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SAMENVATTING
De zandwinplas 't Grasbroek, die ongeveer 5 kilometer ten noordwesten van Delden ligt, is door
de provincie gereserveerd voor de drinkwaterwinning. De plas ligt pal tegen het Zijkanaal naa.t
. Almelo aan, van waanrit hij van water voorzien zou kunnen worden. De Waterleidingmaatschappij
Overijssel (WMO) heeft KIWA opgedragen om op oriënterende wijze na te gaan welke
mogelijkheden de plas biedt. Het gaat daarbij in de eerste plaats om het genereren van ideeën;
uitwerking is in dit stadium nog niet aan de orde.
Het ondeiZoek is uitgevoerd in twee delen. Aanvankelijk ziJn vier alternatieve mogelijkheden
bestudeerd, gebaseerd. op een projectomvang van 1,2 miljoen m per jaar. Omdat de waterprijs voor
zo'n klein project naar Overijsselse velhoudingen ongunstig uitvalt, is in tweede instantie gekeken
naar de mogelijkheid om het project op te voeren tot een capaciteit van 4 miljoen m 3 per jaar.
·
Daarvoor zijn twee alternatieven beschouwd.
Voor alle alternatieven wordt gebruik gemaakt van een zogenaamd flexibel reservoir, dat men zich
kan voorstellen als een grote plastic zak, die in de zandwinplas drijft. In tijden dat de inlaat van
water onderbroken moet worden, kan dit reservoir gevuld worden met kanaalwater, waardoor het
peil in de plas op elk gewenst niveau gebracht kan worden. Op deze wijze kan bereikt worden dat
de invloed van het werk op de grondwaterstanden in de omgeving nihil is, zonder dat een
waterdichte bodemafsluiting nodig is. Als in de toekomst het project afgeschreven is en opgeheven
wordt kan dit reservoir spoorloos verwijderd worden.
De vier alternatieven bij een omvang van 1,2 miljoen m 3 per jaar zijn de volgende:
1.

2.
3.
4.

inname van kanaalwater (fl 1,71/m3)
oeverfutraat op basis van kanaalwater (f11,46/m3 )
inname van lokaal oppervlaktewater (f11,91/m3)
oeverfiltraat op basis van lokaal oppervlaktewater (f11,71 à fl.1,42/m3 )

Tussen haakjes is de geschatte kostprijs van het gezuiverde water vermeld, af lokatie. Bij de
taatsgenoemde variant is de kostprijs aanvankelijk hoog, maar na verloop van tijd kan hij dalen.
Bij de eerste variant treedt nauwelijks of geen interactie met het milieu op. De tweede variant is zo
ingericht dat de invloed op de natuurlijke waarden in de omgeving per saldo positief uitpakt, terwijl
aangenomen is dat landbouwschade vergoed wordt. Beide varianten hebben het nadeel dat de bron
(het kanaal) buiten de beschenningsmogelijkheden van bedrijf, waterbeheerder en provincie valt. Bij
de derde variant hoort een intrekgebied (watervang), waarin beschermende maatregelen getroffen
moeten/kunnen worden. Daarvoor is een schadevergoeding in rekening gebracht. Uit oogpunt van
milieu is aangepast beheer van landbouwgronden positief te achten. Voor de vierde variant is
uitgegaan van hetzelfde beschenningsgebied. Bij deze variant treedt tevens beïnvloeding van de
grondwaterstand in de omgeving van de plas op, waarvoor eveneens een schadevergoeding in
rekening gebracht is. De invloed op natuurlijke waarden van deze variant is per saldo positief.
Varianten die van oeverfiltraat gebruik maken zijn naar velhouding voordelig, doordat de zuivering
goedkoper is.
De twee alternatieven met een omvang van 4 miljoen m 3 per jaar zijn:

5.
6.

inname van kanaalwater (f11,26/m3)
inname van lokaal oppervlaktewater (f11,41/m3)

Bij deze winningsomvang vallen jammergenoeg de oeverfiltraatvarianten af, doordat de capaciteit
van de ondergrond ontoereikend is om de volumestroom te verwelken.
Variant 5 is niets anders dan een opschaling van variant 1. De prijs van het water valt lager uit door
een besparing op de zuivering, die voomarnelijk is terug te voeren op een efficiëntere inzet van
personeel. Evenals bij variant 1 geldt het nadeel dat bescherming van de bron niet goed mogelijk
is. Variant 6 maakt gebruik van de Twickelervaart als bron. Het waterschap is doende om de vaart
effluentvrij te maken, waarbij gestreefd wordt naar een waterkwaliteit die voldoet aan de doelstelling

"natuur". De vermelde waterprijs is gebaseerd op de veronderstelling dat het mogelijk is om een deel
van het afwateringsgebied van de Twickelervaart af te zonderen en in te richten als watervang. Als
men hiervan afziet zal de prijs 5 cent lager uitvallen, maar het ontbreken van een aparte
bescherming heeft nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het water. Overigens verwachten we ook
in dat geval toch nog een betere kwaliteit dan variant 5 oplevert. Varianten 5 en 6 hebben geen
nadelige gevolgen voor de natuurlijke waarden in de omgeving. Van een beschenningsgebied
(variant 6) gaat een positief milieu-effect uit.

Er zijn enkele hiaten in kennis gesignaleerd. Ze zijn te verdelen in gebrek aan informatie en gebrek

aan inzicht. Hiaten van de eerste soort zijn gemakkelijk in te vullen. Tot de tweede soort hoort
vooral gebrek aan inzicht in het verstoppingsmechanisme van de bodem. Dit speelt alleen een rol
bij de oeverfiltraatvarianten.

Het rapport eindigt met enkele aanbevelingen voor nader onderzoek, afhankelijk van de keuze die
gemaakt wordt. In alle gevallen is het wenselijk om technische aspecten van het flexibele reservoir
nader te bestuderen.

In een laat stadium werden wij erop geattendeerd dat de beheerder van het Zijkanaal naar Almelo
de lozing van water uit het flexibele reservoir wellicht aan een vergunning zal binden. Aangezien
lozing essentieel is voor alle varianten, adviseren wij om daarover in een vroeg stadium in overleg
te treden.
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INLEIDING
Ongeveer 5 kilometer ten noordwesten van Delden, direct langs het Zijkanaal naar Almelo, ligt
de zandwinplaats Deldenerbroek, die ook wel 't Grasbroek genoemd wordt. De winning is in
verschillende fasen geëxploiteerd ten behoeve van de aanleg van wegen, maar momenteel is er
geen ontgrondingsvergunning meer van kracht en de put is afgewerkt tot recreatieplas. De provincie heeft de resterende plas, die een oppervlakte heeft van 30 ha en een diepte van 25 meter,
gereserveerd voor de drinkwaterwinning en dringt aan op een onderzoek naar de inrichting ervan
als spaarbekken (zie ook bijlage 1). Het voor u liggende rapport geeft daartoe een eerste aanzet.
Ter oriëntatie op de mogelijkheden van de zandwinplas worden vier alternatieven opgevoerd.
Afgaande op het beleid van de N.V. Waterleidingbedrijf Oost-Twente, die met inname van water
uit het Twentekanaal jarenlange ervaring heeft, is de eis gesteld dat met het spaarbekken een
innamestop van drie maanden overbrugd moet kunnen worden. (Deze periode is gebaseerd op
berekeningen door Rijkswaterstaat, die aantonen dat eenmaal per vijftig jaar een verontreiniging
in het bovenpand van het kanaal daartoe aanleiding kan geven). Uitgaande van een toelaatbare
peilfluctuatie van 1 meter zou hieruit volgen dat het project een winningscapaciteit kan krijgen
van 1,2 miljoen m 3 op jaarbasis. De alternatieven die in deel 1 opgevoerd worden, zijn op deze
capaciteit gebaseerd.
Bij een bespreking van een eerste concept van dit rapport gaf de opdrachtgever aan dat een
capaciteit van 1,2 miljoen m 3 op jaarbasis waarschijnlijk te gering is om uitvoering van het project
in overweging te nemen. Daarom is in een aanvullend hoofdstuk nagegaan in hoeverre
schaalvergroting mogelijk is.
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1.

VRAAGSTELLING

In het discussiestuk "Hoe kan onze grondstof eruit zien in de 21e eeuw?" geeft de N.V.

Waterleidingmaatschappij Overijssel aan dat het benutten van de zandwinplas past in haar beleid,

bij voorkeur in combinatie met kunstmatige infiltratie, waartoe ook oevergrondwaterwinning
gerekend wordt. Uitgaande van de veronderstelling dat bij autonome ontwikkeling in de 21e
eeuw het oppervlaktewater de voornaamste bron van drinkwater zal zijn, beredeneert het bedrijf
dat het gunstige prijsverschil tussen (kunstmatig) grondwater en oppervlaktewater de fin8Jllciële
ruimte biedt voor een zodanige technische inrichting dat negatieve gevolgen voor het milieu op
zijn minst volledig gecompenseerd kunnen worden, door het uitkeren van schadevergoedingen en
het treffen van compenserende waterhuishoudkundige maatregelen.
KIWA is opgedragen om door middel van een oriënterende studie aan te geven welke
mogelijkheden 't Grasbroek biedt (zie bijlagen 2 en 3). Het gaat daarbij in de eerste plaats om
het ontwikkelen van creatieve inzichten en minder om de technische uitwerking. Te lanceren
alternatieven mogen per saldo geen nadelige gevolgen hebben voor het natuurlijke milieu. Als de
aanwending van de zandwinplas gunstige perspectieven oplevert zou deze studie een uitgangspunt
kunnen bieden voor een inventarisatie van vergelijkbare lokaties in de provincie.
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2.

GEBIEDSBESCHRUVING

Omdat bij deze opdracht de randvoorwaarde gesteld is dat er per saldo geen milieuschade mag
optreden schenken we in deze gebiedsbeschrijving naast de hydrologische gesteldheid (die van
belang is voor het ontwerp van de winning) aandacht aan de grondwaterafhankelijke
natuurwaarden.
Figuur 1 is een situatieschets van de zandwinplas in zijri omgeving, ontleend aan
de Grote Provincie Atlas p 121 en 122. De plas grenst direct aan het Zijkanaal naar Almelo,
waardoor de mogelijkheid om oppervlaktewater in te nemen ideaal is. Het kanaalpeil is wat hoger
dan het peil in de plas en in het aangrenzende landbouwgebied, zodat men mag aannemen dat er
voortdurend enige infiltratie van kanaalwater plaatsvindt. Volgens de Grondwaterkaart van
Nederland (280, 29, 340, 35) is er op deze plaats sprake van een freatisch pakket dat rust op een
zeer weinig waterdoorlatende basis. De doorlatendheid (kD-waarde) is niet bekend uit metingen
in de directe omgeving, maar op bijlage 4a van de Orondwaterkaart: "Doorlaatvermogen van de
kwartaire afzettingen", is een geïnterpoleerde waarde van 250 m2/d aangegeven. Volgens diverse
rapporten van het Laboratorium voor Grondmechanica, dat de zandwinning onderzocht heeft op
geschiktheid voor de wegenbouw, is het zand fijn tot middelgrofzandig bij een pakketdikte van
25 meter. Gecombineerd met de genoemde kD-waarde levert dit een specifieke doorlatendheid
(k-waarde) op van 10 m/d, wat zeer wel mogelijk is bij de gegeven grofheid van het zand.
Waterhuishoudkundig ligt de plas in het stroomgebied van de Regge, op ongeveer 2,5 kilometer
ten noordoosten van deze beek. Ongeveer 4 kilometer ten zuidoosten van de lokatie ligt een
stuwwal, die een waterscheiding vormt. De regionale gradiënt van het maaiveld is ca 1: 1000 in
westelijke richting. Als men aanneemt dat het regionale verhang van de grondwaterspiegel globaal
overeenstemt met het regionale verhang van het maaiveld, dan bedraagt de natuurlijke regionale
ondergrondse afvoercapaciteit 0,25 m 2/d. De gemiddelde "nuttige" neerslag, gesommeerd vanaf
de lokatie tot aan de waterscheiding, bedraagt ruwweg 2,5 m2/d. Deze hoeveelheid overtreft de
ondergrondse afvoercapaciteit zeer ruimschoots, dus er moet "vroeger" (voordat er
cultuurtechnische maatregelen werden getroffen) erg veel water oppervlakkig afgestroo~d zijn
via beekjes of plassen. Dit stemt overeen met de Grote Historische Atlas, die door een blauwe
arcering aangeeft dat het gebied vroeger (1830-1855) erg nat was.
Lokaal vertoont het maaiveld een gevarieerd microreliëf, met hoogteverschillen van enkele
decimeters tot een meter over afstanden van hectometers. Dit komt mooi tot uiting op de
bodemkaart (die helaas alleen voor het aangrenzende kaartblad 28W beschikbaar is). Omdat het
lokale reliëf veel sterker is dan het regionale reliëf is het zeer waarschijnlijk dat in dit gebied
nooit een regionaal grondwatersysteem heeft bestaan. Infiltratiegebiedjes en kwelgebiedjes hebben
elkaar op korte afstand afgewisseld. Het is waarschijnlijk dat in de oorspronkelijke toestand het
lokale grondwater in de lagere delen aan maaiveld uittrad. Het huidige grondwaterregime wordt

Figuur 1: Situatieschets
Atlas, lalartbladen 121 & 122)
Provincie
(Zie de Grote

-
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sterk beïnvloed door ontwateringssloten (die waarschijnlijk al het lokale grondwater aantrekken)
en het Zijkanaal naar Almelo, dat een relatief hoog peil voert. Aan maaiveld is het gebied nu dus
hoofdzakelijk een infiltratiegebied; de systemen zijn klein en monden uit in de aangrenzende
sloten. De sloten nabij het kanaal trekken behalve lokaal grondwater waarschijnlijk ook
kanaalwater aan, wat te zien is aan de slootvegetatie.
De voornaamste natuurwaarden zijn te vinden in het bos ten zuiden van de
plas en in sloten die ook in droge tijden water voeren. Het bos is 'te typeren als enigszins
verdroogd berkenbroekbos, overgaand in elzenbroekbos. (Op de historische topografische kaarten
van 1830-1855 en van 1912 staat dit gebied nog aangegeven als natte heide). In de sloten in en
langs het bos bloeit onder meer de waterviolier uitbundig, hetgeen wijst op het zijdelings uittreden
van jong, matig mineraalrijk grondwater. Het voorkomen van soorten als me zegge, Elzenzegge,
Gekroesd fonteinkruid, Vogelkers en Brede waterreppe duidt op basenrijke omstandigheden. Het
hogere peil van het Twentekanaal kan aanleiding geven voor het ontstaan van deze
omstandigheden, met name in de sloten en laag gelegen delen van het bos. Anderzijds kan
toestroming van basenrijk grondwater, mogelijk door een door de dekzandrug gegenereerd lokaal
grondwatersysteem, mede verantwoordelijk zijn voor de genoemde standplaatscondities. Deze
processen bepaalden in het recente verleden het voorkomen van een moerasje met vleeskleurige
orchis, dat door werkzaamheden aan het kanaal verloren is gegaan. De dekzandrug is of was een
vochtig tot nat inzijggebied, vroeger begroeid met een natte heide, waarlangs aan de randen
zijdelings stromend, jong mineraalann grondwater uittrad (en wellicht nog steeds uittreedt),
hetgeen door het voorkomen van Gagel wordt aangegeven. In de zone tussen Gagel en
Vleeskleurige orchis komt nog steeds Waterviolier voor. Deze soort indiceert zijdelings
toestromend, jong matig mineraalrijk grondwater. De Milieu-inventarisatie van Overijssel (van het
broekengebied nabij Enter) geeft ook het voorkomen van Holpijp, Bosbies en Stompbladig
fonteinkruid aan. De ontwateringstoestand in de omgeving van de zandwinplas varieert vrij sterk.
De percelen ten zuiden van het eerder genoemde bos zijn veel minder diep ontwaterd dan die ten
noorden en ten oosten van de zandwinplas. Ze liggen in een betrekkelijke laagte: aan hun zuidzijde is het maaiveld van nature wat hoger, terwijl aan de noordzijde het grondlichaam van
rijksweg Al is opgeworpen. Hoewel de voorzomer droog was waren hier nog plassen te zien.
Deze waarneming wordt bevestigd door de Milieu-inventarisatie, die in dit gebied een concentratie
van natte graslanden aangeeft (figuur 2). Aan de noord- en oostzijde van de zandwinplas stonden
daarentegen veel sloten droog (dit gebied is in de Milieu-inventarisatie niet meegenomen). Een
verslag van twee korte veldbezoeken is in biJ1age 4 opgenomen.
In principe is de gehele gradiënt van lokaal inzijg-gebied naar lokaal kwelgebied
met bijbehorende verschillen in grondwaterstand, basenverzadiging en trofieniveau, nog intact.
Dit geldt vooral voor het gebied ten zuiden van de plas, dat daardoor het meest kwetsbaar is voor
verstoring van de watemuishouding. Tegelijkertijd liggen hier grote mogelijkheden voor het

Figuur 2: Voorkomen van broekbos en nat grasland
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. herstel en de ontwikkeling van grondwaterafhankelijke natuur.
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3.

OPZEf

In het navolgende zullen enkele mogelijkheden aangegeven worden om de zandwinplas in te
zetten voor de drinkwatervoorziening, zonder dat er per saldo milieuschade optreedt. De eerste
variant is de meest voor de hand liggende, namelijk het gebruik van de plas als spaarbekken ten
behoeve van de winning van kanaalwater. Deze variant dient als referentie. De andere varianten
maken in meer of mindere mate gebruik van de bodem. De varianten worden alleen uitgewerkt
ten aanzien van aspecten waarin zij verschillen, omdat die bepalend zijn voor een keuze. De uitwerking gaat ook niet veel verder dan nodig is om de varianten onderling te kunnen vergelijken.
Dit rapport geeft dus zeker geen de:fmitief plan van inrichting.
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4.

VARIANT 1: OPPERVLAKTEWATER

4.1.

Korte omschriiving
Deze variant behelst inname van water uit het Zijkonaal naar
Almelo,flotatie c.q.lamellenseparatie, opslag in de zandwinplas
en zuivering tot drinkwater. De continue productiecapaciteit is
gesteld op 1,2 miljoen nr' per jaar bij een maximale
overbrugging van een innamestop van drie maanden. (Deze
uitgangspunten zijn gekozen ter vergelijking van de varianten.
Aan het einde van dit rapport zal nagegaan worden in hoeverre
een vergroting van de productiecapaciteit maximaal haalbaar is).
De kubieke meterprijs, af lokatie, ramen we als volgt:
fl 0,18
inlaat + flotatie cq separatie
flexibel reservoir
fl 0,16
fl1 ,35
zuivering
t1 0.02
terreinaankoop en onderhoud
fl1 ,71 per nr'
totaal
Bij deze variant treedt geen beïnvloeding van landbouw en
natuur op, zodat er geen sprake is van schadevergoedingen of
kosten van compenserende maatregelen.

4.2.

Toelichting
De dimensionering van een waterwinningsproject is tot op zekere hoogte arbitrair. Op grond van
de ruwe berekening in de inleiding van dit rapport gaan we uit van een jaarcapaciteit van 1,2
miljoen m3, die gebaseerd was op een overbruggingsperiode van 3 maanden wegens een
verontreiniging in de bovenloop van het Twentekanaal tijdens een droogte die eens per vijftig jaar

kan voorkomen. (Later in dit rapport zullen we bezien in hoeverre de productiecapaciteit op te

voeren is). Zonder nader onderzoek nemen we aan dat de overbruggingsperiode ook voldoende

is uit kwantitatief oogpunt. Bij een innamestop van 3 maanden zal het peil van de plas een meter
dalen. De landbouwschade die daaruit voortvloeit varieert, afhankelijk van het seizoen waarin de
innamestop zich voordoet. Aangezien het om uitzonderlijke omstandigheden gaat, zal de totale
schade, gerekend over meerdere jaren, gering zijn. (Bij variant 2 gaan we hierop nader in).
Belangrijker is dat de natuurlijke vegetatie in het broekbos, dat direct aan de plas grenst, negatief
beïnvloed wordt. Dit strookt niet met het uitgangspunt dat per saldo geen natuurschade mag
optreden. Natuur- en landbouwschade zijn echter te vennijden door een betrekkelijk eenvoudige
technische voorziening, die in principe al geopperd is in een notitie van de provincie Overijssel
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(H. Tienstra, 22 mei 1991, zie bijlage 1), waarin sprake is van compartimentering van het bekken
met behulp van "mobiele schennen". We stellen voor om in het bekken eenflexibel compartiment
aan te brengen, dat het best omschreven kan worden als een grote plastic zak waarvan de randen
van drijflichamen voorzien zijn. Als het zoutgehalte van het kanaal te hoog is wordt water
ingelaten in deze zak, waardoor het niveau van de plas op peil blijft. Zodra het zoutgehalte tot
een aanvaardbaar niveau is gedaald wordt de inhoud van het flexibele reservoir weer op het
kanaal geloosd. Hierbij moeten voorzieningen getroffen worden om koltsluiting met de inname
te voorkomen. Het flexibele reservoir moet een inhoud krijgen van een kwart van de
jaarcapaciteit, dus van 0,4 miljoen m 3 • Een eerste idee van de uitvoering van het reservoir is in
figuur 3 geschetst. Om het ledigen en vullen goed te laten verlopen is een langwerpige vonn
gunstig. Dezevonnis gestippeld ingetekend in de linker bovenhoek van figuur 3. Bij een lengte

van 700 m krijgt de dwarsdoorsnede (in gevulde toestand) een oppervlakte van ca 600m2 • Een
uit holle buizen samengesteld drijflichaam zorgt ervoor dat de bovenzijde van het reservoir open
blijft, wat nodig is in voor een goede zuurstofhuishouding van het kanaalwater. De "zichtbare
breedte" is op 15 m gesteld. Totaal is dan ca 50.000 m2 foliemateriaal nodig. Aan de stbrkteeigenschappen worden waarschijnlijk geen bijzondere eisen gesteld, omdat het reservoir niet onder
druk komt te staan (punt voor nadere studie). Er zal een verankering nodig zijn in verband met
wind. Wegens de drinkwaterfunctie van het bekken is het raadzaam een folie te kiezen dat
voorzien is van een Attest Toxicologische Aspecten. Volgens een indicatie van de finna AldersAligator te Wageningen (Hr. Ramakers, 08370-19144, zie ook bijlage 5) moet voor een
constructie van dit type gerekend worden op bedlag van fl 1.750.000,- tot 2.000.000,-. De
jaarlijkse investeringskosten ramen we op 10%, wat omgerekend neerkomt op 16 centlm3 te
produceren drinkwater. Tegen de tijd dat het project afgeschreven is en opgeheven wordt kan het
reservoir spoorloos verwijderd worden.
Het kanaalwater heeft een hoge slibbelasting. We gaan ervan uit dat het ongewenst is dat dit slib
in de plas bezinkt en bouwen daarom een flotatiestap in. V oor kosten van inname en flotatie c.q.
lamellenseparatie voeren we een post op van 18 cent/m3•
De wijze van zuivering is in zekere mate afhankelijk van de filosofie en de traditie van een
bedrijf. We hebben hier een opstelling gekozen die wellicht zal afwijken van de voorkeur van de
opdrachtgever. Omdat het in dit stadium uitsluitend om een kostenvergelijking van alternatieven
gaat is deze werkwijze toch wel bruikbaar. Voor de trits: coagulatie, flotatie, ozonisatie,
dubbellaagsfiltratie, actieve koolfiltratie, UV-desinfectie, slibbehandeling, reinwaterberging (zie
bijlage 6) komen de kosten op 68 cent/m3• De bedieningskasten zijn voor deze verhoudingsgewijs
kleine productie-eenheid vrij hoog; we ramen ze op 50 cent/m3 • Daarbij komen nog analysekosten,
geschat op 17 cent/m3, zodat de zuiveringskasten in totaal uitkomen op fl 1.35{m3 •
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De investering ten behoeve van grondaankoop en landschappelijke inpassing schatten we ruwweg
op f1 100.000,-, wat bij een afschrijfperiode van 10 jaar neerkomt op 1 cent/m3 • Voor
terreinonderhoud reserveren we f110.000,- per jaar of eveneens 1 cent/m3 • Samen dus 2 cent/m3 •
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5.

VARIANT 2: OEVERFILTRAAT

5.1.

Korte omschriiving
Deze variant behelst inname van water uit het Zijkanaal naar
Almelo,flotatie c.q. lamellenseparatie, opslag in de zandwinplas,
oeverfiltratie en zuivering tot drinkwater. De continue
productiecapaciteit is weer gesteld op 1,2 miljoen m3 per jaar bij
een overbrugging van een innamestop van maximaal drie
maanden. De kubieke meterprijs, af lokatie, ramen we als volgt:
fl 0,18
inlaat + flotatie cq separatie
fl 0,16
flexibel reservoir
fl 0,86
winning zuivering
fl 0.04
terreinaankoop en onderhoud
fl 1,24 per m3
subtotaal
fl 0,03 per m3
landbouwschade
fl 0,19 per m3
natuurbeheersvergoeding
totaal fl 1,46 per m3

5.2.

Toelichting
In de vorige variant gingen we ervan uit dat het water uit het bekken rechtstreeks gezuiverd wordt
tot drinkwater. In de huidige variant wordt nog een bodempassage ingebouwd. Technisch
gesproken verandert het water daardoor in grondwater. Voordelen van een bodempassage zijn
. een zekere spreiding van verblijftijden, waardoor een kwaliteitsafvlakking optreedt;
. een zekere stabilisatie van de temperatuur;
. het ontbreken van zwevende stof in het mwe water;
. bacteriologische (en virologische?) betrouwbaarheid.
Winning van oevergrondwater, op ruime afstand van een waterloop, is in Nederland (ook bij de
WMO) een gevestigde praktijk. De situering van de winningsmiddelen is daarbij steeds zodanig
dat de infiltratiesnelheid ter plaatse van de oever gering is en er een grote spreiding van
verblijftijden optreedt. Langs de Rijn in Duitsland wordt op grote schaal een andere praktijk
gebezigd: hier vindt winning op zeer korte afstand van de oever plaats, zodat de oever in
hoofdzaak als langzaam zandfilter benut wordt. Voor deze praktijk hanteren we de term
oeveJfiltraatwinning. Een nog onvoldoende bestudeerd probleem bij het winnen van oeverfiltraat
is de verstopping van de oever (zie ook bijlage 7). Deze blijkt in alle gevallen op te treden in
delen van de rivierbedding waar de stroomsnelheden minder hoog zijn en de infiltratiesnelheid

-
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groot is. Er zijn geen effectieve regeneratietechnieken bekend. (Voor de hand liggende
oplossingen als baggeren blijken averechts uit te welken). We gaan ervan uit dat een flotatie of
een lamellenseparatie (zoals aangegeven bij de vorige variant) het verstoppingsprobleem
aanzienlijk zullen verminderen (kosten: 18 cent/m3 ). Aangezien we met praktisch stagnant water
te maken hebben blijft dit toch een punt dat nader onderzoek vergt.
Het flexibele reservoir heeft dezelfde inhoud als bij de vorige variant, ·zodat we daarvoor weer
16 cent/m3 kunnen opvoeren.
De kosten van grondwaterwinning (zeg 14 putten à 10m3/uur, pompen, terreinleidingen) ramen
we op fl 800.000,-, wat neerkomt op 7 cent/m3 • Voor de zuivering denken we aan de trits:
versproeiïng en flltratie, tegenstroombeluchting, filtratie, slibbehande1ing, actieve koolfiltratie, UVdesinfectie, reinwaterberging (zie bijlage 6). De kosten hiervan komen op 58 cent/rrt. Wegens
eenvoudiger zuivering en geringere storingsgevoeligheid zijn de bedieningskasten lager dan voor
de vorige variant; we ramen ze op 17 cent/m3 • Analysekosten komen voorts op 4 cent/m3, hetgeen
een totaal maakt van 86 cent/m3 •
Omdat deze variant meer terrein vergt, verdubbelen we de kosten van aankoop, inpassing en
onderhoud tot 4 cent/m3·
Winning van oeverfiltraat gaat altijd gepaard met een zekere bemvloeding van de grondwaterstand
in de omgeving. Om de gedachten te bepalen beschouwen we een reeks putten ter lengte van 750
meter (zie figuur 4). Hoewel het uit wintechnisch oogpunt aantrekkelijker lijkt te zijn om de plas
geheel met putten te omringen, kiezen we voor een opstelling langs de noordelijke oever, om de
natuurwaarden langs het kanaal en in het bos te sparen. Ter plaatse van de boerderijen moet de
puttenrij onderbroken worden, om minstens een afstand van 100 meter tot de erven te bewaren.
Om bacteriologische betrouwbaarheid te bereiken is (volgens Duits gebruik) een verblijftijd van
minimaal 50 dagen gewenst. Gecombineerd met de hydraulische gegevens van het watervoerende
pakket leidt dit tot een minimale afstand van 25 meter. Het is minder duidelijk welke richtlijnen
er uit een oogpunt van virologische veiligheid gehanteerd moeten worden. De weinige literatuur
die hierover beschikbaar is wijst erop dat niet de verblijftijd, maar de afstand tussen oever en winningsmiddelen bepalend is voor de kans op doorbraak van virussen, maar er bestaat geen concrete
richtlijn.
Om een redelijke afvlakking van de jaarlijkse temperatuurschommeling te veikrijgen is een
verblijftijdsspreiding van iets meer dan eenderde jaar nodig (wannte verplaatst zich ruwweg 2,5
à 2,75 keer zo traag als het grondwater zelf) zodat de afstand van de putten tot de oever zou
moeten variëren van 25 tot 85 meter. De gemiddelde afstand tot de oever wordt dan 55 meter.

Fil/llUr

ning m e t
4 : Oeverwin
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Door het peil in de plas op te zetten kunnen verlagingen gedeeltelijk gecompenseerd worden.
Voor een eerste oriëntatie hebben we een mwe berekening uitgevoerd met een peilverhoging van
1,17 m, waardoor er een "antisymmetrisch" beïnvloedingsspatroon ontstaat: de verlagingen ten
noorden van de winning zijn juist even groot als de verhogingen ten zuiden van de winning (zie
bijlage 8 en figuur 4). (Grondwatennechanisch gesproken is de winning te schematiseren tot een
lijndoublet van constante sterkte [Strack, 1989, p297]). In de praktijk zal nagegaan moeten worden
of een peilverhoging van 1,17 m gelet op de topografie wel haalbaar is.
Voor het berekenen van landbouwschade in het gebied met lagere grondwaterstanden zijn de
HELP-tabellen gehanteerd (zie bijlage 9). Ook voor het gebied met hogere grondwaterstanden zijn
de HELP-tabellen gebruikt; zodra de vemattingsschade volgens deze methode meer dan 3%
bedraagt wordt het echter financieel aantrekkelijker om de drainage aan te passen. Voor de
schadeberekening hebben we verondersteld dat de helft van het gebied met hogere
grondwaterstanden in aanmerking komt voor de nevenfunctie natuur. (Voor dit deel, ter grootte
van 290 ha, is dus geen schadeberekening uitgevoerd). Zoals uit de tabellen in bijlage 9 blijkt,
compenseren de landbouwkundige voordelen en nadelen elkaar als ze over het gehele gebied
beschouwd worden. Op individuele bedrijven kan echter weldegelijk schade optreden, tot
maximaal fl 31.000,-, wat neerkomt op 2.5 cent/m3 •
Als het gebied met nevenfunctie natuur kleiner uitpakt zal dit bedrag hoger worden, maar dezelfde
orde van grote behouden.
Bij een goede ecologische begeleiding kan de verhoging van de grondwaterstand ter plaatse van
het bos de natuwfunctie versterken. We veronderstellen daarom dat daardoor geen schade ontstaat.
We nemen voorts aan dat een deel van het gebied met hogere grondwaterstanden naast de functie
landbouw de nevenfunctie natuur krijgt toegewezen. Hiervoor moet een aparte ïmanciële regeling
getroffen worden. Op grond van ervaring van de Dienst Beheer Landbouwgronden met het onder
de relatienota brengen van landbouwgebied nemen we aan dat een beheersvergoeding wel in de
orde van fl 800,- per ha per jaar kan uitvallen. (De informatie is mondeling verstrekt door de
DBL in Overijssel, maar de interpretatie komt voor rekening van de auteur van dit rapport). Bij
een oppervlakte van 290 ha gaat het om een bedrag van fl 232.00,-, d.i. 19 cent/m3 •
Opmerking: door het opzetten van het peil in de plas zal gebiedsvreemd water infiltreren, hetgeen
nadelig kan zijn voor de natuur. Door een goede ecohydrologische begeleiding kunnen de nadelige
gevolgen wel sterk beperkt worden.
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6.

VARIANT 3: WKAAL OPPERVLAKTEWATER

6.1.

Korte omschrijving
Deze variant behelst de inname van lokaal oppervlaktewater (in
plaats van kanaalwater), flotatie c.q. lamellenseparatie, opslag
in de zandwinplas en zuivering tot drinkwater. De continue
productiecapaciteit bedraagt weer 1,2 miljoen m3 per jaar bij
een overbrugging van een innamestop van maximaal drie
maanden. De kubieke meterprijs, af lokatie, ramen we als volgt:
fl 0,18 4?'-- ~.~ ~~-flexibel reservoir
·>'---...-J~.} ~
fl 0,08
aanpassingen afwateringsstelsel
inlaat+ flotatie cq lamellensepar.
zuivering
terreinaankoop en onderhoud
subtotaal

fl OJ8
fl1 ,35
fl 0.02

fl1 ,81 per ~
fl 0.10 per m3
landbouwschade
fl1 ,91 per m3
totaal
Bij deze variant treedt geen natuurschade op. Van een beperking
van mest en gewasbeschermingsmiddelen in de watervang zal uit
een oogpunt van milieubeheer een positieve invloed uitgaan.

Toelichting
6.2.
In plaats van kanaalwater kan men overwegen om oppervlaktewater uit de directe omgeving in
te laten. Voordelen ten opzichte van kanaalwater zijn:
. de mogelijkheid om de eigen watervang te beschermen;
. een geringere kans op verstopping;
. een geringer slibprobleem;
. gebiedseigen water (maar wel eutroof)
Het kanaalwater kan in deze variant nog steeds dienen om het peil in de plas te regelen, door
middel van het flexibele reservoir.
Bij een gemiddelde "nuttige" neerslag van 250 mm per jaar moet de watervang een oppervlakte
krijgen van 4,8 km2 • (NB: Dit is een zeer voorlopige benadering. Bij een verdere uitwerking moet
de watervang zo gedimensioneerd worden dat aan het einde van een droge winterperiode het
reservoir vol is). 4,8 km2 komt overeen met een cirkel met een straal van 1236 m, maar het
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gebied hoeft geenszins cirkelvormig te zijn. Omdat een kanaalkruising duur is ligt het voor de
hand om alleen aan de oostzijde van het kanaal te zoeken. Logischerwijze zal men in elk geval
het gebied waarin natuurversterkende maatregelen getroffen zouden kunnen worden in de
watervang willen opnemen; hier gaan immers het belang van de natuur en de waterwinning
samen. Verder kan men overwegen om te profiteren van water dat afstroomt uit het Schijvenveld
en het Braamhaarsveld, maar er zijn natuurlijk tal van varianten denkbaar, waarbij men zich zal
laten leiden door de mogelijkheden die het bestaande afwateringsstelsel biedt. Wellicht is het ook
mogelijk om aansluiting te vinden bij lopende landinrichtingsprojecten. Als eerste indicatie is in
figuur 5 een gebied door arcering aangegeven. Om de Rijksweg te kruisen kan men de brug bij
het kanaal benutten; hier loopt al een sloot parallel aan het kanaal.
Het flexibele reservoir moet in deze variant wel groter worden dan in de voorgaande varianten,
waarin oppervlaktewater benut wordt. Ter oriëntatie: Neem aan dat 2/3 deel van het drinkwater
in het zomerhalfjaar geproduceerd moet worden; neem ook aan dat de verdamping uit het
reservoir 500 mm bedraagt; verwaarloos de interactie van het water in de plas met het grondwater.
Dan zal het flexible reservoir een inhoud moeten krijgen van 0,95 miljoen m 3• Bij een lengte van
700 m is de vereiste oppervlakte van de dwarsdoorsnede 1360 m2 • Als de "zichtbare breedte"
vergroot wordt tot 25 mis de benodigde hoeveelheid foliemateriaal in deze variant ca 74.000 m2 •
We schatten de kosten op fl 2 à 2,2 miljoen, ofwel18 cent/m3 •
Het afwateringsstelsel zal de nodige wijzigingen moeten ondergaan. Zonder een inventarisatie van
het gebied (in dit stadium niet wenselijk) nemen we een post op van fl 1 miljoen voor
vergravingen en duikers, ofwel 8 cent/m3 •
Hoewel in deze variant de slibbelasting wellicht veel kleiner zal zijn, nemen we aan dat er toch
een flotatie of lamellenseparator nodig is. Samen met de kosten van inname blijft dit een bedrag
van 18 cent/m3 opleveren.
Aangenomen dat actieve koolfiltratie nodig blijft voor biologische nazuivering, zullen ook de
zuiveringskasten gelijk zijn aan die van variant 1, waarbij kanaalwater gebruikt werd, dwz fl
1.35/m3•

Voor aankoop, inrichting en onderhoud van terrein houden we variant 1 aan: 2 cent/m3 •
Voor de landbouw in de watervang moet een schadevergoeding voor beperkingen in bemesting
en gewasbescherming in rekening gebracht worden. Om een ruwe schatting te maken gaan we uit
van de volgende richtbedragen:
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Figuur 5: Mogel'u'ke watervang

- 15 -

de vergoeding voor beperking van het gebruik van bestrijdingsmiddelen op
bouwland ramen we op t1. 100,- per ha per jaar.
de vergoeding voor mestbeperking op grasland en maïsakkers ramen we op t1.
250,- per ha per jaar
Voor maïs gelden zowel mestbeperking als beperking van
gewasbestrijdingmiddelen.
(Deze bedragen zijn vastgesteld op grond van informatie van de WMO; de interpretatie komt voor
rekening van de auteur van dit rapport). Het gebied wordt grotendeels in beslag genomen door
weiland. Van het gedeelte waar akkerbouw wordt uitgoefend kennen we geen onderverdeling in
maïs en overige gewassen. Omdat het totale aandeel bouwland niet zo groot is zullen we evertwel
geen al te grove fout maken door de gemiddelde vergoeding voor bouwland gelijk stellen aan die
voor grasland, nl fl 250,- per ha per jaar. Voor een gebied van 4,8 km2 komt dit neer op fl
120.000,- ofwel 10 cent/m3 •
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7.

VARIANT 4: LOKAAL OEVERFILTRAAT

7.1.

Korte omschriiving
Deze variant behelst de inname van lokaal oppervlaktewater,
flotatie c.q. lamellenseparatie, opslag in de zandwinplas,
oeverfiltratie en zuivering tot drinkwater. (Ten opzichte van de
vorige variant is dus oeverfiltratie toegevoegd). De continue
winningscapaciteit is nog steeds 1,2 miljoen m3 per jaar bij een
overbruggingsperiode van maximaal drie maanden. De kubieke
meterprijs, af lokatie, ramen we als volgt:
fl 0,18
flexibel reservoir
fl 0,08
aanpassingen afwateringsstelsel
fl 0,18
inlaat+ flotatie cq lamellensep.
ft 0,93
winning en zuivering
fl 0,02
terreinaankoop en onderhoud
ft 1,39 per m3
subtotaal
ft 0,13 per m3
landbouwscha~
fl 0.19 per~
natuurbeheersvergoeding
ft1 ,71 per m3
totaal
Als op den. duur geen bestrijdingsmiddelen meer in het lokale
oppervlaktewater worden aangetroffen, kan op de zuivering 29
cent per~ bespaard worden, waardoor het totaalbedrag dan zal
uitkomen op f/1 ,42 per m3•
Van een beperking van mest en gewasbeschermingsmiddelen in
de watervang zal uit een oogpunt van mileubeheer een positieve
invloed uitgaan.

7.2.

Toelichting

Ondanks voordelen uit oogpunt van volksgezondheid en milieubeheer lijkt de vorige variant
(variant 3) door de hoge waterprijs niet zo aantrekkelijk. Ook bij gebruik van lokaal water is
evenwel een oeverfiltraatvariant denkbaar, waarmee een aantal voordelen van de varianten 2 en
3 te combineren zijn. We passen dezelfde opstelling van de winningsmiddelen toe als in variant
2 en verkrijgen dus hetzelfde patroon van verhogingen en verlagingen van grondwaterstanden met
de bijbehorende effecten op de natuur en de landbouw.
Het flexibele reservoir à 18 cent/m3 , aanpassing van het afwateringsstelsel à 8 cent/m3 en de inlaat
+flotatie cq lamellenseparatie à 18 cent/m3 zijn hetzelfde als in variant 3.
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Op het punt van zuivering biedt deze variant het voordeel van oeverfütraat: 86 cent/m3 in plaats
van fl 1,35 (zie variant 2). Als na verloop van tijd geen bestrijdingsmiddelen meer in het lokale
water worden aangetroffen kan de zuivering nog 29 cent goedkoper worden, doordat de actieve
koolfiltratie en de UV-desinfectie dan achterwege kunnen blijven (zie bijlage 6). (Dit voordeel
op termijn kon in variant 3 niet gehaald worden, omdat bij directe zuivering van oppervlaktewater
toch een biologische reiniging nodig blijft). Aan de andere kant brengt de grondwaterwinning
kosten mee à 7 cent/m3 , zodat winning en zuivering samen in eerste instantie 93 cenf/m3 kosten,
maar uiteindelijk wellicht slechts 66 cent/m3• (Afgezien van het fmanciële voordeel is de
eindsituatie, waarin feitelijk de watervang geheel gesaneerd is, ook uit een oogpunt van
volksgezondheid en duurzaam milieubeheer aantrekkelijk).
De beperking van bemesting en gewashesebeDDing levert dezelfde kosten op als bij de vorige
variant (10 cent/m3 ). Er treedt nu echter ook verdrogings- en vemattingsschade op, die we
ontlenen aan variant 2 (3 cent per m3 ), zodat de totale landbouwschade neerkomt op 13 cenf/m3 •
Zoals bij variant 2 is aangegeven, gaan we ervan uit dat een gebied van ca 290 ha, waar hogere
grondwaterstanden optreden, de nevenfunctie natuur krijgt toegewezen. De vergoeding voor
natuurvriendelijk beheer van dit vochtige grasland schatten we op 19 cent per m3 •
Opmerking: ook bij déze oeverfiltraatwinning dringt water uit de plas de bodem in. Het water is
weliswaar niet gebiedsvreemd, maar het zal (zeker aanvankelijk) wel eutroof zijn.
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8.

IDATEN IN KENNIS

Hiaten in kennis zijn te onderscheiden in hiaten in informatie en hiaten in inzicht.
Hiaten in informatie zijn gemakkelijk op te heffen; in dit opzicht kunnen de genoemde varianten
op korte termijn nader uitgewem worden. Het betreft hier zaken als: de omstandigheden die de
keuze van een wateiVang beïnvloeden en de daaruit voortvloeiende benodigde aanpassing van het
afwateringsstelsel, de wijze waarop compenserende maatregelen het best uitgevoerd kunnen
worden, de technische uitwerking van het flexibele reseiVoir, de geschiktheid van het lokale
oppeiVlaktewater.
Hiaten in inzicht betreffen hoofdzakelijk het mechanisme van bodemverstopping. Kennis van dit
mechanisme is van vitaal belang voor de beoordeling van variant 2. We verwachten dat
verstopping veel minder een probleem zal zijn als lokaal oppeiVlaktewater benut wordt (variant

-~-----c=:il
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4); een nader onderzoek blijft echter aan te bevelen.
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9.

SAMENVATTING EN EVALUATIE (1)

De zandwinplas 't Grasbroek lijkt goed bruikbaar om in te zetten als kleinschalig
drinkwaterwinningsproject. Er zijn vier alternatieve inrichtingsmogelijkheden beschreven voor
een winningsomvang van 1,2 miljoen m3 per jaar en een overbrugging van een innamestop van
maximaal drie maanden. (De maximaal haalbare capaciteit ligt voor sommige varianten beduidend
hoger; zie hoofdstuk 10).
De eerste variant gaat uit van directe inname van kanaalwater. Het bekken dient daarbij als
spaarbekken voor een overbrugging van maximaal 3 maanden bij een gemiddelde winning.
Effecten op de omgeving zijn geheel te voorkomen door het bekken van een flexibele
compartimentering voorzien. De kostprijs van het reine water vóór distributie ramen we op t11,71
per m 3 • Dit is vrij duur, ook voor oppervlaktewater, wat te maken heeft met de kleine omvang
van het project. (In een op vergelijkbaar globale wijze uitgevoerd onderzoek voor Oostbrabant
kwam een oppervlaktewatervariant uit op t11,64 per m 3).
De variant "oeverfiltraat" is een uitbreiding van de standaardvariant, waarbij het water gewonnen
wordt op enige afstand van de plas met een reeks grondwaterputten langs de noordelijke oever.
Dit levert een besparing op zuiveringskosten. Om enerzijds droogteschade te beperken en
anderzijds de natuurlijke waarden van het gebied te handhaven wordt voorgesteld om het peil van
de plas ruim een meter op te zetten. Hierdoor vernat het enigszins verdroogde broekbos aan de
zuidzijde; ook een aantal nog als nat getypeerde graslanden wordt weer vochtiger. We verwachten
dat eventuele natuurschade daardoor ruimschoots wordt gecompenseerd. De totale vergoeding voor
landbouwschade tengevolge van vematting en verdroging en voor natuurvriendelijk beheer van
vochtige weiden is geringer dan het zuiveringsvoordeel, waardoor deze variant 25 cent/m3 of t1
300.000,- per jaar goedkoper uitvalt. De kubieke meter prijs af lokatie komt voor deze variant dus
op t11,46.
Een derde variant verschilt van de standaardvariant doordat geen kanaalwater, maar lokaal
oppervlaktewater als bron benut wordt. Het is daarvoor nodig dat een gebied van enkele vierkante
kilometers als watervang wordt aangewezen. Het is wenselijk dat in dit gebied beperkingen ten
aanzien van bemesting en gewasbescherming ingesteld worden. Een uit oogpunt van
volksgezondheid aantrekkelijk aspect is dat het bedrijf en de lokale overheid nu zelf de
bescherming van de bron kunnen waarborgen. We verwachten dat dit tot een beter product leidt,
overigens zonder dat dit direct tot uiting komt in een eenvoudiger zuivering. Doordat een
schadevergoeding betaald moet worden is deze variant 19 cent/m3 of fl228.000,- per jaar duurder
dan de variant 1 (waarbij oppervlaktewater uit het kanaal gebruikt wordt), hetgeen men als prijs
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voor een betere bescherming kan opvatten. Natuurlijk gaat er daarnaast een milieuvoordeel uit van
de beperking in bemesting en gewasbeschenningsmaatregelen. De kubieke metelprijs af lokatie
bedraagt fl 1,91.
De laatste variant, lokale oeverfiltraatwinning, is een combinatie van de varianten 2 en 3. Het
bekken ontvangt water uit een lokale watervang; winning vindt plaats via een puttemeeks langs
de noordelijke oever. Om droogteschade te beperken en de natuurlijke waarde van het gebied ten
zuiden van de plas te handhaven wordt het peil van het bekken (net als bij variant 2) ruim een
meter opgezet. De kostprijs per kubieke meter is gelijk aan die van de variant 1 (nl. fl 1,71);
tegen de tijd dat geen bestrijdingsmiddelen meer aangetroffen worden in het lokale water kan
verder op de zuivering bezuinigd worden, waardoor de kostprijs uiteindelijk 30 cent/m3 of fl
360.000,- per jaar goedkoper uitvalt dan bij variant 1. De kubieke metelprijs bedraagt dan fl1,42.
De oeverfiltraatvarianten, 2 en 4, lijken het meest aantrekkelijk te zijn. Lokaal oeverfiltraat is
aanvankelijk duurder dan oeverfiltraat met kanaalwater als bron, maar kan op de langere termijn
goedkoper uitvallen. Uit een oogpunt van beschermbaarbeid en duurzaam milieubeheer is deze

variant zeker aantrekkelijker.
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10.

SCHAALVERGROTING

10.1

Inleiding

Na een bespreking van het eerste concept van dit rapport heeft de opdrachtgever KIWA
opgedragen om een project van grotere omvang in beschouwing te nemen, omdat de kostprijs bij
een capaciteit van 1,2 miljoen m 3 per jaar voor Overijsselse verhoudingen erg ongunstig is.
Aangezien een degelijke studie naar de optimale capaciteit (nog) niet aan de orde is kiezen we
pragmatisch een projectomvang van 4 miljoen m3 per jaar. Met gebmik van flexibele reservoirs
(zie paragraaf 4.2) is de effectieve berging van de zandwinplas gemakkelijk tot die omvang op
te voeren, zodat zonodig wel een geheel jaar overbrugd kan worden.
10.2

Wel of geen bodempassage?

In het voorgaande bleek dat alternatieven die gebruik maken van een bodempassage naar
verhouding aantrekkelijk zijn. We hebben daarvoor de tenn oeverfiltraat gebruikt. Voor deze
alternatieven is het nodig dat het peil in de plas ca 1,17 mopgezet wordt, om te voorkomen dat
per saldo natuurlijk grondwater gewonnen zal worden.
Bij een winningscapaciteit van 4 miljoen m3 op jaarbasis neemt de hoogte waarover het peil
opgezet moet worden meer dan evenredig toe. De afstand van de putten tot de plas moet namelijk
groter worden, om dezelfde ondergrondse verblijftijden te verkrijgen. De verlagingen van de
grondwaterstanden nemen daardoor sterker toe dan het debiet. Met de methode die in bijlage 8
beschreven is, vinden we dat de noodzakelijke peilverhoging van de zandwinplas 4,43 m zou
bedragen. Hoewel we geen exacte gegevens van de maaiveldshoogte en van het huidige waterpeil
in de plas ter beschikking hebben is duidelijk dat een dergelijke peilverhoging niet realiseerbaar
is. Een ringdijk rondom de plas is geen oplossing, omdat een belangrijk deel van het water, dat
naar de putten toe zou moeten stromen, als kwelwater direct achter de dijk omhoog zou komen.

We concluderen daarom dat bij een jaarcapaciteit van 4 miljoen m3 varianten met een
bodempassage afvallen: het water is, simpel gesteld, niet de grond in te krijgen. (De belangrijkste
fysische reden is de geringe doorlatendheid [kD-waarde] van de watervoerende laag. In veel
andere gebieden zouden varianten met bodempassage goed mogelijk zijn).
De overbijvende varianten zijn pure oppervlaktewaterprojecten: één met kanaalwater (variant 5)
en één met lokaal oppervlaktewater.
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11.

VARIANT 5: OPPERVLAKTEWATER (4 MIUOEN M3/JR)

11.1

Korte omschriiving
Deze variant behelst inname van water uit het Zijkanaal naar
Almelo, flotatie é.q. lamellenseparatie, opslag in de zandwinplas
en zuivering tot drinkwater. De continue productiecapaciteit is
gesteld op 4 miljoen '11'1 per jaar bij een maximale overbrugging
van een innamestop van drie maanden. De kubieke meterprijs,
af lokatie, ramen wij als volgt:
inlaat + flotatie cq separatie

fl 0,18

fl 0,16
fl 0,90
zuivering
fl 0.02
terreinaankoop en onderhoud
fll ,26 per m3
totaal
Bij deze variant treedt geen beïnvloeding van landbouw en
natuur op, zodat er geen sprake is van schadevergoeding of

flexibel reservoir

kosten van compenserende maatregelen.
Toelichting
11.2
Deze variant verschilt van variant 1 uitsluitend ten aanzien van de capaciteit. De
overbruggingsperiode wordt bepaald door de kwaliteit van het kanaalwater; niet door de
kwantiteit. We houden daarom de periode van drie maanden aan die in de inleiding (pag.1) werd
beargumenteerd. Schaaleffecten doen zich waarschijnlijk alleen voor ten aanzien van de zuivering.
Zoals in bijlage 10 nader is gespecificeerd, schatten we dat de kosten daarvan ca fl 0,90 per m3
zullen bedragen (in plaats van :fl1,35), hetgeen vooral te danken is aan een meer rendabele inzet
van personeel. De overige kosten die in paragraaf 11.1 venneld zijn, zijn overgenomen van
variant 1.
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12.

VARIANT 6: LOKAAL OPPERVLAKTEWATER (4 MILJOEN M3 )

12.1

Korte omschrijving
Deze variant behelst de inname van lokaal oppervlaktewater (in
plaats van kanaalwater), flotatie c.q. lamellenseparatie, opslag
in de zandwinplas en zuivering tot drinkwater. De continue
productiecapaciteit bedraagt 4 milioen m3 per jaar bij een
overbrugging van een innamestop van maximaal een jaar. De
kubieke meterprijs, af lokatie, ramen we als volgt:
fl 0,18
flexibel reservoir
ft 0,08
aanpassingen afw.stelsel
ft 0,18
inlaat + flotatie cq separatie
ft 0,90
zuivering
tl 0.02
terreinaankoop en onderhoud
ft1,36
subtotaal
fl 0.05 per m3
landbouwschade
ftl ,41 per m3
totaal
Bij deze variant treedt geen natuurschade op. Van een beperking
van mest en gewasbeschermingsmiddelen in de watervang zal uit
een oogpunt van milieubeheer een positieve invloed uitgaan.

Toelichting
12.2
Het verschil met de vorige variant is dat niet het kanaalwater als grondstof gebruikt wordt, maar
oppervlaktewater uit de omgeving. Een voor de handliggende bron is de Twickelervaart (zie
figuur 6). Momenteel wateren nog enkele stedelijke gebieden op de vaart af, maar het Waterschap
Regge en Dinkei heeft concrete plannen om deze watergang effluentvrij te maken. Mogelijk is
daarna de kwaliteit zodanig dat aan de doelstelling "AMK+" voldaan wordt, maar daarover is nu
nog geen uitspraak te verkrijgen. (AMK. = algemene milieukwaliteit. De bijbehorende
getalswaarden zijn gegeven in bijlage 1 van de Derde Nota Waterhuishouding. De+ duidt op het
nastreven van de ecologische nonndoelstelling, zoals omschreven in bijlage 2 van de Derde Nota).
zodat deze bron in principe geschikt is voor de bereiding van drinkwater.
Een alternatieve bron voor lokaal oppervlaktewater zou gevonden kunnen worden in de Eksose
Aa, die een groter afwateringsgebied kent. V oor het stroomgebied van deze beek zijn
verbeteringsplannen in voorbereiding; ze veikeren echter nog in een zeer vroeg stadium. De
streefkwaliteit wordt gericht op de gecombineerde doelstelling "natuur en landbouw", hetgeen uit
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een oogpunt van drinkwaterbereiding minder gunstig is dan de streefkwaliteit van de
Twickelervaart. Om deze redenen raden we de Twickelervaart aan als eerste keus.
Blijkens mededeling van het waterschap is de afvoer van de Twickelervaart in een droog jaar nog
beduidend hoger dan de 4 miljoen m 3 die voor het drinkwaterproject nodig is. Nader onderzoek
zal moeten uitwijzen of een onttrekking van 4 miljoen m3 per jaar toelaatbaar is. Waarschijnlijk
zal een tamelijk subtiele innamestrategie ontworpen moeten worden. In hetzelfde kader dient
tevens onderzocht te worden welke maatgevende overbmggingsduur men moet aanhouden. We
gaan er voorlopig vanuit dat het flexibele reservoir de jaarcapaciteit moet kunnen bergen.
Rekening houdend met enig schaalvoordeel schatten we dat de kosten per m 3 vergelijkbaar zullen
zijn met hetgeen voor variant 3 werd berekend (paragraaf 6.2), nl :f1 0,18.
Ook het bedrag voor aanpassingen van het afwateringsstelsel nemen we over van variant 3 (fl
0,08/m3), met de opmerking dat alleen aan de grootte-orde daarvan betekenis toegekend mag
worden. De feitelijke kosten hangen mede af van de vraag of er een combinatie te maken valt met
werkzaamheden voor andere doeleinden.
De kosten van inlaat en flotatie cq separatie (fl 0,18) en die van zuivering (fl 0,90) verschillen
niet van de vorige variant. Overigens mogen we verwachten dat de kwaliteit van het eindproduct
beter zal zijn.
Voor terreinaankoop en onderltoud houden we eveneens het bedrag van variant 5 aan: :f1 0,02/m3 •
Het is aan te bevelen om na te gaan of de mogelijkheid bestaat om een deel van het
afwateringsgebied van de Twickelervaart af te scheiden ten behoeve van het drinkwaterproject,
waardoor een afzonderlijk beschermbare watervang ontstaat. (De huidige opdracht biedt daartoe
geen ruimte). Het afwateringsgebied bevat een groot oppervlak aan bos en natuurterrein, dat
daarvoor natuurlijk het eerst in aanmerking komt. Als we aannemen dat uiteindelijk de helft van
de watervang uit landbouwgebied bestaat, waarin beperkingen opgelegd worden ten aanzien van
bemesting en gewasbescherming, dan bedragen de kosten van landbouwschadevergoeding :f1
0,05/m3 • (Dit bedrag is gevonden door de overeenkomstige post van variant 3 te halveren).

i

!
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13.

SAMENVATI'ING EN EVALUAT IE (2)

Na een bespreking van het eerste concept van dit rapport heeft de opdrachtgever KIWA
opgedragen om een project van grotere omvang in beschouwing te nemen, omdat de kostprijs bij
een capaciteit van 1,2 miljoen m3 per jaar te hoog uitvalt. Om de gedachten te bepalen is daartoe
een jaarcapaciteit van 4 miljoen m3 gekozen. Uit hydrologische berekeningen blijkt dat een
dergelijke volumestroom niet door de ondergrond verwerkt kan worden, zodat varianten met een
bodempassage afvallen. Alleen de oppervlaktewatervarianten lenen zich dus voor schaalvergroting.
Variant 6 gaat uit van het Zijkanaal als bron. We vinden daarvoor een kostprijs van fl1,26 per
m3 , af lokatie. Het prijsvoordeel ten opzichte van variant 1, die alleen ten aanzien van de
capaciteit verschilt van variant 6, is te danken aan een goedkopere zuivering. Variant 7 gebruikt
lokaal oppervlaktewater, n1 de Twickelervaart. Als de saneringsmaatregelen van het Waterschap
Regge en Dinkei zijn doorgevoerd, mag men daar een kwaliteit verwachten die voldoet aan de
doelstelling "natuur". Alszodanig is de Twickelervaart als bron te verkiezen boven het Zijkanaal
naar Almelo. Deze variant vergt echter grotere investeringen, waardoor de kubieke meterprijs
uitkomt op fl 1,41.
Ter vergelijking noemen we nog eens de kubieke meterprijzen, die we voor de diverse varianten
vonden:
. variant
. variant
. variant
. variant

fl 1,71
1, oppervlaktewater (1,2 miljoen m3):
fl 1,46
2, oeverfutraat (1,2 miljoen m3}:
fl 1,91
3, lokaal oppervlaktewate (1,2 miljoen m3):
fl 1,71 afnemend tot fl 1,42
4, lokaal oeverfiltraat (1,2 miljoen m3):
fl1,26
. variant 5, oppervlaktewater (4 miljoen/ m3 ):
fl 1,41
. variant 6, lokaal oppervlaktewater (4 miljoen m3}:
De conclusie is dat schaalvergroting wel enig prijsvoordeel oplevert, maar het verschil is niet
opzienbarend, doordat de meest aantrekkelijke varianten (nl die met een bodempassage) niet met
per jaar uitvoerbaar zijn. Uiteindelijk is een
een capaciteit van 4 miljoen
oppervlaktewaterwinning met het Zijkanaal naar Almelo als bron het goedkoopst. Het nadeel
daarvan is dat die bron nauwelijks beschermbaar is, zodat volledig vertrouwd moet worden op de

nr

mogelijkheid om de inname te onderbreken. Uit een oogpunt van kosten per m3 valt de tweede
keus op de Twickelervaart als bron. De kwaliteit van deze bron is beter. Waarschijnlijk kent deze
variant ook een beschermde watervang, waardoor de kwaliteit nog verder toeneemt. De prijs van
de betere kwaliteit is evenwe115 cent per m3 , wat voor een project van 4 miljoen m3 per jaar neer
komt op fl600.000,- per jaar. Als van een aparte watervang wordt afgezien valt deze variant per
m3 5 cent goedkoper uit, maar dat gaat natuurlijk ten koste van de kwaliteit. Overigens
verwachten we dat de kwaliteit toch nog beter zal zijn dan wanneer het Zijkanaal als bron
gekozen wordt.
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Als. de Twickelervaart als bron gekozen wordt, moet de projectomvang van 4 miljoen m3
per jaar waarschijnlijk tevens als maximaal opgevat worden. De minimumafvoer van de waterloop
is hiervoor bepalend. Bij gebruik van water uit het Zijkanaal wordt de maximale capaciteit in de
eerste plaats bepaald door de realiseerbare inhoud van het flexibele reservoir. Als we die
gelijkstellen aan 50 % van de inhoud van de zandwinplas (wat neerkomt op 7,5 miljoen m3), dan
kan de jaarcapaciteit opgevoerd worden tot 15 miljoen m3 •

Tot slot een overzicht in de vorm van een beoordelingsmatrix:
capaciteit in
106 m3/jr

kubieke
meterprijs (gld)

kwaliteit

milieu-effecten

af lokatie

va1i.ant 1

1,2

1,71

0

0

variant 2

1,2

1,46

+

++

variant 3

1,2

1,91

+

+

variant 4

1,2

1,71 à 1,42

++

++

variant 5

4

1,26

0

0

variant 6

4

1,41

+

+

Bij de kwaliteitsbeoordeling is verondersteld dat kanaalwater als bron (variant 1) acceptabel is.
De beoordeling van de andere varianten is daarop betrokken. Onder het hoofd milieu-effecten
geeft een plus aan dat de effecten op het milieu per saldo positief zijn. Effecten op landbouw zijn
niet apart vermeld, omdat ze in de prijs van het water meegenomen zijn.
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14.

AANBEVELINGEN

Enigszins afhankelijk van de keuze die men maakt zijn er nog verschillende punten nader te
onderzoeken, voordat tot een ontwerp van een drinkwaterproject over gegaan kan worden.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

De alternatieven die gebruik maken van een bodempassage zijn het meest
aantrekkelijk, maar de uitzonderlijke geohydrologische gesteldheid van het
onderzoeksgebied (met name de lage doorlatendheid van de aquifer) staat voor
deze varianten geen grote capaciteit toe. We bevelen daarom in de eerste plaats
aan om de mogelijkheden te bezien die andere zandwinplassen in de provincie
bieden.
In alle gevallen is het gebruik van een flexibel reservoir aan te bevelen, om de
waterhuishoudkundige invloed op de omgeving te minimaliseren of geheel te
elimineren. Voor zover ons bekend zijn er geen voorbeelden van dergelijke
reservoirs. Het is aan te raden om advies te vragen aan een waterbouwkundige
en aan een materiaalkundige. Een proefneming met een schaalmodel kan zinvol
zijn, om mogelijk onverwacht gedrag te ontdekken.
In alle gevallen moet een onderzoek naar de optimale zuiveringsstrategie
uitgevoerd worden.
Als gekozen zou worden voor een variant met bodempassage is het van belang
om het risico van verstopping van de wand van de zandwinplas nader te
bestuderen.
Als gekozen wordt voor een variant met bodempassage treden effecten op de
grondwaterstanden in de omgeving op. Deze effecten zouden nader
gekwantificeerd moeten worden ten aanzien van landbouw en natuur. Ten aanzien
van de landbouw moet de schade vastgesteld worden (verdroging/vematting). Ten
aanzien van natuur moeten richtlijnen opgesteld worden voor het beheer onder
de gewijzigde omstandigheden.
Als gekozen wordt voor lokaal oppervlaktewater moet een studie uitgevoerd
worden naar de omvang en de ligging van het meest geschikte intrekgebied en
naar de beschermende maatregelen die daar getroffen zouden moeten worden.
Ook moet de schade tengevolge van aangepast bodemgebruik gekwantificeerd
worden.

7.

8.

Als gekozen wordt voor kanaalwater moet een analyse uitgevoerd worden van
kwaliteitsfluctuaties en van het risico van incidentele verontreinigingen.
De uitkomst kan vam invloed zijn op de in acht te nemen overbruggingsperiode.
Als de Twickelervaart als bron gekozen wordt, verdient het aanbeveling om na
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te gaan of een gedeelte van het afwateringsgebied (waarin veel bos en
natuurgebieden voorkomen) af te zonderen is, om als watervang te benutten.

9.

Als de Twickelervaart als bron gekozen wordt verdient het aanbeveling om te
onderzoeken welke kwaliteit er bereikt wordt, als het beheer gericht is op de

10.

doelstelling "natuur".
Als de TwickeleiVaart als bron gekozen wordt,. moet onderzoek uitgevoerd
worden naar het maatgevende overbmggingsvolume.

-*11.

Tot slot een aanbeveling die ingegeven wordt door infonnatie die na afronding
van het onderzoek ter beschikking kwam: het is niet uitgesloten dat de beheerder
van het Zijkanaal de lozing van het water uit het flexibele reservoir aan een
vergunning bindt. Omdat de mogelijkheid om dit water op het kanaal te lozen
essentieel is voor alle varianten is het aan te bevelen om daarover in een vroeg
stadium overleg te plegen.

I
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LITERATUUR
Aelmans, F.G., 1974, Grondwaterkaart van Nederland 1:50.000, kaartbladen 28
0, 29, 34 0 en 35, DGV-1NO , Delft
Anonymus, 1990, Grote Historische Atlas van Nederland 1:50.000, 3 OostNederland 1830-1855, Wolters-Noordhoff Atlasproducties
Bruinings, H.O., 1992, Commentaar op de WMO-notitie ••orondstof 21-ste eeuw",
N.V. Waterleidingbedrijf Oost-Twente, Enschede.
Eijsink, J.G.H.M., H.G.A. Reimerink en W JJ. Colaris m.m.v. H. de Boois, 1980,
Twente, Ecologische aspecten van sp aarbekkens, deel B: Basisrapport,
Provinciale Planologische Dienst van Overijssel, Zwolle
Grote Provincie Atlas 1:25.000, Overijssel, 1991, Topografische Dienst, WoltersNoordhof, Groningen
Haak, A.M., 1985, Inventarisatie van grondwatergegevens in de provincie
Overijssel, DGV-TNO, Delft
Heinen, M.A. en P. Bremer, 1989, Flora, vegetatie en broedvogels van het
broekengebied bij Enter, Milieuinventarisatie, Provincie Overijssel, Hoofdgroep
ruimtelijke ordening en inrichting, Zwolle
Kloostennan, R.A., Hoe kan onze grondstof eruit zien in de 21e eeuw?,
discussiestuk, 3 maart 1992, WMO, Zwolle
Laboratorium voor Grondmechanica, 1972 en 1973, Brieven C0-20925- 9/38 en
C0-20925- 1/8 met bijlagen, betreffende zandput nabij het Twentekanaal, gericht
aan Rijkswaterstaat, Directie Wegen, kantoor Holten; Laboratorium voor
Grondmechanica, Delft
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1989: Water voor nu en later, Derde Nota
Waterhuishouding, SDU 's-Gravenhage.
Rijkswegenbouwlaboratorium, 1974, Onderzoek van een zandput nabij het
Twente-kanaal met het oog op natte verwerking, Rijkswegenbouwlaboratorium,
Delft
Strack, O.D.L., 1989, Groundwater Mechanics, Prentice Hall, Englewood Oiffs,
NJ
Wegbouwkundige Dienst, Rijkswaterstaat, 1982?, Onderzoek zandwinplaats
Grasbroek, MAA-R-82071, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 's-Gravenhage

Bijlage 1:
Inrichting Rutbekerveld/Deldenerbroek als spaarbekken.
(Notitie H. Tienstra, Provincie Overijssel)

c:\HENKT\WOT\vragen.wpS
INRICHTING RUTBEKERVELD/DELDENERBROEK ALS SPAARBEKKEN.
I Uitgangspunten
Rutbekerveld
overschrijving van de vigerende ontgrondingsvergunning en vervolgens
a.
de aanvraag voor de uitbreiding moet zo snel mogelijk in procedure
worden gebracht, omdat de voortgang van de zandwinning ook het
realiseringsteropa vanhet drinkwaterbekken bepalen.
in de ontgrondingavergunning wordt vastgelegd, dat het residu zonder
b.
meer bruikbaar is als drinkwaterbekken.
met betrekking tot de inrichting tot drinkwaterbekken moeten,
c.
voordat tot realisering wordt overgegaan, eerst nog een aantal
technische vraagstukken worden opgelost
Deldenerbroek
er is op dit moment geen ontgrondingen vergunning aanwezig. De put
a.
is afgewerkt.
II Technische zaken
1. Stremming aanvoer:
soort risico (risico analyse):
*
AKZO-chemie
andere risico's
effecten van calamiteit op de bronnen
frequentie van calamiteit
mogelijkheden om bron (Twentekanaal) te beschermen
frequentie van stremming
*
duur van de stremming
*
alternatieve bronnen:
*
aanvoer uit Twentse beken?
aanvoer uit Vecht via Aadorp?
andere mogelijkheden?
2. Gevolgen stremming I peildaling:
grootte van mogelijke peilverlaging
*
grondwaterstandsverloo p in de omgeving
*
niet-stationaire berekening
verloop grondwaterstand
+
dikte watervoerende pakket: circa 25 m
oppervlakte waterstelsel: beken ?, watervoerendheid ?
afdekkende lagen: geen
effectiviteit van compenserende maatregelen
schade aan natuurlijke vegetatie in periode dat peil daalt
*
directe en blijvende schade
schade aan landbouw over lange termijn
kennis nodig in verband met afwegen van voor te schrijven maatregelen schade aan landbouw in periode dat peil
daalt (= uit te keren)
gegevens StiBoKa
3. Mogelijke maatregelen om schade te voorkomen:
scherm rondom aanbrengen
*
bentoniet
folie
klei kist
andere oplossingen ?
H.Tienstra, 22 mei 1991.
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*

bekleden
klei
asfalt o.i.d.
grondmechanische problemen

*

*
*
*

in ophoging
grondmechanische problemen
extra watergangen
effectiviteit
als inlaat gestremd is: hoe wordt de sloot gevoed ?
bekken groter maken waardoor minder peilvariatie nodig is
geen maatregelen nemen (afweging: gevolgen/frequentie/schadevergoeding mogelijk)

4. Andere zaken:
wat is normaal verloop van de kwaliteit in het Twentekanaal
*
inpassing in het landschap
*
noodzaak tot compartimentering I constructie:
*
normale exploitatie
tijdens aanleg
"mobiele" schermen ?
permanente schermen
instelling "grondwaterbeschermingsgebied:
*
noodzaak
welke looptijden
wijze van berekening
in provinciale verordening
schadevergoedingen:
*
wie regelt dat ?
hoe wordt dat geregeld ?
van tevoren vastleggen
III Procedurele zaken
5. Vergunningen enz.:
Mogelijkheden:
grondwaterstandsverlaging valt onder de Grondwaterwet: (bekken wordt
1.
.dus beschouwd als een inrichting)
provincie verleend vergunning met voorwaarden.
TCGB adviseert
2.
waterschap is verantwoordelijk:
waterschap verleent een ontrekkingsvergunning voor
bekken met voorwaarden
voor voeding zal onttrekkingsvergunning van beheerder
bron moeten komen
provincie kan voorwaarden stellen in WHHP (rol provincie
is afstandelijker)
'Het bekken valt niet onder de definitie van een "inrichting" Grondwaterwet
en het water valt ook niet onder het beheer van het waterschap. Duidelijk
is dat een en ander in goed overleg geregeld moet worden.
Dit betekent dat de volgende instanties betrokken zijn bij het geheel:
Rutbekerveld:
*
Waterleiding Oost Twente
*
gemeente Enschede
*
zonodig gemeente Haaksbergen
*
Regge en Dinkel
*
Rijkswaterstaat als beheerder van Twentekanalen
H.Tienstra, 22 mei 1991.
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*

*

provincie Overijssel
waterhuishouding
ruimtelijke ordening
drinkwatervoorziening I grondwaterbeheerder
natuurbeheerders I mogelijk NMF van ministrie van LNV (niet in de
sfeer van vergunninmgverlening)

Deldenerbroek:
Waterleiding Maatschappij Overijssel
*
gemeente Ambt Delden
*
Regge en Dinkel
*
Rijkswaterstaat als beheerder van Twentekanalen
*
provincie Overijssel
*
waterhuishouding
ruimtelijke ordening
drinkwatervoorziening I grondwaterbeheerder
natuurbeheerders I mogelijk NMF van ministrie van LNV (niet in de
*
sfeer van vergunninmgverlening)
6. Verdere gang van zaken:
*
*

ontgrondingenprocedure moet snel doorgaan (Rutbekerveld)
in vergunning regelen dat plas zodanig wordt opgeleverd dat gebruik
als spaarbekken mogelijk is (Rutbekerveld)

*

projectgroep "Spaarbekkens Rutbekerveld/Deldenerb roek" werkt technische vragen uit:
frequentie stremming inlaat
1.
effecten omgeving
2.
aankleding van bekkens
3.
tegenmaatregelen
4.
kosten per maatregel
5.
adviseert aan vergunningverleners over voorwaarden
6.
alternatieve bronnen
7.

*

leden projectgroep:
WMO
WOT
. provincie
Regge en Dinkel
rijkswaterstaat, directie Overijssel
gemeente Enschede I Haaksbergen I Ambt Delden
NMF ?

*
*
*

inschakeling van ingenieursbureau voor berekeningen/aankledin g
1991
voorbereiding:
1992
uitvoering:

*

financieringonderzoek
provincie (fonds grondwaterbeheer)
WOT I WMO

*

eerst volgende stap:
provincie (Tienstra) I WOT (:Klaucke ) I WMO (Kloosterman)
stellen "plan van aanpak"
"plan van aanpak" wordt besproken in projectgroep
eerste projectgroep vergadering in september 1991

H.Tienstra, 22 mei 1991.

3

c:\HENKT\WOT\vragen.wp5
*

graag binnenkort brainstormen over deze notitie

H.Tienstra, 22 mei 1991.
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PROJBC'l'BANDVES'l'
datum: 4 juni 1992

Projectnaam :

Grasbroek

Projectnumme r: 981.083.024
Aanleiding:
Ongeveer 5 kilometer ten noordwesten van Delden, langs het Zijkanaal
naar Almelo, ligt de zandwinplaat s 't Grasbroek. De winning is in
verschillend e fasen geëxploiteer d geweest ten behoeve van de aanleg
van wegen, maar er is momenteel geen ontgrondinga vergunning aanwezig
en de put is afgewerkt tot recreatiepla s. De provincie heeft de plas,
die een oppervlakte heeft van 30 ha en een diepte van 25 m, bestemd
voor de drinkwaterwi nning.

Omschrijving ·
Geef uiterlijk 1 juli 1992 een vergelijking van verschillend e
mogelijkhede n om de zandwinplas ' t Grasbroek in te zetten ten dienste
van de drinkwatervo orziening.

Een rapport waarin substantieel verschillend e inrichtingsm ogelijkheden van de zandwinplas met elkaar vergeleken worden ten aanzien v:an
de volksgezondh eid en de gevolgen voor het milieu.
Projectrandvo orwaarden:
De te genereren alternatieve n moeten passen binnen de bedrijfsfilosofie, zoals omschreven in de toelichting bij het discussiestuk "Hoe kan onze grondstof eruit zien in de 21e eeuw" (WMO,
IV 646/Ktm, 3 maart 1992) .
Dit houdt onder meer in dat de prijs van drinkwater, bereid uit
oppervlaktew ater, maatgevend is voor de kosten van de verschillende alternatieve n.
Een goede verstandhoud ing met natuurorgan isaties wordt essentieel geacht.
Betrokken afdeling:en/s ectjes· Winning: en Bodem/ Winplaatsond erzoek

Budget: Voor het onderzoek is een budget van fl 25 . 0 0 0, - beschikbaar.
Declaratie zal plaatsvinden op basis van nacalculatie .
Opdrachtgeve r: WMO
Projectleide r:' Ir. C. Maas

jl.\,ccoord·

Datum•

:Bij~age' $.:

Opdrachtbrief

r·.

8000 GA Zwoue

WATERLEIDING
MAATSCHAPPIJ
OVERIJSSEL NV
1-foolOkantoor
Dr. van Deenweg 2
ï e1eioon 038-556856
ï e1e1ax 038·556999
Pestoank 869000
ABN·AMRO 45.90.91.1 07
HandetsreOister 5122

DRINKWATER

~IWA

f<l\'/A

t.a.v. ir. C. Maas
Postbus 1072
3430 BB NIEUWEGEIN

jd

-~24015

2 9 JUNI 1992

~
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'C.M
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Onskenmerk

IV 1932/Kloosterman

Bijlagen
Datum

Q,\--\

DOSSIERNR:

Uw kenmerk

26 juni 1992

~

-ft

C.M~

Onderwerc

Geachte heer Maas,
Op 11 juni jongstleden ontvingen wij van u een projecthandvest voor het uitvoeren van een ori~nterend onderzoek naar de mogelijke inrichtingsmogelijkheden van de zandwinplas 't Grasbroek.
Hierbij geven wij u opdracht om het onderzoek conform het projecthandvest
uit te voeren.
Het totale budget bedraagt f 25.000,-- en het concept-rapport zal uiterlijk
1 juli a.s. worden opgeleverd aan de opdrachtgever.

Hoogachtend,
NG MAATSCHAPPIJ OVERIJSSEL N.V.
WAT

(k.
J

St. Ktm. Arch(2x).

Verslag ~eldbezoek

..

verslag van de excursie s van 3 en 17 juni 1992 naar het Grasbroé k
A.J.M. Jansen
3 juni 1992
Ten zuiden van de snelweg in sloot langs de zuidzijd e van het bos
massaal watervi olier (10.000 -den). Naar het westen dicht -enkele
100-den meters van- tegen het Twentek anaal is de invloed van het
kanaalw ater merkbaa r. Watervi olier verdwij nt en wordt vervange n
door Gewoon sterrekr oos en Gékroesd fonteink ruid. In/langs
begeleid ende houtwal van deze sloot IJle zegge. Graslan dpercele n
zijn nat: door regenbu ien direkt plassen op maaivel d. Het bos is
een vochtig Eiken-B erkenbos (Querco -Betulet um moliniet osum). Op
een wal er doorheen en er langs nog zeer veel Hengel.
16 juni 1992
Bos ten noorden van de snelweg en ten zuiden van de zandwin plas.
Reliëfr ijk bos. Op de hogere delen een vochtig Eiken-B erkenbos
( Querco- Betuletu m moliniet osum) met Zachte berk, Gro.ve den,
Zomereik en in de kruidlaa g Pijpestr oetje dominan t. Dit gaat over
in een Berkenb roek (Betulet um pubesce ntis) met in de boomlaag
zachte berk en Vuilboom en in de (lage) struikla ag Gagel. In de
kruidlaa g is Pijpestr oetje dominan t; lokaal facies van zwarte
zegge. Plaatse lijk veenmos sen (Sphagnu m fimbriat um en Sph.
squarros um) aanwezi g.· Het Berkenb roek wordt gevolgd door een
Rompgem eenschap van het Elzen-V ogelkers bos (Alno-Pa dion) en/of
het Elzenbro ek (Alnion glutinos ae) met in de boomlaag Zachte berk
en zwarte els, in de struikla ag Vogelke rs en in de kruidlaa g
o.a. Pijpestr ootj e, Ruwe smele, Gestree pte witbol, Framboo s,
Braam en Grote brandne tel. Door verdrog ing is zowel eutrofië ring
als verzurin g opgetred en van deze oorspro nkelijk meer basifie le
De laagste delen worden
en mesotra fente bosgeme enschap.
ingenome n door een zuur Elzenbro ek ( Carici elongata e-Alnetu m
betuleto sum pubesce ntis) met in de boomlaag zwarte els en zachte
berk, in de struikla ag ook Zwarte els en Kamperf oelie en in de
kruid- en moslaag o.a. Elzenzeg ge, Pijpest rootje, IJle zegge,
Gewone wederik , zwarte zegge, Sphagnum fimbriat um en Sphagnum
squarros um.
In de hoek van het terrein tussen snelweg en Twentek anaal liggen
twee sloten. In beide sloten massaal Watervi olier met Brede
waterpe st, Haakkro os, Gekroesd fonteink ruid en Grote waterep pe;
langs de oevers IJle zegge en hier en daar Vogelke rs.
Aan de oostzijd e in de voormal ige laan naar boerder ij het
Grasbroe k zware Eiken-B eukenwa llen met een sterk verruigd e
ondergr oei, waarin Grote brandne tel dominee rt, maar plaatse lijk
Bosklav erzuring en Gewone engelwo rtel voorkom en. Dit duidt
eveneen s op de aanwezi gheid van Alno-Pa dion.
Conclus ies
Het voorkom en van soorten als IJle zegge, Elzenzeg ge, Gekroesd
fonteink ruid, Vogelke rs en Brede waterepp e duidt op basenrij ke
omstand igheden. Het hogere peil van het Twentek anaal kan
aanleidi ng geven voor het onstaan van deze conditie s, met name
in sloten en laag gelegen delen in het bos. Anderzi jds kan
toestrom ing van basenrij k grondwa ter, mogelijk opgeper st door een
door de dekzand rug gegener eerd lokaal grondwa tersystee m (mede)

verantwoordelijk
Z1Jn
voor
het
onstaan
van
genoemde
standplaatscondities. Deze processen bepaalden in het recente
verleden het voorkomen van een moerasje met Vleeskleurige orchis,
dat door werkzaamheden aan het kanaal helaas is verwoest, zoals
blijkt uit de bijgevoegde notitie van De Bruijn, Weeda en
Meijerink. De dekzandrug is/was een vochtig tot nat inzijggebied,
vroeger begroeid met een natte heide ( Ericetum tetralicis),
waarlangs aan de randen zijdelings stromend, jong mineraalarm
grondwater uittrad (en wellicht nog steeds uittreedt), hetgeen
door het voorkomen van Gagel wordt aangegeven. In de zone tussen
Gagel en Vleeskleurige orchis komt nog steeds Waterviolier voor.
Deze soort indiceert zijdelings toestromend,
jong matig
mineraalrijk grondwater.
·
In principe is dus de gehele gradiänt van lokaal inz1Jg- naar
lokaal
kwelgebied,
met
bijbehorende
verschillen
in
grondwaterstand, basenverzadiging en trofieniveau, nog intact.
De eigen waarnemingen en genoemde notitie maken duidelijk dat
rond de zandwinplas grote potenties liggen voor herstel en
ontwikkeling van grondwaterafhankelijke natuur.

Bijlage 5:..
lnfoçati e fa. A1bers. Alligator betreffende flexibel reservoir
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IBOUWEN IN TEXTIEL

Alberi! Alligator
Projekten b.v.

. FAXBfRICHT VAN ALBERS ALLIGATOR
----------------------~---------
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KIWA Nieuwegein

TAV

Dhr Maas

DATUM
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Geachte heer Maas,
Naar aanleiding van ons telefonisch .kontakt· ontvangt U hierbij
·
enige informatie.

Naar onze mening zijn er wel mogelijkheden om een flexibe le
afscheidi-ng te maken. Voor zover wij het nu kunnen overzien
zijn er een paar randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden.
* Om het probleem van het fixeren van het geheel te vereenvoudigen zou een oever bekleed moeten worden en hieraan vast een
enkel bewegend scherm. Zie schets.
* Materiaalsoort : hiervoor zal gezien de optredende krachten
een gewapende folie gebruikt moeten worden.
* Het bewegende schermdeel zal begrensd moeten worden.

zullen speciale voorzieningen getroffen moeten worden ter
plaatse van invoer en uitpompsysteem.

* Er

Een globale r;chtpr ijs voor levering van een dergeli jk schermsysteem, een en ander zonderbijkomende werkzaamheden 1s
f 1.750.0 00,-- tot 2.000.000t-- netto, excl BTW.
Vanzelfsprekend zijn w1j bereid een en ander met U te bespre·
·

ken.

Met vriendelijke groet.
Albers Alligator_

~'

en lever. 11g~;~vccrwa;udon van toepassing d1e gedaponeèh:l
OtiJelevenngen onze algemene verkoopkonÎen 111..n,.;.
. : .
.
..,.. 81
Tonz;1~ ~hr~lteh)k Rnders evereenge
• ·'.
~ijn b1J de Kan'ltr van Koophandel te Arnhem.
1
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Bijlage 6:
Kostenvergelijking oppervlaktewate:rzuivermg!grondwaterzuivering
(ir. G.K. Reijnen)
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KOSTENVERGELIJKING OPPERVLAKTEWATERZUIVERING/GRONDWATERZUIVERING
Mogelijke zuivering water Twentekanaal

kosten
cent/m3
1/stel

1/stel

5

15
5

10

25

zuiveringsstappen
Inlaat uit kanaal naar voorraadbekken via analysebekken.
. controle waterkwaliteit;
. visbewaking?
Verblijf in voorraad bekken.
. voorraad-bekken i.v.m. tijdelijke innamestop;
. benutten zelfreinigend vermogen;
. bellenschermen om stratificatie (25 meter diep
reservoir) te voorkomen, ter beperking van:
- plotselinge temperatuurversch illen;
- plotselinge verschillen in kwaliteit;
- anaeroob water;
- omvangrijke algenbloei.
Coagulatie.
. pH correctie (meting, dosering, controle);
. doseren ijzerchloride.
Flotatie.
. gekozen i.v.m. algen.
Ozonisatie.
doseerinrichting en reactiereservoir;
i.v.m. bromaat vorming ter discussie;
eventueel bijzondere (stapsgewijze?) dosering.
Dubbellaags filtratie .
. verwijderen resterende vlokken;
biologische omzetting o.a. door ozon gevormde
producten;
. voorkomen snelle verstopping AK.
Aktieve koolfiltratie .
. adsorbeerbare verbindingen verwijderen;
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. beperkte na-verwijder ing biologisch afbreekbare
verbindingen .
4
5

UV-desinfec tie.
. verlagen koloniegetal len.
Slibbehandel ing.

2

Reinwaterber ging.

subtotaal

68
analysekoste n.

cent,

exclusief

grondaankoop ,

bediening

en

Grondaankoop
Voor vergelijking met grondwaterzu ivering kan er (voorlopig) van
worden uitgegaan dat de kosten niet veel verschillen. Ze worden
daarom uit de kostenvergel ijking gehouden.

Bediening
Op de kleine zuivering zullen de bedieningska sten relatief zwaar
drukken. Dag en nacht dient personeel aanwezig te zijn.
Uitgaande van drie ploegen, een dagploeg (8 uren) van twee personen
en twee wachten (8 uren) van elk één persoon, komt men op 224
mensuren per week. Op basis van een 38 urige werkweek vergt dit 6
medewerkers. Kosten per jaar f 600.000,-.
Kosten bediening per m3 water 50 cent.

Analysekoste n
Een nauwkeurige kostenraming is niet zondermeer te geven. Stel dat
voor deze zuivering 2 analisten extra nodig zijn, à f 100.000,-.
De analysekoste n per m3 water komen dan op 17 cent.

Indicatie totale kosten oppervlaktew aterzuivering
Sommering van voornoemde kosten geeft f 1, 35 per m3 water, exclusief
grondkosten, betrating, tuinaanleg, evt inpassing in landschap.
Zeker is dat deze kosten en niet voorziene kosten een verhoging
zullen geven. Dat geldt echter ook voor grondwaterzu ivering.
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Mogelijke grondwaterzuivering/oeverfiltratie

Kosten
per m3

Zuiveringsstappen

10

Versproeiing en filtratie.
. beluchten en entijzeren (in oeverfiltraat is geen
methaan aanwezig) .
Beluchtingstoren, tegenstroom-beluchting,
. verwijderen koolstofdioxide/pH verhoging tot 7,8
à 7,9.
Filtratie.
. verwijderen mangaan en ammonium.
Slibbehandeling.
Reinwaterberging.

2

10
5
2

Bediening
Door automatiseren, de eenvoud van de zuivering en de geringe
storingsgevoeligheid wordt uitgegaan van meerkostenvoor personeel
voor toezicht en onderhoud van 2 personen à f 200.000,-.
Kosten personeel per m3 water 17 cent.
Analysekosten
Stel 1/2 analist extra à f 100.000,-.
Kosten analyses per m3 water 4 cent.
Kosten eenvoudige grondwaterzuivering
Kosten f 0, 50 (+ winning) , exclusief grondkost en, betrating,
tuinaanleg, evt. inpassing in landschap. Onvoorziene factoren
zullen een verhoging opleveren.
Meerkosten ontharding
Is ontharden nodig, dan komt er 15 cent/m3 water bij. Echter, het·
water van het Twentekanaal hoeft niet te worden onthard (Ca 57
mg/1; HCOj 112 mg/1 (Statistisch overzicht Weerseloseweg 1986). Na
een oeverfiltratie hoeft dit vermoedelijk ook niet.
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Meerkosten Aktieve koolfiltratie en uv
Blijkt het grondwater bestrijdingsmiddel en te bevatten, dat is voor
AK-filtratie en UV-desinfectie 29 cent/m3 water nodig.
KOSTENVERGELIJKING

Zuivering

Oppervlw.

kosten

jaarverschil tussen
oppervl en oeverfiltr.
gulden

per m3

per jaar

gulden

gulden

1,35

1,6.10 6

0,5

0,6 .10 6

1,0 .10 6

0,79

0,95.10 6

0,65.10 6

Oeverfiltraat
. eenvoudig
I

I

+ AK/UV

Opmerking:
Om dichtslibben van de bodem bij oeverfiltratie te beperken, kan
het
kanaalwater
worden
gecoaguleerd
en
voorbezonken
( lamellenseparator) , voor het in het reservoir komt. De kosten
bedragen cicra 20 cent/m3 water.
Verschil tussen gebruik kanaalwater en locaal water
Voornoemde getallen betreffen gebruik van kanaalwater. Wordt het
reservoir gevoed met locaal water in combinatie met doorvoeren
aangepaste landbouw;

- dan blijft de oppervlaktewaterzu ivering gelijk. De AK-filtratie
dient dan voor de biologische nazuivering;
- dan kan op termijn, als reeds gebruikte bestrijdingsmiddel en niet
meer worden aangetroffen, de AK-filtratie uit de behandeling van
het oeverfiltraat.
persoon/WMOstudie

Bijlage 7:
Win:J:ling van oeverfdtraat: ·gaat dat wel goed?
(ir. C. Ma.as)
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WINNING VAN OEVERFILTRAAT: GAAT DAT WEL GOED?
(Ontleend aan KIWA-rapport SWO 91.385: Oeverfiltraa t voor PIM?,
opdrachtgeve r N.V. Waterleiding maatschappij Oost-Brabant )

Literatuuron derzoek
De winning van oevergrondwa ter, op enige afstand van een rivier,
gebeurt in Nederland op vrij grote schaal (KIWA 1985), maar winning
van oeverfi~traat komt nauwelijks voor. Literatuur over de winning
van oeverfiltraa t is hoofdzakelij k afkomstig uit Duitsland, waar
deze winningstech niek op grote schaal toegepast wordt langs de
Rijn. In de Engelstalige literatuur is weinig te vinden, en dan nog
vaak door Duitsers geschreven. Jammergenoeg zijn de hydrologisch e
onderbelicht
betrekkelijk
oeverfiltraat winning
van
speeten
gebleven. Veel aandacht wordt gegeven aan kwaliteitsver anderingen,
die ons in dit geval juist minder interesseren .
Het belangrijkst e technische probleem dat zich bij de
verstopping van de
is
winning van oeverfiltraa t voordoet
rivierbodem. Volgens Van Riesen (1972) is de infiltratie van
langzame zandfiltrati e. Deeltjes in
tegengehoude n aan het oppervlak van
ander deel over enige diepte de
geen cementatie plaatsvindt kan de
schuifkracht van het rivierwater voorkomen dat er een oppervlakkig e
deken ontstaat. Het wankele evenwicht tussen sedimentatie en erosie
wordt gemakkelijk verstoord als het water colloïdaal en moleculair
gedispergeer de deeltjes bevat. Zij geven aanleiding tot een

rivierwater vergelijkbaa r met
het water worden gedeeltelijk
het rivierbed, terwijl een
porieruimte binnendringt . Als

onomkeerbare verstopping welke zich uit in een harde koek die tot
10 cm dik kan worden. Bij het verstoppings proces spelen chemische,
fysische en biologische factoren een rol. Een flink aantal
publikaties meldt het vóórkomen van dit soort verstopping bij
Duitse winplaatsen. Het verstoppingsm echanisme is wel bestudeerd,
bijvoorbeeld door Hansel (1967) en door Van Riesen (1972), maar er
lijkt geen methode te zijn om verstopping te voorkómen. Hansel
stelt dat er helaas ook geen bruikbare kengetallen bestaan voor de
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stelt dat er helaa s ook geen bruik bare kenge tallen bestaa n voor
de
belas ting per strekk ende meter oever waarb ij versto pping uitbl ijft.
Hij verme ldt een "rege l van Beyer ", die hij onbetr ouwba ar acht
omdat de toelaa tbare belas ting van het bodem materi aal van
het
rivier bed af zou hange n. Volge ns Wilke (1967) wordt meest al
een
regel van Thiem gehan teerd: vrivierfv1 nmtratie = 20 0000 à 30 000 :
1,
maar de auteu r is daar zelf scept isch over. De regel schijn t
op
(verou derde) ervar ing te berus ten en een fysisc he onderb ouwin g
te
misse n. Hollu tha e.a. (1968) leggen een relati e tussen versto pping
en de toenem ende vervu iling van de Rijn (wat kan implic eren
dat
oude vuistr egels niet meer opgaan ) . Kludi g (1968) beste edt aanda
cht
aan het opbag geren van de filter koek, een techn iek die maar korte
tijd een beper kte verbe tering oplev ert en op den duur zelfs
een
vererg ering van de versto pping kan veroo rzaken . De verkl aring
daarv oor is als volgt : door de versto pping treden onder
de
filter koek flinke verlag ingen op. Als de koek plaat selijk
openg ebroke n wordt neemt de verlag ing maar weini g af, zodat
het
opgaw arreld e mater iaal metee n in het gat gezog en wordt , met
een
stroom snelhe id die grote r is dan ooit tevore n. Löffl er (1985) maakt
een optim istisc he opmer king over spoe~straa~regeneratie
van
versto pte bodem s, die voora l in de voorm alige Sovje t Unie
toepa ssing
schijn t
te
vinde n.
Helaa s
ontbr eekt
een
litera tuuro pgave , maar die is inmid dels aange vraagd bij de redac
tie
van het desbe treffe nde tijdsc hrift *) .
Vrij recen t is een lezens waard ig artik el van Fokke n
(1989) versch enen, dat in vogel vluch t een overz icht geeft van
de
stand van de techn iek. Fokke n verme ldt dat in Keulen
de
water behee rder een limie t geste ld heeft aan de hoeve elheid die
per
strekk ende meter oever onttro kken mag worde n: 250 1/s/km , dat
is
bijna 8 miljoe n m3 per kilom eter· per jaar. (In de prakt ijk lag
de
belas ting soms rond de 25 à 30 miljoe n m3 per kilom eter per jaar)
.
De versto pping slaag heeft volgen s dit artik el een speci fieke
doorla tendh eid van 0,001 m/d. Bij een dikte van 10 cm zou dit
en
weers tand van 100 dagen oplev eren. Ander e bronn en verme lden echte
r
dat de laag volled ig ondoo rlaten d is.
In een zeer recen t boekw erkje (Sonth eimer 1991) wordt
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Uit dit boekje is figuur 1 overgenomen.
Het bodemoppervlak ter
plaatse van de verstopping blijkt alleen uit de grofste
korrelfractie te bestaan. De nauwe voegen tussen de korrels zijn
zodanig "dichtgepleisterd" dat de korrels alleen nog met moeite uit
hun omgeving los te maken zijn. Het pleisterhuidje wordt ook direct
onder de bovenste korrels aangetroffen, maar onmiddelijk daaronder
bevindt

pl&.isttr1aagje .

I

o

t

ioem

Figuur 1: Schematische voorste~~ing van de verstopte Rijnbodem
bij Düsseldorf (Sontheimer 1991}

zich schoon zand en grind. Gelet op de·ze opbouw va~t te betwijfelen
of het fysisch zinvol is om aan de verstoppingslaag een specifieke
doorlatendheid toe te kennen. Het verstopte oppervlak is intensief
bedekt met organismen. Op de plaats van onderzoek strekt de
verstoppingslaag zich uit over een afstand van 80 tot 100 meter,
gerekend vanaf de oever. Daarna wordt schoon en . losliggend
bodemmateriaal aangetroffen dat goed doorlatend is en een
uitstekende biologische activiteit vertoont. Het grootste deel van
de afbraak van verontreiniging, die bij oeverfiltraatwinning
optreedt, vindt al plaats tijdens het passeren van deceerste 50 cm
van de bodem.
(Een uitgebreidere beschrijving van het onderzoek
met de duikersklok is te vinden in [Göltz e.a., 1991]).
Voor
zover wij
weten is
in Nederland nooit verstopping
geconstateerd. De volumestroom per eenheid oeverlengte is naar
verhouding met de Duitse situatie dan ook erg :klein. Bij de
grootste oevergrondwaterwinplaats (P.S. Rodenhuis te Bergambacht,
ruim 8 miljoen m3 /jaar) ligt die in de. orde van 2 miljoen
m3 /km/jaar.
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groo tste oever grond water winp laats (P.S. Rode nhuis te Berga
mbac ht,
ruim 8 miljo en m3 /jaar ) ligt die in de orde van
2 miljo en
m3 /km/ jaar.
Same nvatt ing
Bij Nede rland se oever grond water winp laatse n treed t (voor
zover
beken d) geen verst oppin g van de rivier bodem op. De opzet
van een
oeve rfiltr aatw innin g voor PIM moet echte r verge leken worde
n met de
Duits e winp laatse n van oeve rfiltr aat, waar bij de oever
veel
zwaa rder belas t word t.
In alle Duits e winp laatse n treed t
verst oppin g op,
waarv oor geen effec tieve regen eratie meth ode
besta at.
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Bijlage 8:
Schetsontwerp inilltratie-winningssysteem
(ir. C. Maas)
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SCHETSONTWERP INFILTRATIE-WINNINGSSYSTEEM

Het project ' t Grasbroek is een oppervlaktewaterproject; we
willen daarom het infiltratie-winningssysteem zo ontwerpen dat er
effectief geen grondwater gewonnen wordt. Dit kan door het peil
van de plas op te zetten. De vraag is dan: hoe hoog?
Voor een eerste benadering verwaarlozen we het effect van sloten,
zodat we te maken krijgen met een freatisch pakket. We schematiseren de plas tot een cirkel en zetten de putten langs een
segment van de oever, op een afstand van 55 meter van de plas .
(Deze afstand is in hoofdstuk 6 bepaald) . We beginnen met een
enkele put te beschouwen en we vervangen de plas door een infiltratieput. Het systeem bestaat nu dus uit een winningsput en een
retourput. Het is welbekend dat de bijbehorende lijnen van
gelijke stijghoogte cirkelvormig zijn. We willen nu dit systeem
zodanig dimensioneren dat één van de cirkels juist langs de oever
van de plas valt, terwijl de winningsput een afstand van 55 meter
tot deze cirkel heeft. Ter oriëntatie verwijzen we naar figuur 1 .

.a a
-~
~

•

figuur 1
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Voor de stijghoogte in een punt P geldt:

cp=

r
l n -1
27tkD
r2
Q

(1)

of
rl = exp ( 27tkDcp)
r2
Q

(2)

ri = r;exp (2'Y)

(3)

'Y = 21tkDcp

(4)

of

waarin
Q

In termen van x en y uitgedrukt:

(5)

wat om te werken is tot
(x +acoth 'Y) 2 +y 2 =

(6)

a
sinhy2

Dit is de vergelijking van een familie van cirkels met middelpunt

(7)

M ( -acoth 'Y, 0)
en straal
R=

a

(8)

sl.nh 'Y

De plas heeft een oppervlakte van

30 ha,

dus

om de

cirkel te
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vinden die de plas voorstelt moeten we in

(8) .R - ·309 meter

kiezen. Hiermee volgt dat
S

. h
a
J.n 'Y = "'3'Q9

(9)

Uit figuur 1 is af te leiden dat de afstand van de put tot de
oever gelijk is aan 2a - R en deze afstand was tevens 55 meter.
Bij gevolg is a = 182 meter. We vinden dan uit (9) dat

sinhy = ~ = 0,589

of y

=

(10)

0,56. Uit (4) volgt nu voor de stijghoogte op de rand van

de plas:
(11)

Als we de cirkel met straal R, die de rand van de plas voorstelt,
vervangen door de plas zelf en de retourput verwijderen, dan
blijft het stijghoogtepatroon buiten de plas ongewijzigd. Formule
(11) geeft dus aan hoeveel het peil van het water in de plas
opgezet moet worden om ervoor te zorgen dat een put op 55 meter
van de oever, die een debiet Q onttrekt, juist geen grondwater
wint. (Anders gezegd: al het water dat de put onttrekt is afkomstig uit de plas, en al het water dat uit de plas wegzijgt komt
in de put terecht). Voor een tweede put op een andere plaats in
het scherm, met hetzelfde debiet Q, geldt natuurlijk dezelfde
formule. De peilverhoging die daarbij hoort moet bij die van de
eerste put opgeteld worden. Voor wat de grootte van de peilverhoging betreft mogen we dus al ternatief het debiet van de eerste
put verdubbelen, in plaats van een tweede put toe te voegen. Bij
inductie volgt dat we de peilverhoging ten behoeve ·van het
volledige puttenscherm kunnen berekenen door in formule (11) voor
Q het totale debiet van de winning in te vullen. Bij een winning
van 1,2 miljoen m3 per jaar en een kD-waarde van 250 m2 /dag vinden
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we
(12)

<j>=l,l7m

-*Voor een berekening van verhogingen en verlagingen van stijghoogten in een wijdere omgeving is het niet toelaatbaar om het effect
van de aanwezigheid van sloten te verwaarlozen . We hebben geen
informatie over de drainageweer stand van het slotenstelse l. Voor
de vuist weg schatten we deze op c = 2000 dagen. We nemen aan dat
het kanaal (dat slibrijk water bevat en een hoger peil voert dan
de sloten in de omgeving) zodanig verstopt is dat er geen noemenswaardige invloed van uitgaat op de grondwaterst anden in de
Voor één put kan dan het effect
berekend worden met de formule van De Glee:
omgeving.

op de

stijghoogten

(13)
waarin
(14)

Het patroon van verlagingen en verhogingen, dat weergegeven is in
figuur 4, is op deze wijze berekend voor een combinatie van 1
winningsput en 1 infiltratiep ut. Gelet op alle onzekerheden heeft
het nu nog niet veel zin om deze berekening te verfijnen.

Bijlage 9:
Raming landbouwschade
(ing. E.E. ;Heidelberg)
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RAMING LANDBOUWSCHADE
Er bestaat voor ieder bodemkund ig profiel een min of meer optimale
grondwate rstand voor lanbouwku ndige doeleinde n. Een afwijking van
deze optimale stand kan omgereken d worden in een percentag e
opbrengst derving of -voordeel . Grondwat erstandsve randeringe n kunnen
de opbrengst van een gewas positief en negatief beïnvloed en.
Vernatting sschade
kan
beperkt
worden
of
verergere n
en
verdrogin gsschade kan uitbreide n of verminder en. De .mate waarin
effecten optreden is afhankeli jk van de oorspronk elijke hoogte van
de grondwate rstanden ten opzichte van maaiveld. Ook de veranderin g
van de grondwate rstand kan uitgedruk t worden in een percentag e
opbrengst derving of -voordeel . In het kader van dit onderzoek wordt
slechts
een
zeer
globale
indicatie
van
de
verwachte
opbrengst depressie gegeven.
Uit onderzoek blijkt dat de opbrengst van akkerbouw gewassen op de
zandgrond en met een gemiddeld bouwplan redelijk overeenkom t met de
opbrengst van grasland. In dit onderzoek wordt daarom alleen de
invloed van de grondwate rstandsver andering voor grasland aangegeve n.
Het

beschouwd e gebied ligt langs het Twentekan aal (zijarm naar
Almelo). het bodemkund ige kaartblad waarop het Deldener broek ligt
(nr. 28 oost) is nog niet verschene n. De profielen zijn ontleend aan
het bodemkund ige kaartblad 28 west. Op basis van perceelsvo rm, het
wegenpatr oon,
hoogtecij fers
van
de
top.
kaart
en
andere
landschap pelijke kenmerken is een schatting gemaakt van de profielen
die voorkomen in het beschouwd e gebied. Voor een globale oriëntati e
op de landbouws chade lijkt dit voldoende .
Voorkomen de gronden zijn:
Beekeerdg ronden met lemig fijn zand. Code kpZG23 Gt III
en III*. 45 % van het cultuurop pervlak.
Enkeerdgr onden met zwak lemig en lemig fijn zand. Code
zEZ2l en z EZ23 Gt VI en VII. 30 % van het cultuurop pervlak.
Laar-en Veldpodzo len met zwak lemig en lemig fijn zand.
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Code (c)Hn21 Gt VI en VII. 25 % van het cultuu ropper vlak.
De schade bereke ning is uitgev oerd met behulp van de zogenaa mde HELP
tabelle n. De gesche matise erde profie len van de podzol en zijn gelijk
aan de gesche matise erde profie len van de eerd- en vaaggr onden, met
dien verstan de dat zich een storend e inspee lingsla ag in de bodem
bevind t. Deze inspee lingsla ag kan extra depres sie veroor zaken. Voor
de bereke ning wordt uitgeg aan van een Enkeer dgrond (HELP code Ezlb) .
Ook bij de lutumr ijke beekee rdgron den bevind t zich tussen de A- en
deC- horizo nt een laag waar het lutumg ehalte het hoogst is. In natte
period en veroor zaakt deze laag een storend e werkin g op de vertic ale
waterb ewegin g. Ook voor deze bereke ning kan uitgeg aan worden van het
gesche matise erde profie l van een Enkeer dgrond (HELP code Ezlb) .
Bij de landbo uwscha deberek eningen is er vanuit gegaan dat de
bereke nde
verlag ingen
station aire
verlag ingen
zijn,
die
de
oorspr onkeli jke
grondw atersta nd
perman ent
beïnvlo eden.
Dezebenade ring geeft een oversc hatting van de optrede nde schade . Voor
verlag ingen kleine r dan 5 cm is geen schade bereke ning uitgev oerd. Als
verlag ing zijn gemidd elden genome n van trajec ten. Bijvoo rbeeld het
trajec t van 10 tot 25 cm verlag ing is gemidd eld tot 18 cm verlag ing.
De schatt ing van de oorspr onkeli jke grondw atersta nd is gebase erd op
de voorkom ende Gt trappe n. Bij de toedel ing van de opperv lakten gaan
wij er vanuit dat op 45 % van de opperv lakte de grondw atertra ppen III
en III* in gelijk e percen tages voorkom en en dat op 55 % van de oppervla kte de grondw atertra ppen VI en VII in gelijk e percen tages
voorkom en.

Dit

is gebase erd op de topogr afische en bodemk undige

kaart.
Als normbe drag per % gelede n schade is f 31,00 aangeh ouden.
Het gebied met verlag ing van de grondw atersta nd omvat ca 580 ha
landbou wgrond . De resulta ten van de schade bereke ning zijn weerge geven
in tabel 1. Uitein delijk blijkt het voorde el groter te zijn dan het
nadeel , maar per bedrij f kan weldeg elijk schade voorkom en; in het
ergste geval ruim fl 20.000 0,-.
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Het gebied met een verhoging van de grondwaterst anö omvat eveneens
ca 580 ha. We nemen aan dat ongeveer de helft hiervan (dus ca 290 ha)
naast de functie landbouw de nevenfunctie natuur zal krijgen.
Hiervoor moet een aparte financiële regeling getroffen worden. ***
OPNEMEN MET VAN ESSEN, WMO ***. Van het overige is ongeveer 25%
bosgrond, waarvan we aannemen dat een verhoging niet tot schade
leidt. (Kan eventueel toch het geval zijn als het zou gaan om
productiebos ) . We nemen voorts aan dat in gebieden waar de verhoging
meer dan 25 centimeter bedraagt de drainage aangepast zal moeten
worden, à fl 1000,- per ha. Het gaat om 15 ha. Ook voor andere
gronden waar verhoging van de grondwaterst and optreedt kan
verbetering van de drainage de voorkeur genieten boven een schadeuitkering. Drainage wordt voordelig als de vernattingssc hade meer dan
3% gaat bedragen. Tabel 2 geeft een overzicht van de schadebereke ning
voor grondwaters tandsstijging . Ook in dit geval blijkt dat regionaal
gezien een voordeel optreedt. Een deel van de schade en zeker de
kosten van drainageverb etering zullen echter toch voor rekening van
het bedrijf komen, tot maximaal fl 10.0000,-.

Tabel 1. Depres sie door grondw atersta ndsda1 ing.
Be:dg~Dd

llZlh.

GIIG

GI.G

VJI:RLAGD1'G

OPliD-

VOOR-

NA-

DDitllB-

(am)

(am)

(lil)

VLJUt

DDL

DllllL

sm

(ha)

(t)

(t)

18

13

2

-11

(t)

VOOJU)JlllL

SCBADil

(f')

(:f)

15

105

30

110

18

4

3

-1

60

170

21

0

7

7

4.557,00

100

200

21

0

7

7

4.557,00

15

105

40

7

0

-7

8.680,00

30

110

40

6

0

-6

7.440,00

60

170

48

0

3

3

4.464,00

100

200

48

0

2

2

2.976,00

15

105

72

4

0

-4

8.928,00

30

110

72

3

0

-3

6.696,00

60

170

85

0

1

1

2.635,00

100

200

85

0

1

1

2.635,00

~otaal

0,50

0,18

0,08

580

6.138,00
558,00

38.440,00

21.824,00
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Tabel 2. Depress ie door grondw aterstan dsstijgi ng.

I

I
2

I

BerclgJ:ODc:l BZlb.
Gillil

GILG

(cm)

(cm)

15

105

30

VBRBOGIDtGI
(111)

0,50

OPI'BR-

VOOR-

Vl.JUt

DDL

(ha)

<•>

--

DDL

DURB8-

VOORDBBL

<•>

(f)

SJ:Jil

SCBADB
(:f)

<•>

7

1,

I

700.00

110

7

1,

I

700.00

60

170

8

4

30

100

200

8

SJ

7

15

105

15

1

15

14

30

110

15

0

10

10 a

60

170

18

3

3

0

100

200

18

3

0

-3

15

105

27

1

15

14 a

2.700,00

30

110

27

0

4

4 a

2.700,00

60

170

32

3

0

-3

2.976,00

100

200

32

1

0

-1

!J!J2,00

Totaal

0,18

0,08

I

Depress~e

~s

I

-2

I
I I
met HELP tabel te

214

n~et

Depress ie
is
groter
dan
drainage kosten opgenom en.

26 •

3%.

800,00
4!J6,00
1.500,00

I

1.500,00

1.674,00

I
I
bereken en.
6.138,00

Als

10.600,00

schadeb edrag

I

zijn

de

B.ijlage .10:
Kosten zuivering· bij sphaalvergroting
(ir.

G.K. Reijrten)

Aanpa ssing zuive ring bij vergr oting van de capac iteit
tot 4 mil.jo en m3 per jaar
Opper vl.akte water:
Het zuive ringap roces zel.f zal. door schaa l.verg roting iets
goedk oper kunne n uitval .l.en: we schat ten de kosten daarva n op
62 cent/m3 in pl.aat van 68 cent.
Person eel.:
Stel. dagpl. oeg 3 person en à 8 uren en nachtp l.oeg 2 person en à 8
uren d.i. 280 uren per kal.en derwe ek. Bij een 38-ur ige werkw
vergt dit 7 forma tiepl.a atsen, te begro ten op fl. 700.0 000,- eek
of
17, 5 cent per m3 •
Anal.y sekost en:
Stel. 4 extra analis ten (i.p.v . 2). Per jaar fl. 400.0 00,cent/m3 •
Totaa l: 90,5 cent per m3 ; af te ronden op 90 cent per m3 •
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