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Algemene inleiding
Voor u ligt een drietal rapporten die zijn geschreven in het kader van de
herbeoordeling. Deze herbeoordeling houdt in dat wordt bekeken hoe het
waterhuishoudkundige systeem gefunctioneerd heeft, functioneert en hoe
het zou moeten functioneren wanneer de eisen die de diverse "gebruikers
van het water" stellen, in acht worden genomen. Verdrogingsbestrijding
speelt bij de herbeoordeling een belangrijke rol. Dit gaat samen met een
meer genuanceerde kijk op de verdeling van water en het zo veel mogelijk
benutten van het aanwezige water. De grondwaterstanden die voor de
diverse vormen van grondgebruik en natuur wenselijk worden geacht zijn
daarbij uitgangspunt. Dit in tegenstelling tot het tot nu toe gevoerde
waterbeheer waarbij oppervlaktewaterpeilen uitgangspunt waren.
Een nieuwe vorm van waterhuishouding dient middels de herbeoordeling
vorm te krijgen. Uiteindelijk dient de herbeoordeling concrete inrichtings- en
beheersmaatregelen op te leveren, waarmee de toekomstige waterhuishouding vorm gegeven wordt.
Er zijn vele mogelijkheden om vorm te geven aan een meer op grondwaterstanden gericht waterbeheer. Binnen dit waterschap is er voor gekozen te
werken van "groot naar klein". Dit betekent dat de hydrologische processen
en de werking van de hydrologische systemen eerst op grote schaal is
bekeken en vervolgens is ingezoomd tot op kleinere schaal.
Gezien de veelheid aan informatie en ten behoeve van de voortgang van het
proces, is er voor gekozen de diverse onderwerpen in verschillende op
zichzelf staande deelrapporten te behandelen. Deze rapporten zijn nu
gebundeld, waardoor alle informatie voorhanden is. Dit is fase 1 van de
herbeoordeling.
Deelrapport 1 : Grondwater. Hier wordt een beschrijving gegeven van de
belangrijkste processen binnen het grondwater en de verdeling daarvan
binnen het beheersgebied.
Deelrapport 2: Oppervlaktewater. Hier wordt ingegaan op de geschiedenis
van de waterhuishouding binnen het beheersgebied. Het doel hierbij is
inzichtelijk te maken hoe het waterbeheer en de waterhuishoudkundige
inrichting in de loop der tijd zijn veranderd. Op basis van deze beschrijving
van de verandering van de waterhuishouding is de verdroging in beeld
gebracht. De mate van grondwaterstandsverlagingen is voor zover dat
mogelijk was beschreven, evenals de oorzaken ervan: veranderingen in
inrichting en beheer van de waterlopen.
De deelrapporten 1 en 2 vormen een inventarisatie van de waterhuishouding
en hydrologische processen binnen het beheersgebied, vroeger en nu. Beide
deelrapporten kunnen worden gezien als naslagwerken. Hiermee kan de
lezer zicht krijgen op de belangrijke factoren binnen de hydrologie en de
waterhuishouding die voor de keuze van uitgangspunten voor de nieuwe
waterhuishouding van belang zijn.
Deelrapport 3: Oplossingsrichtingen. Hier worden de belangrijkste conclusies
uit de deelrapporten 1 en 2 nog eens op een rij gezet. Daaropvolgend wordt
in dit deel een methodiek gepresenteerd op basis waarvan een nieuwe
waterhuishouding vorm kan krijgen. Bij deze methodiek vormen de hydrologische kenmerken van de te bestuderen gebieden het uitgangspunt. Deze
methodiek zal worden toegepast in deelstroomgebieden.
Toepassing van de methodiek en de uitwerking van concrete inrichtings- en
beheersmaatregelen per deelstroomgebied binnen het beheersgebied,
vormen fase 2 van de herbeoordeling.
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Inleiding
In het kader van de herbeoordeling van het waterhuishoudkundig systeem
van het Waterschap IJsselland-Baakse Beek wordt onder andere aandacht
besteed aan grondwater. Dit deelrapport heeft als doel inzicht te verschaffen in de grondwatersystemen binnen het beheersgebied van het waterschap. Hierbij wordt de interactie tussen grond- en oppervlaktewater
belicht.
In de geschiedenis van het waterbeheer zijn grondwater en oppervlaktewater altijd als min of meer gescheiden systemen benaderd. De laatste
decennia wordt er steeds meer aandacht besteed aan grondwater en de
relatie tussen grondwater en oppervlaktewater. Ook wordt steeds duidelijker dat bij een goed waterbeheer kennis van zowel grond- als oppervlaktewater essentieel is. Voor veel belangen (onder andere natuur en landbouw)
is de grondwaterstand bepalend. Kennis en inzicht in de belangrijkste
stromingsprocessen in het grondwater, de verdeling van kwel- en infiltratiegebieden, de geohydrologische indeling alsmede de begrenzing van grondwaterstromingsgebieden zijn allemaal zaken die van wezenlijk belang zijn.
In dit rapport wordt achtereenvolgens een beschrijving gegeven van de
geohydrologie binnen het beheersgebied (hoofdstuk 1), belangrijke stromingsprocessen in relatie tot topografie en oppervlaktewater (hoofdstuk 2)
en wordt een typering gegeven van de onderscheiden hydrologische
deelgebieden (hoofdstuk 3). Het effect van ingrepen in de waterhuishouding
van de diverse deelgebieden binnen het beheersgebied, wordt gegeven in
hoofdstuk 4.
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1.1 Inleiding
Oost-Gelderland kan gekenmerkt worden als de rand van een marien bekken
waarbij de diepteligging van dit bekken in westelijke richting toeneemt en in
oostelijke richting dagzoomt als het Oostnederlands plateau. Het mariene
bekken is overwegend opgevuld met goed doorlatende grove zanden van de
formatie van Drenthe en Kreftenheye, waarbij er ter plaatse van de IJssel
twee min of meer aaneengesloten scheidende lagen op verschillende diepte
liggen. Over het gebied heen ligt een relatief dunne laag van dekzanden. In
het IJsseldal zijn de grove zanden afgedekt door kleilagen (lit. 6).
Het beheersgebied is in de lengterichting gelegen vanaf de rand van het
Oostnederlands plateau tot aan de IJssel (zie fig. 1).
fig. 1:

geohydrologische lengtedoorsnede beheersgebied
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1.2 Geohydrologische eenheden binnen het beheersgebied
Met uitzondering van het IJsseldal kan de ondergrond van het beheersgebied worden gezien als een pakket van goed doorlatende grove zanden, dat
van oostelijke naar westelijke richting in diepte toeneemt (van ca 5 tot 50
m over een afstand van ca 30 km) Deze grove zanden zijn gelegen op een
basis van fijne zanden en kleien van de Formatie van Breda, Oosterhout en
Rupel. Aan de rand van het Oostnederlands plateau komen deze slechtdoorlatende tot ondoorlatende afzettingen aan de oppervlakte. De bovenkant
van de grofzandige laag wordt afgedekt door dekzand met een niet tot
nauwelijks afsluitende functie en redelijke doorlatendheid. Dit betekent dat
het grofzandige pakket met deklaag bloot staat aan de atmosfeer. Hierdoor
zijn de stromingsprocessen en stijghoogten in dit pakket sterk afhankelijk
van allerlei processen aan de bovenkant van dit pakket, zoals: neerslag en
verdamping, terreinhelling en ontwatering.
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Het grofzandige pakket vanaf het Oostnederlands plateau tot aan het
IJsseldal mag dan ook worden gezien als een freatisch watervoerend
pakket. De kD-waarden in dit pakket variëren, afhankelijk van de dikte van
het pakket, van ca 500 tot 5000 m2/d (lit. 1 , 2 , 3 , en 4).
Binnen het freatisch watervoerend pakket zijn weer geohydrologische
eenheden te onderscheiden, daarnaast dienen het IJsseldal en de rand van
het Oostnederlands plateau vanwege een andere opbouw als aparte
eenheden te worden beschouwd.
In totaal zijn er vier eenheden te onderscheiden:
a. rand van het Oostnederlands plateau;
b. oostelijk deel van het centrale bekken;
c. westelijk deel van het centrale bekken;
d. IJsseldal.
Op overlay 1 bij kaart 1 geven de getrokken zwarte lijnen de begrenzing
van deze eenheden weer (zie ook fig. 2). De begrenzing van deze eenheden
is, met uitzondering van het IJsseldal, tevens de begrenzing van de plateaus en hellende gebieden binnen het beheersgebied. Het rode en groene
gebied zijn hierbij de hellende gebieden en het gele en blauwe gebied de
plateaus (zie kaart 1). De geologische ontstaansgeschiedenis heeft de
ligging van de plateaus en hellende gebieden bepaald. Deze plateaus en
hellende gebieden zijn weer bepalend voor de grondwaterstroming. Hierdoor
valt hoogteligging en geohydrologie samen (zie hoogtevlakkenkaart, kaart
3). Daar waar de grenzen van de hydrologische eenheden niet samenvallen
met de grenzen van de gekleurde gebieden, in het IJsseldal, speelt de
opbouw van de ondergrond tevens een belangrijke rol (de verdeling van
watervoerende pakketten en scheidende lagen). De grens op overlay 1
tussen het IJsseldal en het westelijk deel van het centrale bekken vormt de
lijn waarop de scheidende lagen binnen het IJsseldal uitwiggen. Met andere
woorden: het is de grens waarop drie watervoerende pakketten overgaan in
één. Deze grens valt niet samen met de terreinknik tussen het IJsseldal en
het westelijk deel van het centrale bekken.
Als gevolg van de aanwezigheid van drie watervoerende pakketten in het
IJsseldal zijn de hydrologische processen in dit gebied minder afhankelijk
van de hoogteligging en het reliëf. De wisselwerking tussen de diverse
watervoerende pakketten en de voeding van het grondwater vanaf de
Veluwe en het oostelijk deel van het beheersgebied spelen hier een belangrijke rol.
fig 2: Indeling beheersgebied in geohydrologische eenheden
Llchterwoorde
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Sub a:

Rand van het Oostnederlands plateau

Het Oostnederlands plateau kenmerkt zich als een relatief ondoorlatend
plateau, voor een belangrijk deel bestaande uit tertiaire kleien. In dit plateau
is een aantal geulen aanwezig die onderling in kontakt staan en plaatselijk
een aanzienlijke diepte bereiken (dieper dan 100 m). Deze geulen zijn
opgevuld met veelal zandig materiaal en kunnen als watervoerend worden
beschouwd. De kD-waarden in met name de geulen varieert van 100 tot
500 m2/d (lit. 1 en 2).
Sub b:

Oostelijk deel van het centrale bekken

Het oostelijk deel van het centrale bekken begint bij de rand van het
Oostnederlands plateau. Dit oostelijk bekken staat in kontakt met het
Oostnederlands plateau middels één watervoerend pakket (plaatselijk enkele
meters tot enige tientallen meters). De dikte van dit pakket neemt in
westelijke richting toe tot ca 30 m (lit. 2).
Het bekken bestaat uit goed doorlatende zanden. Verder bevinden zich in
dit bekken een aantal hogergelegen gebieden, zoals 't Zand en de dekzandrug van Halle (zie kaart 2).
Sub c:

Westelijk deel van het centrale bekken

Opvallend is de relatief sterke daling van het maaiveld in deze regio. Dit
gebied kent eveneens één watervoerend pakket dat in westelijke richting in
dikte toeneemt (tot ca 100 m). Een hogergelegen gebied (plateau) loopt
vanaf Zelhem tot aan Hengelo. Ook dit bekken bestaat uit goed doorlatende
zanden.
Sub d:

IJsseldal

Het IJsseldal ligt relatief vlak en aanmerkelijk lager dan het westelijk deel
van het centrale bekken. In het IJsseldal zijn een drietal watervoerende
pakketten te onderscheiden. Het eerste wordt gevormd door grove zanden
met een dikte van ca 10 m en met een kD-waarde van ca 500 tot 1000
m2/d (lit 3 en 4). De afdekkende kleilaag bedraagt hier maximaal enkele
meters. De eerste scheidende laag wordt gevormd door afzettingen van
veen- en kleilagen uit het Emiën en is enkele meters dik. Deze laag kent een
plaatselijk verbreiding in het IJsseldal. Het tweede watervoerende pakket is
ca 10 tot 30 m dik met een kD-waarde van ca 500-1000 m2/d (lit 3 en 4).
Daaronder bevindt zich de tweede scheidende laag, bestaande uit fijnkorrelige bekkenafzettingen, die dikker dan 20 m is aan de westkant van het
IJsseldal en uitwigt aan de oostkant van het dal. Het derde watervoerende
pakket wigt eveneens uit in oostelijke richting alwaar het eerste, tweede en
derde watervoerende pakket tesamen één pakket vormen. Het derde
watervoerende pakket is bij Eerbeek enkele tientallen meters dik. De kDwaarde van dit pakket bedraagt eveneens ca 500-1000 m2/d (lit. 3 en 4).
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Bedolven stuwwal
Langs de lijn Ruurlo - Zelhem bevindt zich een bedolven stuwwal. Deze
stuwwal vormt de ondergrondse verbinding tussen de Lochemerberg en het
Montferland (lit. 5 en 6). Over de geohydrologie rond deze stuwwal bestaat
nog discussie, met name over de mate waarin de stuwwal een hydrologische barrière vormt. Ook de hoogteligging is niet precies bekend. Wel is
vrijwel zeker dat de gehele stuwwal bedekt is met goeddoorlatende, grove
zanden met een dikte van minimaal 10 m. De barriërewerking van het
gedeelte Doetinchem - Hengelo zal daardoor beperkt zijn (mond. med. van
Houten, RGD). De stuwwal bestaat hier uit fijnzandige afzettingen. Dit
vormt echter geen grote belemmering voor grondwaterstroming gezien het
grofzandige pakket op de stuwwal. Het gedeelte van de stuwwal van
Hengelo tot Ruurlo bestaat uit gestuwde grofzandige afzettingen en kan
daardoor zelfs tot het watervoerende pakket worden gerekend. Van een
barriërewerking is in dit gedeelte waarschijnlijk helemaal geen sprake.
Ondanks dat geen sprake zal zijn van een barriërewerking kan het stromingspatroon van het grondwater wel sterk beinvloed worden door het
dunnere watervoerende pakket ter plaatse van de stuwwal. Mogelijk dat
hier de grondwaterstroming opwaarts gericht is door de drempelwerking
van de stuwwal.
Hydrologische basis
Voor vrijwel het gehele beheersgebied vormen de fijnzandige en kleiige
afzettingen van de formaties van Oosterhout, Breda en Rupel de hydrologische basis. Deze basis ligt ter hoogte van de IJssel op ca 150 m diepte en
loopt op naar het oosten tot een diepte van minimaal enkele meters (lit. 6).
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2.1 Regionale hydrologie
Binnen het beheersgebied zijn de geologische en geomorfologische opbouw
belangrijke sturende factoren voor de grondwaterstroming. Opvallend is de
sterke terreinhelling op de rand van het Oostnederlands plateau. Vanaf
Lichtenvoorde tot aan Zelhem is er sprake van een relatief vlak terrein met
meer lokale hoogteverschillen. Na Zelhem neemt de terreinhelling weer
sterk toe tot het laagste gedeelte binnen het beheersgebied.
Zoals eerder vermeld zijn de invloeden aan de bovenkant van het watervoerende pakket sterk bepalend voor de grondwaterstanden en -stroming. Het
optreden van kwel en infiltratie zal ook in sterke mate afhangen van de
ruimtelijke verdeling van regionale tot lokale hoogteverschillen. De hydrologische processen in dit pakket zullen in de tijd gezien relatief snel en sterk
variërend verlopen. De voorhanden zijnde stijghoogtegegevens wijzen dit uit
(lit. 8). Van een aantal peilbuizen met filters op verschillende diepten zijn de
tijdstijghoogtelijnen bekeken. Hieruit blijkt dat in de meeste gevallen er
nauwelijks sprake is van verschillen in stijghoogten tussen diep en ondiep
grondwater. Er is in dit geval sprake van één freatisch watervoerend
pakket.
De stroming van het grondwater en de ligging van grondwatersystemen
wordt in zeer belangrijke mate beïnvloed door de topografie en het oppervlaktewaterstelsel. Deze zaken vormen als het ware de grenzen waarbinnen
het water stromen kan.

2.2 Netto grondwaterstroming
In een freatisch watervoerend pakket, zoals dat in het grootste deel van het
beheersgebied aanwezig is, werken weersinvloeden en ingrepen in de
waterhuishouding sterk door in de stijghoogteverdeling (hoogte van de
grondwaterstanden) binnen het pakket. Hiermee wordt ook de grondwaterstroming sterk beinvloed. Al deze invloeden aan de bovenzijde van het
watervoerende pakket wisselen sterk in de tijd (denk aan: neerslagintensiteit, mate van verdamping, peilverhogingen en -verlagingen). Dit betekent
dat de stromingsrichting van het grondwater sterk wisselend kan zijn.
Hierbij zal het blijvende regionale verhang van het grondwatersysteem wel
sturend zijn voor de netto richting waarin stroming plaatsvindt.
Aan de bovenkant van het pakket vindt de meeste beïnvloeding van het
grondwater plaats. Hier is dan ook de meeste stroming. Onderin het
watervoerende pakket zijn veel invloeden van bovenaf iets uitgedempt. De
stroming zal onderin het pakket minder divers zijn. De netto stromingsrichting van in- en uittredende waterdeeltjes zal echter wel in de
richting van het regionale verhang verlopen. Het is voor een goed begrip
van de grondwaterstroming van belang te realiseren dat de daadwerkelijke
stroming van een waterdeeltje anders verloopt dan de stroomlijnen die
modelmatig getrokken kunnen worden aan de hand van de stijghoogteverschillen van het regionale systeem.
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De stroomlijn geeft niet deweg van een waterdeeltje aan, maar moet
worden gezien als de netto verschuiving van in- en uittredende waterdeeltjes in een bepaalde richting (zie fig. 3). Dit geldt met name voor een dun
freatisch pakket, zoals aanwezig in het beheersgebied.
fig 3: Werkelijk en modelmatig (Flownet) verloop van stroombanen en
waterdeeltjes binnen een dun, willekeurig freatisch watervoerend
pakket
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2.3 Regionale grondwaterstroming
Rand Oostnederlands plateau
Op de terreinknik aan de rand van het Oostnederlands plateau ontstaat een
"overloop" van grondwater van het plateau naar het aanmerkelijk lager
gelegen centrale bekken. Gezien deze potentiaalsprong (ca 2 m/km) blijft er
jaarrond een sterke aansturing voor grondwaterstroming van het plateau
naar het bekken. De netto stromingsrichting van het grondwater is hier oost
- west gericht. De voeding vanuit de rand naar het oostelijk deel van het
centrale bekken isgering. De geologische opbouw van het Oostnederlands
plateau isbijzonder complex. Er is slechts weinig van bekend. Opvallend is
wel dat de beken op de rand van het plateau lange tijd water blijven voeren
terwijl de meeste waterlopen in het oostelijk deel van het centrale bekken al
droogstaan. Op het plateau bevinden zich een aantal in diepte variërende
geulen, opgevuld met grofzandig materiaal. De ligging van deze geulen is in'
grote lijnen bekend, echter niet in detail. Het is zeker niet uitgesloten dat de
beken op de rand van het plateau via de ondergrond water ontvangen van
deze meters hoger gelegen geulen. Het is daarbij niet ondenkbaar dat gezien
de grote verbreiding van slecht- tot ondoorlatende lagen, aanvoer vanuit
hoger gelegen geulen slechts plaatselijk een rolspeelt, maar geziende
stijghoogteverschillen wel konstant is. Dit isechter speculatief. Veel dient
nog te worden uitgezocht omtrent de werkelijke (geo)hydrologie vande
rand van het plateau.
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Oostelijk deel centrale bekken
Het centrale bekken wordt aan de zuidkant en westkant begrensd door
hogergelegen infiltratiegebieden, daarbij bevindt zich aan de westkant ter
hoogte van het Zelhems plateau het fijnzandige deel van de bedolven
stuwwal. Het oostelijk deel van het centrale bekken is relatief vlak. Uit de
isohypsen van het grondwater blijkt dat ook het grondwater in deze regio
een relatief vlak verloop heeft (ca 0,25 m/km). De netto grondwaterstroming in dit bekken wordt aan de oost en westkant duidelijk begrensd door
enerzijds het Oostnederlands plateau en anderzijds het dekzandplateau van
Zelhem met een eventuele "drempelwerking" van de bedolven stuwwal.
Aan de zuidzijde is langs de lijn Harreveld - Halle - Zelhem in het isohypsenpatroon van de gemiddelde wintersituatie een waterscheiding aanwezig (lit.
2). Er bevindt zich langs deze lijn een hoger gelegen infiltratiegebied (zie
kaart 2). De netto stroming in het oostelijk deel van het centrale bekken
verloopt daarmee in noordwestelijke richting, waarbij de stroomsnelheden in
het bekken relatief gering zijn. In de richting van Ruurlo neemt het verhang
van het grondwater weer toe (0,75 m/km). De grondwaterstroming staat
loodrecht op het Twentekanaal dat een zeer duidelijke drainerende werking
heeft.
Westelijk deel centrale bekken
In het westelijk deel van het centrale bekken is de grondwaterstroming
meer oost - west gericht. Ook hier bedraagt het verhang van het grondwater ca 0,75 m/km. Dit ligt in dezelfde orde van grootte als de gebiedshelling
(zie kaart 3).
IJsseldal
In het IJsseldal is het grondwaterverhang (ca 0,3 m/km) weer aanzienlijk
minder (lit. 3 en 4). Hier zijn drie watervoerende pakketten aanwezig. In het
derde watervoerende pakket direct aan de oostkant van de IJssel, is de
stijghoogte jaarrond ca 1,5 m hoger dan in het eerste en tweede watervoerende pakket als gevolg van de opbolling binnen het Veluwemassief en het
aanstromende grondwater uit oostelijke richting. Het eerste en tweede
pakket kennen dezelfde stijghoogten. De zoet-zoutgrens welft ter plaatse
van de IJssel niet overal even sterk op. Het hoogste punt van deze grens
ligt ter plaatse van Baak op ca 20 m - mv. Oostelijk van Zutphen ligt de
zoet-zoutgrens relatief vlak op een diepte van ca 100 m - mv. Opvallend is
dat het hoogste punt in de zoet-zoutgrens vrijwel nergens gelijk loopt met
de IJssel. Gezien het feit dat de stijghoogte van het derde watervoerende
pakket voorbij de IJssel reikt en de zoet-zoutgrens niet samenvalt met de
IJsselloop mag verondersteld worden dat de invloed van de IJssel niet tot
het derde watervoerende pakket reikt. De systeemgrens tussen de Veluwe
en het Oostgelderse systeem ligt naar alle waarschijnlijkheid enkele kilometers oostelijk van de IJssel. Onduidelijk is of deze grens hoger in het profiel
omgebogen wordt naar de IJssel of dat deze grens meer in oostelijke
richting ligt (fig 4), waar er mogelijk kwel vanuit dit systeem uittreedt.
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fig 4 : Netto grondwaterstroming binnen beheersgebied (Flownet)
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Met uitzondering van een strook langs de Ussel, binnen het beheersgebied,
mag niet verwacht worden dat er veel sprake zal zijn van uittredend zeer
oud grondwater in kwelgebieden, afkomstig uit de richting van het Oostnederlands plateau. Zoals al beschreven is in paragraaf 1.2.1, mogen stroombanen die modelmatig bepaald kunnen worden, niet zonder meer gezien
worden als de daadwerkelijk stroming van de waterdeeltjes. Deze daadwerkelijke stroming is veel meer lokaal. Gezien het feit dat de Formatie van
Kreftenheye in Oost-Gelderland zeer ijzerrijk en kalkrijk is afgezet, is het
best mogelijk dat ook met relatief korte verblijftijden van het grondwater
reeds een sterke aanrijking van kalk en ijzer plaatsvindt.

2.4 Begripsbepaling regionale, subregionale, lokale systemen en
hydrologische deelgebieden
Zoals reeds eerder is beschreven kenmerkt de hydrologie binnen het
beheersgebied zich door een sterke samenhang in de processen. Dit wordt
met name veroorzaakt door de goed doorlatende ondergrond en het overwegend freatische karakter van het watervoerende pakket.
Hydrologische kringloop als systeem
Binnen dit watervoerende pakket zijn grondwatersystemen te onderscheiden. Met een grondwatersysteem wordt hier bedoeld een gebied met een
gesloten hydrologische kringloop; infiltratie van neerslag, doorstroming van
de ondergrond door deze geïnfiltreerde neerslag en het uittreden hiervan,
meest in watergangen. De geohydrologie, geomorfologie en de ont- en
afwatering spelen bij de grootte en de verdeling van de systemen een
essentieële rol. Hierbij fungeren de hogere delen meestal als infiltratiegebied
(aanvoer) en de lage delen als kwelgebied (afvoer).
Op elke gewenste schaal is het mogelijk grondwatersystemen aan te
wijzen. Voorbeelden van grote systemen zijn onder andere het Veluwemassief en het Montferland met kwelgebieden. Voorbeelden van minder
omvangrijke systemen zijn het plateau van Hengelo-Zelhem en 't Zand met
kwelgebieden. Voorbeelden van kleine systemen zijn een perceel omgeven
door watergangen, een esgrondencomplex met nabij gelegen watergangen,
etc. Grote systemen kan men steeds onderverdelen in kleinere systemen.
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Om inzicht te krijgen in de verdeling van de hydrologische processen is een
indeling in grote systemen (regionaal), minder grote systemen (subregionaal) en kleine systemen (lokaal) nuttig en geeft inzicht in stromingscomponenten en herkomst van het grondwater. Het probleem is echter dat geen
van de te onderscheiden systemen volledig "zelfstandig" functioneert. Zoals
eerder opgemerkt hangen de hydrologische processen binnen het beheersgebied sterk samen. Dit heeft tot gevolg dat veranderingen in de systemen
veranderingen met zich meebrengen buiten de systemen. Ook kunnen de
systemen sterk veranderen in de tijd. Zo kan in een lokaal systeem, bestaande uit een door sloten omgeven perceel, bij een groot neerslagoverschot het overgrote deel van deze neerslag via de ondergrond worden
afgevoerd naar de sloten. Naarmate het droger wordt zakt de grondwaterspiegel en voeren de sloten niet meer af. Lager gelegen hoofdwatergangen
voeren nu water af van dit inmiddels groter (subregionaal) geworden
systeem. Bij aanhoudende droogte wanneer ook de hoofdwatergangen niet
meer afvoeren en er alleen nog op enkele punten afvoer optreedt, is er geen
sprake meer van lokale of zelfs subregionale systemen. De hydrologie is dan
losgekoppeld van de geomorfologie, waardoor alleen nog regionale hydrologische processen een rol spelen. Afhankelijk van met name de nuttige
neerslag, de geomorfologie en de ont- en afwatering kunnen lokale systemen overgaan in subregionale en regionale systemen en vice versa.
Aanwijzing van zelfstandig functionerende systemen blijft hiermee een
probleem. Een andere moeilijkheid is dat in delen van een lokaal systeem
regionale hydrologische invloeden van groot belang kunnen zijn (denk aan
de invloed van regionale kwel op een lokaal systeem).
Ondanks dat volledig zelfstandig functionerende grondwatersystemen niet
of nauwelijks aan te wijzen zijn, kan toch iets worden gezegd over de
aanwezigheid van de systemen. In gemiddelde jaren zal in het winterhalfjaar
in veel gevallen een stationaire hydrologische situatie worden benaderd.
Lokale grondwatersystemen worden op zo'n moment gevormd door de onten afwatering en geomorfologie in het gehele beheersgebied. De hoogteligging van de lokale systemen ten opzichte van de omgeving bepaald dan in
belangrijke mate de invloed van het regionale systeem. Met andere woorden: bij een geisoleerde hoge ligging van bijvoorbeeld een escomplex in een
vlak gebied mag weinig invloed verwacht worden van het regionale systeem in de bij dit systeem behorende kwelgebieden. Bij een lokaal systeem
in een regionaal zeer laag gelegen gebied, mag wel veel invloed verwacht
worden van het regionale systeem in de vorm van kwel in de lage delen. De
verschillen in stijghoogten op regionale schaal dragen hier dan zorg voor.
Het regionale systeem
Men kan op elke schaal praten over lokaal, subregionaal en regionaal.
Binnen het beheersgebied is dit zeker van toepassing. Het beheersgebied
zou als regionaal systeem aangemerkt kunnen worden. Hiermee zou echter
voorbij worden gegaan aan belangrijke verschillen in geohydrologie die weer
belangrijke verschillen in regionale hydrologie geven. De rand van het
Oostnederlands plateau verschilt als hydrologisch systeem van het IJsseldal. Binnen de geohydrologische eenheden (rand van het Oostnederlands
plateau, oostelijk en westelijk deel van het centrale bekken en het IJsseldal)
is de hydrologie echter wel als systeem te beschouwen. De schaal van de
regionale hydrologische processen dienen dan ook te worden gezien op de
schaal van de geohydrologische eenheden (zie kaart 1).

10

2 Grondwaterhydrologie van het beheersgebied

Wanneer wordt gesproken over regionale hydrologische processen zullen
steeds belangrijke karakteristieken en sturende factoren worden bedoeld op
de schaal van de geohydrologische eenheden en die veelal ook van toepassing zijn binnen deze eenheden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het regionale
verhang van het maaiveld binnen een geohydrologische eenheid.
Het subregionale systeem
Een overzicht van hydrologische deelgebieden wordt eveneens gegeven op
kaart 1. De omvang en ligging van deze gebieden komt overeen met de
subregionale systemen binnen het beheersgebied. Deze systemen kunnen in
dit geval worden beschouwd als tussenvorm in de tijd van regionale en
lokale systemen. Wanneer de lokale systemen in het voorjaar verdwijnen en
het tertiaire waterlopenstelsel is drooggevallen vormen de waterlopen van
het secundaire en primaire afwateringstelsel een soort van grens tussen de
systemen.
Het lokale systeem
Als lokale systemen worden de systemen beschouwd waarbij het overgrote
deel van de geïnfiltreerde neerslag via de ondergrond tot afstroming komt in
direkt aangelegen watergangen. Deze watergangen vormen dan de grenzen
van deze lokale systemen.
Begrenzing grondwatersystemen slechts aan bovenzijde
Begrenzing van grondwatersystemen in het platte vlak is op basis van het
ont- en afwaterings- systeem mogelijk. In de diepte wordt dit echter
moeilijk, mede omdat een deel van het grondwater dat infiltreert in lokale
systemen ten goede komt aan subregionale systemen en dit komt weer ten
goede aan regionale systemen. Een begrenzing is dan niet aan te geven.
Hydrologische deelgebieden
In het overige deel van dit rapport zal afwisselend worden gesproken over
systemen en hydrologische deelgebieden. De hydrologische deelgebieden
zijn getekend op kaart 1 en komen globaal overeen met de subregionale
systemen. Deze systemen zijn het duidelijkst in het late voorjaar, wanneer
nog slechts afvoer van grondwater via het primaire en secundaire waterlopenstelsel plaatsvindt. Verder zijn deze systemen in herfst- en winterperioden met een gemiddelde neerslag ook aanwezig, maar zijn dan weer onder
te verdelen in lokale systemen. Er is bewust gekozen voor hydrologische
deelgebieden omdat het nauwelijks mogelijk is een preciese indeling in
regionale, subregionale en lokale grondwatersystemen te maken. Dit is dan
ook achterwege gelaten. Toch leek het zinvol hydrologische deelgebieden te
onderscheiden op kaart om zo een beeld te geven van een mogelijke
"gemiddelde" verschijningsvorm van grondwatersystemen, zonder deze te
willen benoemen als zijnde regionaal, subregionaal of lokaal. Waar wordt
gesproken over regionale, subregionale en lokale systemen worden de orde
en de werking van deze systemen bedoeld, er wordt geen specifiek op kaart
1 aangegeven gebied mee bedoeld. Dan wordt gesproken over hydrologisch
deelgebied.
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2.5 Subregionale en lokale grondwaterstroming
Gezien de dikte van het watervoerende pakket binnen het beheersgebied
(ca 5 tot 100 m) en het relatief geringe regionale verhang, zullen subregionale en lokale grondwatersystemen een belangrijke invloed hebben. Bij een
aanzienlijke opbolling van de grondwaterstand in deze systemen kan de
invloed van een dergelijk systeem doorwerken tot aan de basis van het
watervoerende pakket. Dit is anders aan de rand van het Oostnederlands
plateau. Hier is het potentiaalverschil over korte afstand zo aanzienlijk, dat
de stroming van het grondwater van het regionale systeem een belangrijke
invloed heeft.
Het lijkt erop dat subregionale en lokale systemen niet een dermate grote
invloed hebben, dat daarmee de stroming in het regionale systeem van
richting verandert. Dit zou het geval kunnen zijn wanneer zich op de
plateaus in het beheersgebied sterke opbollingen van het grondwater in
lokale systemen voordoen, waardoor de grondwaterstroming in het regionale systeem verhinderd wordt (zie fig. 5). De stijghoogten van de landbouwbuizen in het beheersgebied bevestigen dat er geen sprake is van lokale en
subregionale systemen die de stroming in het regionale systeem sterk
verhinderen of wijzigen. Vanaf het Oostnederlands plateau tot aan de IJssel
(parallel aan de stroming in het regionale systeem) nemen de stijghoogten
van de landbouwbuizen steeds af. Ook op het Zelhems en Hengelo's
plateau wordt geen grotere stijghoogte gevonden dan de stijghoogten
bovenstrooms van deze plateaus.

fig. 5:

Invloed van lokale systemen op stroming binnen het regionale
systeem
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Grote invloed
lokaal systeem
verandering stromingsrichting
regionaal systeem (barriërewerking)

Geringe invloed
lokaal systeem

Ook blijft het verhang in het regionale grondwatervlak binnen de subregionale en lokale grondwatersystemen merkbaar (variërend van 2 tot 0,25
m/km). Dit betekent dat laagten met afvoer van grondwater en waterlopen
loodrecht op de regionale grondwaterstroming veelal een begrenzing
vormen voor lokale systemen. Het regionale systeem kan echter onder laagten/waterlopen "zakken", waardoor deze geen begrenzing vormen. Het
afwateringsstelsel vormt veelal de begrenzing van lokale systemen evenwijdig aan de regionale grondwaterstroming (zie fig. 6).
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fig. 6:

Opbouw van een lokaal systeem bij een groot regionaal verhang
(in winterperiode)
lokoasysteem
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3 Verspreiding en karakteristieken van de hydrologische
deelgebieden binnen het beheersgebied
3.1 Omschrijving van de hydrologische deelgebieden en het gebruik
van kaart 1
In principe vormen vaste grondwaterstijghoogten de absolute grenzen van
een systeem, bijvoorbeeld vaste oppervlaktewaterpeilen. Daartussen kan
het systeem "vrij" fluctueren. Zonder afvoerpunten van het systeem kan er
dus geen opbolling ontstaan. Zonder afvoer zou dit namelijk moeten leiden
tot een kontinue egale stijging van de grondwaterstand. Dit is uiteraard niet
mogelijk. Hieruit blijkt al dat de laagste delen met afvoer (veelal watergangen) binnen de diverse gebieden het meest bepalend zijn voor de ligging en
omvang van de systemen in het platte vlak (zie fig. 7).
fig. 7:

De noodzaak van afvoer voor het ontstaan van lokale systemen

Gebied zonder afvoer

Gebied met afvoer;
vorming lokaal systeem

Op dit feit is de indeling in hydrologische deelgebieden gebaseerd. Op kaart
1 zijn deze deelgebieden aangegeven. De grenzen van deze deelgebieden
(blauwe lijnen) zijn dus waterlopen. Het gaat hier om de grotere, veelal
primaire waterlopen die voor een belangrijk deel van het jaar drainerend
werken en dus als grens van de deelgebieden zijn te onderscheiden. De
diepte van insnijding van het grondwatervlak door de waterloop was tevens
een criterium voor de begrenzing. Op kaart 1 is te zien dat de hydrologische
deelgebieden niet volledig begrensd zijn. Opvallend is dat veel systemen
bovenstrooms open zijn. Dit heeft te maken met de structuur van het
waterlopennet. In een dun watervoerend pakket, zoals aanwezig in het
beheersgebied, worden de grenzen van de grondwatersystemen bepaald
door het reliëf en het oppervlaktewaterstelsel. Het oppervlaktewaterstelsel
is niet aansluitend, daardoor lopen systemen in elkaar over (zie fig. 8).
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fig. 8:

Voorbeeld van lokaal systeem met open bovenstroomse grens

stroofTtxjiengrondwat«

Daarom geeft kaart 1 dus slechts de duidelijkste grenzen van de hydrologische deelgebieden weer.
De beschrijving van hydrologische deelgebieden zal met name plaatsvinden
aan de hand van kaart 1. Deze indeling in deelgebieden geldt voor de
winterperiode en het voorjaar waarin er voldoende neerslag is om lokale en
subregionale systemen te laten ontstaan. In het voorjaar en de zomer,
wanneer verdamping een belangrijke rol speelt, daalt de grondwaterstand
aanzienlijk, waardoor de vorm van het grondwatervlak niet bepaald wordt
door lokale begrenzingen in de vorm van hoogteverschillen en waterlopen.
Het grondwatervlak volgt dan meer het regionale verhang. De meeste lokale
systemen bestaan dan niet meer.
Op kaart 1 is een indeling te zien in rood, geel, groen en blauw. Deze
kleuren geven de relatieve hoogteligging en verhang in maaiveldsverloop
aan van de diverse gebieden. De kleuren verlopen van het hoogste gebied
(rood) naar het laagste (blauw). Zie ook 1.2.2. Deze kleuren geven tevens
de begrenzing aan van de geohydrologische eenheden.
Rood
Het hoogste en meest hellende gebied.
Het grondwaterverhang van het regionale systeem bedraagt hier ca
2 m/km.
Geel
Het relatief hoog gelegen en meest vlakke gebied.
Het verhang bedraagt hier ca 0,25 m/km.
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Groen
Hier is weer sprake van een sterker hellend gebied, met een regionaal
grondwaterverhang van ca 0,75 m/km.

Blauw
Het gaat hier om een relatief vlak, meest laaggelegen gebied.
Het grondwaterverhang binnen dit gebied bedraagt ca 0,3 m/km.
Voor deze indeling is gekozen omdat de hoogteligging sturend is voor de
hydrologie van het gebied. De Gt's binnen de verschillende gebieden zijn
opgesplitst in de drogere Gt's (Gt V t/m VII) en de nattere Gt's (Gt It/m IV).
Deze indeling geeft globaal inzicht in het voorkomen van nattere (donkerder
gekleurd) en drogere gronden (lichter gekleurd) binnen de diverse deelgebieden. De donkerder gekleurde gebieden kunnen als een globale indeling in
kwelgebieden worden beschouwd. De lichter gekleurde gebieden niet als
infiltratiegebieden, omdat bij deze indeling de Gt's V en VI veelal gerekend
moeten worden tot de intermediaire gronden (in de winterperiode kwel en
de zomerperiode infiltratie). Het gele gebied bestaat overwegend uit dit
soort gronden.

3.2 Karakterisering hydrologische deelgebieden aan de randvan het
Oostnederlands plateau
rood gebied kaart 1
De hier onderscheiden deelgebieden zijn veelal enkele honderden hectaren
groot. De interne hoogteverschillen in deze gebieden liggen rond de 0,5 m.
Dit betekent dat het regionale verhang hier aanzienlijk groter is dan het
verhang binnen de deelgebieden (slechts 0,5 m/km, zie fig. 6).
De natte gronden binnen deze deelgebieden liggen rond de waterlopen. Dit
wijst op een redelijk natuurlijke ligging van de waterlopen in de laagste
delen van dit gebied.
fig. 9:

Ligging lokaal systeem insterk hellend regionaal systeem
lokaalsysteem

16

3 Hydrologische deelgebieden binnen het beheersgebied

Een goede inschatting van de preciese grondwaterstroming binnen deze
gebieden is moeilijk te maken. Dit is onder andere het gevolg van de zeer
complexe bodemopbouw in dit gebied

3.3 Karakterisering van de hydrologische deelgebieden van het oostelijk
deel van het centrale bekken
geel gebied kaart 1
Dit gebied kenmerkt zich door de relatief meest vlakke ligging van de
gebieden binnen het beheersgebied. Het regionale verhang is hier veel
minder bepalend voor de stroming binnen de deelgebieden dan op de rand
van het Oostnederlands plateau.
Opvallend is hier de meer vlakdekkende verdeling van natte en droge
gronden. Dit wijst op een geringe variatie in lokale hoogteverschillen. Deze
lokale hoogteverschillen variëren van 0 tot ca 0,5 m. Gezien de vlakke
ligging van het gebied bleek een gedetailleerde indeling in hydrologische
deelgebieden niet mogelijk. De ligging van natte gronden en oppervlaktewater valt in dit gebied slechts ten dele samen.
Dit is mogelijk wanneer de verschillen in grondwaterstanden binnen de
deelgebieden dermate klein zijn dat ze binnen één of twee Gt's vallen.
Veelal is dit Gt V en VI. Dit betekent tevens dat een groot deel van de
gronden in het gele gebied gezien kan worden als intermediaire gronden. In
de winter kunnen deze gronden als nat aangemerkt worden en in de zomer
als droog. De Veengoot vormt min of meer een scheiding tussen een wat
natter gebied (zuidelijk) en een wat droger gebied. De Baakse Beek loopt
echter wel door een meer natuurlijke laagte. Ook valt op dat een groot deel
van de waterlopen gegraven is en niet zou bestaan bij een natuurlijke
afwatering van dit gebied. Hiermee is de indeling in lokale systemen in dit
gebied sterk door mensenhanden bepaald. Duidelijke grenzen van de
deelgebieden zijn waarneembaar over grote afstanden en hebben een
breedte van enkele kilometers en veelal een lengte van meer dan 10 km.
Daarbinnen bevinden zich slechts enkele kleinere systemen.

3.4 Karakterisering hydrologische deelgebieden van het westelijke deel
van het centrale bekken
groen gebied 1 kaart 1 en overlay 2
Dit gebied omvat globaal het stroomgebied van de Baakse Beek en de
Veengoot binnen het gehele groene gebied. Opvallend is dat de meeste
natte gronden gelegen zijn langs de lokale deelgebiedsgrenzen (meest
waterlopen). De breedte van de deelgebieden bedraagt ca 0,5 tot 1,5 km.
De lengte bedraagt meestal enkele kilometers. De hoogteverschillen in de
deelgebieden bedragen globaal 0,5 tot 1,5 m.
Door het verhang in de lengterichting van de lokale systemen, tevens
regionale verhang (0,75 m/km), zal er te allen tijde een relatief sterke
grondwaterstroming plaatsvinden (ca 2,5 maal groter ten opzichte van het
gele gebied bij een gelijk verondersteld doorlaatvermogen (kD)).
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Ook wanneer het secundaire oppervlaktewatersysteem is drooggevallen, zal
ten gevolge van het regionale grondwaterverhang een vrij sterke stroming
blijven bestaan (zie fig. 10).
fig. 10: "Uitzakken" lokaal systeem

Nog steeds
aanzienlijke
stroming
Gebied 1 heeft een redelijk konstant verhang van Ruurlo tot aan de IJssel
(0,75 m/km). Het lokaal infiltrerende water dat dieper in de ondergrond zakt
en zo het lokale systeem verlaat, kan echter weer gemakkelijk uittreden in
een benedenstrooms gelegen lokaal systeem. Met andere woorden: de
"uittreedkans" van een waterdruppel wordt door het relatief grote verhang
in het systeem vergroot. In drogere tijden, waarbij geen aanvulling van het
grondwater plaatsvindt, zal er toch afvoer blijven plaatsvinden via lager
gelegen stroomgebieden. De lokale systemen verdwijnen dan en de "onderrandvoorwaarde" (onder andere IJsselstand, hoogte maaiveld, etc.) voor dit
groene gebied wordt dan bepalend voor de mate van uitzakking van het
regionale verhang, waarbij de meeste uitzakking plaatsvindt op de overgang
van geel naar groen gebied. De mate waarin het verhang in het gele gebied
toeneemt is direkt afhankelijk van de mate waarin het groene gebied uitzakt
(zie fig. 11).
fig. 11 :

Toestroming vanuit gele gebied naar groene gebied

groensgebied

gelegebied

Gezien de aanzienlijk hogere ligging van het gele gebied (ca 8 m), is de
uitzakking van systemen in het groene en gele gebied slechts ten dele
beheersbaar.
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3.5 Karakterisering hydrologische deelgebieden van het westelijke deel
van het centrale bekken
groen gebied 2 kaart 1 en overlay 2
Gebied 2 omvat een gebied met geringe hoogteverschillen. Opvallend is hier
de bijna vlakdekkende aaneenschakeling van natte gronden. De grootte van
de hydrologische deelgebieden is hier vergelijkbaar met die van de rand van
het Oostnederlands plateau. Opvallend is een groot aaneengesloten systeem tussen Vorden en Hengelo. Dit gebied heeft een relatief gering reliëf
en wordt aan de noord, oost en westkant omsloten door meer reliëfrijke
gebieden. Een geringe stagnatie van grond- en oppervlaktewaterafvoer is
hier waarschijnlijk aan de orde.
De terreinknik tussen deelgebied 2 en het blauwe gebied speelt een belangrijke rol. Het blauwe gebied kent een gemiddeld tragere grondwaterstroming
dan het groene gebied. Het uit oostelijke richting aanstromende grondwater
zal hierdoor weerstand ondervinden. Het uittreden van grondwater in deze
zone speelt dan ook een belangrijke rol. Het voorkomen van relatief natte
gronden op de helling laat zich verklaren uit het feit dat in de laagste delen
van het beheersgebied de grondwaterstand het laatst in het seizoen zal
zakken doordat steeds toestroming vanaf hoger gelegen delen plaatsvindt.
De delen in het groene gebied die tegen het blauwe gebied aanliggen, zullen
naar verhouding lang profiteren van toestroming van grondwater vanaf de
hogere delen (hoog groen en geel gebied). Het via de ondergrond afstromende water binnen het beheersgebied, verzamelt zich in deze streek.

3.6 Karakterisering hydrologische deelgebieden van het westelijke deel
van het centrale bekken
groen en geel gebied 3 kaart 1 en overlay 2
In dit gebied bevinden zich grote aaneengesloten infiltratiegebieden (zie ook
kaart 2) De tussengelegen intermediaire en kwelgebieden voldoen aan de
beschrijving van de aanliggende gebieden. Boven Hengelo is dit groen,
gebied 1, westelijk van de lijn Hengelo-Zelhem is dit groen, gebied 2 en
resterend: geel gebied. Kenmerkend is het ontbreken van een intensieve
ontwatering binnen de hogere gebieden. Als gevolg van een extensieve
ontwatering, kunnen grote systemen ontstaan, doordat geen kortsluiting
plaatsvindt via het oppervlaktewater. Vanwege de grootte van deze
hydrologische deelgebieden (enkele vierkante kilometers met hoogteverschillen van maximaal enkele meters) reageren zij relatief traag op neerslag
en afvoer. De berging van grondwater en de afstanden tussen de ontwateringsmiddelen, maken het mogelijk dat er aanzienlijke opbollingen worden
bereikt en dat de verschuiving tussen het moment van neerslag en het
moment van afvoer groot is.
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3.7 Karakterisering hydrologische deelgebieden van het IJsseldal
biauw gebied 1 kaart 1 en overlay 2
Dit gebied bestaat voor het overgrote deel uit oude rivierkleigronden,
variërend van lichte zavel tot lichte klei. Komgebieden ontbreken in dit
gebied. De kleigronden zijn redelijk doorlatend.
De hydrologische deelgebieden in zowel het licht- als donkerblauwe gebied
zijn relatief groot (500 tot 1500 m breedte bij enkele kilometers lengte). De
hoogteverschillen binnen de deelgebieden bedragen ca 0,5 tot 1 m.
Op de rand van het donkerblauwe en groene gebied vindt vanwege de
eerder besproken terreinknik, stagnatie van de grondwaterstroming plaats.
Het grondwater in het blauwe gebied ligt immers onder een geringer
verhang dan in het groene gebied. In het blauwe gebied is dus een kontinue
aanvoer van grondwater aanwezig, gezien de hogere ligging van bovenstroomse systemen. Dit uit zich onder andere door de relatief grote basisafvoer van de Grote Beek. Het aandeel natte gronden is in dit gebied aanzienlijk. Ook hier is een min of meer natuurlijke stromingsrichting in de deelgebieden te herkennen. De deelgebieden van de Grote Beek zijn oost-west
gericht. Die van de Oosterwijkse Vloed zijn noord-zuid gericht.
Het peil van de IJssel en de drainerende werking van deze rivier is over het
algemeen niet zodanig dat daarmee een duidelijke grondwaterstandsverlaging wordt gerealiseerd in dit gebied.

3.8 Karakterisering hydrologische deelgebieden van het IJsseldal
blauw gebied 2 kaart 1 en overlay 2
Opvallend is dat in het gehele blauwe gebied de droogste gronden zich
langs de IJssel (in dit gebied) bevinden. De hoogte tussen een gemiddelde
IJsselstand en het maaiveld bedraagt hier ongeveer 1 à 2 m. Naar alle
waarschijnlijkheid is hier sprake van een sterk drainerende invloed van de
IJssel. Bekend is dat de IJsselstand sterk doorwerkt op de grondwaterstanden in dit gebied. De gemiddelde dikte van het kleidek in dit gebied bedraagt ca 1 m. Daaronder bevindt zich zand (van fijn tot grof). De invloed
van de IJssel kan sterk doorwerken via deze zandondergrond. Het kleipakket vormt dan geen belemmering voor ondergrondse afstroming naar de
IJssel. Daar komt bij dat via gebied 1 in belangrijke mate de afvoer van de
oostelijk gelegen gebieden plaatsvindt. Met andere woorden de afvoer van
grondwater naar de IJssel via het gehele blauwe gebied wordt kortgesloten
door de afvoer via de Oosterwijkse Vloed en de Grote Beek. Dit betekent
dat in dit gebied (lichtblauw) voornamelijk de afvoer van het neerslagoverschot uit dit gebied zal plaatsvinden.
Gezien de sterk drainerende werking van de IJssel en het ontbreken van
zeer intensieve ontwateringsstelsels, zijn er relatief weinig lokale systemen
te onderscheiden in dit gebied. Het vermoeden is dan ook dat in dit gebied,
met uitzondering van de winter, de IJssel van meer doorslaggevend belang
is voor de aanwezige grondwaterstanden dan het reliëf en de ontwatering in
dit gebied.

20

4 Waterhuishoudkundige ingrepen in het beheersgebied

4 Effectbeschrijving vanwaterhuishoudkundige ingrepen
binnendehydrologische deelgebieden inhet
beheersgebied
4.1 Het effect van waterhuishoudkundige ingrepen inzomer en winter
Inde winterperiode is het neerslagoverschot over het algemeen dermate groot
dat ingrepen in de hydrologie van het beheersgebied (bijvoorbeeld onttrekking) meestal vrijwel volledig gecompenseerd kunnen worden door de nuttige
neerslag. De invloed van een ingreep beperkt zich dan meestal tot de lokale
en subregionale systemen (ziefig. 12).
fig. 12:

Ingreep in hydrologisch systeem in winter- en zomerperiode

zomer

winter

Sterke doorwerking
ingreep

Geringe doorwerking ingreep
(steeds grondwateraanvulling)

Het verschil tussen zomer en winter is een belangrijk gegeven bij de
beoordeling van ingrepen in de waterhuishouding. Juist in de voorjaars- en
zomerperiode wanneer er veelal een tekort aan water is, zullen de effecten
van bijvoorbeeld peilverlaging het best zichtbaar zijn. De diepste, dan nog
watervoerende leidingen zullen dan de grens gaan vormen voor de grondwatersystemen. De opbolling tussen deze veelal primaire watergangen zal
als gevolg van een grotere af- dan aanvoer volledig uitzakken. Hierdoor
komt de grondwaterspiegel op aanzienlijke diepte beneden maaiveld te
liggen. Wanneer ook deze waterlopen droogvallen, speelt alleen nog de
ondergrondse afstroming een rol. Deze bedraagt in waterbalanstermen
slechts een klein deel van de verdamping in de zomerperiode.
In de winter is de aanvoer in de vorm van neerslag doorgaans groter dan de
afvoer. Hierdoor vult het grondwatersysteem zich tot het maximaal haalbare
(maaiveldshoogte en peilen in watergangen). Ingrepen zullen qua effect op
een veel geringere schaal waarneembaar zijn dan in de zomer, er vindt
immers steeds aanvulling plaats.
Uitzakking van het grondwatersysteem is een natuurlijk gegeven. De mate
waarin en de snelheid waarmee dit gebeurt, wordt echter sterk beïnvloed
door ingrepen in de waterhuishouding. Met name de hooggelegen goed
doorlatende gronden zijn gevoelig voor ingrepen, omdat de aanvoer hier
uitsluitend bestaat uit neerslag. Wanneer de verdamping de neerslag
overtreft, daalt de grondwaterstand in deze gebieden snel. Lokale kwelsystemen zullen dan ook al snel geen aanvoer van grondwater meer krijgen.

21

4 Waterhuishoudkundige ingrepen in het beheersgebied

Dit ligt anders in de kwelgebieden binnen lager gelegen plateaus. Gezien het
hoogteverschil met de hogere gebieden, is hier sprake van een min of meer
doorlopende aanvoer van grondwater. Ingrepen in de waterhuishouding op
deze plaatsen, zullen ook in de zomer een meer lokaal effect hebben, gezien
de aanvoer van kwelwater. Ook zullen deze systemen in de zomer minder
snel en diep uitzakken.

4.2 Ingrepen aan de rand van het Oostnederlands plateau
Op de rand van het Oostnederlands plateau zijn er twee factoren die de
effectiviteit van waterhuishoudkundige maatregelen sterk bepalen: de
verdeling van goed en slechtdoorlatende bodemlagen en de ligging en het
verhang van de waterlopen.
Doordat de ondergrond in dit gebied erg complex is, is moeilijk aan te geven
hoe een ingreep in de waterhuishouding zich manifesteerd. De indruk
bestaat wel dat in het grootste deel van het gebied er geen direkte interactie is tussen grondwaterstand en oppervlaktewaterpeil. Dit komt door
schijngrondwaterspiegels, die een voornamelijk zijdelingse afvoer hebben en
als het ware overlopen in de vaak diep ingesneden waterlopen. Daar komt
bij dat het verhang in de waterlopen groot is. Hierdoor zullen peilmaatregelen vrij snel uitgewerkt zijn. Alleen gedetailleerd onderzoek kan inzicht
geven in welke gebieden op de rand van het Oostnederlands plateau
waterhuishoudkundige ingrepen de grondwaterstand beïnvloeden.

4.3 Ingrepen in het oostelijk deel van het centrale bekken
Ingrepen in de waterhuishouding van de lokale systemen in het gele gebied
kunnen als relatief effectief worden aangemerkt. Gezien de vlakke ligging
van het gebied zijn de peilen in het winterseizoen beter beheersbaar.
Waterconservering kan in deze gebieden effectiever plaatsvinden omdat het
verhang van het grondwater in de lokale systemen in belangrijke mate
wordt bepaald door de oppervlaktewaterpeilen (zie fig. 13). Gezien het
geringe reliëf van het gebied zal bij hoge oppervlaktewaterpeilen en veel
neerslag, wateroverlast over grotere aaneengesloten oppervlakten optreden.
Wanneer als gevolg van verdamping en ondergrondse afvoer de grondwaterstanden dalen, zal dit vrij gelijktijdig over het gehele gebied plaatsvinden.
fig. 13:

Invloed van ontwateringsstelsel op grens van lokale systemen
-lokaalsysteem

regionaalsysteem
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Wanneer wordt gedacht aan waterconservering, is het gele gebied wel de
meest gunstige plaats binnen het beheersgebied. Naast dat, vanwege de
vlakke ligging, er veel water vastgehouden kan worden, zal bij een peilverhoging in dit gebied de druk van het grondwater naar meer benedenstroomse gebieden toenemen. Dit bevordert de afstroming van grondwater naar
het groene gebied. Een nadeel is dat slechts een schijf water van geringe
dikte geborgen kan worden (afhankelijk van de ruimte in de gehanteerde
peilen).

4.4 Ingrepen in het westelijk deel van het centrale bekken (gebied 1)
Bij ingrepen in de systemen van deze hydrologische deelgebieden zal het
effect vooral gemerkt worden aan de grenzen van de systemen (natte
gronden). Bij verdere ontwatering zal de zone met natte gronden langs de
waterlopen afnemen. Bij peilverhoging zal de breedte van de zone toenemen. Bij een verdieping van de drainagebasis en geen afvoer, loopt het
grondwatervlak gelijk aan het peil in de watergang. In vlakke gebieden zal
daardoor de ontwateringsdiepte vlakdekkend gelijk blijven. In hellende
gebieden met reliëf binnen de lokale systemen, zal de ontwateringsdiepte in
zones toenemen vanaf de watergang (zie fig. 14). Dit zorgt ervoor dat
ingrepen in dergelijke systemen slechts voor beperkte oppervlakten effectief
zijn.
fig. 14:

Toename natte gronden bij peilverhoging in een lokaal systeem
met intern reliëf

Vergroting van zone met natte
gronden bij peilverhoging
Een toename van intermediaire en infiltrerende gebieden zal sneller plaatsvinden dan in een vlak gebied. Daar komt bij dat het verhang in het regionale systeem niet zodanig groot is dat aanstroming van grondwater uit het
gele gebied de verdamping kan compenseren. Naar alle waarschijnlijkheid
vindt uit dit gebied de meeste afvoer van grondwater in de tijd gezien plaats
ten opzichte van alle andere gebieden.

4.5 Ingrepen in het westelijk deel van het centrale bekken (gebied 2)
Ingrepen in dit gebied (onder andere vernatting) zullen naar verhouding met
meer wateroverlast gepaard gaan omdat de grondwatersystemen zich hier
dichter onder het maaiveld bevinden.
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4.6 Ingrepen in het westelijk deel van het centrale bekken (gebied 3)
Berging van water binnen de infiltratiegebieden in dit gebied behoort tot de
mogelijkheden. Het in de winter geborgen water komt relatief langzaam tot
afstroming doordat zich grote opbollingen hebben kunnen vormen in deze
gebieden die nauwelijks gedraineerd worden.

4.7 Ingrepen in het IJsseldal (gebied 1)
Ingrepen in het donkerblauwe gebied die leiden tot peilverhoging zullen een
relatief groot effect hebben, ook in de tijd gezien. Door de kontinue aanvoer
van grondwater in dit gebied zal een hoger peil relatief eenvoudig gerealiseerd kunnen worden. Verlagingen van peilen zullen daarentegen relatief
veel energie kosten. Met andere woorden: voor dit gebied zijn hoge gronden oppervlaktewaterpeilen een natuurlijk gegeven. Ook hier zal wateroverlast relatief snel optreden bij bijvoorbeeld peilverhoging. Dit komt doordat
het overgrote deel van het grondwater binnen het beheersgebied passeert
via dit blauwe gebied. Daarnaast verdwijnt langs dit gebied voor een
belangrijk deel de neerslag die in het oostelijk deel van het beheersgebied is
gevallen, hetzij via de ondergrond, hetzij via het oppervlaktewater. Deze
gronden zijn van nature dus erg nat.

4.8 Ingrepen in het IJsseldal (gebied 2)
Ingrepen in de waterhuishouding van dit gebied zullen verschillende gevolgen hebben bij verschillende IJsselstanden. Bij hoge IJsselstanden zullen de
grondwaterstanden zich in ieder geval in de kleilaag bevinden. Conservering
is in die situatie meer effectief vanwege de geringere doorlatendheid van de
klei. Bij lage IJsselstanden zal bij peilverhoging een vrij snelle grondwaterafvoer via de zandondergrond kunnen plaatsvinden, waardoor hogere peilen
moeilijk te handhaven zijn.
Een structurele peilverhoging van de IJssel zal waarschijnlijk nog de meest
effectieve grondwaterstandsstijgingen binnen dit gebied tot gevolg hebben.
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5 Samenvatting
In het kader van de herbeoordeling van het waterhuishoudkundig systeem
wordt aandacht besteed aan het grondwater. De relatie tussen grond- en
oppervlaktewater wordt steeds belangrijker. Kennis en inzicht in de (geo)hydrologie van het beheersgebied is daarbij onontbeerlijk.
Het beheersgebied bestaat, met uitzondering van het IJsseldal uit één
watervoerend pakket. Het IJsseldal kent drie watervoerende pakketten.
Wanneer het IJsseldal buiten beschouwing wordt gelaten, is het beheersgebied onder te verdelen in drie (geo)hydrologische eenheden: de rand van het
Oostnederlands plateau, het oostelijk deel van het centrale bekken en het
westelijk deel van het centrale bekken. Binnen het beheersgebied is langs
de lijn Zelhem - Vorden een bedolven stuwwal in de ondergrond aanwezig.
De hydrologische barriërewerking van de stuwwal is naar alle waarschijnlijkheid gering. Het 1e watervoerende pakket binnen het beheersgebied is
freatisch; weersinvloeden en ont- en afwatering zijn van grote invloed op de
hydrologische processen in dit pakket. Stijghoogteverschillen tussen diep en
ondiep grondwater zijn in het freatisch watervoerende pakket niet of
nauwelijks aanwezig. Het merendeel van de stroming in dit pakket verloopt
via korte stroombanen met als nettorichting oost-west. De grootste potentiaalverschillen doen zich voor aan de rand van het Oostnederlands plateau
en in het westelijk deel van het centrale bekken.
Het oppervlaktewaterstelsel is veelal de vaste grens van lokale systemen in
de winterperiode. In het beheersgebied zijn veel grondwatersystemen als
niet gesloten te beschouwen.
Subregionale en lokale systemen zijn van grote invloed op de hydrologische
processen in het watervoerende pakket, 's Winters bestaan er veel subregionale en lokale systemen. Zomers verdwijnen deze voor een belangrijk deel
als gevolg van uitzakking van het systeem.
Hydrologische deelgebieden op de rand van het Oostnederlands plateau
staan onder sterke invloed van het regionale verhang. Waterhuishoudkundige ingrepen in dit gebied hebben een beperkte reikwijdte gezien dit verhang. Hydrologische deelgebieden in het oostelijk deel van het centrale
bekken zijn relatief groot. De omvang van deze deelgebieden wordt zeer
sterk bepaald door de ligging van het oppervlaktewater. Ingrepen in de
waterhuishouding hebben in dit gebied een relatief groot effect. Waterconservering lijkt in dit gebied het meest zinvol.
Het westelijk deel van het centrale bekken is relatief sterk hellend en kent
daardoor een redelijk grote afvoer jaarrond. De waterlopen zijn hier veelal
gelegen in de lagere delen. Binnen de lokale systemen in dit gebied is veel
reliëf aanwezig. Bij ingrepen in de waterhuishouding in dit gebied, zullen
vooral de verspreid liggende lage delen, met name langs de waterlopen,
merkbaar natter of droger worden. De infiltratiegebieden binnen het
westelijk deel van het centrale bekken hebben een extensieve ontwatering.
Sterke opbollingen van het grondwater doen zich hier voor. Afvoer van
grondwater uit deze systemen vindt vertraagd plaats. De natte gebieden
binnen het westelijk deel van het centrale bekken kennen een kontinue
aanvoer van grondwater.
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Van nature zijn hier de grondwaterstanden hoog. In het IJsseldal (gebied 1)
treden eveneens hoge grondwaterstanden op. Ook hier heeft peilverhoging
een sterk vemattend effect, waarbij toename van wateroverlast aanzienlijk
zal zijn. Vrijwel al het grond- en oppervlaktewater passeert dit gebied. De
gronden in het IJsseldal direkt aan de IJssel (gebied 2) ondervinden sterke
invloed van de rivier. Onder de kleilaag bevindt zich op gemiddeld 1 m
diepte goed doorlatend zand. De rivier kan dit gebied hierdoor sterk draineren. Afhankelijk van de IJsselstanden zullen ingrepen in de waterhuishouding in dit gebied meer of minder effectief zijn. Verhoging of verlaging van
het IJsselpeil heeft een belangrijke invloed op de grondwaterstanden van de
gronden direkt langs de IJssel.

26

Literatuur

1.

TNO, Dienst Grondwaterverkenning, 1985: Grondwaterkaart van
Nederland 41 oost.

2.

TNO, Dienst Grondwaterverkenning, 1972: Grondwaterkaart van
Nederland 34 west, 41 west.

3.

TNO, Dienst Grondwaterverkenning, 1983: Grondwaterkaart van
Nederland 33 Oost.

4.

TNO, Dienst Grondwaterverkenning, 1976: Grondwaterkaart van
Nederland 40 Oost.

5.

Grontmij, 1994: Haalbaarheidsonderzoek
projekt 't Zand/De Wiersse.

6.

Karakterisering hydrogeologische opbouw van de provincie Gelderland, Deel 1 Oost Gelderland.

7.

Studiecommissie Waterbeheer Natuur, Bos en Landschap, 1990:
Grondwaterbeheer voor Natuur, Bos en Landschap.

8.

Provincie Gelderland, 1995, Tijdstijghoogtelijnen van peilbuizen
33GP154, 41AP38, 33HP144, 33HP142,
40FP172, 41AP61, 41AP40.

bestrijding

verdroging

27

HERBEOORDELING

DEEL2: OPPERVLAKTEWATER & VERDROGING

Waterschap IJssellandBaakse Beek
oktober 1995

Inhoudsopgave
biz
Inleiding
1

1

De natuurlijke afwatering in het beheersgebied

2

1.1
1.2

Wat wordt bedoeld met natuurlijk
2
Reconstructie oppervlaktewaterstelsel in de natuurlijke
2
situatie
1.3 Het oppervlaktewaterstelsel in de natuurlijke situatie
2
1.3.1 Beschrijving van de mogelijke ont- en afwatering in de
3
natuurlijke situatie van deelgebieden op basis van reliëf
1.3.2 Natuurlijke ont- en afwatering in relatie tot geomorfologie en 4
bodemgesteldheid
1.3.3 Kenmerken van het natuurlijke oppervlaktewaterstelsel
16
1.3.4 De hoogte van de grondwaterstand in de natuurlijke situatie 17

2

Motivatie en indeling van de beschrijving van de veranderingen in 18
ont- en afwatering in de tijd gezien
2.1 De werking van ont- en afwatering in relatie tot grondwater 18
2.1.1 Gekozen parameters voor het inzichtelijk maken van de
19
verandering van de ont- en afwatering in de tijd gezien
2.1.2 Opzet van de beschrijving van de verandering van de ont20
en afwatering in de tijd

3

Veranderingen in de ont- en afwatering van de vroege
middeleeuwen tot 1919
3.1
3.2
3.3

4

21
22
25

Veranderingen in de ont- en afwatering van 1919 tot heden

27

4.1

28

4.2
4.3
4.4
5

Ingrepen in het waterhuishoudkundig systeem in de
middeleeuwen
Ingrepen in het waterhuishoudkundig systeem na de
middeleeuwen tot 1919
Vloeiweiden

21

Verbetering van de Baakse Beek en de Veengoot en
oprichting van het Waterschap van de Baakse Beek
Dichting van de Baakse Overlaat
Verbeteringsplannen
Ruilverkavelingen

29
29
31

Gevolgen van de veranderingen in de waterhuishouding

33

5.1 Verdroging
5.1.1 Verdrogingsonderzoek Provincie Gelderland
5.1.2 Verspreiding van de verdroging binnen het beheersgebied

33
34
35

biz
Oorzaken van verdroging door waterhuishoudkundige
ingrepen
5.2.1 Afvoernormen
5.2.2 Drooglegging
5.2.3 Stuwing
5.2.4 Ontwerp watergangen
5.2.5 Ligging watergangen
5.2.6 Drainage
5.2.7 Onderhoud
5.2.8 Gewasverdamping

41

Samenvatting

50

5.2

6

Literatuur

41
43
44
46
46
47
47
48

52

Inleiding

Inleiding
Voor u ligt het rapport waarin getracht is een beeld te geven van de
ontwikkeling van het ont- en afwateringsstelsel door de eeuwen heen
binnen het beheersgebied van het Waterschap IJsselland-Baakse Beek. Ook
de gevolgen die deze ontwikkelingen hebben gehad, zijn beschreven.
Dit rapport is bedoeld om inzicht te verschaffen in de geschiedenis van de
waterhuishouding binnen het beheersgebied van het Waterschap. Met dit
inzicht is een gerichtere keus te maken voor het waterbeheer in de toekomst. Het verleden van het waterbeheer en de ontwikkelingen in het
grond- en oppervlaktewater geven immers voor een belangrijk deel aan
welke hydrologische karakteristieken een gebied heeft. Ook wordt hiermee
duidelijker welke ingrepen in de waterhuishouding in het verleden de
hedendaagse waterhuishouding hebben beïnvloed.
In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de natuurlijke waterhuishouding van het
gebied, zoals dat er mogelijk is geweest voor de middeleeuwen. Hoofdstuk
2 moet worden gezien als een motivatie voor de keus van parameters
waarmee de veranderingen in de waterhuishouding ten gevolge van de
mens inzichtelijk gemaakt kunnen worden. In hoofdstuk 3 en 4 wordt in
chronologische volgorde weergegeven welke belangrijke ingrepen in de
waterhuishouding van de middeleeuwen tot heden hebben plaatsgevonden.
Hoofdstuk 5, tenslotte, gaat in op de gevolgen die deze ingrepen hebben
gehad voor het grond- en oppervlaktewater. De mate van verdroging is
hierbij een belangrijk uitgangspunt.

1 De natuurlijke afwatering in het beheersgebied

1. De natuurlijke afwatering in het beheersgebied
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de waterhuishouding
in de natuurlijke situatie, voor zover dit mogelijk is.

1.1 Wat wordt bedoeld met natuurlijk
Onder het natuurlijke afwateringssysteem wordt hier verstaan: het waterlopenstelsel dat niet of nauwelijks werd beinvloed door de mens. Uiteraard
zijn hier geen concrete gegevens van. Daarbij is er binnen het beheersgebied al duizenden jaren bewoning. Toch mag verwacht worden dat tot de
vroege middeleeuwen het afwateringssysteem redelijk intact is gebleven.
Dit gezien het beperkt aantal inwoners binnen het beheersgebied in die tijd
en de beperkte middelen om de gang van waterlopen te beïnvloeden. De
beschrijving van het natuurlijke oppervlaktewatersysteem zal dan ook
gelden tot aan de periode waarin er meer ingegrepen werd in het oppervlaktewatersysteem; de middeleeuwen.

1.2 Reconstructie oppervlaktewaterstelsel inde natuurlijke situatie
De eventuele loop van watergangen in de natuurlijke situatie kan alleen
gereconstrueerd worden aan de hand van combinatie van informatie, zoals:
de ligging van bepaalde bodemtypen en het reliëf binnen het beheersgebied.
Ook uit het (vermoedelijke) landschapsbeeld kan worden afgeleid waar het
oppervlaktewaterstelsel kan hebben gelegen. Uiteraard moet hier voorzichtig mee worden omgegaan. Onder menselijk invloed hebben bodemvormende en landschappelijke processen een belangrijke rol gespeeld, waardoor
het beeld van het waterlopenstelsel zoals dat voor menselijke beïnvloeding
geweest is, sterk vertroebeld kan zijn. Ten einde een beeld te krijgen van dit
natuurlijke oppervlaktewatersysteem is gebruik gemaakt van bodemkaarten,
geomorfologische kaarten (lit. 13 t/m 19), gebiedsbeschrijvingen (lit. 5, 6,
10 en 21), hoogtelijnenkaarten, reprodukties van oude kaarten en beschrijvingen van natuurlijke afwateringstelsels (lit. 7). Alle verkregen informatie is
met elkaar in verband gebracht om te komen tot een zo goed mogelijk beeld
van het natuurlijke oppervlaktewaterstelsel binnen het beheersgebied en de
belangrijkste sturende factoren daarachter.

1.3 Het oppervlaktewaterstelsel inde natuurlijke situatie
Voor een goed begrip van de ont- en afwatering in de natuurlijke situatie is
inzicht in het reliëf van een gebied essentieel. Het reliëf is bepalend voor dê
weg die het water gaat. De snelheid waarmee de oppervlaktewaterafvoer
plaatsvindt, wordt sterk bepaald door de helling van het gebied. Deze
varieert binnen het beheersgebied van 0,25 tot 2 m/km. Deze verschillende
hellingen zijn binnen vier deelgebieden in het beheersgebied te vinden (zie
ook Herbeoordeling, deel 1: grondwater: fig 2, kaart 1, overlay 1 en kaart
3).
De beeklopen zoals deze vermoedelijk aanwezig zijn geweest, zijn aangegeven op kaart 1 van dit deelrapport. De basis voor deze kaart is de bodemkaart.
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1.3.1 Beschrijving van de mogelijke ont- en afwatering in de natuurlijke
situatie van deelgebieden op basis van reliëf.
- de rand van het Oostnederlands plateau
Aan de rand van het Oostnederlands plateau geldt een gemiddelde helling
van 2 m/km. De hoogteverschillen binnen dit gebied zijn aanzienlijk (plaatselijk meer dan 5 m). Schematisch kan dit gebied voorgesteld worden als een
gebied met in de laagste delen (waarlangs afvoer plaatsvindt) een terreinverhang van 2 m/km. Daartussen zijn de hoge koppen gelegen. Het relatief
grote verhang binnen de lage delen zorgt voor een relatief snelle afvoer van
oppervlaktewater, terwijl de hoge delen snel en diep ontwaterd worden
gezien de hoge ligging. Stagnatie van grond- en oppervlaktewater in dit
gebied (afgezien van een afvoerbelemmerende bodemgesteldheid) is dus
niet erg waarschijnlijk.
- het oostelijk deel van het centrale bekken
Het gebied globaal gelegen tussen Lichtenvoorde, Zelhem en Ruurlo (oostelijk deel centrale bekken) kent een terreinhelling van ca 0,25 m/km. Het
reliëf binnen dit gebied is doorgaans minder dan een meter. Gezien de
terreinhelling zal de afvoer hier relatief traag verlopen, maar ook breed
uitwaaierend. Immers er is in dit gebied geen sprake van dalvormige ingesneden laagten, zoals bij het Oostnederlands plateau. De afvoer uit dit
gebied zal in de natuurlijke situatie nog eens sterk belemmerd zijn, doordat
in afgesloten laagtes neerslagwater stagneerde, onder andere tussen
dekzandruggen. Afvoer vanuit dit gebied zal voornamelijk bestaan hebben
uit het "overlopen" van het water van laagte tot laagte. Bij het overlopen
van het water in zo'n laagte, zal over een vrij brede rand het water met vrij
geringe stroomsnelheid tot afvoer komen. Dit geheel in tegenstelling tot
gebieden met aaneengesloten stroomgeulen over een grote afstand en een
grote helling, waarbij als gevolg van grote hoogteverschillen steeds aanvoer
van (grond)water plaatsvindt.
Bij veel neerslag en hoge afvoer kunnen de in elkaar overlopende laagten
gezien worden als een vlak en breed "stroombed", waarbij al het in het
gebied komende water ook weer afgevoerd wordt. Na vermindering van de
aanvoer van water zal afvoer van oppervlaktewater uit het gebied hebben
plaatsgevonden tot de laagten niet meer overliepen. Deze bleven echter wel
water bevatten.
Een trage grondwaterafvoercomponent en verdamping zullen in droge
perioden de belangrijkste grondwaterstandsdalingen hebben veroorzaakt.
Als gevolg van bovenbeschreven afvoerprocessen was een duidelijk in de
ondergrond ingesneden waterlopenstelsel niet aanwezig.
De opbouw van dit relatief vlakke gebied met kommen en laagten maakt
berging van water in het maaiveld zeer goed mogelijk. Een ideale situatie
voor het onstaan van moerassen en venen.
- het westelijk deel van het centrale bekken.
Het gebied westelijk van de lijn Ruurlo, Hengelo, en Zelhem (westelijk deel
van het centrale bekken), kent een iets grotere helling, gemiddeld 0,75
m/km.
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De hoogteverschillen in het gebied zelf zijn hier groter (tot enkele meters).
Dit gebied kent meer afwisseling in reliëf. Relatief hoge, smalle en lange
dekzandruggen, worden afgewisseld met vlakkere lagere (soms ingeklemde)
delen. Beken zijn in de natuurlijke situatie in dit gebied al aanwezig geweest. Waarbij echter ook (bijna) afvoerloze laagten aanwezig waren. De
helling in dit gebied is waarschijnlijk niet dermate groot dat in de ondergrond ingesneden beeksystemen de overhand kregen. Hierdoor kon in dit
gebied in de vorm van oppervlaktewaterberging in laagten nog altijd veel
water geborgen worden.
• IJsseldal
Enkele kilometers voorbij de lijn Vorden, Hengelo en Zelhem begint het
IJsseldal. Het verhang binnen dit gebied bedraagt ca 0,3 m/km. Duidelijk is
hier de invloed van de IJssel te merken. Niet alleen de rivierkleigronden
wijzen op de invloed van de rivier. Ook de beekeerd- en vlakvaaggronden
zijn aanwijzingen voor de invloed van de rivier (zie ook 1.3.2).
Vanwege de relatief lage en vlakke ligging van het IJsseldal en gezien de
kontinue aanvoer van grondwater vanaf de hoger gelegen gebieden, kan
ook dit gebied als nat aangemerkt worden. Ook hier geldt dat voor de
beïnvloeding van de mens talrijke moerassen met veen aanwezig zijn
geweest. Toch waren in dit gebied voor de beïnvloeding door de mens,
waarschijnlijk al een aantal watergangen aanwezig. Opvallend is ook dat de
lokale hoogtes (tot ca 2 m) en laagtes een vrij langgerekt verloop hebben
(lit. 14). Onder de kleilaag zijn nogal wat dekzandruggen- en koppen
aanwezig. De natuurlijke processen langs een rivier zijn door de sterke
dynamiek van de rivier duidelijk terug te vinden in het landschap. In een
later stadium kunnen de geulen, onstaan door de werking van de rivier, als
natuurlijke waterlopen gaan fungeren.
Dit gebied wordt gekenmerkt door een kontinue afvoer bij normale en lage
IJsselstanden. Dit is mogelijk vanwege de kontinue aanvoer van grond- en
oppervlaktewater (lit. 1 1 , 20). Waterlopen speelden hierbij reeds een rol.

1.3.2 Natuurlijke ont- en afwatering in relatie tot geomorfologie en bodem
gesteldheid.
Op de geomorfologische kaarten (lit. 17 t/m 19) en bodemkaarten (lit. 13
t/m 16) is te zien aan het "type" reliëf en de bodemgesteldheid hoe en waar
water zich in de natuurlijke situatie gemanifesteerd heeft. Ook op deze
kaarten is de eerder genoemde indeling in deelgebieden af te leiden (zie ook
1.3). Zo is het Oostnederlands plateau op de geomorfologische kaart
aangegeven als een hooggelegen terrasrest. Meer naar de rand van het
plateau liggen hellingafspoelingen en daluitspoelingswaaiers, met daartussen dalen. Buiten het IJsseldal is dit het enige gebied waar duidelijke
ingesneden stroomdalen aanwezig zijn. Op basis van de sterke helling van
het terrein is dit ook te verwachten. De stroomdalen van de beken zijn ook
op de geomorfologische kaart smal en langgerekt. De ligging van de beken
in de natuurlijke situatie komt sterk overeen met de ligging van de beken in
de huidige situatie. Dit is ook niet verwonderlijk, daar de diep ingesneden
dalen een gunstige plaats vormen voor het afwateringsstelsel (zie fig. 1).
Zie kaart 1 voor de ligging van de gebieden in de figuren 1 t/m 5 en 7.
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Ook het oostelijk deel van het centrale bekken onderscheidt zich duidelijk
van andere gebieden binnen het beheersgebied. Opvallend zijn de vrij grote
aaneengesloten vlakten met verspoelde dekzanden. Deze vlakten worden
afgewisseld door lage dekzandruggen. Hier en daar bevinden zich kleine
moerassige laagten. Binnen dit gebied zijn voor wat betreft de geomorfologie geen beeksystemen aangegeven in de vorm van stroomdalen of beekdalbodems. Wel is duidelijk dat het gebied in de natuurlijke situatie erg nat
geweest is. Dit is af te leiden uit de voorkomende beekeerd- en veldpodzolgronden. De beekeerdgronden zijn gevormd onder matig voedselrijke
(mesotrofe) en voedselrijke (eutrofe) en natte omstandigheden. De veldpodzolgronden onder voedselarme (oligotrofe) natte omstandigheden. Anders
gezegd: de vorming van beekeerdgronden heeft veelal plaats gehad onder
invloed van rijker grondwater, veelal kwel (mineralogisch rijk water) De
vorming van veldpodzol heeft onder invloed van armer grondwater, vaak
lokaal grondwater plaatsgevonden (lit. 13). Hierbij wordt opgemerkt dat met
rijke en arme watertypen water wordt bedoeld dat onder natuurlijke omstandigheden is aangereikt. Dus niet door bemestingsinvloeden, etc. De
veldpodzolgronden liggen tegen de dekzandrug van Halle als een brede
strook van ca 3 km breedte (zie fig. 2). Daarop volgend, in noordelijke
richting, liggen de beekeerdgronden, afgewisseld met veldpodzolgronden.
Waarschijnlijk kunnen de beekeerdgronden in de natuurlijke situatie als de
lokale kwelgebieden worden beschouwd, met name van de iets hoger
gelegen aaneengesloten gordel van podzolgronden. Op basis van reliëf is
reeds aangegeven hoe mogelijk een dergelijk nat gebied kon ontstaan. Een
belangrijke bevestiging voor de natte omstandigheden waarin dit gebied
verkeerd heeft, zijn de uitgestrekte venen en moerasen die dit gebied rijk is
geweest. Hierbij is opvallend dat de venen hebben gelegen in de natte
gordel met podzolgronden. Op deze gronden kon vanwege de voedselarme
omstandigheden gemakkelijker hoogveen ontstaan. Overigens zijn de venen
ontstaan nadat de podzolgronden gevormd zijn. Het gebied waar de
beekeerdgronden gelegen zijn, valt globaal samen met het Ruurlosche
broek, zoals aangegeven op oude kaarten. Dit gebied was moerassig, maar
kende veel minder veenvorming. Dit komt waarschijnlijk door de mineralogisch rijke ondergrond (aanvoer mineralogisch rijk grondwater) waardoor de
afbraak van organisch materiaal snel verliep en veen slechts plaatselijk kon
ontstaan. In het stroomgebied van de Baakse Beek in de omgeving van
Ruurlo (oostelijk deel centrale bekken) zijn nogal wat beekoverstromingsvlakten te vinden. Op de bodemkaart zijn deze gronden deels aangegeven als een associatie van beekeerd- en leek-/woudeerdgronden. De
oppervlakte waarover deze gronden voorkomen, beslaat vele vierkante
kilometers (zie fig. 2 en 4). De bodems ter plaatse bevatten veel ijzer en
kennen een zavel of kleidek. Door aanvoer van lutum met het beekwater is
het zavel of kleidek ontstaan. Hierin hebben zich de beekeerdgronden
ontwikkeld. De grote hoeveelheid ijzer in dit gebied is zowel afkomstig uit
het aangevoerde sediment als uit het grondwater. De aanvoer vanuit het
grondwater werd bevorderd door de drainerende werking van het oppervlakkige beeksysteem in dit gebied. Het reliëf, de geomorfologie en de
bodemkundige situatie in acht nemende, mag verondersteld worden dat het
oostelijk deel van het centrale bekken intern geen afwatering kende via
beeksystemen. Naar de randen tot (omgeving Ruurlo) zijn alleen in het
stroomgebied van de Baakse Beek aanwijzingen voor een beekloop (oer
Baakse Beek) gezien de beekoverstromingsvlakten.
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Maar ook hier valt op dat de vlakten erg uitgestrekt zijn, zodat het niet
onwaarschijnlijk is dat het water in natte tijden zich via de laagten in het
maaiveld verzamelde en in de richting van Ruurlo afstroomde. De verplaatsing van het over het maaiveld afstromende water zal in noord-noordwestelijke richting hebben verlopen, gezien de opvolging van de bodems en het
reliëf.
Fig. 1: Natuurlijke afwatering aan de rand van het Oostnederlands Plateau
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Fig, 2: Natuurlijke ontwatering binnen het oostelijk deel van het centrale bekken op basis van
geomorfologie.

SM9

Vlakte van ten dele verspoelde dekzanden
Dekzandruggen al dan niet met oud-bouwlanddek
Dekzandrug al dan niet met oud-bouwlanddek

.;.'*tl#.,\"

'^

ê

Indicatie natuurlijke afwaterings-/overlooprichting

1 De natuurlijke afwatering in het beheersgebied

De ligging van de beekoverstromingsvlakten in het stroomgebied van de
Baakse Beek, voorbij Ruurlo, roept vragen op (zie tig. 3). Binnen de driehoek Lochern - Ruurlo - Kranenburg bevindt zich een centrale laagte van ten
dele verspoelde dekzanden. Deze dekzanden worden aan de noordoost kant
van de "driehoek" begrensd door de Lochemerberg en aan de noordwestkant door lage landduinen. Deze vlakte is lager gelegen dan de beekoverstromingsvlakten van de (oer) Baakse Beek.
Fig. 3: Vermoedelijk natuurlijke afwatering Baakse Beek in het gebied
tussen Ruurlo-Lochem-Kranenburg op basis van geomorfologie.
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Logischerwijs zou er dus een natuurlijke afwatering van het Ruurlosche
broek in noordelijke richting, via deze laagte plaats kunnen vinden. Uit
zowel de geomorfologische kaart als de bodemkaart is niets te vinden dat
wijst op een loop van de (oer) Baakse Beek in noordelijke richting. De enige
redenen om te veronderstellen dat de beek vlak voor de beïnvloeding door
de mens niet in deze richting heeft afgewaterd, is het feit dat in de driehoekige vlakte venen aanwezig zijn geweest, die de laagte (ten dele) opgevuld
zullen hebben. De ligging van gooreerdgronden in dit gebied en de naam
"Het Veen" wijzen hierop. Het lijkt onwaarschijnlijk dat het veen is ontstaan
nadat de (oer) Baakse Beek zou zijn verlegd door de mens. Waarschijnlijker
is het dat dit gebied door de geïsoleerde ligging nogal onder invloed stond
van stagnant water. Hierdoor is het mogelijk dat de (oer) Baakse Beek niet
in dit gebied kon doordringen en zeker niet toen het gebied gevuld is
geweest met veen. Hier wordt dan ook aangenomen dat de (oer) Baakse
Beek, met een stroomdal zoals te zien is op de geomorfologische kaart, een
natuurlijke loop heeft.
In het stroomgebied van de (oer) Baakse Beek is op de geomorfologische
kaart een gevarieerd patroon van dekzandwelvingen, lokale vlaktes van ten
dele verspoelde dekzanden, dekzandruggen, beekoverstromingsvlakten en
beekdalbodems te zien. Dit gebied kent een duidelijk grotere variatie in
geomorfologie dan het oostelijk deel van het centrale bekken. De min of
meer lijnvormige tot ca 500 m brede beekoverstromingsvlakten nemen
tussen Ruurlo en Vorden in de landgoederenzone (zie fig. 4) een belangrijke
oppervlakte in.
Duidelijk is dat in dit gebied in de natuurlijke situatie beeksystemen aktief
zijn geweest. Hierbij was de afwatering oost-west gericht. Deze beeksystemen zijn vooral aan de zuidzijde van de (oer) Baakse Beek gelegen. Aan de
noordzijde vormt het Grote Veld de begrenzing van de beekloop als een
hoger gelegen infiltratiegebied. Ook in het gebied van de (oer) Baakse Beek
zijn de beekafzettingen ijzerrijk en bevatten klei of zavel.
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Fig. 4: Vermoedelijk natuurlijke afwateringspatroon in de
landgoederenzone op basis van geomorfologie.
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Het aaneengesloten dekzandplateau van Zelhem - Hengelo wordt op de
geomorfologische kaart onderscheiden als dekzandruggen met dekzandplateaus. Op de hoogste delen op deze plateaus worden grote aaneengesloten
zwarte en bruine enkeerdgronden aangetroffen. Aan de randen hiervan
bevinden zich veelal de beekeerdgronden, gronden die zijn ontstaan onder
onder invloed van mineralogisch rijk grondwater. De geomorfologische kaart
geeft geen indicatie voor een natuurlijke afwatering tussen Zelhem en de
dekzandrug van Halle. Tussen deze dekzandruggen zou in de laagte van
deels verspoelde dekzanden een natuurlijke afwatering te verwachten zijn.
Alleen op de bodemkaart wordt in deze laagte een strook van beekeerdgronden aangegeven. De ligging van deze beekeerdgronden valt grotendeels
samen met de loop van de Oosterwijkse Vloed in dit gebied, (zie fig. 5).
Ondanks dat beekeerdgronden niet altijd wijzen op de aanwezigheid van
beeksystemen, is het gezien het reliëf toch aannemelijk dat deze ingeklemde
laagte af heeft gewaterd in de richting waarin de beekeerdgronden gelegen
zijn. Het gehele dekzandplateau waarop Zelhem en Hengelo gelegen zijn,
wordt volledig omringd door beekeerdgronden (zie kaart 1). Daarbij worden
deze beekeerdgronden aan de relatief hooggelegen oostzijde van het dekzandplateau begrensd door veldpodzolgronden en aan de relatief laag
gelegen westzijde begrensd door rivierkleigronden. Rond het gehele dekzandplateau is mesotroof en/of eutroof grondwater van belang geweest
voor de bodemvorming. Dit is te begrijpen wanneer wordt bedacht dat het
dekzandplateau tevens de overgang vormt tussen het relatief hoogelegen
oostelijk deel van het centrale bekken en het relatief laag gelegen IJsseldal.
Het dekzandplateau vormt tussen deze twee gebieden (zie lit. 20). een
gebied met hier en daar hoger gelegen delen dan in de direkte omgeving te
vinden zijn. Doordat deze dekzandrug nauwelijks ontwaterd is en was,
kunnen zich in deze infiltratiegebieden aanzienlijke opbollingen van het
grondwater voordoen.
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Fig. 5: Vermoedelijke natuurlijke afwatering tussen Zelhem en de dekzand
rug van Halle op basis van geomorfologie.
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De door deze opbollingen plaatselijk veroorzaakte grondwaterdruk kan
belemmerend werken op het vanuit oostelijke richting toestromende
grondwater. Daarnaast bevinden zich de laagste gronden van het langzaam
in westelijke richting dalende oostelijk deel van het centrale bekken aan de
voet van het dekzandplateau. Mogelijkerwijs treedt in deze zone opstuwing
van grondwater op als gevolg van de belemmerde afvoer ten gevolge van
de opbolling onder het dekzandplateau (zie fig. 6). Als gevolg van deze
opstuwing kan mineralogisch rijker grondwater uittreden en afgevoerd
worden wat de vorming van beekeerdgronden tot gevolg kan hebben
gehad. De grote oppervlakte aangrenzende podzolgronden aan de oostkant
van de zone met beekeerdgronden is waarschijnlijk gevormd onder invloed
van lokale grondwaterstromingen. Doordat er nauwlijks sprake was van een
definieerbaar waterlopenstelsel in dit gebied en de hoogteverschillen
beperkt zijn, zullen de stijghoogteverschillen van het grondwater op lokaal
niveau gering zijn geweest. De zijdelingse stroming van grondwater zal
daardoor mogelijk minder zijn geweest dan de grondwaterstroming in de
huidige situatie. Met andere woorden: het is goed mogelijk dat de vorming
van de veldpodzolgronden heeft plaatsgevonden onder omstandigheden
waarbij lokaal en arm grondwater relatief lang in het profiel aanwezig was.
Dieper gelegen mineralogisch grondwater bleef daarbij mogelijk dieper in de
ondergrond (de kalk- en ijzerrijke Formatie van Kreftenheye is dieper
gelegen dan de Formatie van Twente, waarin de bodemvorming plaatsvond). Naar alle waarschijnlijkheid zal er wel een duidelijke afwatering zijn
geweest oostelijk van het dekzandplateau. Gezien de ligging van de beekeerdgronden mag verwacht worden dat de afwatering in de richting heeft
plaatsgevonden waarin nu de Oosterwijkse Vloed afwatert.
Het voorkomen van beekeerdgronden aan de westkant van het dekzandplateau lijkt duidelijker verklaarbaar. De westkant van dit plateau helt relatief
sterk, waarbij op relatief korte afstand van het plateau een terreinknik
aanwezig is: hier begint het IJsseldal.
Fig. 6: Grondwaterstroming rond het dekzandplateau Zelhem - Hengelo
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Rond de terreinknik zal ten gevolge van een geringere stroomsnelheid van
het grondwater in het IJsseldal, water op de flanken van het westelijk deel
van het dekzandplateau zijn uitgetreden. Het grondwater dagzoomt hier.
Ook hier gaat het om grondwater dat een langere weg heeft afgelegd,
immers over het dekzandplateau bestaat een hoogteverschil van 8 m,
waarbij een kontinu potentiaalverschil van het grondwater zorgt voor een
kontinue grondwaterstroming. Opvallend is ook dat de laagst gelegen
beekeerdgronden sterk ijzerhoudend zijn en een zavel of kleidek hebben.
Mogelijk dat bij lagere IJsselstanden in het merendeel van het jaar op deze
gronden het mineralogisch rijke grondwater uittrad, waardoor veel ijzer
werd aangevoerd. De hoger gelegen beekeerdgronden hebben mogelijk
alleen bij hogere IJsselstanden (inundaties van de IJssel) onder invloed
gestaan van de aanvoer van grondwater vanuit het dekzandplateau.
Mogelijk dat daardoor de aanreiking met ijzer geringer is.
Iets ten noordwesten van Hengelo bevindt zich een vrij groot relatief vlak
gebied (ca 15 km2) met vlakvaaggronden met een klei of zaveldek en sterk
aangereikt met ijzer. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het hier om een
overstromingsvlakte. De beekeerdgronden en de beekdalbodems verdwijnen
in dit gebied. Mogelijk is dit gebied nog natter geweest dan de beekeerdgronden aangrenzend aan het dekzandplateau van Hengelo-Zelhem. Om die
reden heeft er mogelijk minder bodemvorming plaats gevonden dan bij de
beekeerdgronden. De natuurlijke afwatering in dit gebied zal oppervlakkig
en breed verlopen zijn van oost naar west.
Duidelijke aanwijzingen voor natuurlijke beeksystemen zijn in dit gebied niet
te vinden. Dit zal mede zijn bevorderd door de vlakke ligging van het
gebied. Toch mag verwacht worden dat gezien de ligging onderaan de
helling en het mogelijk uittreden van grondwater, hier waterafvoer heeft
plaatsgehad.
Van het IJsseldal ontbreekt de geomorfologische kaart ten dele. Het gaat
hierbij om kaartblad 33. Ten aanzien van de geomorfologie kan dus alleen
wat gezegd worden over dat deel van het IJsseldal dat gelegen is binnen
kaartblad 40. Binnen het IJsseldal liggen geulen van meanderende en
vlechtende afwateringsstelsels. Het begin van een belangrijk deel van deze
stromingsstelsels is te vinden net ten noorden van Doetinchem (zie fig. 7).
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Fig. 7: Vermoedelijk natuurlijke afwatering van het IJsseldal op basis van geomorfologie.
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1 De natuurlijke afwatering in het beheersgebied

Hier komen de langs de Oude IJssel gelegen rivierduinen en het plateau van
Zelhem-Hengelo relatief dicht bij elkaar, waardoor een dal is ontstaan. Er is
al eerder beschreven dat vanaf het hoger gelegen dekzandplateau een
kontinue grondwaterstroom aanwezig was. Ditzelfde geldt voor de rivierduinen langs de oude IJssel. Ook in de huidige situatie kennen de rivierduinen
jaarrond een afvoer van grond- en oppervlaktewater. Het dal tussen de
twee hoger gelegen ruggen (begin stroomgebied Grote Beek) kende dus een
grote aanvoer van in ieder geval grondwater. In noordwestelijke richting
wordt dit dal breder en is er een vertakking te zien van het aantal stroomgeulen. In de huidige situatie zijn nog restanten van veen waarneembaar
binnen en aangrenzend aan de stroomgeulen. Dit wijst tevens op permanent
natte omstandigheden. Op oude kaarten zijn nog grotere veencomplexen
terug te vinden, onder andere het Dremptse Veen.

1.3.3 Kenmerken van het natuurlijke oppervlaktewaterstelsel
Helaas is er niet de beschikking over de specifieke kenmerken van de
waterlopen binnen het beheersgebied in de natuurlijke situatie. Wel kan aan
de hand van natuurlijke processen een indruk verkregen worden van het
toenmalige oppervlaktewaterstelsel. Daarnaast kunnen oude beschrijvingen
van de waterhuishouding hierin inzicht verschaffen. Hierbij wordt de
aanname gedaan dat reeds na lange tijd van menselijke beïnvloeding (tot
het einde van de vorige eeuw) er nog geen zeer drastische wijzigingen van
het oppervlaktewaterstelsel hadden plaatsgevonden. Mede omdat het
gebied nog redelijk dun bevolkt was, waardoor de behoefte aan ontwatering
van lage delen minder groot was.
Wanneer wordt gekeken naar de kenmerken van natuurlijke waterlopen in
relatie tot reliëf en terreinhelling mag het merendeel van de waterlopen
worden gerekend tot de laaglandbeken (lit. 7). Uitzondering hierop zijn
enkele beken aan de rand van het Oostnederlands plateau. Hier komen diep
ingesleten stroomdalletjes voor onder een groot verhang. Hierdoor is de
stroomsnelheid in deze beken relatief groot en kunnen deze beken worden
beschouwd als een tussenvorm van de laaglandbeek en de heuvellandbeek.
In lit. 7 wordt aangegeven dat het beekdal van de laaglandbeek kan worden
gezien als een beekdalbodem. Met andere woorden: het hele beekdal kan
worden gezien als het stroombed van de beek. Waarbij dit stroombed
ondiep is en vaak, mede afhankelijk van de afvoer, meerdere stroomgeulen
kent. In termen van de huidige ontwatering, zal de ontwateringsbasis van
de meeste natuurlijke laaglandbeken rond het maaiveld hebben gelegen. De
op kaart 1 aangegeven beeklopen moeten worden gezien als beekdalbodem,
waarbinnen de beek vrij spel had. Slechts hier en daar zijn wel begrensde
stroomgeulen aan te geven. De natuurlijke beekdalbodem is gegenereerd uit
de geomorfologische kaart en de bodemkaart en eventueel aangepast aan
de hand van reprodukties van (eeuwen)oude kaarten. Via kaart 1 kan
slechts een indruk worden verkregen van de natuurlijke afwatering binnen
het beheersgebied.
Voor wat betreft de verspreiding van mogelijke beeksystemen zullen alleen
de grotere beeksystemen terug te vinden zijn op de geomorfologische en de
bodemkaarten. In natte seizoenen zullen tal van kleinere beeksystemen
aktief zijn geweest, die in drogere seizoenen verdwenen.
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Dergelijke systemen zijn als een soort "overloop" te beschouwen van het
op het maaiveld geborgen water. Deze natuurlijke vorm van ontwatering is
daarmee totaalanders dan de ontwatering in de huidige situatie waar, door
de vaste ligging van het oppervlaktewaterstelsel, veel minder ruimte is voor
dynamische processen als het gaat om de ligging van het ontwateringsstelsel.

1.3.4 De hoogte van de grondwaterstand in de natuurlijke situatie.
Aan de hand van het reliëf, de geomorfologie en de bodemvormende
processen is een inschatting te maken van de hoogte van de grondwaterstand voor met name de natte gronden in de natuurlijke situatie. Daarbij is
een grove indeling te maken van gronden die gevormd zijn binnen de
invloedsfeer van het grondwater, onder andere beekeerd-, vlakvaag- en
veldpodzolgronden, en gronden die deels gevormd zijn buiten de invloedsfeer van het grondwater, onder andere de haarpodzolgronden, hoge bruine
en hoge zwarte enkeerdgronden.
Er wordt aangenomen dat, gezien de ondiepe ligging van de beeksystemen
in de natuurlijke situatie op relatief grote afstand van elkaar, de grondwaterstand op de gronden die onder natte omstandigheden gevormd zijn, in de
winter het water in het maaiveld stond of er zelfs boven. Een inschatting
van de grondwaterstanden in de zomerperiode is moeilijker. Aangenomen
wordt dat door het ontbreken van een kontinu bekenstelsel de oppervlaktewaterafvoer bij een verdampingsoverschot zeer gering was en de verdamping de grootste daling van het grondwater veroorzaakte. Er wordt indicatief vanuit gegaan dat dit leidde tot een daling van de grondwaterstand van
enkele decimeters op deze natte gronden.
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2. Motivatie en indeling van de beschrijving van de
veranderingen in ont- en afwatering in de tijd gezien.
2.1 De werking van ont- en afwatering in relatie tot grondwater.
Reeds lange tijd maakt de mens gebruik van waterlopen om water aan en af
te voeren. Met name ont- en afwatering zijn in Nederland altijd erg belangrijk geweest. Het teveel aan water kon op deze manier worden afgevoerd.
Hetgeen men onder "teveel aan water" verstaat, is natuurlijk van doorslaggevend belang voor de opbouw van het waterlopenstelsel. De sturende
factor voor de afvoer van zo'n waterloop is in homogene gronden de
opbolling van de grondwaterstand naast de waterloop. De mate van afvoer
wordt uiteraard ook bepaald door de doorlatendheid van de grondsoort.
Zolang er een opbolling bestaat, zal er in principe een grondwaterstroom
plaatsvinden naar het waterlopenstelsel, dit leidt weer tot afvoer. Wanneer
de opbolling verdwijnt door afvoer, verdamping, etc., en de grondwaterspiegel vlak ligt, vindt in principe geen stroming naar de waterloop meer
plaats. Dit hangt voor een deel samen met de diepte waarop het grondwater kan zakken als gevolg van oppervlaktewaterafvoer en grondwateraanvoer. Dit is weer afhankelijk van de diepte waarop bij vrij afwaterende
waterlopen de bodem is gelegen en de hoogte waarop bij gestuwde
waterlopen de stuwen zijn ingesteld, hier voor het gemak ontwateringsbasis
genoemd. In de tijd gezien zal de opbolling als resultante van de neerslag,
de verdamping, grondwatertoestroming en de afvoer sterk wisselend zijn,
waarbij later in het groeiseizoen als de verdamping de aanvoer overtreft, de
opbolling in veel gevallen verdwijnt. .
Op basis van bodem- en stuwhoogte (ontwateringsbasis) en de slootafstanden gecombineerd met de grondsoort(en) (doorlatendheid) is een globale
indeling te maken in het afvoerverloop van de watergangen.
Globale beschrijving van het afvoerverloop van watergangen op basis van
slootafstand, ontwateringsbasis en doorlatendheid.
Slootafstand groot
trage afvoer, lange naijling

Slootafstand klein
snelle, kortdurende afvoer

Ontwateringsbasis diep
Diepe ligging grondwatervlak,
relatief veel tijd tussen neerslag
en afvoer, relatief grote opbolling

Ontwateringsbasis ondiep
Hoge ligging grondwatervlak, relatief
weinig tijd tussen neerslag en afvoer
extra snelle afvoercomponent door
geringe berging
oppervlakkige afvoer, relatief geringe
opbolling, geringe berging

Doorlatendheid groot
Opbolling relatief gering, snelle
kortdurende afvoer, grote berging

Doorlatendheid klein
sterk vertraagde, relatief langdurige
afvoer, relatief veel afvoer in de
vorm van oppervlakkige afstroming,
hoeveelheid in de grond geborgen
water is relatief gering
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Uiteraard zijn er allerlei combinaties tussen de factoren slootafstand,
ontwateringsbasis en doorlatendheid denkbaar. Zo zal een infiltratiegebied
zich bijvoorbeeld kenmerken door een grote en een kwelgebied door een
kleine slootafstand.
Wanneer wordt gekeken naar het grote verschil tussen de ont- en afwatering in een natuurlijke situatie en in een door de mens beïnvloede sistuatie,
dan kan gesteld worden dat ont- en afwatering in de natuurlijke situatie
voornamelijk op maaiveldsniveau verliep en in de beïnvloede situatie
beneden maaiveld, door aanleg van een slotenstelsel

2.1.1 Gekozen parameters voor het inzichtelijk maken vande
verandering van de ont- en afwatering in de tijdgezien.
Het zal duidelijk zijn dat de werking van het ont- en afwateringssysteem
een complex geheel vormt en een lange geschiedenis kent. Het is uit
oogpunt van duidelijkheid belangrijk dat de veranderingen in de ont- en
afwatering in de tijd, met elkaar in verband gebracht kunnen worden. Pas
dan wordt duidelijk hoe de ingrepen in het waterhuishoudingsstelsel zich tot
elkaar verhouden en welke ingrepen de grootste invloed hebben gehad. Het
in verband brengen van de waterhuishoudkundige maatregelen in de tijd
gezien is op zich een hachelijke zaak. Door landschappelijke veranderingen,
veranderingen in de landbouwproduktie, veranderingen van het grondwatersysteem, etc. zullen de veranderingen in de waterhuishouding in de tijd
steeds verschillend doorgewerkt hebben op het grondwater. Het complex
van ont- en afwatering in relatie tot het grondwater in de tijd gezien is een
zeer dynamisch geheel.
Ondanks deze ingewikkelde relaties is er gezocht naar een indicatie voor de
mate waarin de ingrepen in de waterhuishouding elkaar beïnvloeden en
opvolgden. Dit is gedaan om de lezer enig inzicht te geven in de verhouding
waarin de ingrepen tot elkaar staan. Er is zeer zeker geen poging gedaan de
daadwerkelijke effecten van de ont- en afwatering op de grondwaterstanden te kwantificeren, daar hiervoor de tijd en de gegevens ontbreken.
Parameters die duidelijk in de tijd gezien met elkaar in verband gebracht
kunnen worden, zijn de slootafstand en de drainagebasis (zie 2.1). Ook bij
hantering van deze parameters geldt een grote subjectiviteit. Bij onder
andere de verandering van de slootafstand verloopt de verandering in de
afvoer niet evenredig. Wel mag verondersteld worden dat bij een geringere
slootafstand een sterkere beïnvloeding van de grondwaterstand boven de
ontwateringsbasis plaatsvindt dan bij een grotere slootafstand bij gelijke
bodemgesteldheid.
Ook de afvoer kan dan sneller verlopen. De diepte van de ontwateringsbasis
zegt iets over de diepte waarop het grondwatervlak nog beinvloed wordt
(zie 2.1). De mate van invloed van de slootafstand en de drainagebasis op
het grondwatervlak wordt sterk bepaald door lokale omstandigheden als
slechtdoorlatende lagen, drainage, grondgebruik, etc. Denk ook bijvoorbeeld
aan diepploegen. Deze lokale factoren zullen waar mogelijk meegenomen
worden bij de beschouwing van de invloed van de verandering in slootafstand en ontwateringsbasis.
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De slootafstand zal worden bepaald door de oppervlakte van een gebied te
delen door de totale lengte aan watergangen in dit gebied. Deze slootafstanden vertegenwoordigen een gemiddelde waarde. In werkelijkheid zullen
in een gebied vele verschillende slootafstanden voorkomen.

2.1.2 Opzet van de beschrijving in de verandering van deont- en
afwatering inde tijd.
In 1919 is het Waterschap van de Baakse Beek opgericht. In die tijd heeft
de ontginning van de moeras-, heide, en veengebieden in snel tempo
plaatsgevonden. Ook een aanzienlijke verbetering van de Baakse Beek en de
Veengoot heeft in die tijd plaatsgevonden (aanleiding tot oprichting van het
waterschap). Vanaf 1919 is informatie voorhanden over waterhuishoudkundige ingrepen binnen het beheersgebied. Voor deze tijd is de informatie
schaars. Daarnaast hebben de maatregelen met het meeste effect in de
periode na 1919 plaatsgevonden. Er is dan ook gekozen voor een beschrijving van de belangrijkste gebeurtenissen binnen de waterhuishouding van
de vroege middeleeuwen tot aan de oprichting van het waterschap, beschreven in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 zal handelen over de waterhuishouding van 1919 tot heden. In dit hoofdstuk zullen de veranderingen in het
waterhuishoudkundig systeem worden benaderd in termen van verandering
in ontwateringsbasis en slootafstand.
Voor het toenmalige Polderdistrict IJsselland is het niet mogelijk gebleken
de veranderingen in slootafstand inzichtelijk te maken wegens gebrek aan
informatie. De verandering van de slootafstand in de tijd gezien, geldt dus
alleen voor het beheersgebied van het toenmalige Waterschap van de
Baaksche Beek. Gezien de ontwikkeling van het waterlopenstelsel binnen
het voormalige polderdistrict en het moment waarop de verbeteringswerken
plaatsvonden, mag verwacht worden dat de veranderingen in de slootafstand in de dezelfde perioden hebben plaatsgevonden als binnen het
Waterschap van de Baaksche Beek.
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3 Veranderingen indeont-enafwatering vandevroege
middeleeuwen tot 1919.
Belangrijk is dat men zich realiseert dat ingrepen in de (natuurlijke) waterhuishouding vaak noodzaak waren, doordat andere alternatieven, zoals
bijvoorbeeld het bewonen van hogere delen, niet meer voorhanden waren.
Pas later werd beinvloeding van de loop van het water "de gewoonste zaak
van de wereld". Dat juist in dit land de natuurlijke waterhuishouding vrijwel
volledig door de mens veranderd en gestuurd is, hoeft niet te verbazen
gezien de lage, vlakke ligging van ons land. In het overgrote deel van ons
land kon door de geringe afstroming via het grondwater en de vlakke
ligging van de gebieden zich een grondwatervlak tot in het maaiveld instellen. Afstroming over het maaiveld was daarbij de belangrijkste afvoermogelijkheid. Bij een geringe helling van het terrein zal deze afvoer door de
laagste delen verlopen, waarbij er nauwelijks echte beeksystemen ontstonden doordat er nauwelijks sprake was van insnijding van deze afvoerende
laagten. Wanneer de afvoer via deze laagten stopte, bleef er vaak toch nog
lange tijd water staan. Wanneer door deze laagten een watergang werd
gegraven, kon de afvoer van stagnant water uit de laagtes worden bewerkstelligd. Door de enorme berging van water in het maaiveld, zullen eventuele stroomgeulen niet erg groot zijn geweest en erg ondiep. Vooral in droge
perioden moet het vrij gemakkelijk geweest zijn de loop van dit soort geulen
te veranderen of te verleggen. Onduidelijk is of met gegraven waterlopen
werd aangetakt op bestaande stroomgeulen van natuurlijke systemen of dat
eerst de natuurlijke systemen zijn aangepakt, waarna hierop werd afgewaterd.

3.1 Ingrepen in het waterhuishoudkundig systeem inde middeleeuwen.
In (lit. 5) wordt de huidige Baakse Beek onder allerlei namen als de Hackfortse Beek, Vordense Beek, Ruurlosche Beek, etc, reeds veelvuldig genoemd. Wat opvalt is de melding van de vele molens aan deze beek,
evenals de ligging van een aantal landgoederen in de nabijheid van de beek
(Hackfort,
't Medler, de Wiersse, Huis Ruurlo). Hierbij bevinden deze
landgoederen zich met name tussen de IJssel en Ruurlo. Juist in dit gebied
bestaat er meer diversiteit in reliëf. Hogere droge delen wisselen elkaar af
met lagere, natte delen. Dit in combinatie met de beekdalbodem van de
(oer)Baakse Beek, die altijd water afgevoerd zal hebben vanuit het zeer
natte Ruurlosche Broek, doet veronderstellen dat dit gebied gunstige
vestigingsmogelijkheden had. Onduidelijk is hoe de beekdalbodem is
omgevormd tot beek. Duidelijk is wel dat deze beek reeds in de middeleeuwen ten behoeve van de watermolens en eventuele bevloeiing gegraven en
opgeleid is (lit. 5, 21). Ook bestaat het vermoeden dat gezien de activiteit
rond deze beek, het veelvuldig vermeld zijn en de grootte van de beek, deze
als de belangrijkste waterloop binnen het beheersgebied, met uitzondering
van het IJsseldal, gezien mag worden.
Dat in de middeleeuwen de eisen die gesteld werden aan het waterbeheer
niet erg op elkaar afgestemd waren, blijkt onder andere uit de stuwing van
de Baakse beek ten behoeve van de watermolens, waardoor de afwatering
van het Ruurlosche broek belemmerd werd. De toenmalige landbouw was
uiteraard niet gebaat bij een op deze functie afgestemde waterbeheersing.
Toch lijkt er geen sprake te zijn geweest van veel invloed vanuit deze
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functie om de waterbeheersing te sturen. In de literatuur wordt voornamelijk melding gemaakt van geschillen ten aanzien van opstuwing van beekpeilen bij molens. Mogelijk dat in die tijd de adel niet erg geïnteresseerd was in
de landbouwmethoden, waardoor het waterbeheer ten behoeve van de
landbouw door de boeren zelf moest worden geregeld en niet op grote
schaal via hoger hand. Dit maakt het moeilijk een indruk te krijgen van de
mate van ontwatering binnen het beheersgebied, daar er weinig informatie
voorhanden is. Ook voor wat betreft het gebruik van vloeiweiden door de
boeren is slechts gedeeltelijk informatie voorhanden (zie ook 3.3). Er is
geen beschrijving gevonden van de manier waarop tijdens de middeleeuwen
ontwaterd werd. Vermoedelijk zal daar waar het echt nodig was, water
oppervlakkig afgevoerd zijn. In die tijd waren immers de lage, natte delen
veelal gras- en hooiland, waardoor de behoefte aan goed ontwaterde
percelen met een zekere ontwateringsdiepte niet erg groot was. Ontwatering zal dus vermoedelijk naar het inzicht van de boer hebben plaatsgevonden.
In het IJsseldal is in de middeleeuwen begonnen met bedijking. De huidige
loop van de IJssel stamt uit ca 1200. De invloed van de IJssel is nog goed
terug te vinden in de geulenstructuur en de kronkelwaarden. Uit oude
notulen van vergaderingen van de diverse polderdistricten in dit gebied (lit.
9) blijkt reeds dat de zorg voor de dijken tot de belangrijkste taken van deze
organisaties behoorde. Over de ontginningsgeschiedenis van dit gebied is
minder informatie voorhanden. Wel wordt duidelijk dat de Grote Beek in de
middeleeuwen de belangrijkste waterloop is geweest, ook gezien de
afmetingen, zoals weergegeven in 1846. Verder heeft ook het IJsseldal tal
van moerassige gebieden gekend, waaronder bijvoorbeeld het Dremptse
Veen. Ook deze zijn reeds in de middeleeuwen voor een belangrijk deel
ontgonnen, waarbij afwateringsloten werden gegraven (lit. 11). Over de
afmetingen van deze watergangen wordt niets vermeld. Wat verder bekend
is dat bij hoge IJsselstanden de uitwaterende sluizen werden gesloten,
waardoor het achterland inundeerde (lit. 12).

3.2 Ingrepen in het waterhuishoudkundig systeem na de middeleeuwen
tot 1919.
Van deze periode is meer informatie voorhanden, zij het fragmentarisch. De
precieze redenen waarom er is ingegrepen in de waterhuishouding is niet
altijd duidelijk, met name niet waarom een bepaalde beek of plaats is
gekozen voor de ingreep. Er zal een opsomming worden gegeven van een
aantal belangrijke ingrepen. Deze kunnen echter niet altijd geheel geplaatst
en in een groter geheel ingepast worden. Deze ingrepen zijn op kaart 2
aangegeven.
Het is bekend dat in de zestiende en zeventiende eeuw rond het Ruurlosche
broek een aantal ontwikkelingen in de waterhuishouding hebben plaatsgevonden. In de zestiende eeuw is in het Ruurlosche broek gegraven met als
doel water af te laten stromen naar de molens in de Baakse Beek. In het
begin van de zeventiende eeuw waren er reeds plannen het Ruurlosche
Broek af te wateren op de Berkel. Er leefde rond die tijd al het idee het
Ruulosche Broek te ontginnen. Dat dit niet zo eenvoudig van de grond
kwam, heeft in belangrijke mate te maken met de waterbehoefte van de
molens (lit. 5).
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Ook is bekend dat de wateroverlast in het Ruurlosche Broek zo nu en dan
toenam vanwege de benodigde stuwpeilen bij de watermolens. De afwatering van het Ruurlosche Broek via de Baakse Beek liet daardoor te wensen
over. Daarnaast wordt ook melding gemaakt van watertekorten. Op 2 mei
1670 bijvoorbeeld, voerde de Baakse Beek te weinig water om de molens in
de Baakse Beek lang genoeg te laten draaien (lit. 5). Helaas is niet duidelijk
of dit het gevolg was van een te grote stagnatie van de afvoer, van droogte
of het gevolg was van toenemende ont- en afwatering elders.
Verder is voor 1818 vanaf de Lichtenvoordese beek de Nieuwe Beek
gegraven, die aansluit op de Baakse Beek onder Ruurlo. Voorheen ging de
Wagender Beek over in de Lichtenvoordese Beek, die door Lichtenvoorde
liep. Vervolgens "verdween" de Lichtenvoordese Beek in het Ruurlosche
Broek en begon de Baakse Beek pas bij de Winkelerhoek, ten zuiden van
Ruurlo (lit. 5).
Begin negentiende eeuw is een belangrijke periode geweest in de waterhuishouding van het Ruurlosche Broek en de zuidelijker gelegen venen. In de
periode 1828-1840 werden de Markegronden verdeeld. Voorheen werden
deze gronden (Ruurlosche Broek) door de boeren gezamelijk gebruikt en
werd er beweid in de zomer, hout gehakt en turf gestoken.
Bij de verdeling van de markegronden is ook de ontginning van deze
gebieden ter hand genomen. In 1833 werd een ontwerp ter verbetering van
de watergangen goedgekeurd (lit. 10). Enkele belangrijke waterhuishoudkundige ingrepen uit die tijd zijn: graven van de Veengoot (ca 1835) naar
de Hissinkbeek, aansluiting van de Zilverbeek op de Veengoot en het
graven van de Heerenvloed.
Vanaf 1833 zijn gaandeweg de ontginningen ter hand genomen. Deze
ontginningen kwamen moeizaam op gang. Pas aan het eind van de negentiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw, kwamen de ontginningen
goed van de grond (lit. 8, 10). In de periode 1833 - 1900 kwam als gevolg
van de ontginningen steeds meer water vrij. Dit water kon onvoldoende
snel via de Baakse Beek afgevoerd worden. Vandaar dat in 1893 reeds
plannen waren voor verbetering van de Baakse Beek en de Veengoot.
Van waterhuishoudkundige ingrepen in het IJsseldal van de middeleeuwen
tot 1919 is weinig melding gemaakt. In 1883 wordt verzocht een sluis te
plaatsen in de monding van de Groote Beek om het bij hoog water binnenstromende IJsselwater te keren (lit. 9).
De indruk bestaat dat in het IJsseldal veranderingen in de ontwatering door
de eeuwen heen het belangrijkste zijn geweest. Veranderingen in de
ontwatering zijn echter slechts beperkt opgetekend.
Om een indruk te krijgen van de afmetingen van het belangrijkste waterlopenstelsel halverwege de negentiende eeuw, worden hieronder de gemiddelde afmetingen gegeven van een groot deel van deze waterlopen binnen
het beheersgebied (zie ook kaart 2). Deze afmetingen zijn in 1846 vastgelegd door Staring (lit. 12).
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Naam watergang

Dremptse Wetering
Hummelosche Beek
(benedenstrooms)
Hallsche Vloed
Oude Zelhemse Vloed
Kleine Beek
Baakse Beek
(tot aan Lichtenvoorde)
Lievelderbeek
Afwatering door Zieuwent
Afwatering langs de Batsdijk
Hissinkbeek, Oude Hissinkbeek
Veengoot, Zilverbeek
Lindensche Laak, Varsselse Laak
Hallerlaak
Zomp, Deldensche Laak
Hengelosche Beek
Oosterwijkse Vloed

gem. bovenbreedte
(m)

gem. diepte
- maaiveld
(m)

0,8
5,0

0,8
1,0

0,7
1,0
1,3
4,0

0,7
0,7
0,9
1,5

0,5
0,4
0,7
1,3
1,7
1,1
0,8
0,6
1,7
1,0

0,5
0,4
0,7
1,0
1,0
0,7
0,7
0,6
0,9
0,9

Duidelijk vallen hier de Hummelosche Beek (Grote Beek) en de Baakse Beek
op als grootste waterlopen. Opvallend is de geringe afmeting van deze
waterlopen. Schijnbaar achtte men dergelijke afmetingen voldoende om een
aanzienlijke verbetering van de waterhuishouding te bewerkstelligen. Het
vermoeden bestaat dat bijvoorbeeld de Veengoot met name bedoeld was
om het op het maaiveld geborgen water af te voeren. Een eventueel
ontwateringsstelsel in die tijd zal logischerwijs even groot en meer waarschijnlijk, kleiner gedimensioneerd zijn geweest dan deze belangrijkste
waterlopen. De gemiddelde diepte van deze belangrijkste waterlopen
bedraagt 0,8 m, de gemiddelde breedte 1,4 m. Wanneer een intensief
detailontwateringsstelsel van enige omvang op een dergelijk afwateringsstelsel moet lozen, zijn de afmetingen ontoereikend. Mede doordat met een
intensief ontwateringstelsel de reactie van het systeem op neerslag versneld plaats vindt en hogere piekafvoeren tot gevolg heeft, zal het vrijkomende water nooit verwerkt kunnen worden door waterlopen met de eerder
genoemde gemiddelde afmetingen. Het is niet erg waarschijnlijk dat in die
tijd het waterbeheer sterk gericht zal zijn geweest op het handhaven van
een bepaalde ontwateringsdiepte in de natte gebieden. Veel eerder zal men
gepoogd hebben het op het maaiveld geborgen water af te voeren. Een
andere aanwijzing hiervoor is het feit dat een aantal van de belangrijke
watergangen in de zomer fungeerde als holle weg. Bij een diepe insnijding
van een gering aantal waterlopen in een dergelijk nat gebied als het Ruurlosche Broek, zou ook in drogere tijden een basisafvoer verwacht mogen
worden. Het gebruik van een watergang als holle weg in de zomer wekt
niet de indruk dat een dergelijke watergang de afvoer verzorgt van een
intensief ontwateringsstelsel in een nat gebied. Verder is bekend dat de
opbrengsten van landbouwprodukten als gevolg van de hoge grondwaterstanden zeer slecht waren. Ook ziekten in gewas en bij het vee wezen
voornamelijk op natte omstandigheden (lit. 8).
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Naar alle waarschijnlijkheid moet de verandering van het hydrologische
systeem in de negentiende eeuw vooral gezien worden in een toenemende
vermindering van het areaal geinundeerd gebied. Het grondwatervlak zal in
de natte gebieden echter nog steeds in het maaiveld gelegen zijn geweest.
Kijkende naar de watergangen die de afvoer moesten verzorgen, rijst het
vermoeden dat erg drastische veranderingen van het hydrologisch systeem
zich niet hebben voorgedaan.
Ontwatering heeft plaatsgevonden. Bekend is dat de eigenaar zorg droeg
voor de afwatering van zijn percelen (lit. 1, 10). Verder is niet bekend of de
eigenaar van een bepaald terrein gebonden was aan regels bij de aanleg van
een "detailafwatering". Aangezien hier in de ter beschikking staande
literatuur geen melding van wordt gemaakt, is het niet ondenkbaar dat een
eigenaar naar eigen inzicht de afwatering ter hand nam. De eigenaar "groef
het water achterna" (mond. med. dhr Klein-Goldewijk, oud medewerker
Waterschap IJssellland-Baakse Beek). Bij het aanleggen van watergangen
werd de natuurlijke afstromingsrichting van het water gevolgd.
Naarmate de bevolkingsgroei in de vorige eeuw sterk toenam, ontstond de
behoefte aan meer landbouwgrond. Geleidelijk is dan ook een toename van
het ontgonnen areaal te zien in de vorige eeuw. Deze ontginningen hadden
ook een verbetering van de afwatering tot gevolg, waardoor naarmate de
vorige eeuw verstreek, een toenemende hoeveelheid water sneller tot
afvoer kwam. Deze ontginningen werden aan het eind van de vorige eeuw
nog eens extra in de hand gewerkt door de uitvinding van de kunstmest.
Men was minder afhankelijk geworden van dierlijke mest (lit. 8, 10).

3.3 Vloeiweiden
Door Baaijens en Zuurdeeg is aangegeven dat het waterbeheer in vroeger
tijden mede afgestemd was op bevloeiing van grasland (lit. 21). De bevloeiing werd als volgt vormgegeven: vanuit veelal opgeleide beeksystemen
werd water in de lager gelegen omliggende weilanden gebracht. Dit water
kon vervolgens afvloeien via de laagst gelegen watergangen, ook wel Laak
genoemd. Bij voorkeur werd kalkhoudend water gebruikt voor bevloeiing
waardoor het land "bemest" werd. De theorie is dat in de Achterhoek
plaatsen met uittredend grondwater, soms bronnen, via watergangen met
elkaar verbonden zijn. Hierdoor had men de beschikking over kwalitatief
goed grondwater. Het meer zure water, afkomstig van hoger gelegen
woeste gronden en heideterreinen werd geweerd door deze gebieden te
omkaderen. De beken van waaruit bevloeid werd, volgen vaak de rand van
(dekzand) ruggen. Hierdoor kan de indruk ontstaan dat het een natuurlijke
meanderende beek betreft. Echter de beek is dan gegraven.
Er zijn zeer duidelijke aanwijzingen voor het bestaan van deze vloeiweiden.
Zowel in het veld als in de literatuur zijn gegevens omtrent het bestaan van
deze vloeiweiden verzameld, niet alleen in de Achterhoek. Het probleem is
echter dat de omvang van deze vloeiweidensystemen niet bekend is.
Onduidelijk is bijvoorbeeld of beekeerdgronden met zavel- of kleidek wijzen
op bevloeiing of dat er hier sprake is van natuurlijke afzettingen. Ook de
hoogteligging van watergangen (opgeleide beek) zou indicatief kunnen zijn.
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De vraag is echter of voldoende nauwkeurige hoogtecijfers voorhanden zijn
om de precieze hoogteligging van de beken te bepalen. Daarnaast kunnen
de beken hoger liggen dan de omgeving door inversie van het landschap.
Inversie wil zeggen dat relatief hoge delen na veranderingen (bijvoorbeeld
door oxidatie van veen) relatief lage delen kunnen worden. Er vindt dan
"omkering" van het reliëf plaats.
Alleen middels een grondige studie van het beheersgebied kan een uitspraak worden gedaan over de omvang van het fenomeen vloeiweide. Een
dergelijke studie heeft reeds plaatsgevonden voor een deel van de landgoederenzone.
Wanneer een nadere studie plaats zal vinden van verschillende gebieden
binnen het beheersgebied, zal verder worden ingegaan op vloeiweiden.
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4 Veranderingen indeont-enafwatering van 1919 tot heden
In deze eeuw hebben de grootste ingrepen in het oppervlaktewaterstelsel
plaatsgevonden. Naast de door het waterschap zelf ter hand genomen
verbeteringswerken, werden ook ruilverkavelingen uitgevoerd. Hierbij werd
op grote schaal ingegrepen in de waterhuishouding. Ook de topografie van
gebieden kon binnen een ruilverkaveling beperkte veranderingen ondergaan
(egalisatie). Hierdoor werden hydrologische processen op microschaal
genivelleerd.
De ontwatering is in deze eeuw zo drastisch aangepakt dat gebieden die
sinds mensenheugenis in de winter inundeerden na uitvoering van werken
nooit meer zijn ondergelopen. Men beschouwde inundatie en wateroverlast
als ongewenst en niet "normaal" en beschikte over middelen dit te "normaliseren". Het zal duidelijk zijn dat de natte gebieden met inundaties tot de
natuurlijke situatie behoorden en dat juist de eisen die aan het grondgebruik
gesteld werden niet overeen kwamen met de natuurlijke potenties van veel
gebieden. De grote veranderingen in waterhuishouding hebben echter grote
welvaart gebracht. In die zin zijn de ingrepen in de waterhuishouding
succesvol geweest. Met name in de jaren zestig (zeer natte jaren) zijn er
nogal wat problemen ontstaan door inundatie en wateroverlast. De indruk
bestaat dat met name na die tijd de verbeteringswerken met kracht ter hand
genomen zijn. De meeste verbeteringswerken stammen uit deze tijd en het
begin van de jaren zeventig.
In dit hoofdstuk wordt in chronologische volgorde omschreven welke
verbeteringswerken in welke periode hebben plaatsgevonden. Per verbeteringswerk en/of ruilverkaveling wordt summier informatie gegeven over de
richtlijnen van ontwerp. De verandering in de ontwateringsbasis zal per
projekt worden vermeld. Voor het voormalige beheersgebied van het
Waterschap van de Baaksche beek zal per projekt de verandering in slootafstand van de periode 1930-1960 ten opzichte van de periode 1960-1990 in
procenten worden gegeven. De huidige slootafstanden worden hierbij
genoemd. De verandering in slootafstand tussen de perioden 1900-1930 en
1930-1960 is niet gegeven, omdat de veranderingen maximaal ca 10 %
bedragen.
De opsomming van de ruilverkavelingen en verbeteringswerken is niet
uitputtend. Niet alle informatie is direkt beschikbaar en hier en daar ontbreekt informatie. Ook heeft het ene verbeteringswerk en/of ruilverkaveling
meer invloed gehad dan het andere. Om die reden is er voor gekozen niet
alle verbeteringswerken op te nemen. De volgende ruilverkavelingen
ontbreken: Vragender, Lievelde en Drempt. Niet opgenomen zijn de verbeteringswerken Lievelde Oost en West.
Op kaart 3 en 4 is een overzicht gegeven van de diepte en de verdieping
van de drainagebasis voor het gehele beheersgebied, voor en na 1950.
Wijzigingen in de loop van de watergangen en in de slootafstand vindt u op
de kaarten 5 t/m 7 en de overlays 1 t/m 3 met bijbehorende overzichtskaart. Deze kaarten worden besproken in hoofdstuk 5.
Alle in dit hoofdstuk voorkomende literatuur en bronnen zijn afkomstig uit
het archief van het Waterschap.

27

4 Veranderingen in ont- en afwatering van 1919 tot heden

4.1 Verbetering van de Baakse Beek en de Veengoot en oprichting van het
Waterschap van de Baakse Beek
Als gevolg van de toegenomen ontginningen in de negentiende eeuw, was
de ontwateringstoestand van de gebieden in en rond het Wolversveen en
het Ruurlosche broek verbeterd. Er kwam meer water in kortere tijd tot
afvoer. Dit water moest worden verwerkt door de Veengoot en de Baakse
Beek (hoofdleiding voor deze gebieden). De dimensies van deze beken
waren te gering om het vrijkomende water zonder opstuwing en overstromingen van omliggende gebieden af te voeren. Reeds in 1893 is het plan
opgevat de beken te verbeteren. Ten einde de verbetering van deze twee
beken op te starten en om verdere knelpunten in het waterbeheer in deze
gebieden op te lossen, is in 1919 het Waterschap van de Baakse Beek
officieel opgericht.
Opvallend is overigens dat bij de Baakse Beek en Veengoot met name werd
gestreefd naar verbetering van de afvoer in de zomerperiode. Ook is bij het
ontwerp bewust de keus gemaakt de beken vooral te verbreden met het
oog op verdroging van de aanliggende gronden! Op basis van metingen
elders is als specifieke afvoer een waarde van 0,5 l/s.ha aangehouden. Ten
einde de afvoer te vergemakkelijken, zijn er in het ontwerp van 1895
bochtafsnijdingen gepland. De lengte van deze afsnijdingen bedroeg
1435m.
In 1925 zijn de plannen ter verbetering van de Baakse Beek en de Veengoot
goedgekeurd. Hierna is gestart met de uitvoering.
In 1928 is begonnen met de verbetering van het secundaire en het kleinere
primaire waterlopenstelsel, zoals bijvoorbeeld de Lindese- en Hallerlaak, de
Oosterwijkse Vloed, etc. Deze verbeteringswerken hebben plaatsgevonden
tot 1940. Gegevens over de verbetering zijn niet gevonden. Wel bleek in
1940 dat de specifieke afvoer voor de hoofdbeken naar toenmalige inzichten 0,5 l/s.ha te klein was. Onduidelijk is of toen ook gekeken is naar de
gewenste drooglegging in de winter. In dat geval zal de specifieke afvoer
van 0,5 l/s.ha voor de zomerperiode inderdaad niet toereikend zijn geweest.
Ondanks de wateroverlast ten gevolge van te klein gedimensioneerde
hoofdbeken, wordt in 1932 reeds geklaagd over toegenomen droogte als
gevolg van de verbeteringen. Dit vormt een aanwijzing voor het sneller
verlopen van de afvoeren, waardoor in de winterperiode grotere hoeveelheden water moesten worden verwerkt en in de zomer minder water ter
beschikking stond.
Buiten de verbetering van de hoofdbeken en secundaire waterlopen heeft
het Waterschap in de jaren 20 veel verzoeken gehad voor kleine verbetering
gen van de ont- en afwatering.
In de periode 1920-1930 is de Veengoot gemiddeld 0,6 m verdiept. Voor
de jaren 20 bedroeg de gemiddelde diepte 1,3 m. Na verbetering 1,9 m. Er
is niet bekend hoe het ontwerp in de periode 1895 - 1920 is gewijzigd.
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4.2 Dichting van de Baakse Overlaat
Door de provincie wordt aangegeven (plan dichting overlaat 1947) dat de
Baakse Overlaat in 1809 is ontstaan. Volgens de provincie was de overlaat
bedoeld om bij dijkdoorbraken van de Rijn het water via de overlaat "van
den Ouden Rijn" en de Baakse Overlaat te lozen op de IJssel. De overlaat
heeft op deze manier nooit gewerkt, maar wel andersom. Dhr Baayens
geeft echter aan dat de overlaat reeds lang bestond en dat de hieruit
voortkomende inundaties militaire doelen dienden.
Door de werking van de overlaat werd bij hoog water zo'n 7600 ha overstroomd. In de periode 1905-1947 zijn er 47 inundaties geweest.
In 1947 zijn er door de Provinciale Waterstaat plannen gemaakt om de
overlaat te dichten. Er waren drie planvarianten. In de plannen is er van af
gezien de Baakse Beek rechtstreeks te bemalen. Dit zou tevens inhouden
dat de beek verbeterd zou moeten worden. Er is gekozen voor een scenario
waarbij de Baakse Beek bemalen wordt bij hoge standen van de IJssel. De
bemaling verzorgt dan de afwatering van ca 3000 ha, de rest van het
gebied kan dan vanwege een hoge ligging vrij afstromen via het Stroomkanaal van Hackfort. Hiermee is voorkomen dat een te groot gebied bemalen
zou moeten worden.
Over de ontwatering van het te bemalen gebied wordt het volgende
gezegd: vanwege de zandondergrond zal een relatief snelle afvoer optreden
(over de klei wordt niet gesproken). Een grondwaterstand van 0,6 m-mv.
voor grasland en 0,8 m-mv. voor bouwland wordt wenselijk geacht. Een
maximaal polderpeil van 0,5 m-mv. wordt voorgsteld. De meeste gronden
liggen hoger waardoor dit geen probleem hoeft te vormen. Hoe men de
gewenste ontwateringsdiepte wil realiseren, wordt niet vermeld.
De afvoercoëfficiënt van het gemaal is als volgt bepaald: als maatgevende
neerslag is een neerslag van 7,6 mm/etm aangehouden. Deze hoeveelheid
treedt gemiddeld 7 maal per jaar op. 7,6 mm/etm geeft een afvoer van
76 m3/etm/ha. Dit komt overeen met een afvoer van 0,88 l/s.ha. Het
bepalen van een afvoercoëfficiënt op deze wijze kan slechts worden gezien
als een zeer globale methode.
Overigens werd in 1959 een rapport uitgebracht over de toestand van de
waterlopen binnen het beheersgebied. Hieruit bleek dat de meeste watergangen veelal te smal en te ondiep waren. Er zou ca 250 km watergang
urgent verbeterd dienen te worden en 400 km minder urgent.

4.3 Verbeteringsplannen
Verbeteringsplan Wiersse/Medler
In dit plan (1972) wordt een aantal op de Baakse Beek en de Veengoot
afwaterende leidingen verruimt en verdiept. De lengte van deze waterlopen
is ingekort om zo een versnelde afvoer te realiseren. De specifieke maatgevende afvoer is gesteld op 1,2 l/s.ha. De gemiddelde verdieping van de
watergangen bedraagt 0,5 m. De maximale verdieping bedraagt hierbij
0,9 m en de minimale verdieping 0,2 m.

29

4 Veranderingen in ont- en afwatering van 1919 tot heden

De huidige slootafstand bedraagt ca 460 m. De slootafstand is sinds 1960
met ca 12 % toegenomen.
Ontwateringsplan Wolversveen en Stuivesand
Dit ontwateringsplan, dat stamt uit 1972, heeft een aanzienlijke verdieping
van de drainagebasis tot gevolg gehad. De gemiddelde verdieping van de
watergangen bedraagt hier 0,6 m. De gemiddelde ligging van de drainagebasis bedroeg 0,8 m. De maximale verdieping van de drainagebasis bedraagt 1,1 m en de minimale verdieping bedraagt 0,3 m. In de huidige
situatie bedraagt de slootafstand ca 509 m. Sinds de jaren zestig is de
slootafstand in dit gebied met ca 35 % toegenomen. Bij het ontwerp is voor
landbouwgrond gerekend met een specifieke afvoer van 1,2 l/s.ha. Voor
bos bedroeg dit 0,6 l/s.ha; een differentiatie van de specifieke afvoer naar
grondgebruik is hier al aangehouden.
Verbeteringsplan van de Grote Beek
In 1962 is de verbetering van deze beek ter hand genomen. Daarbij is
tevens een groot deel van de zijwatergangen verbeterd. Een belangrijke
oorzaak van de slechte afwatering van deze beek was het bochtige tracé.
Als gevolg hiervan vond nogal wat aanzanding en afkalving plaats. Als
specifieke afvoer voor deze beek is 0,85 l/s.ha aangehouden, met daarboven nog eens 80 m3/min aan kwel. Hierdoor komt de specifieke afvoer op
ca 1 l/s.ha. De gemiddelde verdieping van de drainagebasis van deze beek
bedraagt 0,4 m. De diepte voor verbetering bedroeg gemiddeld 1,7 m.
De maximale verdieping bedraagt 0,6 m, de minimale verdieping 0,2 m
Voor de zijwatergangen is een differentiatie aangebracht naar hoogteligging
van de afwaterende eenheden: laag gelegen gebied met veel sloten:
1,1 l/s.ha, het middelhoog gelegen gebied: 0,8 l/s.ha en het hoog gelegen
gebied 0,5 l/s.ha.
De drooglegging in maatgevende omstandigheden werd gesteld op 0,6 0,7 m-mv.
De zijwatergangen zijn gemiddeld 0,5 m verdiept en waren voorheen
gemiddeld 1,0 m diep. De maximale verdieping van deze watergangen
bedraagt 0,8 m en de minimale verdieping bedraagt 0,3 m.
Verbeteringplan van de Veengoot
Voordat zou worden overgegaan tot de ruilverkavelingen Zieuwent-Harreveld en Warnsveld, achtte men het zinvol dat het primaire afwateringsstelr
sel zou worden toegerust op de grote hoeveelheden water die vrij zouden
komen bij verbetering van de watergangen binnen deze ruilverkavelingen.
Dit zou betekenen dat de Baakse Beek en de Veengoot opnieuw verbeterd
moesten worden. Een eerste plan voorzag in de verbetering van de Veengoot en de Baakse Beek, waarbij de Baakse Beek twee omleidingen zou
moeten krijgen bij Hackfort en bij Huis Vorden. Door de technische diensten
van het Waterschap van de Berkel en de Baakse Beek zijn ook plannen
gemaakt voor de afkoppeling van de Baakse Beek richting de Slinge en de
Berkel. Ook kwam van deze technische diensten het idee middels een
koppelleiding (van Heeckerenbeek) de Baakse Beek af te leiden naar de
Veengoot.
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Hiermee zou het Waterschap slechts één hoofdleiding krijgen en kon het
natuurschoon in de Landgoederenzone langs de Baakse Beek gespaard
blijven. Uiteindelijk is voor deze laatste planvariant gekozen. Hierbij zou de
Veengoot verlengd worden tot voorbij Hackfort tot aan het Stroomkanaal
van Hackfort, alwaar de waterverdeling verder plaats kon vinden. Dit nieuw
te graven gedeelte is binnen de ruilverkaveling Warnsveld gerealiseerd in
1967. De rest van de Veengoot is vanaf 1964 verbeterd.
Als specifieke afvoer is 1,0 l/s.ha aangehouden. Omdat de Veengoot als
transportleiding diende, is de verdieping van deze watergang zo beperkt
mogelijk gehouden (gemiddeld 0,4 m) De diepte voor verbetering bedroeg
gemiddeld 1,9 m. De maximale verdieping van de Veengoot bedraagt 0,6 m
en de minimale verdieping 0,3 m. Als droogleggingseis is 0,3 m-mv. voor
de laagste gronden aangehouden. Om zoveel mogelijk water vast te houden
zijn in de Veengoot een aantal stuwen geplaatst.

4.4 Ruilverkavelingen
Ruilverkaveling Hengelo -Zelhem
In deze ruilverkaveling zijn gronden waarbij in de winter de grondwaterstand
ondieper dan 0,4 m-mv. komt, als te nat beschouwd. Binnen deze ruilverkaveling ging het daarbij om 2900 ha. Een differentiatie in specifieke afvoeren
naar grondwatertrap is gemaakt (zie Cult, vad., blz 551). De specifieke
afvoeren variëren van 0,5 tot 1,2 l/s.ha. Als droogleggingsnorm is 0,8 mmv. gehouden bij een half maatgevende afvoer.
De gemiddelde verdieping van de drainagebasis bedraagt 0,4 m. De drainagebasis lag voor uitvoering van de maatregelen op 0,8 m-mv. De maximale
verdieping van de drainagebasis bedraagt 0,8 m en de minimale bedraagt
0,1 m. De slootafstand in dit gebied bedraagt ca 540 m. Dit betekent sinds
de zestiger jaren een toename van ca 6 %
Ruilverkaveling Steenderen
Voor de ruilverkaveling had 900 ha in dit gebied een ontwateringsdiepte
van minder dan 0,4 m-mv. en 200 ha een ontwateringsdiepte van minder
dan 0,2 m-mv. De ruilverkaveling is opgestart in 1975.
De specifieke afvoeren bedragen 0,7 tot 1,5 l/s.ha, waarbij een verhoging
van maximaal 0,5 l/s.ha is aangehouden langs de IJssel (kwel bij hoge
rivierstanden). De drooglegging onder maatgevende omstandigheden is
gesteld op 0,7 m-mv.
De slootdiepte bedroeg voor de ruilverkaveling gemiddeld 1,0 m. Ten
gevolge van de ruilverkaveling heeft een gemiddelde verdieping van 0,4 m
plaatsgevonden. Als maximale verdieping is 0,7 m gevonden en als
minimale verdieping 0,1 m.
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Ruilverkaveling Zieuwent - Harreveld
De specifieke afvoer die voor deze ruilverkaveling is aangehouden, bedraagt
ca 1,0 l/s.ha. In deze ruilverkaveling heeft een gemiddelde verdieping van
de drainagebasis plaatsgevonden van ca 0,5 m. De gemiddelde diepte voor
de ruilverkaveling bedroeg 0,9 m. De maximale verdieping bedroeg 0,9 m,
de minimale verdieping bedroeg 0,1 m.
Een slootafstand van ca 437 m is voor dit gebied vastgesteld, dit is een
toename van ca 37 % ten opzichte van de zestiger jaren.
Voor de ruilverkaveling kende dit gebied een omvangrijk ontwateringsstelsel, bestaande uit kleine ondiepe sloten (tot ca 0,5 m diep). Dit stelsel is
tijdens de ruilverkaveling voor een belangrijk deel gedempt (mond. med. dhr
Klein-Goldewijk). Ook is bekend dat door het veel geringere onderhoud aan
de watergangen vroeger, een aanzienlijke vertraging in de afvoer plaatsvond. Toch vielen ook in dit gebied in droge zomers de watergangen droog.
Ruilverkavelingen Warnsveld (1967), Ruurlo (1981), Aalten (1973) en
Winterswijk-west (1984)
De ruilverkavelingen Lievelde en Vragender zijn niet meegenomen vanwege
de aard van de verbeteringen en de planfase (Lievelde) alsook het gebrek
aan informatie (Vragender) Beide verkavelingen liggen geheel of gedeeltelijk
binnen de ruilverkaveling Winterswijk-west.
Warnsveld: verdieping drainagebasis 0,4 m, ligging van de drainagebasis
voor de ruilverkaveling: 0,9 m-mv. Maximale verdieping bedraagt 0,8 m,
minimale verdieping bedraagt 0,1 m. Huidige slootafstand bedraagt ca
433 m, de toename ten opzichte van 1960 is ca 8 %
Ruurlo: verdieping drainagebasis 0,5 m, ligging van de drainagebasis voor
de ruilverkaveling: 0,8 m-mv. Maximale verdieping bedraagt 0,9 m,
minimale verdieping bedraagt 0,2 m. Huidige slootafstand bedraagt ca
389 m, de toename ten opzichte van 1960 is ca 38 %
Aalten: verdieping drainagebasis 0,6 m, ligging van de drainagebasis voor
de ruilverkaveling: 0,8 m-mv. Maximale verdieping bedraagt 1,2 m,
minimale verdieping bedraagt 0,2 m. Huidige slootafstand bedraagt ca
511 m, de toename ten opzichte van 1960 is 28 %
Winterswijk-west: verdieping van de drainagebasis 0,3 m, ligging van de
drainagebasis voor de ruilverkaveling: 0,9 m-mv. Maximale verdieping
bedraagt 0,7 m, minimale verdieping bedraagt 0,1 m. Huidige slootafstand
bedraagt ca 345 m, de afname ten opzichte van 1960 is ca 15 %
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5 Gevolgen van de veranderingen in de waterhuishouding
De ingrepen van de mens in het ont- en afwateringspatroon heeft belangrijke gevolgen gehad voor de waterhuishouding binnen het beheersgebied.
Met name vanaf de zestiger jaren is er veel ingegrepen en veranderd. In dit
hoofdstuk wordt getracht een beeld te geven van de gevolgen van deze
waterhuishoudkundige ingrepen op met name de grondwaterstanden in het
beheersgebied.

5.1 Verdroging
Wanneer wordt gekeken naar de mogelijke oorzaken van verdroging, zijn er
vele te noemen. Grondwateronttrekking door waterleidingmaatschappijen,
industrie, landbouw (beregening), verstedelijking en uiteraard: de menselijke
ingrepen in het natuurlijke waterlopenstelsel. Zoals al eerder is aangegeven
kennen deze ingrepen een lange geschiedenis. Ook is duidelijk geworden
dat met name de laatste 40 jaar de grootste veranderingen hebben plaatsgevonden in de waterhuishouding. In deze paragraaf zal zeer voorzichtig
een poging worden gedaan inzicht te verschaffen in de mate waarin het
freatisch vlak beinvloed is. Deze voorzichtigheid wordt in acht genomen
omdat - in dit geval - de verlaging van de grondwaterstand afhankelijk is
van een zeer groot aantal factoren die ook nog eens onderling verband
houden. De belangrijkste van deze factoren met betrekking tot de waterhuishouding zijn:
- droogleggingsnormen;
- verdieping van de drainagebasis;
- afvoernormen;
- onderhoud;
- ligging en dichtheid van het waterlopennet;
- stuwing en stuwbeheer;
- drainage;
- gewasverdamping
Als gevolg hiervan kunnen grondwaterstandsverlagingen ontstaan op elke
denkbare schaal. Deze hebben tot gevolg:
- verandering grondwaterstroming(spatronen);
- verandering ligging en grote kwel, intermediaire en infiltratiegebieden;
- droogstand watergangen;
Hierdoor wordt eveneens de kwaliteit van het grondwater beinvloed, met
als gevolg:
- eutrofiëring;
- andere watertypen door andere stromingspatronen;
Merkbaar zijn de gevolgen voor flora en fauna en de ecologie:
- verruiging vegetaties;
- vermindering grondwaterafhankelijke vegetaties;
- boomsterfte;
- nivellering levensgemeenschappen;
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- afname amfibiën en vissen door droogstand en verslechterde
waterkwaliteit;
- sterke afname aan diversiteit van biotopen voor plant en dier;
Met name de gevolgen van ingrepen in de waterhuishouding, zoals verandering ligging kwel-, intermediaire en infiltratiegebieden, verandering waterkwaliteit, etc. kunnen snel maar ook traag verlopen. Omdat veelal niet goed
bekend is hoe de hydrologische systemen functioneren, is het vaak zeer
ingewikkeld in te schatten hoe waterhuishoudkundige maatregelen zullen
ingrijpen in de verdeling en werking van grondwatersystemen. Door dit alles
heen speelt ook nog eens de variatie in het klimaat.
Ondanks dat er niet verder ingegaan zal worden op de waterkwaliteit,
wordt opgemerkt dat bijvoorbeeld door verlaging van de grondwaterstand
en dien ten gevolge een verbeterde luchthuishouding in de bodem, voedingstoffen vrij kunnen komen, waardoor de waterkwaliteit beinvloed wordt en
eutrofiëring op gang kan komen. Waterkwaliteit staat dus niet los van
waterkwantiteit.

5.1.1 Verdrogingsonderzoek Provincie Gelderland
Door de Provincie Gelderland is in 1993 een aantal rapporten uitgebracht
waarin voor Gelderland inzicht wordt gegeven in de mate van verdroging,
gerelateerd aan de verlagingen van de grondwaterstand door de tijd heen
(lit. 2, 3). Op basis van tijdreeksanalyse is de verlaging van de grondwaterstand door menselijke ingrepen en het tijdstip waarop, inzichtelijk gemaakt.
Met name kaart 5d uit het hoofdrapport is veelzeggend (zie kaart 8). Op
deze kaart is te zien welke verlagingen van de grondwaterstand zich hebben
voorgedaan in de periode 1970-1980. In de perioden 1950-1970 en 19801990 hebben zich relatief weinig veranderingen in de grondwaterstand
voorgedaan ten opzichte van de periode 1970-1980. Opvallend zijn de
verlagingen rond grondwaterwinningen in het gebied (onder andere 't
Klooster en Steenderen).
Wanneer deze buiten beschouwing worden gelaten dan variëren de verlagingen binnen het beheersgebied respectievelijk van > 40 cm (1 waarneming), 30 - 40 cm (5 waarnemingen), 20 - 30 cm (ca 14 waarnemingen),
10 - 20 cm (ca 23 waarnemingen), 0 - 10 cm (5 waarnemingen) en 0 cm
(ca 55 waarnemingen). Hierbij gaat het om 103 waarnemingen binnen
38.000 ha. Dit betekent een gemiddelde van ca 1 waamemingspunt per
369 ha.
De reden dat alleen kaart 5d uit het rapport van de Provincie gebruikt zal
worden, is omdat het vertalen van punt- naar vlakinformatie met deze
uiterst nuttige maar geringe informatie van teveel onzekerheden afhangt.
Kaart 5d bevat slechts puntinformatie. De reden dat hoofdzakelijk de
zeventiger jaren in beschouwing zijn genomen is dat in deze periode de
meeste waterhuishoudkundige maatregelen hebben plaatsgevonden,
waardoor deze gemakkelijker te vergelijken zijn met de gevonden verlagingen voor die periode. Uiteraard is dit beeld niet volledig. Kaart 5a geeft dit
volledige beeld wel. Hierop zijn de verlagingen te zien van 1950 tot 1990
(zie kaart 9).
Een kwalitatieve beschrijving wordt gegeven van de mogelijke verbreiding
en oorzaken van de grondwaterstandsverlagingen.

34

5 Gevolgen van de veranderingen in de waterhuishouding

In de volgende tabel is te zien in welk percentage van de waamemingspunten een bepaalde verlaging is waargenomen in de periode 1970-1980.
verlaging
0 cm
0 - 10 cm

% waarnemingspunten
53%
5%

11 - 20 cm

22%

21 - 30 cm

14%

31 - 40 cm

5%

> 41 cm

1%

Opvallend zijn de klassen 0 - 10 cm en > 40 cm.
Gezien de geringe hoeveelheid van voorkomen binnen de waarnemingspunten is de klasse 0 - 10 cm weggeschreven onder de klasse 10 - 20 cm
(worst case). Bij > 40 cm gaat het om 1 waarnemingspunt. Deze wordt
voor het gemak buiten beschouwing gelaten. De volgende tabel ontstaat
dan:
verlaging

% waarnemingspunten

0 cm

53%

10 - 20 cm

27%

21 - 30 cm

14%

31 - 40 cm

5%

Uiteraard kan niet gesteld worden dat de helft van het beheersgebied niet
verdroogd is. Dat is sterk afhankelijk van de plaats waar de verlagingen zich
voordoen.
De bij het verdrogingsonderzoek behorende kaartenmap bevat gedetailleerde kaarten met de waarnemingspunten, zoals ook aangegeven op kaart 5e
van het hoofdrapport van het verdrogingsonderzoek van de provincie. Op
deze kaarten is goed te zien welke peilbuizen nabij nieuw gegraven of
verbeterde watergangen liggen. Bij 8 waarnemingspunten is dit het geval.
De verlagingen voor deze punten variëren van 20 tot 50 cm. Het is zeer
waarschijnlijk dat de verlagingen op deze plaatsen rechtstreeks verband
houden met de aanleg of verbetering van de nabij gelegen watergang.

5.1.2 Verspreiding van de verdroging binnen het beheersgebied
Wanneer wordt gekeken naar de plaatsen waar verlagingen van de grondwaterstand optreden binnen het beheersgebied, doen zich enkele opvallende zaken voor. Een cluster van verlagingen bevindt zich ter plaatse van het
dekzandplateau Hengelo - Zelhem. Dit gebied vormt een belangrijke infiltratiegebied en de scheiding tussen het hoger gelegen oostelijk deel en het
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westelijk deel van het centrale bekken (lit. 20). Aan de westkant wordt dit
plateau aangesneden door verbeterde watergangen.Een toename van de
drainage in dit gebied door een verbeterde oppervlaktewaterafvoer is een
gevolg geweest van de verbetering van het stroomgebied van de Grote
Beek. Door de versnelde afvoer van oppervlaktewater en een verdieping
van de watergangen wordt de grondwaterstand sneller verlaagd en kan
afvoer van grondwater tot een dieper niveau plaatsvinden. Een ander
belangrijk punt is dat in het IJsseldal grof zand dicht onder het maaiveld te
vinden is (plaatselijk minder dan 1 m). Een verandering in de ontwateringsbasis en verbetering van de afvoer werkt dan relatief snel door in de
grondwaterstand.
Gezien de verbreiding van de verlagingen kan hier mogelijk gesproken
worden van een aanzienlijke verdroging. In hoeverre deze situatie geheel
gestabiliseerd is, is niet duidelijk. Wel is te zien dat in de jaren tachtig (kaart
5e van het provinciale onderzoek) er voor de meeste waarnemingspunten
geen verlagingen meer worden gevonden. Ondanks dat in dit gebied in veel
waarnemingspunten verdroging is geconstateerd, zullen ook lokale maatregelen in de waterhuishouding hieraan bijgedragen hebben, bijvoorbeeld
aanleg van drainage.
De relatief grote gebieden met meerdere aanliggende waarnemingspunten
waar verdroging is gekonstateerd en die duidelijk te begrenzen zijn als
grondwatersysteem, worden als regionaal verdroogd aangemerkt. De meer
verspreid liggende waarnemingspunten met verdroging, afgewisseld met
waarnemingspunten zonder verdroging en niet samenvallend met een
grondwatersysteem, worden als lokaal verdroogd aangemerkt (lit. 20).
Aanzienlijke verdroging doet zich mogelijk ook voor in de gordel van rivierduinen langs de Oude IJssel (onder andere de Kruisbergse Bossen) Ook hier
gaat het om een hoger gelegen gebied, vergelijkbaar met dat van het
plateau. Wel is het, gezien het aantal waarnemingen, slechts een vermoeden dat het hier gaat om regionale verdroging.
Opvallend zijn overigens ook de verlagingen aan de rand van het Oostnederlands plateau. Ook hier geldt dat vrijwel niet te bepalen is of het hier gaat
om verdroging met een grote verbreiding of lokale verdroging. Het is niet
ondenkbaar dat een belangrijk deel van de inundaties zich voorheen voordeden aan de rand van het plateau, omdat zich hier een aanzienlijke terreinknik bevindt en het snel afstromende water vanaf het plateau op dit punt
sterk geremd werd. Hier verzamelde zich dan het water. Mogelijke inundaties kunnen in belangrijke mate bijgedragen hebben aan het nivo van de
grondwaterstanden. Bij het verbeteren van de watergangen in dit gebied,
doen inundaties zich niet meer voor. Mogelijk dat dit een aspect is wat in
belangrijke mate heeft bijgedragen aan de verdroging.
De verdroging in de rest van het beheersgebied is waarschijnlijk ontstaan
door ingrepen in de waterhuishouding met een plaatselijke invloed en wordt
gezien als lokale verdroging. Wanneer de ca. 18 waarnemingspunten van
de hiervoor beschreven verdroging van het plateau van Hengelo - Zelhem
en de Kruisbergse Bossen niet meegerekend wordt, blijven er 78 waarnemingspunten over waarmee een inschatting kan worden gemaakt van de
lokale verdroging.
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verlaging

% waarnemingspunten

0 cm

62%

10 - 20 cm

21%

21 - 30 cm

13%

31 - 40 cm

4%

Wanneer deze tabel vergeleken wordt met de vorige blijkt reeds dat een
realtief groot aandeel in grotere verlagingen zich op het plateau van
Hengelo - Zelhem en de Kruisbergse bossen hebben voorgedaan.
Wanneer wordt gekeken naar de resterende waarnemingspunten dan valt
op dat de waarnemingspunten zonder verlaging en met geringe verlaging
( 0 - 1 0 cm) zich voor het grootste deel bevinden op de lage gronden. Onder
andere op de beekeerd- vlakvaag en veldpodzolgronden. Het resterende
deel van de waarnemingen zonder en met verlaging, doen zich evenredig
verspreid voor op alle gronden. Hierbij valt echter op dat in het oostelijk
deel van het centrale bekken tussen Lichtenvoorde, Ruurlo en Zelhem, de
hogere delen als meer verdroogd naar voren komen. Onder andere bij leemarme veldpodzolgronden omgeven door beekeerdgronden is dit waarneembaar. Verder is, zoals eerder vermeld, de waterhuishoudkundige situatie
nabij enkele waarnemingspunten drastisch veranderd. Dit maakt verlagingen
ter plaatse van dergelijke waarnemingspunten verklaarbaar.
Ook in het IJsseldal zijn de waarnemingen van verlagingen gelegen op
hogere gronden, bijvoorbeeld enkeerden, ooivaaggronden, etc. Meestal zijn
dit ook de lichtere gronden. Slechts 1 waamemingspunt in dit gebied
bevindt zich op een laaggelegen oude rivierklei. Hier is geen verlaging
geconstateerd. Gezien de ligging van veel waarnemingspunten op hoger
gelegen, lichte gronden en het aantal waarnemingspunten, is er geen
duidelijk beeld te krijgen van de verlagingen in de lagere delen van het
gebied. Een aantal van de waarnemingen liggen in dit gebied in de nabijheid
van verbeterde waterlopen.
Op de kaarten uit de kaartenmap van het verdrogingsonderzoek van de
provincie Gelderland zijn de verlagingen in de zomer- en winterperiode apart
aangegeven. Men zou verwachten dat in het IJsseldal de verlagingen zich
met name in de winterperiode voordoen (verbeterde afvoer) en dat in de
zomerperiode de verlagingen geringer zijn als gevolg van kwel in dit gebied.
Het blijkt echter dat grotere verlagingen in de zomerperiode dan in de
winterperiode voorkomen, maar ook dat op andere plaatsen grotere verla^
gingen in de winterperiode dan in de zomerperiode voorkomen. Gezien het
aantal waarnemingspunten en de spreiding van de verlagingen in zomer en
winter, kan er geen uitspraak gedaan worden over de aanwezigheid van
kwel in relatie tot de verlagingen. Waarschijnlijk is de kwel niet overal
omvangrijk genoeg om een duidelijk verband te vinden met de geconstateerde verlagingen.
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In de landgoederenzone doen zich enkele aanzienlijke verlagingen voor. Ook
hiervoor geldt dat de waarnemingspunten bijna alle op hoge gronden liggen.
Langs de Veengoot zijn de meeste waarnemingspunten gelegen op de lage
gronden. Op deze lage gronden worden vrijwel geen verlagingen geconstateerd. De eventuele drainerende invloed van de Veengoot is niet uit de
waarnemingspunten te halen. De aanleg en het beheer van deze watergang
zijn gericht op de transport functie en niet op een afwaterende functie. Dit
kan het feit dat geen verlagingen zijn geconstateerd, verklaren.
Een opvallend verschijnsel doet zich voor in het gebied Baak - Wichmond Hengelo. Buiten de kern van Wichmond (mogelijk grondwaterwinning) zijn
in dit gebied geen verlagingen geconstateerd. Alle waarnemingspunten in
dit gebied zijn gelegen op lage gronden. Ook zijn vrijwel alle waarnemingspunten op enige afstand van verbeterde watergangen gelegen. Dit gebied is
relatief vlak, waarbij de zandondergrond zich relatief dicht onder het
maaiveld bevindt (ca 1 m of minder). Gezien de bodemopbouw en de
ligging mag hier een aanzienlijke grondwateraanvoer (kwel) en een beperkte
grondwaterafvoer worden verwacht (lit 20, blz 15). Dit heeft bijgedragen
aan het feit dat geen verlagingen zijn geconstateerd.
De waarnemingspunten op het Oostnederlands plateau bevestigen het
vermoeden dat de hydrologie van dit plateau mogelijk slechts ten dele
interacteert met de hydrologie van het veel lager gelegen oostelijk deel van
het centrale bekken. Waar zich aan de voet van het plateau aanzienlijke
verlagingen voordoen, worden op korte afstand op het plateau geen
verlagingen aangetroffen. De Tertiaire afzettingen spelen hierbij naar alle
waarschijnlijkheid een belangrijke rol als hydrologische barrière. Verder zijn,
net als in het oostelijk deel van het centrale bekken, de verlagingen te
vinden op zowel hoge als lage gronden.
In het freatisch watervoerende pakket binnen het beheersgebied zullen de
effecten van waterhuishoudkundige ingrepen snel doorwerken. Mede ook
omdat watergangen worden gegraven en verbeterd in meestal droge
omstandigheden. Wanneer dan weer afvoer optreedt in de verbeterde
situatie, is het hydrologisch systeem direkt aangepast aan de nieuwe
situatie. De effecten (grondwaterstandsverlagingen) van een gebied met
een verbeterde waterhuishouding op omliggende gebieden kan enige tijd
duren.
Uit de door de Provincie vervaardigde kaarten kan redelijk nauwkeurig de
plaats van de peilbuizen worden bepaald. Wanneer de ligging hiervan wordt
geprojecteerd op de bodemkaart, valt op dat de meeste waarnemingspunten
met verdroging liggen op koppen en ruggen van enkeerdgronden, zavelgronden, duinvaag- en haarpodzolgronden. Ook veldpodzolgronden gelegen
binnen vlakken van beekeerdgronden laten verdroging zien. Daarentegen
laten de aaneengesloten vlakken van beekeerd-, vlakvaag- en veldpodzolgronden de minste verdroging zien.
Bij een verbetering van de afvoer en een verdieping van de drainagebasis
van watergangen, zal een sterkere grondwaterstroming plaatsvinden in de
richting van de ontwateringsmiddelen. In de nivellering van de nieuw
ontstane potentiaalverschillen zullen de grondwaterstanden zich onder een
nieuw verhang instellen.
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Een verklaring voor de verdroging van met name de hogere delen is gelegen
in het feit dat er nogal wat ruggen en flanken van ruggen zijn doorsneden.
In een natuurlijk beekdal wateren de hogere delen af op het dal. Bij een
voldoende groot hoogteverschil, zal er een kontinue grondwaterstroom
(flux) plaatsvinden van de hogere naar de lagere delen. Bij een ontwatering
van de aan het beekdal grenzende gronden wordt deze grondwaterstroom
doorsneden en "afgetapt". Doordat de grondwaterstand in de hoge delen
nog altijd hoger is dan in de lage delen, zal er water blijven toestromen naar
het beekdal. Deze flux zal echter geringer zijn doordat een deel van dit
grondwater wordt afgevoerd door het op de flanken gelegen ont- en
afwateringsstelsel. Enige aanvulling van de lage delen ten gevolge van de
flux blijft bestaan. Dit betekent dat met name de hoogste delen als belangrijke "waterleverancier" te kampen krijgen met verlaging van grondwaterstanden en verdroging. Een dergelijke daling van grondwaterstanden zal
tevens tot gevolg hebben dat de berging van de gebieden waar grondwaterstandsverlagingen zijn opgetreden, is toegenomen.
Verwonderlijk is dat binnen het beheersgebied ook grotere gebieden
voorkomen waar verdroging nauwelijks een rol speelt. Ook in deze gebieden
hebben aanzienlijke verbeteringen van de afvoer en verdiepingen van de
drainagebasis plaatsgevonden. Een verklaring hiervoor is dat er in deze
gebieden voeding van het grondwatersysteem in de vorm van kwel een rol
speelt (lit. 20). Met name in het gebied tussen Vorden - Baak - Hengelo valt
op dat geen verdroging is waargenomen. Met de bestaande stuwen kan in
dit gebied een redelijk hoog peil lang gehandhaafd blijven, zodat verdroging
in de zomerperiode wordt tegengegaan. Voor veel andere gebieden binnen
het beheersgebied geldt dat verdroogde en niet verdroogde lokaties elkaar
afwisselen. Met name binnen het gebied tussen Ruurlo - Zelhem - Lichtenvoorde valt dit op. Door de sterke verbetering van de afwatering vormt de
afvoer van grondwater via het oppervlaktewater geen belemmerende factor
meer. De belangrijkste factor die van invloed is op de hoogte van de
grondwaterstand, is de bodemweerstand van moment tot moment en van
plaats tot plaats. Gezien de slootafstanden in dit gebied (ca 480 m) en het
vaak lemige karakter van de ondergrond, kunnen de grondwaterstanden
nog steeds op deze lagere, lemige gronden tot in het maaiveld stijgen. Ook
volgen de watergangen in dit gebied niet alle laagtes, zodat, gezien het
relatief vlakke gebied, een trage afvoer van grondwater uit deze lage
gebieden naar het oppervlaktewater een feit is. Meer algemeen voor het
beheersgebied geldt dat er ten gevolge van het verschil in grondwaterstanden tussen deze hoge en lage gronden een drukverschil aanwezig is, dat er
zorg voor draagt dat de grondwaterstanden op de lage gronden gemakkelijker op peil blijven; een kontinue flux naar deze lagere delen is dan aanwezig. Dit alles heeft waarschijnlijk tot gevolg dat met name de lagere gronden
aanzienlijk minder verdroogd zijn, wanneer men kijkt naar daadwerkelijke
grondwaterstandsverlagingen. Wel zal als gevolg van een afname van het
potentiaalverschil van het grondwater tussen hoge en lage delen, een
vermindering van de flux zijn opgetreden. Hierdoor zal veel minder lithotroof
grondwater de wortelzone bereiken. De invloed van regenwater in het
profiel wordt daarmee groter. Ook kan de flux dermate verzwakt zijn dat
daarmee in de zomerperiode de verdamping de flux overteft en er in deze
periode (geringe) grondwaterstandsverlagingen optreden in de lage delen.
Ook kan waargenomen worden dat door verdere ontwatering van de lage
delen de flux verder toe kan nemen omdat het potentiaalverschil (tijdelijk
vergroot is.
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Het probleem is dan echter wel dat deze tlux zich manifesteert in de vorm
van kwel in de sloten en niet of in veel mindere mate in de wortelzone. Het
vermoeden bestaat dat deze processen vooral een rol spelen in het westelijk
deel van het centrale bekken en aan de rand van het Oostnederlands
plateau en in mindere mate in het IJsseldal (zie lit 20, kaart 1). In het
IJsseldal is er op veel plaatsen door voeding vanuit het diepe grondwater
een aanzienlijke flux aanwezig. Toch zijn ook hier verlagingen van de
grondwaterstand gerealiseerd in zowel hoge als lage delen met alle gevolgen van dien. Met name het verplaatsen van kwel van het maaiveld naar de
sloten door verdieping van de drainagebasis zal hier een belangrijke rol
spelen. In het westelijk deel van het centrale bekken is de ontwatering van
de hogere delen naar alle waarschijnlijkheid een belangrijke oorzaak van de
verdroging. In het oostelijk deel van het centrale bekken is er nauwelijks
sprake van verschillen in stijghoogten die voldoende groot zijn om een
kontinue flux op gang te houden. In de zomer vindt vanuit dit gebied niet of
nauwelijks afvoer van water meer plaats. De door het neerslagoverschot in
de winter ontstane lokale opbollingen van het grondwater, hebben voor
deze periode echter wel een versterkte flux naar de lagere delen tot gevolg.
Infiltratie en kwel wisselen elkaar in dit gebied op veel plaatsen af. Hier
zullen het normaliseren van veel watergangen, waarbij flanken van ruggen
zijn aangesneden en de verbetering van de afvoermogelijkheden de belangrijkste oorzaken zijn van de verdroging.
Ondanks dat dus op veel lagere gronden geen grondwaterstandsverlagingen
zijn gekonstateerd, zal er in veel gevallen toch een verandering van de
waterkwaliteit hebben plaatsgevonden door het afnemen van de flux van
hoge naar lage delen. Ook de plaats waar deze flux zich in de vorm van
kwel manifesteert is veranderd. Door een toename van de regenwaterinvloed in het profiel, alsmede allerlei andere lokale invloeden, zoals onder
andere bemesting, zullen de veranderingen in de grondwatersystemen een
negatieve invloed hebben gehad op de natuurwaarden. "Doorstroming" van
de ondergrond in gebieden met kwelwater vindt in veel gevallen niet meer
plaats.
Uiteraard is de voorspelling van het verdrogingsproces en van de verbreiding ervan in veel gevallen uiterst moeilijk doordat een aantal factoren die
van belang zijn voor de mate waarin verdroging optreedt, niet te zien zijn.
Een voorbeeld hiervan is de bodemopbouw. Zo zijn in de bodem van
watergangen bij afvoer "wellen" te zien. Op die plaatsen treedt het nodige
grondwater uit, zoveel dat zanddeeltjes in beweging komen. Deze wellen
zijn vaak verbonden met lagen van beter doorlatend materiaal (preferente
stroombanen). Binnen deze banen stroomt het grondwater sneller dan in de
direkte omgeving. Via deze stroombanen kan belangrijk meer afgevoerd
worden dan door aanliggende gronden. In hoeverre deze preferente stroombanen een rol spelen in de doorwerking van peilveranderingen in het open
water naar grondwaterstanden, is niet bekend. Het is echter niet ondenkbaar dat dergelijke stroombanen een rol spelen bij de verbreiding van de
verdroging op lokale schaal.
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5.2 Oorzaken van verdroging door waterhuishoudkundige ingrepen
In paragraaf 5.1 en 5.2 is een kwalitatieve beschrijving gegeven van de
verdroging binnen het beheersgebied. Terloops zijn ook reeds een aantal
oorzaken aangedragen. In deze paragraaf worden de oorzaken, voor zover
die toe te schrijven zijn aan de veranderingen in de waterhuishouding,
besproken.

5.2.1 Afvoernormen.
De invloed van ingrepen in het waterhuishoudkundig systeem op het
grondwater, kunnen in belangrijke mate worden verklaard uit de gehanteerde afvoernormen. Deze normen dienen als randvoorwaarde voor het
ontwerp; de hoeveelheid af te voeren water bepaald de afmetingen van de
watergang. Dit hoeft geen probleem te zijn wanneer aanpassing van
watergangen in de breedte had plaatsgevonden en minder in de diepte. Uit
economische overwegingen is het echter lonend de watergang zo diep
mogelijk te ontwerpen. Dit heeft er toe geleid dat een te groot veronderstelde afvoer(coëfficiënt) een te grote diepte van de watergang tot gevolg had.
Hoe en wanneer deze afvoernormen ontstaan zijn is niet achterhaald. De
eerste melding van een afvoernorm wordt gemaakt in de plannen voor de
verbetering van de Baakse Beek en de Veengoot in 1895. Daar baseerde
men de norm op metingen in vergelijkbare gebieden. Later zijn een aantal
methoden ontwikkeld ter bepaling van deze afvoernormen. Voor verbeteringswerken binnen het beheersgebied, zowel tot stand gebracht door het
waterschap en binnen ruilverkavelingen zijn afvoercoëfficiënten aangehouden van 0,5 tot 1,5 l/s.ha, waarbij voor het merendeel van de verbeterde
waterlopen een coëfficiënt van 1,0 l/s.ha is aangehouden. Het is bij de
meeste verbeterings-werken onduidelijk met welke methode deze coëfficiënten bepaald zijn. Wel is duidelijk dat bij de eerste verbeteringswerken in
de jaren zestig en begin jaren zeventig uit werd gegaan van één coëfficiënt
voor het gebied waarin de werken gepland waren. Het vermoeden is dat
deze norm(en) empirisch bepaald zijn. Later hebben allerlei aanpassingen
van deze normen plaatsgevonden. Meer recentelijk is men meer gaan
ontwerpen met coëfficiënten die gedifferentieerd zijn naar bijvoorbeeld de
ontwateringstoestand, de grondwatertrap, en de hoogteligging van de
verschillende gebieden. Deze differentiatie wordt door Blaauw gegeven in
factoren
Deze factor (a) kan worden ingevuld in de formules:
q=a(0,533-0,05logF). F>10.000ha
q=0,333a
Hierbij is

F< 10.000ha
q: afvoercoëfficiënt in l/s.ha
F: oppervlakte in ha

Verder geldt: a = £ Fa / £ F
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Oostra (zie Blaauw) gaf voor a de waarde 1 t/m 4. Deze factoren gelden
voor de volgende situaties:
1
2
3 en 4

relatief hoogst gelegen gebieden, geen sloten. De wintergrondwaterstand ligt lager dan 1,4 m-mv.;
bijvoorbeeld hoge zandbouwlanden, incidentele sloten, wintergrondwaterstanden variërend van 0,7 tot 1,4 m-mv.;
de wintergrondwaterstanden zijn kleiner dan 0,7 m-mv. De
factor is mede afhankelijk van de gewenste ontwateringsintensiteit.

In het Cultuurtechnisch Vademecum is een vergelijkbare methode gegeven.
Hier is echter de afvoercoëfficiënt gerelateerd aan de Gt's (zie blz 780,
tabel 1.1.2.).
Ter vergelijk hieronder de waarde van q volgens Blaauw en volgens de tabel
in het Cultuurtechnisch Vademecum
Blaauw, q = : 0,333 a
q(l/s.ha)
(a = 0,31)
a=1
0,33
a=2
0,67
a=3
1,00
a=4
1,33
(a = 5)

CultULirtechnisch Vademecum
q(l/s.ha)
0,10
0,33
0,67
1,00
1,33
1,67

De waarden voor q kennen in het Vademecum een toevoeging ten opzichte
van Blaauw voor drainagebehoeftige gronden op Gt I, II en III
(q = 1,67 l/s.ha), en voor bosgebieden en gronden zonder zichtbare afvoer
met Gt VII (q = 0,1 l/s.ha).
Het zal duidelijk zijn dat de methode van Blaauw de nodige subjectiviteit
met zich meebrengt, zeker bij de keuze van een bepaalde a factor. Daarnaast is onduidelijk of de aanpassing en differentiatie van de coëfficiënten
via de a-factor of via de indeling in het Cultuurtechnisch Vademecum
empirisch is bepaald of ingeschat is op basis van ervaring. Dit laatste is het
meest aannemelijk. Het is natuurlijk verwonderlijk dat een afvoer steeds met
0,33 toeneemt, terwijl elke situatie verschillend is.
Ondanks dat de inschatting van de afvoer op basis van deze normen als
zeer globaal gezien moet worden, zijn deze normen toch wijd verbreid
toegepast. Als verklaring hiervoor kan het gebrek aan meetgegevens
aangegeven worden, waardoor meer uitgebreide berekeningsmethoden ter
bepaling van de afvoer niet toegepast konden worden. Daarnaast geldt dat
de inzet was: "inundatie nooit meer". Hierdoor heeft men deze ruime,
gemakkelijk te hanteren normen gebruikt.
Aangezien er nog steeds in veel gevallen een beperkte hoeveelheid meetgegevens voorhanden is, is het moeilijk de normen te verifiëren. Daarbij wordt
er veelal in de grote, primaire watergangen gemeten. Hierdoor wordt niet
duidelijk hoe de afvoeren zich op kleinere schaal voordoen. Door transformatie en weerstanden in het waterlopennet wordt dit beeld vertroebeld.
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Het zal duidelijk zijn dat bij een dergelijke subjectieve inschatting van
afvoercoëfficiënten al snel grote afwijkingen kunnen ontstaan. In het
volgende voorbeeld wordt dit geïllustreerd.
Gebiedsgrootte bedraagt 1.000 ha, waarvan:
250 ha met Gt III
q = 1,33 l/s.ha;
500 ha met Gt V/VI
q = 0,67 l/s.ha;
200 ha met Gt VII
q = 0,33 l/s.ha;
50 ha met > Gt VII
q = 0,10 l/s.ha.
Gemiddeld bedraagt q 0,74 l/s.ha
Wanneer wordt gerekend met één afvoercoëfficiënt voor het gehele gebied
van 1,0 l/s.ha, is de afwijking 26%. Daar komt nog bij dat de methoden zelf
zeer globaal zijn. Een uiteindelijke fout kan dus nog beduidend meer zijn dan
een kwart van de ingeschatte afvoer.
Verificatie van de afvoercoëfficiënt van het stroomgebied van de Veengoot
geeft eveneens een duidelijk beeld van de afwijking in de werkelijk optredende afvoer en de aangenomen afvoer. Bij ontwerp is 1,0 l/s.ha aangehouden. Door de Grontmij (lit. 4) is op basis van de gemeten dagafvoersommen
een afvoercoëfficiënt bepaald van 0,8 l/s.ha. De afwijking bedraagt hier
20%.
Gewapend met de kennis dat elke hydrologische eenheid (stroomgebied,
grondwatersysteem, etc.) zijn specifieke hydrologische kenmerken heeft,
die al op perceelsniveau kunnen verschillen, zal het niet verwonderlijk zijn
dat met toepassing van bovengenoemde normen gebiedskenmerkende
hydrologische processen genivelleerd zijn. Verdroging is onder andere te
verklaren doordat enerzijds een overschatting van de afvoeren heeft
plaatsgevonden en anderzijds er veelal geen rekening is gehouden met
verschillen binnen hydrologische systemen. Denk hierbij aan bodemkundige
variatie, ligging van grondwatersystemen ten opzichte van regionale
grondwatersystemen, reliëf, etc.

5.2.2 Drooglegging.
Een andere voorwaarde bij ontwerp is de drooglegging. Hoe en wanneer de
waarden voor de drooglegging zijn geformuleerd is onduidelijk. Aannemelijk
is ook hier dat op basis van waarnemingen "vuistregels" zijn ontstaan voor
de te hanteren droogleggingen bij diverse vormen van grondgebruik.
Daarnaast speelt de diepteligging van drainage een belangrijke rol. De
diepte van de drains liggen voor de meeste vormen van grondgebruik rond
0,8 tot 1,2 m-mv. Deze draindieptes zijn berekend voor maatgevende
omstandigheden.
Bij maatgevend hoogwater worden voor de drooglegging waarden gegeven
variërend van 0,5 tot 0,6 m-mv. Bij normaalwater varieert dit van 0,85 m
tot 1,3 m. Bij hantering van deze droogleggingen is de afwatering van de
drains gewaarborgd. Het probleem is echter wel dat door de relatief diepe
watergangen de ontwatering tot op relatief grote diepte beneden maaiveld
kan doorgaan.
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Als gevolg van de geringe afmetingen van en weerstanden in de waterlopen, zoals meanders, begroeiing en andere obstakels, konden voor de jaren
zestig de peilen tot aan het maaiveld stijgen en inundaties optreden.
Vervolgens werd dit water relatief traag afgevoerd. Door de relatief geringe
diepte van deze watergangen, hield de oppervlaktewaterafvoer bij een veel
hoger grondwaternivo op. In het onderstaande voorbeeld wordt het effect
van een grotere drooglegging en diepere watergangen duidelijk gemaakt.
De gemiddelde diepte van het secundaire afwateringsstelsel voor de
zestiger jaren bedroeg ca 0,9 m. Nu is de diepte van deze watergangen ca
1,4 m. In maatgevende omstandigheden trad voor de zestiger jaren in een
aantal gebieden nogal eens inundatie op. Er wordt vanuit gegaan dat in
deze tijd de drooglegging gemiddeld enkele decimeters bedragen zal
hebben: er wordt uitgegaan van 20 cm. De drooglegging nu bedraagt ca
60 cm in maatgevende omstandigheden. Uit mondelinge mededelingen blijkt
dat het secundaire stelsel in augustus/september droogviel. Tegenwoordig
is dit rond eind mei reeds het geval. Dit betekent dat de drooglegging in het
voorjaar extreem vergroot is.
Zeer indicatief kan worden gesteld dat voor de zestiger jaren het oppervlaktewaterpeil daalde van 0,2 m-mv. tot 0,9 m-mv. in ca 9 maanden. Dit is
een daling van ca 7 cm/maand. Tegenwoordig daalt het peil van 0,6 m-mv.
tot 1,4 m-mv. in 5 maanden. De daling per maand wordt dan 16 cm.
Naast dat het oppervlaktewaterpeil tegenwoordig stuctureel dieper gelegen
is, is het niet ondenkbaar dat in veel gevallen de afvoer 2 maal zo snel of
zelfs nog sneller is dan voor de jaren zestig. Het zal duidelijk zijn dat deze
veranderingen in het waterlopenstelsel in ruimte en tijd een belangrijk effect
hebben gehad op de ligging van het grondwatervlak. Mede hierdoor is
verdroging ontstaan.

5.2.3 Stuwing
In het kader van de verbeteringswerken zijn ca 80 landbouwkundige
stuwen gebouwd (zie kaart 10). Met deze stuwen (overwegend klepstuwen) kan water vastgehouden worden. De mate van stuwing van deze
stuwen kan berekend worden. Daarmee kan aangegeven worden hoe ver de
invloed van een stuw reikt en hoe groot het invloedsgebied is. Op kaart 10
is dit te zien. De invloeds gebieden die op kaart 10 zijn aangegeven gelden
voor de zomerperiode waarin geen waterafvoer plaatsvindt en de waterstand bovenstrooms van de stuw gelijk is aan de kiepstand van de stuw. In
zo'n geval mag de waterspiegel achter de stuw horizontaal verondersteld
worden. Daar waar bovenstrooms van de stuw de waterspiegel de bodem
snijdt, houdt de invloed van de stuw op. Dit betekent dat de verder bovenstrooms gelegen watergang vrij af kan wateren. Het bepalen van de invloedsgebieden van de stuwen op deze manier verschaft inzicht in de
hoeveelheid watergangen die blijven draineren/infiltreren tot de watergang
droog staat. Dergelijke ongestuwde en tevens verbeterde watergangen
leveren een belangrijke bijdrage aan de verdroging. Bij overlapping van de
invloedsgebieden van de stuwen kan veel beter een peil worden ingesteld
en worden gehandhaafd.
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Verder is een nadeel van de huidige stuwen in termen van verdroging dat
het effect van de stuw, wanneer de invloedsgebieden van de stuwen niet
overlappen, vrij plaatselijk is. Bij meanderende, matig onderhouden watergangen, zoals vroeger aanwezig binnen het beheersgebied trad veelal over
grote delen van de watergangen stuwing op. Een hoger peil in het grootste
deel van het beheersgebied was hiervan het gevolg. Andere vormen van
opstuwing zoals bijvoorbeeld te kleine duikers en vaste stuwen zijn niet op
de kaart aangegeven. De opstuwing die door dergelijke obstakels wordt
veroorzaakt, heeft meestal niet het doel water te conserveren en is derhalve
weggelaten. Wanneer meer in detail wordt gekeken naar deelgebieden
binnen het beheersgebied, zullen allerlei vormen van opstuwing in kaart
worden gebracht.
Uit het kaartbeeld van kaart 10 blijkt duidelijk dat het plateau van Hengelo
en Zelhem voor het grootste deel vrij kan afwateren. Deze belangrijke
infiltratiegebieden worden tot op redelijke hoogte gedraineerd. De verbetering van de afwatering in deze gebieden heeft tot gevolg dat het grondwater vrij afgevoerd kan worden tot het niveau van de slootbodem. Zoals
eerder vermeld zullen met name op deze hoge delen de grondwaterstandsverlagingen ten gevolge van een dergelijke verbeterde ont- en afwatering
relatief groot zijn. Hetzelfde beeld (vrije afwatering) doet zich voor ten
noorden van Hengelo en aan de rand van het Oostnederlands plateau. In
het laatst genoemde gebied heeft stuwing in de beekdalen relatief weinig
effect daar de beekdalen diep ingesneden zijn en de afstand tussen het
grondwatervlak en het oppervlaktewaterpeil vaak vele malen groter is dan
een eventuele peilverhoging. Hier is vooral waterconservering in het
secundaire en tertiaire waterlopenstelsel van belang. Ook de westkant van
het IJsseldal kent een vrije afwatering. Met name bij lage IJsselstanden kan
de grondwaterstand hier diep dalen. Wanneer door vrije afwatering in het
begin van de zomerperiode het water snel verdwijnt, kan bij lage IJsselstanden de verdroging aanzienlijk zijn.
Tevens is te zien dat de landbouwkundige stuwen zich voornamelijk in het
primaire waterlopenstelsel bevinden. Conservering van water op hogere
delen is hiermee niet mogelijk..
Tussen Wichmond - Vorden - Hengelo en in het stroomgebied van de
Veengoot kan redelijk gebiedsdekkend gestuwd worden. Het lijkt erop dat
in deze gebieden de verdroging een kleinere rol speelt; de meeste waarnemingspunten waar geen verdroging is gevonden, bevinden zich in deze
gebieden.
Stuwing is een van de belangrijke maatregelen tegen verdroging. Het zal
duidelijk zijn dat binnen het beheersgebied een verdere uitbreiding van het
aantal stuwen en een verfijning van het stuwbeheer grote mogelijkheden
biedt.
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5.2.4 Ontwerp watergangen
De vormgeving van watergangen heeft in de geschiedenis de nodige
veranderingen ondergaan. Waar vroeger op basis van ervaring watergangen
werden aangelegd, werd later op basis van eisen aan de maximum en
minimum stroomsnelheden en meest economisch profiel de watergang
ontworpen. Met name het streven om een zo goedkoop en verantwoord
mogelijk profiel te ontwerpen heeft verstrekkende gevolgen gehad. Om in
maatgevende omstandigheden het water met in achtneming van een
bepaalde drooglegging te kunnen verwerken, dient het doorstroomprofiel
voldoende groot te zijn. Men heeft er tot nu toe steeds voor gekozen het
doorstroomde profiel in de breedte en de diepte te vergroten. Hiermee is
altijd zorg gedragen voor voldoende afvoer in maatgevende omstandigheden. Een belangrijk nadeel is dat bij vrij afwaterende watergangen een
verdieping van het profiel, een verdieping betekent van het nivo waarop
grondwater wordt afgevoerd. Voor het gehele beheersgebied bedraagt deze
verdieping gemiddeld 0,5 m. Dit betekent dat gemiddeld genomen het
grondwater grenzend aan de watergang met maximaal 0,5 m gedaald kan
zijn. Bij langdurige droogte kan hierdoor op veel plaatsen binnen het
beheersgebied het grondwatervlak over grote oppervlakten met 0,5 m zijn
gedaald. Uiteraard is dit sterk afhankelijk van het klimaat en de hydrologische situatie (kwel/infiltratie) In natte tijden zal een verlaging van de
drainagebasis minder sterk doorwerken door aanvulling met neerslag.
Bij extra verdieping van het profiel door nieuwe ontwerpen, werkt een
toename van het ontwerpcriterium afvoer sterk door. Immers een vergroting
van de afvoer leidt dan tot een dieper profiel. Dit beinvloedt het grondwatervlak vrij direkt. Dus ook een fout in de bepaling van deze afvoer werkt
dan sterk door. Dit is niet het geval wanneer de benodigde profielvergrotingen worden gerealiseerd door de watergangen slechts te verbreden (denk
aan accolade- en uitwaardenprofielen).

5.2.5 Ligging watergangen
Men heeft, met name in de laatste decennia, kans gezien de in het verleden
natte gronden aanzienlijk droger te maken. Om dit te realiseren is het nogal
eens noodzakelijk geweest dat afvoerloze laagten werden afgewaterd via
hoger gelegen gronden. Het zal duidelijk zijn dat op deze hoge gronden de
droogleggingen dan aanzienlijk onderschreden worden. Normaal vormt zich
ten gevolge van het neerslagoverschot een opbolling in hoger gelegen
gronden, zoals ruggen en dekzandplateaus. Het grondwater van deze
hogere gronden zal vertraagd afstromen naar lager gelegen gronden. Bij
doorsnijding van deze hoge gronden zal een belangrijk deel van het hier
aanwezige grondwater worden afgevoerd. Hierdoor worden de grondwaterstanden verlaagd. Dit is veelal een niet gewenst neveneffect van afwatering
van afvoerloze vlakten of van een afwatering via de "kortste weg". De
verdroging van met name hogere gronden is hiervan het gevolg. Indirect zal
ook de toestroming van grondwater naar lagere delen worden verminderd.
Ook bochtafsnijdingen hebben veelal de zelfde gevolgen voor de grondwaterstand. Ten einde de af te leggen weg van het water te verkorten, werden
watergangen "genormaliseerd". Ook hier werd niet of nauwelijks rekening
gehouden met geringe hoogteverschillen.
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De bochtige watergangen volgden immers veelal de laagste terreingedeelten, zodat bij afsnijding van bochten hogere gronden doorsneden werden.
Op overlay 1 en 2, tussen Ruurlo en Lichtenvoorde is tot de jaren zestig
nog het bochtige patroon van vele watergangen zichtbaar. Deze watergangen volgden voor een belangrijk deel de laagste gedeelten in het gebied.
Tijdens de ruilverkaveling Zieuwent-Harreveld zijn veel van deze watergangen gedempt en andere genormaliseerd.
Ten opzichte van de jaren dertig kent het beheersgebied een afname van de
slootafstanden tot 1960 en daarna een sterke toename. In de periode 1960
- 1990 zijn vele kleine watergangen gedempt en zijn er een geringer aantal
grotere en diepere watergangen voor teruggekomen. Het is moeilijk om aan
te geven in welke mate diepe watergangen op grotere afstand een sterkere
verdrogende invloed hebben dan ondiepe, op korte afstand van elkaar
gelegen watergangen. Wel zal de ligging van het grondwatervlak worden
beinvloed bij vrije afwatering: het grondwaternivo kan dan dieper wegzakken.
Opvallend is de afname van de slootafstand in ruilverkaveling Winterswijk West. In dit gebied zijn een aantal nieuwe watergangen aangelegd. Het lijkt
erop dat voor de zestiger jaren de hogere delen in dit gebied slecht ontwaterd waren. In tegenstelling tot vrijwel alle andere gebieden binnen het
beheersgebied, zijn de kleinere watergangen die zorg dragen voor de
ontwatering en in geringe mate voor de afwatering, waarschijnlijk beperkt
aanwezig geweest in dit gebied.

5.2.6 Drainage
In het beheersgebied is op een aantal plaatsen drainage aangelegd. De
preciese ligging van de gedraineerde percelen is binnen het beheersgebied
slechts beperkt bekend. Drainage heeft tot gevolg dat de opbolling tussen
bijvoorbeeld twee watergangen wordt afgevlakt en onderverdeeld in een
aantal kleine "opbollinkjes". Hierdoor kan de ontwateringsdiepte bij de
droogleggingsnorm gebracht worden. Dit heeft wel als consequentie dat in
het perceel minder water geborgen wordt en het aanwezige water sneller
wordt afgevoerd. De grondwaterstand wordt structureel op een constant
lager peil gehouden. Uiteraard heeft drainage direkte nadelige gevolgen voor
aangrenzende "natte" natuurgebieden, maar ook op infiltratiegebieden. Dit
laatste kan vooral het geval zijn wanneer de drainage afwatert op een lager
gelegen stuwpand, met een lager peil dan wordt gehanteerd in de direkte
omgeving van de gedraineerde gebieden. Bij het bekijken van de mogelijkheden van verdrogingsbestrijding voor deelgebieden, dient aan deze vorm van
ontwatering veel aandacht te worden geschonken.

5.2.7 Onderhoud
Zoals al eerder is vermeld, speelt ook het onderhoud van de waterlopen een
belangrijke rol in de handhaving van de peilen en het afvoerverloop.
Momenteel worden in het groeiseizoen de A-watergangen 3 tot maximaal 4
maal gemaaid. De A- en B-watergangen zonder schouwpad 1, maximaal 2
maal in het groeiseizoen. Het verdere onderhoud van de watergangen, zoals
baggeren en betuinen, gebeurt wanneer noodzakelijk. Met het maaien
worden de watergangen redelijk op diepte gehouden. Het onderhoud
gebeurt efficiënt
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en gebiedsdekkend. Daarnaast zijn de watergangen vrij van ongewenste
obstakels. Hierdoor vormt de afvoer van grondwater via het oppervlaktewater geen belemmering. Anders gezegd: doordat geen stagnatie van oppervlaktewater meer voorkomt door plantengroei en obstakels in de watergangen, wordt de afvoer van grondwater niet meer belemmerd.
Nog enkele decennia geleden was dit anders. Door het geringe onderhoud
van de watergangen, werd de afvoer van grondwater via het oppervlaktewater plaatselijk sterk belemmerd waardoor inundaties optraden. Hierdoor
ontstond de situatie dat tijdelijk de afvoer van grondwater stagneerde. Dit
water kwam dan pas later weer vrij. Hierdoor werd tijdelijk water gebufferd,
met als gevolg dat er langer water beschikbaar bleef op het moment dat er
geen grondwateraanvulling meer plaats vond. In het onderstaande voorbeeld wordt dit geïllustreerd (fig. 8).
Fig. 8: Afvoerloze vlakte voor en na verbetering van de waterhuishouding

Inundatie

Situatievoorverbetering

Situatienaverbetering

Het verbeterde onderhoud en de verbetering van de watergangen hebben er
toe geleid dat slechts buffering via de grond plaatsvindt. Buiten gebieden
met slechtdoorlatende gronden en/of storende lagen, zal in maatgevende
omstandigheden de neerslag via de ondergrond relatief snel leiden tot
afvoer (zie onderstaand schema).
Neerslag-afvoer vroeger

Neerslag-afvoer nu

Neerslag

Neerslag

Berging —>- I n u n d a t i e —> Gestremde
afvoer
—<-

Berging—> Afvoer
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Als gevolg van het wegvallen van inundaties is het afvoerproces aanzienlijk
versneld. Van een sterk vertaagde afvoer is geen sprake meer. Dit proces
heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de verdroging. Hierdoor is een
zeer belangrijke vorm van berging van water in de gebieden weggevallen.
De inundaties werkten sterk conserverend. Door dit ter plaatse geborgen
water kon er langer aanvulling plaatsvinden van andere laaggelegen gebieden.

5.2.8 Gewasverdamping
Als geheel andere oorzaak van verdroging kan de toegenomen gewasverdamping worden genoemd. Door allerlei verbeteringen in de gewasproduktiefactoren en verbeteringen van de gewassen zelf, zou de groei van de
landbouwgewassen sterk zijn toegenomen. Mede als gevolg hiervan zou
ook de gewasverdamping zijn toegenomen. In "Het Tijdschrift voor
Watervoorziening en afvalwaterbehandeling, H20, 25/95" is aan dit
onderwerp een artikel gewijd. Aan de hand van de in dit artikel vermelde
onderzoek is een toename van de gewasverdamping bij aardappelen van ca
43 tot 76 mm, afhankelijk van de berekeningswijze en de lokatie, berekend.
Dit is aanzienlijk. Met deze vorm van verdroging dient terdege rekening
gehouden te worden.
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6. Samenvatting
De beschrijving van de waterhuishouding in de natuurlijke situatie geldt
voor de periode voor de middeleeuwen. In deze periode is nog slechts
weinig ingegrepen in de waterhuishouding.
De natuurlijke waterhuishouding is gereconstrueerd aan de hand van
geomorfologische kaarten, bodemkaarten en gebiedsbeschrijvingen. Relief
in de natuurlijke situatie is van groot belang voor de ligging en werking van
het oppervlaktewatersysteem.
Met name op de rand van het Oostnederlands plateau zijn echte beken te
onderscheiden. In de rest van het beheersgebied waren dit veelal
overstromingsvlakten of ondiepe vaak tijdelijke waterlopen. Het IJsseldal
heeft wel een aantal duidelijke beken in de natuurlijke situatie gekend.
Een zeer grote oppervlakte van het beheersgebied inundeerde regelmatig in
de natuurlijke situatie als gevolg van een gestremde afvoer.
Gt l/ll/lll zullen in de natuurlijke situatie de grootste oppervlakte binnen het
beheersgebied gehad hebben.
Voor de beschrijving van de menselijke invloeden op de waterhuishouding
zijn de verandering van de drainagebasis van het waterlopenstelsel en de
slootafstand als uitgangspunt genomen. De beschrijving van de menselijke
ingrepen is gesplitst in twee perioden: middeleeuwen - 1919 en 1919 tot
heden.
Vanaf de vroege middeleeuwen heeft de Baakse Beek reeds een belangrijke
rol gespeeld. Veel watermolens waren langs de beek aanwezig. De beek
werd gestuwd en belemmerde de afwatering uit het Ruurlose Broek. Deze
situatie heeft tot in de vorige eeuw stand gehouden. Bedijking in het
IJsseldal vond reeds in de middeleeuwen plaats.
Inundaties ten gevolge van de Baakse Overlaat hebben tot in deze eeuw
plaatsgevonden.
Er is weinig bekend over de ontwatering in de periode middeleeuwen 1919. Wel is bekend dat van ontwatering in de meeste gebieden weinig
sprake was.
In 1818 is de Nieuwe Beek gegraven om Lichtenvoorde te ontlasten. De
Baakse Beek is waarschijnlijk rond deze tijd aangesloten op de Lichtenvoordese Beek. Voorheen ontsprong de Baakse Beek in het Ruurlose Broek
en eindigde de Lichtenvoordese Beek in dit zelfde Ruurlose Broek. Begin
19e eeuw zijn veel ontginningen ter hand genomen. Voor de waterafvoer
zijn de Veengoot (1835) en de Heerenvloed gegraven. De Veengoot is
aangesloten op de Zilverbeek en de Hissinkbeek. In de vorige eeuw kwam
steeds meer water vrij door ontginningen. De afmetingen van de Baakse
Beek en de Veengoot waren niet toereikend voor de afvoer van dit water.
Reeds in 1893 ontstaan er plannen voor de verbetering van deze watergangen. De Baakse Beek en de Groote Beek zijn in de periode voor 1919
duidelijk de belangrijkste watergangen geweest. Ook was er in deze periode
reeds sprake van droogvallende waterlopen. In het IJsseldal wordt in de
vorige eeuw een verzoek voor een sluis in de Groote Beek ingediend. Bij
sluiting van de sluis inundeerde het achterland.

50

6 Samenvatting

Vloeiweiden zijn een belangrijk aspect geweest van de waterhuishouding.
Via opgeleide beken werd beekwater gebruikt om aangelegen landerijen te
bevloeien. Gezien de beperkte informatie omtrent vloeiweiden wordt deze
vorm van waterbeheer in een ander kader geïnventariseerd.
Na de zestiger jaren is de ontwatering dermate drastisch aangepakt dat
inundaties niet meer voorkomen. Tal van ruilverkavelingen en verbeteringswerken zijn hier debet aan. In 1919 is het Waterschap van de Baakse Beek
opgericht. Begonnen is met het verbeteren van de Baakse Beek en de
Veengoot. Van 1919 tot heden is binnen het gehele beheersgebied een
verdieping van de drainagebasis van ca. 0,5 m gerealiseerd. De grootste
verdieping bedraagt ca. 1,1 m. Met name in de ruilverkaveling ZieuwentHarreveld en verbeteringswerk Wolfersveen en Stuivezand hebben aanzienlijke ingrepen plaatsgevonden. De landgoederenzone en het gebied Hummelo-Keppel zijn slechts weinig verbeterd.
De dichting van de Baakse Overlaat heeft eveneens aanzienlijke gevolgen
gehad. Inundatie van het IJsseldal kwam sinds de dichting niet meer voor.
De ligging van de watergangen is door de tijd heen veranderd, maar de
meeste watergangen liggen nog in de direkte omgeving of op dezelfde
plaats van de watergangen zoals aangegeven rond 1900. Wel is de slootafstand voor de meeste gebieden aanzienlijk toegenomen in de periode 1960 1990. Ook zijn zeer veel watergangen genormaliseerd en zijn hogere
terreindelen doorsneden.
De ingrepen in de waterhuishouding hebben onder andere tot gevolg gehad
dat verdroging is opgetreden. Deze verdroging is door de provincie Gelderland inzichtelijk gemaakt. Zowel regionale als lokale verdroging is waargenomen. Ook is op meer dan de helft van de waarnemingslocaties geen
verlaging van de grondwaterstand aangetoond. Verdroging in het beheersgebied doet zich met name voor op het plateau Hengelo-Zelhem en rond de
Kruisbergse bossen. In de rest van het beheersgebied wordt met name
locale verdroging aangetroffen. Ook zijn er gebieden (o.a. tussen BaakWichmond-Hengelo) waar niet of nauwelijks verdroging is geconstateerd.
Een grondwaterstandsdaling van 10-20 cm doet zich het meest voor binnen
het beheersgebied. Verlagingen van > 40 cm zijn een enkele maal waargenomen.
Opvallend is dat de verlaging van de grondwaterstanden met name te
vinden is op de hogere delen binnen het beheersgebied.
Als belangrijke oorzaken voor verdroging door verandering in de waterhuishouding kunnen genoemd worden: afvoernormen, droogleggingen, ontwerp
van watergangen, ligging van watergangen, drainage, onderhoud en
gewasverdamping. Met name de diepte van de watergangen, het doorgraven van hogere delen en het achterwege blijven van inundaties hebben de
verdroging in de hand gewerkt. Het achterwege blijven van inundaties heeft
tot gevolg gehad dat een belangrijke vorm van berging verdwenen is,
waardoor veel minder water voor het gebied beschikbaar blijft. Ook het
doorsnijden van ruggen en flanken van ruggen hebben een belangrijk
aandeel gehad in de verdroging als gevolg van ontwatering en afwatering.
Een vorm van grondwaterstandsverlaging die niet direkt gekoppeld is aan
de waterhuishouding, is de toegenomen gewasverdamping.
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Inleiding
Verdroging is geconstateerd binnen het beheersgebied van het Waterschap
IJssellland-Baakse Beek. Verder is de waterhuishouding binnen het Waterschap niet altijd afgestemd op de verschillende eisen die worden gesteld
door de verschillende functies in het gebied. Op basis van de problematiek
ten aanzien van verdroging en knelpunten binnen het waterbeheer (zie
Herbeoordeling, deelrapporten 1 en 2), wordt in dit stuk aangegeven welke
methodiek zal worden gevolgd en welke maatregelen in aanmerking komen
om de verdroging te bestrijden en het waterbeheer te optimaliseren.
Ten aanzien van de verschillende geohydrologische eenheden binnen het
beheersgebied kunnen conclusies worden getrokken omtrent de hydrologie
binnen deze gebieden. Deze conclusies zijn gegeven in hoofdstuk 1 en zijn
gebaseerd op de bevindingen zoals omschreven in deelrapport 1 en 2. In
hoofdstuk 2 wordt op basis van hydrologie aangegeven waar potenties
liggen ten aanzien van natuurontwikkeling en -behoud. Deze potentieel
waardevolle of reeds waardevolle gebieden worden geconfronteerd met de
door de Provincie Gelderland aangewezen waardevolle gebieden (functies).
Hieruit volgen voorstellen ter aanpassing van deze functies. Keuzes ten
aanzien van de oplossing van knelpunten in het waterbeheer en de verdroging worden aangegeven in hoofdstuk 3. De hierbij te volgen methodiek
wordt eveneens besproken. In hoofdstuk 4 is aangegeven aan welke set
van maatregelen wordt gedacht bij uitvoering van verdrogingsbestrijding en
optimalisatie van het waterbeheer.
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1 Conclusies op basis van de deelrapporten 1 en 2
Op basis van de beschrijving van de rapporten Grondwater en Oppervlaktewater kunnen een aantal conclusies worden getrokken ten aanzien van:
de werking van grond- en oppervlaktewatersystemen;
het effect van de menselijke ingrepen in deze systemen in de tijd
gezien;
Deze conclusies zullen worden genoemd in de paragrafen conclusies
hydrologie beheersgebied en conclusies ten aanzien vanverdroging.

1.1 Conclusies hydrologie beheersgebied

1.1.1 Uitgangspunten
Deelgebieden binnen het grondwater:
Om enigzins een handvat te hebben in de beschrijving van de enorme
complexiteit binnen de hydrologische processen in het beheersgebied, zijn
op basis van overeenkomsten in de hydrologie deelgebieden aangewezen.
Deze deelgebieden (als grondwatersysteem te definiëren) veranderen
voortdurend in omvang en werking of verdwijnen zelfs. Deze deelgebieden
zijn op elke schaal te begrenzen. Dit betekent dat de hier gedane keuze
voor een gebiedsindeling er één van de vele mogelijkheden is.
Er is gekozen voor een indeling in deelgebieden waarbij watergangen de
grens vormen van deze gebieden. Hierbij geldt dat als de watergang
droogvalt, de begrenzing komt te vervallen. Zo "groeit" het deelgebied
(systeem) bij het droogvallen van de watergangen en het dalen van de
grondwaterstanden. Er wordt daarmee een verband gesuggereerd tussen
het aantal grondwatersystemen en het aantal watergangen die water
voeren. Een regionaal systeem bestaat uit meerdere subregionale systemen
en een subregionaal systeem bestaat dan weer uit lokale systemen. Een
voorbeeld van een regionaal systeem is het IJsseldal, het gebied tussen
Hengelo, Vorden en Wichmond kan worden gezien als subregionaal systeem en alle door watergangen ingesloten gebieden kunnen worden
beschouwd als lokale systemen.
De beschrijving van de deelgebieden:
De beschrijving van het grond- en oppervlaktewater heeft voor het gehele
beheersgebied plaatsgevonden. De oppervlakte van het beheersgebied
bedraagt ca 40.000 ha. Vanwege de grootschaligheid van het gebied en de
voorhanden zijnde informatie, is geen uiterst gedetailleerde beschrijving
gegeven van alle verschillende te onderscheiden systemen binnen het
grond- en oppervlaktewater. Wel zijn grotere geohydrologische deelgebieden onderscheiden. Op basis van kenmerken van de geohydrologische
eenheden is getracht de hydrologische werking van meer lokale systemen
beter in beeld te brengen.
De indeling in deelgebieden is te zien op kaart 1 van deelrapport 1.
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1.1.2 Conclusies hydrologie grondwater
Het beheersgebied valt uiteen in twee eenheden: het IJsseldal en de rest
van het beheersgebied:
Het IJsseldal:
hier zijn hydrologische invloeden van geohydrologische eenheden
buiten het IJsseldal merkbaar (Veluwe, westelijk deel van het centrale
bekken). Aanvoer van grondwater vindt plaats vanuit de Veluwe en
het westelijk deel van het centrale bekken;
heeft het grootste areaal natte gronden (Gt I t/m IV), met name aan
de oostzijde van het dal;
oppervlaktewaterpeilen kunnen aan de oostkant ook in droge perioden goed gehandhaafd blijven;
regionale kwel is in dit gebied te verwachten, over de plaatsen waar
dit zich manifesteerd kan slechts gespeculeerd worden;
de ondergrond is overwegend goed doorlatend, de deklaag is ca 1 m
dik;
in het westelijk deel van het IJsseldal zijn de oppervlakte- en grondwaterstanden sterk afhankelijk van de IJsselstanden;
in veel waterlopen is sprake van een basisafvoer;
het westelijk deel van het IJsseldal bestaat voor het grootste deel uit
intermediaire gebieden;
infiltratiegebieden van enige omvang zijn gelegen langs de Oude
IJssel;
in het oostelijk deel van het dal bestaan de infiltratiegebieden uit
plaatselijke dekzandruggen, enken, etc.
het merendeel van het IJsseldal kent een vrije afwatering.
De rest van het beheersgebied kan onderverdeeld worden in drie geohydrologische eenheden: het westelijk deel van het centrale bekken, het oostelijk
deel van het centrale bekken en de rand van het Oostnederlands plateau.
Alleen de westrand van het westelijk deel van het centrale bekken mag
worden beschouwd als kwelgebied van de achterliggende geohydrologische
eenheden.
Het westelijk en oostelijk deel van het centrale bekken en de rand van het
Oostnederlands plateau:
geen voeding van het grondwater vanuit andere geohydrologische
eenheden;
de hydrologische processen, onder andere kwel en infiltratie, doen
zich gebiedsdekkend op kleine schaal voor;
invloed van het regionale systeem wordt nauwelijks verwacht;
de hoogteligging en het reliëf binnen deze geohydrologische eenheden
bepalen voor het grootste deel de hydrologische processen, zoals
onder andere grondwaterstroming, kwel en infiltratie.
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Het westelijk deel van het centrale bekken:
zeer grote diversiteit in de omvang van de grondwatersystemen aan
de noordkant van het bekken;
grote diversiteit in het reliëf binnen de systemen aan de noordkant
van het bekken;
grote diversiteit in de omvang van kwel- en infiltratiegebieden binnen
de systemen aan de noordkant van het bekken;
regionale ligging van natte gebieden met slechts enkele kleine infiltratiegebieden aan de westkant van dit deel van het bekken;
aan de oostkant van dit deel van het bekken: regionale ligging van
grote aaneengesloten infiltratiegebieden met alleen in de "beekdalen"
lijnvormige kwelgebiedjes;
relatief traag reagerende grondwatersystemen binnen de infiltratiegebieden, duidelijke naijling grondwaterstanden op neerslag;
de bovengrond is matig tot redelijk doorlatend, doch de sterk doorlatende ondergrond begint relatief diep;
het merendeel van het westelijk deel van het centrale bekken kent
een vrije afwatering.
Het oostelijk deel van het centrale bekken:
vlakke ligging met relatief weinig reliëf;
zowel natte als drogere gronden komen in grotere aaneengesloten
vlakken voor;
voeding van het grondwater vindt plaats vanuit het neerslagoverschot, de toevoer van grondwater vanuit de rand van het Oostnederlands plateau is verwaarloosbaar;
het merendeel van het oostelijk deel van het centrale bekken bestaat
uit intermediaire gebieden;
grotere infiltratiegebieden komen voor aan de westkant van dit
bekken (onder andere 't Zand);
grote aaneengesloten kwelgebieden zijn te vinden aan de noordkant
van het bekken;
de deklaag is van aanzienlijke dikte (vele meters) en bestaat uit matig
tot redelijke doorlatende dekzanden;
kwel- en infiltratiegebieden werden van nature niet of nauwelijks
begrensd door watergangen;
relatief trage afvoer van oppervlaktewater door de relatief geringe
regionale helling van het gebied.
Rand van het Oostnederlands plateau:
de geohydrologische en bodemkundige opbouw is essentieel voor de
hydrologische processen en verschilt sterk van plaats tot plaats;
door de geohydrologische opbouw komen nagenoeg volledig afgesloten grondwatersystemen voor;
een grote regionale helling;
snelle afvoer van het oppervlaktewater door de regionale helling en
het voorkomen van slechtdoorlatende lagen op geringe diepte.
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1.2 Conclusies ten aanzien van verdroging

1.2.1 Uitgangspunten
Voor de beschrijving van de ontwikkelingen in de waterhuishouding zijn in
het deelrapport Oppervlaktewater de Middeleeuwen als beginpunt genomen. Meer preciese gegevens over de effecten van een toegenomen ont- en
afwatering in de tijd, zijn pas van de laatste decennia in de vorm van
verlagingen van de grondwaterstanden, aanwezig. In de laatste decennia is
de ont- en afwatering ook het meest dratisch gewijzigd. De gegeven
conclusies in deze paragraaf zullen dus voornamelijk gelden voor de periode
na 1950. Hierbij is de toegenomen verdroging uitgangspunt om het effect
van de verbetering van de ont- en afwatering te beschrijven.
De reden dat de periode na 1950 als uitgangspunt genomen is, is omdat
van deze periode met enige zekerheid de mate van verdroging door middel
van verlagingen van de grondwaterstand is te bepalen. Daarnaast geldt dat
de waterhuishoudkundige situatie voor die tijd hooguit kan dienen als bron
van inspiratie voor mogelijk te nemen waterhuishoudkundige maatregelen.
Een reconstructie van de waterhuishouding uit die tijd voor grote gebieden
is ondenkbaar gezien de tegenwoordige eisen die worden gesteld aan onten afwatering.

1.2.2 Conclusies ten aanzien van verdroging
Als belangrijke oorzaken van verdroging kunnen worden genoemd:
verdieping van de watergangen (gemiddeld 0,5 m in het gehele
beheersgebied);
bochtafsnijdingen en normalisaties van beeklopen hebben veelvuldig
plaatsgevonden (sterk meanderende watergangen komen niet meer
voor);
inundaties komen niet meer voor (nog in de jaren vijftig inundeerde in
natte tijden duizenden hectares binnen het beheersgebied);
veel ruggen en flanken van ruggen zijn door watergangen doorsneden (van oudsher volgden veel watergangen de laagten);
de ontwatering van veel gebieden is sterk verbeterd (greppelsystemen
zijn op veel plaatsen vervangen door diepliggende drainage en/of
watergangen);
de eisen ten aanzien van de drooglegging zijn aanzienlijk verzwaard
(voorheen werd volstaan met veelal geen drooglegging in maatgevende en zelfs half maatgevende omstandigheden);
het onderhoud van de watergangen vormt geen belemmering meer
voor de afwatering.
met het aantal stuwen binnen het beheersgebied kunnen slechts
plaatselijk de effecten van de verbeterde afvoer worden tegengegaan.

1 Conclusies op basis van de deelrapporten 1 en 2

Ten gevolge van de verbeteringen in de waterhuishouding zijn de volgende
effecten op de grondwaterstand waarneembaar:
daling van de grondwaterstanden zijn voor het grootste deel op de
hogere delen waargenomen (op enken, dekzandruggen, flanken van
ruggen, etc, etc);
voor ongeveer de helft van de waarnemingspunten voor grondwaterstanden is geen verdroging geconstateerd, het overgrote deel van
deze punten liggen op lagere, veelal zwaardere gronden (kleiige en
lemige bodems);
door het beperkt aantal stuwen kan het grootste gedeelte van de
verbeterde gebieden nog steeds vrij afwateren, waardoor de invloed
van de verbeterde ont- en afwatering volledig doorwerkt op de
grondwaterstanden;
de verlagingen van de grondwaterstand variëren van 0 tot 40 cm.
buiten de grote infiltratiegebieden en het gebied tussen Hengelo,
Wichmond en Vorden komen waarnemingspunten waar wel en
waarnemingspunten waar geen verlagingen van de grondwaterstand
zijn aangetroffen afwisselend voor.
De verwachte gevolgen van grondwaterstandsverlagingen voor hydrologische processen zijn als volgt:
verdroging van met name de lokale hogere delen (dit geldt voor het
gehele beheersgebied voor dekzandenruggen, flanken van ruggen,
enken, maar ook de grote infiltratiegebieden (plateau Hengelo-Zelhem,
't Zand en de Kruisbergse Bossen). Binnen deze laatst genoemde
infiltratiegebieden geeft het overgrote deel van de waarnemingspunten verlagingen van de grondwaterstand aan);
afname van de flux van hogere naar lagere delen (dit fenomeen is
moeilijk kwantificeerbaar omdat een vermindering van de flux niet
hoeft te leiden tot een verlaging van de grondwaterstanden in de
lagere gebieden. Door een vermindering van de grondwaterflux
kunnen in deze lage gebieden veranderingen in de waterkwaliteit
optreden die negatieve gevolgen hebben voor de aanwezige natuurwaarden).
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2 Knelpunten
2.1 Inleiding
De veranderingen van hydrologische processen als gevolg van verbeteringswerken van de afgelopen decennia, zijn aanzienlijk. Men heeft ten tijde van
de grote verbeteringswerken de afvoercoëfficiënten en normen voor
drooglegging en ontwatering ruim gehanteerd. Men is zo gezegd "aan de
veilige kant gaan zitten".
Ondanks dat de verbetering van de ont- en afwatering succesvol is geweest, zijn de nadelige gevolgen hiervan inmiddels ook zichtbaar. Verdroging is hiervan het bekende voorbeeld. Verdroging doet zich voor bij zowel
natuur als landbouw.
Momenteel wordt er veel aandacht besteed aan de wijze waarop verdroging
een halt kan worden toegeroepen, zonder dat dit tot al te grote consequenties leidt voor het opbrengend vermogen van de landbouwgronden. Er is en
wordt inmiddels ook beleid geformuleerd ten aanzien van de gewenste
waterhuishouding voor natuur.
In het Waterhuishoudingsplan van de Provincie Gelderland is in grote lijnen
aangegeven in welke gebieden het waterbeheer ten dele of geheel afgestemd zou moeten worden op de diverse vormen van natuur. Hierbij
hebben de volgende functietoekenningen plaatsgevonden:
het overgrote deel van het beheersgebied heeft de functie "water
voor landbouw";
het gebied rond Hummelo/Keppel heeft de functie "water voor landbouw en kwelafhankelijke land- en waternatuur" en "water voor
natuur van het hoogste ecologische niveau" (geactualiseerde waterhuishoudingsplan);
het gebied tussen Hengelo, Delden, Wichmond en Steenderen,
't Zand en het gebied rond Vragender, hebben de functie water voor
landbouw en niet kwelafhankelijke natuur;
de landgoederen Hackfort en Kieftskamp hebben de functie "water
voor natuur van het hoogste ecologische niveau" (geactualiseerde
waterhuishoudingsplan);
verspreide natte natuur is aangegeven in het Ruurlosche Broek;
als te beschermen waardevolle wateren zijn aangegeven de Weppel,
de Rode Beek, een gedeelte van de Grote Beek, de Zilverbeek en een
aantal waterlopen in het stroomgebied van de Vragender Beek.
Deze functietoekenningen hebben plaatsgevonden op basis van kansrijkheid
voor de betreffende functies op basis van hydrologie en maatschappelijke
belangen.
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2.2 Kansrijkheid voor natuur op basis van hydrologie
Op basis van de rapporten grond- en oppervlaktewater zijn binnen het
beheersgebied gebieden te onderscheiden waar zich gunstige hydrologische
omstandigheden voordoen of te ontwikkelen zijn voor natte natuur.
Door de Provincie worden drie typen "natuur" onderscheiden die worden
genoemd in de functies II t/m V:
landnatuur en waternatuur
(zowel niet als wel kwelafhankelijk, functie V);
niet kwelafhankelijke natuur (functie II);
kwelafhankelijke landnatuur (functie III en IV);
kwelafhankelijke waternatuur (functie IV);
De belangrijkste eisen die aan de diverse functies gesteld zijn:
functie II: eisen aan de grondwaterstand;
functie III: zie II,en:
eisen aan de grondwaterstroming en -kwaliteit;
functie IV: zie II en III,en:
eisen aan de kwaliteit van het oppervlaktewater;
functie V: zie II, ill en IV.
1.

De haalbaarheid van de voor de functies gewenste hydrologische
situatie is enerzijds afhankelijk van de hydrologische systemen binnen
de functiegebieden en anderzijds afhankelijk van de mate waarin deze
systemen beinvloed en/of veranderd zijn door menselijk ingrijpen.

2.

Bij de beoordeling van de kansrijkheid voor de functies op basis van
hydrologie zal worden betrokken welke soort van land- en waternatuur de beste kansen heeft binnen de diverse functiegebieden. Er
bestaan immers talloze varianten van land- en waternatuur, niet
kwelafhankelijke natuur, kwelafhankelijke landnatuur en kwelafhankelijke waternatuur. Al deze vormen van natuur kunnen binnen een
functie totaal andere eisen stellen aan voedselrijkdom, hydrologische
situatie, etc, etc.

Voorbeeld bij 1: wanneer wordt gestreefd naar veiligstelling en herstel van
kwelwaterafhankelijke landnatuur, die hoge stabiele grondwaterstanden
behoeft en afhankelijk is van schoon lithotroof grondwater en wordt
nagestreefd in bijvoorbeeld het oostelijk deel van het centrale bekken,
kunnen problemen ontstaan. Er zijn in dit gebied veel "tijdelijke" kwelzones
te vinden, waarbinnen lokaal grondwater uittreedt. Tijdens het groeiseizoen
verdwijnen deze zones voor het grootste gedeelte. Vaak is er vanuit het
gebied in juni/juli al geen oppervlaktewaterafvoer van betekenis meer. Van
stabiele kwelsystemen, waarbij men tot laat in het groeiseizoen verzekerd
kan zijn van een basisafvoer, is in dit gebied geen sprake. Daarnaast is de
waterhuishouding van dit gebied duidelijk toegespitst op de landbouw. Een
ingrijpende vernatting van de intermediaire landbouwgebieden en het
handhaven van hoge peilen in de kwelgebieden zou noodzakelijk zijn om de
kwel hoog in het profiel te houden. Dit is niet verenigbaar met de huidige
eisen die de landbouw stelt aan drooglegging en ontwateringsdiepte en niet
verenigbaar met de huidige waterhuishoudkundige inrichting.
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Verder zullen als gevolg van de "geohydrologische randvoorwaarden" van
dit gebied in de vorm van reliëf, regionale helling, etc, de hydrologische,
zeer dynamische processen vrijwel uitsluitend op lokale schaal plaatsvinden
(zie deel Grondwater). Neerslag en verdamping zullen op dit gebied altijd
een overheersende invloed houden. Een andere hydrologische situatie dan
in bijvoorbeeld het IJsseldal, waar zich plaatselijk wel situaties voordoen op
basis waarvan kwelafhankelijke landnatuur met eerder genoemde eisen zich
zou kunnen ontwikkelen.
Voorbeeld bij 2: wanneer de kwelafhankelijke landnatuur onder voorbeeld 1
bestaat uit landnatuur die floreert bij athmotroof grondwater en enige
fluctuatie in de grondwaterstanden toelaat, zouden er wel op basis van
potenties goede mogelijkheden liggen voor veiligstelling en herstel van deze
"natuurvorm". Immers de hydrologische randvoorwaarden van het oostelijk
deel van het centrale bekken sluiten beter aan bij deze vorm van landnatuur.
Aanvullingen: de eisen van de kwelafhankelijke landnatuur ten aanzien van
de hydrologie zullen verder worden opgesplitst in een aantal groepen:
aanv. 1

stabiele grondwaterstanden (Gt I, II), lithotroof, schoon grondwater;

aanv. 2

redelijk stabiele grondwaterstanden (Gt I, II en III), lithotroof,
schoon grondwater;

aanv. 3

redelijk stabiele grondwaterstanden (Gt II, III), athmotroof tot
lithotroof grondwater.

In het navolgende zullen voor enkele potentieel waardevolle gebieden
binnen het beheersgebied voorstellen worden gedaan voor aanpassingen
van de functies met eisen uit andere functies. Hiermee wordt tegemoet
gekomen aan de potenties binnen deze waardevolle gebieden.
Aanpassing functie I met eisen van functie IV en aanv. 1:
- Grote Beek (IJsseldal)
Het gaat hier om het stroomdal van de Grote Beek. Op basis van de
potenties in dit gebied (zie hoofdstuk 1 en ook Grondwater en Oppervlaktewater, hoofdstuk 5), komt deze beek met bijbehorend stroomdal duidelijk
naar voren. Een kontinu aanvoer van grondwater is in dit gebied in belangrijke mate aanwezig. Het komt slechts zelden voor dat de Grote Beek geen
water afvoert. De beschikbaarheid van water hoeft voor allerlei natuurlijke
processen in en rond de beek geen probleem te zijn. De ligging van de beek
komt nog redelijk overeen met de vroegere natuurlijke ligging. Dit maakt het
mogelijk natuurlijke processen in het beekdal weer op gang te brengen,
zoals bijvoorbeeld hermeandering en een meer natuurlijke inrichting van de
oevers. Omdat de beek nog gelegen is in het natuurlijke stroomdal, bevindt
de beek zich op veel plaatsen in de laagste terreingedeelten. Dit beperkt de
invloed van een eventuele vematting tot het stroomdal van de beek.
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Aanpassing functie II met aanv. 1 en 2:
- het gebied tussen Hengelo, Delden, Wichmond en Steenderen.
(westelijk deel van het centrale bekken)
Dit gebied heeft functie II, wat betekent dat eisen aan de grondwaterstand
worden gesteld. Er wordt niets gezegd over de grondwaterkwaliteit.
Opvallend is echter dat het gebied onder invloed staat van grondwateraanvoer en dat oppervlaktewaterpeilen relatief gemakkelijk te handhaven zijn.
Gezien de aanvoer van kwelwater heeft dit gebied potenties voor natuurwaarden die wel eisen stellen aan grondwaterstroming en -kwaliteit.
Regionale hydrologische invloeden zijn belangrijke randvoorwaarden voor dit
gebied. Op basis van hydrologische potenties (hoofdstuk 1, Oppervlaktewater en Grondwater, hoofdstuk 3) wordt dan ook aangenomen dat er goede
potenties liggen voor kwelafhankelijke landnatuur met aanvulling 1 en 2.
Aanpassing functie III met aanv. 2 en 3:
- het gebied tussen Ruurlo, Vorden en Hengelo (westelijk deel van het
centrale bekken)
Op basis van de hydrologische potenties kan er worden ingestemd met de
keuze van de functie voor dit gebied. Op basis van hoofdstuk 1 en het deel
Grondwater, hoofdstuk 3, mag worden verwacht dat de lokale grondwatersystemen hier de belangrijkste rol spelen. Mogelijk dat subregionale systemen ook een geringe rol spelen. Hydrologische potenties liggen er dus
vooral voor aanvulling 2 en 3.
Aanpassing functie I met eisen van functie III en aanv. 3:
- het Ruurlosche Broek (oostelijk deel van het centrale bekken)
In dit hoger gelegen vlakke en natte gebied mogen de lokale hydrologische
processen als maatgevend beschouwd worden voor de potenties ten
aanzien van de kwelafhankelijke landnatuur (hoofdstuk 1, Grondwater, blz
13, 14, en 19). Hoge grondwaterstanden zijn hier een natuurlijk gegeven.
Er liggen potenties voor kwelafhankelijke landnatuur, waarbij de lokale
grondwaterkwaliteit van belang is. Aanvulling 3 is hierop van toepassing.
Aanpassing potentieel waardevolle wateren (waternatuur)
- Grote Beek
In het voorgaande is reeds besproken dat de Grote Beek vrijwel altijd water
afvoert. Alleen in extreem droge omstandigheden is de afvoer wel eens
gestagneerd. Verder is bekend dat de waterkwaliteit van de Grote Beek
redelijk tot goed is (Integraal Waterbeheerplan Oostelijk Gelderland (IWOG)).
Gezien de ligging, het ter beschikking staande water en de mogelijkheden
voor natuurontwikkeling zou de Grote Beek in aanmerking moeten komen
als te beschermen waardevol water.
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2.3 Knelpunten voortkomende uit de functietoekenning en de kansrijkheid
voor natuur op basis van hydrologie.
Uit paragraaf 2.1 blijkt dat aanpassingen van de functies mogelijk zijn op
basis van hydrologische potenties. De aanpassingen zijn aangegeven voor
de gebieden waar reeds de functies It/m V waren toegekend.
Aanpassing van functies
Momenteel heeft nog vrijwel geen vertaling plaatsgevonden van het
waterbeleid ten aanzien van de functies I t/m V naar de praktijk van het
waterbeheer. Om die reden kan alleen aangegeven worden wat de consequenties zijn van een aanpassing van de functies op basis van de eisen die
aan de functies gesteld worden.
Aanpassing functie I met eisen van functie III en aanv. 3:
- het Ruurlosche Broek (oostelijk deel van het centrale bekken)
In dit gebied gaat het om een functie-aanpassing van functie I naar functie

Voor functie I wordt als belangrijke eis gesteld dat de waterhuishouding
dient te worden afgestemd op de landbouw. Tevens wordt aangegeven dat
de veiligstelling van kwelafhankelijke, verspreid liggende natuur in veel
gevallen niet zal kunnen worden gegarandeerd. Dit is in belangrijke mate in
conflict met de eisen die worden gesteld bij functie III, onder andere:
veiligstelling kwelafhankelijke landnatuur. Ook voor dit gebied geldt dat de
bij functie III te hanteren ontwateringsdiepte tot wateroverlast voor bouwland leidt. Ook in dit gebied is er een aanzienlijk areaal bouwland, verspreid
over het gebied.
Een te strenge eis ten aanzien van de ontwateringsdiepte voor bouwland en
een waterbeheer gericht op kwelafhankelijke landnatuur kan als het grootste knelpunt worden beschouwd bij een wijziging van deze functie.
Aanpassing potentieel waardevolle wateren (waternatuur) .
- Grote Beek
Voor de Grote Beek zijn slechts enkele delen als potentieel waardevol
aangemerkt.
Verder is een ecologische verbindingszone gepland in de omgeving van de
beek. Wanneer de Beek wordt gezien als natte as en de inrichting van de
zone zowel afgestemd is op (kwelafhankelijke) landnatuur als waternatuur,
kunnen de potenties van de Grote Beek worden benut. De mate waarin
toekenning van functie IV aan het stroomdal van de beek dan een knelpunt
vormt, is afhankelijk van het deel van het stroomgebied dat zou worden
ingericht als functie IV gebied en de begrenzing van een eventuele verbindingszone. Met andere woorden: wanneer de ecologische verbindingszone
wordt vormgegeven op basis van de functie-eisen van functie IV, hoeven er
ten aanzien van het provinciaal beleid nauwelijks knelpunten te ontstaan.
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2.4 Keuzes ten aanzien van de functieaanpassing in het Ruurlosche Broek
en het stroomdal van de Grote Beek.
In deze paragraaf wordt aangegeven welke keuzes op basis van de knelpunten tussen de provinciale functietoekenning en de functietoekenning op
basis van hydrologische potenties, voor de waterhuishouding worden
gemaakt.
Het ligt niet in de bedoeling daadwerkelijke functiewijzigingen voor te
stellen. Binnen de intepretatie van de functie-eisen is voldoende ruimte de
knelpunten op te lossen.
- het Ruurlosche Broek
De in het Ruurlosche Broek voorkomende natte natuurelementen liggen
verspreid. Afstemming van de waterhuishouding in dit gebied op deze natte
natuur zou teveel conflicteren met de functie landbouw. Gezien de lage
ligging van de verspreide elementen kan plaatselijk mogelijk echter wel
worden voldaan aan de eisen behorende bij functie III. Aangezien de
kwelafhankelijke landnatuur in dit gebied voornamelijk bij de gratie van
lokale kwel voorkomt, kan met veelal lokale maatregelen een poging
worden gedaan deze natuur veilig te stellen en te ontwikkelen. Lokale
versterking van de kwel is hiervan een onderdeel.
Voor de verspreidliggende kwelafhankelijke landnatuur zal bij veiligstelling
en ontwikkeling worden uitgegaan van de eisen gesteld aan de waterhuishouding bij functie III.
- Grote Beek
De inrichting en het beheer van de verbindingszone langs de Grote Beek zal
tot stand komen op basis van de eisen aan de waterhuishouding die voor
functie IV gesteld zijn.
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3 Oplossingsrichtingen
In dit deel zal worden aangegeven welke streefbeelden, methoden en
maatregelen binnen de waterhuishouding zullen worden gehanteerd om te
komen tot een waterhuishouding waarin de beschikbaarheid van water voor
alle belangen zo goed mogelijk gewaarborgd is.

3.1 Huidige uitgangspunten voor het waterbeheer
Zoals eerder vermeld hebben er de laatste decennia aanzienlijke veranderingen in de waterhuishouding plaats gevonden. Sinds de jaren veertig is men
steeds meer gaan zoeken naar randvoorwaarden op basis waarvan er
duidelijkheid kwam over eisen die gesteld moesten worden aan de ont- en
afwatering. Het waterbeheer werd meer en meer aan regels gebonden. Dit
leidde tot een aantal normen op basis waarvan de waterhuishouding kon
worden beoordeeld en aangepakt. Te noemen zijn: de drooglegging, de
ontwateringsdiepte en de afvoercoefficiënt. Op basis van deze normen zijn
en worden de meeste landelijke gebieden waterhuishoudkundig ingericht.
Ondanks dat de diversiteit van de hydrologische processen in ruimte en tijd
enorm is, heeft men toch op basis van normen die veelal tot stand zijn
gekomen voor specifieke situaties, de waterhuishouding voor totaal verschillende gebieden vrij uniform aangepakt. De gevolgen hiervan zijn
beschreven in hoofdstuk 1.
In de diverse vigerende beleidsplannen (Waterhuishoudingsplan (WHP) van
de Provincie en het Integraal Waterbeheersplan Oostelijk Gelderland (IWOG)
van de Oostgelderse schappen) is aangegeven welke waarden voor de
normen drooglegging en ontwateringsdiepte als uitgangspunt dienen. Deze
waarden zijn voor de schappen richtinggevend bij verandering en aanpassing van de waterhuishouding.
Drooglegging bij half maatgevende afvoer
fun<;tie
I
II
III
IV
V

IWOG
70-90 cm-mv
70-90 cm-mv
70-80 cm-mv
70-80 cm-mv
op natuur afgeste ;md

WHP
niet aangegeven

Deze normen gelden indien verenigbaar met bijzondere natuur en er rekening wordt gehouden met verspreide natuur (zie blz 46 IWOG).
Ontwateringsdiepte bij half maatgevende afvoer
IWOG
functie
WHP
maximaal 30 cm-mv voor grasland
l e n II
niet aangegeven
maximaal 50 cm-mv voor bouwland
maximaal 30 cm-mv voor gras- en
III en IV
niet aangegeven
bouwland
V
niet aangegeven
op natuur afgestemd
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3.2 Een andere methodiek voor het genereren van waterhuishoudkundige
maatregelen
In hoofdstuk 1 is reeds aangegeven dat het hanteren van normen "aan de
veilige kant" structurele verlagingen van de grondwaterstand tot gevolg
heeft gehad. Een ander belangrijk punt is dat bij het aangeven van normen
voor grote gebieden geen rekening meer wordt gehouden met de hydrologische diversiteit op kleine schaal. Allerlei hydrologische processen die van
oudsher waren gekoppeld aan het reliëf in gebieden, zijn door verregaande
ont- en afwatering "losgekoppeld" van het maaiveld en de direkte ondergrond. Het oppervlaktewaterstelsel is veel bepalender geworden voor deze
hydrologische processen dan voorheen.
Bij de bestrijding van de verdroging wil men een halt toeroepen aan de
verdere afname van de (kwelafhankelijke) land- en waternatuur (zie paragraaf 2.1). Daarbij is de beschikbaarheid van grond- en oppervlaktewater
van groot belang. Afhankelijk van het streefbeeld voor natuur, maar ook
voor de landbouw, kan een uitspraak gedaan worden over de gewenste
grondwaterstanden in ruimte (hoogteligging van punt tot punt) en de tijd
(variatie in de hoogteligging van moment tot moment). Om dit te realiseren
kunnen concrete maatregelen, in de vorm van ingrepen in de waterhuishouding worden, geformuleerd. Schematisch weergegeven ziet dit er als volgt
uit:
1

Streefbeelden landbouw, bosbouw en natuur
(onder andere: gewenste soorten, vegetaties, levensgemeenschappen, etc);

2

Streefbeelden grondwaterstanden en oppervlaktewaterpeilen
(de gewenste hoogte van grond- en oppervlaktewaterstanden en de
variatie daarin in de tijd);

3

Maatregelen
(ingrepen in de waterhuishouding met als doel de streefbeelden te
realiseren).

In principe is deze werkwijze tot nu toe steeds toegepast. De toepassing
gold echter voor grote gebieden met verschillende (geo)hydrologische
situaties en overwegend voor de streefbeelden voor de landbouw. Dit komt
ook tot uitdrukking in de gegeven normen voor de drooglegging aan het
begin van dit hoofdstuk. Deze normen gelden voor gebieden van vaak
duizenden hectaren groot. En verder wordt, door de droogleggingsnormen
als uitgangspunt te nemen, niets meer gezegd over de wisselwerking van
deze drooglegging op de ontwateringsdiepte. In de meeste gevallen is het
juist van belang dat het waterbeheer is afgestemd op de gewenste grondwaterstanden. In feite dient bij de (kwelafhankelijke) landnatuur de grondwaterstand uitgangspunt te zijn voor het waterbeheer en dus ook voor de
toe te passen droogleggingsnormen.
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3.2.1 Het belang van de relatie tussen grond- en oppervlaktewater
Wanneer wordt gekozen voor een waterhuishoudkundige inrichting en een
waterbeheer afgestemd op grondwaterstanden in ruimte en tijd, is het van
belang dat een oplossing wordt gevonden voor de kennisleemte op het
gebied van de relatie grond- en oppervlaktewater. Theoretisch is deze
relatie eenvoudig: ten gevolge van een peilverschil tussen grond- en
oppervlaktewater, stroomt het water naar de laagste potentiaal. De grootte
van het peilverschil en de stroming hangen af van de weerstand van de
bodem. Van moment tot moment "interacteren" dit peilverschil, de stroming
en de weerstand met elkaar. Het is dus een uiterst dynamisch proces.
De weerstand wordt bepaald door de ligging en doorlatendheid van de
bodemlagen, de variatie in de ligging en de doorlatendheid van de bodemlagen is echter enorm groot. Voor specifieke groeiplaatsomstandigheden van
bijvoorbeeld plantesoorten kan de variatie in ligging en doorlatendheid van
de bodemlagen op microniveau van belang zijn. In blauwgrasland is dit
onder andere goed waar te nemen. Op invloed van de weerstand is tevens
het ont- en afwateringstelsel. De diepte van de watergangen en de afstand
tussen de watergangen zijn belangrijke factoren die eveneens de relatie
tussen grond- en oppervlaktewater bepalen (zie ook Oppervlaktewater,
paragraaf 2.1). Al met al is de relatie tussen grond- en oppervlaktewater
door de diversiteit in de (geo)hydrologie en geomorfologie zeer afwisselend.
Bijvoorbeeld: bij eenzelfde drooglegging voor een gebied van 1 ha en een
constante neerslag kunnen zeer veel verschillende ontwateringsdiepten
optreden.
Wanneer voldaan moet worden aan de beleidslijnen ten behoeve van de
aangewezen functies zijn normstellingen voor de drooglegging voor grotere
gebieden ontoereikend. Er wordt dan onvoldoende rekening gehouden met
de diversiteit in de doorwerking van het grondwater naar het oppervlaktewater en vice versa.

3.3 Methodiek ten behoeve van de uitvoering van toekomstig waterbeheer
De diversiteit van de hydrologie speelt in het beheersgebied een belangrijke
rol. De gewenste grondwaterstanden in ruimte en tijd zullen voor veel
gebieden sterk afwijkend zijn en binnen de gebieden zelf eveneens sterk
fluctueren.
Het waterbeheer dient afgestemd te worden op de in ruimte en tijdvariërende gewenste grondwaterstanden.
Het is ondoenlijk om in het gehele beheersgebied het waterbeheer af te
stemmen op alle gewenste grondwaterstanden. Het is gunstig wanneer
deelgebieden kunnen worden onderscheiden die hydrologisch in belangrijke
mate "zelfstandig" functioneren en waarbij ingrepen in de waterhuishouding
voornamelijk beperkt blijven tot een dergelijk deelgebied. Zoals in hoofdstuk
1 vermeld, geldt dat lokale hydrologische systemen een belangrijke rol
spelen binnen het beheersgebied. Daarnaast geldt dat het oppervlaktewatersysteem voor een belangrijk deel de begrenzing vormt van de hydrologische
systemen. Dit maakt het opdelen van het beheersgebied in deelgebieden
meer verantwoord en werkbaar.
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Een regionale beïnvloeding van een lokaal systeem kan worden meegenomen in de vorm van hydrologische randvoorwaarden, bijvoorbeeld regionale
kwel.
De afstemming van het waterbeheer op grondwaterstanden zal plaats
vinden voor deelgebieden.
Binnen de deelgebieden kan onderscheid gemaakt worden in infiltratie-,
intermediaire en kwelgebieden. Met het waterbeheer kan de grondwaterstand ten dele beïnvloed worden. Gestuurd kan worden in de hoogteligging
van het grondwatervlak. Aan de dynamiek van de grondwaterstand ten
gevolge van neerslag en verdamping kan weinig worden veranderd. Op vele
plaatsen binnen het beheersgebied is de hoogteligging van de grondwaterstand van groot belang voor de functies. Denk hierbij aan kwelafhankelijke
landnatuur en landbouw. Met name in laag gelegen gebieden worden hoge
eisen gesteld aan de grondwaterstanden en het verloop daarin. In veel
gevallen gaat het hier om kwelgebieden. In hoger gelegen gebieden op
dekzandruggen, enken, etc, is de aanwezige natuur en landbouw niet
grondwaterafhankelijk. De preciese hoogte van de grondwaterstand doet er
in deze gebieden niet toe. Meestal gaat het hier om infiltratiegebieden.
Intermediaire gebieden nemen een tussenpositie in. Sturing van de grondwaterstand in de lage(re) gebieden is belangrijker dan in hoge(re) gebieden.
Een meer preciese sturing van grondwater met behulp van het oppervlaktewater kan worden gezien als een optimalisatie, een verfijning van het
waterbeheer. In de hogere delen is optimalisatie van minder belang. Hier is
conservering van water, het zolang mogelijk vasthouden van het neerslagoverschot, van nut. De relatief grote berging van deze gebieden maakt
conservering zinvol. Met name binnen de intermediaire gebieden kan
conservering van nut zijn: de drainerende werking op hoger gelegen infiltratiegebieden wordt beperkt.
Sturing van de grondwaterstand en het -verloop vragen om optimalisatie
van het waterbeheer in met name de lage delen van de deelgebieden.
Conservering van grondwater is met name zinvol in de hoge en middelhoge
delen van de deelgebieden. Maatregelen kunnen worden onderverdeeld in
optimalisatie en conservering.

3.3.1 Optimaliseringsmethodiek
Met name in de lage gebieden zijn de belangen natuur, bosbouw en landbouw in sterke mate afhankelijk van de grondwaterstanden. De gewenste
grondwaterstand en het verloop daarin zal per belang verschillen. Optimalisering kan worden gezien als het verantwoord afvoeren van water. Bij de
optimaliseringsmethodiek dienen de volgende stappen doorlopen te worden
om uiteindelijk te bepalen welke peilen voor het oppervlaktewater dienen te
gelden om te voldoen aan de gewenste grondwaterstand in ruimte en tijd:
1

hoogtevlakken, grondwatertrappen, bodemtypen en functies binnen
een deelgebied dienen "over elkaar heen gelegd te worden";

2

een selectie van te optimaliseren (lage) gebieden met bijbehorende
functies kan gemaakt worden;
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binnen deze geselecteerde gebieden dient een representatief punt
aangewezen te worden waar qua ligging invloed van het oppervlaktewaterstelsel is te verwachten en waar de hoogst mogelijke grondwaterstanden gerealiseerd kunnen worden op basis van de functie-eisen
(veelal het laagste punt in de omgeving). De bodemkundige situatie is
mede bepalend voor de plaats van het te kiezen punt;
door meting van oppervlaktewaterpeilen en van (huidige) grondwaterstanden op het representatieve punt, kan de relatie oppervlaktewatergrondwater bepaald worden;
op basis van de functietoekenning(en) van het deelgebied kan een
keus worden gemaakt voor het gewenste verloop in tijd van de
grondwaterstand in het representatieve punt;
met inrichtingsmaatregelen en aanpassing van het waterbeheer en op
basis van de vastgestelde relatie tussen grond- en oppervlaktewater,
dienen de gewenste grondwaterstanden gerealiseerd te worden.

3.3.2 Conserveringsmethodiek
Conservering vormt een ander essentieel aspect van de methodiek. Kort
gezegd is conservering binnen de deelgebieden bedoeld om het neerslagoverschot zolang mogelijk in het betreffende deelgebied vast te houden. Dit
leidt dan tot hogere grondwaterstanden binnen de hogere delen van het
deelgebied. Conservering kan worden gezien als het verantwoord vasthouden van water. Binnen de infiltratiegebieden met diepe grondwaterstanden
(dieper dan 2,5 m in de zomer) zal een verhoging van de grondwaterstand
door conservering nooit tot problemen leiden voor het gebruik van de
grond. In de meeste gevallen leidt dit slechts tot een grotere beschikbaarheid van het water binnen deze gebieden. De problemen doen zich voor in
de intermediaire gebieden. Hier kan door hoge grondwaterstanden in het
voorjaar schade ontstaan voor de functies. In de zomer kampt men op deze
gronden echter vaak met schade door vochttekort. Optimalisatie van het
waterbeheer in het voorjaar en conservering in de zomer is op deze gronden
het uitgangspunt. Met name in het voorjaar zal voor de intermediaire
gronden de relatie tussen grond- en oppervlaktewater bekend moeten zijn.
De volgende "procedure" kan gevolgd worden:
1

hoogtevlakken en functies binnen een deelgebied dienen "over elkaar
heen gelegd te worden";

2

een selectie van te optimaliseren (middelhoge) gebieden met bijbeho^
rende functies kan gemaakt worden;

3

binnen deze geselecteerde gebieden dient een representatief punt
aangewezen te worden waar qua ligging invloed van het oppervlaktewaterstelsel is te verwachten en waar de hoogst mogelijke grondwaterstanden gerealiseerd kunnen worden op basis van de functie-eisen
(veelal het laagste punt binnen de intermediaire gronden). De bodemkundige situatie is mede bepalend voor de plaats van het te kiezen
punt;
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4

door meting van oppervlaktewaterpeilen en van (huidige) grondwaterstanden op het representatieve punt, kan de relatie oppervlaktewatergrondwater bepaald worden;

5

op basis van de functietoekenning(en) van het deelgebied kan een
keus worden gemaakt voor de gewenste grondwaterstand in het
representatieve punt in de GHG-periode (zie punt 3);

6

met inrichtingsmaatregelen en aanpassing van het waterbeheer en op
basis van de vastgestelde relatie tussen grond- en oppervlaktewater,
dient de gewenste GHG gerealiseerd te worden. Op de hogere
gronden dient via inrichtingsmaatregelen en aanpassing van het
waterbeheer zoveel mogelijk water te worden vastgehouden.

Toelichting van de verschillen tussen beide methodieken
Een belangrijk verschil tussen de optimaliserings- en conserveringsmethodiek is de tijdsduur waarin voorwaarden worden gesteld aan de hoogte van
de grondwaterstand. Bij optimalisering, is het gezien de hoge ligging van
het grondwatervlak (Gt It/m IV), belangrijk dat jaarrond de gewenste
grondwaterstanden worden aangegeven. De kans bestaat immers dat bij te
hoge grondwaterstanden in het groeiseizoen schade ontstaat aan gewassen, maar ook aan bomen. Uiteraard kunnen bij een natuurfunctie andere
eisen worden gesteld aan de grondwaterstanden. Voor deze functie kan in
veel gevallen de grondwaterstand niet te hoog zijn. Binnen intermediaire
gebieden doet zich de situatie voor dat met name in het voorjaar de grondwaterstanden (te) hoog kunnen zijn, terwijl in de zomer voor veel functies
te lage grondwaterstanden optreden. Conservering in de zomer leidt in deze
gebieden meestal niet tot schade. Voor intermediaire gronden (Gt V en VI)
geldt daarom ook dat met name in het voorjaar eisen gesteld moeten
worden aan de hoogte van de grondwaterstand voor de functie landbouw
en bosbouw. De GHG geldt hier als een goed bruikbare maatstaf. Op basis
van de GHG kan de gewenste ontwateringsdiepte worden afgeleid voor de
diverse grondsoorten. Opbrengstdepressies volgens de HELP-methode zijn
gekoppeld aan GHG en GLG. Voor wateroverlast (gekoppeld aan GHG) kan
die waarde voor de GHG worden gezocht waarbij de depressie ten gevolge
van wateroverlast 0% bedraagt.
Voor de hoge gronden (Gt VII en verder) geldt dat ook in het voorjaar de
grondwaterstand geen belemmering oplevert voor de diverse functies. Ook
geldt voor deze gebieden dat natuurwaarden veelal niet grondwaterafhankelijk zijn of zijn geweest. In deze gevallen kan maximaal water geconserveerd
worden zonder dat direkt bovenrandvoorwaarden worden gesteld aan de
grondwaterstand op kritieke momenten als het voorjaar.
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3.4 Kennisleemten ten aanzien van streefbeelden
De in paragraaf 3.1 beschreven methodiek staat los van de keuzes die
gemaakt moeten worden ten aanzien van de hoogte en het verloop van de
grondwaterstanden in de tijd. Voorafgaand aan de methodiek dienen
uiteraard streefbeelden bekend te zijn, zodat de logische volgorde ontstaat:
streefbeelden - methodiek - maatregelen. Momenteel bestaan meer ideëen
over de methodiek en de maatregelen dan over de gewenste situatie in de
vorm van streefbeelden. Dit geldt met name voor natuur, bosbouw en
landschap. Achtereenvolgens zullen de specifieke knelpunten ten aanzien
van de streefbeelden voor natuur, bosbouw en landbouw worden geformuleerd.

3.4.1 Kennisleemten ten aanzien van de streefbeelden voor natuur
Met name grondwaterafhankelijke natuur waar hier voor het gemak de de
flora mee wordt bedoeld, is uiterst gevoelig voor veranderingen van het
grondwater, zowel kwantitatief als kwalitatief. Zelfs als gevolg van de
natuurlijke successie en de daarbij behorende milieudynamiek, is er een
opeenvolging te zien van soorten (denk bijvoorbeeld aan veengroei op een
pleistocene ondergrond). De fijnheid waarmee de waterhuishouding en het
waterbeheer gestuurd kunnen worden is nog altijd grof ten opzichte van de
werking en differentiatie in hydrologische processen die van invloed zijn op
soorten en vegetaties. Het waterbeheer dient ten aanzien van natuur
randvoorwaarden te bieden waarbinnen de natuur zelf op basis van gebiedseigen hydrologische processen gehandhaafd kan blijven en tot ontwikkeling kan komen. Het zal duidelijk zijn dat dit slechts mogelijk is wanneer
hydrologische eenheden voldoende groot zijn. Ook dit is een argument
waarom verdrogingsbestrijding beslist niet alleen beperkt moet blijven tot
natuurgebieden.
Voorbeeld:
Kort door de bocht: wanneer een gebied voldoende groot is ten opzichte
van de aanvoer van water naar het gebied (met name neerslag), zijn er
goede kansen de natuurlijke situatie verregaand te reconstrueren. Er is in
Nederland een neerslagoverschot. Bij geen ontwatering zal het water zich
een weg zoeken over het maaiveld. Wanneer dus de invloed van de ont- en
afwatering ten opzichte van de gebiedsgrootte gering is (grote slootafstand), kunnen hydrologische processen weer volledig af gaan hangen van
geomorfologie, waarmee een goede poging wordt gedaan de maximaal
haalbare variatie in hydrologische processen op basis van abiotiek terug te
brengen.
In veel gevallen is de werking van het oppervlaktewaterstelsel zodanig en
zijn de belangen van dien aard dat grondwaterstanden in sterke mate
afhankelijk zijn van de waterhuishoudkundige inrichting en grondgebruik
van een gebied. Wanneer in dergelijke gebieden kleine natuurterreinen
aanwezig zijn, wordt de waterhuishouding in deze gebiedjes sterk bepaald
door de waterhuishouding van omliggende terreinen. Hydrologische isolatie
is dan met name bij een zandondergrond al moeilijk. Daarbij kunnen allerlei
niet gewenste kwalitatieve aspecten een rol gaan spelen. Bij dergelijke
terreinen kan een specifiek gestuurde waterhuishouding een mogelijkheid
zijn.
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Hiermee wordt aangegeven dat streefbeelden niet alleen van belang zijn als
richtpunt voor waterhuishoudkundige ingrepen en veranderingen in het
waterbeheer, maar dat tevens de haalbaarheid van die streefbeelden
afgeleid kan worden uit de ter beschikking staande middelen en de actuele
situatie ten aanzien van gebiedskenmerken en waterhuishouding.
Wanneer in detail bekend is voor welke natuurterreinen welke streefbeelden
gelden, kan worden ingeschat welke rol de waterbeheerder kan spelen ter
behoud en versterking van natuurwaarden.
Helaas zijn veel van dergelijke streefbeelden nog niet voor handen. Vrijwel
nog nergens is bekend welke grondwaterstanden in ruimte en tijd dienen te
worden nagestreefd.

3.4.2 Kennisleemten ten aanzien van de streefbeelden voor bosbouw
Onder bosbouw wordt hier verstaan bos met de functie produktie van hout.
Bos met de status natuur valt onder de streefbeelden voor natuur. Recentelijk is een methode ontwikkeld op basis waarvan bij een gegeven bodem en
voedingstoestand de meest ideale grondwaterstand(en) kunnen worden
afgeleid. Dit maakt de bosbouw vergelijkbaar met landbouw. Het moeilijke
punt is echter dat een boom een meerjarig gewas is, waarbij de ouderdom
van de boom een rol speelt in de reactie op veranderingen in het milieu van
de boom. Een jonge boom zal abrupte grondwaterstandsverlagingen beter
opvangen dan een oude boom. Bij het formuleren van streefbeelden ten
aanzien van bossen met een houtproduktie vormt de inschatting van de
waterhuishoudkundige "geschiedenis" van het bos en de reactie daarop
door de opstand een moeilijke maar belangrijke factor. Ook op dit vlak
bestaan nog de nodige kennisleemten. Belangrijk is dat bij de formulering
van streefbeelden voor bosbouw de gewenste grondwaterstanden niet
alleen op basis van de ideale omstandigheden worden afgeleid, maar dat
waterhuishoudkundige geschiedenis eveneens wordt betrokken in de
gewenste grondwaterstanden.

3.4.3 Kennisleemten ten aanzien van de streefbeelden voor landschap
Het in verband brengen van de waterhuishoudkundige situatie met het
landschap is een uiterst complexe zaak. Het landschap is immers in belangrijke mate de resultante van abiotische, biotische en antropogene beïnvloeding. Bij het formuleren van streefbeelden voor landschap dienen die
elementen uit het landschap genomen te worden die direkt beinvloed
worden door de grondwaterstand. Wanneer bijvoorbeeld grote landschappelijke waarde wordt gehecht aan lanen, kan de waterhuishouding rond de
lanen worden afgestemd op de in de laan aanwezige boomsoorten.
Wanneer karakteristieke boomgaarden van waarde zijn, kan hierop afgestemd worden. Het zal duidelijk zijn dat bij aanpassingen van de waterhuishouding voor landbouw, natuur en bosbouw het landschap ook beinvloed
wordt.
Heldere keuzes ten aanzien van de landschappelijke elementen die in de
streefbeelden worden opgenomen, zijn van belang.
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3.4.4 Keuzes ten aanzien van streefbeelden
Natuur
Gezien de veelheid aan mogelijke streefbeelden voor de functies, is het de
meest praktische werkwijze dat per deelgebied voor de diverse functies
streefbeelden worden opgesteld, afhankelijk van de hydrologische situatie
ter plaatse. Getracht zal worden van de natuurterreinbeherende instanties
streefbeelden te ontvangen waarbij het verloop van de grondwaterstand in
ruimte en tijd is aangegeven.
Landbouw
In te optimaliseren gebieden zal als bovenrandvoorwaarde in de winterperiode en het vroege voorjaar een vast te stellen GHG dienen. Voor de zomerperiode is dit een gewenste GLG, die wordt gezien als onderrandvoorwaarde. In de intermediaire gebieden volstaat de gewenste GHG als bovenrandvoorwaarde. In de hooggelegen gebieden zullen de grondwaterstanden her
en der worden gevolgd maar zal geen boven- of onderrandvoorwaarde
worden nagestreefd. Een maximale waterberging is hier het doel.
Bosbouw
Voor bosbouw geldt dat een aantal groeicurves voor verschillende grondsoorten vervaardigd zullen moeten worden. Verder zal bij beoordeling van
de gewenste grondwaterstanden voor bos op basis van de ouderdom van
de opstand gekeken worden naar de veranderingen van de grondwaterstanden in het verleden.
Landschap
Voor het landschap geldt dat op basis van de Landschapsbeleidsplannen
van de gemeenten keuzes kunnen worden gemaakt voor belangrijke landschappelijke elementen. Vervolgens dient gekeken te worden in hoeverre
deze elementen worden beïnvloed door het waterbeheer. Pas dan kunnen
specifieke streefbeelden opgesteld worden. Deze zullen, aangezien de
landschappelijke elementen veelal uit beplantingen bestaan, meest overeenkomen met de werkwijze bij bos.
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4 Set van maatregelen
Zoals in paragraaf 3.3 is aangegeven, kunnen maatregelen in specifieke
situaties (in dit geval in deelgebieden binnen het beheersgebied) pas dan
aangegeven worden, wanneer de streefbeelden bekend zijn. Vervolgens kan
dan de haalbaarheid van de streefbeelden worden ingeschat en kan mogelijk
een prioritering worden gemaakt, waarmee verschillende maatregelen
worden uitgevoerd. Helaas belemmeren de kennisleemten ten aanzien van
de gewenste grondwaterstanden in ruimte en tijd de mogelijkheid strategische keuzes te maken ten aanzien van te hanteren streefbeelden. Ondanks
dat niet duidelijk is waar en in welke mate op deelgebiedsniveau de
maatregelen zullen worden toegepast, kan wel aangeven worden aan welke
maatregelen in zijn algemeenheid wordt gedacht om de aanpassingen in de
waterhuishouding en het waterbeheer te bewerkstelligen.
Deze set van maatregelen volgt hieronder, maar zal nader beschreven
worden bij het uitwerken van de deelgebieden.
Inrichtingsmaatregelen
- aanleggen stuwen;
- verondieping;
- verlegging;
- demping;
- herprofilering;
- ondiepe drainage;
- hermeandering.

beheersmaatregelen
- aanpassing onderhoud;
- hanteren gebiedsspecifieke drooglegging;
- inundatie;
- stuwbeheer;
- onderbemaling.

Toelichting op maatregelen
- Aanleggen stuwen en stuwbeheer:
Dit zijn belangrijke inrichtings/beheersmaatregelen voor zowel conservering
als optimalisering. Het "maatwerk" waterbeheer wat geleverd dient te
worden bij optimalisatie, wordt voornamelijk door stuwing gerealiseerd.
- Verondieping en hermeandering: herprofilering
Onder herprofilering wordt hier met name verstaan verondieping en hermeandering, voor zover door de mens gemaakt. Herprofilering kan op zichzelf
ook betekenen dat andere dimensies aan een watergang gegeven dienen te
worden (bijvoorbeeld accoladeprofiel). Verondieping is een inrichtingsmaatregel die met name bij conservering een belangrijke rol speelt. In ongestuw :
de waterlopen op hogere delen draagt verondieping bij aan de conservering
van water. Ook in laaggelegen gebieden met bijvoorbeeld een natuurfunctie
en waar de regelbaarheid van het water een minder grote rol speelt betekent verondieping een belangrijke stap in de richting van verdrogingsbestrijding. Hermeandering is met name daar van belang waar de functie natuur is
aangewezen en waar een natuurlijk verloop van de afwatering een belangrijke meerwaarde geeft aan de natuur en het landschap.
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- Verlegging en demping:
Deze twee maatregelen gaan vaak samen. Ondanks dat deze maatregelen
een zeer adequate verandering van de waterhuishouding tot gevolg kunnen
hebben, zullen deze maatregelen weinig toegepast kunnen worden. Met
name verlegging brengt nogal wat kosten met zich mee. Demping behoort
met name tot de mogelijkheden in de infiltratiegebieden en de grotere
natuurgebieden.
- Ondiepe drainage:
Deze inrichtingsmaatregel wordt duidelijk gezien als noodoplossing.
Wanneer bijvoorbeeld een keuze voor een ontwateringsdiepte voor kleinere
lagere delen te hoge grondwaterstanden oplevert, kan ondiepe drainage
behoren tot de oplossing. Deze maatregel moet dus worden gezien als een
middel om knelpunten op te lossen waar anderzins met maatwerk geen
oplossing te realiseren is.
- Aanpassing onderhoud:
Dit kan een zeer efficiënte en goedkope maatregel zijn, bijvoorbeeld door
het achterwege laten van onderhoud. Het achterwege laten van onderhoud
heeft zowel een opstuwend effect over de hele watergang en leidt op
termijn ook tot verondieping. Een vermindering van het onderhoud of een
gedeeltelijk onderhoud is met name gunstig voor de overlevingskansen voor
flora en fauna. Vermindering van het onderhoud in gebieden met functie
natuur heeft goede kansen, is natuurlijk en goedkoop. De effecten van een
vermindering van het onderhoud binnen de andere functies dient nader te
worden onderzocht op de effecten. Achterstallig onderhoud kan grote
gevolgen hebben, zoals inundaties.
- Hanteren gebiedsspecifieke drooglegging:
Wanneer aan verdrogingsbestrijding op grote schaal wordt gedacht, komt
deze inrichtingsmaatregel in beeld. Reeds eerder is vermeld dat de normen
voor de drooglegging aan de veilige kant zijn. Aanscherping van de normen
kan een verhoging betekenen van de oppervlaktewaterpeilen. De normen
zijn een reeds ingeburgerd aspect. Aanpassing van deze normen zal
mogelijk de nodige weerstand ondervinden. Het aanpassen van de normen
zal een relatief lang traject zijn en dient daarom parallel aan het onderzoek
van de deelgebieden te lopen. Waar mogelijk kan al geëxperimenteerd
worden met vermindering van de drooglegging.
- Inundatie:
Voor deze maatregelen kan met name in gebieden met de functie natuur
gekozen worden. Inundatie biedt goede mogelijkheden voor berging van
water op het maaiveld, zowel via een gestremde afvoer van oppervlaktewater of door plasdrassituaties. Hiermee kan een positieve bijdrage worden
geleverd aan de grondwaterstanden. Specifieke, in het beheersgebied ooit
aanwezige natuurwaarden kunnen worden ontwikkeld bij het terugbrengen
van inundaties. Binnen de deelgebieden zal gekeken worden naar mogelijke
lokaties voor inundatie.
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4 Set van maatregelen

- Onderbemaling:
Voor deze maatregel geldt hetzelfde als voor ondiepe drainage. Bij knelpunten kan deze maatregel uitkomst bieden (zie ondiepe drainage).
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5 Samenvatting

5 Samenvatting
Het IJsselda! kenmerkt zich als geohydrologische eenheid door een grote
aanvoer van kwel vanaf de Veluwe en de rest van het beheersgebied.
Binnen de rest van het beheersgebied doet kwel- en infiltratie zich op kleine
schaal gebiedsdekkend voor. De voeding van de grondwatersystemen in de
rest van het beheersgebied vindt plaats vanuit het neerslagoverschot binnen
het beheersgebied.
Voor de beschrijving van de verdroging is de periode na 1950 als uitgangspunt genomen. Als gevolg van een sterk verbeterde ont- en afwatering zijn
verlagingen van de grondwaterstand tot 40 cm waargenomen. In ca de
helft van de waarnemingspunten binnen het beheersgebied is geen verlaging waargenomen. De verdroging manifesteert zich voornamelijk op de
hogere delen binnen het beheersgebied.
In het waterhuishoudingsplan van de Provincie Gelderland is aangegeven
dat het waterbeheer naast landbouw in belangrijke mate afgestemd dient te
worden op natuur (functies). Als aanpassingen op de door de provincie
aangegeven functies op basis van hydrologische potenties kunnen worden
gegeven: het stroomgebied van de Grote Beek: van functie I naar functie
IV. Verdere afstemming op de diverse vormen van kwelafhankelijke landnatuur zou plaats moeten vinden voor Het Ruurlosche Broek en het gebied
tussen Hengelo, Delden, Wichmond en Steenderen. De functie-eisen zoals
op dit moment aangegeven door de provincie, bieden voldoende mogelijkheden de functie-aanpassingen door te voeren zonder daadwerkelijke wijziging
van de functies.
Om aan de gestelde functie-eisen tegemoet te komen dient het waterbeheer
te worden afgestemd op de in ruimte en tijd gewenste grondwaterstanden.
Dit dient te gebeuren voor (hydrologisch verschillende) deelgebieden.
Sturing van de grondwaterstand en het verloop daarin zal worden bewerkstelligd door optimalisatie van het peilbeheer in de lagere (kwel)gebieden en
waterconservering in de hogere (infiltratie)gebieden. Bij optimalisatie wordt
op basis van een representatief punt in het gekozen gebied de relatie
oppervlaktewater-grondwater vastgesteld. Hierop wordt het waterbeheer in
het betreffende gebied gestuurd. Bij conservering dient zoveel mogelijk
water te worden vastgehouden. Intermediaire gebieden nemen een tussenpositie in tussen te optimaliseren gebieden en gebieden waar conservering
wordt voorgesteld. Via optimalisering en conservering kan in belangrijke
mate worden bijgedragen aan de verdrogingsbestrijding omdat wordt
ingespeeld op de hydrologische karakteristieken van de (deel)gebieden.
Niet alle streefbeelden (grondwaterstanden in ruimte en tijd) zijn voorhanden. Met name van de functies natuur en bos ontbreken deze vaak.
De maatregelen ter realisatie van de streefbeelden vallen uiteen in inrichtingsmaatregelen en beheersmaatregelen. Het stuwbeheer, de afmetingen
en plaats van de watergangen, de aanpassing van het onderhoud en de
droogleggingen zijn belangrijke aspecten van deze maatregelen.
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