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Samenvatting
Dit rapport behelst een plan van aanpak voor het produceren van een
watersysteemanalyse voor het beheergebied van het waterschap Regge en Dinkel.
De ontwikkelingen op het gebied van het waterbeheer en de rol van het waterschap
Regge en Dinkel daarin hebben geleid tot een aantal concrete vraagstukken
waarvoor het waterschap zich geplaatst ziet. Voor het beantwoorden van deze
vraagstukken is informatie nodig omtrent het watersysteem binnen het
beheergebied van het waterschap. Deze informatie moet inzicht geven in het
functioneren van het watersysteem, makkelijk toegankelijk en uniform
gepresenteerd zijn.
De vraagstukken zijn gerubriceerd naar thema's:
1. Kwaliteit grond- en oppervlaktewater;
2. Herstelmogelijkheden terrestrische natuur;
3. Herstelmogelijkheden aquatische natuur;
4. Stedelijke ontwikkeling;
5. Droogte- en natschade in de landbouw (incl. productiebos);
6. Wateroverlast en veiligheid;
7. Verduurzamen grondwateronttrekkingen.
Op basis van de lijst met vraagstukken is per thema een overzicht vervaardigd van
watersysteemelementen 'op maat' (in de vorm van kaarten/modellen e.d.) rekening
houdend met beschikbare informatie en middelen. Deze ' watersysteemkennis op
maat' kan vervolgens ingezet worden om de kansen voor functies als water,
landbouw en stad/infra en natuur te bepalen vanuit het perspectief van het (weer)
meer aansluiten bij, dan wel gebruikmaken van het natuurlijke functioneren van het
watersysteem.
Naast geografische informatie (kaartmateriaal) wordt een stromingsmodel als
noodzakelijk geacht om de effecten van dynamische processen te kunnen
beschouwen, een aanpak hiervan wordt beschreven.
De laatste hoofdstukken van het rapport betreffen de projectorganisatorische
elementen alsmede een indicatie van de financiële consequenties.
· Een technische bijlage van het rapport geeft details omtrent de ingrediënten en
methode om tot de verschillende kaarten te komen.
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1

Inleiding

1.1

Aanleiding

Al eeuwen wordt in Nederland de waterhuishouding naar onze hand gezet. Met
name de laatste decennia is met behulp van moderne technieken het land ingrijpend
gewijzigd. De natuurlijke situatie is aangepast aan de wensen die het grondgebruik
aan het land stelden. Hiermee dacht men alles onder controle te hebben.
Uiteindelijk bewijzen onder andere de recente jaren van wateroverlast, de
verdrogingsproblematiek en de verontreinigingen van grond en oppervlaktewater
dat dit niet tot in elk geval zo is. Bovendien is de instandhouding van de huidige
waterhuishouding kostbaar en niet duurzaam ingericht.
Een en ander heeft de gedachte gevoed dat er met de huidige trend gebroken dient
te worden. Hierbij is het herstel van de veerkracht van het watersysteem en een
duurzaam gebruik de leidraad. Duurzaam gebruik kan worden gerealiseerd
wanneer water en bodem en de functies landbouw, natuur en stad elkaar
ondersteunen en versterken. Dat kan worden bereikt door de functies beter aan te
laten sluiten bij het natuurlijk gedrag van het watersysteem en de inrichting hierop
af te stemmen.
Streven naar veerkracht is het streven naar een ruimtelijke inrichting waarbij de
activiteiten offuncties op de juiste plaatsen gerealiseerd zijn en water zoveel mogelijk
zijn natuurlijke bewegingsvrijheid krijgt in de vorm van retentie, peil, kwaliteit en
stroming (H20, 24, 2000).

Het streven van het waterschap is om het watersysteem zo duurzaam en natuurlijk
mogelijk te laten functioneren binnen de mogelijkhed en van haar taakstelling. Het
watersysteem is echter een onderdeel van een groter ruimtelijk geheel waarin
verschillende actoren met verschillende belangen een rol spelen. De rol van het
waterschap is om de diverse grondgebruiksvormen te bedienen vanuit het
waterbeheer. Om te komen tot duurzaam waterbeheer moet hierbij zo veel
mogelijk worden aangesloten bij het natuurlijk functioneren van het watersystemen
en dienen ook intrinsieke waterwensen (bijvoorbeeld 'ruimte voor water') een
plaats te krijgen. Daarin wordt het waterschap gesteund door recente
beleidsvoornemens dat water ordenend moet zijn bij ruimtelijke ordening en dat
gestreefd moet worden naar veerkracht van het watersysteem.
De Commissie 'Waterbehe er 21ste Eeuw' beschrijft de rol van het waterschap als
een kwalitatief en kwantitatief waterbeheerder die op basis van een eigen
watersysteemvisie naar gemeenten en provincies dient aan te geven welke
inrichtingsmaatregelen zij vanuit het waterbeheer noodzakelijk acht voor een
betrouwbaar, duurzaam en bestuurbaar watersysteem.
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Schematische voorstelling van de positionering van de watersysteemanalyse.

Voor het adequaat uitvoeren van de waterschapstaken is kennis van het
watersysteem onontbeerlijk. Ook dient het functioneren van het watersysteem en
de effecten van maatregelen duidelijk geïllustreerd te worden aan de
gesprekspartners. Dit levert inzicht in de mogelijkheden, kansen en bedreigingen
die zich, geredeneerd vanuit het watersysteem, voordoen.
Watersystemen worden gedefinieerd als driedimensionaal geografis ch afgebakende
stromingseenheden, waarbij er een onderlinge samenhang bestaat tussen oppervlaktewater,
grondwater en de bijbehorende biologische, fysische en chemische processen ( TNO-CG, 1996,
rapport OS 91-53A )

1.2

Doelstelling Watersysteemanalyse

Teneinde de bovenstaande problematiek het hoofd te kunnen bieden heeft het
waterschap Regge en Dinkel besloten haar watersysteem letterlijk en figuurlijk in
kaart te brengen. Enerzijds betekent dit het verzamelen en integreren van de
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ruimtelijke gegevens over het watersysteem, anderzijds behelst dit de analyse en
beschrij ving van de relaties, processen en afhankelijkheden die binnen het
watersysteem en haar omgeving optreden. Deze ' Hydrologische
Watersysteemanalyse' is geen doel op zich, maar vormt de noodzakelijke
basiskennis. De systeemanalyse dient objectieve en betrouwbare beleidsrelevante
informatie op te leveren die, vanuit het perspectief van het watersysteem, situaties
kan verhelderen en als basis dient voor het komen tot oplossingen en het nemen
van beslissingen. De presentatie van de gegevens dient helder en ondubbelzinnig te
zijn, op een manier die voor niet hydrologen en bestuurders toegankelijk is.
In de voorliggende deel, het 'Plan van Aanpak' wordt de thematiek, schaal,
onderscheidend vermogen en presentatievorm van een aantal kaarten beschreven
op basis van de gebruiksdoelen en van de beschikbare bronnen. In het laatste
hoofdstuk wordt de inkadering van het project, de samenwerkingsverbanden en de
kostenindicatie van de realisatie van de watersysteemanalyse toegelicht.
In het tweede deel, de technische bijlage wordt ingegaan op de technische aspecten
van de kaarten.

1.3

Het watersysteem

Het watersysteem binnen een gebied omvat zowel het oppervlakte en grondwater.
In praktische zin is het watersysteem onder te verdelen in grondwatersystemen en
oppervlaktewatersystemen die interacteren (fig. 2).
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Figuur 2

Schematische voorstelling van een watersysteem, boven het natuurlijke
watersysteem, onder het watersysteem onder antropogene invloed.

Een grondwatersysteem is een geografisch afgebakend gebied waarbinnen water
infiltreert en elders weer door kwel aan het oppervlak komt. Dit soort systemen
komt op verschillende schalen voor, lokale ondiepe systemen zijn genest in
regionale diepere systemen.
Antropogene invloed zoals bijvoorbeeld drinkwaterwinningen kunnen het
natuurlijk systeem beïnvloeden. Door de onttrekking ontstaat er een nieuw
stromingspatroon waardoor de systeemgrenzen en fluxen zullen veranderen.
Hierbij spreekt men van een gedwongen systeem.
De voeding van het grondwatersysteem wordt geleverd door neerslag en infiltratie
uit waterlopen. De mate waarin het water in de ondergrond kan infiltreren wordt
bepaald door de opbouw van de ondergrond. Ondoordringbare lagen zoals klei zal
dit verhinderen, zandgronden met relatief grote poriënruimte tussen de korrels laten
grondwaterstroming gemakkelijk toe. Deze opbouw bepaald ook in belangrijke
mate welke weg het water ondergronds zal afleggen. Zo zullen bepaalde systemen
vrij oppervlakkig blijven en snel in het oppervlaktewater terechtkomen en andere
systemen een diepere stroombaan kennen die van een meer regionale omvang is.
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Figuur 3

Dwarsdoorsnede van de Veluwe via Nijverdal naar Ootmarsum, met
schematisch de grondwatersystemen weergegeven. Belangrijkste
stroombanen zijn met behulp van pijlen zichtbaar gemaakt. In het bovenste
deel van de figuur wordt een relatie gelegd me het voorkomen van
verschillende ecotoopgroepen (TNO, 1996).

Figuur 3 geeft een schematisch beeld van de grondwatersystemen in een
dwarsdoorsnede van de Veluwe naar Twente. Hierin zijn regionale en lokale
systemen zichtbaar waarbij de lokale systemen genest voorkomen in de regionale
systemen.
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Figuur 4

Stroomgebieden van Overijssel (u it Wateratlas Overijssel, 2000).

Een oppervlaktewatersysteem is onder te verdelen in stroomgebieden. Dit zijn
geografisch af gebakende gebieden waarbinnen al het water zich in een
stromingstelsel (beek of rivier) verenigd. Op nationale schaal wordt Nederland in
vier stroomgebieden verdeeld: de Rijn, de Maas , de Schelde en de Eem. Voor het
waterschap Reggeen Dinkei spreekt men over stroomgebieden van een kleinere
orde: de Regge, de Dinkel, de Vecht en een oppervlaktewatersysteem bestaande uit
kanalen (fig . 4) .
Het watersysteem dat het waterschap Reggeen Dinkei beheert wordt gevoed door
neerslag en het gebied binnenstromend water (zowel oppervlakte als grondwater).
De neerslag die in infiltratiegebieden valt (bijvoorbeeld op de stuwwallen)
verdampt voor een deel en dringt voor de rest in de gro nd waarna het via
grondwaterstroombanen naar een kwelgebied stroomt (fig. 5). Afhankelijk van de
opbouw van ondergrond en het grondwaterpeil kan dat oppervlakkig of via diepe
pakketten gebeuren.
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De weg van het water binnen het watersysteem (uit Watersystemen in Beeld.
TNO, 2000).

Het kwelwater en het water dat via het maaiveld of ondiep (interflow) naar het
oppervlaktewater stroomt, verlaat het systeem voornamelijk via het
oppervlaktewaterstelsel, een klein deel verdampt of infiltreert mogelijk elders naar
het grondwater. Oorspronkelijk bestond er een natuurlijke dynamiek in het
systeem. Menselijk handelen heeft daar op verschillende plaatsen op ingegrepen.
Ontwatering is bijvoorbeeld een ingreep die de grondwaterstand beïnvloed. Figuur
6 geeft een voorbeeld hoe de ontginning van de woeste gronden in Nederland de
grondwaterstroming en het grondwaterpeil heeft beïnvloed. Deze ontwatering heeft
geleid tot een stelsel van oppervlaktewateren dat het water versneld afvoert.
Drinkwaterwinning is een ander een voorbeeld waarbij een extra ' uitgang' op het
systeem wordt aangesloten waardoor de grondwaterstroming wijzigt.
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Figuur 6

Grondwatersituatie voor en na de ontginning van de natte heide (uit
Watersystemen in Beeld. TNO, 2000).

De kwaliteit van het grondwater wordt in principe bepaald door de samenstelling
van de neerslag en de veranderingen die het water ondergaat bij het doorstromen
van verschillende grondlagen. Reactieve componenten hebben invloed op de
samenstelling. De aan het oppervlakte gelegen zanden zijn veelal arm aan
mineralen waardoor de samenstelling van het infiltrerende regenwater nauwelijks
verandert. De in dieper gelegen pakketten voorkomende kalk (o.a. schelpen)
ijzersulfide en organisch materiaal zullen wel een invloed op de samenstelling van
het grondwater hebben. Door verlies aan zuurstof (o.i.v. organisch materiaal) zal
ijzer en kalk in oplossing raken. Dit kan belangrijk zijn voor de samenstelling van
kwelwater waar bepaalde natuurdoeltypen van afhankelijk zijn. Een andere
belangrijke beïnvloeding van de waterkwaliteit komt door het menselijk handelen:
o.a. bemesting, riooloverstorten, etc.
Figuur 7 laat voor een hypothetische locatie zien hoe dit ruimtelijk kan variëren.
Natuurlijk is de oorspronkelijke kwaliteit van het watersysteem inmiddels door
menselijk handelen op veel plaatsen (negatief) beïnvloed. Met name de
verontreiniging van het water door lozingen op het oppervlaktewaterstelsel of
bijvoorbeeld bemesten van landbouwgronden zijn hiervan voorbeelden. Wat dit
betekent voor de verspreiding van verontreinigingen in het grondwater wordt
aangegeven in de figuur 7 . Via de stroombanen migreert het verontreinigde water
naar de ondergrond, waarbij het een bedreiging vormt voor drinkwaterwinningen
of kwelgebieden waar bepaalde natuurtypen voorkomen.
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Beïnvloeding van de grondwaterkwaliteit door invloeden van vuilstorten,
stedelijk gebied en de landbouw( uit Watersystemen in Beeld. TNO, 2000).

Het werken vanuit het watersysteem heeft als voordeel dat er een geïntegreerde
afweging kan worden gemaakt op basis van de natte argumenten (dat wil zeggen,
redenerend vanuit het watersysteem). Hierbij worden zowel locatie- als positieafwegingen gemaakt. Locatie-afwegingen zijn de mogelijkheden en beperkingen
die betrekking hebben op een bepaalde locatie. Bijvoorbeeld: het plannen van een
grondwaterretentie gebied op een locatie met grondwater trap V, of een
infiltratievoorziening in stedelijk gebied waarbij het risico voor vervuiling door de
waterkwaliteit klein is). Posi tie-afwegingen richten zich op de relatie tot de
omgevmg.
Figuur 8 (VROM, 1997) geeft een voorbeeld hoe bepaalde functies ten opzichte
van elkaar zouden kunnen worden gepositioneerd ten einde een duurzame
inrichting te realiseren. In de huidige situatie ligt er een landbouwgebied rondom
de bovenloop van de beken, dit betekent infiltratie van meststoffen en
verontreiniging van het stroomgebied aan de het begin van het systeem. De
waterlopen zij ten behoeve van de landbouw rechtgetrokken en zorgen voor een
snelle afvoer van het water, dit heeft verdroging van het gebied tot gevolg.
Benedenstrooms is de loop van de rivier gekanaliseerd en wordt zij door dijken in
bedwang gehouden. In de gewenste situatie is natuur in het brongebied voorzien,
terwijl de meer verontreinigende functies als stedelijk gebied en intensieve

TNO-rapport

NITG 01-118-B

10

landbouw stroomafwaarts zijn gepositioneerd. Daarnaast zijn oude meander
patronen teruggebrac ht in de bo venlopen om water beter te kunnen vasthouden.
Ook de rivier heeft de ruimte gekregen om zich aan te passen aan het natuurlijke
afvoerpatroon. Dat betekent dat er bij hoogwater ruimte is om buiten de oevers te
treden. Hier is dat gecombineerd met natuurontwikkeling in de uiterwaarden en
bergingspolders in het poldergebied. Ook stroomopwaarts en in het stedelijk gebied
zijn op verschillende plaatsen voorzieningen getroffen om water te bergen en de
afvoer te vertragen.

Figuur 8

Voorbeeld van huidige en gewenste positionering vanfuncties binnen een
stroomgebied (VROM, 1997) .
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1.4

Het resultaat en de toepassingen van watersysteeminformatie

Door de recente ontwikkelingen is het waterschap steeds meer betrok
ken bij
integrale en geïntegreerde afwegingen van interactie tussen het waters
ysteem en
haar omgeving. Het waterschap is hierbij in het bijzonder gericht op
de dynamiek
en potenties van het systeem, de hydrologische positionering van functie
s en het
effect dat de aanwezigheid van een bepaal de functie heeft op het functio
neren van
het watersysteem (via de wensenleisen aan de waterhuishouding of onderli
nge
interactie). Een illustratie hiervan is gegeve n in de vorige paragraaf
met de huidige
en gewenste inrichting van een fictief gebied (fig. 8).
Op basis van deze rol heeft het waterschap een aantal thema' s onders
cheiden
waaraan vraagstukken of kansen kunnen worden gekoppeld. De hoofdt
hema's zijn:
• Het natuurlijk watersysteem
• Ruimte voor water
• Beïnvloeding van het watersysteem
Uitgaande van deze thema' s is een verdere onderverdeling gemaa kt
die in
hoofdstuk 4 nader aan de orde komen.
Voor het beantwoorden van de vragen of het expliciet maken van de
aan de
thema' s gekoppelde kansen is informatie omtren t het watersysteem
nodig. Dit zijn
zowel statische gegevens als modelmatige (dynamische/instationaire)
benaderingen. Zij worden aangeduid met 'bronn en' . Deze informatie
wordt
vastgelegd op kaarten die vergezeld gaan van een legenda (of meetla
t). De
watersysteemanalyse richt zich op het ontsluiten van de basisgegevens
. Het
expliciet maken van de kansen kan door een gewogen combinatie van
basisgegevens. Bijvoorbeeld de afkoppelingskansenkaart die op basis
van de
doorlaatfactor en dichtheid van de deklaag alsmede de doorlatendhei
d van het
eerste watervoerende pakket aangeeft in welke gebieden een afkopp
eling van
hemelwaterafvoer van het riool mogelijk is. Het vaststellen van de weegfa
ctoren
voor deze kansenkaarten zijn echter gekoppeld aan beleidsdoelstellingen
, dat ligt in
principe buiten de scoop van dit project.
Toepassing van deze bronnen zal geschieden in (sub)stroomgebiedsv
isies,
waterdocumenten, onderhoucts-beheersplannen (OBP's ), gebiedsgerich
t beleid en
concrete projecten. Projectvoorbeelden zijn o.a. verdrogingsbestrijdi
ng, herstellen
veerkracht en "spongiteit", retentiemogelijkheden, de vaststelling van
de GGOR,
etc.
De watersysteeminformatie kan in dit kader worden beschouwd als
onderlegger.
De vraagstukken/knelpunten die in het waterbeheer spelen zijn dus richting
gevend
voor het type watersysteeminformatie dat zal worden gegenereerd.
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1.5

Leeswijzer

Aan de hand van een schematisch diagram wordt de inkadering van de
watersysteemanalyse aangegeven (fig. 9). Dit schema dient tevens ter
ondersteuning van de leeswijzer van het rapport.

e

Watersysteemanalyse
• analyseren van vraagstukken
• vaststellen informatiebehoefte
• vaststellen presentatievorm

Concrete
vraagstukken
(thematisch
geordend)

Figuur 9.

~itvoering

Analyse/

+

Watersysteem·
kennis

Oplossingen

• kaarten
• modellen

Schematisch diagram van de inkadering van de watersysteemanalyse.

In het volgende hoofdstuk wordt het kader geschetst waarbinnen het waterschap
haar taken moet verrichten. Door lopende ontwikkelingen, gestuurd vanuit
meerdere richtingen zoals de verschillende lagen van de overheid, de land en
tuinbouw, het bedrijfsleven en de natuur- en milieu wereld, wordt het waterschap
voor een aantal concrete vraagstukken gesteld. Deze vraagstukken zijn
gerubriceerd naar een zevental thema's
Om deze vraagstukken te kunnen beantwoorden is basiskennis van het
watersysteem vereist. Bovendien dient deze basiskennis op een bruikbare manier
ontsloten te worden, waarbij zowel statische als dynamische gegevens worden
beschouwd. De hoofdstukken 3 t/mll gaan hier op in. In hoofdstuk 3 worden de
allereerst de ruimtelijke eenheden (hydrologische systemen) beschreven
waarbinnen de verschillende (geo )hydrologische processen zich afspelen. In
hoofdstuk 4 t/m 10 worden per thema de concrete vraagstukken geanalyseerd op
informatiebehoefte en presentatievorm. Verschillende vraagstukken richten zich op
de effecten van ingrepen waarbij de dynamiek van het systeem een belangrijke
factor is. Om hier adequaat mee om te gaan zal een numeriek model worden
ingezet. De beschrijving van de modeleigenschappen zijn te vinden in hoofdstuk
11.
Tenslotte wordt in hoofdstuk 12 een overzicht gegeven van de benodigde
databestanden en worden in hoofdstuk 13 de organisatorische aspecten belicht.
Uiteindelijk moet de watersysteemanalyse resulteren in de volgende producten:
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• Een kaartenmap die op een heldere en toegankelijke manier inzicht geeft in de
basisgegevens van het watersysteem
• Een technisch document als naslagwerk bij de (digitale) basiskaarten en metainformatie.
• Digitale basiskaarten voor werk in de praktijk
• Een gekoppeld grondwater-oppervlaktewatermodel van het beheergebied
waaraan een deel van de kaarten is ontleend .
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2

Van ontwikkelingen in het waterbeheer naar concrete
vraagstukken

2.1

Inleiding

Dit hoofdstuk schetst vanuit welke (inter)nationale, regionale en locale
beleidsontwikkelingen het waterschap momenteel opereert. Daarnaast wordt kort
ingegaan op de positie van het waterschap ten opzichte van de actoren waarme
e zij
te maken heeft. Dit schetst de achtergrond van waaruit de behoefte is ontstaan
om
een Watersysteemanalyse uit te voeren.

2.2

Europees, landelijk en provinciaal beleidskader

Belangrijke (inter)nationale activiteiten op het gebied van waterbeheer komen
voort uit recente ontwikkelingen. Hieronder scharen zich de integratie van de
Europa met bijkomende wet- en regelgeving, de recente perioden van ernstige
wateroverlast en de varkenspest. Dit uit zich bijvoorbeeld in de Kaderrichtlijn
Water van de EU en de Reconstructiewet Concentratiegebieden.
Belangrijke aanbevelingen op het gebied van waterbeheer zijn gedaan in de
rapportage van de Commissie Waterbeheer 21e Eeuw, de Vierde Nota
Waterhuishouding (NW4), de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening, het IPO
onderzoek 'Water op Orde' (commissie Leemhuis) en het rapport 'Het blauwe
goud verzilveren' (Rathenau Instituut, 2000). Daarnaast zijn er natuurlijk de
reguliere provinciale nota's en plannen en de waterbeheersplannen van de
waterschappen waarin de beleidslijnen verder in detail zijn uitgewerkt voor de
specifieke regio en locaties.
Opvallend is dat de verschillende rapporten een sterke overeenkomst vertonen
in
uitgangspunten en oplossingsmogelijkheden: de prominentere rol van de
waterhuishouding bij de ruimtelijke ordening en de terugkeer naar een duurzam
e
omgang met het water i.p.v. de (vaak op technische oplossingsmogelijkheden
gerichte) strijd tegen het water vormen hierin de rode draad.
Het advies van de commissies en de verdere uitwerking van de Kaderrichtlijn
zullen door een politiek besluitvormingsproces gaan maar vooruitlopend hierop
kan worden geanticipeerd op het terugkeren van een aantal principes en strategi
eën
in het te voeren beleid voor waterschappen. In dit Plan van aanpak wordt daar
dan
ook al rekening mee gehouden.
Het advies van de Commissie Waterbeheer 21e eeuw stipt de belangrijkste
'modern e' visies over het waterbeheer aan. De Commissie Waterbeheer 21e eeuw
is bij de formulering van haar advies uitgegaan van 3 principes:
• 'anders omgaan met waterbeheer'
• 'ruimte voor water'
• 'meervoudig ruimte gebruik'
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Anders omgaan met water laat zich vertalen in de drietrapsstrategie 'vasthouden,
bergen, afvoeren'. De commissie stelt voor dit uitgangspunt in alle
overheidsplannen als verplicht afwegingsprincipe te hanteren. Ruimte voor water
betekent dat water sturend moet zijn bij de ruimtelijke ordening (ook herinrichting
en verandering landgebruik), er geen ruimte kan worden onttrokken aan het
watersysteem en dat bij overtollig water ruimte kan worden benut (of zelfs
opgeëist) om dit tijdelijk te bergen. Meervoudig ruimtegebruik betekent het
zichtbaar maken van combinatiemogelijkheden van functies (bijvoorbeeld met
kansenkaarten). Tenslotte spreekt de Commissie Waterbeheer 21e eeuw over de
watertoets die op elk locatiebesluit zou moeten worden toegepast om de gevolgen
voor het watersysteem vast te stellen en eventuele gevolgen daarvan aan te pakken.
Net als binnen de Kaderrichtlijn pleit de Commissie Waterbeheer 21e eeuw voor
een stroomgebiedbenadering. Elk stroomgebied dient te zijner tijd genormeerd te
worden waardoor duidelijk wordt aan welke eisen het watersysteem dient te
voldoen.

'

I

Het feit dat de rol die het watersysteem in de ruimtelijke besluitvorming een steeds
prominentere rol speelt is een steun in de rug van het waterschap. Zowel vanuit de
verschillende beleidsterreinen (LNV, VROM en V&W) als vanuit de EU wordt dit
gepropageerd. Geheel in lijn met deze ontwikkelingen spreekt het waterschap
tegenwoordig liever van een beheerplan dan van een beheerSplan. Hierin komt
duidelijker de verzorging en onderhoudstaak naar voren waarbij het watersysteem
een bepaalde mate van vrijheid geniet, in plaats van het 'beheersen' hetgeen een
meer sturing vanuit het menselijk handelen impliceert.

2.3

Beleid van het waterschap Regge en Dinkei

Het waterschap heeft een taakstelling voor het beheer van de waterhuishouding
binnen het haar toegewezen gebied. Binnen dit gebied zijn op aansluitende en
overlappende beleidsterreinen andere instellingen actief en verantwoordelijk
waarmee het waterschap uitdrukkelijk te maken heeft bij haar reguliere
werkzaamheden en planvorming.
Het waterschap heeft als missie: Overal en altijd zorgen voor de juiste hoeveelheid
water van een goede kwaliteit. Dit betekent dat het waterschap zich sterk maakt
voor een zo goed mogelijk beheer van de watersystemen. Hierbij gaat het steeds
minder om 'beheersing van het water' en steeds meer om het gegeven dat het water
de ruimte dient te krijgen die het verdient. In die zin gaat het eerder om beheren
dan beheerSen.
Om het herstel van de watersystemen in kwantitatief en kwalitatief opzicht gestalte
te geven hanteert het waterschap een 'brede kijk': het heeft niet alleen oog voor de
waterschapstaken in engere zin, zoals het zorgen voor droge voeten en het zuiveren
van afvalwater, maar ook voor het belang e!l de consequenties van water voor de

'
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kwaliteit van het totale werk- en leefmilieu in het
beheergebied. Het creëren van
draagvlak onder alle betrokkenen staat hierbij centr
aal.
Om te komen tot duurzaam waterbeheer wordt zo
veel mogelijk aangesloten bij het
natuurlijk functioneren van het watersystemen. Hierb
ij streeft men naar een balans
tussen de intrinsieke waterwensen (bijvoorbeeld
'ruim te voor water') en de wensen
(soms ook eisen) die de diverse grondgebruiksvorm
en aan het waterbeheer stellen.
Zo zal er rekening moeten worden gehouden met
de plannen van andere actoren
die ruimtelijk beleid voeren (o.a. het provinciale
waterhuishoudingsplan) binnen
het beheergebied van het waterschap. Het watersyst
eem biedt hierbij kansen en
knelpunten.

Ruintelijk ordening
*4eN otaR O

rijles nlwau

*VINEX@
* Structuurschema's en
sectornota's

pro.rinciaal niveau

streekplan

provindaal
nilieubeleidssplan

besterm'lingsplan

gemeentelijk
nilieubeleidsplan

stroongellied niveau

lokaal niveau

waterdocumenten

Figuur JO

planvorming- nat. prov. Lokaalfiguur 1 nota proje
ctgroep waterbeheerplan).

Wil het waterschap een stevige rol spelen in deze
(overheicts )plannen van andere
actoren, dan moet zij nadruk leggen op de integratie
van de aanpak en
uitgangspunten van het waterschap, in die plann
en van anderen. Deze aanpak
wordt verwoord met de term geïntegreerd waterbeh
eer (zie Waterbeheersplan
1997-2000). Het gaat hier bijvoorbeeld om het lever
en van een belangrijke bijdrage
aan streek- en bestemmingsplannen, milieuplannen,
de ontwikkelingen in
stedenbouw en verkeers- en vervoerplru;men. Het
waterschap speelt een rol binnen
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het ordenend principe, het verdelingsvraagstuk en het veiligheidsmotief (standpunt
'Water Centraal~, 1997). Belangrijke documenten van het waterschap in dit kader
zijn de 'Waterdocumenten': hierin geeft het waterschap aan hoe het watersysteem
(feitelijk) functioneert en wat de (on)mogelijkheden van het systeem zijn en de
daarin voorkomende knelpunten. Het document bevat de lange termijn doelen het
waterschap. Watersysteemvisies zijn gerelateerd aan functies, (waarvoor een
GOOR dient te worden opgesteld). De provincie stelt regels aan de wijze van
voorbereiding, niet aan de inhoud. De Provincie vraagt om
Functiegeschiktheidskaarten of Waterkansenkaarten naar aanleiding van de
Watersysteemvisie. Deze visies dienen tevens als basis voor
waterhuishoudingsplannen van gemeenten.
Het waterschap concludeert vooralsnog dat de feitelijke invloed vanuit 'het water'
bij allerlei plannen nog veel te gering is. Het instrumentarium voor het waterschap
om 'water als ordenend principe' gestalte te geven is nog vrij beperkt (concept
projectgroep waterbeheerplan). Voorbeelden zijn 'de normeringen voor
stroomgebieden' die worden voorgesteld door de commissie WB21, de
'Waterparagraaf' in bestemmingsplannen en de 'Watertoets' die moet worden
uitgevoerd naar de invloed van ingrepen op het watersysteem.

2.4

Concrete Vraagstukken 'Watersysteemanalyse Reggeen
Dinkel'

Op basis van deze rol heeft het waterschap in eerste instantie drie thema's
onderscheiden waaraan vraagstukken of kansen kunnen worden gekoppeld. De
thema's zijn:
• Het natuurlijk watersysteem
• Ruimte voor water
• Beïnvloeding van het watersysteem
Om bij verschillende deskundigen in het veld te sonderen of de vragen en kansen
die het waterschap per thema heeft geformuleerd aansluiten bij hun beelden is bij
de start van het project een workshop georganiseerd. Hier is de deelnemers per
thema een aantal vragen voorgelegd over de beschrijving van de vraagstukken en
kansen, de volledigheid daarvan en over de maatlat en genoemde bronnen in de
workshopdocumentatie. De resultaten van de workshop zijn in de uitvoering van
het project meegenomen. Een exemplaar van de vragenlijst en een beknopt verslag
van de workshop (inclusief de deelnemerslijst) is opgenomen in de Technische
bijlage.
In een tweede instantie is binnen de groep van deskundigen van het waterschap een
verdere uitwerking gegeven aan de thema~s. Ingegeven door bijvoorbeeld
problemen in de praktijk (bv. hoogwater) en de in het vorige hoofdstuk beschreven
beleidsontwikkelingen, zijn er concrete vraagstukken geformuleerd waar het
waterschap nu en in de toekomst mee wordt (zal worden) geconfronteerd

~
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In de onderstaande hoofdstukken zijn deze vraagstukken weergegeven,
gerubriceerd naar thema's. De gehanteerde thema's zijn:
1. kwaliteit grond- en oppervlaktewater;
2. herstelmogelijkheden terrestrische natuur;
3. herstelmogelijkheden aquatische natuur;
4. stedelijke ontwikkeling;
5. droogte- en natschade in de landbouw (incl. productiebos);
6. wateroverlast en veiligheid;
7. verduurzamen grondwateronttrekkingen.

Op basis van de lijst met vraagstukken is per thema een overzicht vervaa
rdigd van
watersysteemelementen 'op maat' (in de vorm van kaarten/modellen
e.d.) rekening
houdend met beschikbare informatie en middelen. Deze 'watersysteem
kennis op
maat' kan vervolgens ingezet worden om de kansen voor functies als
water,
landbouw en stad/infra en natuur te bepalen vanuit het perspectief van
het (weer)
meer aansluiten bij, dan wel gebruikmaken van het natuurlijke functio
neren van het
watersysteem. Beantwoording van diverse vragen kan dus plaatsvinden
in andere
kaders zoals Onderhoudsbeheersplannen en Waterdocumenten. Als bijvoor
beeld in
een Waterdocument de kans voor akkerbouw in een gebied duidelijk
moet worden
dient de watersysteemanalyse relevante watersysteemaspecten zoals 'de
invloed op
het functioneren van het watersysteem' en 'effecten op de grondwaterkw
aliteit' te
kunnen aanleveren. Opgemerkt wordt dat sprake kan zijn van vergelijkbare
vragen
onder verschillende thema's; de watersysteemanalyse kan per slot meerde
re doelen
dienen.
In het volgende hoofdstuk worden de vragen per thema nader benoem
d en
toegelicht. In de Technische bijlage worden de basiskaarten beschreven
die voor
het beantwoorden van de kaarten dienen te worden vervaardigd.
Kwantiteitsaspecten zijn impliciet meegenomen in de thematische beschr
ijvingen
als 'droogte- en natschade in de landbouw' (thema 5) en 'wateroverlast
en
veiligheid' (thema 6). De gehanteerde thema's dienen als 'kapsto k' voor
de analyse
van vraagstukken; volledigheid van de vraagstukken is echter belangrijker
dan de
gehanteerde indeling in thema's.

~
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3

Ruimtelijke systemen

Algemene basisinformatie voor de beantwoording van de meeste thematische
vragen zit in de ruimtelijke begrenzing van de grondwatersystemen en de
(sub )stroomgebieden_ Hoewel deze kaarten niet direct het antwoord vormen op
een
van de concrete vragen van het waterschap behoren zij wel tot de basiskaarten
waarop verschillende antwoorden zijn gebaseerd_ Deze kaarten zullen daarom
als
eersten worden beschreven en later, op de verschillende plaatsen bij de
behandeling van de concrete vragen, wordt hiernaar verwezen_

3.1

Wat zijn de begrenzingen van de grondwatersystemen en de
(sub)stroomgebieden?

De grondwatersystemen en (sub)stroomgebieden brengen een ruimtelijke ordenin
g
aan in het beheergebied van het waterschap. Door het vaststellen van deze
eenheden kunnen bepaalde vragen worden gericht op een specifiek gebied. Een
grondwatersysteem kent namelijk een of meerdere ingangen (infiltratiegebieden)
en uitgangen (kwelgebieden), maar daartussen is het een min of meer gesloten
systeem. Voor het oppervlaktewater geldt dat een sub-stroomgebied in sterke
mate
wordt beïnvloed door een stroomopwaarts gelegen sub-stroomgebied, maar slechts
in beperkte mate door het stroomafwaarts gelegen stroomgebied.
Bij de vragen die in de hierna beschreven thema's worden uitgewerkt wordt op
verschillende plaatsen gerefereerd aan de grondwatersystemen- en
stroomgebiedenkaart om de ruimtelijke relaties aan te geven. Voor de duidelij
kheid
en om praktische redenen wordt in de onderstaande paragrafen ingegaan op de
vervaardiging en eigenschappen van deze kaarten, zodoende kan bij de overige
thema's hiernaar worden verwezen.

3.2

Grondwatersystemen

De hydrologische samenhang tussen verschillende delen van het beheergebied
wordt aangegeven op de Grondwatersystemenkaart (fig. 11). Onderscheiden
worden:
• Infiltratie-, intermediair- en kwelgebieden.
• Systeemgrenzen en stroombanen (LHS, schaal1 : 250.000, TNO 1996).
• Gedwongen systemen als gevolg van waterwinning (o.a. gegevens van de
WMO).
• Waterlopen en vennen, met indicatie van drainerendlinfiltrerend.
Beschikbare gegevens omtrent de stroombanen, floxen, reis- en verblijftijden
zullen nader gedetailleerd moeten worden op basis van een grondwaterstromingsmodel (specificaties hiervan worden in de bijlage beschreven).
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Grondwatersysteembegrenzing in Twente (LHS, schaal]: 250.000, TNO
1996)

Voor de kwelgebieden worden verschillende typen aangegeven. V oorbeelden
hiervan afkomstig uit Noord-Brabant zijn afgebeeld in figuur 12 (Watersystemen
in Beeld, TNO, 2000). Voor de situatie in Twente zullen de voorkomende typen
nog nader moeten worden gedefinieerd. De kwelwaterkwaliteit wordt daar waar
bekend aangegeven in de categorieën atmoclien (regenwaterachtig) en lithodien
(grondwater verzadigd met oplosbare stoffen) volgens de classificatie van van
Wirdum (1991).

')ost-Nedert<~nd

TNO-rapport

NITG 01-118-B

23

'!;'~~

,~

~
19 Relaties en stroomrichtingen tussen
inflltratlo cm kwel

.
. _ .,, .3,·- .-ooo - . . - . - v - _ .",.._

- ·'--ltC""'""'"-

--~-~ r --·~

Figuur 12

Voorbeeld van een grondwatersysteemkaart van de Provincie Noord
Brabant. Deze kaart is op basis van GIS bewerkingen gemaakt en laat de
kwel, en infiltratiegebieden zien. Grondwatersysteemgrensen en (niet
berekende) stroombaanrelaties (Watersystemen in Beeld, TNO, 2000).
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Kweltypen binnen de provincie Noord-Brabant (Watersystemen in Beeld,
TNO, 2000).
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3.3

Oppervlaktewater

De hydrologische samenhang tussen verschillende delen van het oppervlaktewater
binnen beheergebied wordt aangegeven op de Stroomgebiedenkaart Binnen de
watersysteemanalyse zal uit de reeds bestaande kaarten (figuur 14a en b), met
toevoeging van nieuwe gegevens, een definitieve aan het grondwatersysteem
gekoppelde kaart worden gedestilleerd.
Er wordt onderscheid gemaakt in vrij-afwaterende gebieden, de zogenaamde
stroomgebieden, en de afwateringsgebieden die via een of meerdere kunstwerken
(eveneens op kaart weergegeven) afwateren. De hoofdindeling voorziet in het
stroomgebied van de Regge, de Dinkel, de Twentekanalen en een deel van het
Vechtstroomgebied. De Twentekanalen vormen een kunstmatig aangelegd
systeem, terwijl de andere (oorspronkelijk) natuurlijke stroomgebieden zijn. Voor
de begrenzing van de stroomgebieden zal ook over de lands- en waterschapsgrens
worden gekeken, dit geldt met name voor het Dinkel-stroomgebied. Substroomgebieden kunnen worden bepaald voor die stroomgebieden/waterlopen
waaraan een specifieke functie, zoals natuur is gekoppeld. Welke gebieden
afzonderlijk als sub-stroomgebied zullen worden onderscheiden is afhankelijk van
het belang van deze stroomgebieden.
•...-•z
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Stroomgebiedenkaart beheergebied Reggeen Dinkei (Wateratlas Overijssel,
Provincie, 2000).

TNO-rapport

NITG 01 - 118-B

26

kaart 8 stroo mgebieden Elsgraven (oud en nieuw) en hoog en laag gebied

N
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A
Figuur 14b

waterschap Reggeen Dinkei
afdeling Beleid Onderzoek en Advies

jun i 2001

~ L~Z4J ~
~ l~f

Stroomgebied volgens grondwatermodelstrudie 'Waterbezwaar van de hoge
(bos)gronden' (kaart 8, Monincx et al., waterschapReggeen Dinkel2001)
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4

Thema kwaliteit grond- en oppervlaktewater

De bodem is in grote delen verzuurd, vermest en verdroogd. Door uitspoeling
van
meststoffen (stikstof en fosfaat) , maar ook van zware metalen en organische
microverontreinigingen (afkomstig uit chemische bestrijdingsmiddelen), is ook
het
grond- en oppervlaktewater op veel plaatsen vervuild . De verspreiding van deze
stoffen is nadelig voor een gezond leefmilieu, natuurwaarden en de drink- en
industriewatervoorziening. In het landelijk gebied is de landbouw de belangr
ijkste
veroorzaker van de verzuring en vermesting. Ook de lozingen van riool- en
afvalwater uit de stedelijke gebieden zijn een zware last voor de relatief kleine
oppervlaktewateren. Andere belangrijke bronnen van de verontreiniging van
grond- en oppervlaktewater is de bebouwing en het verkeer (m.n. zware metalen
en
PAK' s). Tot slot zijn er de puntverontreinigingen zoals (voormalige) vuilstor
ten,
weg- en erfverhardingen met zinkassen en slakken , riooloverstarten en lozing
van
effluent van industriële zuiveringsinstallaties. Tenslotte wordt het Dinkei systeem
ook negatief beïnvloed vanuit het Duitse stroomgebied.

4.1

Waar liggen afkoppelings-/infiltratiemogelijkheden in zowel
stedelijk als landelijk gebied?

Afkoppelen van hemelwaterafvoer van het riool voorkomt dat schoon water
nodeloos wordt gemeng d met verontreinigd water en dat het wordt onttrokken
aan
het watersysteem. Het reduceert tevens het aantal overstorten en de efficiëntie
van
de RWZI's .
Er wordt ervan uit gegaan dat het in principe duurzaam is voor het watersysteem
om het door het verhard gebied onderschepte hemelwater ter plekke te laten
infiltreren. Dit met de kanttekening dat de verontreinigingsgraad van het verhard
oppervlak bepaalt of het water voldoet aan de normen voor infiltratie.
Afkoppelen speelt met name in het stedelijk gebied, gezien het grote verhard
e
oppervlak gaat het hier om significante hoeveelheden water met een duidelijke
invloed op het watersysteem. In het landelijk gebied de invloed op het
watersysteem vaak gering. Vaak gaat het daar om individuele oplossingen.
Door kaarten met de infiltratiemogelijkheden te koppelen aan bestanden zoals
de
~erdrogingskaart kan gezocht worden naar win-win situaties
.

"""-~

De Infiltratiemogelijkhedenkaart (Afkoppelingsmogelijkheden) geeft aan waar
de
infiltrat
iemogelijkheden gunstig zijn en afkoppeling mogelijk is. Daarnaast duidt
0
(Vv~aanw~zi~hei~ van oppervlaktewater op lozingsmogelijkheden. De geschik
theid
0\.
'\,. ~ voor mflltratie neemt toe naarmate de doorlaatfactor van de deklaag groter is, de
~
.~\~ dikte van de deklaag geringer is en het doorlatendvemogen van het eerste
C
" watervoerend pakket groter is. De hindemis van een slecht doorlatende deklaag
@
t>Jv~
kan eventueel worden overkomen door infiltratie onder de deklaag (bijv.
~Q)J- l
permeobuizen of ondergrondse infiltratieblokken). Hierbij geldt dan nog steeds
dat
hoe dunner de deklaag hoe gunstiger.
~J
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Van deze 4 grootheden worden afzonderlijke basiskaarten gemaakt die als contourof gridkaarten kunnen worden gepresenteerd. Deze kaarten kunnen op
verschillende wijzen worden gecombineerd, eventueel met toekenning van
gewichtsfactoren. Zo is in Blauwdruk Oost Nederland (Grontmij & Alterra, 2001)
een gewogen methode beschreven om afkoppelingsmogelijkheden te classificeren,
de toegepaste wegingsfactoren zijn hierbij vaak beleidsbepaald. Binnen de
Watersysteemanalyse is het niet de bedoeling dit soort beleidskaaften te
produceren, dit project beperkt zich tot het maken van basiskaarten die aan kansenof geschiktheidkaarten ten grondslag liggen.

4.2

Waar liggen verzurings-, vermesting-, en uitspoelingsgevoelige
gronden?

De problematiek van vermesting en uitspoelingsgevoelige gronden wordt in
verschillende stappen benaderd. Allereerst de gevoeligheid van de bodem,
vervolgens de belasting van de bodem (direct en indirect) en ten slotte de
risicokaart die een synthese is van de gevoeligheid en belasting.
Belasting voor verzuring en vermesting wordt met name veroorzaakt door
mestgiften en bekalking die in verband met landbouwactiviteiten plaatsvinden.
Vooralsnog wordt bij de belasting van de bodem geen onderscheid gemaakt tussen
de verschillende vormen van landbouw, er wordt uitgegaan van één algemene
categorie landbouw. De haalbaarheid om binnen de landbouw verder onderscheid
te maken zou in een apart onderzoek vastgesteld moeten worden. Hiervoor is met
~
name de beschikbaarheid van gegevens (LEI, CBS etc.) of de nauwkeurigheid van
afgeleide gegevens bepalend. Voor verzuring is het bodemtype bepalend voor de]'"iJ$P
zuurklasse, hier is het juist de invloed van de landbouw (bekalking) die het
probleem vermindert.
De verzurings-, vermesting-, en uitspoelingsgevoelige gronden worden normaliter
aangegeven op basis van de bodemkenmerken. Dit betreft de met name de
bovengrond. Wat er zich daarna in het grondwater afspeelt (transport en
reactiviteit) wordt daarmee niet geadresseerd. Momenteel bestaan er nog geen
uitgewerkte methoden om de gevoeligheid van de ondergrond/grondwater vast te
stellen. Wel wordt hier op verschillende plaatsen een eerste aanzet toe gegeven (o.a
bij de drinkwaterwinning in Holten in het kader van een SKB-project (stichting
kennistransfer bodem) uitgevoerd door de WMO, Iwaco en TNO-NITG) . De
watersysteemanalyse richt zich in principe op de bodemkaart, maar voor de
toekomst is het nuttig de resultaten van het bovengenoemde (en eventuele analoge
projecten) te volgen. Tenslotte is het ook voor het waterschap van belang het
gedrag in het grondwater te kennen en te kunnen voorspellen.
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4.2.1
Verzuringsgevoelige gronden
Verzuringsgevoelige gronden kunnen op basis van de
bodemkenmerken worden
aangegeven. Onderzoek heeft uitgewezen dat bodemken
merken en de geschiedenis
van het landgebruik de belangrijkste factoren zijn die
de verzuring bepalen.
Natuurgebieden laten de hoogste verzuring zien, omda
t landbouwgebieden bekalkt
worden. Grondwatermeetnetten laten regelmatig hoge
concentraties zien van
bijvoorbeeld chroom en zink onde r natuurgebieden
hetgeen een indicatie is voor
het vrijkomen van metalen onder invloed van een lage
pH. Bij omzetting van
landbouwgrond naar natuur zal door stopzetten van
de bekalking op den duur een
verzuring kunnen ontstaan.
4.2.2
Nitraatuitspoeling Risicokaart
Deze kaart is opgebouwd uit een gevoeligheids- en
een belastingskaart.
De gevoeligheid van de bodem voor nitraatuitspoelin
g wordt in de eerste plaats
bepaald door de doorlatendheid van de bodem (vand
aar dat dit met name op de
zandgronden een rol speelt). Nitraat bindt zich slech
t, lost makkelijk op in water en
spoelt daarom makkelijk uit. Nitraat kan wel worden
gereduceerd door organisch
materiaal of pyriet (ijzersulfiden) waardoor de gevo
eligheid afneemt. De meest
gevoelige gronden zijn bijvoorbeeld de humusarme
zandgronden met watertrap lil
en hoger.
Van de bodembelasting is slechts globale informatie
beschikbaar. Bovendien is de
belasting relatief dynamisch ten opzichte van de bode
mgevoeligheid (door
wisselend landgebruik en variabele factoren die van
invloed zijn op bijvoorbeeld
de mestgift). Indirecte belasting, de atmosferische depo
sitie van vermestende en
verzurende stoffen zijn bekend in mol/ha/jaar in raster
s van 5 x 5 km (RIVM).
De Risicokaart voor nitraatuitspoeling wordt verkregen
door de Gevoeligheids- en
Belastingkaart te combineren. Gegevens uit het grond
waterkwaliteitsmeetnet
zullen dienen om de resultaten te verifiëren. De ervar
ing leert dat de pH metingen
uit het bodemkwaliteitsmeetnet geen betrouwbare infor
matie voor dit doel oplevert.

4.2.3
Fosfaatuitspoeling Risicokaart
In tegenstelling tot nitraat kan fosfaat zich goed binde
n aao de bodemdeeltjes. De
bindingscapaciteit is groter bij de beschikbaarheid van
ijzer, aluminium, kalk,
kleimineralen, organische stof en een lage grondwater
stand. Bij een verzadiging
van de bodem zal fosfaatdoorslag optreden. Volgens
het concept-protocol van de
TCB is een verzadigingsgraad tot 25% op GHG (of
lm -mv indien GHG zich
dieper bevindt) aanvaardbaar. Daarboven wordt het
risico van uitspoeling te groot.
Gevoeligheid voor uitspoeling wordt bepaald door bodem
type, grondwatertrap en
verzadiging. Ook deze kaart is opgebouwd uit een gevoe
ligheids- , een
verzadigheids-, een belastingskaart.
Voor de Fosfaatverzadigingskaart is de historie van
het landgebruik van belang. De
beschikbare informatie geeft echter slechts een indic
atie van de risicogebieden, en
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hebben een globale waarde. Het is ter overweging of er een parallelproject moet
worden gestart waarin de verzadigingsgraad nauwkeuriger zou moeten worden
bepaald. Dit zou kunnen bestaan uit gerichte metingen in het veld. Basis hiervoor
kan de hier vervaardigde kaart zijn.
Met betrekking tot de bodembelasting kan alleen worden aangegeven of een
bepaald gebied wel of geen functie landbouw heeft. Verder onderscheid kan niet
worden gemaakt.
De Risicokaart voor fosfaatuitspoeling wordt afgeleid uit de combinatie van de
Gevoeligheids- en Belastingkaart. De risico 's worden in verschillende
zwaartecategorieën aangegeven.

Reactiviteit ondergrond
4.2.4
Om het effect van de uitspoeling naar het grondwater verder te kunnen volgen bij
transport door de ondergrond is kennis nodig van de samenstelling van de
doorstroomde pakketten, de reactiviteit daarvan, de stroombanen, fluxen en de
reistijden. Op basis van deze gegevens is een uitspraak te doen over de
consequenties van de uitspoeling naar het grondwater voor het watersysteem. In
figuur 17 is in een profiel de grondwaterkwaliteit weergegeven.
In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat de verplaatsing binnen het
grondwatersysteem tientallen tot honderden jaren kan duren, waarbij ondertussen
mogelijk afbraak of vastlegging van de verontreinigingen optreedt. In het
oppervlaktewatersysteem gaat de verplaatsing veel sneller en vindt minder afbraak
of vastlegging plaats. Afhankelijk van de problematiek kan men voorkeur voor een
van beide situaties hebben.
Een eerste indicatie van het type gebied waarmee men heeft te maken kan worden
gegeven met behulp van een indeling in homogene gebiedstypen. Dit zijn gebieden
met een bepaald hydrologisch kenmerk (kwel, infiltratie of intermediair) , een
bodem/ondergrondprofiel en een vorm van landgebruik die de belasting weergeeft.
Momenteel wordt in verschillende onderzoeken gewerkt aan een praktische
methode om het gedrag in grondwater te voorspellen. Over de precieze processen
en verplaatsing van verontreinigingsfronten zijn echter nog wetenschappelijke
discussies gaande.
Gegevens kunnen m.b.v. numerieke modellering worden bepaald (reistijden, fluxen
en stroombanen). De reactiviteit wordt per modellaag (deze kan eventueel uit
meerdere geologische eenheden bestaan) afgeleid uit de globale kenmerken
omtrent de samenstelling van de geologische eenheden (bijvoorbeeld aanwezigheid
kalk, pyriet etc.). De basisgegevens hiervoor zijn afkomstig uit de database van
TNO-NITG waarin alle boorbeschrijvingen zijn opgenomen.
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Door de modell agen een reactiviteit toe te kennen is met behulp van
het
verplaa tsingsg edrag te bepale n welke pakket ten worden doorstr oomd.
Op basis van
de verblijftijd en de lengte van het doorstr oomde traject zou het effect
op de
grondw aterkw aliteit kunnen worden vastgesteld. Toepas sing voor
de
Waters ysteem analys e vanRe ggeen Dinkei is nog niet aan de orde.

4.3

Waar liggen 'lozingsgevoelige wateren'?

De lozings gevoel ige watere n zijn die watere n die kwetsb aar zijn voor
verontr einigin gen en bedreig d worden door (punt)lozingen. Kwetsb
aarheid volgt
uit functie of waarde ring van de waterlo op (bijvoo rbeeld waterparels).
Lozing sgegev ens uit rappor ten etc. (Bijvo orbeeld het projec t 'Proble
emstof fen'
(WRD /Riza, 1993), waarin vrijgeg even heffing sgegev ens (debieten,
concen traties
in CZV en N-Kjeh ldahl) niet direct publie k toegan kelijk zijn, wel
zijn de gegevens
in bewerk te vorm beschik baar.
Een Lozing enkaar t met de (punt)l ozinge n, aangeg even op locatie met
toevoeging
van het type van lozing, brengt de situatie in beeld. De ernst van de
lozing wordt
gerelat eerd aan de samens telling van de lozing en de hoevee lheid ten
opzich te van
het debiet van de waterlo op waarop wordt geloosd.
De Lozing sgevoe lige Watere n Kaart geeft de wateren weer die kwetsb
aar zijn
(Waterparels). Boven dien worden de locatie s van de 'Blauw e knoopp
unten'
(beleid smatig gekoze n monito ringspo nten en referen tiewaa rden voor
waterk walitei t en kwanti teit) aangeg even.

4.4

Wat is de hydrologische samenhang tussen gebieden in verband
met stoftransport?

De hydrol ogisch e samenh ang tussen versch illende delen van het beheer
gebied
wordt aangeg even op de Grondwatersystemenkaart en de Stroom
gebiedenkaart
(zie vorig hoofdstuk). Door de kaarten met betrekk ing tot de waterk
walitei t in
combin atie met deze kaarten te gebrui ken wordt de ruimte lijke relatie
van de
risico's of kansen zichtbaar. Zo wordt bijvoo rbeeld duideli jk welke
overstorten of
waar de vennes ting een proble em vormt en voor welk deel van het
watersysteem.
Scenar io's kunnen met behulp van het modeli nstrum entariu m worden
doorge rekend (strom ingsmo del en grondw atermo del).
In combin atie met de kwetsb are gebied en, die extra voorwa arden aan
het
waters ysteem stellen, kunnen risico's of mogeli jkhede n in beeld worden
gebracht.

,___
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Voorwaardenscheppende ofwel waterkwaliteitsafbankelijke
gebieden

4.5

Natuurgebieden, waterparels , waterwingebieden, aardkundige waarden en
archeologische vindplaatsen zijn voorbeelden van gebieden met een functie die
voorwaarden stelt aan de beschikbaarheid van waterkwaliteit en -kwantiteit.
Positionering binnen de grondwatersystemen en stroomgebieden geeft aan welke
ruimtelijke relaties de kwetsbare gebieden hebben (door welke waterstromen
worden zij kwantitatief en kwalitatief gevoed, en waar komt het vandaan en welke
route hebben ze afgelegd) .Met behulp van het stromingsmodel kan worden bepaald
door welke stroombanen het gebied wordt beïnvloed.

Wat zijn drainerende/infiltrerende waterlopen en welke
herkomst/bestemming heeft dit water?

4.6

Op basis van hydrologische systeemkennis en het verschil tussen
oppervlaktewaterpeilen, grondwaterstanden en stijghoogten (le WVP) en de
maaiveldhoogten wordt vastgesteld welke waterlopen infiltrerend dan wel
drainerend zijn (fig. 15).
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Figuur 15

Infiltrerende en drainerende waterlopen. Voorbeeld uit de geprojecteerd op
de kwel- en infiltratiegebieden via Brabant (TNO, 2000)
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Deze resultaten worden aangevuld/gecontroleerd op basis
van veldwaamemingen.
Voor de peilen wordt uitgegaan van de stuwpeilen, en voor
de ongestuwde
trajecten van de bodemhoogte plus een zekere waterdiepte
(bijv. 0,1 tot 0,2 meter).

4.7

Wat is de natuurlijke of referentiegrondwaterkwalitei

t?

De referentiegrondwaterkwaliteit zou kunnen fungeren als
normstellend kader. De
classificatie zou eigenschappen als: zoutgehalte, kalkverzad
iging, pH en
redoxtoestand kunnen omvatten. Er bestaat momenteel echte
r geen methode om de
referentiegrondwaterkwaliteit (grondwaterkwaliteit die van
nature aanwezig was)
te bepalen.
De huidige grondwatersamenstelling is een mengsel van
het oorspronkelijke
formatiewater met inftltratiewater, dat door chem ische reacti
es met het
korrelskelet van de ondergrond verder is beïnvloed; al met
al een complexe
geschiedenis.
Om een kwalitatieve uitspraak te doen omtrent de oorspronke
lijke of
referentiegrondwaterkwaliteit zou de historie moeten worde
n ontrafeld op basis
van de samenstelling van het water (kwel, drainagewater
en regenwater), het
korrelskelet (kalkhoudend, pyriethoudend etc), de vegetatie,
de historisch fysisch
geografische omstandigheden, het landgebruik en bodem
type. Het uitwerken van
deze vraagstelling vergt echter een separate (fundamentele)
studie. Belangrijk
risico hierbij is de haalbaarheid van betrouwbare resultaten.

Op basis van grondwaterkwaliteitsmetingen (o.a provinciale
kwaliteitsmeetnet,
gegevens bij RNM ) is wel in kaart te brengen wat de huidig
e grondwaterkwaliteit
is. Uit deze metingen is af te leiden welke delen van het
grondwatersysteem
antropogeen beïnvloed zijn. Ook kan met behulp van dateri
ngen op basis van
tritium en helium isotopen de ouderdom van het grondwater
worden vastgesteld,
waaruit de verplaatsingsnelheid van bepaalde verontreini
gingen kan worden
afgeleid.
Er zijn verschillende classificaties of ordeningen waari n
het watertype kan worden
ondergebracht (van Wirdum, Stuyfzand en recent Broer s
(TNO, 2001)),
afhankelijk van de doelstelling van de indeling kan voor
een classificatie of
ordening worden gekozen. De resultaten kunnen in de vorm
van dwarsdoorsneden
(profielen) en kaarten zichtbaar worden gemaakt (fig. 17).
Globa al kan er een indeling worden gemaakt van de versch
illende typen
ondergrond op basis van de reactieve bestanddelen van de
ondergrond. Hieruit is te
bepalen waar kalkrijke, pyriethoudende of non-reactieve
lagen voorkomen. Dit kan
als basis dienen voor de voorspelling/verwachting van grond
waterkwaliteit en
resultaten van de chemische interactie met de ondergrond
.
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4.8

Wat zijn sturingsmogelijkheden van het
oppervlaktewatersysteem?

Sturing van het oppervlaktewatersysteem kan op verschillende manieren.
Allereerst door in- en uitlaat van water (zie kaart Aanvoergebieden en
inlaatpunten). Daarnaast zijn ingrepen t.b.v. berging en retentie van invloed op de
afvoerkarakteristiek van het oppervlaktewater (zie betreffende kaarten). De
waterkwaliteit wordt beïnvloed door de lozingen en de bemesting beide fenomenen
zijn op kaart weergegeven. Voor mogelijkheden de effecten van bepaalde
maatregelen te simuleren wordt verwezen naar het rapport van HKV (2001) waarin
het stromingsmodel wordt beschreven.

4.9

Waar liggen mogelijkheden voor zand-/slibvangen ter
beheersing van dichtslibbing/herverontreiniging watergangen?

Zand en slibvangers worden aangebracht in die gebieden van waterlopen waar een
gradiëntovergang optreedt van hoog naar laag. De aanwezigheid van een stuw
benedenstrooms is een extra voordeel. Verbreding of verdieping van de beek is
noodzakelijk met consequenties voor het ruimtebeslag. Naast de optimale locatie
bepaalt ook het sedimenttransport de noodzaak voor een slibvanger. Dit
sedimenttransport hangt samen met de erosiegevoeligheid van een gebied.
Overigens zou ook in het geval dat verontreinigd slib van buiten het beheergebied
binnenstroomt kunnen worden gekozen voor een slibvang. Hiervan zijn
voorbeelden bekend aan de Belgisch - Nederlandse grens in de provincie NoordBrabant. De hier beschreven kaart is daar niet op gericht.
Ten behoeve van deze problematiek wordt een kaart gemaakt van de Mogelijke
Zand- en Slibvangers locaties en van de Erosiegevoeligheid.

I

I

_\
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5

Thema herstelmogelijkheden terrestrische natuur

Een deel van het areaal natuurgebied in Twent e is verdroogd door verlagi
ng van
grondwaterstanden en afname van kwelstromen. Water dat in natuurg
ebieden nog
aanwezig is, heeft veelal niet meer de gewen ste kwaliteit. De oorzak
en van
structurele verdroging (niet door een zeker droog jaar) kunnen zijn: de
versnelde
ont- en afwatering van stedelijke- en landbouwgebieden, de toegenomen
verdamping, vervuiling van grond- en oppervlaktewater en de
grondwateronttrekkingen.

5.1

Waar liggen de belangrijkste aangrijpingspunten voor het
realiseren van 'vernatting'?

Vernatting heeft de grootste potentie in oorspronkelijk natte gebieden.
Deze
zoekgebieden bepaal t men aan de hand van historische gegevens, waaron
der ook
de bodemsamenstelling. Het gaat hier primair om herstel van oorspronkelij
k natte
gebieden, meestal voor herstel van de natuur en het vasthouden van
water.
Door vergelijking tussen de referentiegrondwaterstand en de huidige
grondwaterstand kan de mate van verandering (meestal verdroging)
worden
vastgesteld. Dit wordt uitgevoerd voor de GLG, GHG en GVG. Daarna
ast zijn er
verschillende historische kaarten die (en indicatie van) de grondwatersitu
atie
weergeven: de militaire kaarten ca.185 0, en de COLN kaarten ca. 1950
(fig. 16). In
combinatie met de actuele Gt kaart kan uit deze kaarten een ontwikkeling
in de
verdroging van het gebied worden gereconstrueerd. Ongetwijfeld zal
hier de
ontginning van de natte heidegebieden en de verdroging in de beekda
len te zien
zijn.
Met behulp van numerieke modellen kunnen de effecten op de grondw
aterstanden
en kwelfloxen etc. worden doorgerekend (zie paragr aaf 5.4).
Vergelijk van het historisch ontwateringsysteem met huidige ontwat
eringsysteem
geeft een mogelijke oorzaa k van de verdroging weer.
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5.2

Deel van de militaire kaart uit ca. 1850 en de COLN kaart uit ca.1950.

Hoe kan de na te streven grondwaterkwaliteit worden
gekarakteriseerd?

De huidige grondwaterkwaliteit kan geclassificeerd worden met bestaand e
methoden. De klasse indeling wordt op profielen en kaarten (per meetpun t
weergegeven) . Metinge n die duiden op antropogene invloed worden expliciet
gemaakt.
Evaluatie van de grondwaterkwaliteitsgegevens is een omvangrijke klus.
Binnen de watersysteemanalyse wordt gedoeld op het representeren van de
analysegegevens op een kaartbeeld en in profielen. Hierbij kunnen de resultaten
van wateranalyses die digitaal in tabelvorm (spreadsheet) beschikbaar zijn selectief
worden weergegeven. Het onderzoek naar de opzet van een routinemeetnet
waterkwaliteit voor Overijssel en Zuid-Drenthe (DHV , 2000) spreekt onder andere
van vrachten en balansen. Wanneer wordt besloten tot de voorgestelde
meetmethode over te gaan zal dit waardevolle informatie opleveren die op
eenvoudige wijze op kaart kan worden gerepresenteerd waarbij bijvoorbeeld
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koppelingen kunnen worden gemaakt naar landgebruik en substraat per
stroomgebied. Het plotten van de analyseresultaten op kaart en profiel kan met
behulp van een GIS worden gedaan. Eventuele ruimtelijke extrapolaties of
vlakdekkende kaarten zullen op basis van expertkennis moeten worden gemaakt.
Door de geringe gegevensdichtheid zijn geautomatiseerde (statistische)
bewerkingen niet betrouwbaar. Weergave van grondwaterkwaliteit op
dwarsdoorsneden van de ondergrond is zeer informatief (fig. 17), dit soort
illustraties komen echter niet uit het GIS , maar zullen met de hand moeten worden
vervaardigd. Hiervoor zullen enkele representatieve profielen worden gekozen. De
keus wordt gebaseerd op de in beeld te brengen watersysteem onderdelen, de
grondwaterkwaliteitsafhankelijke gebieden en de beschikbare
grondwaterkwaliteitsgegevens.
L.andgebruik
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Figuur 17

Profiel met waterkwaliteitsgegeve ns (TNO, 1996)

Voor specifieke vraagstellingen moeten de analysegegevens, om ze goed bruikbaar
te maken, worden geclassificeerd en geëvalueerd. Welke classificatie (Stuyfzand,
van Wirdum en Broers) is afhankelijk van het doel waarvoorde resultaten worden
gebruikt. Voor karakterisatie van standplaatsfactoren is van Wirdum bijvoorbeeld
zeer geschikt (C.F. van Beusenkom et al., 1990), Stuyfzand en Broers zijn breder
georiënteerd, waarbij Broers een meer procesmatige benadering heeft. De
basisgegevens zijn voor alle classificaties de chemische analyses die in digitale
vorm beschikbaar moeten zijn. Met behulp van macro's zijn deze gegevens in de

-
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verschillende classificaties te presenteren. Ten behoeve van de OGR-na tuur
bijvoorbeeld (Hydrologische bouws teen 4) zullen de verschillende kwelgebieden
een typering krijgen van het kwelwat er (kalkrijk , ijzerrijk etc.).
Zie ook de paragraa f over Referentiegrondw aterkwaliteit onder het hiervoor
beschreven paragraaf 4.7.

5.3

Wat zijn (belangrijkste) sturingsmogelijkheden
grondwatersysteem?

Het grondwatersysteem kan worden gestuurd met behulp van het
oppervlaktewatersysteem. Factoren hierbij zijn peilbeheer, dimensionering
antiafwatering (slootdichtheid, breedte en diepte waterlopen) en landgebruik
(infiltratie en verdamping). Waterwinning is zeker ook van belang , maar meestal
niet als sturingsmechanisme inzetbaar.
De ingreep/effectrelaties zullen met behulp van een model moeten worden
gesimuleerd. De ruimtelijke complexiteit en het instationaire karakter van deze
processe n maken dit noodzak elijk.

5.4

Wat is het effect van 'vernatting' op het functioneren van het
watersysteem?

Het effect van vematting op het functioneren van het watersysteem is ruimtelijk en
temporeel variabel. De speidingslengtekaarten geeft een statisch (theoretisch)
bereik van het effect van de vemattingsmaatregel. Maar het proces van vematting
vraagt bij uitstek om een numerieke benadering. Figuur 18 laat het effect van
ingrepen in de waterhuishouding zien binnen het Merkske stroomgebied.
Maatreg elen zijn peilopzetten en slootdiepte verhogen (TNO, 2000). Op basis van
zo ' n model is voor elke realistisc he vemattingsactie het effect te bepalen op
factoren als de verandering van systeemgrenzen, fluxen , grondwaterstanden etc.

1
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Effect op grondwaterpeil door ingrepen in de waterhuishouding binnen het
Merkske stroomgebied. Maatregel is slootdiepte verhogen (TNO, vd Aa, de
Louw, Stuurman, 2000).
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Grondwatermodel
van
Met behulp van het grondw atermod el kunnen scenario ' s worden doorgerekend
bepaald e maatregelen. In eerste instantie wordt een bepaald e vematting
' aangebr acht' zonder dat de oorzaak van vematti ng ter sprake komt
Variabelen die hiervoo r in het model worden aangepa st zijn:
e Opperv laktewa terpeil
pen en
• Dimens ionering ont/af~aterin~ (slootdichtheid , breedte en diepte waterlo

drainage) ~ lP 0--' o)\ç<Ud\u~~ ~ o.t-~

•

uQ.....-

\Q:~.vv~.J.1tv-

1

_\
5\1 '?

Landge bruik (infiltratie en verdamping).

Effecten van de ingrepe n worden weergeg even op kaarten :
kaart
• GHG en GLG ten opzicht e van de actuele waarden . Ook kan een verschil
worden geprodu ceerd (GHG.c'"''1 - GHGmodcl)
tieve
• Kwelflux mm/dag (de vergroting van de kwelflux heeft ook een kwalita
gedaan.
verandering tot gevolg. In volume kan hier een uitspraak over worden
De grondw aterkwa liteit maakt verder geen onderde el van het model uit.

Reizende WaterConserveringsModel
Voorge steld wordt locale effecten te bereken en met behulp van het RWCM
(reizende waterconserveringsmodel) Dit is een eenvoud ig model dat voor een
bepaald e locatie het effect van oppervlaktewaterpeilverhoging (door stuw of
hermeander), slootafstandsverandering of gewasv erander ing is op het
grondwaterpeil. Direct daaruit volgt het vochttekort, de wegzijging, de
oppervlaktewaterafvoer, de berging , de waterconservering en het beïnvloedde
oppervl ak (fi g. 19). Het model werkt voor een beperkt gebied in de directe
n locale
omgevi ng van de maatregel. Wel kan door samenv oegen van grote aantalle
bereken ingen een inzicht worden verkregen van een regio naal beeld.
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Reizende WaterConserveringsModel
a) op basis van ondergrond model wordt het effect van een stuwmaatregel op
het grondwaterpeil tegen de tijd uitgezet
b) het oppervlak waarover de peilveranderingen optreden alsmede de mate
waarin

De basis gegevens voor dit (modflow)model bestaan uit:
• De ondergrond (dikte, horizontale doorlaatfactor, verticale doorlaatfactor,
bergingscoëfficient).
• Grondwateraanvulling (neerslag, verdamping)
• Oppervlaktewater (maai veldhoogte, slootafstand en -helling,
wateraanvoermogelijkheid en peil. Slootdimensies worden standaard gekozen)
Het model is met succes toegepast in het Benelux-middengebied bij een Europees
waterconserveringsproject (de Louw et al., 2001) . De beperking zit met name in de
regionale ruimtelijke afhankelijkheden die niet worden meegenomen.

5.5

Waar liggen kansen voor herstel natuurlijke kwelstromen?

Door vergelijk van de huidige met de historische kwelgebieden is af te leiden waar
de kwelgebieden verloren zijn gegaan. Voor herstelmogelijkheden dienen de
corresponderende infiltratiegebieden te worden vastgesteld. Door kennis van de
ruimtelijke relaties tussen de verschillende eenheden kan globaal worden
aangegeven door middel van welke waterhuishoudkundige ingrepen de kweldruk
kan worden hersteld. Op basis van deze concepten moeten de relevante scenario 's
voor ingrepen, met behulp van een hydrologisch model op hun effecten worden
doorgerekend. De ruimtelijke hydrologische relaties zijn vaak te complex om op
basis van de grondwatersystemen kaart vast te stellen.
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Kweldrukherstel alleen is niet altijd voldoende. Het ontwateringsstelsel in de
kwelgebieden is ook van belang. Diep ontwaterende sloten kunnen de kwel die
optreedt voor een belangrijk deel afvangen en afvoeren. Hierdoor zal de natuur niet
van het kwelwater kunnen profiteren.
Informatief hierbij is een kaart met de onderverdeling in kweltypen: bijvoorbeeld
kwel aan maaiveld, kwel in sloten, binnendijkse kwel etc (fig 20) . Deze gegevens
zijn met name op basis van expertkennis gebaseerd en zullen specifiek voor
Twente worden vastgesteld.
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Figuur 20

Verschillende mogelijk voorkomende kweltypen.
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5.5.1

Kaart Historische/Referentie Kwelgebieden

Uit verschillende datatypen worden de historische kwelgebiede
n gereconstrueerd:
• Bodemtypen zijn hier eveneens een indicatie voor de vochtk
lasse en daarmee
voor kwelgebieden. Zie beschrijving in 5.1.1 over de relatie bodem
type en de
gerelateerde kwelkans.
• De kwelgebieden uit ca. 1850 worden op basis van de toenm
alige Militaire
Kaart gereconstrueerd. Met behulp van de hoogtekaart, de bodem
kundige kaart
en expert kennis wordt op basis van het huidige grondwatersysteem
een
kwalitatieve indicatie van de historische systemen worden gemaa
kt.
• Op de C.O.L.N. kaarten (TNO-COLN; Freeve, 1958), die de
situatie rond 1950
weergeven, zijn de toenmalige natte gebieden met grondwaters
tand op 70 en
40 cm onder maaiveld in kaart gebracht. Op basis van de huidig
e
grondswatersystemen en deze gegevens is een beeld af te leiden
in welke mate
de verdroging zichtbaar is geworden.
• Het FLORIVON-bestand herbergt de floragegevens in Neder
land (1902 1949). Recentelijk is een nieuwe versie verschenen (no. 1) waara
an de
historische gegevens van de periode voor 1970 zijn toegevoegd.
Op basis van
de typische floravoorkomens zijn indicaties voor kwelgebieden
af te leiden. Bij
de Landelijke systeemanalyse is dit ook met succes toegepast (TNO
-GO,
1996). Deze kaart wordt binnen het GOOR project volgens de
methode van
Noord Braba nt gemaakt.

5.6

Hoe hangen gebieden samen, bv. 'intrekgebied' behorende bij
kwetsbare functies als terrestrische natuur?

Een indicatie van de intrekgebieden zijn af te lezen van de
Grondwatersystemenkaart en de Stroomgebiedenkaart. Het daadw
erkelijk
berekenen van de ruimtelijk afhankelijkheid tussen een infiltra
tiegebied en een
kwelgebied dient het hydrologische model te worden gebruikt.
Met behulp van de
module die stroombanen berekend is dit vast te stellen. Deze relatie
s zullen op de
Grondwatersystemenkaart worden weergegeven (zie aldaar).

5.7

Hoe uitgestrekt dient het overgangsgebied te zijn rond een
gegeven locatie waarbinnen de vernatting uitdempt

De klassieke manie r om dit te bepalen is met behulp van de spreid
ingslengten. Dit
voldoet om een eerste indruk van de situatie/mogelijkheden te
krijgen.
Bij uiteindelijke plannen is een hydrologisch model een belang
rijke aanvulling
omdat daar de ruimtelijke en temporele interactie van de versch
illende factoren tot
uiting komt.

5.7 .1

Spreidingslengtekaart

Verschillen in oppervlaktewaterpeilleiden in principe tot een grondw
aterstroming.
Voor een globaal inzicht in de reikwijdte van dit effect (het wegle
keffect) wordt in
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het algemeen aan de hand van de weerstand van het hydrologische systeem de
spreidingslengte berekend.
Spreidingslengtekaarten kunnen worden toegepast voor het vaststellen van een
bufferzone rond een natuurgebied. Ingrepen buiten deze zone hebben geen
significante invloed meer in het natuurgebied. Hierbij wordt de kanttekening
gemaakt dat dit stationaire analytische oplossingen zijn waarbij de parameters geen
ruimtelijke variatie herbergen. De spreidingslengte is een indicatie passend bij een
bepaald type gebied. De gebiedstypering impliceert een sterke schematisatie van de
werkelijkheid.
Zowel voor de Wateratlas van Overijssel (HYBE-systeem) als voor Blauwdruk
Oost Nederland zijn hiervoor kaarten geconstrueerd. In eerste instantie zullen deze
worden overgenomen voor de watersysteemanalyse. Wanneer het
grondwatermodel operationeel is wordt met behulp van stroombaanberekening
deze relatie nauwkeuriger vastgesteld.

5.8

Waar liggen mogelijkheden voor natuur?

Elk natuurdoeltype stelt eisen aan de bodem en de vochtvoorziening. Deze
basisgegevens worden op kaart weergegeven. De vochtvoorziening wordt afgeleid
uit de geactualiseerdeGt gegevens. De bodemkwaliteit wordt uitgedrukt in
zuurgraad en voedselrijkdom, beide afgeleid uit de bodemkaart. Voor Blauwdruk is
hier reeds een indeling gemaakt (Tabel2.16, Blauwdruk, 2000). Kwelgebieden
worden getypeerd door kwelflux en kweltype (zie betreffende paragraaf). De
gradient in overgang in vochtvoorziening en substraat wordt gemaakt op basis van
de bodem- en grondwatertrappenkaart (Blauwdruk, 2000).
Deze exercitie is voor Blauwdruk uitgevoerd en zal voor dit project worden
geactualiseerd op basis van de nieuwe gegevens van de grondwatertrappen en de
uit het model afgeleide kwelfluxen.
Door middel van de koppeling van een tabel met deze gegevens aan de actuele en
referentie grondwatertrappen- en bodemkaart kunnen kaartbeelden worden
gegenereerd van de natuur-ontwikkelingskansen.
Per natuurdoeltype kan op basis van deze gegevens worden aangegeven welke
gebieden in principe aan de specifieke eisen van dat type voldoen. Dit kan als basis
dienen voor een eventuele visie over natuurontwikkeling of -herstel.

'I
i
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6

Thema herstelmogelijkheden aquatische natuur

Oppe rvlak tewa tersy stem en zijn in de loop der
tijd naar de hand van de mens gezet.
Hier door zijn in Twen te stroomgebieden door sned
en en/o f afgek oppe ld door
gegr aven kanalen. Doo r steeds verdergaande ooten afwatering is de
wate rvoe rend beid van beke n in zome rperi oden
beperkt. In de wint erper iode leidt
deze snell e waterafvoer tot lokale wateroverlast/i
nundaties. Ook het normaliseren
(rechttrekken) en kanaliseren van beke n heeft hiera
an bijgedragen. Voor het herstel
van beek syste men is de dyna miek in de afvo er
belangrijk; soms is bepe rking
hierv an nodi g (hogere zomerafvoer, mind er extre
em in winter) soms vergroting
(herstel oorspronkelijke stroomgebieden). Herk
omst van het wate r is belan grijk in
verband met de waterkwaliteit. Daar naas t zijn
morf olog ische aspe cten van belang.
Bij het herst el van de belevingswaarde van beke
n dient rekening te word en
geho uden met het gebiedseigen karak ter (Genius
Loci).

6.1

Wat is het gebiedseigen karakter van beken?

Op basis van studies die recent door het wate rscha
p zijn uitge voer d is het moge lijk
de aqua tisch e natuurwaarden van de beek traje cten
in beeld te bren gen (o.a.
WRD /Eco ques t, 1999; G. Schmidt, 2000 ).
In de selectiestudie van de stromende waterpare
ls (G. Schm idt, 2000 ) zijn 111
beek traje cten beoo rdeel d op hun kwaliteit (zie
voor details het betre ffend e rapport)
deze resultaten kunn en worden weer gege ven op
kaarten.
Uitg aand e van de toegepaste systematiek voor
de selectie van de waterparels kan
de Kaart gebiedseigen karak ter van beke n word
en geproduceerd. De waterlopen
word en in beeld gebr acht met een verdeling in
trajecten conf orm de selectiestudie.
Per traject zullen in verschillende vormen de attrib
uten Hydrologie, Inrichting,
Stoffen en Onde rhou d zicht baar gema akt word
en.

6.2

Waar liggen mogelijkheden voor herstel van oude
meanders
c.q. oorspronkelijke beeklopen?

Voor het vaststellen van mogelijkheden van beek
herst el diene n de huidige en
voor mali ge beek lopen in kaart gebr acht te word
en. Het mees t kans rijk voor herstel
zijn gebie den met nattere gronden, bij voor keur
voormalige natte bodemtypen.
De Kaart Huid ige en Historische Beek lopen is
opge bouw d uit twee lagen, de
huidige beek lopen , dat spreekt voor zich, en de
historische beek lopen . De
Histo risch e lopen word en afgeleid uit de historisch
e grondwatertrappenkaart en
bode mtyp en, deze zijn indic atief voor beek lopen
en vochtige bode mtyp es.
Daar naas t kan op basis van historisch kaartmate
riaal veel infor mati e word en
achte rhaal d en moge lijk een beeld van de beek
loop evolu tie word en vastgesteld
(fig. 21a).
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Figuur 21a

Figuur 21 b

Meandergedrag van Vecht situatie in 1720, 1850 en 1890 (Wolfert et al.,
1996)

Natuurlijk afwateringspatroon vergeleken met het huidige afwateringstelsel
(Tauw, 2001).

urig
Op basis van het AHN hoogtebestand kan de helling van het terrein nauwke
r de
bereken d worden . Op deze manier kan een natuurlijk afwateringspatroon (voo
het
met
huidige maaivel dhoogte n) worden gesimuleerd. Dit wordt vergeleken
huidige afwateringsstelsel. Hiermee worden de door de mens uitgevo erde
beekver legging en of kanalisaties zichtbaar (figuur 21 b).
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6.3

Waar liggen mogelijkheden voor herstel stroomgeb
ieden?

In de loop der tijd zijn verschillende watergangen met elkaa
r verbonden,
afgekoppeld en nieuw gegraven. Dit heeft zijn invloed gehad
op de begrenzing van
de stroomgebieden. Door een reconstructie van de voorm
alige waterlopen (zie
Kaart Huidige en Historische beeklopen, paragraaf 6.2).
De grenzen van de huidige en historische stroomgebieden
gezamenlijk met de
huidige en historische waterlopen worden in een kaart afgeb
eeld om de
veranderingen zichtbaar te maken. Het hoe en waarom van
de aangebrachte
veranderingen in het oppervlaktewaterstelsel zal bron zijn
om eventuele
herstelingrepen te overwegen. Significante maaiveldverand
eringen zullen in
ogenschouw worden genomen.

6.4

Waar liggen kansen om technische voorzieningen
te
minimaliseren of compenseren door waterconserve
ring,
hermeandering, profielaanpassingen etc?

Technische voorzieningen zoals stuwen, verdeelwerken
en 'klinkerprofielen'
worden aangebracht om het waterbeheer in goede banen
te leiden. Dit betreft met
name peilbeheersing en bescherming tegen erosieve werki
ng van het water. Door
waterhuishoudkundige maatregelen kunnen piekafvoeren
worden afgevlakt en
stroomsnelheden vermindert en peilverschillen worden
ingesteld. De maatregelen
kunnen bestaan uit waterconservering, hermeanderlog en
profielaanpassingen.
Hoewel de kwantificering van de effecten van de maatregele
n met behulp van
stromingsmodellen moet worden bepaald, kan op basis
van kaartmateriaal in
principe worden vastgesteld of bepaalde ingrepen moge
lijk zijn. Maatregelen
moeten in het traject bovenstrooms van de technische voorz
iening worden gedaan.

Kwantificeren van effecten van te nemen maatregelen
Nadat op basis van de kaart is vastgesteld welke locatie
mogelijk in aanmerking
komt voor de vervanging van een technische voorzienin
g, zal met behulp van een
stromingsmodel moeten worden bepaald of de waterhuish
oudkundige ingreep
voldoende effect oplevert om daadwerkelijk over te gaan
tot (gedeeltelijke)
verwijdering. Het stromingsmodel dat hiervoor nodig is
wordt beschreven in het
rapport van HKV (200 1).
6.5

'

I

.I

r.
I

Wat zijn na te streven gebiedseigen afvoerkarakterist
ieken?

Het neerslag-afvoermodel zoals beschreven door HKV (2001
) voorziet in een
schematisatie per deelstroomgebied. Per deelstroomgebie
d moeten de
karakteristieken afdoende zijn weergegeven (zoals snelle
of trage component, veel
of weinig bergend, hellend of vlak gebied). Met behulp
van het model kan door het
berekenen van verschillende scenario's worden vastgesteld
wat de
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afvoerkarakteristieken zijn en welke parameters in welke mate daarop van invloed
zijn. Voor de beschrijving hiervan wordt verwezen naar het rapport 'Modeller ing
stroomgebied Regge'. Gevraagde datatypen zijn: gebiedshelling,
grondwaterstanden, geohydrologische karakterisatie, doorlatendheid,
drainageintensiteit, grondgebruik.
Onderscheid kan worden gemaakt in de langzame en snelle afvoerende systemen
(onverharde, verharde gebieden, steil of vlakke gebieden).Kenmerken betreffen het
oppervlaktewater, het landelijk gebied (grondwater en onverzadigde zone) en het
stedelijk gebied (grondwater en diverse rioolstelsels). Op basis van het bodemtype
en landgebruik wordt de verdamping, de bergingscoëfficiënt (max/min) en het
afvoerproces afgeleid.
Dit is een onderzoek op zich. Afhankelijk van de resultaten zal moeten worden
bepaald hoe dit in kaart moet worden gebracht.
Historische gegevens van afvoerkarakteristieken kunnen worden geïnventariseerd
en geanalyseerd. Dit kan inzicht geven in de verandering die is opgetreden door de
ingrepen in het landschap en de waterhuishouding. Wat de uiteindelijke toegepaste
waarde is is afhankelijk van de beschikbare gegevens.

Afvoerdynamiek van beken
De inventarisatie van de beeklopen (G.Schmidt, 2000) heeft de natuurwaarden van
de verschillende trajecten in kaart gebracht. Voor de cenotypen S 1 t/m S4
(bronbeken en bovenlopen) is met name de droogval en fluctuatie in het debiet van
negatieve invloed. Door deze beken op kaart weer te geven is vast te stellen waar
de huidige afvoerdynamiek niet optimaal is.
Maatregelen
Mogelijke maatregelen zijn:
• af-/ontwateringsstelsel aanpassen
• verharde oppervlak afkoppelen en infiltreren
• gewas aanpassen t.b.v. verdampingsfactor
• grondwaterretentie

6.6

Waar liggen kansen voor zand-/slibvangen ter beheersing van
dichtslibbing/herverontreiniging watergangen?

Zie: Mogelijke Zand- en Slibvangers locatiekaart (2.13.1 ).
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7

Thema stedelijke en infrastructurele ontwikkeling

Door het grote aandeel verhard oppervlak, de aanwezigheid van riolering en de
vereiste drooglegging gaat (ondanks verminderde verdamping) in het algemeen een
verdrogende werking uit van de stad naar de omgeving. In natte omstandigheden
komt het regenwater (vergeleken met het landelijke gebied) via overstort van
rioleringen/rwzi ' s snel terecht in het opperv laktewatersysteem . Hierdoor ontstaan
'piekafvoeren' die moeten worden gecompenseerd door tijdelijke berging. Dit om
te voorkomen dat de beschikbare afvoercapaciteit van het oppervlaktewaterstelsel
wordt overschreden. Door overstort van rioleringswater vindt tevens een negatieve
invloed plaats op de kwaliteit van het oppervlaktewater.

7.1

Waar bevinden zich de van nature geschikte gebieden voor
bebouwing?

Het waterschap heeft met betrekking tot dit onderwerp de SOM-kaart (Stedelijke
Ontwikkelings Mogelijkheden) samengesteld (Fig 22). Hierbij is uitgaand van het
watersysteem aangegeven waar mogelijkheden zijn voor stedelijke uitbreiding .
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De Stedelijke OntwikkelingsMogelijkhedenkaart (SOM, waterschap Regge en
Dinkel, 2000)

Beoordeling is uitgevoerd op basis van de volgende thema 's:
1. Stedelijke waterstroom; binnen stedelijk waterstroom
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2. Langjarig gemiddelde grondwaterstanden; Gt met ondiepe grondwaterstanden
zijn ongeschikt (op basis van ontwateringsnormen is 0,7m -M.V.
noodzakelijk)
3. Bodemsoort; de groep van de beekdalbodems en de groep van veen-, klei- &
leemgronden zijn ongeschikt.
Daarnaast zijn op basis van twee sterk aan het watersysteem gerelateerde thema's
voorwaarden gesteld:
1. Aquatische natuur; waterparelstroomgebieden stellen voorwaarden aan
waterkwaliteit en -kwantiteit en inrichting.
2. Drinkwaterwinning. Bestaande intrekgebieden van de drinkwaterwinningen
stellen voorwaarden aan waterkwaliteit en -kwantiteit en inrichting.
Grondwaterbeschermingsgebieden van de WMO sluiten stedelijke uitbreiding
uit.
Bij de drinkwaterwinning wordt de huidige situatie als uitgangspunt gekozen. Dit
wil echter niet zeggen dat die situatie als optimaal wordt gezien. Omtrent de positie
en rol van de grondwaterwinning binnen het watersysteem vindt momenteel een
discussie plaats (zie ook thema drinkwaterwinning).

7.2

Wat is bet effect van 'verstedelijking' op bet watersysteem?

Het effect van verstedelijking zal met behulp van een numeriek model worden
bepaald. Door het simuleren van een 'wandelende stad' kunnen voor verschillende
locaties de verdrogende effecten van verstedelijking worden bepaald. Dit geld
zowel voor de oppervlaktewater- als voor de grondwater component. Deze
modellen zullen hier in een gekoppelde versie worden toegepast. De effecten
zullen op kaart ten opzichte van een nulscenario worden aangegeven.

Scenario's
Effect van verharding: snelle afvoercomponent, minder infiltratie, minder
verdamping
• Effect van riolering (afvoer hemelwater)
• Effect van afkoppelen (infiltratie of oppervlaktewaterberging)

•

Effecten op het grondwater:
• systeemgrenzen
• fluxen
• oppervlakte/grondwaterpeilen

7.3

Welke voorwaarden zijn van toepassing geredeneerd vanuit bet
watersysteem?

Het duurzaam beheer van het watersysteem, impliceert dat de veerkracht in stand
wordt gehouden. De kwaliteit van het water niet wezenlijk wordt aangetast en de

'
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waterbalans niet structureel wordt verstoord. In
feite zijn deze algemene
voorwaarden bezien vanuit het watersysteem meeg
enomen in de SOM-kaart. Per
specifieke locatie kunnen er bepaalde factoren zijn
die zwaarder wegen dan elders.
Volgens de criteria van de SOM-kaart kom en inter
mediaire en infiltratiegebieden
voor bebouwing in aanmerking. Een gebie d met
veel natte natuu r zal in belangrijke
mate afhankelijk zijn van de waterkwaliteit.
Wat de effecten van stedelijke uitbreiding (of herin
richting) zijn zal met een mod el
worden bepaald (zie hierboven)

7.4

Hoe hangt stedelijk gebied via de ondergrond
samen met de
omgeving in verband met stoftransport en bedr
eiging van
kwetsbare functies als (aquatische) natuur?

Hiertoe moet het stedelijk gebie d geplaatst word
en binnen het stroomgebied en het
grondwatersysteem (zie betreffende kaarten). Uit
ruimtelijke relaties via
stroombanen of waterlopen blijkt de impa ct op
het watersysteem. Door projectie
van gebieden die voorwaarden stellen aan de wate
rkwaliteit kan de interactie met
(gepland) stedelijk gebied zichtbaar word en gema
akt.
De effecten van de stedelijke ontwikkeling op de
waterkwantiteit worden
gekwantificeerd met behulp van een mod el (zie
hierboven), deze effectkaarten
moeten worden geconfronteerd met de voorwaar
descheppende gebieden.
De SOM-kaart geeft reeds aan dat bouw en in kwel
gebieden in principe niet gunstig
is. Echter in voorkomende gevallen bepe rkt de invlo
ed van het stedelijk gebied op
het watersysteem zich tot het oppervlaktewater.
Hier zal combinatie met de
stroomgebiedskaart, de locatiekaart van kwetsbar
e natuurgebieden en/o f
waterparels en de functiekaart van de waterlop
en (stedelijk water, water voor
natuur, zwemwaterkwaliteit) aangeven waar even
tuele kansen of beperkingen
liggen.
Bij stedelijk gebied in een infiltratie- of intermedi
airgebied is het van belang te
bepalen wat dit betekent voor de grondwaterkw
aliteit en grondwateraanvulling
i.v.m. verharding (zie ook afkoppelingsmogelijkhed
en paragraaf 2.1). Voor het
laatste zijn de in voorgaande paragraaf beschrev
en scenarioberekeningen zoals van
toepassing. Voor de kwetsbaarheid van het gron
dwater geldt voor intermediair
gebied dat de stroombanen relatief kort zijn en het
water de verontreiniging in de
kwelgebieden weer aan het oppervlakte brengt.
Hiervoor moet worden gekeken
naar eventuele kwetsbare functies in de ondergron
d (waterwingebieden). Bij
infiltratiegebieden zijn de grondwaterstroombanen
lang. De tijd die het water heeft
om door reactiviteit van de ondergrond in same
nstelling veranderingen te
ondergaan zijn groot, bovendien duurt het zeer lang
(honderden tot duizenden
jaren) voordat het water weer uittreedt. Combinat
ie van de locatie van het
(voorgenomen)stedelijk gebied met de stroomba
nenkaart en de kwetsbare
functies geeft de kansen en knelpunten weer. Met
behulp van REGIS en de
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stroombanenkaart is een profiel van de ondergrond te construeren waarop de
doorstroomde grondlagen zijn weergegeven. Aan de hand hiervan kan een analyse
van de grondwaterkw aliteit langs de stroombaan worden gemaakt. Dit laatste zal
per casus moeten worden uitgevoerd door een deskundige (geohydrochemicus). Dit
is door de complexiteit van de problematiek niet in een gegeneraliseer d kaart weer
te geven.
Belangrijk is om te realiseren dat de SOM-kaart en menig bestemmingsp lan de
huidige grondwatersitu atie (Gt) als uitgangspunt neemt. Actuele
grondwatertrappen kunnen in de toekomst veranderen door bijvoorbeeld bewuste
vernattingsmaatregelen, maar ook door beëindiging van grondwateront trekkingen
ten behoeve van de industrie of drinkwaterwinning. De grondwaterove rlast in
Hengelo is hiervan een goed voorbeeld.
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8

Them a droogte- en natsc hade in de landb ouw (incl.
productiebos)

Droogte- en natschade beperken de landbouwkundige productie. Produc
tiebos, als
onderd eel van sommi ge landgoederen, worden hierbij als landbouwkun
dig
grondgebruik beschouwd. In het streven naar maximalisatie van de produc
tie
(overal, alles en maximaal) en de technische vooruitgang zijn teelten
(gedeeltelijk)
losgekoppeld van de natuurlijke bodemcondities. Zo worden agraris
che teelten die
het best gedijen op de drogere gronden ook aangetroffen in van nature
natte
gebied en zoals beekdalen. De water-beheersing is hiervoor via (forse)
ingrepen
geschi kt gemaakt.
De versnelde afvoer van water heeft ook tot gevolg dat in gebieden
vochttekorten
optreden in het groeiseizoen. Compensatie kan soms plaatsvinden door
wateraanvoer en beregening uit grondwater. Toevo er van systeem vreemd
oppervlaktewater dat in de bodem infiltreert beïnvlo edt de
grondwatersamenstelling. Onttrekking van grondwater kan via het
grondwatersysteem ongewenste neveneffecten veroorzaken zoals verlagi
ng van
grondwaterstanden en afname van de kwelstromen.
Belangrijke toevoeging binnen dit project is het gebruik van de geactu
aliseerde
grondwatertrappen waardoor er nieuwe kaarten ontstaan. Verder zal
een belangrijk
deel van deze vragen methodisch binnen de projectgroep GGOR plaatsv
inden, zo
worden naar alle waarschijnlijk nieuwe HELPtabellen toegepast.

8.1

Waar liggen kansen voor landbouwkundige gebruiksvormen
als maïs, gras, aardappelen, productiebos?

De kansen van deze gebruiksvormen liggen, vanuit het watersysteem
beredeneerd,
op die plekken waar het watersysteem niet hoeft te worden aangep ast
aan de
wensen van de landbo uw of kan gedijen wanne er het watersysteem
weer in oude
luister is hersteld.

8.1.1

Gesch iktheid skaart Landb ouw (maïs, gras, aardap pelen)

De mogelijkheden voor de landbouw worden standaard met behulp
van de
HELPmethodiek aangepakt. Bij de HELPmethodiek wordt op basis
van bodem type
en (geactualiseerde) grondwatertrap op basis van de berekende opbren
gstdepressie
de geschiktheid van een gebied voor een bepaald gewastype aangeg
even. Deze
kaarten zijn in Blauw druk Oost Nederland vervaardigd (fig. 23).
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Figuur 23

Voorb eeld van droogtedepressiekaart (Blauwdruk, 2000).

Wannee r landbouw op de meest geschikte percelen plaatsvi ndt zal droog- en
geen
natschade laag moeten zijn. Op deze percelen zal beregening en drainage dus
wel
structurele rol van betekenis meer mogen spelen. Bemesting daarentegen speelt
ook
een rol. De geschikte locaties voor landbouw (HELPmethodiek) zullen dan
en
moeten worden geconfronteerd met de gevoeligheidskaaften voor vermesting
verzuring.

Geschiktheidskaart Productiebos
8.1.2
De methode ALBOS (Alterra; De Vries en Al, 1992) geeft op basis van
bodemtype, grondwatertrap en bosvoorgeschiedeniskaart een
t
groeiplaats beoordeling. Hieruit kan een gebiedsdekkende kaart worden gemaak
van het meest geschikte bosdoeltype. Op basis van de relatie tussen bosdoeltypen
3
het
en de verwachte gemiddelde aanwas in m /ha/jaar is aan te geven welke typen
experts
meest geschikt zijn voor de Douglas of de Populier. De methode dient door
de
uit
elzinnig
te worden toegepast (Alterra) omdat niet alle aspecten ondubb
bodemkaart blijken. Deze methode is ook bij Blauwd ruk Oost Nederland
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toegep ast Uiteraard wordt gebruik gemaa kt van de geactualiseer
de
grondwatertrappenkaart.
Deze kaart wordt gemaakt binnen het project GOOR (zie paragr

8.2

aaf 8.1.1)

In hoeverre maakt het actuele landbouwkundige gebruik van
de natuurlijke mogelijkheden van het watersysteem?

De mate waarin de actuele landbo uw gebruik maakt van de natuur
lijke
mogelijkheden van het watersysteem moet blijken uit een vergel
ijk van de actuele
situatie met de referentie situatie.
Hiervoor is een set van kaarten die elk een bepaa ld aspect laat
zien:
• Ontwikkeling ont- en afwateringssysteem, toename of intens
ivering van
ontwatering (Door combinatie van de gegevens van de 'Kaart
Huidige en
Historische Beekl open' met de 'Kaart Natuurlijk en Huidig
Afwateringspatroon' worden de Ontwikkeling ont- en afwateringss
ysteem
zichtbaar. Door het verschil tussen de huidige en historische GVG
of OHO als
ondergrond te kiezen kunnen deze twee fenomenen aan elkaar
worde n
gerelateerd.)
• Actuele Landgebruik vergeleken met het optimale landgebruik
op basis van
HELPMethodiek zowel voor huidige als referentie grondwatert
rappen (zie
bovenbeschreven kaarten/methodiek) dit zijn de zogenaamde
• De fosfaat- en nitraatuitspoeling risicokaarten geven aan in
hoeverre het
watersysteem wordt bedreigd door het huidige landgebruik.
• Gegevens over beregening (inventarisatiekaart: voor zover
besch ikbaa rvergunningen of veldwaamemingen- gegevens omtrent berege
ning) zijn een
indicatie in hoeverre het watersysteem door het landgebruik onder
stress staat.
• Gegevens over droog en natschade (inventarisatiekaart: voor
zover bekend,
gemelde droog en nat schade) zijn een indicatie van de geschi
ktheid van de
gekozen locaties voor het specifieke landgebruik.

8.3

Welke impact hebben ingrepen als intensivering van
grondgebruik en beregening op het functioneren van het
watersysteem

Intensivering van grondgebruik en beregening hebben tot gevolg
dat er meer water
aan de ondergrond wordt onttrokken.
Intensivering van grondgebruik geeft een verandering in de term
verdamping en
daaraan gekoppeld een stijgende behoefte aan beregening.
Met behulp van het grondwatermodel kan het effect worden bepaa
ld van een
grondwateronttrekking op de afstand waarover de grondwaters
tandsdaling voor
80% uitsterft/ groter is dan x cm. Dit is in klassen per gridcel waarin
de onttrekking
plaatsvindt. Kaarten worden gemaakt voor:
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Representatieve onttrekking(en) voor beregening:
Een individuele onttrekking wandelend over de relevante percelen (landbouw)
gedurende een gemiddelde zomersituatie.
• Meerdere gelijktijdige onttrekkingen; per landbouwtype, per gridcel een
onttrekking (dit representeert de realistische situatie)
• Een wandelend gedraineerd gebied.
• In de verschillende watervoerende pakketten
•
•

Model
Met behulp van het grondwatermodel kunnen scenario's worden doorgerekend die
de invloed op de grondwaterstand en de verandering van kwelfluxen in beeld
brengen.
Scenario's die in aanmerking komen zijn:
• Geen beregening
• Toename beregening uit grondwater
• Beregening uit grondwater en oppervlakte water
De effecten worden uitgedrukt in verandering van GLG en GHG en kwelflux ten
opzichte van een referentie situatie (de actuele situatie of de GGOR)

8.4

In hoeverre zijn waterlopen momenteel overgedimensioneerd

Deze vraag dient met behulp van het stromingsmodel te worden behandeld. De
kaarten moeten de het verschillaten zien tussen de actuele dimensies en de
berekende optimale dimensies. De door te rekenen scenario's zullen in verleg met
het waterschap worden vastgesteld. Daarnaast is het denkbaar dat voor bepaalde
locaties specifieke scenario's worden opgesteld. Dit sluit aan bij het
stromingsmodel vandeRegge (HKV, 2001).
Op basis van het maaiveldhoogtebestand en de oppervlaktewaterpeilen kan de
drooglegging in beeld worden gebracht dit geldt als indicatie voor de
dimensionering van de waterlopen. Indien zeer nauwkeurige informatie van het
AHN beschikbaar komt, 5 x 5 meter dan is het mogelijk de waterpeilen op basis
van het AHN vast te stellen. Dit zal een aanzienlijke verdichting van de
oppervlaktewaterpeilgegevens opleveren.

8.5

Welke neerslag/afvoerkarakteristieken zijn gebiedsdekkend te
onderscheiden?

Op basis van verschillende gegevensbestanden kunnen met behulp van het
stromingsmodel (HKV, 2001) gebiedsdekkende neerslag/afvoerkarakteristieken
worden bepaald. Zie paragraaf 6.5.

TNO-rapport

NITG 0 1-118-B

57

9

The ma wateroverlast en veiligheid

De recente grote hoeveelheden neerslag (najaar 1998
) heeft geleid tot wateroverlast
en dreigende situaties (kadedoorbraak). De oorza ak
hiervoor is de snelle afvoer van
regenwater door de vele waterlopen en drainagemiddel
en in relatie tot de
beschikbare afvoe rcapa citeit De te verwachten klima
tologische ontwikkelingen en
de toegenomen intensiteit van het grondgebruik dwin
gen ons duidelijkheid te
geven ten aanzien van de benodigde 'ruim te voor water
' (WB21). Hierbij zal het
waterschap gebiedsspecifieke invulling moeten geven
aan de 'berging van water'
door midd el van grondwaterretentie (vasthouden), opper
vlaktewaterretentie
(berging, inclu sief noodberging) en afvoeren.
Herstel van de veerkracht van het watersysteem is een
van de belangrijkste
opgaven van het waterschap (Waterbeheerplan, 2000
). Het gaat in dit geval om
'ruim te voor dynamiek' met als doelstelling:
• Vergroten van de veiligheid, zowel binne n een gebie
d als daarbuiten
(voorkomen afwenteling benedenstrooms);
• Op het gebied van waterbehoefte meer zelfvoorzienend
make n van gebieden
(vermindering verdroging).
Ontwikkelingen als 'vem atting ', voortkomend uit het
streven naar bestrijding van
verdroging, kan hierbij door de verminderde berging
in de bode m (hogere
grondwaterstanden) de noodzaak tot het bergen van
water in het
oppervlaktewatersysteem vergroot. Hiermee dient reken
ing te worden gehouden.
De systeemanalyse dient de kansen vanuit het water
systeem aan te geven.
Hydraulische aspecten dienen separaat te worden geëff
ectueerd (bijvoorbeeld het
effect van berging op de afvoer van water, HKV).

9.1

Waar liggen kansen voor 'ruimte voor water'/'veerk
racht van
het oppervlaktewatersysteem?

Ruimte voor water wordt in eerste instantie gezo cht
in die gebieden die aanleiding
geven tot wateroverlast. De ruimte word t gezocht in
oppervlaktewaterberging,
maaiveldretentie en grondwaterconservering.

t

I
I

1

r

Allereerst dient te word en bepaald waar de knelpunten
zich voordoen. Op basis van
de IPO zoekgebiedenkaart (zie blauwdruk, 2000) kunn
en deze gebieden worden
vastgesteld. Hierbij dient deze kaart en de gegevens
die daar aan ten grondslag
hebben gelegen kritisch te worden beschouwd. Op basis
van het AHN zullen door
de hoge resolutie ook de kleinere waterlopen mee word
en genomen. Deze
actualisatie zal in overleg met Alterra word en aange
pakt. Door combinatie met
stroomgebieden kunnen de ruimtelijke relaties word
en gelegd. Deze kaart wordt
gecomplementeerd met de gebieden die bij de water
overlast in 1998 onderwater
stonden.
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Op basis van waarnemingen van het Waterschap kunnen bepaalde gebieden als
prioriteitsknelpunt worden gesignaleerd (mogelijk vallen die door de regionale
aanpak van de !PO-kaart anders buiten beeld).

9.1.1

Mogelijkhedenkaa rt oppervlaktewaterr etentie

Oppervlaktewaterretentie kan verschillende doelen dienen. Noodretentie wordt
alleen ingezet voor piekreductie en noodopvang, vloeivelden hebben permanente
functie tot waterretentie (conservering) wanneer mogelijk. De Wateroverlastzoekgebiedenkaart geeft aan in welke stroomgebieden acute noodzaak is voor
maatregelen. Daarnaast geldt voor het gehele beheergebied dat mogelijkheden voor
oppervlaktewaterretentie in kaart moeten worden gebracht met als oogmerk de op
waterconservering gerichte maatregelen.
Absolute voorwaarde voor oppervlaktewaterretentie is natuurlijk dat het een
laaggelegen gebied is. Overige factoren wegen mee bij keuze van locaties. De
economische schade is een factor zijn die niet gerelateerd is aan het functioneren
van het watersysteem maar aan landgebruik.

'
Win-win situaties
Win-win situaties kunnen ontstaan door meervoudig ruimtegebruik,
oppervlaktewaterretentie gecombineerd met: vloeiweiden, recreatie, waterboeren,
natuur, PERS, delfstoffen, drinkwater en stedelijke uitbreiding. Door de
kaartbestanden met deze gegevens te koppelen met de Mogelijkhedenkaart
oppervlaktewaterretentie kunnen de locaties zichtbaar worden gemaakt waar de
win-win situaties zich voordoen.
De kansen voor Grondwaterconservering liggen daar waar het grondwaterpeillaag
of lager is dan de referentiegrondwaterpeiL Door het vergelijken van de historische
of referentie grondwaterstand met de huidige grondwaterstand, kan worden
afgeleid wat de gevolgen zijn van de huidige waterhuishouding op het
grondwaterpeil. Dit geeft aan wat met herstel van oorspronkelijke ontwatering
(bijvoorbeeld de natte heide en het hoogveen) of plaatsen van stuwen (conform
Watermanagement Benelux Middengebied) potentieel aan waterconservering kan
worden bereikt. Gebieden met grondwatertrappen VI, VII en VII* en/of
grondwaterstand-onafhankelijke bodemtypen (haarpodzol-, drogeLoss-en
stuwwalgronden) zijn vanwege de structureel diepe grondwaterstanden het meest
geschikt voor waterconservering. Van de grondwaterstandsafhankelijke gronden
zijn de meest geschikte locaties op die gronden waar de verdroging ten opzichte
van de referentiegrondwaterstand het sterkst is.
Naast de 'ruimte' voor water speelt ook de infiltratiemogelijkheid een rol, zij het
dat deze gering is. Hiertoe moet de doorlaatfactor van de toplaag gunstig zijn. Deze
wordt afgeleid uit de bodemkaart (tabel van de provincie Gelderland, tabel 2.4 in
Blauwdruk Oost Nederland, 2000). Deze methode wordt beschreven in Blauwdruk
Oost Nederland, hier is echter nog de huidige Gt kaart gebruikt. Door de

'
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verdroging van de laatste decennia zal over het algem
een de grondwaterstand zijn
gedaald, hetgeen een grotere berging impliceert.
Drainageweerstand
Door koppeling met de drainageweerstandskaart
kan een beeld worden gevormd in
hoeverre op dat gebied maatregelen mogelijk zijn
ten einde de gewenste
grondwaterconservering te realiseren.

9.2

Waterconservering door actief peilbeheer

Waterconservering kan door actie fpeil behe er word
en gestimuleerd. In het
Benelux-middengebied (o.a. provincie Noord-Br
abant en Limburg) worden
momenteel bijna 2000 stuwtjes geplaatst waarmee
de landbouwers zelf het peil van
hun land kunnen sturen. TNO-NITG heeft op basis
van het ondergrondmodel een
programma ontwikkeld waarmee voor elke geko
zen locatie binnen het gebied kan
worden doorgerekend wat het effect van het stuw
tje kan worden gekwantificeerd.
Hiermee kan de stap worden gemaakt van poten
tiële retentie naar gekwantificeerde
hoeveelheden. De berekeningen worden voor de
locatie op zichzelf staand
berekend. De uitstraling naar de rest van het wate
rsysteem word t niet
meegenomen. Daarvoor is een compleet grondwat
erstromingsmodel noodzakelijk.
Peilverhogingen hoeven niet met behulp van een
stuwtje te worden gerealiseerd.
Hermeandering is ook een optie. Daarnaast kunn
en met het mod el effecten van
slootafstandsveranderingen, grondwateraanvulli
ng (gewaseffecten) worden
berekend.
De beschrijving van dit model wordt gegeven in

thema 5 (paragraaf 5.4)

Dit programma 'het Reizende waterconserverings
model' kan ook binnen het
beheergebied van Regge en Dinkei toegepast word
en. Voorwaarde is een adequaat
ondergrondmodeL

9.3

Wat zijn de sturingsmogelijkheden oppervlaktew
ater?

De sturingsmogelijkheden worden bepaald op basis
van de Stroom- en
afvoergebiedenkaart en de kaart Aanvoergebied
en en inlaatpunten.

9.4

Welke stroomgebieden zijn te onderscheiden?

De Stroom- en Inlaatgebiedenkaart en Grondwat
ersystemenkaart geven dit aan, zij
worden elders beschreven
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9.5

,

...

Welke neerslag/afvoerkarakteristieken (danwel parameters
bepalend voor) zijn gebiedsdekkend te onderscheiden?

Zie beschrijving stromingsmodel Regge (HKV, 2001) in het kader van bouwsteen
5 (vraag komt ook ter sprake in de laatste paragraaf vorige thema).
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10

Thema verduu rzame n grondwateronttrekkingen

In Twente wordt per jaar miljoenen m3 grondwater onttrokken voor zowel
hoogwaardige doeleinden (bijv. drinkwater) als laagwaardige doeleinden
bijvoorbeeld het bouwen volgens ' het klein polderprincipe' (permanente
bemaling) . Van de benodigd e waterbehoefte heeft slechts een klein deel de
kwaliteit nodig dat grondwater heeft. De onttrekkingen beïnvloeden het water- en
bodemsysteem in zijn algemeenheid en grondwaterafhankelijke natuurgebieden in
het bijzonder. In bepaalde gebieden bestaat het risico dat de draagkracht van het
watersysteem wordt overschreden en er teveel grondwater wordt onttrokken. In
Twente liggen de winningen voor een belangrijk deel op de stuwwallen, een
ongunstige positie bekeken vanuit het watersysteem. Een ander probleem is de
bedreiging van de kwaliteit van het grondwater als bron voor de toekomst. De
problemen en bedreigingen van de kwaliteit van het grondwater zijn hiervoor
beschreven. Bijzondere aandacht vragen de drinkwaterwinningen die op een
geringe diepte grondwater onttrekken en uit een watervoerende laag die niet
afgesloten wordt door een slecht doorlatende kleilaag. Deze lopen een hoger risico
op verontreiniging door bestrijdingsmiddelen en nitraat.
Figuur 24laat een voorbeeld zien van een grondwaterwinning hoog in het
stroomgebied, aan het begin van het systeem (huidige situatie) waarbij de
stroombaan beïnvloeding groot is. De gewenste situatie laat een inrichting zien
waarbij de intensieve veehouderij is verplaatst, het beekdal is vernat en de winning
beneden aan het systeem is gepositioneerd.

Figuur 24. Huidige en gewenste situatie voor een grondwaterwinning uitgaande van het
duurzaam beheer van een grondwatersysteem (VROM, 1997).
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Duurzaam beheer van het watersysteem betekent voor het waterschap dat het watersysteem niet
structureel wordt aangetast Dit geldt zowel voor de waterkwaliteit als voor de kwantiteit (niet
meer winnen dan op natuurlijke wijze wordt aangevuld). Hierbij heeft het de voorkeur ingrepen
(zoals winningen) te minimaliseren dan wel zo laag mogelijk in het systeem te laten plaatsvinden
(zie ook Worm & Monincx, Twentse waterwinningen in duurzaam perspectief, 2000).

<,

Het begrip duurzame winning voor de WMO heeft een ander uitgangspunt. In de lange termijn
visie van de WMO staat het begrip duurzame winning voor:
'geschikt om lang te bestaan, onder de randvoorwaarde van continue levering van voldoende
water dat voldoet aan de wens van de klant Hierbij wordt gezocht naar een balans tussen
aanvaardbare effecten op de omgeving, minimale effecten van de omgeving op het water en een
gezonde en efficiente bedrijfsvoering, nu en in de toekomst.

10.1

Wat is het effect van huidige onttrekkingen op het
systeemfunctioneren

Het effect van de winningen is per winning te bepalen met behulp van numerieke
modellen van de WMO. Om het totaal aan winningen te bepalen is een model van
het gehele beheergeb ied (tot aan de hydrologi sche grenzen) noodzakel ijk gezien
het feit dat de totale invloed van de winningen een sommatie is van de individuele
winningen. Met het model kunnen effecten van de winningen en scenario's voor
aanpassin gen in de winningen worden berekend (o.a. alternatieve locaties).

<,

~

I

Effecten van de winningen waaraan moet worden gedacht zijn:
• Grondwat erpeilvera nderingen
• Grondwat erkwalitei tveranderi ngen
• Ligging van de Systeemg renzen
• Verandering van (kwel)flux en (baseflow?)
• Verandering van stroomban en
Verschillende attributen met betrekking tot de winningen kunnen op de kaarten
worden meegenomen:
• Locatie huidige outrekkin gen (drinkwater en industrie)
• Hoeveelheden (per aquifer)
• 100-jaars intrekgebi eden rond drinkwaterwinningen
• grondwate rbescherm ingsgebie den
• waterwing ebieden
• reserveringsgebieden voor nieuwe drinkwaterwinningen

j

.l
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10.2

Waar liggen kansen voor verduurzaming/verpla
atsing van de
waterwinningen?

Kansen voor duurzame lokalisatie of positioner
ing van de winningen zodat er een
win- win stuatie ontstaat doen zich voor in de volg
ende situaties:
• Kwelgebieden
Kwelgebieden bevinden zich aan het einde van
het grondwatersysteem.
Wan neer het oppervlaktewatersysteem geen weze
nlijk gebruikmaakt van de
kwaliteit van het kwelwater, dan is dit een guns
tige locatie voor
drinkwaterwinning. Afuankelijk van de functie
van het kwelgebied dient hier
ondiep grondwater dan wel oppervlaktewater gewo
nnen te worden. In een
landbouwgebied zou ondiep grondwater mogelijk
zijn, daarmee kan tevens de
grondwaterstand op peil gehouden worden. In een
natuurgebied kan het water
na het verlaten van het natuurgebied opge vang en
kunn en worden.
• Riviertrajecten die in sterke mate gevo ed word
en door beke n met een goede
kwaliteit wate r kunn en worden gebruikt voor drink
waterwinning
• Oeverinfiltratiegebieden.
Drinkwaterwinningen zijn o.a. ongewenst in gebie
den waar de winning negatieve
invloed heeft o kwetsbare objecten (natuur) en
gebieden die onde r invloed staan
van bepaalde vormen van landbouw of het stede
lijk gebied
(beschermingsgebieden).

10.3

In welke gebieden zijn grondwateronttrekkingen
ongewenst
dan wel toelaatbaar geredeneerd vanuit de invlo
ed op het
functioneren van het watersysteem?

Met behulp van een regionaal grondwatermodel
zijn de effecten van de
waterwinning voor geselecteerde locaties te bepa
len (fig. 24).
Met een 'wan delen d pompstation kunnen de effec
ten worden bepaald op de
grondwaterstand, kwelflux en kwelgebieden diene
n te word en bepaald. De
resultaten worden in gridkaarten weergegeven in
de vorm van GHG, GLG,
Kwelflux en gebieden met minimaal kwel van xmm
/d
De effectkaarten kunn en met elk gewenst voorwaar
descheppend gebied worden
gecombineerd om zodoende te illustreren welk
van deze gebieden kansen of
knelpunten opleveren.
Door voor alle potentieel geschikte locaties een
winning te simuleren zullen de
mees t geschikte locaties te bepalen zijn. Op basis
van nade r vooronderzoek moet
met behulp van de scen ario' s tot een modelredu
ctie word en gekomen die de
rekentijd op een aanvaardbare inspanning houd
t.
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Effecten van grondwaterwinning op de stijghoogte en het grondwaterpeil
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11

Modellering stroomgebieden Regge en Dinkei

11.1

Inleiding

De dynamiek en de ruimtelijke relaties binnen het watersysteem zijn slecht
inzichtelijk te maken op basis van stationaire gegevens. Het waterschap heeft
daar
weldegelijk behoefte aan. Zo is het van belang de respons op bepaalde ingrepe
n te
kennen, voor een bepaalde locatie maar ook voor (een deel van) het beheergebied.
Tevens wil zij de mogelijkheid verschillende scenario's met elkaar te vergelij
ken
(bijvoorbeeld de optimalisatie van de locatiekeuze voor drinkwaterwinning).
Oplossing voor deze vraag dient gezocht te worden in een numeriek model dat
het
watersysteem simuleert.
De modellering voor het gebied van de Regge en Dinkei heeft tot doel het
verkrijgen van inzicht, door middel van een gecombineerd oppervlakte- en
grondwatermodel, in het functioneren van het watersysteem en de relaties die
het
systeem heeft met overig ruimtegebruik (ont- en afwatering, natuur, landbouw,
grondwaterwinning, etc.). In dit 'Plan van Aanpak' is aan de hand van een aantal
relevante thematisch gerubriceerde vraagstukken het onderzoek en de presenta
tie
van het watersysteem beschreven (zie voorgaande hoofdstukken.). In dit
afsluitende hoofdstuk wordt ingegaan op de ontwikkeling van een modelinstrumen
tarium dat kan worden ingezet om de onderlinge relaties tussen elementen in
het
watersysteem in kwalitatieve zin vast te leggen.
Traditioneel wordt veelal een aanpak voorgesteld die uitgaat van een facet van
het
watersysteem: hetzij het oppervlaktewater of het grondwater. Combinatie van
beiden in een integrale aanpak komt beduidend minder voor. De huidige inzichte
n
in de relationele samenhang in het watersysteem van de invloed door diverse
'gebruikers', het schaarse ruimtegebruik, de kwaliteitsaspecten etc. en 'last but
not
least' de technische mogelijkheden van de modelcodes en data-beschikbaarheid
maakt een integrale aanpak zinvol maar ook technisch mogelijk. Beste keus is
een
gekoppeld oppervlakte- en grondwatermodeL De koppeling bestaat uit de
wederzijdse uitwisseling van tussentijdse resultaten van de twee modellen.
Hierdoor worden de interactie tussen de twee deelsystemen (grond- en
oppervlaktewater) gesimuleerd. Bij gescheiden modellen wordt voor de invloed
van het 'andere ' deelsysteem een constante waarde gekozen waardoor de dynami
ek
van dat deelsysteem wordt uitgeschakeld. Er bestaat geen enkele uitwisseling
tussen de modellen, hetgeen bij de vraagstellingen van het waterschap ongewe
nst
is. Een volledig geïntegreerd systeem is dat het OQpervlaktewater en grondwater
als
één systeem wordt behandeld, voor de hier gevraagde toepassing is dat nodeloo
s
complex en biedt een geringe meerwaarde boven het geïntegreerde model. Bij
TNO-NITG en het WL wordt momenteel gewerkt aan het ontwikkelen van een
interface voor de koppeling van Sobek en Modflow. De methode hiervoor is
uitgewerkt, de bouw en testfase dienen nog te worden uitgevoerd.
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Een goed voorbeeld van eenn gecombineerde aanpak (zij het met andere
modelonderdelen) is de studie 'Waterdoelen' zoals die nu door het TNO-NITG, in
opdracht van de Provincie Noord-Brabant wordt uitgevoerd. Deze studie heeft tot
doel: het vaststellen van de zgn. gewenste grondwaterstand als uitvoering van de in
de 3-de en 4-de nota Waterhuishouding vastgestelde streven om uiterlijk 2002 deze
voor alle provincies in te vullen. Water, en met name grondwater vormt een
belangrijk leidende randvoorwaarde in het toewijzen en gebruik van boven- en
ondergrondse ruimte binnen 'bestuurlijke grenzen' (w.o. Provincies,
waterschappen, gemeenten, etc.). De meeste vormen van landgebruik stellen
stringente eisen aan de grondwatersituatie uitgedrukt in bepaalde sectorale
wensbeelden (b.v. natuur, landbouw, bebouwd gebied). In veel gevallen is er een
discrepantie tussen de verschillende wensbeelden onderling en tussen de
wensbeelden en actuele grondwatersituatie (vooralsnog beschreven door: ghg, glg
en kwelsituatie). Hierbij wordt momenteel de, vanuit het watersysteem bezien,
optimale of potentiële grondwatersituatie maar zelden als maatstaf genomen. Dit is
een van de facetten waarvoor de watersysteemkennis door het waterschap kan
worden ingebracht.
Door de provincie Noord-Brabant is reeds in 1995 een aanvang gemaakt met de
ontwikkeling van een instrument en methodieken om de gewenste grondwatersituatie (in een later stadium GGOR: Gewenste Grond- en Oppervlaktewater
Regime genoemd) provincie breed vast te leggen. Thans gebruikt de provincie het
instrument in de zgn. 'Reconstructie van het Zandgebied' voor een optimale
toewijzing voor het ruimtegebruik van met name de sector landbouw en natuur.
Het gebruikte instrumentarium is gebaseerd op de gekoppelde modelcodes
Modflow (grondwater) en Mozart (onverzadigde zone en oppervlakte water).
De noodzaak om een modelinstrumentarium te ontwikkelen is in het
bovenbeschreven kader duidelijk aanwezig. Echter is de bouw daarvan beslist geen
sinecure gelet op de inspanning die TNO-NITG nodig heeft gehad om het
geïntegreerde model voor de provincie op te zetten en vervolgens te gebruiken.
Het is mogelijk om de bestaande modellen, bijvoorbeeld die van de WMO, te
koppelen aan het hier voorgestelde regionale model. Hiervoor worden de randen
van het lokale model gedefinieerd binnen het grote model. Tijdens het runnen van
beide modellen worden de gegevens aan de randen van de twee modellen met
elkaar uitgewisseld. De modellen blijven dus naast elkaar bestaan.

11.2

Toepassing: gebruik van het model

Het toepassen van het model in de context van de voorgaande hoofdstukken in dit
rapport, richt zich met name op scenario-achtige effectberekeningen waarbij de
interactie oppervlaktewater-grondwater centraal staat. Voor bepaalde fenomenen
zal worden gekozen voor het zogenaamde wandelende concept. Voorbeelden
hiervan zijn een wandelend stedelijk gebied waaraan bepaalde input is gekoppeld
zoals infiltratie vermindering, of een grondwaterwinning met een bepaald
'i
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ontrekkingsdebiet. Hierbij wordt gekeken naar specifieke effecten van deze
ingrepen.
Daarnaast levert het model gegevens omtrent stroomgebiedsgrenzen,
grondwaterstroombanen, systeemtypen (diep, ondiep, regionaal, genest etc.) en
inzicht in ruimtelijke relaties.
Het detail waarop uitspraken met het instrumentarium moeten worden gemaakt
komt in de meeste gevallen op het niveau van stroomgebiedseenheden van b.v. het
secundaire stelsel, gedeelten van het stedelijke gebied, etc. Maar in bepaalde
gevallen zal het in de buurt van het perceel niveau geraken. In de praktijk betekent
dit dat er met name voor het topsysteem nog veel gegevens hiervoor ontbreken.
Voor de provincie Noord-Brabant is een modelgridgrootte van 250*250 m2
aangehouden en worden uitspraken gedaan op enkele km2 , dit lijkt gelet op het
gebiedskarakter aldaar een acceptabel schaalniveau. Voor het beheergebied van het
waterschap wordt gezien de vraagstukken die daar spelen een modelgridgrootte
van 100*100 m2 voorgesteld.
De ontwikkelde modellen zullen bij het waterschap moeten worden geïnstalleerd
opdat medewerkers van het waterschap zelfstandig berekeningen kunnen uitvoeren.
Hierbij dient men zich wel te realiseren dat hiervoor een gedegen
modelleerervaring noodzakelijk is. Het is niet realistisch te denken dat er met
enkele eenvoudige invoerm enu's door elke medewerker een gewenst scenario kan
worden doorgerekend.
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12

Benodigde databestanden

12.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de benodigde databestanden. In
de kolommen wordt achtereenvolgens aangegeven wat de (officiële)naam van het
bestand is, voor welke gebruiksschaal het is bestemd, welke gegevenssoort aan het
bestand wordt ontleend, wie de eigenaar van het bestand is en de beschikbaarheid
(en of het digitaal is). Voor enkele bestanden is een financiële vergoeding vereist.
Verder bestaan er geen belemmerende gebruiksvoorwaarden. Hierbij zijn de
databestanden voor de kaarten en die voor het model gescheiden weergegeven. De
technische beschrijving van het tot stand komen en eigenschappen van de kaarten
zijn beschreven in de Technische bijlage.

12.2

Databestanden voor kaartproductie

Tabel]. Voor kaartproductie benodigde databestanden.

r

Databestand

Schaal

Gegevenssoort

Eigenaar

AHN

100 x lOOm

Beschikbaar
heid*

MD-RWS

Beschikbaar
juli 2001

ALBOS methode
AmvB Loz.besl./Legger

Hoogtebestand, Maai veldhoogten
Maaiveldhoogten (omgewerkt naar sub-stroomgebieden)
Stromingstichting
gradiënten
Bodemrelief
Natuurlijke afwateringspatroon
Invloedsgebied technische voorziening
Maaiveldhoogten, retentie gebieden, afstand watergang

-

-

Alterra

Nvt

Perioden van droogval
Are View bestand stroomgebieden

Wsch/Expert

+
+

RIVM

+ld

Waterparels
Natuurgebieden

Waterschap
Provincie
SBB,NMetc.

+ld

+

Bodemtype
Zandige/kleiige gebieden
Doorlaatfactor
Referentie grondwaterstanden
Kwelindicatoren
Bodemtypen, historisch natte gebieden
Bodemtypen, gradiënten
Bodemtypen, (historische) grondwatertrappen (GVG)
Basisinformatie Help tabellen
Clustering op basis van minerale rijkdom
Verzuringsgevoelige bodems

Alterra

+ld

Atm. Depos.kaart nitraat
Beschermde gebieden
Beschermde gebieden

5x5km

Bodemkaart

1:50.000

Bodemkaart (afgeleide)
Bodemkaart (afgeleide)
Bodemkaart (afgeleide)

1:50.000

l

1:50.000

Bodemkaart/tabel
Bosvoorgeschiedenis
C.O.L.N. kaart
Debiet lozingen

1:200.000
nvt

1:50.000
?

DINO

-

DINO/REGIS

1:50.000

Drinkwater-meetnet
Expertkennis
Expertkennis

1:50.000

Expertkennis
Expertkennis
Expertkennis
ExJlertkennis

(

1:50.000

-

+ld

Alterra

+ld

Alterra

+ld

Gevoeligheid voor nitraatuitspoeling
Gevoeligheid voor fosfaatuitspoeling

Alterra

+ld

Doorlaatfactor toplaag
Bos voor/na 1900, na landbouw, geen bos, open natuur
Natte gebieden (gw-peil40, 70 cm -mv)
Meetgegevens

Prov. Gelderl.
Alterra
TNO-COLN
Wschap/Gem

+ld

Boorgegevens
Stijghoogten
Grondwaterpeilen
Locaties grondwater monsterpunten
Geo(hydro )logie van de deklaag

TNO-NITG
TNO-NITG

+ld

WMO

+ld

TNO-NITG

+

Drainage gegevens
Slootdimensies
Differentiatie beken (sedimentvracht)
Extrapolatie gegevens
Kwelgebieden, kwelsituaties, historische informatie

Waterschap
Waterschap
Waterschap
TNO-NITG
Waterschap

+
+ld
+ld

+
+
+
+
+

<,
!

Databestand

Schaal

Gegevenssoort

Eigenaar

Beschikbaar
heid*

FLORlYON
GIS-WMO/provincie

1 x 1 km

Floragegevens
Locatie ontrekkingen (drinkwater en industrie)

CML

Debietenen aquifer(s)
100-jaars intrekgebieden rond drinkwaterwinningen
Grondwaterbescherrningsgebieden

WMO

+ld
+ld
+ld
+ld
+ld
+ld
+ld

1:50.000

GIS-WMO/provincie
GIS-WMO/provincie

1:50.000

GIS-WMO/provincie
GIS-WMO/provincie

1: 50.000

GIS-WMO/provincie
Grondwater/bodemtabel
Grondwaterkwaliteit data

1: 50.000

Grondwaterkwaliteits
Meetnet
Gt kaart (historisch of
referentie)
Grondwatertrappen

1:50.000

-

Waterwingebieden
Reserveringsgebieden voor nieuwe drinkwaterwinning
Relatie grondwaterstand - bodemtype
Analysegegevens, geclassificeerd en geëvalueerd

1:50.000

Locaties grondwater monsterpunten

1:50.000

Gt, GVG, GHG. GLG
Kwelgebieden, inflltratiegebieden
Actuele grondwatertrappen
Kwelgebieden, infiltratiegebieden

1:50.000

-

1:50.000

(actueel)

Basisinformatie Help tabellen
GVG, GHG, GLG
Tabellen opbrengstdepressies

HELPMethodiek
Historisch natte gebieden

-

Historische atlas
Historische atlas
Historische gegevens
Historische_g_egevens
Historische gegevens
IPO zoekgebiedenkaart

1: 50.000

1: 50.000
1:200.000

1:250.000

Historisch natte gebieden
Vloeiweiden
Atlas ... onderzoek omtrent bevloeiing (referentie 6)
Historische waterlopen
Verantwoording/reden voor aanpassing waterlopen
Maaiveld veranderingen
Gebieden met wateroverlast risico

WMO
WMO
WMO
WMO
WMO
TNO-NITG
RIVM,
WMO,
Waterschap
Provincie

+
+

+ld

Alterra

+ld

Alterra

in
voorbereiding

Alterra

+ld
+ld

TNO-NITG
TNO-NITG

+

Waterschap
Literatuur
Waterschap
Prov. W.scap

+
+
+
+

IPO
Dit project

+ld

Kaart Aanvoergebieden en
inlaatpunten
Kaart afwatering
Kaart beeklopen
Kaart Grondwaterberging
Kaart Grondwaterretentie

1: 50.000
1: 50.000
1: 50.000
1: 50.000
1: 50.000

Natuurlijk en Huidig Afwateringspatroon
Huidige en Historische Beeklopen

Dit project
Dit project
Dit project
Dit project

Kaart Grondwatersysteem

1:50.000

Begrenzing systemen
Infiltratie, kwel, intermediair

Dit project

Kwelgebieden
Kaart Historische en
Huidige beeklopen
Kaart Historische
kwelgebieden
Kaart kansen
waterconservering
Kaart Mogelijke Zand- en
Slibvangers

Dit project

1: 50.000

•·
Dit project

1: 50.000

Dit project

1: 50.000
1: 50.000

I

Locatiekaart

Dit project
\.

Databestand

Schaal

Gegevenssoort

Eigenaar

Kaart Natuurgebieden
Kaart Spreidingslengten

1:50.000
1:50.000

Locatie begrenzing

Dit project
Dit project

Kaart Stroom- en
afvoergebieden
Kaart Stroomgebieden

1:50.000
1: 50.000

Kaart
Verzuringgevoeligheid
Kaart Ver-problematiek
Kaart Waterlopen
Kwaliteitsmeetnet
Kwaliteitsmeetnet

Dit project
Stroomgebieden
Invloedsgebied technische voorziening

1:50.000
1:50.000
1: 10.000

Nvt

Beschikbaar
heid*

Dit project
Dit project

Verzurings- vermestingsgevoelige grondenlrisickaarten
Huidige en historische waterlopen
Grondwatersamenstelling

Dit project
Dit project
RIVM

+ld

Bodem vochtsamenstelling

RIVM

+/d

Landgebruik,
Erosiegevoeligheid,
Braakligging
WARUMEC bewerking ivm schadebepaling

Al terra

+ld

Waterschap

+/d

Waterschap
Al terra

+/d
+ld
+/d

Landgebruik

Nvt
1:50.000

Legger

1: 10.000

Legger/Meetgegevens
LGN

Nvt
1:50.000

Oppervlaktewatersysteem
Waterlopen, stedelijk gebied
Oppervlaktewaterpeilen
Slootdimensies
Stroomrichting
Stuwen, gemalen en kunstwerken etc.
Inlaat-, uitlaatcapaciteit
Landgebruik (Actueel en historisch)

LHS

1: 100.000

Grondwatersysteemgrenzen

TNO-NITG

1:400.000

Literatuur

-

Historische informatie, zie ook referenties waterschap

Lozingen
Lozingen

-

+

nvt

Locaties lozingen en type lozing (waterkwaliteit; N, P)

+

nvt

Vergunningen en analysegegevens

-

Gegevens droog/natschade
Debiet, dynamiek waterlopen
Historische waterlopen
Topografie
MODFLOW, Regionaal grondwatermodel

Watrsch/Gem
Zuiveringschap/ provin.
LTO
Waterschap
TNO-NITG
Dit project

Verscheidene Modellen (bestaand, per winning)

WMO

1:50.000

Databestanden oppervlaktewaterstromingsmodel
stroombaanberekeningen.

Bouwsteen4
Dit project

nvt

Meetgegevens/Stromingsmodel

Waterschap
Provincie

LTO database
Meetgegevens waterlopen
Militaire kaart 1830-55
Modelresultaten
Grondwater
Modelresultaten
Grondwaterwinning
Modelbeschrijving HKV
Modelresultaten
Grondwater
Normdebiet waterloop
PEHS

1: 50.000

-

+
+
+
+ld

+
+ld

•I
<I

Databestand

Schaal

Gegevenssoort

Eigenaar

Beschikbaar
heid*

Peilgegevens Wschap
Probleemstoffen
Prov. VergunningenRapport waterparels

-digitaal

Droogvallen waterlopen
Lozingsdebieten en vrachten, 1993
Gegevens beregening
G.Schmidt, 2000, typering beken

Waterschap

+

WRDIRIZA
Prov/w.schao

+
+

Waterschap

+/d

REGIS

1:50.000

Stijghoogten, hydrologische schematisatie ondergrond
Dikte deklaag, doorlatendheid 1e WVP
Geohydrologische profielen en kaarten

TNO-NITG

+/d

Wschap/Gem
Prov/Wschap

+
+/d

Alterra

+/d

Nvt

-

KD en c-waarden
Meetgegevens

Samenstelling lozingen
Stroomgebiedenkaart

nvt

Tabel natuurdoeltypen

nvt

ToplOVector

1: 10.000

Waterlopen, sloten, greppels en vennen etc.
Slootafstand (ook kaart 2.7 Water Atlas Overijssel)

MD-RWS

+

Veldwaarnemingen
Vermestingsgevoeligheid

-

Waarnemingen n.a v. AmvB open teelten

Waterschap
Dit proiect

+
+

Verzadigingskaart fosfaat
Voorwaardescheppende
gebiedenkaart
Water Atlas Overijssel

5x5km

Verzadigingsonderzoek , 1990
Natuurgebieden, stedelijk gebied etc

Alterra

+/d

Dit project

+/d

Provincie

+/d

Wateraanvoergebieden
Wateroverlast 1998

1:50.000

Afstand van 60% demping in het 1e WVP (kaart 2.4a)
Afstand van 85% demping in het freat pakket (krt 2.4b)
Drainageweerstand (kaart 2.8)
Wateraanvoergebieden (atlas)
Kaart samengesteld op basis van fotomateriaal1998

Prov/Wschap

+/d

Waterschap

+/d

Klachtenregistratie wateroverlast
Typering wateren (basis, beleving en kwaliteit)

Prov/Wsch.

+
+/d

1: 50.000

Stroomgebieden, Inlaatgebieden of afwateringsgebied
1987/91: literatuurverwijzing 59 en 60.

1: 50.000
1: 50.000
1:50.000

1:25.000

Wateroverlastmeldingen

Nvt

Watertype/functies

-

*)

!

I

--

---

-··--

Wsch/prov
is beschikbaar
+
is niet beschikbaar
d

is digitaal
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12.3

Databestanden Grondwatermodel (MODFLOW)

Voor de databestanden t.b.v. het oppervlaktewatermodel SOBE
K wordt verwezen
naar het rapport van HKV (2001).
Tabel2. Databestanden Grondwatermodel (MODFLOW).
Databestand

Schaal

REGIS/DINO

1:50.000

REGIS/DINO

-

Vergunningen Provincie
DINO
ToplOvector bestand

1: 10.000

Classificatiekaarten,
schouwgegevens en expert
judgement
Legger
:'

AHN

LGN
Provincie vergunningen
Waarneroenigen

Gegevenssoort

Eigenaar

schematisatie van de ondergrond
goed- en slechtdoorlatende pakketten
Tijdsvariante gegevens van het grondwater
kwantiteit:
tijdreeksgegevens meetpunten
kwaliteit:
chemische marca-paramaters
isotopen.
Onttrekking van _grondwater
Deklaag o_p_ basis van boorgegevens
de slootdichtheid
ont- en afwatering
ligging buisdrainage

1:50.000

-

>

!

Prov/WMO
TNO-NITG
MD-RWS

+ld
-/d

+/d
+/-/d
+1+1+1-

Peilen (incl het tertiaire stelsel)
de maaiveldhoogten

Waterschap
MD-RWS

+ld

Landgebruik
Ligging buisdrainage ( mede op basis van bodemkaart)
Beregening
Beregening

Alterra

+ld

Provincie
Waterschap

+1-1

+
d

I

+/d

Waterschap

*)

I

TNONITG

-

de slootdichtheid
ont- en afwatering
drainage, ligging en diepte
100 x lOOm

TNONITG

Beschikbaar
beid*
+/d

Gereed in
2001/d

+1is beschikbaar
is niet beschikbaar
is digitaal
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13

Organisatorische aspecten

13.1

Fasering

Het project is in een drietal fasen te verdelen. De eerste fase betreft de
GIS
georiënteerde werkzaamheden waarbij alle basisbestanden worden aangem
aakt.
Hierbij worden de verschillende GIS-kaarten geproduceerd. In de tweede
fase
wordt op basis van de GIS bestanden een grondwatermodelgebouwd
en afgestemd
op het oppervlaktewatermodeL In de derde fase wordt het grondwatermo
del
toegepast voor scenarioberekeningen en kaartproducties.
Het project kan grotendeels op zichzelf functioneren. Kritisch voor de
input van
gegevens zijn met name de beschikbaarheid van het AHN en de Actuel
e
grondwaterstanden. Overige gegevens zijn in principe beschikbaar, de
ontsluiting
daarvan is onderdeel van het projectuitvoering.
De modelbouw moet afstemmen met de uitvoerders van het
oppervlaktestromingsmodel. Dit dient te geschieden voor de definitieve
specificaties zijn vastgesteld. Daarna is het tussentijds informeren betreff
ende de
stand van zaken en eventueel voorgenomen aanpassingen aan het oorspro
nkelijk
ontwerp van belang. Overigens kunnen de modellen verder separaat worden
gebouwd en gebruikt.
Resultaten van de watersysteemanalyse vormen invoer voor de bepalin
g van de
OGR ook hier dient te worden gecoördineerd.

13.2

Samenwerking

Samenwerkingsverbanden zijn er tussen de uitvoerder en het waterschap.
Veel van
de benodigde informatie is bij het waterschap aanwezig, hetzij in de vorm
van
databestanden hetzij in de vorm van rapporten. Bij het gereed maken
van de
bestanden of het destilleren van de rapporten op informatie kan het waters
chap een
belangrijke rol spelen.
Samenwerking is noodzakelijk met Alterra. Alterra is bij verschillende
kaarten de
expertisehouder. Alterra maakt de actuele grondwatertrappenkaart en
is betrokken
bij de uitvoering van de OGR. Daarnaast is zij eigenaar van het
Landgebruikbestand en de bodemkaart.
De actualisatie van Ot-informatie zal als aparte bouwsteen plaatsvinden.
De
resultaten van een voorstudie hebben geleerd dat de beschikbare Ot-info
rmatie nog
weinig representatief is. In het algemeen is er sprake van verdroging en
vervlakking. Bij de watersysteemanalyse wordt bij het gebruik van Ot-info
rmatie
hier rekening mee gehouden. In dit rapport wordt uitgegaan van gebruik
van de
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geactualiseerde grondwatertrappenkaart Mocht deze nog niet beschikbaar zijn ten
tijde van de uitvoering van de watersysteemanalyse dan zal op basis van expert
judgemen t de huidige grondwatertrappenkaart op kwalitatieve wijze worden
aangepast en vervolgens als informatiebron worden gebruikt totdat de
geactualiseerde kaart beschikbaar komt. Met behulp van de GIS is deze
uitwisseling van gegevens relatief eenvoudig uit te voeren.
Samenwerking met HKV bij de bouw van het model is onvermijdelijk. HKV
bouwt het oppervlaktewaterstromingsmodel. Dit model zal worden gekoppeld met
het grondwaterstromingsmodel.
De provincie Overijssel en de WMO zullen als bezitters van data en expertise op
verschillende punten worden ingeschakeld, hun rol is beperkt.
De watersysteemanalyse dient 'zoeklokaties' voor retentie (grond- en
oppervlaktewater) te leveren o.b.v. watersysteemargumenten. Met
stromingsmodellen van Regge en Dinkei worden deze concepten nader
geëffectueerd.
Om de opgeleverde materialen, en zeker het model, geaccepteerd te krijgen bij de
overige actoren op het gebied van ruimte en water zal een terugkoppeling over de
plannen en ontwikkelingen met hen noodzakelijk zijn.

13.3

Inkaderi ng project binnen andere activiteiten bij het
waterschap

Het waterschap is op meerdere fronten actief om de verschillende aspecten en
gegevensbestanden van het hydrologisch systeem te complementeren en
actualiseren. Gezamenlijk moeten deze zogenaamde 'Hydrologische Bouwstenen'
het waterschap de gereedschappen bieden om de vraagstukken en kansen met
betrekking tot het watersysteem aan te pakken. Een overzicht van de bouwstenen
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wordt in onderstaand schema gegeven.
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Hydrologische

Beschrijving

bouwstee n

Stand van zaken
Per 115/01

l.AHN

Actueel Hoogtebestand Nederland

In uitvoering,
Juli 2001 gereed

2. Actualisatie Gt' s

Voorstudie: vaststelling noodzaak voor actualisatie
grondwatertrappen-informatie en voorbereiding voor uitvoering.
Uitvoering (actualisatie) op schaall:l O.OOO. Kan slechts uitgevoerd

Gereed
(Jun. ' 00)
Gepland

worden na digitale beschikbaarheid AHN (bouwsteen 1)
Definitie te vervaardigen basiskaarten, inventarisatie beschikbare

JuL ' Ol - juL ' 02

informatie, taakverdeling, planning

Juli 'OL

Uitvoering: analyse gegevens, interpretatie, vervaardigen kaarten
digitaal en analoog, modeloefeningen, rapportage

Gepland

4. OGR-natuur

Bepaling Optimale Grondwaterregimes voor natuur volgens de
methode ' Runhaar' (referentiegrondwaterstanden.)

Gepland

5. OGR landbouw/stad

Bepaling Optimaal Grondwaterregime voor landbouw en stad
Voorstudie: vaststellen randvoorwaarden operationeel model

In ui tvoering, Jul. '0 l

3.
Watersysteemanalyse

6. Bouw
stromingsmodel Regge

In uitvoerin g

Aug. 'Ol -Aug. '02
Jun. 'O l - jul. '02
In uitvoerin g
Mei 'OL

Uitvoering: modelbouw en scenariostudies voldoen (uitwerking
retentiebeleid en effectuering anti-verdrogings-maatregele n)

Gepland
Jul. ' Ol - dec. 'OL

De Watersysteemanalyse genereert basisinformatie. Kansen- of
functiegeschiktheidskaarten waarbij op basis van een sectorale benadering (van
functie naar watersysteemrelaties) wordt vastgesteld welke locatie voor de
betreffende functie geschikt is, zijn geen onderwerp van de watersysteemanalyse
(bijvoorbeeld: woningbouw vereist een grondwaterstand van 1 m - MV, dus overal
waar deze groter is dan 1,2 m -MV is een geschikte locatie vanuit de actuele
situatie geredeneerd). Dit soort oefeningen valt binnen het kader van de zgn.
'Waterd ocumen ten'.

13.4

Indicatie van de kosten

De kosten voor het uitvoeren van de voorgestelde zaken is afhankelijk van de
inspanning die door het waterschap zelf zullen worden gerealiseerd. Naast de
uitvoering zullen er voor bepaalde bestanden financiële vergoedingen moeten
worden geleverd. Zo zijn het landgebruikbestand, de bodemkaart, de toplü
vectorkaart en het Florivon1 bestand commerciële producten.
Bij de kostencalculatie wordt geen rekening gehouden met eventuele softwar
e
licenties van het GIS en stromingsmodel (SOBEK).
Een indicatie van de kosten voor de kaarten bedraagt ca. XxxNLG
Dit is opgebouwd uit het verzamelen en bewerken van de gegevens,
Een indicatie van de kosten voor het model bedraagt ca. XxxNLG
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Dit is opgebouwd uit het verzamelen en bewerken van de gegevens, het bouwen en
eiken van het model, en het formuleren en draaien van de verschillende scenario's.
Afhankelijk van de mate van terugkoppeling en afstemming met de opdrachtgev er
en andere partijen zal er ruimte moeten worden ingebouwd in het budget.
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De calculatie is een indicatie van de totale kosten, hieraan kunnen geen rechten
worden ontleend. Bij daadwerkelijke projectuitvoering zal een gedetailleerde
kostencalculatie worden gemaakt. Deze zal als een formele offerte worden
ingediend.
Invulling van deze paragraaf volgt na bespreking concept rapport.
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