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Voorwoord
Voor u ligt het resultaat van een onderzoek naar het watersysteem van de Veluwe. Dit onderzoek,
heb ik, als derde jaar student Land en Watermanagement van Hogeschool Van Hall Larenstein,
uitgevoerd tijdens een elf weken durende stage bij de Provincie Gelderland. In dit rapport wordt
vervolg gegeven aan de door Rien Helderman opgestelde (grond)watersysteemanalyse over de
Veluwe. Nadere verdieping in het grond- en oppervlakte water van de Veluwe, heeft dit eindrapport
opgeleverd, wat tevens de eindscriptie is geworden. Gedurende het onderzoek werd ik begeleid en
geadviseerd door dhr. T. Spek, waarvoor mijn hartelijke dank uitgaat.
Arnhem, 8 november 2013
Frederik Jansen
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Samenvatting
Het grondwater en oppervlakte water van de Veluwe is onderzocht om tot zo breed mogelijk
gedeelde uitspraken over de belangrijkste feiten van het grondwatersysteem te komen.
De grondwaterstanden van het gebied de Veluwe variëren van 10 meter + NAP in de valleien tot 40
meter + NAP op de hoogstgelegen delen van de Veluwe. Voor de hele Veluwe geldt dat het
grondwater binnen acht maanden reageert op grondwateraanvulling, maar dat er geen recht
evenredig verband is tussen de reactietijd en de dikte van de onverzadigde zone. Over het algemeen
geldt dat hoe dikker de onverzadigde zone is hoe sneller het grondwater relatief gezien reageert op
grondwateraanvulling.
De stand en het stijghoogteverloop van het Veluwe grondwater worden allereerst bepaald door het
type landgebruik. Een groot deel van de Veluwe bestaat uit bos met een vrij hoge
verdampingsfactor. Expliciet in het westelijk deel van de Veluwe, rondom Kootwijk, zijn grote
zandverstuivingen aanwezig die veel meer grondwateraanvulling bewerkstelligen dan op de rest van
de Veluwe. Daarnaast zorgt in dit gebied een overgang van een klein grondwater verhang naar een
groot grondwater verhang voor een snelle en grote aanvulling van grondwater uit andere gebieden.
Een andere factor die het grondwater beïnvloed is de hoogte van het maaiveld. In de toppen van de
stuwwallen staat het grondwater het hoogst. De ondergrond van de Veluwe heeft veel invloed op de
grondwaterstand en het grondwater gedrag. Het grootste deel van de Veluwe bestaat uit grof zand
met grind en heeft daardoor een hoge doorlaatbaarheid. Echter, in het oosten liggen scheef gestelde
lagen met anistropie die de grondwaterstroming in oostelijk richting tegenhouden. Er ontstaan als
het ware compartimenten of bakjes waarin het grondwater heel snel en veel kan stijgen. In het
noordwesten in de buurt van Elspeet ligt de schijngrondwaterspiegel door het kleipakket wat daar
ligt. Het grondwater staat op die locatie hoog en reageert snel op veranderingen in het weer. In het
oosten is de relatie tussen het grondwater en de beekdalen ook belangrijk. Door de hoge ligging van
de beekdalen en de aanwezigheid van de scheef gestelde lagen met anisotropie kan het water hier
omhoog kwellen en aan de hand van beken worden afgevoerd. Voor alle beken en watergangen op
de Veluwe geldt dat in de directe omgeving het grondwater sneller stroomt door het groter
wordende grondwater verhang als gevolg van de onttrekkende kracht die de watergang of beek
heeft. Tot slot verlagen de grondwateronttrekkingen de grondwaterstand in de nabije omgeving. De
dikte van de onverzadigde heeft alleen invloed op het patroon van de stijghoogtecurve van het
grondwater over een bepaalde periode. Bij een dikke onverzadigde zone reageert het grondwater
laat op grondwateraanvulling en nivelleert het seizoenfluctuaties uit.
De afvoer van sprengbeken is afhankelijk van het grondwater. Verminderde grondwateraanvulling,
de ontwikkeling van industriële grondwaterwinningen en extra ontwateringen via watergangen en
lokale detailontwateringen hebben de laatste jaren de grondwaterstanden beïnvloed en daarmee
ook de afvoer van de beken. Daarnaast leveren ook de drinkwateronttrekkingen indirect een
bijdrage aan de verminderde afvoer van de beken, al is dit slechts heel regionaal.
In het oostelijk deel van de Veluwe spelen de waterbalanstermen: neerslagoverschot, afvoerbeken
en grondwaterstroming het gebied in en het gebied uit de belangrijkste rol. In het zuidoostelijk deel
van de Veluwe speelt het neerslagoverschot, de grondwaterstroming het gebied uit en de
onttrekking van grondwater de belangrijkste rol op de waterbalans.
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1. Inleiding
In de inleiding wordt het kader besproken waarin het rapport is geschreven, de doelstelling van het
project wordt aangegeven en daarnaast wordt de werkwijze van het hele project uitgelicht en wordt
in de leeswijzer verteld op welke manier dit rapport is opgebouwd.

1.1 Kader
Nationaal park de Veluwe is een heel bijzonder gebied wat betreft ecologische, recreatieve,
landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten. Om deze kwaliteiten zo goed mogelijk te kunnen
waarborgen is weet van het watersysteem van de Veluwe een belangrijk onderdeel. Het
watersysteem van de Veluwe is al veelvuldig onderzocht op basis van metingen en modelleringen.
Toch is er nog geen duidelijk beeld van het watersysteem van de Veluwe. De Provincie Gelderland
wil hier in samenwerking met Waterschap Vallei en Veluwe, Royal HaskoningDHV, Vitens, KWR,
Future Water, Alterra en de Bekenstichting verandering in brengen door in een kort en intensief
proces tot zo breed mogelijk gedeelde uitspraken te komen over het grond- en oppervlakte water
van de Veluwe. Deze uitspraken kunnen in de toekomst als basis worden gebruikt om beleid en
besluitvorming zo goed mogelijke te kunnen onderbouwen.
Dit rapport is geschreven in het kader van een stage bij de Provincie Gelderland waarbij wordt
voortgeborduurd op de (grond)watersysteemanalyse over de Veluwe, geschreven door Rien
Helderman. Het rapport geeft verklaringen voor de aanwezige grondwaterstanden en het ‘gedrag’
van het grondwater van de Veluwe, om vervolgens de Veluwe in verschillende deelgebieden te
kunnen verdelen waar het grondwater qua gedrag en stand veel overeenkomsten vertoont.
Daarnaast is er verdieping gezocht in de oorzaken van de droogval van de sprengbeken in 2003 en is
met het onderdeel waterbalans een nieuw onderwerp aangesneden.

1.2 Doelstelling
Het doel van dit rapport is om tot nieuwe zo breed mogelijk gedeelde uitspraken over het
grondwater, sprengenbeken en waterbalans van de Veluwe te komen.
Deze doelstelling is gerealiseerd aan de hand van de volgende deelvragen:
Wat is de reden dat een bepaalde grondwaterstand zich op een locatie manifesteert?
Hoe gedraagt het grondwater zich, wat betreft reactietijd, amplitude stijging/daling en snelheid van
stijging/daling op verschillende locaties?
Waar gedraagt het grondwater zich, wat betreft reactietijd, amplitude stijging/daling en snelheid
van stijging/daling hetzelfde?
Welke aspecten en met welke mate hebben deze invloed op de sprengbeken?
Hoe ziet de waterbalans in verschillende gebieden van de Veluwe eruit?

1.3 Werkwijze
Aan de hand van het AZURE rapport opgesteld door Deltares, de (grond)watersysteemanalyse over
de Veluwe opgesteld door Rien Helderman en de verslaggeving van de Veluwe grondwater
workshop van 6 juni 2013 opgesteld door DHV, is het project begonnen met in te lezen. Vervolgens
kon een start gegeven worden aan het vervolg van de analyse naar het Veluwe grondwater, waar
6

Rien Helderman al bepaalde onderdelen van had uitgezocht. Tussentijds was er een workshop voor
grondwaterhydrologen waar kennis is opgedaan over het grondwatersysteem van de Veluwe. Met
de hulp ArcGIS, Excel en Dinoloket is de Veluwe opgedeeld in verschillende gebieden op basis van
verschillen in verloop van grondwater stijghoogtes en zijn verklaringen gezocht voor de ruimtelijke
spreiding van de verschillende patronen. Hierop volgend is gezocht naar verklaringen voor de
droogval van de sprengenbeken in 2003, waarbij internetbronnen, ArcGIS en het rapport van Rien
Helderman goed van pas kwamen. De spreng beken zijn tijdens een excursie naar de Veluwe
bekeken. De waterbalans is opgesteld met hulp van verschillende rapporten op het internet en het
grondwaterzakboekje.

1.4 Leeswijzer
Hoofdstuk 1 omvat de inleiding van dit rapport. Het tweede hoofdstuk geeft informatie over de
Veluwe grondwaterstanden en de omgevingsfactoren die van invloed zijn op de grondwaterstanden.
Het verloop van de verschillende stijghoogte curves en de reden daarvoor wordt in het derde
hoofdstuk behandeld. Het vierde hoofdstuk gaat in op de ruimtelijke indeling van de Veluwe op basis
van overeenkomende reactietijden en stijgingen en dalingen van de grondwaterstand. Het vijfde
hoofdstuk behandelt een aantal sprengen beken en welke aspecten van invloed zijn op de afvoer
van water. De waterbalans van verschillende gebieden op de Veluwe komt in het zesde hoofdstuk
aan de orde en tot slot worden in het zevende hoofdstuk de conclusies, eindconclusie en
aanbevelingen opgesomd.
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2. Grondwaterstanden op de Veluwe
Om meer inzicht te krijgen in de werking van het Veluwe grondwatersysteem, zijn de gemiddelde
grondwaterstanden in de periode 1990 -1996 bestudeerd. Daarnaast zijn de factoren onderzocht die
van invloed zijn op de grondwaterstanden en het verloop van de grondwaterstanden over een
bepaalde periode.

2.1 Gemiddelde grondwaterstanden 1990 - 1996
Op de kaart van bijlage 1 zijn isohypsen van de Veluwe te zien op basis van de gemiddelde
grondwaterstanden in de periode 1990 – 1996. De grondwaterstanden van het gebied de Veluwe
variëren van 10 meter + NAP in de valleien tot 40 meter + NAP op de hoogstgelegen delen van de
Veluwe. Het grondwatersysteem van de Veluwe zit ingesloten tussen de IJssel in het oosten, de
Nederrijn in het zuiden, de Gelderse Vallei in het westen en het Veluwemeer in het noordwesten. In
grote lijnen kun je het grondwatersysteem van de Veluwe als één systeem beschouwen. Hierdoor
reageert het grondwatersysteem ook op dezelfde manier op neerslag. Voor de stijghoogtegrafieken
die dit bewijzen, zie bijlage 2 van de (grond)watersysteemanalyse over de Veluwe, geschreven door
Rien Helderman. Er kan wel onderscheid worden gemaakt in de hoeveelheid seizoen fluctuaties die
aanwezig zijn. Naarmate er verder van de hoogstgelegen delen van de Veluwe af wordt bewogen,
neemt de invloed van seizoen fluctuaties op het grondwatersysteem toe.
(Bron: Heldermand, R., Grondwatersysteemanalyse over de Veluwe, bijlage 2)

2.2 Peilbuis in zijn omgeving
De verschillen in grondwaterstanden op de Veluwe kunnen worden verklaard door het type
landgebruik, de verdamping, de hoogteligging, de ondergrond, de hoogte van het oppervlakte water,
het grondwater verhang en de grondwateronttrekkingen. Al deze factoren en hun relatie tot het
grondwater zullen in deze paragraaf afzonderlijk worden besproken.
2.2.1

Grondwater in relatie met
landgebruik
Het landgebruik oefenend invloed uit op de
grondwaterstand. De aanwezigheid van vegetatie
speelt daarbij een heel grote rol. Vegetatie zorgt
namelijk voor veel verdamping van water,
doordat zij het beschikbaar oppervlak voor
verdamping sterk vergroten en doordat zij water
met hun wortels opnemen om het vervolgens via
de huidmondjes op de bladeren te verdampen.
Een ander proces waar vegetatie een rol in speelt
is in de afstroming van hemelwater via het
aardoppervlak. Op een kale helling zal het
regenwater na een heftige bui afstromen terwijl
het hemelwater op een begroeide helling voor
een deel zal infiltreren. Dit proces is echter niet
figuur 1: hoeveelheid neerslag dat uiteindelijk het grondwater bereikt,
van groot belang, gezien het gebrek aan steile
na aftrek van de verdamping en interceptie. (Bron: Bot, B.,
Grondwaterzakboekje, pag. 5)
kale hellingen. Dit zal daarom ook niet verder in
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behandeling worden genomen.
De hoeveelheid neerslag die na aftrek van verdamping en interceptie het grondwater bereikt, hangt
dus af van het landgebruik, zie figuur 1. Vooral het grondwater onder zandverstuivingen en
braakliggende terreinen zal door het jaar heen veel gevoed worden met neerslag. In bijlage 2A is het
landgebruik van de Veluwe te zien.
2.2.2 Grondwater in relatie met hoogte maaiveld
Op de kaart van bijlage 2B zijn de grondwaterstanden in relatie met de hoogtes van het maaiveld in
meters boven NAP weergegeven. Bovenop de stuwwallen worden de hoogste grondwaterstanden
aangetroffen. Voor een nadere beschrijving van de hoogteligging, verwijs ik u naar paragraaf 2.1 van
de (grond)watersysteemanalyse over de Veluwe, geschreven door Rien Helderman.
2.2.3 Grondwater in relatie met ondergrond
De ondergrond is van grote invloed op de grondwater. De belangrijkste aspecten zijn de
doorlaatbaarheid en de richting waarin een laag van de ondergrond staat.
De hoogstgelegen delen van de Veluwe worden, wat betreft lithologie, getypeerd door zand en
grind. Zie daarvoor bijlage 2C. Wanneer van deze hoogstgelegen delen af wordt bewogen, wordt als
opvolgende lithologische laag een afwisseling van zand, grind en compacte klei en leem
aangetroffen. Deze lithologische laag ligt rondom de stuwwal van Ede en Ermelo en in het
noordelijke, oostelijke en zuidelijke deel van de Veluwe. De ondergrond van de Gelderse Vallei, het
beekdal van de Renkumse beken en het beekdal van de Staverdense beek wordt getypeerd door een
afwisseling van zand en grind.
Het gemak waarmee water door een watervoerend pakket stroomt wordt weergegeven met de kwaarde, welke in m/dag wordt uitgedrukt. Wanneer de k-waarde wordt vermenigvuldigd met de
dikte van het watervoerende pakket, wordt de kD-waarde verkregen. Ook deze waarde staat voor de
doorlatendheid van de ondergrond voor water. Voor de ondergrond van het grootste gedeelte van
de Veluwe geldt een kD-waarde van omstreeks de 5000 m2/dag. Naast de kD-waarde, geeft de Cwaarde aan wat de weerstand van een storende laag is. De C-waarde wordt berekend door de dikte
van de storende laag te delen door de k-waarde van de storende laag. De C-waarde wordt uitgedrukt
in dagen en hoe groter de C-waarde hoe minder doorlatend de storende laag is. Bij Elspeet ligt een
kleilaag met een grote C-waarde wat voor verticale grondwaterstroming een grote weerstand vormt.
Aan de oostflank van de Veluwe zorgen, door de gletsjer gevormde, scheef gestelde kleilagen voor
een weerstand van de horizontale grondwaterstroming in oostelijke richting. Voor een afbeelding
van de scheef gestelde lagen met anisotropie zie figuur 2
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figuur 2: Scheef gestelde lagen met anistropie bij Ugchelen

Het kleipakket bij Elspeet kan als een soort plateau worden gezien met aan de randen, in het pakket
met zand, grind en eventueel compacte klei en leem, een lagere grondwaterstand dan op het
plateau zelf. Deze hoge grondwaterstand wordt een schijnspiegel genoemd. Het water blijft als het
ware op het kleipakket staan en kan maar moeilijk naar beneden toe wegzakken. De dikte van
onverzadigde zone zal op de locatie van het kleipakket ook kleiner zijn dan op locaties rondom het
kleipakket. Als gevolg zal het grondwater op het kleipakket meer seizoenfluctuaties laten zien.
Voor het oosten van de Veluwe, waar de scheef gestelde kleilagen met anisotropie liggen, geldt ook
dat de grondwaterstand wordt beïnvloed door de kleine doorlaatbaarheid van de ondergrond in
oostelijk richting. Het grondwater wil loodrecht op de isohypsen richting de IJssel stromen, zie
bijlage 1. Door de weerstand van de scheef gestelde lagen met anistropie wordt dit heel lastig en
daarom zal het grondwater voornamelijk in noordelijke en zuidelijke richting afstromen. Er ontstaan
op deze manier compartimenten met elk een eigen grondwaterstand. De grondwaterstand in de
compartimenten staat hoog, waardoor de onverzadigde zone dun is en op sommige plekken kwelt
het water omhoog, voornamelijk in de beekdalen. Daarnaast stijgt het grondwater ook nog eens
heel makkelijk. Tussen deze compartimenten zijn met enig regelmaat flinke grondwatersprongen te
zien, waardoor een groot grondwater verhang in de richting van de IJssel aanwezig is, zoals ook is te
zien in figuur 3.
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Voor een nadere beschrijving van de ondergrond en geomorfologie, verwijs ik u naar paragraaf 2.2
van de (grond)watersysteemanalyse over de Veluwe, geschreven door Rien Helderman.

figuur 3: Grondwater verhang

2.2.4 Grondwater in relatie met oppervlakte water
Op de kaart van bijlage 2D zijn de locaties van de watergangen op en rondom de Veluwe te zien.
Opvallend is het feit dat de beken aan de oostkant van de Veluwe veel hoger beginnen. Dit is ook te
zien in figuur 3. Door de dunne onverzadigde zone aan de oostkant van de Veluwe, als gevolg van de
scheef gestelde lagen met anisotropie, zal een beekdal en zeker een beekbodem hier al snel onder
de grondwaterspiegel liggen, waardoor de beek en het gebied van het beekdal met grondwater
gevoed zal worden. In de directe omgeving van de beekdalen aan de oostflank van de Veluwe zal de
grondwaterstand in tijden van grote grondwateraanvulling maar beperkt stijgen aangezien het water
direct bij de beekdalen omhoog kwelt en via de beken zal worden afgevoerd. Op deze manier wordt
de grondwaterstand afgetopt. Aan de westkant staat het grondwater aanmerkelijk minder hoog,
door het ontbreken van een weerstand loodrecht op de stroomrichting, waardoor de
grondwaterstand pas in de valleien boven het maaiveld uitstijgt.
Daarnaast hebben de beekdalen ook lokale invloed op de grondwaterstroming. Naarmate de afstand
tot oppervlakte water kleiner wordt, neemt het grondwater verhang toe. Dit omdat het oppervlakte
water het grondwater naar zich toe trekt. Echter is dit effect in de vorm van een aanzienlijk
grondwater verhang pas merkbaar in de directe omgeving van het oppervlakte water. In dat gebied
zal de grondwaterstroming als gevolg van het grotere grondwater verhang dan ook steeds verder
toenemen in de richting van het oppervlakte water. Dit is van invloed op het stijghoogte patroon van
het grondwater in de omgeving van het oppervlaktewater.
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2.2.5 Grondwater in relatie met grondwateronttrekkingen
De grondwateronttrekkingen van de Veluwe zijn van invloed op de grondwaterstand. Op de locaties
waar dit water wordt gewonnen zal zich een lagere grondwaterstand instellen ten opzichte van de
omgeving. Zoals op de kaart van bijlage 2E is te zien, liggen de meeste drinkwateronttrekkingen aan
de randen van de Veluwe. Het zuidelijke en oostelijk deel spelen voor drinkwateronttrekking de
belangrijkste rol en daar zal een lagere grondwaterstand, mede als gevolg van de onttrekking, het
meest merkbaar zijn.

2.3 Dikte onverzadigde zone
Het verschil tussen de hoogte van het maaiveld en de grondwaterstand is de dikte van de
onverzadigde zone. Deze heeft op zijn beurt weer invloed op het stijghoogteverloop van de
grondwaterstand over een bepaalde periode.
In de centrale delen van de Veluwe bevindt zich een dikke onverzadigde zone wat resulteert in een
langere vertragingstijd. Zie hiervoor de kaart van bijlage 3. Water als bijvoorbeeld in de vorm van
hemel water doet er lange tijd over om het grondwater te bereiken. Het grondwatersysteem
reageert daardoor in het geheel trager. Een korte tijd van droogte, kan worden opgevangen doordat
er nog voldoende water in de onverzadigde zone om het grondwatersysteem constant te voeden.
Een korte tijd met veel neerslag zal niet direct in een sterke stijging van de grondwaterstand
resulteren doordat een groot deel van het hemel water nog lange tijd in de dikke onverzadigde zone
zit. Hierdoor worden ‘kleine’ seizoen fluctuaties uitgemiddeld. Dit Veluwe grondwatersysteem heeft
invloed die reikt tot nabijgelegen gebieden met een lage geografische ligging.
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3. Patronen in verloop stijghoogte curve grondwater
Om een ruimtelijk verdeling van de Veluwe te kunnen maken in gebieden met een
grondwatersysteem wat vrijwel gelijk reageert, is de grondwaterpiek van de verschillende peilbuizen
in 1995/1996 onderzocht. De periode waarin de piek optrad, de mate van stijging en daling en de
snelheid van stijging en daling zijn onderling vergeleken. Aan de hand van die informatie kunnen
gebieden worden geselecteerd met dezelfde kenmerken.

3.1 Bepaling reactietijden
Onder reactietijd, ook wel vertragingstijd, wordt de tijd verstaan die water nodig heeft om door de
gehele onverzadigde zone te kunnen lopen en het grondwater te kunnen bereiken. Kortom, hoe snel
reageert het grondwater op bijvoorbeeld grondwateraanvulling. Om te bepalen wat de reactie tijd
van het grondwater in en rondom de Veluwe is, werd de grondwaterpiek die in 1995/1996 het
hoogtepunt bereikte van verschillende peilbuizen met één vaste grondwaterpiek vergeleken. De
grondwaterpiek was het gevolg van een neerslagoverschot wat was opgebouwd door grote
hoeveelheden neerslag in de periode augustus 1994 tot en met maart 1995.
Van een zevental peilbuizen op verschillende locaties zijn de stijghoogtes van 1992 tot en met 1998
grafisch weergegeven. Het resultaat is in figuur 4 en figuur 5 te zien.

Grondwaterstand in relatie tot neerslag
datum stijghoogte m +
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figuur 4: Grafische weergave neerslag in relatie met stijghoogtes van verschillende peilbuizen
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Grondwaterstand in relatie tot neerslag
datum stijghoogte m + NAP
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figuur 5: Grafische weergave neerslag in relatie met stijghoogtes van verschillende peilbuizen

De curve die de stijghoogtes van peilbuis 32EL0058 weergeeft, wordt als referentielijn gebruikt. De
stijghoogtes van deze peilbuis zijn ten opzichte van de andere curves sterk afhankelijk van het
actuele weer en reageren snel op veranderingen in bijvoorbeeld neerslag en verdamping. Over het
algemeen duurt het minder dan een maand voordat het grondwater op deze locatie reageert op een
weersituatie. De reactietijd van deze peilbuis is niet altijd hetzelfde, aangezien de reactietijd onder
andere afhankelijk is van de toestand van de onverzadigde zone(een onverzadigde zone met veel
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water in de poriën reageert sneller op neerslag) en seizoen (in de winter is de verdamping lager).
Aangezien de reactietijden van de peilbuizen op neerslag veranderlijk zijn, wordt de reactietijd van
peilbuis 32EL0058 op nul gezet, wat betekent dat deze peilbuis eigenlijk het patroon van de eerste
twee meter van de ondergrond op neerslag weergeeft. Het gaat om de eerste twee meter, omdat dit
de dikte van de onverzadigde zone bij peilbuis 32EL0058 is. De overige peilbuizen worden vergeleken
met het verloop van de stijghoogte curve van peilbuis 32EL0058.
De curve die hoort bij peilbuis 32EL0058 laat in januari, februari en maart 1995 een grondwaterpiek
zien. De grondwaterpieken bij de meeste andere peilbuizen komt pas later in het jaar. De top van de
grondwaterpieken van deze
peilbuizen wordt vergeleken met
het einde van de
grondwaterwaterpiek die hoort
bij peilbuis 32EL0058. Dit punt
ligt op eind maart 1995 en na
vergelijking van de datum die
hoort bij grondwaterpieken van
de andere peilbuizen met eind
maart 1995, blijkt de juiste
reactie tijd te zijn verkregen. Dit
kan gecontroleerd worden door
een periode op een willekeurige
grondwatercurve te nemen
waarbij bijvoorbeeld de
grondwaterstand na een periode
van dalen een sterke stijging laat
zien. Wanneer er met de
bijbehorende reactietijd wordt
terug gekeken in de tijd, blijkt
dat in de periode daarvoor een
groot neerslagoverschot werd
opgebouwd, na een periode van
neerslagtekort. Op deze manier
konden alle reactietijden van de
peilbuizen worden bepaald. In
figuur 6 is te zien hoe de
reactietijden zijn bepaald

figuur 6: Bepaling reactietijden

(Bron: dinoloket, ondergrondgegevens)
3.1.1 Reactietijden grondwater op neerslag
In bijlage 4A zijn de locatie en de reactietijden in maanden van de zevental geselecteerde peilbuizen
in kaart gebracht. De peilbuizen met de kortste reactietijden bevinden zich aan de rand van de
Veluwe. Dit komt voornamelijk doordat de onverzadigde zone verder van de Veluwe toppen af
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dunner wordt en water wat door de onverzadigde zone gaat daar dus een kleinere afstand hoeft af
te leggen.
Om een representatiever beeld te krijgen, wat betreft reactietijden in maanden van de
grondwaterstanden op weersveranderingen om en nabij de Veluwe, is een kaart gemaakt met veel
verschillende peilbuizen. In bijlage 2B is het resultaat te zien. Op deze kaart is duidelijk te zien dat de
peilbuizen met een korte reactietijd in delen van de Veluwe liggen met een dunne onverzadigde
zone. Door de dunne onverzadigde zone zal op die plekken sneller worden gereageerd op
veranderingen in het weer. Echter relatief gezien blijkt toch dat het grondwater op de hoger gelegen
delen sneller reageert op fluctuaties in het weer. Daarover meer in paragraaf 3.1.2.
(Bron: De Lange, W.J., Borren, W., AZURE, pag. 12)
(Bron: dinoloket, ondergrondgegevens)
3.1.2 Parameter voor relatieve reactietijden grondwater op neerslag
Nu de onverzadigde zone en de reactietijd bekend is, kan bepaald worden hoe snel het grondwater
relatief gezien op neerslag reageert. Een voorbeeld: op een bepaalde locatie met een onverzadigde
zone van 20 meter, reageert het grondwater na twee maanden op een weersverandering. Logisch
zou dan zijn dat op een plek met een onverzadigde zone van 40 meter het grondwater na vier
maanden reageert. Wanneer deze reactietijd maar drie maanden blijkt te zijn dan reageert het
grondwater op de locatie met een onverzadigde zone van 40 meter relatief sneller dan het
grondwater op de locatie met een onverzadigde zone van 20 meter.
Van alle peilbuizen is de dikte van de onverzadigde zone gedeeld door de reactietijd waardoor
uiteindelijk een parameter in mm/dag bepaald kon worden, waarmee duidelijk wordt welke
peilbuizen relatief gezien het snelst reageren. Wanneer deze gegevens grafisch worden uitgezet zijn
er veel punten die met elkaar op één lijn liggen. Als deze worden geclusterd ontstaan er meerdere
lijnen met verschillende hellingen die dus voor verschillende parameters van relatieve reactietijden
staan. De categorieën die ontstaan zijn achtereenvolgens: A met 40-100 mm/dag, B met 100-160
mm/dag, C met 160-220 mm/dag, D met 220-300 mm/dag, E met 300-500 mm/dag, F met 500 -1500
mm/dag en G met meer dan 1500 mm/dag. In figuur 7 is het resultaat te zien van deze clustering.
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figuur 7: Parameter voor relatieve reactietijd in mm/dag

In figuur 8 zijn door de geclusterde punten raaklijnen getekend. De richting coëfficiënten van deze
raaklijnen staan voor de parameters in mm/dag. Naarmate de helling kleiner wordt, neemt de
parameter van het grondwater af en is er sprake van een relatief trage reactie. Het overgrote deel
van de peilbuizen heeft een parameter die varieert tussen de 75 en 280 mm per dag.
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figuur 8: Parameter voor relatieve reactietijd in mm/dag
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Om te kijken of er een ruimtelijk verband is tussen de locatie en de parameters die staan voor de
relatieve reactietijd van het grondwater, zijn de verschillende categorieën in kaart gebracht. In
bijlage 4C is het resultaat te zien.
Klasse A is in deze kaart niet van belang. Dit omdat de peilbuizen van klasse A een onverzadigde
zone hebben die niet dikker is dan 7 meter. Hierdoor reageren ze binnen een maand. Het is
onduidelijk in hoeveel dagen de peilbuis exact reageert. Aangezien het slechts een paar dagen
betreft, kan de doorlatendheid bij een paar dagen meer of minder heel erg verschillen. Klasse A laat
dus een vertekend beeld van de werkelijkheid zien. Wanneer er gekeken wordt naar de categorieën
B tot en met G, is te zien dat op die plekken waar de onverzadigde zone het dikste is, de parameter
het grootst is, wat inhoud dat het grondwater relatief snel reageert op grondwateraanvulling. Dit is
vooral op de hoger gelegen delen van de Veluwe het geval.
Daar waar de onverzadigde zone dikker is dan 25 meter, worden parameters gevonden die veelal
variëren tussen de 195 en 440 mm/dag. Dit is dus vooral klasse C, D en E. De plekken waar de
onverzadigde zone varieert tussen 10 en 25 meter worden veelal gekenmerkt door parameters
tussen de 75 en 200 mm/dag. Dit zijn de categorieën E, F en G. Slechts twee plekken vallen binnen
klasse B. Waarvan één plek een 16 meter dikke en de andere een 8 meter dikke onverzadigde laag
heeft. Zoals al gezegd, klasse A is toegekend aan plekken met een onverzadigde zone dunner dan 10
meter. Er is geen duidelijke clustering van dezelfde parameters te zien als het gaat om deelgebieden
van de Veluwe.

3.2 Amplitude stijging en daling
van een grondwaterpiek
Er kan meer informatie worden verkregen over
de werking van het grondwatersysteem en de
eigenschappen van de ondergrond wanneer de
amplitude van een grondwaterpiek wordt
onderzocht.
De piek van de grondwaterstand in 1995/1996
laat in de periode voor de piek een sterke stijging
en in de periode na de piek een sterke daling van
de grondwaterstand zien. Elke peilbuis op de
Veluwe zal dit patroon in ongeveer die periode
laten zien. Echter de grondwaterstand bij de ene
peilbuis kan een grotere fluctuatie en daarmee
dus een grotere amplitude laten zien dan de
grondwaterstand bij een andere peilbuis.
Bovendien kan het zijn dat de stijghoogte in een
peilbuis meer toeneemt voor de piek dan
afneemt na de piek. Andersom is natuurlijk ook
mogelijk. Al deze factoren dragen mee aan het
verschaffen van een beter beeld over de

figuur 9: Bepaling amplitude stijging en daling
grondwaterstand in de jaren 90 bij peilbuis 33DP0115
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geohydrologie en de werking van het grondwaterstelsel van de Veluwe. In figuur 9 is te zien hoe de
amplitude van het stijgen en dalen is bepaald.
3.2.1 Amplitude stijging
In bijlage 5A is te zien dat in het uiterste westen, waar de onverzadigde zone relatief dun is, de
grondwaterspiegel het meest stijgt. De oorzaak hiervoor kan zijn dat de grondwaterspiegel hier snel
reageert op het actuele weer. Veel neerslag wordt in korte tijd verwerkt en levert voor korte tijd een
hoge grondwaterspiegel op. Daarnaast ligt er een groot zandstuifgebied (Kootwijk) in het westen,
wat ervoor zorgt dat het water snel infiltreert en er daardoor maar weinig neerslag verdampt door
aanwezige vegetatie. Zie bijlage 2A voor het landgebruik. Bovendien is de afstand tot de
watergangen in dit gebied groot, zoals te zien is in bijlage 5A. Daardoor heb je niet zozeer te maken
met een groot grondwater verhang en zal het grondwater dus niet zo snel wegstromen.
In het zuid westen en noordwesten van de Veluwe is er minder stijging van de grondwaterspiegel te
zien ten opzichte van het westen. Een verklaring kan zijn dat er meer verdamping in dit gebied
optreedt door een ander landgebruik, voornamelijk bos. Daardoor blijft er minder water over voor
het bewerkstelligen van een grondwaterstijging. Een andere verklaring kan de kleinere afstand tot
de watergangen zijn. Het grondwatersysteem in de buurt van de watergangen loopt sneller leeg dan
in het westen en in het centrale deel van de Veluwe. Dit komt doordat het grondwater verhang hier
groter is en daardoor zal het water snel wegstromen. Er zal daardoor ook minder stijging worden
gerealiseerd. Deze mogelijke verklaring zal meer van toepassing zijn op het zuidwesten dan het
noordwesten, omdat er in het zuidwesten een grote daling is te zien. Dit wordt verder toegelicht in
paragraaf 3.2.2.
In het oosten en het noordoosten spelen de sprengen en beken ook nog een rol. De
grondwaterstand staat hoog als gevolg van de grondwateropbolling in combinatie met de
scheefgestelde lagen met anisotropie die als weerstand werkt. Daardoor kan de grondwaterspiegel
maar beperkt stijgen voordat het grondwater opkwelt bij beekdalen en als oppervlakte water
middels beken en sprengen wordt afgevoerd. Bovendien geldt hier dat de afstand tot de
watergangen klein is en zorgt de weerstand van de scheefgestelde lagen met anisotropie voor een
groter grondwaterverhang dan in het westen en het centrale deel van de Veluwe. Het grondwater
stroomt in de buurt van de watergangen vrij snel weg voordat de grondwaterspiegel kan stijgen. Dit
is vooral in het oosten het geval.
De grondwaterspiegel in het centrale deel en dus de hoger gelegen delen van de Veluwe stijgt niet
zo veel als het westen en niet zo weinig als in het oosten. De grondwaterstand kan meer stijgen dan
in het oosten. Dit komt doordat de afstand tot de watergangen een stuk groter is dan in het oosten,
waardoor het grondwater verhang klein zal zijn en het water maar langzaam wegstroomt. Er zijn
daarom mogelijkheden voor de grondwaterspiegel om flink te stijgen. Verder liggen in een deel van
dit gebied de scheefgestelde lagen met anisotropie. Deze scheef gestelde lagen hellen schuin over
naar het westen. Het water kan in westelijke en oostelijke richting maar moeilijk wegstromen door
de kleine doorlaatbaarheid. Tevens kan het water ook maar moeilijk naar onderen omdat de lagen
met anisotropie scheef zijn gedrukt. Het water wil met de zwaartekracht verticaal naar beneden en
zal dus weer de scheef gestelde lagen tegenkomen met een kleine doorlaatbaarheid. Op deze
manier worden een soort compartimenten gevormd met elk hun eigen grondwatersysteem. In deze
compartimenten of ‘bakjes’ krijgt het grondwater de mogelijkheid om veel te stijgen. Weliswaar is
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deze situatie ook in het oosten en noordoosten aanwezig, maar daar kunnen ze minder
grondwaterspiegel stijging bewerkstelligen door de aanwezigheid van lager gelegen beekdalen waar
het water vervolgens omhoog kwelt en middels sprengen en beken wordt afgevoerd. De
grondwaterspiegel stijgt niet zoveel als in het westen doordat er een veel dikkere onverzadigde zone
ligt. Grondwateraanvulling wordt dus meer geleidelijk verwerkt en zal niet resulteren in één hoge
grondwaterpiek.
3.2.2 Amplitude daling
Op de kaart van bijlage 2B is te zien dat in het westen de grondwaterspiegel het meeste daalt na de
grondwaterpiek rond 1995. De oorzaak hiervoor kan liggen bij de drinkwateronttrekkingen die in dit
gebied liggen. Vooral de drinkwateronttrekkingen van Putten, Hoenderloo en Edese Bos zouden
lokaal invloed kunnen uitoefenen op de grote daling van de grondwaterspiegel. Dit is ook te zien in
bijlage 5C. Echter, blijft de dunne onverzadigde zone hier de belangrijkste oorzaak. Door de dunne
onverzadigde zone met grof materiaal lopen wateroverschotten heel snel door naar de
grondwaterspiegel, waardoor de grondwaterstand sterk stijgt, maar als er daarna een droge periode
volgt met neerslagtekorten komt er geen water meer van de onverzadigde zone bij omdat dit al is
verwerkt. Hierdoor zal de grondwaterstand veel dalen doordat er nu alleen nog maar water via de
verzadigde zone wegstroomt en er niets meer van bovenaf bijkomt. Ook het gebrek aan vegetatie
zorgt er voor dat er maar weinig water wordt vastgehouden in de onverzadigde zone in tijden van
neerslagoverschot, wat vervolgens weer gebruikt kan worden als buffer voor tijden met neerslag
tekort.
In het noord westen van de Veluwe is er aanmerkelijk minder daling van de grondwaterstand te zien
dan in het westen. De oorzaak zou de kleilaag kunnen zijn die de schijngrondwaterspiegel
veroorzaakt. Water kan moeilijk wegstromen door de weerstand die de kleilaag veroorzaakt. (meer
over de schijngrondwaterspiegel in de grondwatersysteemanalyse over de Veluwe, pag 5/6, Rien
Helderman) Een andere verklaring voor verminderde daling van de grondwaterstand kan liggen bij
een kleinere impact van nabijgelegen drinkwateronttrekkingen. Tot slot is de onverzadigde zone in
het noordwesten dikker, waardoor er ook in een drogere periode nog wateraanvoer van boven is.
Het noordelijk gebied van de Veluwe laat relatief gezien maar weinig daling van de grondwaterstand
zien. De verklaring zal voornamelijk liggen bij de scheef gestelde lagen met anisotropie. Het water zal
bij wegstromen via de verzadigde zone door de aanwezigheid van deze gestuwde lagen in drie
richtingen, namelijk west, oost en verticaal, een weerstand vinden.
Het centrale en zuidelijke deel en daarmee ook direct het hoger gelegen deel van de Veluwe laat ook
weinig daling van de grondwaterstand zien. Echter is dit al meer dan in het noordelijk gebied. Ook
hier spelen de scheef gestelde lagen met anisotropie een belangrijk rol bij gebrek aan de daling van
de grondwaterstand. Het verschil in grondwaterstanddaling met het noordelijk gebied kan liggen bij
de hoeveelheid impact van de scheef gestelde lagen met anisotropie. Een ander verklaring kan zijn
dat de grondwaterstand in dit gebied ook meer is gestegen waardoor de grondwaterstand ook meer
zal moeten dalen om weer in evenwicht te komen. De verhouding tussen stijgen en dalen blijft
daarmee in beide gebieden hetzelfde.
Het oostelijk deel betreft slechts drie peilbuizen. Echter deze peilbuizen laten wel een sterke daling
van de grondwaterstand zien na de grondwaterpiek in de 1995/1996. Dit kan deels komen door de
drinkwaterontrekkingen van de Amersfoortse weg, de Schalterberg en Eerkbeek. Een andere
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oorzaak die meer invloed uitoefent op de grondwaterdaling, ligt bij de aanwezigheid van de
beekdalen met kwel, zie bijlage 5B. Het grondwaterverhang is hier groot, waardoor het grondwater
makkelijk weg zal stromen. Daarnaast worden de sprengkoppen gevoed door het grondwater.
Belangrijk is te weten dat de compartimenten wel voor een weerstand zorgen waardoor de daling
van de grondwaterstand weer enigszins wordt afgeremd.
Het zuid westelijk deel laat een daling van de grondwaterstand zien die overeenkomt met de
grondwaterstand daling van het centrale en zuidelijk deel van de Veluwe. In dit gebied daalt de
grondwaterstand niet zo snel als in het westelijk deel omdat allereerst de onverzadigde zone dikker
is. Er zal langere tijd water aangevoerd worden vanuit de onverzadigde zone, waardoor er minder
grondwaterstand daling wordt gerealiseerd. Toch is de grondwaterstand daling nog aanzienlijk door
de aanwezigheid van sprengbeken en de drinkwateronttrekkingen: La Cabine, Edese Bos en de
Wageningse Berg.
(Bron: Driessen, J.H.A., De Veluwe als bron van veilig drinkwater, pag 4)
(Bron: Helderman, R., Grondwatersysteemanalyse over de Veluwe, pag 5/6)
3.2.3 Patronen amplitude stijging en daling
In paragraaf 3.2.1 en 3.2.2 zijn de amplitudes van de grondwaterpiek in de jaren ‘90 uitgebreid
beschreven. Wanneer de amplitude van het stijgen minus de amplitude van het dalen wordt
berekend, is te zien waar er meer stijging dan wel daling van de grondwaterspiegel aan de orde is. In
bijlage 5D is het resultaat ruimtelijk weergegeven.
In het noordelijke, centrale deel en zuidelijke deel is meer stijging dan daling van de
grondwaterstand te zien. Daarbij moet worden opgemerkt dat de amplitude van de grondwaterpiek
in het centrale en zuidelijke deel van de Veluwe groter is.
In het westelijke en noordwestelijk deel van de Veluwe is een symmetrische grondwaterpiek te zien.
De hoeveelheid stijging is gelijk aan de hoeveelheid daling. Het verschil tussen het westelijke en
noordwestelijke deel van de Veluwe zit hem opnieuw in grootte van de amplitude. In het westelijk
deel is de amplitude van het de grondwaterpiek groter.
Ook het oostelijk deel en het zuidwestelijk deel komen overeen wat betreft het verschil tussen
stijgen en dalen van de grondwaterstand in de jaren ’90. Het patroon van de stijghoogte curve
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figuur 10: Patronen stijghoogte curves gekoppeld aan deelgebieden

vertoont hier meer daling dan stijging. De amplitude van de grondwaterstand in het oosten is iets
groter dan in het zuidwesten al is dit verschil minimaal.
Door middel van deze analyse zijn er zes deelgebieden ontstaan met elk hun eigen patroon op basis
van absolute hoeveelheid stijging en daling in de grondwaterpiek van de jaren ’90. In figuur 10 is
deze opdeling grafische weergeven en in figuur 11 is deze opdeling in gebieden door middel van een
kaart ruimtelijk weergegeven. De kleur van de stijghoogte curve in figuur 10 hoort bij de kleur van de
omtrek van de deelgebieden in figuur 11

figuur 11: Ruimtelijke weergave deelgebieden gekoppeld aan stijghoogte
patronen
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3.3 Snelheid aanvulling en leegloop grondwatersysteem
Het is lastig om te berekenen hoe snel het grondwatersysteem van de Veluwe wordt aangevuld en
leegloopt. Wanneer naar de helling van stijging en daling van een grondwaterpiek in de stijghoogte
curve van een peilbuis wordt gekeken, is dit een eindresultaat van alle factoren die op die locatie van
invloed zijn op de grondwaterstand. In deze paragraaf is getracht de snelheid van aanvulling en
leegloop van het grondwatersysteem bij een aantal peilbuizen te berekenen door naar de
stijghoogte curve van een peilbuis te kijken. Hierbij is alleen rekening gehouden met de belangrijke
factor neerslagoverschot.
3.3.1 Snelheid van aanvullen
Om te bepalen hoe snel het grondwater op de Veluwe aangevuld kan worden is opnieuw de
grondwaterpiek van 1995/1996 bestudeerd. Voor peilbuis 26HP0144 geldt dat er in de periode van
13 januari 1995 tot en met 29 augustus 1995 de grondwaterspiegel met 0,71 meter is gestegen.
Uitgaande van een porie gehalte van 30 %, kan geconcludeerd worden dat voor deze stijging 278
mm water nodig was. Dit gebeurde in 213 dagen en dus was er gemiddeld 0,977 mm/dag nodig.
Echter tegelijkertijd loopt de Veluwe ook leeg, dus er is meer water nodig om de absolute
hoeveelheid stijging van de grondwaterspiegel te bewerkstelligen. Voor 13 januari 1995 was er nog
sprake van een daling van de grondwaterspiegel. Om de helling van deze daling te bepalen is de
periode 14 november 1994 tot en met 14 december 1994 bestudeerd. Destijds is de
grondwaterspiegel met 3 cm gedaald. Rekening houdend met het porie gehalte van 30 % was daar 9
mm water voor nodig. In een periode van 30 dagen, betekent dit dat de grondwaterspiegel
gemiddeld met 0,3 mm per dag daalde. Dit is nog niet het juiste antwoord want er zat ook nog
regenwater in de onverzadigde zone. Uitgaande van een reactietijd van vijf maanden, kan gezegd
worden dat de neerslag in de periode halverwege juni 1994 tot en met halverwege juli 1994 in de
periode van grondwaterstand daling aankomt. Uit KNMI gegevens van de Bilt blijkt dat halverwege
juni 1994 tot halverwege juli 1994 niet voldoende neerslagoverschot is geweest om het grondwater
te bereiken in de periode halverwege november tot en met halverwege december. De daling blijft
dus 0,3 mm/dag.
Wanneer deze hoeveelheid wordt opgeteld bij de eerder genoemde stijging in mm/dag, blijkt dat er
1,277 mm/dag nodig moet zijn om de stijging te bewerkstelligen. Wanneer deze stijging per dag
wordt vermenigvuldigd met het aantal dagen waarin de grondwaterspiegel stijgt, is de conclusie dat
er 278 mm water nodig is om de stijging te bewerkstelligen. Deze stijging zal voornamelijk worden
veroorzaakt door neerslag. Rekening houdend met een reactie tijd van vijf maanden is er in de
periode halverwege augustus 1994 tot en met maart 1995 een neerslagoverschot opgebouwd van
603 mm wat naar de verzadigde zone loopt. Dit is inderdaad voldoende om de stijging te realiseren.
Aanvulling grondwater
26HP014 33AW00 33AW00 33DP011 27BP029 B33C007
Peilbuis nr
4
9
6
5
5
6
Snelheid van aanvullen
(mm/dag)
1,28
3,57
1,68
1,18
1,33
2,33
Benodigde hoeveelheid water
(mm)
278,40
485,29
458,70
303,47
326,99
504,35
Overschot/tekort (mm)
324,60
-162,29
148,30
299,53
226,01
-62,35
figuur 12: Aanvulling grondwater
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Er blijkt 325 mm nog over te zijn wat of nog in de onverzadigde zone zit of is onttrokken.
Door middel van deze manier kan voor meer peilbuizen worden bepaald hoeveel millimeter water
nodig is voor de stijging en hoeveel er overblijft of tekort komt. De resultaten staan in figuur 12
(Bron: Spek, T., Helderman, R., KNMI_Eact_aanp_teun_rien)
3.3.2 Snelheid van leeglopen
Om de snelheid van leeglopen te kunnen bepalen wordt opnieuw de grondwaterpiek van 1995 gebruikt. Om
de helling van deze daling te bepalen is de periode 29 augustus 1995 tot en met half maart 1998 onderzocht.
In die periode is de grondwaterspiegel maar liefst 1,69 meter gedaald. Dit betekent dat, rekening houdend
met het porie gehalte van 30 %, daar 507 mm water is weggestroomd. In een periode van 927 dagen,
betekent dit dat de grondwaterspiegel gemiddeld met 0,547 mm per dag daalde. Om tot de juiste daling in
mm/dag te komen is de bepaling van het neerslagoverschot belangrijk. Uitgaande van een reactietijd van vijf
maanden, kan gezegd worden dat de neerslag in de periode april 1995 tot en met half oktober 1997 in de
periode van grondwaterstand daling aankomt. Uit KNMI gegevens van de Bilt blijkt dat in de periode april
1995 tot en met half oktober 1997 een neerslag overschot is opgebouwd van 507 mm. De wortelzone was in
augustus 1995 nog leeg. Dit betekent dat van de 507 mm 75 mm in de wortelzone is blijven zitten. 432 mm
is uiteindelijk in het grondwater gekomen. Deze hoeveelheid opgeteld bij de 507 mm die ook wegstroomt,
geeft dat er 939 mm water is weggelopen in 927 dagen. Er is dus 1,01 mm water per dag weggestroomd.
Het leeglopen van de andere peilbuizen kan op eenzelfde manier worden berekend. In figuur 13 is het
resultaat te zien.
Leegloop grondwatersysteem
Peilbuis nr
Snelheid van leeglopen (mm/dag)
hoeveelheid weggelopen water
(mm)

26HP0144 33AW009 33AW006 33DP0115 27BP0295 B33C0076
1,01
1,36
1,18
1,28
1,14
1,42
939,00

748,00

1153,00

1350,00

698,00

589,00

figuur 13: Leeglopen Veluwe

(Bron: Spek, T., Helderman, R., KNMI_Eact_aanp_teun_rien)
3.3.3 Verklaring verschillen in aanvullen en leegloop grondwatersysteem
Heel opvallend is het feit dat het grondwater bij peilbuis 33AW009 en peilbuis B33C0076 snel wordt
aangevuld een leegloopt. Deze twee peilbuizen liggen dicht bij elkaar in het westelijk gedeelte van
de Veluwe. Peilbuis B33C0076 ligt ten zuiden van de zandverstuiving bij Kootwijk en peilbuis
33AW0009 ligt ten noorden van deze zandverstuiving.
Om een verklaring te geven voor de snelle aanvulling en leegloop van het grondwatersysteem in een
korte periode, kunnen transsecties worden bestudeerd in de omgeving van deze peilbuizen. In
bijlage 6A en 6B zijn de lijnen waar een transsectie voor is gemaakt weergegeven. Op deze kaarten is
te zien dat beide peilbuizen in de buurt van een zandverstuiving liggen. Door een gebrek aan
vegetatie in een zandverstuiving zal er weinig verdamping in gebied zijn. Hierdoor kan de
grondwaterstand onder een zandverstuiving hoger staan dat in de gebieden met een ander
landgebruik daar om heen.
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Uit figuur 12 bleek dat de grondwaterstand bij beide peilbuizen in 1995 teveel is gestegen om met
neerslagoverschotten te kunnen realiseren. Dit betekent dat voor de grondwaterstand in dit gebied,
naast neerslag nog een andere input van water is. Deze andere post van input kan de hoge
grondwaterstand onder de zandverstuiving zijn die het grondwater systeem bij de peilbuizen
aanvult. Uit de west – oost transsecties van figuur 14 en figuur 15 blijkt dat de peilbuizen in een knik
van het grondwater verhang liggen. In tijden van regen zal het grondwater verhang op deze locatie
afnemen daardoor zal de locatie met de knik in de grondwaterstand er veel water bij krijgen. Dit
water komt ten oosten van de knik toegestroomd door het grote grondwater verhang en ten westen
van de peilbuis door de drukgolf.
De reden dat de het grondwatersysteem zo snel leegloopt in dit gebied, kan liggen bij het grove
ondergrondmateriaal wat maar een kleine weerstand vormt. Een andere reden is het feit dat de
peilbuizen in een knik van de grondwaterstand liggen. Ten oosten van de peilbuis is het
grondwaterverhang nog veel groter, waardoor de stroming van het grondwater in de verzadigde
zone snel is. Het kan zijn dat de stroming van het grondwater bij de peilbuizen hierdoor ook nog snel
is. De opvulling van water in de grondwaterknik is dus maar heel tijdelijk.
(Bron: Dinoloket, Landelijk model DGM v 1.3)

figuur 14 Transsectie in omgeving van peilbuis B33C0076
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figuur 15:Transsectie in omgeving van peilbuis 33AW0009

Ter vergelijking van de peilbuizen in het grondwatersysteem wat snel wordt aangevuld een leegloopt
worden peilbuis 26HP0144 en peilbuis 27BP0295 onderzocht. Deze twee peilbuizen zitten in een
grondwatersysteem wat minder snel wordt aangevuld een leegloopt.
In bijlage 6C en bijlage 6D is opnieuw een ruimtelijke lijn voor een transsectie te zien, ditmaal voor
de omgeving van respectievelijk peil buis 26HP0144 en peilbuis 27BP0295. Op de kaarten van beide
figuren blijkt dat deze peilbuizen al een veel representatiever beeld van de grondwaterstand in de
omgeving laten zien. Immers in het hele gebied is vegetatie aanwezig, waardoor verschillen in de
verdamping in het gebied ook minder groot zijn. Dat het grondwatersysteem in dit gebied minder
snel wordt aangevuld, zal allereerst veroorzaakt door de aanwezigheid van meer vegetatie. Er blijft
meer water ‘hangen’ in de onverzadigde zone en daarvan zal nog een deel verdampen en een deel
langzaam naar de verzadigde zone lopen. In figuur 16 en figuur 17 wordt de transsectie van
respectievelijk peil buis 26HP0144 en peil buis 27BP0295 weergegeven. Daarin is te zien dat de
peilbuizen op een locatie zitten met grondwater verhang. Water loopt hierdoor vrij gemakkelijk weg
en daardoor zal de grondwaterstand maar gering stijgen in tijden van neerslagoverschot. Voor deze
beperkte stijging van de grondwaterstand is maar weinig water nodig. Het overschot aan water zoals
berekend in figuur 12 zal in de onverzadigde zone zijn blijven hangen. Eventueel is het ook mogelijk
dat het overschot (voor een deel) wordt onttrokken door nabijgelegen drinkwateronttrekkingen, zie
bijlage 2E.
Dat het grondwatersysteem ook minder snel leegloopt bij beide peilbuizen kan worden veroorzaak
de aanwezigheid van ondergrond materiaal met een kleine doorlaatbaarheid. Bij peilbuis 26HP0144
kan dit de aanwezigheid van een klei laag zijn en bij peilbuis 27BP0295 kan dit worden veroorzaakt
door de aanwezigheid van scheef gestelde lagen met anisotropie.
(Bron: Dinoloket, Landelijk model DGM v 1.3)
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figuur 16: Transsectie in omgeving van peilbuis 26HP0144

figuur 17: Transsectie in omgeving van peilbuis 27BP0295
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4. Deelgebieden op basis van grondwatergedrag
Wanneer er rekening wordt gehouden met de reactietijden en de mate van aanvulling en leegloop
van het grondwatersysteem kan de Veluwe worden opgedeeld in meerdere gebieden. In figuur 18
zijn de verschillende stijghoogte curves te zien en in figuur 19 de ruimtelijke weergave van de
deelgebieden. De kleur van de curve is in overeenstemming met de kleur van het deelgebied.
Het donkerrode gebied hoort bij de hoogste delen van de Veluwe. De grondwaterstand wordt
getypeerd als laat reagerend op weersverandering maar uiteindelijk vertoont het wel grote
fluctuaties. De belangrijkste aspecten die van invloed zijn op het grondwater in dit gebied zijn: veel
verdamping door groot oppervlak bos en de dikke onverzadigde zone.
Het lichtrode en oranje gebied hoort ook bij de hoge delen van de Veluwe. Het grondwatersysteem
in dit gebied reageert vrijwel hetzelfde als het donkerrode gebied. Het enige verschil is een kortere
reactietijd door een dunnere onverzadigde zone.
In het rode gebied begint de hoogte van het maaiveld in meters + NAP sterk af te nemen. In figuur
18 is te zien dat de bijbehorende stijghoogte curve een heel ander patroon laat zien. Het
grondwatersysteem reageert sneller en er zijn meer seizoen fluctuaties te zien in de stijghoogte
curve. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een dunner wordende onverzadigde zone.
Daarnaast is er nog veel verdamping door groot oppervlak bos, liggen er beekdalen in de buurt en is
in het oostelijk deel sprake van de aanwezigheid van compartimenten door scheef gestelde lagen
met anisotropie.
Het donkergroene en lichtgroene gebied hebben een vrijwel zelfde patroon in de stijghoogte curve.
Het verschil zit in de reactietijd welke in het donkergroene gebied langer is door een dikkere
onverzadigde zone. Het groene gebied wordt getypeerd door een knik in het grondwater verhang en
door weinig verdamping als gevolg van een groot oppervlak aan zandverstuivings- en heide
gebieden.
Het gele gebied is voornamelijk uitgestrekt langs de bronnen van de sprengen en beken. De
onttrekking door beken is daarom van belang in dit gebied. Aangezien de afstand tot de
watergangen klein is, kan het grondwater snel wegstromen door het grondwater verhang en stijgt
de grondwaterstand dus maar langzaam. Bovendien bevinden zich in dit gebied een groot aantal
drinkwateronttrekkingen (Harderwijk, Putten, Edese Bos, La Cabine, Oosterbeek, Pinkenberg,
Ellecom, Eerbeek, Schalterberg, Amersfoortse weg) die de grondwaterstand verlagen. De
verdamping is hoog door de aanwezigheid van bos, de onverzadigde zone is dun en in het oosten is
er de aanwezigheid van compartimenten en beperkte stijgruimte door de kwel in de dalen van
sprengen en beken.
Het grijze deelgebied, gelegen in het noord westen wordt gekenmerkt door een grondwatersysteem
dat snel maar met mate reageert op weersveranderingen. Dit komt voornamelijk door de kleine
afstand tot de valleien, de nabijgelegen schijngrondwaterspiegel en veel verdamping door groot
oppervlak bos.
Het lichtgrijze deelgebied heeft volgens figuur 17 en figuur 19 heel veel fluctuaties in de
grondwaterstand. Dit komt doordat de stijghoogte curve van een peilbuis afkomstig is, die direct aan
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een watergang ligt. Hierdoor verandert de grondwaterstand snel, al zit het Veluwe systeem er ook in
verwerkt.
Het licht blauwe en donkerblauwe gebied verschillen van elkaar in reactietijd maar vertonen buiten
dat aspect om het zelfde patroon in stijghoogtes. Opvallend voor deze gebieden is het feit dat ze niet
veel seizoen fluctuaties laten zien in vergelijking met bijvoorbeeld het rode, gele of roze gebied,
ondanks het feit dat ze vrij dicht bij beekdalen liggen. Er is veel absolute stijging en daling mogelijk in
deze gebieden. Hoogstwaarschijnlijk worden deze gebieden afgesloten van de watergangen door de
scheef gestelde lagen met anisotropie. Het gevolg is dat er aparte kleine grondwatersystemen
ontstaan.
In het roze gebied is de afstand tot de watergangen en valleien zeer klein, is de verdamping
gemiddeld door aanwezigheid van gras en landbouwgrond. Daarnaast is sprake van een dunne
onverzadigde zone. In dit gebied is de invloed van het Veluwe systeem het kleinst en wordt snel
gereageerd op weersveranderingen.
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Stijghoogte curves peilbuizen in de
verschillende deelgebieden van de Veluwe
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figuur 18: Grafische weergave stijghoogtes deelgebieden
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figuur 19: Ruimtelijke weergave deelgebieden
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5. Spreng beken
Eén belangrijk kenmerk voor de oostflank van de Veluwe is de relatie tussen de scheef gestelde
lagen met anisotropie en de sprengbeken. Veel van deze spreng beken zijn al in de Middeleeuwen
gegraven. De spreng kop voorzag de beek destijds altijd van water.
Sinds afgelopen jaren is dit soms niet meer het geval. In de zeer droge zomer van 2003 hebben
meerdere beken een periode droog gestaan. Rien Helderman heeft in hoofdstuk 5 van de
(grond)watersysteemanalyse over de Veluwe De Oude Beek in Lieren, Wenumse beek, Greutelse
sprengen, A-watergang Cannenburgherweg, Nijmolense beek, Smallertse beek, de Verloren beek en
de noordelijke tak van de Verloren beek onderzocht. Een analyse naar de droogval van spreng
beken, wees uit dat de Greutelse sprengen, A-watergang Cannenburgherweg, de Smallertse beek en
de noordelijke tak van de Verloren beek in 2003 zijn drooggevallen. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd
welke oorzaken het meest waarschijnlijk zijn voor de droogval van de sprengbeken.
(Bron: Helderman, R., Grondwatersysteemanalyse over de Veluwe, bijlage 5)

5.1 Potentiele oorzaken voor droogval sprengbeken
De hoofdoorzaak voor de droogval van de sprengbeken in 2003 is het grote gebrek aan neerslag en
de hoge verdamping. Toch zijn nog meer factoren die de kans op droogval van spreng beken
afgelopen jaren mogelijk heeft beïnvloed. Allereerst heeft de bebossing ( vooral dichte naaldbossen )
van de Veluwe vanaf de achttiende eeuw gezorgd voor een toename van de verdamping en daarmee
voor een vermindering van de grondwateraanvulling ten opzichte van de oorspronkelijke situatie
met heide en stuifzanden. Daarnaast hebben de industriële grondwaterwinningen en de
ontwatering via watergangen en lokale detailontwatering invloed op het grondwatersysteem. Tot
slot is een ander mogelijk belangrijke factor de aanwezigheid van drinkwateronttrekkingen in het
gebied.
(Vitens, Samenvatting MER Schaltenberg, pag 2)

5.2 Invloed drinkwateronttrekking Epe op sprengbeken
Voor verschillende partijen zijn drinkwateronttrekkingen op de oostflank van de Veluwe zonder
twijfel een belangrijke oorzaak voor een afname van kwel en daarmee een verminderde voeding
voor de sprengbeken. Om te bepalen hoeveel invloed de drinkwateronttrekking heeft op de
grondwaterstanden door de jaren heen en het stijghoogteverloop, zijn peilbuizen in de nabijheid van
de spreng beken en de drinkwateronttrekking Epe onderzocht. Als blijkt dat drinkwateronttrekking
veel invloed heeft op één of beide factoren dan kan dit wellicht als belangrijke oorzaak voor de
droogval van sprengbeken in 2003 worden aangemerkt.
5.2.1 Invloed drinkwateronttrekking Epe op grondwaterstand
Drinkwateronttrekking Epe werd in 1958 in gebruik genomen. In de periode 1966 tot en met 1976
laat peilbuis B27B0085 een sterke daling van de grondwaterstand zien, zoals is te zien in figuur 21.
Deze peilbuis ligt in het gebied van de drinkwaterwinning Epe, zie hiervoor figuur 20. Mogelijk is de
drinkwateronttrekking de oorzaak voor de sterke daling. Echter na vergelijking met de
grondwaterstanden van andere peilbuizen uit figuur 20, blijkt dat ook hier de sterke daling in
dezelfde periode is opgetreden. In figuur 21 is het resultaat te zien. Voor alle peilbuizen geldt dat de
grondwaterstand is gedaald sinds 1958.
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Wanneer er gekeken wordt naar het begin en eind van de stijghoogte curve blijkt dat de
grondwaterstand bij peilbuis B27B0085 het grootste verschil laat zien, namelijk rond de 2 meter. Bij
peilbuis B27D0010 is dit ongeveer 1,0 -1,5 meter, bij peilbuis B27D0002 is dit rond 1 meter en bij
peilbuis B33B0367 is dit tussen 0,5 en 1 meter. Dit zou dus kunnen betekenen dat de
drinkwateronttrekking in het zwart omlijnde vierkant van bijlage 7 rond de 1 meter grondwaterstand
daling heeft bewerkstelligd sinds 1958. Deze conclusie wordt ook gedeeld in het rapport voor de
uitbreiding van het infiltratie project Epe van Vitens. Zie hiervoor figuur 22

figuur 20: Grafische weergave invloed drinkwater onttrekking Epe op
grondwaterstand sinds 1958.

De drinkwateronttrekking heeft dus invloed op de
grondwaterstand en de kwelfluxen. Echter, moet worden
opgemerkt dat de invloed van drinkwateronttrekking Epe,
en ook van andere drinkwateronttrekkingen slechts heel
regionaal is. Bij peilbuis B27D0003 wordt nog maar minder
dan een 0,5 meter grondwaterdaling veroorzaakt door de
drinkwateronttrekking. Dat de invloed van de
drinkwateronttrekking heel regionaal is komt ook naar
voren uit het aandeel in percentages dat de
drinkwateronttrekkingen op de waterbalans hebben van
paragraaf 6.1.2 Aangezien er geen sprengkoppen in het
gebied liggen waar de drinkwateronttrekking Epe invloed
op de grondwaterstand heeft, kan er geconcludeerd
worden dat een lage grondwaterstand als gevolg van
drinkwateronttrekking Epe momenteel niet een
belangrijke oorzaak kan zijn voor de verminderde afvoer
van de sprengbeken.
(Bron: dinoloket, ondergrondgegevens)

figuur 21: Locaties peilbuizen in de omgeving van
drinkwateronttrekking Epe.
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figuur 22: Invloed drinkwateronttrekking Epe (bron: Van Engelenberg, J., Uitbreiding infiltratieproject Epe, pag 21)

In 2003 was de netto onttrekking van 3,5 miljoen m3/jaar hoger dan de 1,5 miljoen m3/jaar van
tegenwoordig, zoals ook is weergegeven in figuur 23. Dit betekent dat de invloed van de
drinkwateronttrekking in 2003 verder reikte dan tegenwoordig. In 2003 zou de
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drinkwateronttrekking Epe een kleine bijdrage geleverd kunnen hebben aan de droogval van de
sprengbeken, al blijft de neerslagtekort de hoofdoorzaak.

figuur 23: Onttrekking en infiltratie Epe (bron: Van Engelenberg, J., Uitbreiding infiltratieproject Epe,
pag 31)

5.2.2 Invloed drinkwateronttrekking Epe op stijghoogtepatroon grondwater
Door de compartimentering in het oostelijk deel van de Veluwe, liggen kleine grondwatersystemen
op korte afstand van elkaar met mogelijk elk hun eigen stijghoogtepatronen. Een
drinkwateronttrekking zou het stijghoogte patroon kunnen beïnvloeden doordat de
grondwaterstand minder snel stijgt of juist sneller daalt.
Om te bepalen of het grondwater bij de sprengkoppen van de drooggevallen sprengbeken ook wordt
getypeerd door een specifiek patroon in dit stijghoogteverloop die ook bij de drinkwateronttrekking
is te vinden, zijn diverse peilbuizen in de omgeving van de onttrekking en de drooggevallen
sprengkoppen onderzocht. De verschillende grafische stijghoogte patronen zijn geclassificeerd in een
vijftal verschillende categorieën met elk een eigen kleur. Deze grafische weergave is te zien in figuur
24. In figuur 25 is de ruimtelijke weergave van de stijghoogte patronen in de oost flank van de
Veluwe gepresenteerd.
De groene en blauwe patronen, die de meeste seizoen fluctuaties laten zien, concentreren zich
vooral op de oostelijke compartimenten. De gele en rode patronen die meer neigen naar het Veluwe
grondwatersysteem concentreren zich op de westelijke compartimenten. Daarnaast is er ook nog de
paarse klasse die zich gesetteld heeft op het Wisselse en Tongerense veen. De grondwaterstand
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staat hier zo hoog dat de peilbuizen in de omgeving wel kleine seizoen fluctuaties laten zien, maar
geen grote fluctuaties conform het Veluwe grondwatersysteem. De reden dat het grondwater hier
zo hoog staat wordt veroorzaakt door de scheef gestelde lagen met anisotropie. Grondwater
afkomstig van de hoger gelegen gebieden stroomt richting de slecht doorlatende scheef gestelde
lagen en wordt door de grote weerstand op die locaties zo vertraagt dat het zich een weg naar
boven zoekt en dus op die plekken aan het aardoppervlak omhoog kwelt.
Wanneer de stijghoogte patronen in relatie worden gebracht met de drooggevallen sprengbeken in
2003 en de drinkwateronttrekking, kan geconcludeerd worden dat de drooggevallen beken niet
getypeerd worden door een bepaald soort stijghoogte patroon. Over het algemeen beginnen alle
sprengbeken op de hoger gelegen delen van de Veluwe, dus de westelijke compartimenten. Voor
deze compartimenten geldt, zoals gezegd, een stijghoogte patroon die overeenkomt met het Veluwe
grondwatersysteem. Bij de drinkwateronttrekking Epe is eveneens een stijghoogte patroon te vinden
die overeenkomt met het Veluwe grondwatersysteem
(Bron: dinoloket, ondergrondgegevens)
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figuur 24: Grafische weergave stijghoogtes oostflank Veluwe
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figuur 25: Ruimtelijk weergave verschillende patronen in stijghoogtes oostflank van de Veluwe. Bron: Provincie
Gelderland, Functiekaart Waterplan Gelderland 2010 – 2015
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6. Waterbalans
Om te bepalen welke onderwerpen van belang zijn in een bepaald gebied, zijn voor verschillende
deelgebieden de waterbalansen opgesteld. Hierbij is uitgegaan van een perfect sluitend
watersysteem. Kortom wat er in gaat, gaat er ook weer uit. De berging van water is daarmee op nul
gesteld. In die situatie blijft het grondwaterreservoir over het hele jaar gezien gelijk.

6.1 Waterbalans Veluwe Oost
In deze paragraaf is speciaal aandacht voor de invloed van de drinkwateronttrekkingen op de
waterbalans. In de waterbalans Apeldoorn – Heerde zijn twee drinkwateronttrekkingen opgenomen,
namelijk Epe en de Amersfoortse weg. In de waterbalans van de omgeving van
drinkwateronttrekking Epe is het gebied geselecteerd wat onder invloed staat van
drinkwateronttrekking Epe.
6.1.1 Waterbalans Apeldoorn – Heerde in 2005
Op de kaart van bijlage 8A is een gebied tussen Apeldoorn en Heerde omlijnt. Het gebied wordt
omsloten door de grondwaterscheiding aan de westelijke zijde, het Apeldoorns kanaal aan de
oostelijke zijde, Het maximaal bereik van drinkwaterontrekking Epe aan de noordelijke zijde en het
maximaal bereik van drinkwateronttrekking Amersfoortse weg aan de zuidelijke zijde. Het gebied
behoort tot het rode, gele en roze deelgebied zoals dat is beschreven in hoofdstuk 4 van dit rapport.
Belangrijkste kenmerken wat betreft het water in dit gebied zijn: de aanwezigheid van de
sprengbeken, de scheefgestelde lagen met anisotropie en de sterk afnemende onverzadigde zone in
oostelijke richting.
In figuur 26 zijn de absolute waarden van de waterbalans van het gebied tussen Apeldoorn en
Heerde in het jaar 2005 te zien. Het jaar 2005 was meteorologisch gezien warm. Normaal gesproken
is het neerslagoverschot in dit deel van Veluwe 360 mm op jaarbasis. In 2005 was dit slechts 290
mm.
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figuur 26: Absolute waarden in de waterbalans van het gebied tussen Apeldoorn en Heerde in het jaar 2005
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Aan de inputzijde van de waterbalans in figuur 26 staan de hoeveelheid neerslag, de infiltratie van
water bij drinkwateronttrekking Epe en de grondwaterstroming het gebied in. De hoeveelheid
neerslag is een optelsom van de neerslag gegevens van het weerstation bij Epe in het jaar 2005,
welke op de website van het KNMI zijn te vinden. De infiltratie bij Epe is af te lezen in de grafiek van
figuur 23. De grondwaterstroming is berekend door middel van de formule van Darcy. Aangezien de
oost grens van het gebied de grondwaterscheiding is, zal er vanaf deze kant geen grondwater het
gebied in stromen. Door de scheef gestelde lagen met anisotropie en de afnemende
grondwaterstand in m + NAP in noordelijke en oostelijke richting, zal er wel water vanaf de zuidkant
het gebied in stromen. De hoeveelheid water dat binnenstroomt, kan worden berekend met de
formule van Darcy. Deze luidt als volgt: v = k*i. Hierin is v de hoeveelheid water per tijdseenheid dat
door een doorsnede grond stroomt in m/dag, ook wel specifiek debiet genoemd. In de formule is k
de doorlatendheid coëfficiënt in m/dag en i is het verhang van de stijghoogte. Wanneer de formule
wordt omgeschreven naar Q= B * kD * (dh/dl) * 365, wordt het debiet in m3 per jaar bepaald. De
nieuwe variabelen B en kD, zijn respectievelijk de breedte in meters waar het water doorheen
stroomt en de doorlatendheid coëfficiënt bij een bepaalde diepte in m2/dag. De kD waarde is
geschat op 5000 m2/dag wat overeenkomt met grof zand. Door de scheef gestelde lagen met
anisotropie is er de mogelijkheid ontstaan dat er per compartiment een ander stijghoogte verhang
aanwezig is. Per compartiment is dus de hoeveelheid grondwater wat het gebied instroomt
berekend.
(Bron: Driessen, J.H.A., De Veluwe als bron van veilig drinkwater)
(Bron: KNMI, tijdreeks Epe)
(Bron: KNMI, kaart neerslagoverschot, 1981 -2010)
(Bron: Bot, B., Grondwaterzakboekje, pag 9)

figuur 27: De hoeveelheid onttrokken water bij de Amersfoortseweg, (bron: Driessen, J.H.A., De Veluwe als bron van
veilig drinkwater, pag 2)
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Aan de output zijde van figuur 26 staan de onttrekking van drinkwater bij Epe en bij Apeldoorn, de
verdamping, de grondwaterstroming in noordelijke en oostelijke richting en de afvoer van de beken.
De hoeveelheid grondwater wat onttrokken wordt bij Epe is af te leiden uit de grafiek van figuur 23.
Uit figuur 27 is af te leiden hoeveel water er bij de Amersfoortse weg in 2005 wordt onttrokken. De
verdamping is bepaald aan de hand van verdampingsgegevens van de Bilt, de neerslaggegevens van
Epe en de gewasfactoren in percentage van de referentieverdamping van Makkink. Allereerst is de
potentiele verdamping in het gebied berekend door de gewasfactoren van de verschillende soorten
landgebruik te vermenigvuldigen met de referentieverdamping zoals deze door de lysimeter in de
Bilt is gemeten. Vervolgens is berekend hoeveel water er elke maand in 2005 actueel verdampt. Dit
is gecalculeerd door het neerslagoverschot van vorige maand op te tellen bij de hoeveelheid
neerslag van de desbetreffende maand en daar de potentiele verdamping van af te trekken.
Wanneer hier een getal dat groter dan nul is uitkomt, betekent dat die maand de vegetatie
maximaal water kon verdampen. De hoeveelheid water wat planten maximaal kunnen verdampen is
de potentiele verdamping. In dit geval zal de hoeveelheid actuele verdamping dus gelijk zijn aan de
potentiele verdamping. Wanneer het getal kleiner is dan nul dan is de potentiele verdamping minus
dit getal de actuele verdamping. Vervolgens is met behulp van de oppervlaktes van de verschillende
landgebruiken de hoeveelheid verdamping in m3 in dit gebied bepaald. De grondwaterstroming het
gebied uit is weer bepaald aan de hand van Darcy. Door de scheef gestelde lagen met anistropie die
als weerstand werken zal er toch ook weer een deel van het grondwater richting het noorden toe
wegstromen. Dit is op dezelfde manier bepaald als beschreven staat bij de vorige alinea. De
hoeveelheid grondwater wat in oostelijke richting stroomt is veel gecompliceerder door de
aanwezigheid van de compartimenten. Aangezien er van een sluitende waterbalans wordt
uitgegaan, wordt de grondwaterstroming in oostelijke richting als rest post gebruikt. De afvoer van
de beken is geschat aan de hand van informatie op de website van De Bekenstichting.
(Bron: Bot, B, Grondwaterzakboekje, pag 3)
Om een idee te krijgen van het aandeel dat de verschillende posten in de waterbalans hebben, is de
waterbalans ook procentueel uitgedrukt. Het resultaat is te zien in figuur 28. Neerslag en
verdamping zijn de belangrijkste posten op de waterbalans. Opvallende is wel dat de invloed van
grondwaterstroming en de aanwezigheid van sprengbeken niet onaanzienlijk is.
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figuur 28: procentuele waarden in de waterbalans van het gebied tussen Apeldoorn en Heerde in het jaar 2005
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Ter vergelijking van de deze waterbalans is het rapport waterbalansstudie grondwatersysteem
Veluwe, opgesteld door Tauw bestudeerd. In dit rapport heeft Tauw de Veluwe opgedeeld in
verschillende deelgebieden. Deelgebied 7 is weliswaar groter dan het gebied in dit rapport, toch zal
de waterbalans in dit gebied de meeste overeenkomsten moeten vertonen met de waterbalans in
het gebied tussen Apeldoorn en Heerde. In bijlage 8B is de opdeling van de Veluwe zoals deze door
Tauw is gemaakt weergegeven. In bijlage 8C zijn daarbij ook nog de waterbalanstermen in de
deelgebieden geplaatst. De waterbalanstermen betreffen gemiddelden in de periode 1993 -2000.
Aangezien het oppervlak van het gebied in dit rapport verschilt met het oppervlak in het rapport van
Tauw is gekozen voor een procentuele vergelijking van de waterbalans termen in beide rapporten.
In figuur 29 zijn de twee verschillende waterbalansen te zien. Wanneer er naar de inputzijde wordt
gekeken valt het op dat de invloed van neerslagoverschot in het jaar 2005 beduidend minder was
dan de invloed die het neerslagoverschot gemiddeld gezien had over de jaren 1993 -2000. Daardoor
is het procentueel aandeel van grondwaterstroming uit andere gebieden in 2005 een stuk hoger uit
gevallen dan gemiddeld gezien over de jaren 1993 – 2000. Dit zou kunnen komen doordat het
neerslagoverschot in 2005 beduidend lager was dan het gemiddelde neerslagoverschot over de
periode 1993-2000. De grondwater stroming het gebied in zal over het algemeen niet veel
veranderen doordat, breedte, kD-waarden en stijghoogte verhang gelijk blijven. Daarnaast is het
totaal van de waterbalans aan de inputzijde wel afgenomen door een kleiner neerslagoverschot,
waardoor het procentueel aandeel van de grondwaterstroming het gebied in, dat jaar veel groter
was. Aan de outputzijde valt op de netto onttrekking en de grondwaterstroming het gebied uit iets
van elkaar verschillen. Beide termen hadden een groter aandeel in de periode 1993- 2000. Of dit
verschil een duidelijke oorzaak heeft is moeilijk te zeggen. Het grote verschil tussen de balans term
drainage in beide waterbalansen zou verklaard kunnen worden met het feit dat deelgebied 7 qua
oppervlak nog een stuk groter is, maar slechts één beek meer in het gebied heeft liggen. Daarnaast is
de term berging niet opgenomen in de waterbalans van 2005, wat ervoor zorgt dat onder andere de
drainage in deze waterbalans hoger uitvalt. Tot slot is de waterbalans van Tauw niet sluitend wat
nog een extra verschil van 2 % oplevert.
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Waterbalans gebied Apeldoorn - Heerde (2005)
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figuur 29: Vergelijking twee waterbalansen

(Bron: Tauw, Waterbalansstudie grondwatersysteem Veluwe, tekeningnummer 1 en 3)
6.1.2 Waterbalans omgeving drinkwateronttrekking Epe in 2005
Aangezien het vrij onduidelijk is hoeveel invloed een drinkwateronttrekking heeft in de waterbalans
is het invloed gebied van de drinkwateronttrekking Epe verder bestudeerd. In bijlage 8D is dit
geselecteerd gebied met zwarte omlijning aangegeven. In figuur 30 zijn de absolute waarden van de
waterbalans in dit gebied in het jaar 2005 weergegeven. Deze waarden zijn op eenzelfde manier
berekend/bepaald als beschreven in is paragraaf 6.1.1. In figuur 31 zijn de procentuele verhoudingen
tussen de verschillende waterbalans termen te zien.
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figuur 30: Absolute waarden in de waterbalans van het invloed gebied van drinkwateronttrekking Epe in 2005
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figuur 31: Procentuele waarden in de waterbalans van het invloed gebied van drinkwateronttrekking Epe in 2005
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Uit figuur 31 blijkt dat de drinkwateronttrekking bij Epe met 19% een belangrijk aandeel heeft in de
waterbalans van dat gebied. Wanneer wordt vergeleken met de waterbalans van figuur 28, blijkt dat
dit vooral ten koste gaat van het aandeel dat de beekafvoeren in de waterbalans hadden, maar dat
komt voornamelijk doordat er in dit gebied slechts weinig beken aanwezig zijn. De netto onttrekking,
dus exclusief de infiltratie heeft een aandeel van 11 % op de waterbalans. Er moet vermeld worden
dat dit slechts zeer regionaal is, aangezien in de waterbalans van Apeldoorn – Heerde het aandeel
van netto drinkwateronttrekking door de drinkwateronttrekking Epe nog slechts 2 % is. De overig
termen op de waterbalans van figuur 31 komen behoorlijk overeen met de waterbalans van figuur
28 die gebaseerd is op het gebied Apeldoorn – Heerde.

6.2 Waterbalans Veluwe Zuidwest in 2005
Op de kaart van bijlage 8E is een gebied in het zuidwesten van de Veluwe geselecteerd voor het
opstellen van een waterbalans. Het waterbalansgebied voor Veluwe Zuidwest wordt aan de zuidkant
ingesloten door de Neder-Rijn en aan de west- noord en oostzijde door een grondwaterscheiding.
Op deze manier is de post; aanvulling van het grondwatersysteem in dit gebied door
grondwaterstroming vanuit andere gebieden, al uitgesloten. Het gebied behoort tot het rode, gele
en roze deelgebied zoals dat is beschreven in hoofdstuk 4 van dit rapport. Belangrijkste kenmerken
wat betreft het water in dit gebied zijn: de aanwezigheid van de beekdalen met sprengbeken, de
kleine afstand tot de Nederrijn, de wisselende grondwaterstanden als gevolg van de kreukelzone en
de aanwezigheid van grondwateronttrekkingen voor industrie en drinkwater.
In figuur 32 zijn de absolute waarden van de waterbalans van Veluwe Zuidwest in het jaar 2005 te
zien. Aan de inputzijde staat alleen neerslag, aangezien er geen instroom is van grondwater uit
andere gebieden en geen infiltratie van extra water bij de drinkwateronttrekkingen. De
neerslaggegevens zijn afkomstig van het weerstation Oosterbeek. Aan de output zijde staat als eerst
de onttrekking, waarmee de drinkwateronttrekkingen en de industriële onttrekking van grondwater
wordt bedoeld. De drinkwateronttrekking La Cabine onttrekt 8,9 miljoen m3 per jaar en de
hoeveelheid grondwater dat onttrokken wordt bij de Wageningse Berg en Oosterbeek zijn aan de
hand van bijlage 5C geschat. Bij de Wageningse Berg zal voor ongeveer 3 miljoen m3 per jaar aan
grondwater worden onttrokken, rekening houdend met het feit dat deze drinkwateronttrekking niet
geheel in het geselecteerde waterbalans gebied ligt. Bij Oosterbeek zal voor ongeveer 1,8 miljoen m3
per jaar aan grondwater worden onttrokken. Daarnaast onttrekt de papierfabriek Norske Skog in de
buurt van Renkum 5 miljoen m3 grondwater per jaar. De verdamping is op dezelfde manier berekend
als in paragraaf 6.1.1, al is de verdamping nu gebaseerd op neerslaggegevens van het weerstation
Oosterbeek. De grondwaterstroming het gebied uit is als sluitpost in de balans gebruikt, wat
betekent dat ook deze waterbalans sluitend is. Ter controle is de wet van Darcy toegepast op deze
post. De formule die ook in paragraaf 6.1.1 beschreven is, is daarvoor gebruikt. Q = B * kD * (dh/dl) *
365. Na invulling van de variabelen volgt: Q = 22000 * 5000 * 0,001 * 365 = 40.150.000 m 3 per jaar.
Dit is een afwijking van meer dan 10 miljoen m3 per jaar ten opzicht van de waterbalans. Echter
wanneer voor dh/dl een waarde van 0,0015 wordt genomen, bedraagt de leegloop 60.225.000 m3
per jaar. Dit is weer hoger dan de waarde in de waterbalans. Een klein verschil in dh/dl heeft grote
gevolgen en dat terwijl dh/dl heel moeilijk exact is te bepalen en al helemaal over zo groot gebied.
Het geeft nog maar eens aan hoe moeilijk deze factor is te berekenen en dat deze factor het beste
als sluitpost gebruikt kan worden. De afvoer van de beken is geschat aan de hand van het rapport
meetnet voor de afvoermeting in de Renkumse beken, opgesteld door M.P.T. Arts en W. Boiten.
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Voor de Renkumse Beek en de Heelsumse beek, de twee grootste beken in het gebied is voor elke
een afvoer van 1 miljoen m3 per jaar gebruikt en de overige half miljoen m3 is toegekend aan de
overige beken.
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figuur 32: Absolute waarden in de waterbalans van Veluwe Zuidwest in 2005

(Bron: Arts, M.P.T.,Boiten W., Meetnet voor de afvoermetingen in de Renkumse beken, pag 7)
(Bron: Voogt, A., Heusinkveld, T., Actualiserend en nader bodemonderzoek Norske Skog, Renkum,
maart 2012, pag 10)
(Bron: Driessen, J.H.A., De Veluwe als bron van veilig drinkwater, december 2007, pag 2)
(Bron: KNMI, tijdreeks Oosterbeek)
In figuur 33 staan de procentuele aandelen die elke post heeft binnen de waterbalans. Neerslag,
verdamping en grondwaterstroming het gebied uit vormen de belangrijkste factoren binnen de
waterbalans. Het aandeel onttrekking is ten opzichte van de andere delen van de Veluwe nog heel
aanzienlijk.
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figuur 33: Absolute waarden in de waterbalans van Veluwe Zuidwest in 2005

Ter vergelijking is het rapport waterbalansstudie grondwatersysteem Veluwe, opgesteld door Tauw
nogmaals bestudeert. Deelgebied 5 van de kaart in bijlage 8B is het meest overeenkomende gebied
met het waterbalans gebied Veluwe Zuidwest van dit rapport. In bijlage 8C is onder andere de
waterbalans van deelgebied 5 te zien, zoals deze is opgesteld door Tauw. Om de waterbalans van
Veluwe Zuidwest met de waterbalans van deelgebied 5 te kunnen vergelijken, zijn beide
waterbalansen procentueel uitgedrukt. In figuur 34 zijn beide waterbalansen te zien. Opvallend is
dat deze twee waterbalansen qua percentages heel dicht bij elkaar liggen, terwijl dat in minder mate
bij de vergelijking van de waterbalans van deelgebied 7 met de waterbalans van deelgebied
Apeldoorn – Heerde het geval was. Dit zal komen doordat het oppervlak van deelgebied 5 en Veluwe
Zuidwest bijna hetzelfde zijn en omdat de hoeveelheid neerslagoverschot in dit gebied in 2005 meer
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overeenkwam met het langjarig gemiddelde. Tot slot is deze waterbalans minder gecompliceerd
door de aanwezigheid van minder beken en de afwezigheid van grondwateraanvulling uit andere
gebieden en de scheef gestelde lagen met anistropie.
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figuur 34: Vergelijking twee waterbalansen
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7. Conclusies en aanbevelingen
In dit hoofdstuk worden de conclusies en aanbevelingen weergegeven met het oog op de
doelstelling om tot zoveel mogelijk nieuwe, zo breed mogelijk gedeelde, uitspraken over de
belangrijkste feiten van het Veluwe water te komen.

7.1 Conclusies
De stand en het stijghoogteverloop van het Veluwe grondwater worden bepaald door: het type
landgebruik, de hoogte van het maaiveld, ondergrond met in het bijzonder de scheef gestelde lagen
met anisotropie en de horizontale slecht doorlatende lagen in de ondergrond met een
schijngrondwaterspiegel, het oppervlakte water waaronder de hoogte van het oppervlakte water en
de afstand tot het oppervlakte water en de grondwateronttrekkingen. Daarnaast heeft de dikte van
de onverzadigde zone ook nog extra invloed op het stijghoogteverloop van het grondwater.
Het grondwater van de hooggelegen delen van de Veluwe met een maaiveldhoogte van 40 meter +
NAP of meer reageert tussen de 4 en 8 maanden op weersveranderingen. In deze gebieden laat het
grondwater grote fluctuaties zien. Een vrij hoge verdampingsfactoor door een groot oppervlak bos
en de dikke onverzadigde zone zijn hier belangrijkste aspecten voor het gedrag van het grondwater.
In het gebied ten noorden en oosten van de hoogstgelegen delen van de Veluwe, waar de hoogte
van het maaiveld af begint te nemen tot 30 meter + NAP, is het grondwater al meer onderhevig aan
weersveranderingen. De reactie tijd van het grondwater ligt op 1 à 2 maanden. Belangrijkste
aspecten in dit gebied zijn de kleine afstand tot de beekdalen, veel verdamping door de
aanwezigheid van bos en de in het oostelijk deel aanwezige scheef gestelde lagen met anisotropie
die een sterk afnemende dikte van de onverzadigde zone realiseren. Het westelijk deel van de
Veluwe, rondom Otterlo, reageert tussen de 2 en 4 maanden. In dit gebied is een grote fluctuatie
van de grondwaterstand mogelijk. Karakteristiek zijn een knik in het grondwater verhang en een
groot oppervlak zandverstuivings- en heide gebieden. Het noordwestelijk deel van de Veluwe, met
een maaiveld hoogte tussen de 15 en 20 meter +NAP reageert binnen twee maanden. Het
grondwatersysteem van dit gebied laat door kleine fluctuaties zien dat het al meer afhankelijk wordt
van het weer. Karakteristiek zijn kleine afstand tot valleien, aanwezigheid van de
schijngrondwaterspiegel en veel verdamping door groot oppervlak bos. Het grondwater aan de
randen van de Veluwe oost, zuid en west met een maaiveldhoogte tussen de 14 en 18 meter,
reageert binnen een maand op weersveranderingen. De amplitude van de fluctuatie is klein.
Karakteristiek voor dit gebied zijn de valleien, watergangen, de drinkwateronttrekkingen, hoge
verdamping door groot oppervlak bos, een dunne onverzadigde zone en in het oosten de
aanwezigheid van compartimenten. Het grondwater van de buitenste gebieden, met een
maaiveldhoogte van minder dan 15 meter, reageert binnen een maand op weersverandering. Dit
gebied staat het meest onder invloed van weersveranderingen. Karakteristiek zijn de dunne
onverzadigde zone, het groot oppervlak aan gras en landbouwgrond en de aanwezigheid van veel
watergangen
Relatief gezien reageren de locaties met de dikste onverzadigde zone het snelst. Locaties waar de
onverzadigde zone varieert tussen de 10 en 25 meter worden gekenmerkt door een parameter voor
de relatieve reactietijd die tussen de 75 en 200 mm/dag zit. Daar waar de onverzadigde zone dikker
is dan 25 meter wordt een parameter voor de relatieve reactietijd verkregen van 195 tot 440
mm/dag.
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Uit de berekening van de aanvul- en leegloopsnelheid blijkt dat locaties die in een overgang van een
klein naar een groot grondwater verhang liggen, sneller en meer bijgevuld worden door grondwater
van andere gebieden, dan locaties die daar niet liggen.
Neerslagtekort, een ander landgebruik, industriële grondwaterwinningen en de
ontwatering via watergangen en lokale detailontwatering hebben invloed op het
grondwatersysteem en daarmee ook op verminderde afvoer van de sprengbeken. Daarnaast hebben
drinkwateronttrekkingen indirect ook invloed op de verminderde afvoer van de sprengbeken, al is
dit slechts heel regionaal.
In het oostelijk deel van de Veluwe spelen de waterbalanstermen: neerslagoverschot, afvoerbeken
en grondwaterstroming het gebied in en het gebied uit de belangrijkste rol. In het zuidoostelijk deel
van de Veluwe speelt het neerslagoverschot, de grondwaterstroming het gebied uit en de
onttrekking van grondwater de belangrijkste rol op de waterbalans.

7.2 Eindconclusie
- Het grondwater van de Veluwe wordt beïnvloed door landgebruik, hoogte maaiveld, ondergrond,
oppervlakte water en grondwateronttrekkingen. Welke factoren van toepassing zijn en in welke
mate verschilt per deelgebied.
- Grondwater van de Veluwe reageert binnen acht maanden op water wat door de onverzadigde
zone loopt.
- Grondwater op locaties met een onverzadigde zone dikker dan 20 meter reageren relatief sneller
op grondwateraanvulling dan locaties met een onverzadigde zone dunner dan 20 meter.
- Het grondwater in gebieden met een overgang van een groot naar klein grondwater verhang of
andersom reageert door grondwaterstroming heftig op weersveranderingen.
- Invloed van drinkwateronttrekkingen op de grondwaterstanden en kwelfluxen is slechts heel
regionaal.
- Op de waterbalans van Veluwe Zuidwest spelen drinkwateronttrekkingen een grotere rol, dan op
de waterbalans van Veluwe Oost. Beekafvoeren en grondwaterstroming het gebied in en het gebied
uit spelen een kleinere rol op de waterbalans van Veluwe zuidwest.

7.3 Aanbevelingen
In deze paragraaf worden aanbevelingen gedaan op het gebied van nieuw onderzoek of verbeterend
onderzoek omtrent de onderwerpen: kreukelzone, parameter voor de relatieve reactietijd,
verdamping, grondwaterstroming, beekdalen, berging en grondwateronttrekkingen.
7.3.1 Kreukelzone
Het zuidelijk deel van de Veluwe, de stuwwal bij Arnhem, Oosterbeek en Doorwerth is door de
gletsjer, geologisch en geohydrologisch gezien helemaal door elkaar heen gehusseld. Gevolg is een
gebied met erg wisselende grondwaterstanden die moeilijk te voorspellen zijn. Aanbevolen wordt
om aan de hand van grondwatermetingen en grondboringen toch een meer eenduidige geologische,
geohydrologische en watersysteem beschrijving van de kreukelzone van de Veluwe te krijgen.
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7.3.2 Parameter voor de relatieve reactietijd
In hoofdstuk 3.1.2 wordt de parameter voor de relatieve reactie tijd uitgedrukt in mm/dag.
Aangezien verdamping en neerslag ook worden uitgedrukt in mm/dag is het handig de parameter
voor de relatieve reactie in cm/dag uit te drukken. Op deze manier voorkom je verwarring met
termen als neerslag en verdamping. Aanbevolen wordt om de parameter voor de relatieve
reactietijd uit te drukken in cm/dag.
7.3.3 Verdamping
Uit de workshop van het Veluwe grondwater op 12 september is gebleken dat er een verschil is
tussen de gemeten actuele verdamping en de met gewasfactoren berekende actuele verdamping.
De berekende actuele verdamping is op basis van referentieverdamping gegevens die gemeten zijn
door de lysimeter in de Bilt. Aangezien verdamping toch een heel belangrijk onderdeel van de
waterbalans is kan een verschil in verdamping grote gevolgen hebben. Er wordt aanbevolen om
verdampingsgegevens van de Veluwe te krijgen.
Aangezien een verdamping een groot aandeel op de waterbalans heeft is het belangrijk om deze
factor zo goed mogelijk in te schatten. Sinds de 18e eeuw is de verdamping drastisch veranderd door
de overgang van het landgebruik heide en zandverstuivingen naar het landgebruik bos. Daarmee is
de verdamping sterk toegenomen en de grondwateraanvulling sterk afgenomen. Aanbevolen wordt
om te onderzoeken hoeveel invloed deze ontwikkeling op het grondwater heeft gehad, zodat
daarmee duidelijk wordt of dit een belangrijke oorzaak is voor verdrogingsverschijnselen op de
Veluwe. Dit kan als onderbouwing worden gebruikt voor toekomstige besluitvorming omtrent
veranderend landgebruik op de Veluwe.
7.3.4 Grondwaterstroming
In tijden van grondwateraanvulling stroomt er grondwater van gebieden met hoge
grondwaterstanden naar gebieden met lagere grondwaterstanden. De vraag heerst of gebieden met
lagere grondwaterstanden invloed kunnen uitoefenen op gebieden met hogere grondwaterstanden
door middel van een drukgolf, waardoor op die plekken en extra stijging van de grondwaterstand
wordt bewerkstelligt. Dit zou kunnen doordat het grondwater in tijden van grondwateraanvulling op
plekken met de dunste onverzadigde zone al eerst wordt bijgevuld. Vervolgens verplaatst het water
zich via het freatisch vlak verder voort in alle richtingen. Er wordt hierbij uitgegaan van de theorie
waarbij een steen die in het water wordt gegooid golven veroorzaakt die in alle richtingen
verplaatsen. Daarbij neemt de hoogte van de golf steeds verder af. Dit mag omdat het grondwater
van de Veluwe zeer langzaam stroomt. In dit geval verplaatst het water zich niet met een hogere
snelheid dan de drukgolf en kan de golf zich ook tegen de stroomrichting van het grondwater in
verplaatsen. Aanbevolen wordt om te onderzoeken of een drukgolf op de Veluwe zich ook met het
grondwater verhang mee omhoog kan verplaatsen en hoe groot deze invloed dan daadwerkelijk is.
Bij het opstellen van de waterbalans is het nodig om te weten hoeveel grondwater er via de
verzadigde zone een gebied in en uitstroomt. Om dat te kunnen bepalen moet de richtingen van het
grondwater bekend zijn. Er is momenteel een isohypsenkaart waarop dit afgeleid zou kunnen
worden, echter door bijvoorbeeld bepaalde ondergrond kenmerken geldt niet altijd de regel dat de
stroomrichting loodrecht op de isohypsen staat. Aanbevolen wordt een grondwaterstromingskaart
van de Veluwe te maken.
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Grondwater wat een gebied in en uit stroomt, is deels berekend en deels als sluitpost gebruikt op de
waterbalans. De gevonden waarden zijn slechts een heel ruwe schatting, immers het gaat over een
groot gebied en een kleine verandering in grondwater verhang heeft grote gevolgen voor de waarde
die wordt gevonden. Middels de stijghoogte curves van de peilbuizen zouden deze waarde op
puntniveau gecontroleerd kunnen worden. In hoofdstuk 3 is bij de berekening voor aanvulling en
leegloop wel rekening gehouden met neerslagoverschot maar niet met de grondwaterstroming het
gebied in en uit, de onttrekkingen, infiltraties en de beekafvoeren. Bij een berekening van een daling
in mm/dag, zal naast de daling die je in de curve ziet en het neerslagoverschot ook rekening
gehouden moeten worden met de infiltratie en grondwaterstroming het gebied in, die ervoor zorgen
dat de daling in mm/dag nog verder toeneemt. Daarnaast zorgen beekafvoeren,
grondwaterstroming het gebied uit en onttrekkingen dat de daling in mm/dag afneemt. Het
uiteindelijk getal zal rond nul moeten uitkomen. Aanbevolen wordt om bij de berekening van
aanvulling een leegloop op een bepaald punt ook rekening te houden met grondwaterstromingen,
onttrekkingen, beekafvoeren en infiltraties.
7.3.5 Beekdalen
De grootte van de kwelfluxen in verschillende gebieden van de Veluwe is nog onbekend. De grootte
van de kwel flux is belangrijk om te weten hoe ver de invloed van de grondwater onttrekkende
kracht van de beekdalen doorwerkt. Daarmee kan bepaalt welke gebieden nog meer invloed ervaren
van de grondwater onttrekkende factor van de beekdalen. Daarnaast zal de verdamping in de kwel
gebieden veel hoger zijn dan aanvankelijk aan de hand van landgebruik werd gedacht. Aanbevolen
wordt om de grootte van de kwelgebieden te bepalen en het bereik van deze kwelgebieden te
bepalen.
Er is gebleken dat er slechts weinig informatie bekend is over de beekafvoeren van de Veluwe. De
waterbalansterm: “beekafvoeren” betreft in de waterbalans een ruwe schatting. Nu is het meten
van alle beekafvoeren een dure oplossing. Aanbevolen wordt om een aantal standaardtype beken
van de Veluwe aan te wijzen waarvan het debiet, door middel van simpele debietmetingen, wordt
bepaalt.
7.3.6 Berging
De berging in de waterbalans gebieden is nog een onbekende factor. Aanbevolen wordt om de
bergingen van water in verschillende gebieden te bepalen zodat de waterbalans verder wordt
geoptimaliseerd.
7.3.7 Grondwateronttrekkingen
Om een algemeen beeld te krijgen van de invloed die grondwateronttrekkingen op de waterbalans
hebben en hoe schadelijk dat voor een gebied is, zullen er meer waterbalansen van verschillende
gebieden moeten worden opgesteld. Aanbevolen wordt om meer waterbalansen op te stellen op
kleine en grote schaal om de invloed van grondwateronttrekkingen in een gebied te kunnen
bepalen.
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Verklarende woordenlijst
Actuele verdamping: de verdamping die daadwerkelijk plaatsvindt in een bepaald gebied.
Amplitude: de grootte van een schommeling.
Anisotropie: niet in alle richtingen kunnen bewegen.
Beekdal: een ten opzichte van de omgeving laaggelegen gebied wat door een beek is uitgeslepen.
Detailontwatering: ontwatering op kleine schaal bijvoorbeeld landbouwsloten.
Doorlatendheid: is de mate van gemakt waarin water door de ondergrond stroomt.
Drainage: ontwateren door kunstmatig afvoeren van water.
Freatisch vlak: de boven begrenzing van het grondwater in de verzadigde zone.
Geohydrologie: wetenschap die grondwater onderzoekt in relatie met eigenschappen van de
ondergrond
Grondwateraanvulling: hoeveelheid neerslag die na aftrek van de verdamping het grondwater
bereikt.
Grondwateropbolling: maximale hoogteverschil tussen oppervlakte water peil en het grondwater
peil tussen de oppervlakte wateren in.
Grondwaterpiek: grote afwijking van de grondwaterstand ten opzichte van de gemiddelde
grondwaterstand
Grondwaterreservoir: een bepaalde hoeveelheid grondwater
Grondwaterscheiding: grens tussen twee grondwater stroomgebieden
Grondwater verhang: verval van de grondwaterstand per horizontale meter
Hemelwater: verzamelnaam voor water wat uit de hemel valt, zoals regen, sneeuw en hagel.
Interceptie: dat deel van de bruto neerslag dat door vegetatie en/of andere structuren wordt
onderschept.
Isohypsen: lijnen die punten met zelfde of vrijwel zelfde grondwaterstanden verbindt.
Interceptie: water wat door vegetatie wordt opgevangen en op die manier de bodem niet bereikt.
kD-waarde: het gemak waarmee water door een watervoerend pakket stroomt, uitgedrukt in
m2/dag
Kreukelzone: zuidelijk gebied van de Veluwe, waarvan de geologie en geohydrologie door elkaar
heen zijn gehusseld als gevolg van de gletsjer in de voorlaatste ijstijd.
Kwel: het uittreden van grondwater aan het maaiveld.
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Kwelfluxen: het volume grondwater dat uittreedt
Leem: grondsoort dat bestaat uit een mengsel van klei, zand, kiezel en zeer fijn zand.
Lithologie: beschrijving van gesteente door bijvoorbeeld structuur en korrelgrootte te onderzoeken.
Lysimeter: een inrichting waarmee de invloed van plantengroei op de waterhuishouding van de
bodem wordt onderzocht.
Maaiveld: bovenkant van een grondoppervlak.
Neerslagoverschot: hoeveelheid neerslag dat overblijft na aftrek van de actuele verdamping.
Netto grondwateronttrekking: hoeveelheid grondwater dat door bijvoorbeeld een
drinkwateronttrekking of industrie wordt onttrokken na aftrek van de hoeveelheid water wat door
de drinkwateronttrekking of industrie extra wordt geïnfiltreerd ter compensatie van de onttrekking.
Onverzadigde zone: gedeelte van de ondergrond tussen grondwaterspiegel en maaiveld waarin de
poriën zowel lucht als water bevatten.
Oppervlakte water: water dat rechtstreeks in contact staat met de dampkring, bijvoorbeeld meren,
sloten, kanalen, rivieren en dergelijke.
Peilbuis: een in de grond geplaatste buis met filter waarin de grondwaterstand gemeten kan
worden.
Poriegehalte: ruimte tussen de korrels van bijvoorbeeld zand welke gevuld kan zijn met lucht en
water.
Potentiele verdamping: de verdamping die maximaal mogelijk is bij een bepaald landgebruik.
Reactietijd: ook wel vertragingstijd, tijd die water nodig heeft om de gehele onverzadigde zone te
doorlopen tot de grondwaterspiegel.
Referentie verdamping: water dat uit een grasveld verdampt wat goed voorzien is met nutriënten
en water. Wordt door middel van een lysimeter bepaald.
Scheef gestelde lagen: geologische lagen die niet horizontaal of verticaal uitgestrekt zijn maar
ergens daar tussen in, als gevolg van bijvoorbeeld een gletsjer die verschillende lagen van de
ondergrond voor zich uit heeft gedrukt.
Schijngrondwaterspiegel: grondwaterspiegel gelegen op een storende laag met daaronder weer een
onverzadigde zone.
Seizoenfluctuatie: kleine fluctuaties in het stijghoogte verloop van het grondwater. Zomer wordt
gekenmerkt door een lagere grondwaterspiegel dan de winter.
Sprengbeken: een door de mens gegraven beek
Sprengkoppen: een door de mens gegraven bron die vervolgens de sprengbeek voedt met
grondwater.
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Stijghoogte: hoogte die de grondwaterstand aanneemt in een peilbuis ten op zich van een bepaald
referentievlak. Dit referentievlak kan bijvoorbeeld de hoogte in meters + NAP zijn of het aantal
meters onder het maaiveld.
Storende laag: Ook wel slecht doorlatende laag is een laag in de ondergrond waar water maar heel
moeilijk door heen stroomt en waar water vrijwel alleen maar verticaal door heen zakt.
Transsectie: een insnijding dwars op de lengterichting.
Verzadigde zone: het deel van de ondergrond waarvan de poriën geheel gevuld zijn met water.
Waterbalans: balans met opname en afgifte van water.
Waterpartij: een met water gevulde ruimte in het maaiveld die in contact staat met de dampkring,
bijvoorbeeld een vijver.
Watervoerend pakket: Een laag in de ondergrond waar water vrij gemakkelijk door heen kan
stromen en die door een slecht doorlatende/ storende laag wordt begrensd of aan het
aardoppervlak ligt.
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