoeveelheden voorkomen van meer dan 0.5 mm/
dag.
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5.2.4

Deelgebied Zuid-Veluwe (zie vervolg tabel 8)
-

Sub-deelgebied XIII (zie kaart 6)

Een groot gedeelte van de infiltratiehoeveelheid wordt binnen de
infiltratiezone via grondwateronttrekkingen afgevoerd (ca. 4045%). Een zeer klein gedeelte komt via beken tot afvoer (< 5%).
De grondwaterinstroming naar het randgebied verloopt voor ca.
213 deel via het tweede watervoerende pakket, mede als gevolg
van de verticale stroming van het eerste naar tweede watervoerende pakket binnen de infiltratiezone. De stroming via het
eerste watervoerende pakket passeert de Rijn, welke in kwantitatief opzicht nagenoeg geen invloed uitoefent op de instroming
naar het randgebied.
Van de totale instromingshoeveelheid wordt door het pompstation
Fikkersdries ca. 1/3 deel onttrokken.
Een klein gedeelte stroomt, voornamelijk via het tweede watervoerende pakket, af eerst in zuidelijke richting om vervolgens
nabij de Linge in westelijke richting af te buigen. Meer dan de
helft van de instromingshoeveelheid blijft achter in het kwelzonegebied, hetgeen een gemiddelde kwelhoeveelheid van ca. 1.0
min/dag betekent.
5.2.5

Deelgebied Groesbeek
-

Sub-deelgebied XIV (zie kaart 6)

De totale infiltratiehoeveelheid dient als grondwaterinstroming
naar het randgebied te worden beschouwd.
Een gedeelte hiervan gaat naar Duitsland (ca. 114 deel).
Het grootste gedeelte komt in het gebied Bredeweg/De Horst tot
afvoer. Een gemiddelde kwelhoeveelheid van 1.2 min/dag is hierbij
berekend.
Opgemerkt dient te worden dat de totale kwelhoeveelheid in genoemd gebied gemiddeld groter is in verband met grondwaterinstroming vanuit een hooggelegen gebied in Duitsland.
Ter plaatse van de Ooijpolder is de grondwaterinstroming vanuit
de stuwwal ca. de helft van de grondwaterinstroming van het
gebied Bredeweg/De Horst. Daarbij komt dat de grondwateruitstroming veel groter is als gevolg van een dik watervoerend pakket.
Voor de Ooijpolder is een kwel van gemiddeld 0.2 min/dag berekend.
5.2.6

Deelgebied Montferland
-

Sub-deelgebied KV (zie kaart 6)

Bij de berekening van de infiltratiehoeveelheid is het zuidelijk
gedeelte van Montferland niet betrokken daar het bijbehorende
randgebied grotendeels gelegen is in Duitsland.
Wat betreft het overige deel van de infiltratiezone; een klein
gedeelte van de infiltratiehoeveelheid wordt via grondwateronttrekking afgevoerd.
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Het grootste gedeelte van de grondwaterinstroming (ca. 2/3 deel)
wordt via het tweede (2 + 3) watervoerende pakket ondergronds
afgevoerd.
Het overige deel komt over een vrij groot kwelzone-oppervlak tot
afvoer, hetgeen resulteert in een gemiddelde kwelhoeveelheid van
minder dan 0.1 mm/dag.
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Kwelgebied Groosbeek
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6 VERKLARENDE WOORDENLIJST
1

Anisotrope laag

2

Artesische laag

3

Doorlaatvermogen
(KD-waarde)

4

Grondwater

5

Grondwaterinstroming

6

Grondwaterstandsdiepte

7

Grondwateruitstroming

8

Infiltratie

9

Infiltratiezone

10

Infiltratiehoeveelheid

11

Isohypse

12

Kwel

13

Kwelzone

14

Kwelhoeveelheid

15

Lokaal systeem

16

Peilbuis

Laag waarvan de doorlatendheid afhankelijk is van de richting
Een
afgesloten
watervoerende
laag,
waarin de stijghoogte van het grondwater boven het grondoppervlak uitkomt.
Maat voor het vermogen van een watervoerend pakket om water door te laten
gelijk te stellen aan het volumewater
dat per breedte-eenheid van het watervoerend pakket en per eenheid van
stijghoogtegradint door een watervoerende laag stroomt.
Water beneden het grondoppervlak, hier
beperkt tot water beneden de grondwaterspiegel.
De ondergrondse laterale instroming van
water vanuit de infiltratiezone naar de
kwelzone.
De afstand tussen het grondoppervlak en
de grondwaterstand.
De ondergrondse laterale uitstroming
van water uit de kwelzone.
Het verschijnsel dat water aan het
grondoppervlak de grond binnentreedt.
Het gebied waar water aan het grondoppervlak de grond binnentreedt.
Het volume van het water dat per tijdseenheid de grond is binnengedrongen.
Meetkundige plaats van punten met gelijke stijghoogte van het grondwater.
Het uittreden van grondwater onder
invloed van grotere stijghoogten buiten
het beschouwde gebied.
Het uittreden kan onder meer geschieden
direct aan het grondoppervlak, in sloten of via capillaire opstijging.
Het gebied waar water vanuit de diepere
ondergrond opkwelt.
Het volume van het water dat per tijdseenheid en/of per eenheid van horizontale oppervlak vanuit de diepere ondergrond opkwelt.
Betreft een ondiep of diep, hydrologisch systeem van beperkte omvang.
Term voor een buis of soortgelijke
constructie met een kleine diameter
waarin een grondwaterstand c.q. stughoogte kan worden gemeten.
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17

Randgebied

18

Regionaal systeem

19

Schijnspiegel

20 Verticale weerstand
(c-waarde)

Betreft het kwelzonegebied gelegen in
de
provincie
Gelderland
(exclusief
rijkswateren).
Betreft een ondiep of diep hydrologisch
systeem van vrij grote omvang.
Freatisch vlak van een grondwatersysteem gelegen op een slecht doorlatende
laag, waaronder weer een onverzadigde
zone voorkomt.
Weerstand die een bepaalde laag biedt
tegen een verticale grondwaterstroming.
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Bijlage 3: De beschrijving van de overige afvoercomponenten
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1 INLEIDING
De informatieverstrekking via deze bijlage is gebaseerd op een tweetal doelstellingen:
a
Het aangeven van de invloed vanuit de hoger gelegen gebieden op
de randgebieden, anders dan via hei diepe grondwatersysteem (zie
bijlage 2).
b
Het aangeven van de invloed van de afvoercomponenten, welke
toegeschreven dienen te worden aan de randgebieden zelf. Dit is
van belang voor de bepaling van de verhouding tussen de invloed
vanuit de hoger gelegen gebieden en de invloed, toegeschreven
aan de randgebieden zelf.
Voor ad a betekent dat het localiseren en kwantificeren van de volgende afvoercomponenten:
de ondiepe, onzichtbare afwatering ofwel de afvoer van water via
grondwaterstroming in het bovenste watervoerende pakket in de
richting van het randgebied;
het overstortwater en de overige lozingen (koelwater en effluent) uit stedelijke gebieden die hooggelegen zijn en het afwate
ringssysteem in het randgebied belasten.
Voor ad b houdt dat in het localiseren en kwantificeren van de volgende afvoercomponenten:
de zichtbare afwatering ofwel de afvoer van water door watergangen en bijbehorende kunstwerken uit een gebied dat gekenmerkt
wordt door een (zeer) ondiep grondwatersysteem met sloten en
greppels;
het overstortwater en de overige lozingen afkomstig uit de ste-delijke gebieden van de randgebieden zelf.
Voor
zijn
-

de gebieden waartoe bovengenoemde afvoercomponenten behoren,
de volgende karakteristieke tijden van toepassing:
het gebied met zichtbare afwatering (enkele dagen);
het gebied met ondiepe, onzichtbare afwatering (enkele weken);
het stedelijk gebied met overstortwater (enkele uren) en overige
lozingen (constant).

Voor de diepe, onzichtbare afwatering die in de vorm van kwel ter
plaatse van het randgebied uittreedt, dient uitgegaan te worden van
een karakteristieke tijd van enkele jaren.
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2 MAATGEVENDE SITUATIE/JAARLIJKS WATERBEZWAAR
2.1 Algemeen
Voor het aangeven van de maatgevende situatie wordt uitgegaan van de
bestaande criteria en normen, welke voor landelijke en stedelijke
afvoeren vanuit het landelijk en stedelijk gebied worden gehanteerd.
De achterliggende gedachte hierbij is dat met name de investeringen,
maar ook het beheer en onderhoud van de stelsels zijn gebaseerd op de
bestaande maatgevende situatie.
Bij de opstelling van de maatgevende situatie dient rekening te worden gehouden met het niet gelijktijdig voorkomen van hoge afvoeren
van de afvoercomponenten afzonderlijk.
De hoge afvoeren afkomstig uit het ondiepe, onzichtbare en zichtbare
afwateringssysteem treden veelal op in de voorjaars- respectievelijk
winterperiode, de hoge afvoeren betreffende overstortwater komen voor
in de zomerperiode.
De overige lozingen en de kwel zijn, in kwantitatief opzicht, niet
aan grote wijzigingen onderhevig. Een verandering in de kwelhoeveelheid vindt plaats over een tijdsduur van enkele jaren.
Bij het aangeven van de maatgevende situatie voor de combinatie van
afvoercomponenten wordt uitgegaan van de volgende situaties:
A

Wintersituatie
Ondiepe, onzichtbare/zichtbare afwatering (QlO w.) frequentie lx
per 10 jaar.
Overstortwater (Ql w.) frequentie lx per jaar.

B

Zomersituatie
Ondiepe, onzichtbare/zichtbare afwatering (Q1 z.) frequentie lx
per jaar.
Overstortwater (QlO z.) frequentie lx per 10 jaar.

C

Zomersituatie (voorjaar)
Ondiepe, onzichtbare/zichtbare afwatering (QlO z.) frequentie lx
per 10 jaar.
Overstortwater (Q1O z.) frequentie lx per 10 jaar.

De overige lozingen en de kwel worden als constante factor aan bovengenoemde maatgevende situaties toegevoegd.
Het aangeven van het jaarlijks waterbezwaar is met name voor die
gebieden van belang waar lozing via gemalen plaatsvindt. De achtergrond hiervan is de verdeling van de exploitatielasten van de gemalen
naar de mate van beïnvloeding door hoger en lager gelegen gronden.
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2.2 Per deelgebied
Uit de analyse van afvoermeetgegevens en de situering van stedelijke
gebieden (zie volgende hoofdstuk) is het volgende gebleken:
De maatgevende wintersituatie A
a
In deze situatie komen de hoge afvoeren in de winterperiode voor.
Het betreft het randgebied Oost-Veluwe, het oostelijk deel van
het randgebied Noord-Veluwe, het grootste deel van de WestVeluwe en de randgebieden Zuid-Veluwe, Groesbeek en Montferland.
b
De maatgevende zomersituatie B.
Deze situatie is van minder belang, gezien vanuit de diepe
grondwaterstroming, daar de kwel in de meeste gebieden in de
zomerperiode opgaat in verdamping. De invloed vanuit de hoger
gelegen delen via de ondiepe onzichtbare afwatering wordt bepaald aan de hand van de wintersituatie A of zomersituatie C.
De situatie is wel relevant vanuit het oogpunt van Stedelijk
invloed vanuit de hoger gelegen delen, waarmee wordt bedoeld de
belastende werking van overstortwater en overige lozingen vanuit
stedelijke gebieden op het afwateringsstelsel.
Deze maatgevende situatie wordt onderscheiden in het gebied
Brummen-Voorst, een gedeelte van het randgebied Noord-Veluwe, de
gebieden Barneveidse beek, en Ede/Wageningen, alsmede het randgebied van Groesbeek en Montferland.
c
De maatgevende zomersituatie C
Deze maatgevende situatie is enkel van toepassing op het westelijk deel van het randgebied Noord-Veluwe alsmede het gebied
Schuitenbeek, gelegen in het randgebied West-Veluwe.
In deze situatie treden de hoogste afvoeren in het voorjaar op.
Het jaarlijks waterbezwaar wordt uit hoofde van bemaling aangegeven
voor de gebieden Oost-Veluwe, Noord-Veluwe (polder Oldebroek/Oosterwolde), Zuid-Veluwe en Montferland.
Daar van het gebied Barneveldse beek veel afvoergegevens bekend zijn
wordt voor dit gebied, ten behoeve van het algemeen inzicht, eveneens
het jaarlijks waterbezwaar aangegeven.
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3

LOCALISEREN EN KWANTIFICEREN VAN DE OVERIGE AFVOERCOMPONENTEN

3.1

Ondiepe1 onzichtbare en zichtbare afwatering

3.1.1

Algemeen
Deze paragraaf geeft antwoord op de vraag in hoeverre de hoger
gelegen gronden via voornamelijk de ondiepe, onzichtbare afwatering van invloed zijn op de randgebieden. Tevens wordt ten behoeve van de afvoerverhoudingen de zichtbare afwatering van de
randgebieden in beschouwing genomen.
De ondiepe onzichtbare afwatering betreft de bijdrage van de
hoger gelegen gronden via het ondiepe grondwatersysteem aan de
afvoer in het randgebied.
Het systeem van ondiepe onzichtbare en zichtbare afwatering kan
worden gekarakteriseerd als een vrij snel verlopend hydrologisch
proces in vergelijking tot het in bijlage 2 aangegeven diepe
grondwatersysteem betreffende de relatie infiltratie-kwel.
De zichtbare afwatering komt voor in gebieden waar sloten en
greppels het (zeer) ondiep grondwatersysteem kenmerken.
Voor beide afwateringssystemen worden zowel begrenzing als kwantiteit aangegeven.
Voorshands dient Le worden gesteld dat ieder systeem niet altijd, qua begrenzing en kwantiteit, nauwkeurig is vast te stellen.
Op verschillende plaatsen wordt hierbij gebruik gemaakt van
geschatte waarden.
In het vervolg wordt gekozen voor een beschrijving per onderscheiden gebied, passend binnen het deelgebied en veelal een
waterstaatkundige eenheid vormend.
De gegevens zijn veelal betrokken uit afvoermetingen.
Daar waar geen afvoergegevens bekend zijn, wordt gebruik gemaakt
van vergelijkingsgebieden waar gegevens wel voorhanden zijn. De
resultaten verkregen op basis van vergelijking, worden veelal
via contrôlemiddelen op hun waarde geschat.
Tevens heeft ambtelijk overleg plaatsgevonden met onder andere
de Rijkswaterstaat en enkele waterschappen.

3.1.2

Localiseren gebieden met ondie2e onzichtbare n_zjctPaef!aeig_
Het localiseren van de gebieden met zichtbare afwatering heeft
plaatsgevonden aan de hand van waterstaatskaarten, bodemkaarten
en topografische kaarten.
Voor het deelgebied Oost-Veluwe is gebruik gemaakt van een recente inventarisatie van de waterstaatkundige toestand ten behoeve van het nieuw te reglementeren gebied, gelegen ten westen
van het Apeldoorns kanaal.
Een kenmerk van het gebied met zichtbare afwatering vormt de
aanwezigheid van ontwateringsmiddelen, zoals sloten en greppels.
Dit houdt ondermeer in dat vele sprengkoppen buiten het gebied
met zichtbare afwatering zijn gelaten (zie kaart 7).
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Het localiseren van gebieden met ondiepe, onzichtbare afwatering
is totstandgekomen door de omvang van het gebied met ondiepe,
onzichtbare afwatering afhankelijk te stellen van de diepte van
de grondwaterstand onder maaiveld.
Toetsing heeft plaatsgevonden door de bijdrage van de ondiepe,
onzichtbare afwatering in de totale afvoer te berekenen uit de
afvoerkarakteristiek (zie gebied Barneveidse beek, pag. 11).
De basisgedachte van de methode wordt gevormd door het principe
dat gebieden met een geringe onverzadigde zône een grotere bijdrage leveren aan het ondiepe grondwatersysteem dan gebieden met
een grote onverzadigde zône.
Met behulp van grondwaterstandsdieptekaarten (zie lit. 15) van
de Veluwe zijn de gebieden aangegeven, welke de belangrijkste
bijdrage leveren aan de ondiepe, onzichtbare afwatering. Hierbij
is gebruik gemaakt van raaien welke loodrecht op de grondwaterstandsdieptelijnen zijn geplaatst en waarbij de grondwaterstandsdiepte is uitgezet tegen de afstand.
Uit het verloop van de curves blijkt dat bij een grondwaterstandsdiepte van S tot 10 meter onder maaiveld een sterke toename van de grondwaterstandsdiepte ten opzichte van de afstand
optreedt (het zgn. buigpunt).
Op de hoogste delen van de Veluwe kan de grondwaterstandsdiepte
waarden van meer dan 70 meter onder maaiveld bereiken. Daar alle
raaien een vrij uniform beeld geven over de plaats van het buigpunt (grondwaterstandsdiepte 5 tot 10 meter onder maaiveld), kan
worden gesteld dat de ondiepe, onzichtbare afwatering zich voornamelijk voordoet binnen het gebied welke tot stand komt door de
verbindingslijn van alle buigpunten.
Deze verbindingslijn betreft de grens ondiepe, onzichtbare afwatering (zie kaart 7).
3.1.3

Bea1ingondiepe onzichtbare
Voor de bepaling van het jaarlijks waterbezwaar wordt voor het
gebied met zichtbare afwatering ter plaatse van de Veluwe uitgegaan van niet voorkomende neerslagverschillen. Uit kaart 2
blijkt dat deze verschillen niet groot zijn. In het gebied met
zichtbare afwatering wordt 316 nun per jaar afgevoerd (= gemiddeld 0.1 1/sec/ha). Voor het gebied met ondiepe, onzichtbare
afwatering, welke gelocaliseerd is op de hoger gelegen delen,
zijn de neerslagverschillen ten opzichte van het gebied met
zichtbare afwatering groter. Daar in het gebied met ondiepe,
onzichtbare afwatering eveneens het diepe grondwatersysteem
voorkomt, is voor de bepaling van de norm ondiepe onzichtbare
afwatering gebruik gemaakt van de gemiddelde jaarlijkse afvoerhoeveelheid (m 3 /sec) van de Barneveidse beek in verhouding tot
de maatgevende afvoer (éénmaal per jaar in m 3 /sec).
Dit levert een bepaalde verhouding op.
Deze verhouding, toegepast op de maatgevende afvoernorm voor het
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ondiepe, onzichtbare afwateringsgebied (zie pagina 11), geeft
een gemiddelde jaarlijkse afvoernorm voor dat gebied. Vermenigvuldigd met de oppervlakte, levert de jaarlijkse bijdrage vanuit
het ondiepe onzichtbare afwateringsgebied op. Gerelateerd aan de
totale jaarlijkse infiltratiehoeveelheid (zie bijlage 2) over
het betreffende gebied, wordt de afvoerverhouding ondiep/diep
grondwatersysteem (25%/75%) op jaarbasis vastgesteld.
Deze verhouding wordt eveneens toegepast voor andere gebieden.
De afvoeren via de ondiepe, onzichtbare en zichtbare afwatering,
behorende bij de gewenste maatgevende situatie, zijn in verschillende gebieden tot stand gekomen met behulp van afvoergegevens van meetpunten, gecombineerd met de afvoeren van de andere
afvoercomponenten (kwel, overstortwater en overige lozingen).
In vele gebieden zijn geen afvoergegevens bekend. Voor deze
gebieden is gebruik gemaakt van vergelijkingsgebieden met mogelijke correcties voor plaats en periode.
In enkele gebieden zijn afvoernormen op basis van gebiedskennis
gehanteerd.
De resultaten van de berekening zijn vastgelegd in de achter
deze bijlage opgenomen tabel C, welke een algeheel overzicht van
de afvoeren van de aanwezige afvoercomponenten per afwateringsgebied geeft.
Uit deze tabel komt naar voren dat de afvoeren in maatgevende
situaties op dagbasis zijn uitgedrukt. Gezien de karakteristieke
tijden van de verschillende afvoercomponenten alsmede de wijze
waarop de afvoergegevens voorhanden zijn, vormen de dagafvoeren
de gewenste grondslag voor de bepaling van de afvoerverhoudingen
(zie hoofdrapport par. 3.2.4 en kaart 9).
In het navolgende wordt per deelgebied aangegeven op welke wijze
de afvoeren tot stand zijn gekomen.
Deelgebied Oost-Veluwe
-

Gebied ten oosten van het Apeldoorns kanaal betreffende de
gebieden Veluwe en Brummen-Voorst (zie kaart 7).

In beide gebieden vinden bemaling en vrije lozingen plaats.
Daar van dit gebied geen afvoergegevens bekend zijn, dient een
vergelijking gemaakt te worden met een gebied waar de gegevens
wel voorhanden zijn.
Een voorwaarde hierbij is dat het vergelijkingsgebied, qua hydrologische kenmerken, sterke overeenkomsten met de Oost-Veluwe
dient te bezitten.
Dit houdt onder meer in dat de grondwatertrapverdeling en de
totale gebiedsgrootte niet te zeer afwijkend zijn.
Als vergelijkingsgebied is gekozen een gedeelte van het afwateringsgebied van de Groenlose Slinge. Het afvoermeetpunt bevindt
zich ter hoogte van de kern Groenlo.
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Tabel 1

Gebiedskenmerken

Gebiedsgrootte (ha)
Crondwatertrapverdeling (%) 11/111
Crondwatertrapverdeling (%) IV/V
Grondwatertrapverdeling (%) Vr/VU
*

gebied
Veluwe
± 20.000*
31
17
52

gebied Brummen- Croenlose
Voorst
Slinge
± 10.000*
± 13.000
31
21
15
34
54
45

inclusief kwelzônes
Uit de tabel blijkt dat zowel m.b.t. de gebiedsgrootte als
m.b.t. de Ct verdeling enige verschillen optreden.
De afwijking m.b.t. Gt 11/111 wordt mede veroorzaakt door de
aanwezigheid van kwelzônes in het randgebied van de Oost-Veluwe.
In de Achterhoek wordt vrijwel geen kwel waargenomen.
De bepaling van de maatgevende afvoer (situatie A en B, zie
paragraaf 2) geschiedt aan de hand van afvoermetingen over de
periode 1973-1983.
Hiertoe zijn van de Groenlose Slinge de gemiddelde dagafvoeren
in afvoerklassen ingedeeld en het aantal dagen overschrijding
van de afvoerklassen in bovengenoemde periode bepaald.
Voor een grafische weergave zie figuur Cl.
Uit de grafiek is af te leiden de maatgevende afvoer van de
Groenlose Slinge voor de maatgevende situatie A (QlOw) en situatie B (Qlz).
Hierop dient een correctie plaats te vinden met betrekking tot
de representativiteit van de beschouwde periode.
Daar de meetperiode van het afvoermeetpunt van de Groenlose
Slinge zich over een betrekkelijk korte periode uitstrekt, dient
voor de correctie een ander afvoermeetpunt gekozen te worden,
gekenmerkt door een lange meetperiode.
Het betreft het afvoermeetpunt van de Oude IJssel, nabij Doesburg.
Op overeenkomstige wijze als hierboven beschreven worden de
afvoerhoeveelheden van de Oude IJssel uitgezet tegen het aantal
dagen overschrijding per jaar. Dit levert de figuur C2 op, betrekking hebbende op een winterperiode 1961-1983 en 1973-1983
respectievelijk zomerperiode 1961-1982 en 1973-1982.
Uit de figuur is de correctiefactor c.q. verhoudingsgetal met
betrekking tot de onderzoeksperiode af te lezen. Dit verhoudingsgetal wordt overgebracht naar figuur Cl, hetgeen de maatgevende afvoer van de Croenlose Slinge, gecorrigeerd naar tijd
oplevert.
Tevens dient gecorrigeerd te worden als gevolg van de plaatsverschillen Oost-Veluwe/Achterhoek.
Het betreft het verschil in neerslaghoeveelheid.
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Daar er op de Veluwe meer neerslag valt dan op de Achterhoek is
correctie voor de extra neerslag noodzakelijk. Aangenomen worden
dat deze extra neerslag evenredig is terug te vinden in de afvoer.
Voor deze correctie zijn de beschikbare gegevens over de afgelopen 30 jaar gehanteerd.
De contrôle van de berekende afvoeren voor de gebieden Veluwe en
Brummen-Voorst heeft plaatsgevonden aan de hand van de maalst.aten van de diverse gemalen. Hieruit is gebleken dat het verschil
tussen berekende en gemeten afvoeren gemiddeld niet groter is
dan 5%.
-

Gebied ten westen van het Apeldoorns kanaal

Gebied Dieren-Apeldoorn
Via een viertal beken te weten de Laag-Soerense beek, de Eerbeekse beek, de Loenense beek en de Beekbergse beek wordt water
afgevoerd in de richting van het gebied Brununen-Voorst.
De overige beken met name de Vrijenbergerspreng, lozen op het
Apeldoorns kanaal.
Van enkele beken zijn afvoergegevens over een beperkt aantal
jaren bekend. Van de overige beken zijn aan de hand van gebiedsgrootte en afstemming op zogenaamde "vergelijkings" beken, de
afvoeren bepaald.
Opgemerkt dient te worden dat de afvoergegevens betrekking hebben op zowel het gebied met ondiepe, onzichtbare als het gebied
met zichtbare afwatering (benedenstrooms meetpunt).
Vergelijking met de beekafvoeren, gesteld bij de berekening van
de infiltratie/kwel (zie bijlage 2), is danook niet zonder meer
mogelijk.
De berekening van de ondiepe, onzichtbare afwatering is achterwege gelaten daar de bepaling ervan, gezien de invloed van de
beken, niet mogelijk bleek. Een dergelijke berekening is ook in
kwantitatief opzicht niet zinvol daar de totale jaarlijkse
grondwaterinstroming naar het gebied Brummen-Voorst (zie bijlage
2, tabel 8) beperkt is.
Uit kaart 7 blijkt dat met name de Eerbeekse beek en de Veldhuizerspreng gelegen zijn in het gebied met ondiepe, onzichtbare
afwatering.
Gebied Grift/Apeldoorns kanaal
De afvoergegevens van dit gebied beperken zich tot de Grift
(1979, 1980 en 1982) en het Apeldoorns kanaal (1981). Deze gegevens hebben betrekking op het benedenstrooms, ter hoogte van
Heerde, gelegen meetpunt Bonenburgersluis.
Tevens zijn een aantal incidentele afvoermetingen van sprengenbeken voorhanden.
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Op basis van deze gegevens is het niet mogelijk de afvoerberekening op een maatgevende situatie toe te passen. (Inzicht in de
afvoerverhoudingen vindt plaats op basis van het jaarlijks
waterbezwaar.)
Onderscheid wordt gemaakt in gebieden, gelegen in de infiltratiezône en in gebieden gelegen in de kwelzône. (Voor zônebegrenzing, zie kaart 6). Eerstgenoemde zône wordt nog onderverdeeld
in gebieden met ondiepe, onzichtbare en gebieden met zichtbare
afwatering.
De gemiddelde afvoernormen, behorende bij bovengenoemde gebieden, zijn vastgesteld op basis van bovengenoemde afvoergegevens
en literatuurgegevens.
Evenals het gebied Dieren-Apeldoorn, wordt de invloed via de
ondiepe, onzichtbare afwatering naar het randgebied c.q. het
gebied Veluwe gering geacht. In het geheel blijkt deze invloed
beperkt tot voornamelijk de Grift. Locaal strekt deze invloed
zich verder uit, ondermeer in het gebied tussen de kern Epe en
Heerde. Daar het een regionaal onderzoek betreft, wordt deze
locale situatie niet nader beschouwd. Bij de berekening van het
jaarlijks waterbezwaar is aangenomen dat het stroomgebied van
Grift en Apeldoorns kanaal zowel m.b.t. de lager als m.b.t. de
hoger gelegen gronden gelijk is. Uitgangspunt vormt dan ook de
totale gemiddelde jaarlijkse afvoer van beide hoofdwatergangen
over bovengenoemde meetperiode.
Deelgebied Noord-Veluwe
Het gebied omvat de gebieden Wezep/Elburg, Elburg/Harderwijk en
Harderwijk/Ermelo, alsmede het Hierdense beekgebied (zie kaart
7)
De polders Oosterwolde/Oldebroek en Hattem, gelegen in het ge-bied Wezep/Elburg, worden bemalen.
In de overige gebieden van het deelgebied Noord-Veluwe vinden
enkel vrije lozingen op het randmeer plaats.
De afvoerberekening is gebaseerd op afvoergegevens, welke van
een aantal vrijlozende beken gedurende een relatief korte periode (1976 tot 1983) voorhanden zijn.
De gegevens zijn beschikbaar gesteld door de Rijkswaterstaat.
Daar de afvoerineetpunten bij de uitstroming naar het Randmeer
zijn gelegen, is inzicht in afvoernormen van gebieden met ondiepe, onzichtbare en zichtbare afwatering op basis van deze cijfers niet direct aanwezig.
Voor het gebied Elburg/Harderwijk is het mogelijk op basis van
de wintersituatie de afvoernorm voor de zichtbare afwatering
vast te stellen. Bij aanname van de norm voor de ondiepe, onzichtbare afwatering uit het gebied Barneveldse beek en op basis
van de totaal afvoeren, gecorrigeerd naar kwel en stedelijke
invloed, wordt de norm voor de zichtbare afwatering (QlOw) over
de meetperiode op circa 1,4 1/sec/ha vastgesteld.
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Voor het gebied Harderwijk/Ermelo bestaat de indruk dat een
groot deel van het zichtbare afwateringsgebied werkelijk tot
afvoer komt bij hoge grondwaterstanden, die zich voornamelijk in
het voorjaar voordoen.
De vaststelling van de maatgevende afvoernorm voor de zichtbare
afwatering op basis van de wintersituatie is voor dit gebied en
het hierna te behandelen gebied Schuitenbeek dan ook niet mogelijk.
Correctie naar een langjarige periode (1961-1983) heeft plaatsgevonden op basis van de gegevens van de Oude IJssel. Gebleken
is dat de verhouding lange periode (1961-1983)/korte periode
(1978-1983) 1.1 bedraagt.
-

Gebied Wezep/Elburg

Uit afvoergegevens van een tweetal beken te weten de Puttenerbeek en de Bulsingbeek blijkt dat de maatgevende situatie zich
voordoet in de winterperiode (zie figuur C3 en C4).
Voor dit gebied dient evenals de Oost-Veluwe de wintersituatie .A
(QlOw) en de zomersituatie B (Qlz) in beschouwing te worden
genomen.
Uit het afwateringsgebied van beide beken blijkt dat het gebied
met zichtbare afwatering ongeveer gelijk is aan het gebied met
ondiepe, onzichtbare afwatering. Bij de maatgevende wintersituatie dient rekening te worden gehouden met een relatief grote
bijdrage uit het gebied met ondiepe, onzichtbare afwatering.
In de polder Oldebroek/Oosterwolde is de bijdrage van het gebied
met ondiepe, onzichtbare afwatering niet groot bij maatgevende
wintersituatie en het jaarlijks waterbezwaar, veroorzaakt door
de lage oppervlakteverhouding van ondiepe, onzichtbaar/zichtbaar
afwateringsgebied.
Evenals het deelgebied Oost-Veluwe heeft voor de polder Oldebroek/Oosterwolde controle plaatsgevonden van de berekende afvoeren door middel van maalstaten. Hieruit is gebleken dat over
een aantal perioden waarin de maatgevende afvoer voorkomt, het
verschil ten opzichte van de Groenlose Slinge minder is dan
0,5 mm per dag.
Het verschil is verklaarbaar uit neerslagverschillen en kwel.
Een vergelijking met de Puttenerbeek/Bulsingbeek is niet mogelijk in verband met de beperkte beschikbaarheid aan afvoergegevens over de betreffende perioden.
-

Gebied Elburg/Harderwijk/Ermelo

Dit gebied kenmerkt zich door een groot oppervlakte van het
gebied met ondiepe, onzichtbare afwatering. Uit de afvoerfrequentie van een aantal beken te weten de Bijsselse en de
Kille beek en de combinatiebeken (zie figuur C5 en C6) blijkt
dat de maatgevende situatie een zomersituatie (= voorjaar) be-
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treft. Bij deze situatie (zomersituatie C) reageert het gebied
met ondiepe, onzichtbare afwatering vrijwel als een gebied met
zichtbare afwatering. Het verschijnsel wordt verklaard door de
opbouw van de grondwaterstand in de winterperiode, waarna in het
voorjaar de extra toename van neerslag een versnelde afstroming
naar het gebied met zichtbare afwatering tot gevolg heeft. Opgemerkt dient te worden dat de wintersituatie de grootste bijdrage
aan het jaarlijks waterbezwaar levert.
-

Hierdense beekgebied

In bijlage 2, par. 5.2.2 is reeds naar voren gebracht dat het
Hierdense beekgebied een locaal systeem betreft waarvan de invloeden naar het regionaal systeem beperkt zijn (± 10%).
Uit de afvoerfrequentie van de Hierdense beek (figuur C7) blijkt
dat de wintersituatie als maatgevende situatie domineert. In
verband met de geringe oppervlakte ondiepe, onzichtbare afwatering, gesitueerd langs de randen van het locaal systeem, is de
ondiepe, onzichtbare afwatering niet onderscheiden. Volstaan is
enkel met de grens zichtbare afwatering.
Deelgebied West-Veluwe
Het deelgebied omvat de gebieden Schuitenbeek, Arkervaart/De
Laak, Barneveldse beek, Lunterse beek en Ede/Wageningen. Genoemde gebieden lozen op natuurlijke wijze op het Veluwemeer (al dan
niet via het Valleikanaal).
Evenals de Oost-Veluwe en de Noord-Veluwe zijn de afvoergegevens
gecorrigeerd op basis van de periode 1961-1983 van de Oude IJssel. Voor het Barneveldse beekgebied betekent dat onder andere
een correctiefactor voor de periode 1969-1979.
-

Gebied Schuitenbeek

Uit de afvoerfrequentie van de Schuitenbeek (figuur C8) blijkt
dat voor de Schuitenbeek de maatgevende situatie eveneens een
zomersituatie (= voorjaar) betreft.
Het gebied kenmerkt zich evenwel door een groter gebied met
zichtbare afwatering in vergelijking tot het gebied met ondiepe,
onzichtbare afwatering. De indruk bestaat dat een groot deel van
het gebied met zichtbare afwatering werkelijk tot zichtbare
afwatering komt bij hoge grondwaterstanden.
Voor de correctie op de periode op basis van de Oude IJssel, zie
deelgebied Noord-Veluwe.
-

Gebied Arkervaart/De Laak

In dit gebied is geen ondiepe onzichtbare afwatering aanwezig.
Aangenomen wordt dat in dit gebied de wintersituatie als maatgevend wordt aangegeven.
In het gebied zijn geen afvoergegevens voorhanden.
Er heeft aanname plaatsgevonden voor de afvoernorm van de zichtbare afwatering.
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-

Gebied Barneveidse beek

Het gebied wordt getypeerd door een groot gebied met zichtbare
afwatering en een vrijwel even groot gebied met ondiepe, onzichtbare afwatering.
Uit afvoercijfers van de Barneveldse beek over een periode van
10 jaren (1969-1979) is gebleken dat de Barneveldse beek maatgevend is in de winterperiode. Uit de afvoerfrequentie (figuur C9)
is bijbehorende maatgevende afvoer af te lezen. De correctiefactor voor de verhouding lange periode (1961-1983)/middellange
periode (1969-1979) bedraagt 1.2.
Voor de bepaling van de oppervlakte zichtbare en ondiepe, onzichtbare afwatering zijn een drietal methoden gevolgd:
Afvoerverhoudingen van een tweetal stroomgebieden.
a
Wanneer de oppervlakte van een stroomgebied bekend is en
tevens de afvoer in m3 over een aantal jaren, dan kunnen
de afvoeren in nun over deze jaren worden vastgesteld.
Uit een analyse van de afvoergegevens in diverse stroomgebieden blijkt dat de jaarafvoeren uitgedrukt in nun gelijk
of nagenoeg gelijk zijn indien de hydrologische kenmerken
goed met elkaar overeenkomen. Dit houdt in dat de verhouding van de oppervlakten van de stroomebieden gelijk is
aan de verhouding van de afvoeren in m 3 . Over een aantal
jaren is de gecumuleerde afvoer van de Berkel te Rekken
uitgezet tegen die van de Barneveldse beek. De verhouding
van de afvoeren is 0,575. De oppervlakte van het stroomgebied van de Barneveldse beek wordt dan 0,575 38.400 (=
oppervlakte stroomgebied Berkel) = 22.000 ha. De oppervlakte van de zichtbare afwatering is 15.690 ha. Bij dezelfde
afvoernorm behoort voor het gebied met ondiepe, onzichtbare
afwatering een oppervlakte van 6310 ha. In werkelijkheid is
dit gebied groter met een lagere afvoernorm.
De afhankelijkheid ten opzichte van de grondwaterstandsb
diepte onder maaiveld (zie gevolgde methode paragraaf
3.1.2).
Het gebied met ondiepe, onzichtbare afwatering wordt hierdoor bepaald op 11.300 ha.
Vaststelling op basis van afvoercijfers over een aantal
c
meetpunten in de Barneveidse beek.
Met behulp van de afvoergegevens en de afwaterende oppervlakte per meetpunt is het mogelijk de maatgevende afvoernorm voor het betreffende afwaterende oppervlak aan te
geven (zie figuur dO). De in de figuur uiteengezette afvoernorm is dus niet cumulatief.
Uit laatstgenoemde methode is af te leiden dat de methode volgens ad b een goede schatting van het gebied met ondiepe, onzichtbare afwatering geeft.
Tevens blijkt uit figuur dO dat binnen een groot gedeelte van
het zichtbare afwateringsgebied een ondiepe grondwaterstroming
optreedt waarvan de afvoer met name in het benedenstroomse gebied plaatsvindt. De oorzaak is gelegen in het grondwaterverhang
en de variërende diepte van het eerste watervoerend pakket.
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In verband met de dimensionering van watergangen is deze figuur
een opmerkelijk gegeven. De oorzaak van de afbuiging aan het
begin van de grafiek is vermoedelijk gelegen in de drainerende
werking van het valleikanaal.
-

Gebied Lunterse beek

Het gebied wordt gekenmerkt door een gebied met zichtbare afwatering (5370 ha), alsmede een gebied met ondiepe, onzichtbare
afwatering (± 2000 ha) dat vooral bij hoge grondwaterstanden van
invloed is.
De maatgevende afvoer van de Lunterse beek komt in het algemeen
in de wintersituatie voor en is vastgesteld met behulp van een
vaste afvoerverhouding met de Barneveidse beek.
Voor het gebied met zichtbare afwatering zijn de afvoernormen
van het benedenstrooms gebied van de Barneveldse beek toegepast.
Een relatief grote bijdrage uit het gebied met ondiepe, onzichtbare afwatering kan worden verwacht in extreme omstandigheden.
-

Gebied Ede/Wageningen

Het gebied beschikt over een relatief klein oppervlak ondiepe,
onzichtbare afwatering.
De maatgevende afvoer komt voor in de winter.
Door de afwezigheid van afvoermeetgegevens zijn de gemiddelde
afvoernormen van de Barneveldse beek/Lunterse beek gehanteerd.
Deelgebied Zuid-Veluwe
Het gebied bestaat enkel uit zichtbare afwatering. De maatgevende afvoer komt voor in de winterperiode. Er bestaan geen afvoergegevens.
Indicatie vormt de gemaalcapaciteit.
Deelgebied Groesbeek
Daar het een hellend gebied betreft (het gebied Bredeweg/De
Horst) zijn afvoernormen moeilijk vast te stellen; er zijn afvoernormen bekend.
De resultaten dienen evenwel met de grootste omzichtigheid te
worden benaderd.
Dit is tevens het geval met de Ooijpolder.
De gegevens met betrekking tot rivierengebied zijn evenwel nauwkeuriger aan te geven.
Deelgebied Montferland
Voor de bepaling van de maatgevende afvoer is gebruik gemaakt
van de afvoerfrequentie van de Groenlose slinge (zie figuur Cl).
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In verband met de omvang van het hooggelegen gebied in relatie
tot het gebied zichtbare afwatering is het gebied met ondiepe,
onzichtbare afwatering niet aangegeven.
De maatgevende situatie komt ook hier in de winter voor.
Contrôle van de afvoerberekening heeft plaatsgevonden aan de
hand van maalstaten. Het verschil tussen de berekende afvoer via
de Groenlose Slinge en de gemeten afvoer via maalstaten is gelegen tussen 1,3-1,7 mm per dag.
Aangenomen wordt dat dit verschil voornamelijk wordt veroorzaakt
door de lagere ligging van het gebied Bevermeer (hogere afvoernorm).

Gemaal Bevermeer

- is -

3.2

Stedelilke invloed

3.2.1

Al&erneen

Het doel van de beschrijving van de stedelijke invloed steunt op
de volgende vraagstellingen:
a
In welke mate dragen stedelijke gebieden gelegen op de hoge
gelegen delen bij aan de afvoer?
b
Hoe groot is de bijdrage van de stedelijke gebieden gelegen
in de randgebieden, aan de afvoer?
Vraagstelling a heeft betrekking op de verbijzondering van de
stedelijke gebieden welke wateroverlast geven naar de lager
gelegen gronden, zgn. randgebieden.
De achterliggende gedachte van vraagstelling b dient te worden
geplaatst in een sluitende berekening van de waterbalans. Hierbij gaat het om het aangeven van alle invloeden welke vanuit het
stedelijk gebied op het landelijk afwateringsstelsel gelden.
Het voorkomen van stedelijke invloeden, anders dan op het afwa-teringsstelsel, wordt niet in de beschouwing betrokken. Hierbij
wordt gedacht aan onder andere lozingen in de bodem. De invloed
van deze activiteit op de waterbalans is gering.
Bovenstaande maakt tevens duidelijk dat in het kader van dit
onderzoek de invloeden op rijkswateren niet relevant zijn en uit
dien hoofde niet zijn opgenomen.
De gegevens, die noodzakelijk zijn om de stedelijke invloed te
localiseren en te kwantificeren, zijn betrokken uit onder andere
waterstaatskaarten en rioleringsplannen.
Tevens heeft ambtelijk overleg plaatsgevonden met alle zuiveringsschappen en met enkele gemeenten en waterschappen.
3.2.2

Methode van onderzoek
De methodebeschrijving voor de berekening van de stedelijke
invloed heeft betrekking op:
a
de afvoer, welke vanuit het rioleringsstelsel via overstorten op het afwateringsstelsel loost, in het vervolg aangeduid met overstortwater.
De afvoer uit een rioleringsgebied anders dan via overstorten, ook wel regenafvoer genoemd, wordt niet in dit onderzoek betrokken, daar deze afvoer ten opzichte van het overstortwater in regionaal opzicht van geringe omvang is;
b de afvoer, welke als koelwater en effluent een belasting
vormt voor het afwateringsstelsel, aangeduid met overige
lozingen.
ad a Overstortwater
Voor de berekening van de overstorthoeveelheid staat ter beschikking een praktisch en een theoretisch model.
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Het praktisch model geeft informatie omtrent grootheden welke op
basis van werkelijk gemeten cijfers zijn vastgesteld.
Het theoretisch model houdt in het kwantificeren van grootheden
op basis van berekende cijfers.
Het praktisch model betreft:
Een onderzoeksgebied
Gedurende enkele jaren (198111982/1983) zijn door de STORA*
een aantal grootheden gemeten zoals neerslag op verhard
oppervlak, afvoer via rioolgemaal, de overstorthoeveelheid
en de berging in het riool.
Op basis hiervan zijn grootheden berekend als pompovercapaciteit en afvloeiïngscoëfficint.
2
De meetgegevens van 60-tal overstorten op de Veluwe gedurende de jaren 1981 en 1982.
De gegevens hebben betrekking op de overstortfrequentie en
de overstortduur in relatie tot de neerslag.
De gegevens zijn gemeten door het Zuiveringsschap Veluwe.
Het theoretisch model betreft de gegevens welke uit de beschikbare basisrioleringsplannen van de kernen zijn verzameld c.q.
berekend.
Hierbij zijn grootheden als verhard oppervlak, de totale beschikbare berging, de pompovercapaciteit en de maatgevende overstorthoeveelheid vast te stellen per kern.
Voor de berekening van de overstorthoeveelheid wordt uitgegaan
van het praktisch model, daar dit model informatie geeft over
werkelijk gemeten grootheden:
Het model geeft inzicht in de relatie tussen de werkelijk geme-ten berging en de werkelijk gemeten overstorthoeveelheid over
een beperkte periode.
De meetgegevens van het zuiveringsschap geven inzicht in de
werkelijk gemeten overstortfrequentie in relatie tot de werkelijk gemeten neerslag over een overeenkomstige beperkte periode.
Met betrekking tot de representativiteit van het praktische
model is de volgende vraagstelling van belang:
In hoeverre is de praktische aanpak representatief naar periode?
Hierbij gaat het met name om de tweede helft van 1981, daar
hierop de meeste praktische gegevens van toepassing zijn.
Voor de beantwoording van deze vraag is gebruik gemaakt van het
halfjaarlijks neerslag gemiddelde over de periode 1930-1961.
Hieruit is gebleken dat de totale halfjaarlijkse neerslag van
1981 in geringe mate afwijkt.
Op basis hiervan wordt aangenomen dat het praktisch model representatief is naar periode.
*

Stichting toegepast onderzoek reiniging afvalwater.
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De volgende fase in de opzet betreft de afstemming van het praktisch model met het theoretisch model.
Deze afstemming dient informatie te geven over de verschillen
tussen de praktische benadering en de theoretische benadering.
Deze verschillen worden voor de berekening van de maatgevende
overstorthoeveelheid, verwerkt in het theoretisch model, daar
dit model de grootheden per kern weergeeft.
Voor de berekening van de gemiddelde jaarlijkse overstorthoeveelheid wordt een afzonderlijke methode opgesteld.
Uit het praktisch model blijkt dat de gemiddelde berging per
overstort 6 min bedraagt.
In het theoretisch model wordt uitgegaan van 7,5 mm berging in
het riool en 3 min berging op straat. (= totaal 10,5 mm berging).
Dit houdt in dat voor de berekening van de theoretische overstorthoeveelheid 4,5 mm teveel berging is berekend.
Daar het onderzoeksgebied een hellend gebied betreft, dient voor
de dynamische berging een maximale waarde van 2 mm te worden
aangehouden.
Dit houdt in dat voor een "vlak onderzoeksgebied" 10,5 mm - (6
min - 2 min) = 6,5 min berging teveel is berekend bij de berekening
van de theoretische maatgevende overstorthoeveelheid.
Een aanwijzing voor het doorrekenen van te grote berging bij het
overstorten vormt de afstemming van het praktisch en theoretisch
model wat betreft de overstortfrequentie.
Uit de meetgegevens van 60-tal overstorten op de Veluwe blijkt
dat het gemiddeld aantal keren dat een overstort jaarlijks in
werking treedt, 12 tot 15 bedraagt. De gemiddelde overstortduur
bedraagt 2-3 uur.
Over dezelfde overstorten in het theoretisch model bedraagt
gemiddeld de overstortfrequentie 6 tot 7 per jaar.
Een verklaring hiervoor vormt het uitgangspunt bij de theoretische berekening, inhoudende het doorrekenen van intensieve buien
met een leeg riool. In werkelijkheid is reeds een gedeelte van
de berging benut door droogweerafvoer en voorafgaande buien.
Indien genoemde aanpak wordt getoetst aan gegevens over de gehele onderzoeksperiode voor het praktisch model, dan geven de
resultaten een nog lagere waarde voor de gemiddelde berging per
overstort (ca 4 mm) te zien.
In het theoretisch model, waarbij bovengenoemd bergingscorrectie
wordt verwerkt, wordt met behulp van regenduurlijnen, de berging
en de pompovercapaciteit de maatgevende overstorthoeveelheid in
min bepaald. Informatie over het verharde oppervlak levert de
maatgevende overstorthoeveelheid per kern in m3.
Voor de berekening van de gemiddelde jaarlijkse overstorthoeveelheid ten behoeve van het jaarlijks waterbezwaar wordt uitgegaan van de gemiddelde overstorthoeveelheid, vastgesteld in het
praktisch model. Hieruit is gebleken dat de gemiddelde hoeveelheid per overstort over een gemiddeld half jaar 5,3 mm bedraagt.
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De bergingsverschillen tussen kernen komen tot uitdrukking in
het verschil in overstortfrequentie.
Voor de totale overstorthoeveelheid (mm) over een gemiddeld jaar
wordt uitgegaan van de volgende formule:
gem. overstortfreq. (praktisch)

xoverstortfreq. (theoretisch)
kern x 5.3

gem. overstortfreq. (theoretisch)
Vermenigvuldigd met het verharde oppervlak van de kern (inclusief factor 10), levert de totale overstorthoeveelheid per kern
in m3 /jaar.
Toetsing van de methode heeft plaatsgevonden op basis van gegevens uit een ander onderzoeksgebied. De overstortfrequentie, de
overstortduur en de overstorthoeveelheden zijn ter plaatse over
de periode 1975-1983 gemeten. Hieruit is gebleken dat de resultaten voortkomend uit de toegepaste methode, ten behoeve van een
regionale aanpak goed voldoen.
ad b Overige lozingen
Koelwater
Voor de berekening van de koelwaterlozingshoeveelheden is gebruik gemaakt van de inventarisatie grondwateronttrekkingen
betreffende het jaar 1982. Hiermee wordt het koelwatergebruik
naar gemeente gelocaliseerd. De lozing op het afwateringsstelsel
is vastgesteld met behulp van het heffingensysteem voor zuiveringslasten.
Effluent
Voor de berekening van de effluenthoeveelheden is gebruik gemaakt van de gegevens van het zuiveringsschap.
Beide lozingen worden beschouwd als een constante waarde bij de
berekening van maatgevende situaties en worden uitgedrukt in
M 3 /dag of m3 /jaar.
3.2.3

Localiseren en —kwantificeren —van —de
afwateri ngs stelsel

het

Het aangeven van de stedelijke invloed op het afwateringsstelsel
dient als volgt plaats te vinden:
1
Onderscheid tussen stedelijke gebieden op hoge gelegen
delen en laag gelegen delen. De grens van de ondiepe,
zichtbare afwatering wordt hierbij toegepast.
2
Het inventariseren van de stedelijke invloed op het afwateringsstelsel.
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3

In concreto betreft dat de locaties van overstorten, de
bemalingssystemen vanuit het stedelijk waterbeheersingssysteem en de belangrijkste effluent en koelwaterlozingspunten op het afwateringsstelsel.
Het kwantificeren van de stedelijke invloed zowel naar
maatgevende situatie als naar jaarlijks waterbezwaar. Dit
betekent het berekenen van de invloeden conform de in de
voorgaande sub. paragraaf beschreven methodiek.

Op kaart 8 is de grens zichtbare afwatering aangegeven, alsmede
de invloed van het stedelijk gebied via overstortwater.
De pijlen geven de plaatsen aan, waar de invloed zich manifesteert.

De gebiedsindeling voor de beschrijving van de stedelijk invloed
is zoveel mogelijk gebaseerd op de voorgaande indeling (zie
kaart 7).
Voor het kwantitatief overzicht wordt verwezen naar tabel C.
-

Gebied Brummen-Voorst

De grens van de zichtbare afwatering toont in dit gebied aan dat
de kernen ten westen van het Apeldoorns kanaal hoofdzakelijk
hoog gelegen zijn.
Het overstortwater van de kern Loenen beperkt zich via een afvoersloot tot het Apeldoorns kanaal.
De kernen Dieren en Beekbergen lozen evenwel rechtstreeks op het
Apeldoorns kanaal.
De kernen Eerbeek en Laag Soeren oefenen hun stedelijke invloed
uit op het randgebied via beken.
Bij Eerbeek wordt veel koelwater en effluent geloosd op de Eerbeekse beek, bij Loenen wordt effluent geloosd op het Apeldoorns
kanaal.
Het randgebied, het gebied ten oosten van het Apeldoorns kanaal,
bestaat uit een gebied waarin de kernen laag gelegen zijn. De
kernen Hall, Leuvenheim, Brummen, Voorst en Gi.etelo lozen het
overstortwater op het afwateringsstelsel.
-

Gebied Grift/Apeldoorns kanaal

De stedelijke gebieden welke hoog gelegen zijn betreffen de kern
Apeldoorn (= het grootste gedeelte van het stedelijk gebied ten
westen van het Apeldoorns kanaal), Emst, Epe, Wapenveld (Weste-lijk deel) en Hoorn.
De kernen Vaassen, Heerde en Hattem zijn gelegen binnen het
gebied van de zichtbare afwatering.
De kern Apeldoorn betreffende het stedelijk gebied ten westen
van het Apeldoorns kanaal, loost het zuidelijk deel (onder an-
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dere via vijvers) op het Apeldoorns kanaal. Het noordelijk deel
stort over op de transportleiding naar de IJssel van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Apeldoorn.
De kernen Ernst en Hoorn lozen via watergangen op het Apeldoorns
kanaal, evenals de kernen Epe, Vaassen en Heerde die tevens via
beken de Grift belasten.
De kern Wapenveld loost rechtstreeks op het Apeldoorns kanaal.
De kern Hattem loost op het afwateringsstelsel van het gebied
Hattern.
De koelwaterlozingen vinden rechtstreeks op het Apeldoorns kanaal plaats ter plaatse van de kernen Apeldoorn en Wapenveld.
De koelwaterlozingen ter plaatse van Vaassen, Epe en Heerde
belasten waarschijnlijk zowel de Grift als het Apeldoorns kanaal.
De effluentlozingen vinden plaats ter plaatse van Epe op de
Grift en ter plaatse van Heerde op het Apeldoorns kanaal.
-

Gebied Veluwe

De kernen Wilp/Posterenk, Teuge, Twello, Terwolde, Oene, Veessen
en Klarenbeek zijn allen gelegen binnen het gebied van zichtbare
afwatering en lozen op het afwateringsstelsel.
De kern Apeldoorn, het gebied ten oosten van het Apeldoorns
kanaal, beschikt over een stedelijk waterbeheersingssysteern. Met
behulp van een drietal gemalen (2 gemalen ter plaatse van uitbreiding zevenhuizen en 1 gemaal ter plaatse van uitbreiding De
Maten) wordt een gefaseerde afvoer van het water uit het stedelijk gebied naar het afwateringsstelsel gerealiseerd.
Dit is eveneens het geval voor de kern Klarenbeek.
Ter plaatse van Wilp vindt koelwaterlozing op het afwateringsstelsel plaats.
-

Gebied Wezep-Elburg

De kernen Wezep, 't Loo en 't Harde zijn allen buiten het gebied
van de zichtbare afwatering gelegen en lozen resp. in de richting van de polder Hattem, de polder Oosterwolde en Elburg.
De kernen Hattemerbroek (overstortwater richting polder Hattem),
Oldebroek (richting polder Oosterwolde en Elburg), Hoge Enk en
Oosterdorp (richting Elburg) en Doornspijk (overstortwater via
de Klaarenbeek) zijn allen gelegen binnen de grens van de zichtbare afwatering.
De kern Elburg loost via grachten en Havenkanaal richting Drontermeer, alsmede de oostelijke uitbreiding richting polder Oosterwolde.
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-

Gebied Elburg-Ermelo

Een gedeelte van de kern Nunspeet, de kern Hulshorst en een
gedeelte van de kern Ermelo bevinden zich buiten het gebied van
zichtbare afwatering. Eerstgenoemden lozen op het afwateringsstelsel.
De kern Harderwijk loost het overstortwater op het stedelijk
waterbeheersingssysteem en op zgn. zaksioten binnen het afwate-ringsgebied. Het overstortwater is eveneens afkomstig uit de
kernen Ermelo en Putten.
Ter plaatse van de kern Nunspeet vindt een koelwaterlozing
plaats.
-

Gebied Putten

De grens van de zichtbare afwatering loopt te midden van de kern
Putten. De kern beschikt over vertraging/bergingsreservoirs en
loost het overstortwater via afvoersloot op Schuitenbeek.
Ter plaatse van de kern Putten vindt een koelwaterlozing plaats.
-

Gebied Nijkerk, Barneveld, Lunteren, Ede en Wageningen

De kernen Harskamp, Otterlo en Bennekom bevinden zich voornamelijk buiten het gebied van de zichtbare afwatering.
Ter plaatse van de kernen Stroe, Ede en Wageningen verloopt de
grens door genoemde kernen.
De overige kernen zijn gelocaliseerd binnen het gebied van de
zichtbare afwatering.
De kernen Nijkerk, Nijkerkerveen en Zwarte Broek lozen onder
meer op de Arkervaart en de Laak.
De kern Hoevelaken, alsmede de kernen Voorthuizen, Barneveld,
Stroe, Kootwijkerbroek, Harskamp, Wekerom en Otterlo lozen het
overstortwater veelal via zijtakken op de Barneveldse beek.
De kern Otterlo beschikt over een bergingsbassin.
De kernen Lunteren (bergingsbassin) en Ederveen lozen op de
Lunterse beek.
De kern Ede beschikt over een stedelijk waterbeheersingssysteem
en stort onder andere over op de Krakerswijk.
De kern Bennekom stort over via bergingsbassin.
Het noord-westelijke deel van de kern Wageningen stort over op
onder andere het Nieuwe kanaal.
De overige lozingen worden op vele plaatsen (totaal 18-tal)
gelocaliseerd.
Met name koelwater- en effluentlozingen ter plaatse van Nijkerk,
Barneveld, Ede en Wageningen.
-

Gebied Zuid-Veluwe

De kernen, gelegen in het hooggelegen gebied ten noorden van de
Rijn, storten veelal over op watergangen in de uiterwaarden
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welke niet op kaart 8 zijn aangegeven. De kern Heelsum/Doorwerth
loost het overstortwater op de Heelsumse beek ter hoogte van de
Rijksweg.
Voor de kernen, gelegen in het randgebied ten zuiden van de
Rijn, met name de kernen Opheusden, Randwijk, Heteren en Driel,
wordt geloosd via afvoersloten op de Linge.
De kern Randwijk beschikt over één overstort op de uiterwaarden.
Een enkele koelwaterlozing vindt ter plaatse van de kern Heteren
plaats.
-

Gebied Groesbeek

De kernen Groesbeek, Bredeweg, Ubbergen en Beek zijn voornamelijk buiten het gebied van de zichtbare afwatering gelegen.
De kernen Groesbeek, Bredeweg en De Horst lozen op Groesbeek en
Leigraaf.
Van de kernen Ubbergen, Beek, Ooij, Leuth/Kekerdom wordt aangenomen dat lozing plaatsvindt op het afwateringsstelsel.
Ter plaatse van Groesbeek en Bredeweg vindt effluentlozing
plaats.
-

Gebied Montferland

De kernen Zeddam, Braamt, Kilder, Loerbeek en Beek zijn gelegen
op de overgang van het hooggelegen gebied naar het laaggelegen
gebied.
De twee eerstgenoemde kernen lozen via beken op de Oude IJssel
ter hoogte van Doetinchem.
De kernen Kilder, Loerbeek, Wehl en Nieuw WehI lozen via de
Wehise Wetering op de Hoge Leiding.
De Didamse Wetering wordt belast door de kernen Beek, Didam,
Nieuw-Dijk, Loil, Babberich en een gedeelte van de kern Zevenaar.
De kernen Aerdt, Herwen, Lobith, Spijk en Tolkamer, alsmede een
gedeelte van Zevenaar lozen op watergangen welke zich buiten het
onderzoeksgebied begeven.
Ter plaatse van de kern Wehi vindt effluentlozing plaats.
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4 VERKLARENDE WOORDENLIJST
Afv1oeiïngscoëfficint:

2

Afvoerfrequentie

3

Afvoernorm:

4

Afvoersloot:

S

Afwateringsstelsel

6

Dynamische berging:

7

Effluent:

8

Jaarlijks waterbezwaar:

9

Koelwater:

10 Maatgevende afvoer:

11

Ondiepe, onzichtbare
afwatering:

verhouding van de hoeveelheid neerslag
die door de riolering wordt afgevoerd
en de hoeveelheid die op het verhard
oppervlak is gevallen.
aantal keren dat in een bepaalde periode een bepaalde afvoer plaatsvindt.
de hoeveelheid water die per oppervlakte en tijdseenheid uit een bepaald
gebied tot afstroming komt (liter/sec/
ha.).
watergang welke voornamelijk een afwaterende functie vervult voor water
afkomstig uit stedelijke gebieden.
Het stelsel van hoofdwatergangen en
sloten, gelegen in het landelijk gebied
en kenmerkend voor het gebied met
zichtbare afwatering.
dat gedeelte van de berging van het
rioolstelsel dat zich boven het niveau
van de laagste overstortdrempel bevindt.
water dat vrijkomt na een afvalwater
zuiveringsproces.
de jaarlijkse hoeveelheid af te voeren
overtollig water uitgedrukt in m3 1
jaar.
water dat een functie vervult voor
warmte-afvoer.
de hoeveelheid water die per tijdseenheid uit een bepaald gebied tot afstroming komt (m/sec. of tnm/etm) en
bepalend is voor het ontwerp of een
deel ervan.
Uitgangspunt hierbij is, dat een bepaalde waterstand in de leidingen niet
vaker dan 1 keer in de x-jaren gedurende y-dagen wordt overschreden.
afvoer van water, via grondwaterstroming in het bovenste watervoerende
pakket, naar het gebied met zichtbare
afwatering.
Het water is afkomstig uit een ondiep
grondwatersysteem voorkomend op de
overgang van hoog gelegen gebied naar
laag gelegen gebied. Het betreft water
zowel uit het landelijk gebied als uit
het stedelijk gebied. Van laatstgenoemd
gebied enkel het onverhard gedeelte.
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12

13

14
15
16

17

18
19

20

Ondiepe, zichtbare
afvoer van water door watergangen en
afwatering: bijbehorende kunstwerken uit een gebied
dat gekenmerkt wordt door een (zeer)
ondiep grondwatersysteem met sloten en
greppels.
Overige
lozingshoeveelheden:
De hoeveelheid water die per tijdseenheid via koelwater en effluent wordt
geloosd op het afwateringsstelsel.
Overstort:
kunstwerk door middel waarvan volgens
vastgestelde normen bij neerslag rioolwater kan worden geloosd;
Overstortwater:
De hoeveelheid water die per tijdseenheid via overstorten tot afstroming
komt.
Pompovercapaciteit:
capaciteit van de pomp ten behoeve van
de regenwaterafvoer MA), verminderd
met de droogweerafvoer (DWA) van het
beschouwde rioleringsgebied.
Regenduurlijn:
Grafische weergave van de specifieke
neerslag die valt in een periode van
een bepaalde duur en die met een bepaalde frequentie wordt overschreden.
Specifieke neerslag:
Neerslag die per eenheid van horizontaal oppervlak valt.
Statische berging:
dat gedeelte van de berging van het
rioolstelsel dat zich beneden het niveau van de laagste overstortdrempel
bevindt.
Verhard oppervlak:
vrijwel ondoorlatend oppervlak waarvan
de afvoer van de neerslag rechtstreeks
naar het rioolstelsel geschiedt.
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