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Samenvatting
Dit rapport vormt de technische bij lage bij het plan van aanpak van de
Watersysteemanalyse.
Het rapport behandelt de technische aspecten van de verschillende basiskaarten en
de bij behorende gegevensbestanden.
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Ruimtelijke systemen

1.1

Grondwatersystemen

1

De hydrologische samenhang tussen verschillende delen van het beheergebied
wordt aangegeven op de Grondwatersystemenkaart Deze kaart kan in eerste

instantie worden gemaakt op basis van GIS-bewerkingen en beschikbare
systeemkennis (Landelijk Hydrologische Systeemanalyse). Indien het waterschap
overgaat tot het bouwen van een numeriek watersysteemmodel, kan deze kaart op
basis van modelberekeningen worden aangevuld met nauwkeurige gegevens
omtrent de stroombanen, fluxen, reis- en verblijftij den. Er wordt uitgegaan van een
presentatieschaal van 1: 50.000 voor het te vervaardigen kaartmateriaaL Op deze
schaal zijn vrijwel alle basisgegevens beschikbaar. Overigens geeft de schaal de
verhouding tussen de afmeting van het in kaart gebrachte object en de werkelijke
afmetingen van dat object. Dit is met een GIS moeiteloos aan te passen
verhouding. Belangrijker is de datadichtheid die ten grondslag ligt aan het
kaartbeeld. Naarmate de datadichtheid geringer wordt, wordt de kaart
onbetrouwbaarder en daarmee de mogelijkheid op hem op een grote schaal (dus
met veel detail) te presenteren. Bij elke geproduceerde kaart zal een kwalitatief
oordeel worden geveld over de maximaal mogelijke presentatieschaal van de kaart.
De hierboven beschreven attributen worden op aparte GIS-lagen opgeslagen zodat
ze op elke gewenste wijze kunnen worden gecombineerd. Basis hiervoor is een
indeling in hydrotypen dit zijn gebieden met een vergelijkbare hydrologische
opbouw (de dikte en eigenschappen van de deklaag, de watervoerende pakketten
en de scheidende lagen).

1.1.1
Hydrotypenkaart
De ondergrond kan worden verdeeld in hydrotypen, dit zijn gebieden met een
vergelijkbare hydrologische opbouw. Aan de hand van de regionaal
geo(hydro)logische kennis en gegevens die in REGIS beschikbaar zijn worden de
hydrotypen bepaald. Op kaart wordt de ruimtelijke verdeling aangegeven, in
profiel de schematische opbouw per type.
Een hydrotype wordt gekarakteriseerd door de dikten en eigenschappen van de
deklaag, de watervoerende pakketten en de scheidendelagen.
1.1.2
Grondwatersystemen kaart 1 (Gis bewerking)
• Infiltratie-, intermediair-, kwelgebied.
Op basis van het AHN, de stijghoogte in het eerste watervoerende pakket
(REGIS) en de grondwatertrappenkaart Bij een verschil (stijghoogte- GVG) >
50 cm, wordt het gebied als kwelgebied aangegeven. Dit is een
ervaringscriterium waarbij een die gebieden worden aangegeven waar met
redelijke zekerheid kan worden gesteld dat er kwel optreedt. Door
onnauwkeurigheden in de data kunnen anders gebieden onterecht als
kwelgebied worden aangemerkt. Anderzijds kunnen enkele kwelgebieden over
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het hoofd worden gezien, maar de kwel intensiteit zal in die gebieden slechts
gering zijn, zij gelden dan als intermediair gebied. Voor stedelijk gebied waar
geen Grondwatertrappen beschikbaar zijn wordt de indeling gebaseerd op
expertkennis of op kaarten van historisch natte gebieden (digitaal bestand TNONITG). De resulterende kaart zal worden gecontroleerd a.h.v.
Grondwatertrappenkaart, reeds beschikbare modeluitkomsten, indicatorsoorten
(FLORIVON) en slootdichtheid.
SlootkweL
Kwel in sloten op basis van verschil in slootpeil (stuwpeil en
slootbodernhoogte) en stijghoogte in het eerste watervoerende pakket
Atmoclien of lithodien kwelwater
Waterlopen en vennen, met indicatie van drainerend/infiltrerend.
Infiltratie/drainage wordt afgeleid uit de Systeemgrenzen en ruimtelijke relaties.
Systeemgrenzen en stroombanen zijn in principe afkomstig van de Landelijke
Hydrologische Systeemanalyse (LHS, schaal1: 250.000, TNO 1996)
zomogelijk detaillering op basis van expert kennis. (Bij het maken van een
nieuw geohydrologisch model met meer detail kunnen deze gegevens worden
geactualiseerd)
Gedwongen systemen als gevolg van waterwinning (o.a. gegevens van de
WMO)

Grondwatersystemen kaart 2 (Modelberekeningen)
1.1.3
Met behulp van een grondwaterstromingsmodel (zie voor beschrijving elders) zijn
de volgende gegevens met betrekking tot de ruimtelijke relaties te genereren:
• Systeembegrenzing
• Stroombanen (ruimtelijke relatie)
• Fluxen
• Reistijden/verblijftijden
• profielen
Kaartbeeld
• Begrenzing grondwatersystemen en stroombanen zijn polygonen en
lijnelementen
• De infiltratie-, intermediair-, (sloot)kwelgebieden zijn opgebouwd uit gridcellen
(mx m).
• Fluxen worden weergegeven in gridcellen (kleurtint geeft sterkte van flux weer,
verdeeld in nader te bepalen klassen, afhankelijk van model uitkomsten)
• Reistijden/verblijftijden worden in kleur van de stroombaanpijlen aangegeven
(verdeeld in nader te bepalen klassen). Indien praktisch realiseerbaar zullen zij
ook worden omgezet naar iso-contouren.
• Waterlopen, lijnelementen met signatuurinfiltrerendof drainerend
• Schaal 1: 50.000
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Databestanden
REGIS

1:50.000

AHN
Top10Vector
Legger
Geactualiseerde Gt
LHS

100x100m
1: 10.000
1:10.000
1:50.000
1:100.000
1:400.000
1:50.000

Historisch natte gebieden

1.2

stijghoogten, hydrologische schematisatie
ondergrond
Hoogtebestand
waterlopen, sloten, greppels en vennen etc.
Oppervlaktewatersysteem en kunstwerken etc.
Kwelgebieden, infiltratiegebieden
Grondwatersysteemgrenzen

TNO-NITG

Historisch natte gebieden

TNO-NITG

MD-RWS
MD-RWS
Wschap
Wschap
TNO-NITG

Oppervlaktewater

De hydrologische samenhang tussen verschillende delen van het oppervlaktewater
binnen beheergebied wordt aangegeven op de Stroomgebiedenkaart Deze kaart
bestaat in principe reeds bij het waterschap, zij het dat er verschillende schalen en
versies zijn. Binnen de watersysteemanalyse zal hieruit een definitieve aan het
grondwatersysteem gekoppelde kaart worden gedestilleerd.
Natuurlijk kunnen met behulp van GIS verschillende attributen aan de gebieden
worden gekoppeld. Voorwaarde is dat er een deugdelijk databestand in de vorm
van een kaart of tabel aanwezig is. Als voorbeeld kan de stroomgebiedbeschrijving
op basis van omgevings- en gebiedskenmerken ten behoeve van het
waterkwaliteitsmeetnet Overijssel en Zuid-Drenthe worden genomen (DHV, 2000).
Hierin zijn per stroomgebied een aantal karakteriserende aspecten toegekend
(functies, water- en bodemtypen, landgebruik, externe factoren, en een aantal
beleidsactiviteiten). Verschillende van deze kenmerken zijn in de hieronder
beschreven kaarten opgenomen. Bij specifieke vragen kunnen deze kenmerken
separaat worden gepresenteerd, dan wel worden toegevoegd aan een bepaalde
kaart.
Als aparte attributen wordt de drainageweerstand van het gebied op basis van
slootdichtheid en doorlatendheid van de deklaag op een aparte kaartlaag
weergegeven.
1.2.1
(Sub)Stroom- en afwateringsgebieden
Er wordt onderscheid gemaakt in vrij-afwaterende gebieden, de zogenaamde
stroomgebieden, en de afwateringsgebieden die via een of meerdere kunstwerken
afwateren. De hoofdindeling voorziet in het stroomgebied van de Regge, de
Dinkel, de Twentekanalen en een deel van het Vechtstroomgebied. Voor de
begrenzing van de stroomgebieden zal ook over de lands- en waterschapsgrens
worden gekeken, dit geldt met name voor het Dinkelstroomgebied. 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. De hoogtekaart (AHN) zal de basis zijn bij
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het vaststellen van de begrenzingen van de eenheden. In het geval dat de
begrenzingen van de stroomgebieden afwijken van die in Aquarius Hydro zullen in
overleg met het waterschap keuzen worden gemaakt.

1.2.2

Waterlopen en sturingsmogelijkheden (kunstwerken)

Het oppervlaktewater stroomt door een stelsel van waterlopen. In de waterlopen
zijn verschillende kunstwerken aangebracht die sturend worden ingezet. Deze kaart
kan in veel verschillende vormen gecombineerd worden met andere
oppervlaktewater gegevens. De volgende items zullen allen in een eigen laag in het
GIS worden ondergebracht, en zijn zodoende gescheiden te tonen.

Kaartbeeld
• Waterlopen (lijnelementen), optie is om verschillende orde (primair, secundair,
tertiair d.m.v.lijndikte te onderscheiden). Droogvallende wateren (afwijkende
(lichtere) tint van niet droogvallende wateren, en een label met periode van
droogval (Romeinse cijfers; droogval van juni t/m augustus is bijvoorbeeld VIVIII).
• Stroomrichtingen (pijl)
• Sturingsmogelijkheden (stuwen, gemalen, verdeelwerk) worden met een
standaardsymbool aangegeven, toegevoegd wordt een vermelding van
capaciteit m 3/d
• Invloedsgebieden van stuwen. Op basis van de hoogtekaart kan worden
aangegeven over welk gebied een stuw effect heeft voor het
oppervlaktewaterpeiL (WaiUleer het ondergrondmodel gereed is voor de
"Reizende waterconserveringsmaatregel" (zie elders) dan kan tevens het
beïnvloedbare gebied voor grondwater worden aangegeven.)

1.2.3

J

Slootdichtheid/drainageweerstand/C-waarde deklaag.

De slootdichtheid wordt bepaald op basis van het ToplOVector bestand. Met
behulp van een GIS kan de sloot- en greppellengte per hectare worden bepaald. Op
basis van gegevens van het waterschap (schouwrapporten, gebiedskeill1iS etc)
zullen de gedraineerde percelen worden geïnventariseerd. Dit is een noodzakelijke
aanvulling op de slootdichtheid voor de bepaling van de drainage weerstand.
Deze gegevens zijn tevens modelinput voor het grondwatermodel, gekoppeld aan
de C waardenkaart van de deklaag vormt dit een belangrijk deel van de
beschrijving van het topsysteem. De c-waardenkaart wordt afgeleid uit de
bodemkaart en de boorgegevens. Hiervoor zal op basis van expertkeiUlis (geologen
en hydrologen van NITG) en een numerieke extrapolatie een vlakdekkende kaart
op schaal 1: 50.000 worden gemaakt.
Top10 vector
DINO
Expertkennis
Expertkennis
Expertkennis
Legger

1: 10.000

1: 10.000

Sloten , greppels etc.
Boorgegevens
Geo(hydro)logie van de deklaag
Drainage gegevens
slootdimensies
slootdimensies

MD-RWS
TNO-NITG
TNO-NITG
Wschap
Wschap
Wschap
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Aanvoergebieden en inlaatpunten

Aanvoergebieden zijn de gebieden die kunstmatig van water kunnen worden
voorzien. Dit zijn zowel de afwateringseenheden zoals aangegeven in de
bovenbeschreven kaart, als onderdelen van stroomgebieden waar door
waterhuishoudkundige ingrepen water kan worden aangevoerd.
De aanvoergebieden worden onderscheiden naar herkomst van het aangevoerde
water. Op basis van deze kaart kan worden getoond welke delen van het
beheergebied afhankelijk zijn van welk inlaatpunt (en daarmee van welke
waterkwaliteit). Dit is zeker met behulp van een GIS goed inzichtelijk te maken
door aan elk kunstwerk te koppelen welk gebied daardoor wordt beïnvloed.
Indicatie van perioden van droogval voor bepaalde wateren is indicatief voor
perioden wanneer waterinlaat gewenst kan zijn.
De aanvoergebieden worden met behulp van de contouren van de stroomgebieden
in een ruimtelijke context geplaatst. Kaarten van stroomgebieden en
aanvoergebieden zijn reeds beschikbaar, vastgesteld in het kader van de AmvB
Lozingenbesluit Open teelt en Veehouderij (zie ook literatuurlijst: 59 en 60 en
stroomgebiedenkaart provincie 1998) en moeten op juistheid worden
gecontroleerd.

Kaartbeeld
• Wateraanvoergebieden (polygonen),
• Inlaatpunten en uitlaatpunten (stuwen, gemalen, kunstwerken of kanalen
worden met een standaardsymbool aangegeven, toegevoegd wordt een
vermelding van capaciteit m3/d)
• Grenzen van stroom- en afwateringsgebieden (polygonen, transparant). Deze
eenheden kunnen op verschillende schalen worden gebruikt, per toepassing kan
worden gekozen voor hoofdstroomeenheden of sub-stroomgebieden.
• Stroomgebieden gelabeld met naam en eventuele andere attributen
(oppervlakte, inlaatdebiet, etc.)
• Waterlopen (lijnelementen), optie is om verschillende orde (primair, secundair,
tertiair d.m.v.lijndikte te onderscheiden). Droogvallende wateren (afwijkende
(lichtere) tint van niet droogvallende wateren, en een label met periode van
droogval (Romeinse cijfers; droogval vanjuni t/m augustus is bijvoorbeeld VIVIII). Optie: Stroomrichtingen (pijl)
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Databestanden
Stroomgebiedenkaart

1:50.000

AHN

100x100m

AHN
Legger
Wateraanvoergebieden
Legger
AmvB Lozingenbesluit

100x100m
1:10.000
1:50.000
1:10.000

AmvB Loz.besi./Legger
Legger/Meetgegevens
Expertkennis

Nvt
Nvt

.

Stroomgebieden, Inlaatgebieden of afwateringsgebied
1987/91 : literatuurverwijzing 59 en 60.
Maaiveldhoogten (omgewerkt naar substroomgebieden)
Stromingsrichting
Oppervlaktewaterlopen, stroomrichting
Wateraanvoergebieden (atlas)
Stuwen, gemalen en kunstwerken
Are View bestand stroomgebieden
Perioden van droogval
Inlaat-, uitlaatcapaciteit
stroomrichtingen

Prov/Wschp
MD-RWS
MD-RWS
Waterschap
Prov/Wschp
Waterschap
).

Wsch/Expert
Waterschap
Expertkennis

-'

\
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2

Thema kwaliteit grond- en oppervlaktewater

2.1

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

2.1.1
Infiltratiemogelijkhedenkaart (Afkoppelingsmogelijkheden)
De infiltratiemogelijkheden worden bepaald door:
• Bergingscapaciteit in de ondergrond (Gt), tevens indicatief voor intermediaire
of infiltrerende gebieden.
• Doorlatendheid van de ondergrond (kD) inclusief eventuele slecht doorlatende
inschakelingen binnen het WVP.
• Doorlaatfactor van de deklaag (c).
• Dikte van de deklaag.
De geschiktheid neemt toe naarmate de doorlaatfactor van de deklaag groter is, de
dikte van de deklaag geringer is en het doorlatendvemogen van het eerste
watervoerend pakket groter is. De hindernis van een slecht doorlatende deklaag
kan worden overkomen door infiltratie onder de deklaag (bijv. permeebuizen of
ondergrondse infiltratieblokken). Hierbij geldt dan wel dat hoe dunner de deklaag
hoe gunstiger.
Van deze 4 grootheden kunnen afzonderlijke basiskaarten worden gemaakt die als
contour- of gridkaarten kunnen worden gepresenteerd. Deze kaarten kunnen op
verschillende wijzen worden gecombineerd eventueel met toekenning van
gewichtsfactoren.
De grootte van de bergingsfactor in de onverzadigde zone is mede bepalend voor
de geschiktheid voor infiltratie. Op basis van de overschrijdingsduur van een
bepaalde grondwaterstand (Van der Sluys en de Gruyter, 1985, TenCateet al.,
1995) is de ondergrond als geschikt dan wel ongeschikt te kwalificeren. Hierin zit
uiteraard een relatie met de kwel-, infiltratie- en intermediaire gebieden. Er wordt
uitgegaan van de geactualiseerde grondwatertrappenkaart.
Tabel

Mogelijke beoordeling van infiltratiemogelijkheden op basis van de Gt

Geschiktheid
Meest geschikt

Minst geschikt

Grondwatertrap

VIl, VIl*
IV, VI
11*, 111*, V*
I,II,III,V

De doorlatendheid van de ondergrond (kD) kan worden afgeleid uit de REGIS
gegevens. Hierbij is te overwegen om op basis van toegevoegde boorgegevens de
datadichtheid van de kaart te vergroten. Op basis van de boorgegevens kunnen
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gebieden worden aangegeven waar veel of weinig slecht doorlatende
inschakelingen binnen het watervoerende pakket kunnen worden verwacht.
De dikte en doorlaatfactor (c) van de deklaag bepalen welk infiltratietype mogelijk
is (direct of onder de deklaag). Deze gebieden kunnen eventueel als combinatie van
de twee grootheden in kaart gebracht worden.
Tenslotte is oppervlaktewater van belang als alternatief voor infiltratie en voor
eventuele overloopfaciliteiten van infiltratiepunten.

Kaartbeeld
Gridcellenkaart of contourkaarten (beide is mogelijk op basis van dezelfde data).
Binnen het stedelijk gebied wordt het oppervlaktewaterstelsel aangegeven als
alternatief voor infiltratie.

Databestanden
Bodemkaart
Grondwatertrappen
REG IS
DINO
Legger

1:50.000
1:50.000
1:50.000

1: 10.000

Doorlaatfactor
Actuele grondwatertrappen (in voorbereiding)
Dikte deklaag, doorlatendheid 1e WVP
Boorgegevens
Waterlopen stedelijk gebied

Positionering binnen watersysteem
• Locatie binnen stroomgebied (hoog, midden, laag)
• Locatie in grondwatersysteem (infiltratie/intermediar/kwel- laatste sluit uit)
• Ruimtelijke relatie grondwatersysteem voor beinvloedingsgebied

Voorwaarden/win-win situaties
• Verdrogingskaart: verdroogde natuurgebieden (provincie, Wateratlas
Overijssel, 2000)
• Historische infiltratiegebieden (Militaire Kaart 1830-55, 1: 50.000)
• Infiltratiegebied dat gerelateerd is aan kwelafhankelijk natuurgebied
(Grondwatersystemenkaart).

Modelstudies
Het stromingsmodel voor oppervlaktewater (HKV, 2001) gekoppeld met het
grondwatermodel (zoals in dit rapport beschreven) zijn goed in staat verschillende
scenario's m.b.t. afkoppeling te simuleren.

Alterra
Alterra
TNO-NITG
TNO-NITG
Waterschap
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Waar liggen verzurings-, vermesting-, en uitspoelingsgevoelige
gronden?

2.2.1
Verzuringsgevoelige gronden
Kaartbeeld
Koppeling van de bodemtypen met verzuringsgevoelige samenstelling
(expertkennis, vastgelegd in tabelvorm door Alterra) met landgebruik (landbouw of
natuur) geeft een mate van verzuringsgevoeligheid. Bij het landgebruik zal ook
naar het verleden moeten worden gekeken. Combinatie met de
grondwaterkwaliteitskaart geeft de huidige grondwaterkwaliteit op meetlocatie.
Afhankelijk van de ruimtelijke relatie tussen het meetpunt en de
verzuringsgevoelige gronden kunnen hier conclusies aan worden verbonden.
Tabel

Mogelijke indeling voor verzuringsgevoeligheid van gebieden.

Zuurklasse (op basis
van tabel Alterra)

Landgebruik

Onbepaald

Landbouw

I

0

Onbepaald

0

Onbepaald

I

Laag

0

Verzurings
Gevoeligheid

Natuur

2

Neutraal

I

Landbouw

I

Natuur

2

2

Zwak/matig

2

Landbouw

I

2

Natuur

2

4

Landbouw

I

3

Natuur

2

6

Zuur

3

Hoog

Databestanden
Bodemkaart (afgeleide)

I:50.000

LGN
Grondwaterkwaliteit

1:50.000

Verzuringsgevoelige bodems
Landgebruik (ook historisch)

Alterra
Al terra

I:50.000

Grondwaterkwaliteitsgegevens

WRD/RIVM

2.3

Nitraatuitspoeling Risicokaart

Deze kaart is opgebouwd uit een gevoeligheids- en een belastingskaart.
2.3.1
Gevoeligheidskaart
De methode voor het vervaardigen van de gevoeligheidskaart voor
nitraatuitspoeling is min of meer gestandaardiseerd en kan voor de
watersysteemanalyse worden overgenomen (o.a. toegepast in Wateratlas
Overijssel, 2000). Hierbij wordt uitgegaan van de grondwatertrap en het
bodemtype; de reactiviteit (organisch materiaal, kleibestanddelen, reactiviteit
kationen etc) is voor de bovenste 40 cm afgeleid uit de bodemkaart en kan
geëxtrapoleerd worden tot 1,2 m (dieptebereik bodemkaart).

TNO-rapport

NITG 01-118-B (technische bijlage)

10

Databestanden
Bodemkaart (afgeleide)
Grondwatertrappen

2.3.2

Alterra
Alterra

gevoeligheid voor nitraatuitspoeling
Actuele grondwatertrappen (in voorbereiding)

1:50.000
1 :50.000

Bodembelastingkaart (nitraat)

Van de bodembelasting is slechts globale informatie beschikbaar. Bovendien is de
belasting relatief dynamisch ten opzichte van de bodemgevoeligheid (door
wisselend landgebruik en variabele factoren die van invloed zijn op bijvoorbeeld
de mestgift). Indirecte belasting, de atmosferische depositie van vermestende en
verzurende stoffen zijn bekend in mol/ha/jaar in rasters van 5 x 5 km. (RIVM). De
belasting kan hierdoor alleen globaal worden aangegeven. Beide bronnen kunnen
op een separate laag in het GIS worden opgenomen en zodoende onafhankelijk van
elkaar worden gebruikt.
Er wordt uitgegaan van de landgebruikkaart, waarbij landbouwgronden alleen een
hoge belastingsfactor wordt toegewezen, en vervolgens wordt de indirecte
belasting uit het RIVM in belastingskiassen vertaald. Deze gegevens vormen
gezamenlijk de uiteindelijke belasting voor een bepaald gebied. Hoe de RIVM
klassen precies moeten worden begrensd zal nader worden bepaald.

Databestanden
Atm. Depositiekaart
nitraat
LGN

2.3.3

RIVM

5x5km

Alterra

Landgebruik

1:50.000

Risicokaart (nitraat)

Door de Gevoeligheids- en Belastingkaart te combineren is aan te geven wat de
risico's zijn. Howel in dit project het in principe niet de bedoeling is gewogen
kaarten (kanskaarten bijvoorbeeld) te maken wordt hieronder ter illustratie een
optie uitgewerkt om tot een risicokaart te komen. De risico's zijn in verschillende
zwaarten aangegeven. Gegevens uit het grondwaterkwaliteitsmeetnet zullen dienen
om de resultaten te verifiëren. De ervaring leert dat de pH metingen uit het
bodernkwaliteitsmeetnet geen betrouwbare informatie voor dit doel oplevert.
Tabel

Verschillende aspecten van Nitraatuitspoeling met mogelijke risicokwantijicatie.

Gevoeligheidskaart
Nitraatuitspoeling

Zeergevoelig
Gevoelig
Weinig
gevoelig

4
2
0

Belastingkaart
Indirect
Direct
(Landbouw) (Depositie)
Ja
Nee

2
1

Hoog
Matig
Licht

3
2
1

Totaal score
belasting
(direct x indirect)
4 - 6 (=zwaar)
2- 3 (= matig)
1 (=licht)

Risicokaart
(gevoeligheid x
belasting)
Klasse* score
16-24
IV
8-12
111
2-6
11
I

(*;I is geen bedreiging, IV is emstig risico)

0
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Databestanden

I Kwaliteitsmeetnet I Nvt I Grondwatersamenstelling

I RIVM

Positie in het hydrologische systeem
Positie in het hydrologische systeem kan worden bepaald door de risicokaart te
combineren met de Watersysternenkaarten. Bij het rnaken van afweging spelen
bijvoorbeeld de volgende punten een rol:
• Hydrologische typering van de gebieden; infiltratie, intermediair of kwel.
• Ligging ten opzichte van kwetsbare gebieden (kwelafhankelijke natuur,
waterwingebieden, etc)
• Type systeem (diep of ondiep grondwatersysteern)

2.4

Fosfaatuitspoeling Risicokaart

Deze kaart is opgebouwd uit een gevoeligheids-, een verzadigheids-, een
belastingskaart.

2.4.1

Gevoeligheidskaart

Volgens het concept-protocol van de TCB is een verzadigingsgraad tot 25% op
GHG (of 1m -mv indien GHG zich dieper bevindt) aanvaardbaar. Daarboven
wordt het risico van uitspoeling te groot.
Gevoeligheid voor uitspoeling wordt bepaald door boderntype, grondwatertrap en
verzadiging. De verzadigingskaart wordt separaat van de gevoeligheidskaart
samengesteld.

Databestanden
Bodemkaart (afgeleide)
Grondwatertrappen

1:50.000
1:50.000

2.4.2

gevoeligheid voor fosfaatuitspoeling
Actuele grondwatertrappen (in voorbereiding)

Alterra
Alterra

Fosfaatverzadigingskaart

Belangrijk voor de verzadiging is de historie van het landgebruik. Hiernaar wordt
bij Al terra momenteel op basis van het historisch archief onderzoek gedaan. In
1990 heeft Alterra een kartering naar de fosfaatverzadigde gebieden uitgevoerd
(zie Water Atlas Overijssel, kaart 1.11 ). Gegevens van het bodemmeetnet worden
aanvullend toegepast. De beschikbare informatie geeft slechts een indicatie van de
risicogebieden. en hebben een globale waarde.

Databestanden
Verzadigingskaart
fosfaat
Kwaliteitsmeetnet

5x5km

Verzadigingsonderzoek , 1990

Alterra

Nvt

Bodemvochtsamenstelling

RIVM

2.4.3

Bodembelastingkaart (fosfaat)

Belasting door landbouw; hierbij wordt vastgesteld of een bepaald gebied wel of
geen functie landbouw heeft. Verder kan er geen waarde aan worden gekoppeld;
het is wel of geen.
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l.

Databestanden

I LGN

1:50.000

I Landgebruik

I Alterra

Risicokaart (fosfaat)
2.4.4
Door de Gevoeligheids- en Belastingkaart te combineren is aan te geven wat de
risico's zijn. Deze zijn in verschillende zwaarte aangegeven. Ook hier geldt dat in
principe de basisgegevens worden bewerkt en de kanskaarten niet worden gemaakt.
Onderstaande tabel geldt als illustratie van een mogelijke aanpak.
Tabel

Fosfaatuitspoeling

Gevoeligheidskaart
Fosfaatuitspoeling
(bodem x Gt)
Zeer gevoelig
Gevoelig
Weinig
gevoelig

Belastingkaart
Direct
(Landbouw)

Ja
Nee

2.5

12

I1

4
2

Fosfaatverzadiging
(gridblokken)

>25%
<25%

12
I1

0

Totaal
(uitspoeling x
verzadiging)

IV
111
11

8
4
2

I

0

Risicokaart
(gevoeligheid x
belasting)
Risico
scor
e
Groot
16
Matig
8
Klein
4
Geen
0-2

Reactiviteit ondergrond

Een eerste indicatie van het type gebied waarmee men heeft te maken kan worden
gegeven met behulp van een indeling in homogene gebiedstypen. Ditzijn
gebieden met een bepaald hydrologisch kenmerk (kwel, infiltratie of intermediair),
een bodem/ondergrondprofiel en een vorm van landgebruik die de belasting
weergeeft.

Databestanden
Bodemkaart
Landgebruik
grondwatersystemen ka
art

1:50.000
1:50.000
1:50.000

Bodemtype
Landgebruik
Infiltratie, kwel, intermediair

Alterra
Alterra
Dit project
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Waar liggen 'lozingsgevoelige wateren'?

2.6.1
Lozingenkaart
In kaart brengen van (punt)lozingen. Het gaat daarbij om de locatie en het type van

lozing. De ernst van de lozing wordt gerelateerd aan de samenstelling van de
lozing en de hoeveelheid ten opzichte van het debiet van de waterloop waarop
wordt geloosd.
Kaartbeeld
Lozingen worden op locatie geplot als cirkel met 4 kwadranten:
• Type (lettercode)
• ongezuiverde rechtstreekse landelijke lozingen
• bedrijfsmatige lozingen in buitengebied
• effluent van rwzi's
Kwantitatieve gegevens worden in tabelvorm opgeslagen en kunnen op zichzelf of
in combinatie op de kaart worden weergegeven.
Classificeren aangeven op meetpunten:
• Ernst van lozing (kleurcode oplopend in tint), classificatie op basis van
gegevens nader bepalen, in elk geval stikstof, fosfaat en organische
bestandmiddelen (in Kg)
• Verhouding overstortdebiet/'normdebiet' waterloop (kleurcode oplopend in tint,
klassen nader te bepalen naar aanleiding van beschikbare gegevens). Meest
zinvol is de relatie bij laagwatersituatie
Databestanden
Lozingen

nvt

Lozingen

nvt

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

Debiet lozingen

nvt

Meetgegevens

Samenstelling lozingen

nvt

Meetgegevens

Normdebiet waterloop
Probleemstoffen

nvt
Nvt

Meetgegevens/Stromingsmodel
Lozingsdebieten en vrachten, 1993

2.7

Watrsch/Ge
m
Zuiveringschap/
provin.
Watrsch/Ge
m
Watrsch/Ge
m
Waterschap
WRD/RIZA

Voorwaardenscheppende ofwel waterkwaliteitsathankelijke
gebieden

Combinatie van stroomgebieden- of grondwatersystemenkaart met
voorwaardenscheppende gebieden (meestal kwetsbare )gebieden (polygonen).
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Databestanden
Voorwaardenscheppende gebieden (kaarten op verschillende schalen):
Provincie en terreinbeheerders
Natuurgebieden
Waterschap Regge en Dinkei
Waterparels
Waterleiding Maatschappij Overijssel
Waterwin-lbeschermingsgebieden
Etc .......
\

Deze lijst kan eenvoudig worden uitgereid. Binnen het GIS kunnen deze eenheden
als polygonen worden opgeslagen. Voor elk gebied kunnen met behulp van het
model de stroombanen worden berekend.
Met behulp van het stromingsmodel kan worden bepaald door welke stroombanen
het gebied wordt beïnvloed.

2.8

Wat zijn drainerende/infiltrerende waterlopen en welke
herkomst/bestemming heeft dit water i.v.m.
stoftransport/belasting van waterloop/gebieden?

Op basis van hydrologische systeemkennis en het verschil tussen
oppervlaktewaterpeilen, grondwaterstanden en stijghoogten (1e WVP) en de
maaiveldhoogten wordt vastgesteld welke waterlopen infiltrerend dan wel
drainerend zijn. Deze resultaten worden aangevuld/gecontroleerd op basis van
veldwaamemingen. Voor de peilen wordt uitgegaan van de stuwpeilen, en voor de
engestuwde trajecten van de bodemhoogte plus een zekere waterdiepte (0, 1 tot 0,2
meter).

2.8.1

Infiltrerende/drainerende waterlopenkaart

Dit kenmerk is aan de waterlopen gekoppeld en afgebeeld op een afzonderlijke
kaart. De mogelijkheid bestaat deze kaart te combineren met de
Stroomgebiedenkaart en de Grondwatersystemenkaart. Hierdoor is de ruimtelijke
relatie van de waterlopen binnen de systeemeenheden in beeld te brengen.

Kaartbeeld
Locatie waterlopen met signatuur infiltrerenct/drainerend (twee kleuren)
Er kan een zomer en winterkaart worden gemaakt gebaseerd op de GHG en de
GLG. Droogvallende waterlopen (m.n. in de zomer) krijgen eigen signatuur. De
mate van infiltratie en drainage kan eveneens worden weergegeven door middel
van kleurtinten. Afhankelijk van de optredende fluxen zal een classificatie worden
opgesteld (waarschijnlijk 2 of 3 klassen).
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Databestanden
1: 10.000
1:10.000
1:50.000
100x100m
-digitaal

Top10Vector
Legger
DINO/REGIS
AHN
Peilgegevens Wschap
Veldwaarnemingen

2.9

Waterlopen, sloten, greppels en vennen etc.
Oppervlaktewaterpeilen
Stijghoogten/grondwaterpeilen
Maaiveldhoogten
Droogvallen waterlopen
AmvB open teelten

MD-RWS
Waterschap
TNO-NITG
MD-RWS
Waterschap
Waterschap

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 (200 1) waarin
het stromingsmodel wordt beschreven.

2.10

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

Met behulp van deze kaart wordt op globale kenmerken aangegeven waar een
voorziening nodig en mogelijk is. Literatuur (Stolte et al., 2000; De Roo et al.,
1995; van Eek et al. 1995) wijst uit dat met name de erosiegevoeligheid theoretisch
op verschillende aspecten van de bodem (samenstelling, vochtgehalte, ruwheid,
schuifspanning etc.) afhankelijk is, maar dat het verkrijgen van deze gegevens
meerdere jaren van intensief meten vergt. Dat is niet aan de orde voor het gehele
beheergebied. In het kader van de watersysteemanalyse wordt uitgegaan van de
hoofdaspecten waarvan de gegevens ook beschikbaar zijn.
2.10.1 Mogelijke Zand- en Slibvangers locatiekaart
Voor locatiekeuze worden de volgende basisgegevens gebruikt:
• Gradiëntenkaart op basis van AHN
• Beeklopen (locatie)
• Stuwen (locatie)
• Huidige zand- en slibvangers (locatie)
2.10.2 Erosiegevoeligheidskaart
Voor belasting van beken met sediment wordt een combinatiekaart gemaakt die de
erosiegevoeligheid aangeeft:
• (sub)Stroomgebieden
• Bodemkaart: typering zandige en kleiige gronden
• Helling terrein (gradiënt)
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• Landgebruik. Landbouw anders dan grasland heeft met name 's winters een
periode van braakligging en is daardoor erosie gevoelig.
• Metingen of kwalitatieve indicaties (observaties in het veld) van
sedimentvracht Onderzoek zal moeten uitwijzen of er een bruikbare
classificatie voor sedimentbelasting is te ontwikkelen. Factoren die hierin een
rol spelen zijn per (sub)stroomgebied het oppervlak per bodemtype waarin
verdisconteerd de perioden van braakligging en de gemiddelde helling van het
terrein.

Kaartbeeld
Gradiëntovergangen in waterlopen; voor de waterlopen wordt met behulp van het
ABN de gradiënt per lengte eenheid berekend. Gradiëntklassen worden in kleur
van de waterloop zichtbaar gemaakt. De klassenindeling wordt nader bepaald op
basis van de berekeningen.
• Stuwen, m.b.v. standaardsymbool
• Risicogebied voor erosie/sediment generatie: landgebruik (met name)
landbouwgebieden die op basis van bodemtype (zandgronden, kleigronden etc)
en gemiddelde helling (gradiëntenkaart) per landgebruikeenheid worden
geclassificeerd. Klassenindeling wordt op basis van GIS-exercitie nader
bepaald
• Per stroomgebied kan met behulp van GIS per klasse van erosiegebied het
oppervlak worden bepaald.
Databestanden
Bodemkaart
AHN
Top1 OVector
Legger
Landgebruik
Expertkennis

1:50.000
100 x 100 m
1: 10.000
1:10.000
1:50.000

Zandige/kleiige gebieden
Hoogtebestand, gradiënten
Waterlopen.
Waterlopen, stuwen
Landgebruik, erosiegevoeligheid, braakligging
Differentiatie beken (sedimentvracht)

Modelberekeningen
Op basis van het stromingsmodel voor het oppervlaktewater zoals beschreven door
HK.V (2001) kunnen, indien voldoende basisgegevens over sedimenttransport en
substraat van de watergangen, de effectiviteit van slib en zandvangers ook worden
gemodelleerd.

Alterra
MD-RWS
MD-RWS
Waterschap
Alterra
Waterschap
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3

Thema herstelmogelijkheden terrestrische natuur

3.1

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

3.1.1
Kaart referentie Grondwaterstand
De referentiegrondwaterstand wordt afgeleid uit de bodemkaart. De bodemtypes
zijn als het ware een archief van de oorspronkelijke hydrologische situatie. Het
ontstaan van de bodems is gerelateerd aan de toenmalige hydrologische
omstandigheden. Op basis van de bodemkaart is met behulp van een tabel
(Runhaar et al. 1998) referentiegrondwaterstand af te leiden.
Databestanden
Grondwater/bodemtabel
Actuele Gt kaart
Bodemkaart

1:50.000
1:50.000

Relatie grondwaterstand - bodemtype
In voorbereiding
Referentiegrondwaterstanden

TNO-NITG
Alterra
Alterra

3.1.2
Kaart Grondwaterstandsverandering
• Vergelijk historische grondwatertrappenkaart met actuele grondwatertrappen
Het verschil voor GLG, GHG en GVG kan in cm worden uitgedrukt en in
kleurtinten worden weergegeven.
Directe bewijzen en aanwijzingen voor oorspronkelijk natte gebieden zijn op
verschillende manieren te verkrijgen:
• Kaart Historische natte gebieden
Dit is een kaartbestand afgeleid uit de Militaire kaart ( 1830-1855) waarop
verschillende soorten landgebruik zijn weergegeven typerend voor natte
gebieden (o.a. moeras, veen, hoogveen, natte graslanden, uiterwaarden en open
water). Weergeven in arcering.
• C.O.L.N.-kaart
Deze kaart geeft voor de situatie van ca. 1950 de gebieden met een ondiepe
grondwaterstand (40-70 cm -mv). Weergeven in arcering.
• Bodemtype-kwelkanskaart
Deze kaart geeft de aan het bodemtype gerelateerde kwelkans weer. Deze
methode is ontwikkeld in het kader van de GGOR (Runhaar et al., 1998; Van
Ek et al., 1996). Elk bodemtype geeft op basis van de
referentiegrondwaterstand een waarschijnlijkheid voor kwel weer. Deze is in 5
klassen verdeeld.
Deze kaartbeelden vormen de basis voor het opstellen van scenario's die met
behulp van numerieke modellen kunnen worden doorgerekend ten einde de
effecten op de grondwaterstanden en kwelfluxen etc. te berekenen. De Militaire
kaart is representatief voor de situatie in ca. 1850, en de COLN kaart voor 1950.
Zij geven in combinatie met de actuele Gt kaart een ontwikkeling in de verdroging
van het gebied weer.

TNO-rapport

NITG 0 1-118-B (technische bijlage)

18

J

Vergelijk van het historisch ontwateringsysteem met huidige ontwateringsysteem
geeft een mogelijke oorzaak van de verdroging weer.

Databestanden
Militaire Kaart 1830-55
C.O.L.N. kaart
Waterlopenkaart
Grondwatersystemenka
art

3.2

1:50.000
1:200.000
1: 10.000
1:50.000

Topografie
Natte gebieden (gw-peil 40, 70 cm -mv)
Huidige en historische waterlopen

TNO-NITG
TNO-COLN
Dit project
Dit project

Hoe kan de na te streven grondwaterkwaliteit worden
gekarakteriseerd?

Hier wordt gedoeld op het representeren van de analysegegevens op een kaartbeeld
en in profielen. Hierbij kunnen de wateranalysegegevens die digitaal in tabelvorm
(spreadsheet) beschikbaar zijn selectief worden weergegeven. 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, dit
soort illustraties komen echter niet uit het GIS, maar zullen met de hand moeten
worden vervaardigd. Hiervoor zullen enkele representatieve profielen moeten
worden gekozen.

Databestanden
Grondwaterkwaliteits
Meetnet
Drinkwater-meetnet
Grondwaterkwaliteit
data

REG IS
expertkennis

1:50.000

Locaties grondwater monsterpunten

Provincie

1:50.000

Locaties grondwater monsterpunten
Analysegegevens, geclassificeerd en geëvalueerd

WMO
RIVM,
WMO,
Wschap
TNO-NITG
TNO-NITG

1:50.000

-

Geohydrologische profielen en kaarten
Extrapolatie gegevens

Kaart reactievebestandsdelen van de ondergrond
3.2.1
de huidige gegevens in DINO zal voor het niveau 1Om, 25m en 50m
van
basis
Op
onder maaiveld worden aangegeven in welke boorbeschrijvingen piriet of kalk of
geen van deze reactieve bestanddeleln is aangetroffen. Deze kaart wordt gemaakt
d.m.v. een geautomatiseerde zoekactie binnen het DINOboringen bestand waarna
m.b.v. het AHN de diepte naar meters min maaiveld zal worden vertaald. De
gegevens worden als puntenkaart (corresponderend met de boorlocatie)
weergegeven.
Databestanden
DINO boringen
AHN

100 x 100

Locaties en boorbeschrijving
Maaiveldhoogte

TNO-NITG
Wschap
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Wat is het effect van 'vernatting' op het functioneren van het
watersysteem?

De te simuleren scenario's voor vernatting zullen worden gebaseerd op het
ontwikkelde kaartmateriaaL In een eerdere paragraaf is beschreven waar de
aangrijpingspunten voor vernatting liggen. Door het natte gebied als het ware te
laten wandelen over de regio kan het effect voor verschillende locaties worden
bepaald.

Databestanden
Historische
kwelgebieden
Kansen
waterconservering
Water Atlas Overijssel
Water Atlas Overijssel

1:50.000

Dit project

1:50.000

Dit project

1:50.000
1:50.000

Afstand van 60% demping in het 1e WVP (krt 2.4a)
Afstand 85% demping in het freat. pakket (krt 2.4b)

Provincie
Provincie

Grondwatermodel
Met behulp van het grondwatermodel kunnen scenario's worden doorgerekend van
bepaalde maatregelen. In eerste instantie wordt een bepaalde vernatting
'aangebracht' zonder dat de oorzaak van vernatting ter sprake komt
Variabeien die hiervoor in het model worden aangepast zijn:
• Peilveranderingen
• Dimensionering ont/afwatering (slootdichtheid, breedte en diepte waterlopen
en drainage)
• Landgebruik (infiltratie en verdamping).
Effecten van de ingrepen worden weergegeven op kaarten:
• GHG en GLG ten opzichte van de actuele waarden. Ook kan een verschilkaart
worden geproduceerd (GHGacrueei - GHGmodei)
• Kwelflux mrnldag (de vergroting van de kwelflux heeft ook een kwalitatieve
verandeirng tot gevolg. In volume kan hier een uitspraak over worden gedaan.
De grondwaterkwaliteit maakt verder geen onderdeel van het model uit.
Per scenario resulteert dit in een kaartbeeld
Kaarten zijn gridkaarten (cellen van 500 x 500 m) die op basis van resultaten in een
bepaalde intervallen worden gepresenteerd.

3.4

Waar liggen kansen voor herstel natuurlijke kwelstromen?

3.4.1

Kweltypenkaart:

Bijvoorbeeld kwel aan maaiveld, kwel in sloten, binnendijksekwel etc. Deze
gegevens zijn met name op basis van expertkennis gebaseerd en zullen specifiek
voor Twente worden vastgesteld.

3.4.2

Kaart Historische/Referentie Kwelgebieden

Uit verschillende datatypen worden de historische kwelgebieden gereconstrueerd.
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Bodemtypen zijn hier eveneens een indicatie voor de vochtklasse en daarmee
voor kwelgebieden. Zie beschrijving in 5.1.1 over de relatie bodemtype en de
gerelateerde kwelkans.
• De kwelgebieden uit ca. 1850 worden op basis van de toenmalige Militaire
Kaart gereconstrueerd. Met behulp van de hoogtekaart, de bodemkundige kaart
en expert kennis wordt op basis van het huidige grondwatersysteem een
kwalitatieve indicatie van de historische systemen worden gemaakt.
• Op de C.O.L.N. kaarten (TNO-COLN; Freeve, 1958)
• Het FLORIVON-bestand herbergt de floragegevens in Nederland. Deze kaart
wordt volgens de GGOR methode van Noord Brabant gemaakt.

•

Kaartbeeld
Deze informatie levert een kaart van kwelgebieden van ca. 1850 en 1950. Aan deze
kaart worden op basis van de overige informatie kwalitatief afgeleide ruimtelijke
relaties met infiltratiegebieden gelegd. Zodra het grondwaterstromingsmodel
beschikbaar is kunnen op basis van stroombanen de relaties nader worden
vastgesteld.
De kwelgebieden worden weergegeven als polygonen en de ruimtelijke relaties in
de vorm van pijlen.

Databestanden
Militaire Kaart 1830-55
AHN
C.O.L.N. kaart
Bodemkaart
FLORlYON
Grondwatersystemenkaa
rt

3.5

1: 50.000
100x100m
1:200.000
1:50.000
1 x 1 km
1:50.000

Topografie
Hoogtebestand
Natte gebieden (gw-peil 40, 70 cm -mv)
Kwelindicatoren
Floragegevens

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

• Grondwatersystemenkaart
• Stroomgebiedenkaart
• Modelresultaten van stroombaanberekeningen.

3.6

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

3.6.1

Spreidingslengtekaart

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.

TNO-NITG
MD-RWS
TNO-COLN
Alterra
CML
Dit project
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Databestanden
Top10Vector
Water Atlas Overijssel
REG IS
Water Atlas Overijssel

1: 10.000
1:50.000
1:50.000
1:50.000

Water Atlas Overijssel

1:50.000

Slootafstand (ook kaart 2.7 Water Atlas Overijssel)
drainageweerstand (kaart 2.8)
KD en c-waarden

MD-RWS
Provincie

afstand van 60% demping in het 1e WVP (kaart
2.4a)

Provincie

afstand van 85% demping in het freat. pakket (krt
2.4b)

Provincie

Modelberekeningen
Met behulp van een hydrologisch model zijn de ingrepen in het watersysteem met
bij behorende effecten aangaande de grondwaterstanden door te rekenen. Op basis
van ingreep effectrelaties kunnen de optimale scenarios worden vastgesteld.

3.7

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 geactualiseerde Gt 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.

Kaartbeelden
•
•
•
•

Voedselrijkdom
Zuurgraad
Kwelflux en kweltype
Gradient (vochtvoorziening en substraat)

Databestanden
Bodemkaart
Grondwatertrappen
Tabel natuurdoeltypen
PEHS

1:50.000
1:50.000
Nvt

Bodemtypen, gradiënten
Geactualiseerde grondwatertrappen

Alterra
Alterra
Alterra
Provincie
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4

Thema herstelmogelijkheden aquatische natuur

4.1

Wat is het gebiedseigen karakter van beken?

4.1.1

Kaart gebiedseigen karakter van beken

Uitgaande van de toegepaste systematiek voor de selectie van de waterparels kan
de Kaart gebiedseigen karakter van beken worden geproduceerd.
De waterlopen worden in beeld gebracht met een verdeling in trajecten conform de
selectiestudie. Per traject zullen de volgende attributen zichtbaar gemaakt
worden(tabelll, G.Schmidt, 2000):
• Hydrologie
• Inrichting
• Stoffen
• Onderhoud
Elk van de hoofdfactoren is onderverdeeld in Karakteristiek en Variabelen.
Tabel

~
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Tabel11: Overzicht van onderzochte hoofdfactoren, karakteristieken, milieuvariabelen en
onderscheiden toestandsklassen.
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Labels
• Label voor attributen per hoofdfactor, of cluster van hoofdfactoren, waarin de
variabelen worden aangegeven met een kleurcode (zie tabel12, G.Schinidt,
2000).
• Een ander label wordt gevormd door de actuele en potentiële natuurkwaliteit
(kleurcode)waaruit tevens de categorie (cijfercode) blijkt (zie tabel 16,
G.Schmidt, 2000).
• De aanwezig gegevens verkregen bij de inventarisatie van de beken kunnen al
naar gelang de specifieke vraag die wordt gesteld op een kaart worden
weergegeven
• Onderverdeling in cenotypen

4.2

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

4.2.1

Kaart Mogelijkheden Beekherstel

Het kaartbeeld wordt opgebouwd uit de volgende gegevens:
• Huidige beken
• Historische kaart met beeklopen. Militaire kaart 1830 - 1855 is referentie,
mogelijke andere bronnen kunnen hieraan toe worden gevoegd. Zodoende kan
een verplaatsing in de tijd worden aangegeven met de beeklopen op
verschillende tijdstippen.
• Bodemkaarteenheden typerend voor beekdalen (beekeerdgronden,
gooreerdgronden en venige of kleiige beekdalbodems)
• Actuele grondwatertrappen kaart
Gebieden met nattere gronden zijn meer geschikt voor beekherstel dan de
droge gebieden indeling in klassen:

•

Gt

Klasse

I, 11
11*, 111, 111*, V
IV, V*, VI, VIl, VIl*

1

Meest geschikt

2
3

ongeschikt

Historische grondwatertrappenkaart.

Combinatie van een gunstige vochtvoorziening (Gt) en typerend bodemtype
vergroten mogelijkheden voor beekhersteL Bodemtypes die niet duiden op een
voormalige beekloop indiceren geringe mogelijkheden voor beekhersteL
Hoe meer gunstige factoren, hoe groter de mogelijkheden voor beekherstel

4.2.2

Kaart Huidige en Historische Beeklopen

De Kaart Huidige en Historische Beeklopen is opgebouwd uit twee lagen, de
huidige beeklopen, dat spreekt voor zich, en de historische beeklopen. De
Historische lopen worden afgeleid uit de historische grondwatertrappenkaart en
bodemtypen, deze zijn indicatief voor beeklopen en vochtige bodemtypes.

....
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Daarnaast kan op basis van historisch kaartmateriaal veel informatie worden
achterhaald en mogelijk een beeld van de beekloopevolutie worden vastgesteld.
4.2.3
Kaart Natuurlijk en Huidig Afwateringspatroon
Op basis van het AHN hoogtebestand kan de helling van het terrein nauwkeurig
berekend worden. Op deze manier kan een natuurlijk afwateringspatroon (voor de
huidige maaiveldhoogten) worden gesimuleerd. Dit wordt vergeleken met het
huidige afwateringsstelsel. Hiermee worden de door de mens uitgevoerde
beekverleggingen of kanalisaties zichtbaar.
Databestanden
Bodemkaart
Grondwatertrappen
Militaire kaart 1830 - 55
Historische gegevens
Top1 OVector
AHN

1:50.000
1:50.000
1:50.000

-

1:10.000
100 x100 m

Bodemtypen, (historische) grondwatertrappen
Geactualiseerde grondwatertrappen
Historische waterlopen
Historische waterlopen
Huidige waterlopen
Natuurlijke afwateringspatroon

Alterra
Alterra
TNO-NITG
Literatuur
MD-RWS
MD-RWS

Modelberekeningen
Het stromingmodel (HKV, 2001) is capabel om de effecten van hermeanderen van
beken, het aanlaf koppelen van waterlopen en het aanpassen van profielen door te
rekenen.

4.3

Waar liggen mogelijkheden voor herstel stroomgebieden?

In de loop der tijd zijn verschillende watergangen met elkaar verbonden,
afgekoppeld en nieuw gegraven. Dit heeft zijn invloed gehad op de begrenzing van
de stroomgebieden. Door een reconstructie van de voormalige waterlopen (zie
Kaart Huidige en Historische beeklopen).
Kaartbeeld
Op basis van de Kaart Huidige en Historische beeklopen en het
maaiveldhoogtebestand wordt een historische stroomgebiedenkaart gemaakt.
4.3.1
Herstel Stroomgebiedenkaart
De grenzen van de huidige en historische stroomgebieden gezamenlijk met de
huidige en historische waterlopen worden gezamenlijk in een kaart afgebeeld 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 maaiveldveranderingen zullen in
ogenschouw worden genomen.
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Databestande n
Militaire kaart 1830 - 55
Historische gegevens
Top1 OVector
AHN
Historische gegevens
Historische gegevens
Stroomgebiedenkaart

1:50.000

1:10.000
100 x100 m

-

1:50.000

Historische waterlopen
Historische waterlopen
Huidige waterlopen
Natuurlijke afwateringspatroon
Verantwoording/reden voor aanpassing waterlopen
Maaivld veranderingen
stramgebieden

4.4

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

4.4.1

Kaart Vervangingsmogelijkheden Technische Voorzieningen

TNO-NITG
Literatuur
MD-RWS
MD-RWS
Waterschap
Prov. W .scap
Dit project

De locatie van de stuwen, verdeelwerken, 'klinkerprofielen' etc. wordt op kaart
aangegeven met het bij de technische voorziening behorende stroomgebied.
Dit laatste wordt op basis van de stroomgebiedenkaart en het AHN vastgesteld.
Voor de inzichtelijkheid wordt de functie van de technische voorziening in een
label aangegeven (bescherming tegen erosie, afkalving, trajectvastlegging etc.).
Door combinatie van de locatiekaart van de Technische voorzieningen met de kaart
Beek Herstel, Grondwaterberging of Maaiveldretentie is aan te geven welke acties
binnen het invloedsgebied van de voorziening mogelijk zijn om tot vervanging te
kunnen komen.
Bij de beschrijving van het stromingsmodel door HKV (2001) is een overzicht
geleverd van de benodigde data.

Databestanden
Technische voorzieningen plus functie
lnvloedsgebied technische voorziening
Stroomgebieden, lnvloedsgebied technische
voorziening

Waterschap
MD-RWS
Dit project

Legger
AHN
Stroomgebiedenkaart

1: 10.000
100 x100 m
1:50.000

Kaart Historische en
Huidige beeklopen
Grondwaterberging
Modelbeschrijving HKV

1:50.000

Dit project

1:50.000

Dit project
Bouwsteen 4

-

Databestanden stromingsmodel

Kwantificeren van effecten van te nemen maatregelen zal met behulp van een
stromingsmodel moeten worden bepaald. Het stromingsmodel wordt beschreven in
het rapport van HKV (2001).

4.5

Wat zijn na te streven gebiedseigen afvoerkarakteristieken?

Het neerslag-afvoermodel zoals beschreven door HKV (200 1) voorziet in een
schematisatie per deelstroomgebied. Per deelstroomgebied 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 scenarios worden vastgesteld wat de
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afvoerkarakteristieken zijn en welke parameters in welke mate daarop van invloed
zijn.
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. Hiervoor is een
stageonderzoek van een student hydrologie/fysische geografie te overwegen.

Afvoerdynamiek van beken
De inventarisatie van de beeklopen (G.Schmidt, 2000) heeft de natuurwaarden van
de verschillende trajecten in kaart gebracht. Voor de cenotypen Sl 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
Kaartbeeld
Door de bovenstaande maatregelen in kaart te brengen in combinatie met de beken
waar aanpassing van de afvoerdynamiek is gewenst, geeft inzicht in specifiek
mogelijke maatregelen per beek.
Dit betekent de kaart van Huidige en mstorische beken, de
stroomgebiedenbegrenzing, de kaart met Landgebruik voor de verharde
oppervlakken, en de in verdampingskiassen verdeelde gewassen en de
Grondwaterretentiekaart.
De mogelijke ingrepen die door de kaart worden aangedragen zullen met het model
moeten worden gekwantificeerd

4.6

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

Zie: Mogelijke Zand- en Slibvangers locatiekaart (2.10.1).
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5

Thema stedelijke en infrastructurele ontwikkeling

5.1

Waar bevinden zich de van nature geschikte gebieden voor
bebouwing?

5.1.1
Kaartbeeld SOM.
De SOM kaart: op basis van de beschreven factoren zijn gebieden wel of niet
geschikt voor stedelijke ontwikkeling, of eventueel geschikt/acceptabel onder
voorbehoud van extra maatregelen t.a.v. waterkwaliteit, -kwantiteiten/of
oppervlaktewaterinrichting.
In de onderstaande tabel wordt dit aangegeven.
Tabel

Invloed van afzonderlijke thema's op de stedelijke ontwikkelings-mogelijkheden.

Thema
stedelijke
waterstroom

Eenheid

Binnen
Buiten
Grondwatert I, 11, 11*, 111, 111*, V
en V*
rap
Overige
Bodemsoort Beekdal
Leemiklei/veen
Overige
Stroomgabie Binnen
d waterparel Buiten
Intrekgebied
drinkwaterwinning
Beschermingsgeb
ied
Overig

Uitsluitend
geen
beperkend
beperking kwaliteit kwantiteit inrichting

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x

Gedetailleerde gegevens omtrent gegevensbestanden in rapport SOM2000 (Worm
en Heitbrink, 2000).
Uitbreiding op de SOM-kaart is mogelijk in de waterkwaliteitskant en de
verspreidingsrisico's. Binnen infiltratie- en intermediaire gebieden is het van
belang dat er in geval van stedelijke ontwikkeling sprake is van een bufferend of
belemmerend vermogen van de ondergrond met respect tot verontreinigingen. De
aanwezigheid van een deklaag, de aanwezigheid van een slechtdoorlatende laag
boven het eerste watervoerendpakket wordt aangegeven in c-waarden (dagen). Het
bufferend vermogen wordt in kaart gebracht op basis van de samenstelling van de
opbouw van de ondergrond tot en met het eerste watervoerend pakket (organisch
materiaal, kalk etc zijn bufferende elementen). Zie hiervoor ook de
kwetsbaarhedenkaarten. Tenslotte kan een stroomsnelheidgradiëntenkaart
aangeven in welke gebieden eventuele verontreinigingen zich sneller verspreiden.
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Wat is het effect van 'verstedelijking' op het watersysteem?

Het effect van verstedelijking zal met behulp van een numeriek model 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
Vragen (scenario's) die hierbij spelen zijn:
• Effect van verharding: snelle afvoercomponent, minder infiltratie, minder
verdamping
• Effect van riolering (afvoer hemelwater)
• Effect van afkoppelen (infiltratie of oppervlaktewaterberging)
Effecten:
• systeemgrenzen
• fluxen
• oppervlakte/grondwaterpeilen
Dit zijn effecten die met name betrekking hebben op het grondwater, resultaten
worden weergegeven op GLG en GHG kaarten ten opzichte van een referentie
(actuele situatie of GGOR)

5.3

Welke voorwaarden zijn van toepassing geredeneerd vanuit het
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
waterbalans niet structureel wordt verstoord. In feite zijn deze algemene
voorwaarden bezien vanuit het watersysteem meegenomen in de SOMkaart. Per
specifieke locatie kunnen er bepaalde factoren zijn die zwaarder wegen dan elders.
Volgens de criteria van de SOM-kaart komen intermedisire en infiltratiegebieden
voor bebouwing in aanmerking. Kwalitatief geldt dat intermediaire gebieden sEen
gebied met veel natte natuur zal in belangrijke mate afhagen van de waterkwaliteit.
Wat de effecten van stedelijke uitbreiding (of herinrichting) zijn zal met een model
worden bepaald (zie hierboven)

5.4

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

Hiertoe moet het stedelijk gebied geplaatst worden binnen het stroomgebied en het
grondwatersysteem (zie betreffende kaarten). Uit ruimtelijke relaties via
stroombanen of waterlopen blijkt de impact op het watersysteem. Door projectie
van gebieden die voorwaarden stellen aan de waterkwaliteit kan de interactie met
(gepland) stedelijk gebied zichtbaar worden gemaakt.
De effecten van de stedelijke ontwikkeling op de waterkwantiteit worden
gekwantificeerd met behulp van een model (zie hierboven), deze effectkaarten
moeten worden geconfronteerd met de voorwaardescheppende gebieden.
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De SOMkaart geeft reeds aan dat bouwen in kwelgebieden in principe niet gunstig
is. Echter in voorkomende gevallen beperkt de invloed van het stedelijkgebied op
het watersysteem zich tot het oppervlaktewater. Hier zal combinatie met de
stroomgebiedskaart, de locatiekaart van kwetsbare natuurgebieden enlof
waterparels en de functiekaart van de waterlopen (stedelijk water, water voor
natuur, zwemwaterkwaliteit) aangeven waar eventuele kansen of beperkingen
liggen.
Bij stedelijk gebied in een infiltratie- of intermediairgebied is het van belang te
bepalen wat dit betekent voor de grondwaterkwaliteit en grondwateraanvulling
i.v.m. verharding (zie ook afkoppelingsmogelijkheden paragraaf2.1). Voor het
laatste zijn de in voorgaande paragraaf beschreven scenarioberekeningen zoals van
toepassing. Voor de kwetsbaarheid van de grondwater 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 ondergrond (waterwingebieden). Bij
infiltratiegebieden zijn de grondwaterstroombanen lang. De tijd die het water heeft
om door reactiviteit van de ondergrond in samenstelling veranderingen te
ondergaan zijn groot, bovendien duurt het zeer lang (honderden tot duizenden
jaren) voordat het water weer uittreedt. Combinatie van de locatie van het
(voorgenomen) stedelijk gebied met de stroombanenkaart en de kwetsbare
functies geeft de kansen en knelpunten weer. Met behulp van REGIS en de
stroombanenkaart is een profiel van de ondergrond te construeren waarop de
doorstroomde grondlagen zijn weergegeven. Aan de hand hiervan kan een analyse
van de grondwaterkwaliteit 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 gegeneraliseerd kaart weer
te geven.
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6

Thema droogte- en natschade in de landbouw (incl.
productiebos)

6.1

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

De kansen van deze gebruiksvormen liggen, vanuit het water beredeneerd, op die
plekken waar het watersysteem niet hoeft te worden aangepast aan de wensen van
de landbouw.

6.1.1

Geschiktheidskaart Landbouw (maïs, gras, aardappelen)

De mogelijkheden voor de landbouw worden standaard met behulp van de
HELPmethodiek aangepakt. Bij de HELPmethodiek wordt op basis van bodemtype
en (geactualiseerde) grondwatertrap een opbrengstdepressie als gevolg van
vochttekort dan wel wateroverlast gegeven per gewassoort (in tabelvorm). Door
deze depressies in klassen te verdelen kan een kaart worden gemaakt waar de meer
en minder geschikte gebieden voor een bepaald gewastype voor komt. Door de
geschiktheid van de verschillende gewastypen te sommeren worden de gebieden
zichtbaar die in algemeen geschikt zijn voor landbouw (bij eventuele wisseling van
gewas). Deze kaarten zijn in Blauwdruk Oost Nederland vervaardigd (zie ook
tabel). Maar omdat de geactualiseerde grondwatertrappen worden gebruikt zullen
er nieuwe kaarten worden gemaakt. Het een en ander zal plaatsvinden binnen de
projectgroep GGOR, waarschijnlijk met behulp van nieuwe HELPtabellen)
(DOELAND).
Tabel

Geschiktheid op basis van vochtklassen (HELPmethodiek)

Klasse

Depressie(%)

1
2
3

0-10
10-20
20-30
> 30

4

Waardering
Meest geschikt

Minst geschikt

Gezien de lage droog en natschade op deze percelen zal beregening en drainage in
de meest geschikte percelen geen structurele rol van betekenis spelen. Bemesting
daarentegen speelt wel een rol. De geschikte locaties voor landbouw
(HELPmethodiek) zullen moeten worden geconfronteerd met de
gevoeligheidskaatten voor vermesting en verzuring.
De classificatie voor geschiktheid op basis van de HELPMethodiek wordt met
getal weergegeven, de geschiktheid op basis van de vermesting of verzuring wordt
als polygoon in kleurtint onderscheiden.

Databestanden
Bodemkaart
Actuele Gt
Help Tabellen
Vermestinggevoeligheid
Verzuringsgevoeligheid

1:50.000
1:50.000

1:50.000
1:50.000

Basisinformatie Help tabellen
Basisinformatie Help tabellen
opbrengstdepressies

Alterra
Alterra
Alterra
Dit project
Dit project
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6.1.2

Geschiktheidskaart Productiebos

De methode ALBOS (Alterra; De Vries en Al, 1992) geeft op basis van
bodemtype, grondwatertrap en bosvoorgeschiedeniskaart een
groeiplaatsbeoordeling. Hieruit kan een gebiedsdekkende kaart worden gemaakt
van het meest geschikte bosdoeltype. Op basis van de relatie tussen bosdoeltypen
en de verwachte gemiddelde aanwas in m 3/ha/jaar is aan te geven welke typen het
meest geschikt zijn voor de Deuglas of de Populier. De methode dient door experts
te worden toegepast (Alterra) omdat niet alle aspecten ondubbelzinig uit de
bodemkaart blijken. Deze methode is ook bij Blauwdruk Oost Nederland
toegepast. Uiteraard wordt gebruik gemaakt van de geactualiseerde
grondwatertrappenkaart.

Databestanden
Bodemkaart
Actuele Gt
Bosvoorgeschiedenis

1:50.000
1:50.000

Clustering op basis van minerale rijkdom

?

Bos voor/na 1900, na landbouw, geen bos, open
natuur

Expert-kennis
ALBOS methode

.

6.2

-

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

De mate waarin de actuele landbouw gebruik maakt van de natuurlijke
mogelijkheden van het watersysteem moet blijken uit een vergelijk van de actuele
situatie met de referentie situatie.
Hiervoor is een set van kaarten die elk een bepaald aspect laat zien:
• Ontwikkeling ont- en afwateringssysteem, toename of intensivering van
ontwatering (Door combinatie van de gegevens van de 'Kaart Huidige en
Historische Beeklopen' met de 'Kaart Natuurlijk en Huidig
Afwateringspatroon' worden de Ontwikkeling ont- en afwateringssysteem
zichtbaar. Door het verschil tussen de huidige en historische GVG of GHG als
ondergrond te kiezen kunnen deze twee fenomenen aan elkaar worden
gerelateerd.)
• Actuele Landgebruik vergeleken met het optimale landgebruik op basis van
HELPMethodiek zowel voor huidige als referentie grondwatertrappen (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 beschikbaarvergunningen of veldwaamemingen- gegevens omtrent beregening) 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 geschiktheid van de
gekozen locaties voor het specifieke landgebruik.

Alterra
Alterra
Alterra
Alterra
Alterra

TNO-rapport

NITG 01-118-B (technische bijlage)

35

Databestanden
1:50.000
1:50.000
1:50.000

-

Huidige en Historische Beeklopen
Natuurlijk en Huidig Afwateringspatroon
Verzurings- vermestingsgevoelige
gronden/risickaarten
Actueel Landgebruik
Tabellen
Gegevens beregening

-

Gegevens droog/natschade

LGN
HELPMethodiek

1:50.000

-

-

6.3

Dit project
Dit project
Dit project
Alterra
Al terra
Prov/w.scha
p
LTO

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 bepaald van een
grondwateronttrekking op de afstand waarover de grondwaterstandsdaling voor
80% uitsterft/ groter is dan x cm. Dit is in klassen per gridcel waarin de onttrekking
plaatsvindt. Kaarten worden gemaakt voor:
• 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 representatieve onttrekking voor drinkwater; een wandelende individuele
onttrekking.
• In de verschillende watervoerende pakketten
Een indicatie van het risico wordt in kaart gebracht door de volgende factoren:
• Locatie Landbouwgronden
• Spreidingslengten
• Locatie Natuurgebieden
• Infiltratie en kwelgebieden
De spreidingslengte geeft aan welke gebieden ruimtelijke relaties tonen voor de
primaire ingreep van beregening. De infiltratie en kwelgebieden geven de
systeemrelaties weer.

Databestanden
LGN
Spreidingslangten
Locatie Natuurgebieden
Grondwatersystemenka
art

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

Actueel Landgebruik

Alterra
Dit project
Dit project
Dit project
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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 GOOR)

6.4

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 overleg met
het waterschap worden vastgesteld. Daarnaast is het denkbaar dat voor bepaalde
locaties specifieke scenario's worden opgesteld. Dit sluit aan bij het
stromingsmodel van de Regge (HKV, 2001)

6.5

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. Voor de beschrijving hiervan wordt verwezen naar het rapport
'Modeller ing stroomgebied Regge'. Gevraagde datatypen zijn: gebiedshelling,
grondwaterstanden, geohydrologische karakterisatie, doorlatendheid,
drainageintensiteit, grondgebruik.
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7

Thema wateroverlast en veiligheid

7.1

Waar liggen kansen voor 'ruimte voor water'rveerkracht van
bet oppervlaktewatersysteem?

7.1.1
Wateroverlast-zoekgebieden
De IPO zoekgebieden kaart (zie bauwdruk, 2000) in combinatie met de gebieden
die bij de wateroverlast in 1998 onderwater stonden.
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).
Databestanden
IPO zoekgebiedenkaart
Stroomgebiedenkaart
Top10Vector
Wateroverlast 1998

1:250.000
1:50.000
1: 10.000
1:25.000
Nvt
1:50.000

Gebieden met wateroverlast risico
Begrenzing stroomgebieden
Waterlopen, sloten, greppels en vennen etc.
Kaart samensgsteld op basis van fotomateriaal
1998
Klachtenregistratie wateroverlast
Historisch natte gebieden

Wateroverlastmeldingen
Historisch natte
gebieden
Locatiespecifieke
kennis

IPO
Dit project
MD-RWS
Waterschap
Prov/Wsch.
TNO-NITG

Nvt

Expert-kennis

Waterschap

7.1.2
Mogelijkhedenkaart oppervlaktewaterretentie
Kaartbeeld

Mogelijkheden voor oppervlaktewaterretentie worden vergroot naarmate aan
volgende criteria wordt voldaan. Binnen aan zoekgebied gekoppeld stroomgebied
(zoekgebiedenkaart).
• Laaggelegen gebied (depressies in maaiveld)
Op basis van het AHN wordt aangegeven waar de laaggelegen gebieden liggen
(AHN- methode Tauw,2000). GIS bewerking geeft oppervlakte en inhoud
bergingsmogelijkheden.
• Hoog in stroomgebied.
Stroomgebiedsbegrenzing, met onderverdeling boven-, midden- en
benedenloop.
• Passende bodem/historisch inundatiegebied.
Inundatiegebieden op basis van historische gegevens en de bodemkaart
(beekeerd, poldervaag-, ooivaag, veen- en oude rivierkleigronden).
• Fysieke verbinding(smogelijkheden) met watergangen. Aanvoer en afvoer van
en naar inundatiegebied; zoekgebieden maximaal 500m van watergang.
• Lage economische schade
Landgebruik ingedeeld in schadeklassen gebaseerd op WARUMEC
(Kennismodel Water, Ruimte, Milieu en Economie, Alterra).
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Absolute voorwaarde voor oppervlak.1:ewaterretentie 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, PEHS
• delfstoffen
• drinkwater
• 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.

Databestanden
AHN

100x100m

Stroomgebiedenkaart
Top1 OVector
Bodemkaart
Historisch natte
gebieden
Historische atlas
Historische atlas
Landgebruik (LGN)
Locatiespecifieke
kennis

1:50.000
1: 10.000
1:50.000
1:50.000

7.1.3

1: 50.000?
1:200.000
1:50.000
Nvt

Maaiveldhoogten, lage gebieden, afstand
watergang
Begrenzing stroomgebieden
Waterlopen, sloten, greppels en vennen etc.
Bodemtypen, historisch natte gebieden

Vloeiweiden
Atlas ... onderzoek omtrent bevloeiing (referentie 6)
WARUMEC bewerking ivm schadebepaling
Expert-kennis

Kansen Grondwaterconservering

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 of plaatsen van stuwen (bijv. Watermanagement
Benelux Middengebied) potentieel aan waterconservering kan worden bereikt.
Gebieden met grondwatertrappen VI, VII en VII* en/of grondwaterstandonafhankelijke bodemtypen (haarpodzol-, droge Loss- 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.

MD-RWS
Dit project
MD-RWS
Alterra
TNO-NITG
TNO-NITG
Wschap
Alterra
Waterschap
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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 huidigeGt kaart gebruikt. Door de
verdroging van de laatste decennia zal over het algemeen de grondwaterstand zijn
gedaald, hetgeen een grotere berging impliceert.

Kaartbeeld
De kansrijke gebieden voor grondwaterconservering kunnen in beeld gebracht
worden door de combinatie van de volgende drie polygoonkaarten.
• Verschil in GVG tussen huidige en historische GVG (ingedeeld in klassen)
Historische GVG wordt afgeleid uit bodemtype. Actuele GVG komt voort uit
meetreeksen (bouwsteen 3, uitgevoerd door Alterra).
• Doorlaatfactor toplaag gebaseerd op bodemtype volgens de tabel die voor
Gelderland is ontwikkeld. Dit speelt een betrekkelijk geringe rol. Het idee is
dat bij een doorlatende deklaag het water beter infiltreert.
• Grondwaterstand-onafhankelijke grond (Haarpodzol-, drogeLoss-en
stuwwal gronden)
De resulterende kaart is wederom een polygonen kaart die volgens een bepaalde
klassificatie (zie tabel) een kans/geschiktheid aangeeft.

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.

Databestanden
Bodemkaart
Bodemkaart/tabel

1:50.000
1:50.000

Bodemtypen, historische grondwatertrappen (GVG)
Doorlaarfactor toplaag

Actuele Gt (GVG)
Stroomgebiedenkaart
Grondwatersystemenka
art

1:50.000
1:50.000
1:50.000

Begrenzing stroomgebieden
Begrenzing systemen

7.2

Alterra
Prov.
Gelderl.
TNO-NITG
Dit project
Dit project

Waterconservering door actief peilbeheer

Waterconservering kan door actief peilbeheer worden gestimuleerd. In het
Benelux-middengebied (o.a. provincie Noord-Brabant 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 gekozen locatie binnen het gebied kan
worden doorgerekend wat het effect van het stuwtje kan worden gekwantificeerd.
Hiermee kan de stap worden gemaakt van potentiële retentie naar gekwantificeerde
hoeveelheden. De berekeningen worden voor de locatie op zichzelf staand
berekend. De uitstraling naar de rest van het watersysteem wordt niet
meegenomen. Daarvoor is een compleet grondwaterstromingsmodel noodzakelijk.
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Peilverhogingen hoeven niet met behulp van een stuwtje te worden gerealiseerd.
Hermeanderlog is ook een optie. Daarnaast kunnen met het model effecten van
slootafstandsveranderingen, grondwateraanvulling (gewaseffecten) worden
berekend.
De beschrijving van dit model wordt gegeven in thema 5 (paragraaf 5.5)

f

Dit programma 'het Reizende waterconserverings model' kan ook binnen het
beheergebied van Regge en Dinkei toegepast worden. Voorwaarde is een adequaat
ondergrondmodel (zie paragraaf 5.5).

7.3

Wat zijn de Sturingsmogelijkheden oppervlaktewater ?

Zie:

• Stroom- en afvoergebiedenkaart
• kaart Aanvoergebieden en inlaatpunten

7.4

Welke stroomgebieden zijn te onderscheiden?

Zie:

• Stroom- en Inlaatgebiedenkaart en Grondwatersystemenkaart

7.5

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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8

Thema verduurzamen grondwateronttrekkingen

8.1

Wat is het effect van huidige onttrekkingen op het
systeemfunctioneren

41

Het effect van de winningen is te bepalen met behulp van numerieke modellen.
Op basis van de modellen van de WMO is voor de locatie van de waterwinning
goed te bepalen wat de rol van de waterwinning binnen het watersysteem is. De
effecten van de winning kunnen door middel van scenarios worden doorgerekend:
• Grondwaterpeilveranderingen
• Grondwaterkwaliteitveranderingen
• Ligging van de Systeemgrenzen
• Verandering van (kwel)fluxen (baseflow?)
• Verandering van stroombanen
Wat niet kan is het regionaal bepalen van de invloeden, de mogelijke interacties
tussen twee of meer winningen in verschillende model gebieden. Ook kunnen
alternatieve locaties niet worden doorgerekend.
Om dit te mogelijk te maken is een model nodig dat het gehele beheergebied (tot
aan de hydrologische grenzen) van het waterschap omvat.

8.2

•
•
•
•
•
•

Huidige onttrekkingen en Voorwaardengebiedenkaart
Drinkwater
Locatie ontrekkingen (drinkwater en industrie)
Hoeveelheden en aquifer(s)
100-jaars intrekgebieden rond drinkwaterwinningen
grondwaterbeschermingsgebieden
waterwingebieden
reserveringsgebieden voor nieuwe drinkwaterwinningen

Kaarten van deze gebieden en ontrekkingsgegevens zijn digitaal beschikbaar bij de
provincie en de WMO

8.3

Waar liggen kansen voor verduurzaming/verplaatsing van de
waterwinningen?

Kansen voor duurzame lokalisatie of positionering van de winningen zodat er een
win-win stuatie ontstaat doen zich voor in de volgende situaties:
• Kwelgebieden
Kwelgebieden bevinden zich aan het einde van het grondwatersysteem.
Wanneer het oppervlaktewatersysteem geen wezenlijk gebruikmaakt van de
kwaliteit van het kwelwater, dan is dit een gunstige locatie voor
drinkwaterwinning. Afhankelijk van de functie van het kwelgebied dient hier
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ondiep grondwater dan wel oppervlaktewater gewonnen te worden. I neen
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 opgevangen kunnen worden.
• Riviertrajecten die in sterke mate gevoed worden door beken met een goede
kwaliteit water kunnen worden gebruikt voor drinkwaterwinning
• Oeverinfiltratiegebieden.
Drinkwaterwinningen zijn o.a. ongewenst in gebieden waar de winning negatieve
invloed heeft o kwetsbare objecten (natuur) en gebieden die onder invloed staan
van bepaalde vormen van landbouw of het stedelijk gebied
(beschermingsgebieden).
Op basis van de landgebruikkaart, de actuele grondwatertrappen- en
kwelgebiedenkaart is aan te geven waar vanuit het watersysteemdenken gunstige
locaties voor drinkwaterwinning bestaan. Dit wordt in de vorm van contouren
aangegeven. Kwetshare natuur gecombineerd met spreidingslengten geven de
gebieden die van winning gevrijwaard dienen te blijven.

8.4

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

Met behulp van een regionaal grondwatermodel zijn de effecten van de
waterwinning voor geselecteerde locaties te bepalen.
De eerste scenario's om door te rekenen zijn die van de eerder genoemde
voorkeurslocaties. Hier kan met behulp van een wandelende winning de effecten
voor verschillende locaties worden vastgesteld. Effecten op de grondwaterstand,
kwelflux en kwelgebieden dienen te worden bepaald. De resultaten worden in
gridkaarten weergegeven in de vorm van GHG, GLG, Kwelflux en gebieden met
minimaal kwel van xmrnld
De effectkaarten kunnen met elk gewenst voorwaardescheppend 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
meest geschikte locaties te bepalen zijn. Op basis van nader vooronderzoek moet
met behulp van de scenario's tot een modelreductie worden gekomen die de
rekentijd op een aanvaardbare inspanning houdt.

t,
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9

Modellering Regge/Dinkei

9.1

Modelbouw: de modellering voor het gebied van Regge en
Dinkei

43

Voor het gebied vanReggeen Dinkei zijn reeds verschillende gebiedsdelen
voorzien van een modelrepresentatie. Voor het oppervlaktewater: gedeelte Regge
in Sobek Rural (HKV, 2001) en een schematisch model voor de Dinkei in Sobek
CF (Tauw). Voor het grondwater: model in Modflow voor Grolsch Enschede,
deelmodellen WMO (thans in onderhoud bij TNO-NITG), model Hengelo
(Tebodin) t.b.v. de wateroverlast na beëindiging grondwaterwinning en het
microfem model van Almelo/Wierden (DHV) op basis van REGIS.
Voor een geïntegreerd model is het zinvol om gebruik te maken van de combinatie
Sobek Rural en Modflow omdat hiervoor reeds bruikbare modellen voorhanden
zijn en er een koppeling is uitgewerkt tussen Sobek Rural en Modflow
(gezamelijke activiteit van WL en TNO-NITG). Voor Sobek CF is in zo'n
koppeling niet voorzien vanwege de aan de tijdsschaal gerelateerde problematiek
niet relevant (kwel of infiltratie is constant binnen relevante tijdstap).
Hieronder worden in het kort de verschillende activiteiten beschreven die
noodzakelijk zijn om het modelinstrumentarium te kunnen bouwen. In traject van
de modellering zijn de volgende activiteiten te onderscheiden:
1. Inventarisatie: gegevensinwinning.
2. Modelbouw: opzetten van een gecombineerd grond- en oppervlaktewatermodeL
3. Kalibratie: afregelen van het model op bestaande waarnemingen.
ad. i: Inventarisatie

Zowel voor het grondwatermodel als voor het oppervlaktewatermodel zal een database met de relevante gegevens moeten worden aangelegd. De ervaring is dat database functionaliteit van Arc-Info i.h.a. voldoet zeker in combinatie met andere GIS
gegevens uit de inventarisatie van het watersysteem. Voor de schematisatie van de
ondergrond in goed- en slechtdoorlatende pakketten kan worden uitgegaan van de
gegevens uit datasystemen REGIS (REgionaal Geohydrologisch Informatie
Systeem) en DINO (Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond) die door
TNO-NITG zijn ontwikkeld en worden onderhouden. Tevens zijn in deze systemen
tijdsvariante gegevens opgeslagen van het grondwater (kwantiteit:
tijdreeksgegevens meetpunten, en kwaliteit: chemische marco-paramaters,
isotopen). Gegevens over onttrekking van grondwater zijn gedeeltelijk in REGIS
maar meer volledig bij WMO en de provincie voorhanden.
De diepe ondergrond van het Regge-Dinkei gebied wordt gekenschetst door het
voorkomen van glaciale geulen en kleien en de stuwwallen. Naar het oosten toe
komen deze kleilagen ondieper voor en wordt uit het daaronder gelegen vaste
gesteente water gewonnen met een mogelijke beïnvloeding op de hoger gelegen
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pakketten. In het algemeen is voldoende kennis aanwezig om een
ondergrondmodel te ontwikkelen op het schaalniveau dat relevant is voor de
vraagstelling.
Voor beide modellen is een gedegen inventarisatie van het ondiepe watersysteem
(de deklaag met daarin de ont- en afwatering en het landgebruik) onontbeerlijk.
Hierbij gaat het met name over de slootdichtheid en peilen van het tertiaire stelsel,
ligging en diepte van buisdrainage, de maaiveldhoogten en het landgebruik
inclusief zaken als beregening. Voor het tertiaire stelsel en drainage gegevens kan
worden geput uit het Top10vector bestand, schouwgegevens en of
classificatiekaarten en expert judgement. Daarnaast wordt op basis van de
landgebruikgegevens en de bodemkaart een GISbestand gemaakt met gebieden
waar drainage zeer aannemelijk is. Deze informatie kan gericht worden
gecontroleerd door de waterschapsmedewerkers met gebiedskennis of tijdens
schouwronden. Elk van deze modelparameters zijn afzondelijke in kaarten weer te
geven. De drainageweerstanden kaart is hiervan een zeer bruikbaar voorbeeld.
Ervaring leert dat de detaillering in de toplaag voor de modelresultaten belangrijker
is dan de detaillering in de dieper delen van de ondergrond. Vandaar zal nadruk
moeten liggen bij de bovenbeschreven inspanning voor de inventarisatie van het
ondiepe watersysteem.
ad. 2: Modelbouw
De modelbouw betreft een tweetal onderdelen, te weten: het grondwatermodel en
het oppervlaktewatermodeL Het grondwatermodel zal voor het gehele gebied
worden ontwikkeld en waar nodig aangesloten op het model dat het
oppervlaktewater representeert (Sobek Rural). Hiertoe dient reedst in het
bouwstadium van de respectievelijke modellen gehouden rekening te worden.
Afstemming van de modelspecificaties is essentieel.
Voor de modellering van de grondwater/oppervlaktewater interactie is het van
belang dat de invloed van de 3-de en 4-de orde waterlopen eveneens in het
oppervlaktewatermodel zijn opgenomen. Daarentegen is de toepassing van het
geïntegreerde simulatiemodel in het kader van de watersysteemanalyse een ander
dan het oppervlaktewaterregelmodel dat voor het waterbeheer wordt gebruikt. De
chanelflow is met name van belang voor het oppervlaktewatersysteem in verband
met peilbeheer en afvoergolven. Het rural model geeft de neerslag-afvoerrelaties
voor (sub)stroomgebieden, die een belangrijke relatie tussen het oppervlakte- en
grondwatersysteem vertegenwoordigt. Voor de hoofdwaterlopen is een combinatie
van SOBEK CF en Rural aan te bevelen, in substroomgebieden kan volstaan
worden met een neerslag afvoer relatie in SOBEK Rural.

Belangrijk facet in de modelbouw is de mate waarin het totale model 'gedragen
c.q. geaccepteerd' wordt door de overige 'watergebruikers en regelgevers' in de
provincie Overijssel. Het is dan ook zinvol om bij de modelbouw rekening te
houden met een presentatie-traject van de modelinputs aan de genoemde instanties.
Het model vormt immers mede een beslissings-instrument bij de formulering van
beleidsvragen in de watersysteemanalyse.

<

I
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ad. 3: Kalibratie

Voor de modelkalibratie is een langere periode met relevante gegevens
noodzakelijk. Voor het grondwatermodel zal voor de diepere ondergrond in het
algemeen kunnen worden volstaan met een stationaire kalibratie op stijghoogten.
Voor het ondiepe systeem zal voor het oppervlaktewater en grondwatergedeelte
een instationaire kalibratie op de grondwaterdynamiek: m.a.w. hoe goed worden de
ghg en gig van de geactualiseerde grondwatertrappenkaart gerepresenteerd? Totdat
de geactualiseerde grondwatertrappenkaart gereed is zal tijdelijk gebruik moeten
worden gemaakt van een verbeterde grondwatertrappenkaart. Hierbij zijn op basis
van expertjudgement (van waterschapsmedewerkers) veranderingen in de huidige
kaart aangebracht, zonder kwantitatieve bepalingen.

9.2

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.
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 is
zeker niet het perceel niveau (in de praktijk ontbreken hiervoor de gegevens) maar
veeleer een niveau hoger: stroomgebiedseenheden van b.v. het secundaire stelsel,
gedeelten van het stedelijke gebied, etc.
Voor de provincie Noord-Brabant is een modelgridgrootte van 250*250 m2
aangehouden en worden uitspraken gedaan op enkele km 2, dit lijkt gelet op het
gebiedskarakter een acceptabel schaalniveau. Voor meer gedetailleerdere
vraagstukken zal voor 100 x 100 moeten worden gekozen (hierbij is de
datahoeveelheid een beperkende factor inde handelbaarheid van het systeem.
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 invoermenus door elke medewerker een gewenst scenario kan
worden doorgerekend.
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Bijlage A

A.l

Workshop watersysteemanalyse ·

Workshop hydrologische systeembeschrijving
Waterschap Regge en Dinkei
Inhoud:
• Groepsindeling werksessie workshop
• Achtergrondinfonnatie voor de werksessies
Groensindeling werksessies
Deelnemer
Thema
1.1 Nicko Straathof
1. Natuurlijk watersysteem
1.2Jan Uunk
1.3 Harry Alberts
1.4 Rudi Gerard
1.5 Kees Kloosterman
1.6 Stefan Kuks
1.7 Bas Worm
2.1 Loek Stalpers
2. Ruimte voor water
2.2 Willem Joosten
2.3 René Nij Bijvank
2.3 Sjon Monincx
2.5 Ton Negenman
2.6 Maarten Zonderwijk
2.7 Pieter Jelle Damste
2.8 Jan van Klompenburg
3.1 Steef van Baaien
3. Beïnvloeding van het
3.2 Roelof Stuunnan
watersysteem
3.3 Jan Beidman
3.4 Gon Eugelink
3.5 Jan Brinkman
3.6 Frans Groener
3.7 Jeroen Riekert

Instantie/partij
Natuunnonumenten
Waterschap Regge en Dinkei
Ministerie van LNV, dir.Oost
Waterschap Regge en Dinkei
Dienst Landelijk Gebied
Waterschap Regge en Dinkei
Waterschap Regge en Dinkei
Provincie Overijssel
Waterschap Regge en Dinkei
Natuur en Milieu Overijssel
Waterschap Regge en Dinkei
NITG/TNO
Waterschap Regge en Dinkei
Waterschap Regge en Dinkei
Waterschap Regge en Dinkei
WMO
NITG/TNO
Waterschap Rijn en IJssel
WaterschapReggeen Dinkei
WaterschapReggeen Dinkei
Waterschap Regge en Dinkei
WaterschapReggeen Dinkei

Vetgedrukt zijn de begeleiders/notuieurs per groepje
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Thema Natuurlijk watersysteem
Inleiding
Inzicht in het natuurlijke functioneren van watersystemen (referentiesituatie) kan
worden gebruikt om potenties vanuit de actuele situatie zichtbaar te maken. Zo kan
een hoge mate van natuurlijk functioneren als streefbeeld worden gehanteerd voor
de 'functie natuur'. Inzicht in de natuurlijke afvoerdynamiek van beken zou kunnen
worden gebruikt bij de uitwerking van plannen voor oppervlaktewaterretentie.
Hierbij kan worden gedacht aan het vertraagd laten afstromen van de niet
natuurlijke snelle afvoercomponent
Aan het thema 'natuurliik watersysteem' kunnen vraagstukken of kansen worden
gekoppeld die zich voordoen in het waterbeheer. Voor de beantwoording van deze
vraagstukken of het expliciet maken van deze kansen is informatie nodig. Dit
kunnen bijvoorbeeld geïnterpreteerde gegevens of modelmatige benaderingen zijn
(hier aangeduid met bronnen). Aangenomen is dat deze informatie in de vorm van
basiskaarten kan worden vastgelegd. Bij een basiskaart behoort een maatlat of
legenda.
J.

!

Opdracht
In onderstaand schema zijn aan het thema 'natuurlijk watersysteem' de volgende
vraagstukken of kansen gekoppeld:
1. waar liggen kansen voor herstel van natuurlijke natte en droge gebieden?;
2. waar liggen kansen voor herstel van natuurlijke afvoerregimes?;
3. Waar liggen kansen voor positionering grondgebruiksvormen op basis van
systeem kennis?
Opdracht: beantwoord de volgende vragen:
•
Zijn jullie het eens of oneens met de gestelde kansen/vraagstukken en de
aspecten die hierbij een rol spelen (basiskaarten)?
•
Zijn er per basiskaart of in het algemeen eisen te noemen ten aanzien van
maatlat (legenda), schaal, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, classificatie en
format?
•
Zijn per basiskaart de te raadplegen bronnen uitputtend vermeld?
•
Ontbreken er informatievragen (basiskaarten)? Vul deze aan;
Gebruik voor de beantwoording van vragen de uitgereikte sheets.

'·,
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A3

Thema natuurlijk watersysteem
Bron(nen)
Maatlat (legenda) etc.
Basiskaart
1. Waar liggen kansen voor herstel van natuurlijke natte en droge gebieden?
1.1 Grondwaterregimes in de actuele en
referentiesituatie (GGR natuur);

Gt's in referentie- en actuele
situatie

1.2 Kwel-, intermediare en infiltratiegebieden
in de actuele en referentiesituatie, inclusief
onderlinge relaties

Idem

1.3 kwelwaterkwaliteit in actuele en
referentiesituatie
1.4 Kwelfluxen in actuele en referentiesituatie

•
•
•
•
•

•
•

•

Geclassificeerde fluxen, flux van
2mm significant

•
•
•

Geactualiseerde Gt-kaart
Historisch grondgebruik
Expertjudgementpedogenese
COLN-kaarten
Historische florageg. (FLORIVON)
Grondwatermodel (Hanneke
Giesken, NITG/TNO);
Geactualiseerde Gt-kaart;
Expert judgement geochemie
Historische gegevens
Gt's in referentiesituatie;
Stijghoogten referentiesituatie
(grondwatermodel}

2. Wat zijn de kansen voor herstel van natuurlijke afvoerregimes?
2.1 afvoerregimes in actuele en
referentiesituatie
2.2. overstromingskaart in actuele en
referentiesituatie

Inundatiegebieden met zekere
overschrijdingskans

2.3 ligging beken in actuele en
referentiesituatie
2.4 beektypologieën voor actuele en
referentiesituatie

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Meetgegevens afvoeren
Expert judgement;
Onderzoeksgegevens (G. Schmidt)
Inundatiekaart hoogwater '98;
Bodemkaart;
Historisch landgebruik;
Hoogteciiferkaart.
Aquarius Hydro;
Bodemkaart (beekdalbodems)
Historisch kaartmateriaal
'Gewasserstrukturgutekartierung in
de Glanerbeek en de Florbach';
inspirerend: HEN-methode
Gelderland
Aquarius hydro;
Inschatting drainage bij actueel
grondgebruik
Historische kaarten {beken)
REG IS
Bewerking hoogtecijfers

•

Geïnterpreteerde systemenkaart

•
RWSR-indicatoren voor inrichting
en morfologie

•

•
•
•

2.5 drainagedichtheidkaart voor actuele en
referentiesituatie

2.6 Doorlatend vermogen ondergrond
2.7 Natuurlijke gradienten tp.v. beken

Classificatie van kD

•
•
•

3. Wat zijn de kansen voor positionering van grondgebruiksvormen op basis van
systeemanalyse?
3.1. positionering grondgebruik o.b. v.
systeemanalyse!

Per grondgebrui kstunctie
Stad/intra, natuur (aquatisch,
terrestrisch) en landbouw (akkeren weidebouw
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Thema ruimte voor water
Inleiding
In het waterbeheer van het afgelopen millennium heeft de strategie gebaseerd op
'weerstand' (het bedwingen van de natuurlijke dynamiek) de overhand gekregen
ten koste van de 'veerkracht'. Na de watersnood in het rivierengebied (1993 en
1995) en de dreiging van calamiteiten in het beheersgebied van Regge en Dinkei in
oktober 1998 zijn de consequenties van de 'weerstands' -strategie duidelijk
geworden. We lijken terecht te zijn gekomen in een 'neerwaartse spiraal': door
intensiever landgebruik zijn de gevolgen van een watersnood groter en is de
maatschappelijke acceptatie daarvan geringer, wat noodzaakt tot het steeds maar
weer vergroten van de 'weerstand' tegen water ('te allen tijden binnen de boord').
Het streven is tegenwoordig daarom gericht op het herstellen van de veerkracht
waar mogelijk. Dit kan ook betekenen: het omgaan met vematting. Kortom is voor
herstel van veerkracht 'ruimte' nodig voor water.
Aan het thema 'ruimte voor water' kunnen vraagstukken of kansen worden
gekoppeld die zich voordoen in het waterbeheer. Voor de beantwoording van deze
vraagstukken of het expliciet maken van deze kansen is informatie nodig. Dit
kunnen bijvoorbeeld geïnterpreteerde gegevens of modelmatige benaderingen zijn
(hier aangeduid met bronnen). Aangenomen is dat deze informatie in de vorm van
basiskaarten kan worden vastgelegd. Bij een basiskaart behoort een maatlat of
legenda.
Opdracht
In onderstaand schema zijn aan het thema 'ruimte voor water' de volgende
vraagstukken of kansen gekoppeld:
1. wat zijn de kansen voor tijdelijke berging (retentie) van oppervlaktewater?;
2. wat zijn de kansen voor berging van grondwater ofwel
grondwaterconservering?
Opdracht: beantwoord de volgende vragen:
• zijn jullie het eens of oneens met de gestelde kansen/vraagstukken en de
aspecten die hierbij een rol spelen (basiskaarten)?
• zijn er per basiskaart of in het algemeen eisen te noemen ten aanzien van
maatlat (legenda), schaal, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, classificatie en
format?
• zijn per basiskaart de te raadplegen bronnen uitputtend vermeld?
• ontbreken er informatievragen (basiskaarten)? Vul deze aan;
Gebruik voor de beantwoording van vragen de uitgereikte sheets.
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Thema ruimte voor water
Bron(nen)
Basiskaart
Maatlat (legenda) etc.
1. Wat zijn de kansen voor tijdelijke berging (retentie) van oppervlaktewater?
1.1. geconcentreerde bebouwing/
'economische waarden'-kaart
1.2 bergingskaart

m3 berging (isocontouren);

•
•
•
•
•
•
•

hoogtecijferkaart
GHG-kaart;
Bodemkaart (beekdalgronden)
Historische kaarten;
Aquarius hydro (midden/benedenlopen en
confluentiepunten)
Hoogwaterkaart '98 (te extrapoleren
m.b.v. hoogteciifersf

2. Wat zijn de kansen voor berging van grondwater ofwel grondwaterconservering?

•

2.1. potenties grondwaterconservering

•
•

2.2 Actuele grondgebruikskaart natuur en
landbouw

Conservering i.h.k.v. verdroging
natuur
Conservering i.h.k.v.
droogteschade landbouw

•
•
•

Geactualiseerde Gt-kaart;
Referentiegrondwaterstanden (Han
Run haar);
Histor. drainageintensiteitskaart;
Actuele drainageintensiteitskaart
Geactualiseerde Gt-kaart;
Referentiegrondwaterstanden (Han
Runhaar)
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Thema beïnvloeding van het watersysteem
Inleiding
Met name vroeger was het watersysteem in sterke mate bepalend voor het
landgebruik. In dit geval spreken we van 'watersysteem naar functie-relaties'. Zo
vond de ontwikkeling van steden met name plaats op de van nature drogere
gebieden.
Door technologische vooruitgang is de mens meer en meer onafhankelijk
geworden van dit natuurlijke functioneren en wordt het watersysteem 'naar de
hand gezet'. Zo kunnen tegenwoordig zelfs lage en natte veengebieden worden
bebouwd. De invloed van menselijke ingrepen ten behoeve van
(land)gebruikfuncties op het functioneren van het watersysteem ('functie naar
watersysteem-relaties') is het onderwerp van dit thema.
Aan het thema 'beïnvloeding van het watersysteem' kunnen vraagstukken of
kansen worden gekoppeld die zich voordoen in het waterbeheer. Voor de
beantwoording van deze vraagstukken of het expliciet maken van deze kansen is
informatie nodig. Dit kunnen bijvoorbeeld geïnterpreteerde gegevens of
modelmatige benaderingen zijn (hier aangeduid met bronnen). Aangenomen is dat
deze informatie in de vorm van basiskaarten kan worden vastgelegd. Bij een
basiskaart behoort een maatlat of legenda.
Opdracht
In onderstaand schema zijn aan het thema 'beïnvloeding van het watersysteem' de
volgende vraagstukken of kansen gekoppeld:
1. Wat zijn de sturingsmogelijkheden van het watersysteem?;
2. Wat zijn de effecten van ingrepen op het watersysteem?
Opgemerkt wordt dat in deze opzet gekozen is voor het uitgangspunt van het
watersysteem. Invulling van specifieke kansen voor water in de stad, water voor de
landbouw (weide- en akkerbouw) en water voor natuur kan worden gezien als een
uitwerking hiervan.

Opdracht: beantwoord de volgende vragen:
• zijn jullie het eens of oneens met de gestelde kansen/vraagstukken en de
aspecten die hierbij een rol spelen (basiskaarten)?
• zijn er per basiskaart of in het algemeen eisen te noemen ten aanzien van
maatlat (legenda), schaal, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, classificatie en
format?
• zijn per basiskaart de te raadplegen bronnen uitputtend vermeld?
• ontbreken er informatievragen (basiskaarten)? Vul deze aan;
Gebruik voor de beantwoording van vragen de uitgereikte sheets.

.<
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Thema beïnvloeding watersysteem
Maatlat (legenda} etc.
Basiskaart
1. Wat zijn de sturingsmogelijkheden van het watersysteem?

Bron(nenJ

1.1 stroomgebiedenkaart
1.2 kaart met invloedsgebied waterlopen

•
•
•
•
•
•

Zomer- en wintersituatie,
Sturingsmogelijkheden door
waterschap

•
•
1.3 drainagekaart actueel

Sturingsmogelijkheden door
bijdrage/participatie particulieren

1.4 karakterisatie deelsystemen
1.5 waterinlaatmogelijkheden

Bv. beek in dun WVP (keileem)
lnlaatpunten, typering kwaliteit
inlaatwater, voorzieningsgebied

•
•

•
•
•
•
•
•

Aquarius Hydro
Aquarius Hydro
Streefpeilenlbodemhoogten;
Gestuwd/ongestuwd;
Hoogtecijferkaart;
Bodemkaart + Staringreeks
Analytische berekeningen?
Geïnventariseerde droogvallende
en niet op peil zijnde waterlopen in
1989, 1991 en 1992, digitale kaart
Tom Voskamp
Grondgebruikskaart provincie
Expert judgement?
Evt. Drain~eint. Berekenen ;
Systeemanalyse
Notitie waterinlaat
Aquarius Hydro;
Hoogtecijferkaart;
Praktijkgegevens
beregeningsverboden

2. Wat zijn de effecten van ingrepen op het watersysteem?
2.1 Effect onttrekkingen

•

•

Grondwatersystemen (1) en
isohypsen (2), verblijftijden
(3), kwel en wegzijging naar
waterlopen (4) voor situatie
met en zonder onttrekkingen,
zomer en wintersituatie;
Kwetsbaarhedenkaart
grondwateronttrekkingen t.b.v.
advisering
vergunningsaanvragen
(overall effect voorgaande
punten)

•
•

•
•
•
•
•

2.2 Effect watergangen

2.3 Effect drainage

2.4 Effect verstedelijking

2.5 Effect Landbouw

Grondwatersystemen (1 ),
isohypsen (2), verblijftijden (3),
kwel en wegzijging naar
waterlopen(4) voor situatie met en
zonder (derde en vierde orde)
watergangen, zomer- en
wintersituatie
Grondwatersystemen (1 ),
isohypsen (2), verblijftijden (3),
kwel en wegzijging naar
waterlopen(4) voor situatie met en
zonder drainage, zomer en
wintersituatie
Grondwatersystemen (1 ),
isohypsen (2), verblijftijden (3),
kwel en wegzijging naar
waterlopen(4) voor situatie met en
zonder stad, zomer en
wintersituatie
Grondwatersystemen (1 ),
isohypsen (2), verblijftijden (3),
kwel en wegzijging naar
waterlopen(4) voor situatie met en
zonder landbouw, zomer en
wintersituatie

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Grondwatermodel (Hanneke
Giesken, NITG/TNO);
RE GIS
'wandelende pompstations'
Grondwaterbeschermings- en
intrekgebieden;
Provinciaal overzicht onttrekkingen
t.b.v. drink- en industriewatervoorziening (lokaties,
hoeveelheden);
Streefpeilen/bodemhoogten
waterschap;
Overzicht gestuwde/ongestuwde
wat~a~en;

Grondwatermodel (Hanneke
Giesken, NITG/TNO);
RE GIS
Aquarius hydro

Grondwatermodel (Hanneke
Giesken, NITG/TNO);
RE GIS
Grondgebruikskaart provincie
Expert judgement?
Evt. Drain~eint. Berekenen;
Grondwatermodel (Hanneke
Giesken, NITG/TNO);
RE GIS
'wandelende stad', waterbalansbenadering
Grondgebruikskaart provincie
Grondwatermodel (Hanneke
Giesken, NITG/TNO);
RE GIS
'wandelend landbouwgebied
'(weide-/akkerbouw), waterbalansbenadering;
GronQg_ebruikskaart provincie
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Verslag startbijeenkomst klankbordgroep

Memo
Kopie aan:

Aan:
NITG!TNO: Ton Negenman
Roelof Stuurman

Van:

Afdeling

Doorkiesnummer:

BOA

0546- 83 25 41

Datum:
Sjon Monincx
BasWorm

17 augustus 2

Onderwerp:
Bijlagen:
Resultaten workshop 16 augustus

De geplaatste opmerkingen in de workshop van 16 augustus worden gebruikt om
het project nader te definiëren/positioneren. We doen hiermee een aanzet:
1. Historische gegevens verschaffen inzicht en mogelijkheden van systemen en
zijn derhalve waardevol (Alberts, Damste, Nij Bijvank). Voorstel: in de opzet
van de workshop is hiervan reeds gebruik gemaakt. Kan worden gezien als
bevestiging van toegevoegde waarde;
2. Belangrijk zijn de relaties tussen grond- en oppervlaktewater (trefwoorden:
dynamiek. beïnvloeding. dagelijks beheer) (Straathof, Joosten, Brinkman,
Gerard, Miedema, Eugelink, Worm, Nij Bijvank, Zonderwijk). Commentaar:
relevant is enerzijds een analyse van het topsysteem (fase 1). Anderzijds zitten
hier dynamische elementen in (modelacties fase 2?). Aanzetten zijn gegeven
binnen het vraagstuk 'wat zijn de sturingsmogelijkheden?'. Met betrekking tot
de dynamische aspecten blijft de vraag: zijn dynamische elementen min of
meer universeel te presenteren aan de hand van bijvoorbeeld
gebiedskarakteristieken of maken de 'wat als ... '-vragen dit niet mogelijk?
Wat is de praktische meerwaarde van 'wandelende benaderingen'? Zou een
analyse op basis van historische en actuele (grond)waterstanden, drainage-/ en
waterlopenintensiteiten iets bruikbaars kunnen opleveren? Voorstel:
NITGffNO werkt een en ander nader uit en komt met een voorstel (paragraaf
met context project);
3. Knelpunten in huidige waterbeheerspraktijk dienen een plaats te krijgen. De
systeemanalyse dient ook een basis te ziin voor beslissingen en dient
beleidsrelevante informatie te kunnen leveren. De relatie naar de RO dient
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duidelijk te zijn. Kansen voor combinatie met waterwinning dienen duidelijk te
worden. Genius Loci ('geest van de plek') (Groener, Gerard, Kukx, Stalpers,
van Baaien, Kloosterman). Commentaar: de positionering van het project zoals
door Ton Negenman gepresenteerd biedt hier aanknopingspunten. Het project
dient objectieve en betrouwbare informatie te leveren waannee, vanuit het
perspectief van het watersysteem, situaties kunnen worden begrepen en kan
worden bijgedragen aan de oplossing. De Genius Loci zou daarom moeten
worden gezocht in de gebiedsgerichte benaderingen zoals in Noordoost Twente
(een element hierbij is het watersysteem). Concretisering dient plaats te vinden
in Waterdocumenten en OBP's enGGOR (-> RO). Watersysteeminformatie
kan in dit kader worden beschouwd als onderlegger. Vraagstukken/knelpunten
in het waterbeheer zijn dus wel richtinggevend voor de typen
watersysteeminformatie die moet worden gegenereerd. Dit strookt met de
opzet van het project. Voorstel: NITGfl'NO neemt dit mee in positionering van
project.;
4. Stroomgebiedsbenadering dient duidelijk door te klinken: ook kijken naar
Duitse stroomgebied en mogelijk het stroomgebied van de Vecht (Alberts,
Rieken). Commentaar: relevantie hiervan voor vraagstukken in waterbeheer
bezien. Een benadering van 'grof naar fijn' (grote naar kleine systemen) moet
onderdeel uitmaken van de beschrijving. Dit om het watersysteem dat hoort bij
het beheersgebied van Regge en Dinkei te positioneren (en de deur open te
houden voor toekomstige uitbreiding van de analyse aan bijvoorbeeld Duitse
kant: hoe noodzakelijk dit is zal blijken uit de beschrijving in grote
systeemeenheden. Is hier in dit project al een voorschot op te geven i.v.m. de
noodzaak om nu al contact met het omliggende gebied te leggen). Het
uiteindelijk te bereiken detailniveau hangt af van de vraagstelling. Voorstel:
TNOINITG werkt e.e.a. uit in dit project.
5. De systeembeschrijving dient begrijpelijk te blijven of te worden
gepresenteerd. met name voor niet hydrologen en bestuurders (Zonderwijk,
Groener). Commentaar: de presentatie van gegevens dient uiteindelijk helder
en eenduidig plaats te vinden in andere projecten zoals Waterdocumenten (zie
punt 3). Hierbij zal het watersysteem niet een doel op zich zijn maar een
onderliggend principe/benaderingswijze. Uit de praktijk is gebleken dat de
inbreng van systeeminformatie daarin onvoldoende plaatsvindt gezien het
gebrek aan adequate informatie. Gezien de complexheid van de
systeeminformatie zijn technisch vergaande analyses te verantwoorden. Wel
dient het doel (achterliggende vraagstelling) hierbij niet uit het oog te worden
verloren. Voorstel: NITGfl'NO neemt dit mee in positionering van project.
6. De systeembeschrijving dient voldoende aandacht aan kwaliteitsaspecten te
besteden (Uunk). Commentaar: relevant zijn de belangrijkste vraagstukken in
dit kader (nitraat- en fosfaatuitspoeling?, zie informatie Blauwdruk Oost
Nederland, basenrijkdom). Voorstel: NITGfl'NO informeert bij Jan
Uunk/Worm (Gertie Schmidt) naar belangrijkste aandachtsvelden en
informatiebehoeften;
Een aantal aandachtpunten uit de discussie:

•.

TNO-rapport

NITG 01-118-B (technische bijlage)
Bijlage B

B.3

1. Inzicht in sturingsmogelijkheden van grondwatersystemen, uitgaande van het
oppervlaktewaterbeheer ontbreekt momenteel. Dit is zeker gewenst (afdeling
Watersysteembeheer). Commentaar: valt binnen scope project;
2. Het uiteindelijke doel zou niet zo min mogelijk sturen moeten zijn maar het
aangrijpen van kansen. Commentaar: beide benaderingen zijn waarschijnlijk
mogelijk echter vallen buiten de scope van dit project. Gegenereerde info
'verdwijnt uiteindelijk als onderlegger' in thematische benaderingen;
3. Bij ingreep-effect relaties wordt ook aandacht gevraagd voor ondergronds
bouwen en het effect van beregeningsverboden. Commentaar: betreft
toepassing van systeeminformatie. Beantwoord dient te worden welke
systeeminformatie hiervoor nodig is;
4. De systeemanalyse dient een dynamisch geheel te zijn dat verder
ontwikkelbaar is. Vragen die we in de toekomst krijgen kunnen namelijk
anderen zijn dan die we nu stellen. Commentaar: belangrijke eis die ten
grondslag moet liggen aan de uiteindelijke invulling. Gis-applicaties en
kaarten zijn in principe te onderhouden mits voorzien van gedegen Metainformatie. Modelmatige benaderingen dienen in dit kader eveneens flexibel
(detailleerbaar en uitbreidbaar) en onderhoudbaar te zijn (SUF/ADVENTUS,
neem contact op met Ko van Raamsdonk). Hiervoor aan te sluiten bij algemeen
gebruikte software of modellen zoals MODFLOW of NA GROM.
5. Definitie watersysteem is belangrijk. Commentaar: in zijn algemeenheid
hebben we een definitie gegeven. Definitie aanscherpen: waar is het
waterschap in het bijzonder op gefocussed (dynamiek, potenties, hydrologische
positionering van functies, functies naar watersysteem-relaties);
6. Meenemen van de 'afstand· tussen beleidsbeelden en aktuele toestanden dus:
wat is uitgaande van het aktuele beleid de opgave voor het waterbeheer.
Commentaar: betreft een vervolgfase die niet waardevrij is (beleid) bijv. in
RWSR-spoor (Regionale WaterSysteem Rapportage). Deze vragen zouden wel
in een vervolgtraject kunnen worden beantwoord waarbij systeeminformatie
nodig kan zijn (bijvoorbeeld voor een aktuele toestandbeschrijving). Verder
dient met informatie uit het project een kritische blik te kunnen worden
geworpen op beleidsvoornemens.
7. Belendende waterschappen en provincie zouden bij een dergelijk project gelijk
moeten optrekken. Commentaar: Dit zou ons te veel tijd kosten; in de huidige
praktijk zitten we nu al te springen om de juiste informatie. Indien voor een
toereikende systeembeschrijving relevant moeten we natuurlijk wel de grens
over... ;
8. In het kader van het project zou ook kunnen worden gedacht aan een wijze
waarop systeeminformatie bespreekbaar wordt gemaakt (kanalen, procedures).
Commentaar: betreft vervolgtraject. Wel dienen ons inziens voorzetten te
worden gemaakt van hoe systeeminformatie een plaats kunnen krijgen in de
verschillende vraagstellingen/discussies;
9. Er ontbreekt in de projectopzet inbreng vanuit RO en beleid. Commentaar:
(betreft wederom toepassingen) dit is bewust gedaan. Koppeling naar deze
velden vindt later plaats (wel bewust vanuit de vraagstellingen die nu aktueel
zijn);
10. Detailniveau voor ecologie van belang, anders kunnen we deze oefeningen net
zo goed laten. Commentaar: in Twente is een resolutie van 1x1 km gezien de
variantie op korte afstand onvoldoende. Op basis van het AHN zou echter een
resolutie van 100x1 00 mmogelijk moeten zijn (aldus Roelof Stuurman);
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11. Neem de Wateratlas van Overijssel mee. Commentaar: doen!!!! Echter wel
verificatie van de meta-informatie (wat stelt het uiteindelijk voor en hoe
bruikbaar is het). Bas Worm neemt hierover telefonisch contact op met de
provincie Overijssel. NITG: sluit eerst even kort met Bas alvorens eventueel
zelf te bellen;
12. Grondgebruikfuncties dienen aan bod te komen. Commentaar: in ander project
(GGR natuur, landbouw (weide- en akkerbouw) en stad- en infra) komen
watersysteem naar functie relaties voor exclusief de hydrologische
positioneringsprincipes die hierbij op (deel)stroomgebiedsniveau zouden
kunnen worden gehanteerd. Daarom maken van dit project onderdeel uit:
laatsgenoemde positioneringsprincipes en functie naar watersysteem-relaties
(dynamiek). Aanbeveling voor rapportage: neem een overzicht op van de
Waterbouwstenen waanneeRegge en Dinkei bezig is waarin het perspectief
van het project en projectonderdelen duidelijk wordt!!!!. Sjon levert schema
aan;
13. Tevens in beeld brengen van de onzekerheden. Commentaar: dit zou per
kaartbeeld kunnen plaatsvinden met gevoeligheidsanalyses per item
('horizontaal en verticaal'). Vervolgens per kaart een
'betrouwbaarheidskaart'. Is dit mogelijk en zinvol? Uit te werken door
NITG/TNO;
14. Aandacht voor het topsysteem. Commentaar: evident in het operationele
peilbeheer. Dient in project gedegen plaats te vinden en actualiseerbaar te zijn
(zeker relevant voor topsysteem);

Extra informatie:
1. Ik zie (momenteel) 2 richtingen om 'watersysteem naar functie' -relaties neer te
zetten bij uitvoering van dit project:
• 'wandelende benaderingen' (landbouw, natuur, stad, waterwinning).
Middels deze benadering wordt kwantitatief inzicht verkregen in de impact
van een grondgebruiksfunctie op de kenmerken van het watersysteem zoals
potentialen en fluxenen ligging van systeemeenheden. Per kenmerk en per
benadering zouden resultaten op kaart kunnen worden gezet. Vervolgens
zou opschaling naar een 'totaal-impact' kunnen plaatsvinden;
• uitgaande van enkele randvoorwaarden zoals de ligging van bestaand
stedelijk gebied en de kwalitatieve beschrijvingen van het watersysteem in
de actuele en referentiesituatie per (deel)stroomgebied het maken van een
schets van hoe de functies hydrologisch voor het betreffende gebied
logisch zouden kunnen worden gerangschikt.
Beide sporen kunnen elkaar ondersteunen. Dit zou tot uiting kunnen komen in
een projectfasering bijvoorbeeld: fase 1) beschrijving watersysteem in actuele
en referentiesituatie, fase 2) kwalitatieve hydrologische positionering van
functies vanuit de watersysteembenadering, fase 3) kwantitatieve benadering
impact grondgebruik op watersysteemfunctioneren, fase 4) synthese
2. Overzicht hydrologische bouwstenen WaterschapReggeen Dinkei i.v.m.
schetsen van kader/context project:
Hydrologische
bouwsteen

Faseringl

Beschrijving

I. Actualisatie Gt' s
(AGS)

1.1 Voorstudie

V aststelling noodzaak voor actualisatie grondwatertrappen.
Tevens worden gegevens voor daadwerkelijke actualisatie

Planning
uitvoering
Apr t/mjul 2000

Stand van zaken

Gereed
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1.2 Stelpost
1.3 Actualisatie

2. Watersysteemanalyse

2.1 Voorstudie
2.2 Uitvoering

3. GGS natuur

4.AOS/GGOS
landbouw/infra/stad
5.Bouw
stromingsmodel
Regge

Fase!

Fase2
Afstemming 1, 2
5.1 Voorstudie

5.2 Uitvoering

'klaargezet'.
Keuze handhavingpeilbuizen secundaire meetnet (stelpost 1.1)
Daadwerkelijke herziening van grondwatertrapinformatie.
Wordt digitaal beschikbaar gesteld. Schaalniveau 1:10.000. Kan
slechts uitgevoerd worden na digitale beschikbaarheid AHN
(eind 2000?)
Definitie te vervaardigen basiskaarten, inventarisatie
beschikbare informatie, taakverdelina, olannina
Analyse gegevens, interpretatie, vervaardigen kaarten
digitaal en analoog, modeloefeningen, rapportace
Bepaling Gewenste Grondwater-situatie volgens methode
'Runhaar'. Vervolgens bepaling standplaats-condities+
'natuurdoeltypen' (afhankelijk van bijdrage provincie).
Parallelle uitvoering aan 2.2.
Actualisatieslag na digitale beschikbaarheid AHN (eind 2000?)
Bepaling Gewenste Grond- en Oppervlaktesituatie voor
landbouw. infra en stad (watersysteem naar functie-relaties)
Vaststellen randvoorwaarden waaraan operationeel model dient
te
Modelbouw en scenariostudies voldoen (uitwerking
retentiebeleid en effectuering anti-verdrogings-maatregelen)

Augt/mokt2 0
Jan 2001 tlm
dec 2001

augt/mokt200
Okt 2000t/m
Okt2001
Okt 2000t/m
Okt2001

Okt t/m dec 200
Jan 2001 t/mj u
2001
Jun t/m ok."t 200

Okt 2000 t/m o
2001

3. In het project 'Blauwdruk Oost Nederland' worden (op een ander
schaalniveau) ook 'waterbouwstenen' vervaardigd. Van belang zijn de
gehanteerde methoden/pogingen om de watersysteembenadering bij
verschillende vraagstukken in te brengen. Bedacht dient hierbij te worden dat
voor de beantwoording van vraagstukken gebruik dient te worden gemaakt van
grotendeels beschikbare informatie. Deze informatie zal bij afronding van het
project (oktober 2000), analoog en digitaal, beschikbaar zijn (inclusiefmetadatabaseinformatie). Opgemerkt wordt dat procesbeschrijvingen achter de
kaarten al redelijk zijn weergegeven in concept-rapportages en reeds een
overzicht beschikbaar is van gehanteerde digitale bestanden. Verschillen met
ons project zijn het schaalniveau, wij beperken ons op dit moment alleen tot de
systeeminformatie maar wel in relatie tot de vraagstukken en belangrijk: wij
zijn op dit moment nog in de positie om eventueel ontbrekende informatie
zoals de inbreng van systeemdynamiek te kunnen meenemen in het
procesbeschrijving. Ik stel voor dat NITG/TNO gehanteerde methoden kritisch
doorneemt en voorstellen doet voor verbetering danwel aanvulling. Een aantal
aandachtspunten:
• Kwantitatieve beïnvloedingszones rond vernatte gebieden. Berekend zijn
de hydrologische invloedssttalen van een vernat (natuur)gebied per gridcel
van lxl km. Variabelen zijn de mate van vernatting (afhankelijk van het
type natuur en het type omliggend grondgebruik) en de spreidingslengte
(voor zomer- en winterperiode). Afgevraagd kan worden of alleen de
parameter 'spreidingslengte' een toegevoegde waarde kan hebben
aangezien dit begrip meer universeel is. Via aanvullende rekenregels (te
tabelleren) zou dan snel inzicht kunnen worden verkregen in de impact van
een impuls (peilverhoging) op de direct omgeving. Een relativerende noot
hierbij is dat het een 'buffer'- of 'isolatieprincipe' betreft. Effecten op
watersysteemniveau blijven aldus (wederom) onderbelicht. De oorzaak
hiervan is mogelijk dat dit een snelle slag is die met beschikbare informatie
goed is te doen. De vraag is: kunnen wij de systeemeffecten wel boven
water krijgen/zichtbaar maken met een 'wandelende benadering?' (voorzet
NITG/TNO);
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Beinvloedingszonekaart t.a.v. waterkwaliteit. Berekend zijn afstanden die
een druppel water aflegt in 25 jaar tijd. Gebruikt zijn k-waarden en
stijghoogteverhang afgeleid van LOM. Kunnen we hier iets mee als
onderdeel van de kwetsbaarheid van grondwatersystemen? Ook andere
principes zijn denkbaar zoals hydrologische typering bv.
inzijgingsgebied=kwetsbaar. In dit opzicht kan ook de watersamenstelling
van het oppervlaktewatersysteem interessant zijn zoals de verhouding
toestromend lokaal, regionaal en subregionaal grondwater. Dit in relatie tot
het grondgebruik in verband met uitspoeling van nitraat, lozingen (?) etc.
Is het wenselijk en doenlijk om dit in beeld te brengen? (dit in overleg met
Jan Uunk). In Blauwdruk zijn hierbij Metamorlellen gebruikt (info Harry
Massop);
Afkoppelingsmogelijk.heden in het stedelijke gebied. Gehanteerde zijn
criteria als dikte deklaag, doorlaatvermogen WVP, doorlaatfactor
bovengrond (relevant indien deklaag dun?) en GHG. Wat lijkt te missen
zijn afstand tot open water en type gebied (inzijging [regionaal/lokaal]).
Juist de gebiedstypering brengt het systeemelement in (hoe noodzakelijk is
het eigenlijk om regenwater te infiltreren, geredeneerd vanuit het streven
naar meer natuurlijk functionerende watersystemen?);
De potenties voor natte natuur worden gebaseerd op Gt in de actuele en
referentiesituatie, de mate van kwel (>2 mrnldag wordt als positief
criterium gehanteerd) en de voedselrijkdom/zuurgraad (o.b.v.
bodemtypen). Mogelijk ontbrekende systeemelementen kunnen zijn: de
kwetsbaarheid van watersysteemonderdelen voor verstoring (kwantitatief
en kwalitatief) en kwel aan maaiveld/slootbodem;
Kansen voor beekherstel zijn gebaseerd op natuurlijke
grondwaterhydrologie (kwel is gunstig), bodemgesteldheid
(beekdalbodems) en reliëf. Oude beeklopen zouden in dit opzicht geen
goed beeld geven i.v.m. verbeteringswerken (terecht??). Als extra
kwaliteitsindicatie is een kwel van tenminste 2 rnrnldag toegevoegd.
Vreemd resultaat is alleen in de referentiesituatie benedenstroomse delen
van de Regge en Dinkei kansrijk zouden zijn. De kleinere systemen op
stuwwallen vinden we niet terug terwijl juist de •hydrologische isolatie'
van deze beeksystemen (keileemondergrond) een snel succes mogelijk
kunnen maken indien de •snelle afvoer' kan worden teruggedrongen
(waterconservering). Verder ontbreken kwaliteitsaspecten (of deze sec in te
brengen in een thema aquatische natuur).
Met betrekking tot de aquatische natuur in overleg met Oertie Schmidt
nagaan welke systeemkarakteristieken toegevoegde waarde hebben. Een
schot voor de boeg: oppervlaktewaterregimes, een zekere maximale
stroomsnelheid, minimaal aantal obstakels, bodemsubstraat, waterkwaliteit
(landgebruik omgeving, samenstelling lokaal/regionaal grondwater);
de hydrologische positionering van functies op stroomgebiedsniveau wordt
gepoogd gestalte te geven als extra (integratie)slag volgend op de
geschiktheidsbeoordeling van functies. Het is echter de vraag of je bij de
watersysteembenadering niet gelijk kunt onderbrengen in de
geschikheidsbeoordeling van functies (ik zie dit overigens nog niet helder
voor ogen). Ook zouden per (deel)stroomgebied schetsen kunnen worden
gemaakt voor een logische hydrologische positionering, mogelijk
uitgaande van randvoorwaarden als de bestaande stad. Hierbij zou gebruik
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kunnen worden gemaakt situering functies per deelstroomgebied of binnen
een deelstroomgebied, stroming van schoon naar vuil, geen negatieve
beïnvloeding etc. Dit met de opgebouwde kennis in het project.
4. In de uitvoeringsfase van het project zullen gegevens in een bepaald format
worden gegenereerd. Het betreft hierbij basisinformatie die ook van belang kan
zijn voor anderen zoals provincie, DLG en WMO. Mogelijk dat deze partijen
dan ook deelnemen in de financiering (!). Nagedacht dient te worden over de
organisatie van deze basisinformatie bv. wie is verantwoordelijk voor het up to
date houden, centrale benadering van gegevens door diverse partijen (?) etc.
Voor het onderdeel 'systeembeschrijving' hoort dit thuis in de defmitiestudie.
In navolgende enkele reacties die reeds zijn gevallen (eerste punt: aanzet door
WMO, Jan Hoogendoom, tweede punt: reactie door onze databeheerder Ko
van Raamsdonk). Voor concrete uitwerking s.v.p. contact met Ko van
Raamsdonk opnemen. Bij terugkomst van vakantie kunnen we hier dan
eventueel nog een bespreking aan wijden.
• (bijdrage Jan Hoogendoom van WMO:)Een aanzet tot datasharing tussen waterleidingbedrijven en waterschappen
Onderstaande tabel bevat een overzicht van ruimtelijke informatie die
zowel bij waterleidingbedrijven als bij waterschappen aanwezig moet
zijn om hun taken op het gebied van grondwaterwinning en
waterbeheer (in relatie met het ruimtegebruik) goed uit te kunnen
voeren. Voor zover de waterleidingbedrijven en waterschappen zelf
geen bronhouder zijn, moeten beide partijen de data (voorlopig nog)
zelf inkopen. Het ziet er niet naar uit dat zonder bijzondere
constructies aan deze 'dubbele' inkoop valt te ontkomen.
In geval één der partijen zelf bronhouder is, is het voorstel de data
onderling kostenloos uit te wisselen.
Waterleidingbedrijven hebben in eerste instantie belang bij
(gedetailleerde) grondwatermodellen van de winningsgebieden.
Waterschappen hebben daarentegen in eerste instantie belang bij
gebiedsdekkende (grond- en oppervlaktewater) modellen. Voorgesteld
wordt gebiedsdekkende grondwatermodellen gezamenlijk op te zetten
en (gedetailleerde) lokale grondwatermodellen van winningsgebieden,
voor zover relevant, door de waterleidingbedrijven kostenloos aan de
waterschappen ter beschikking te stellen.
IJlformatiesoort

Bronhouder

REGIS

NITG-1NO

Grondwaterstanden

NITG-1NO

Chemische analyses grondwater

NITG-1NO

AHN
LGN
Bodemkaart

TPD
Alterra
Alterra

ActoeieGt

Waterschappen

Waterlopen

Waterschappen

Opmerking
Rijkswaterstaat, provincies, waterleidingbedrijven en
bekostigen het onderhoud.
Rijkswaterstaat, provincies, waterleidingbedrijven, w
natuurorganisaties bekostigen het ondernood en leve
informatie.
Rijkswatexstaat, provincies, waterleidingbedrijven, w
natulll'Organisaties bekostigen het ondernood en lev e
informatie.
Moet zowel door waterschappen en waterleidingbed
Moet zowel door waterschappen en waterleidingbed
Moet zowel door waterschappen en waterleidingtbed
Waterschappen stellen deze kostenloos beschikbaar
waterleimngbedrijven
Waterschappen stellen deze kostenloos beschik
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Informatiesoort

Bronhouder

TOPIO

TPD

GBKN

Nutsbedrijven

Beschenningsgebieden
grondwaterwinningen
Intrekgebieden
grondwaterwinningen
Grondwatermodellen van
grondwaterwinningen
Grondwatermodel Oost-Nederland

Waterleidingbedrijven

Watersystemenkaart OostNederland

•

Waterleidingbedrijven
Waterleidingbedrijven
Waterschappen!
Waterleidingbedrijven
Waterschappen!
Waterleidingbedrijven

Opmerking
waterleidingbedrijven
Moet door waterschappen ingekocht worden; waterleidingbedrijven maken
in eerste instantie gebruik van de GBKN
Wordt gefinancierd door Nutsbedrijven, die als tegenprestatie het
gebruiksrecht krijgen
Waterleidingbedrijven stellen deze kostenloos beschikbaar aan de
waterschappen
Waterleidingbedrijven stellen deze kostenloos beschikbaar aan de
waterschappen
Waterleidingbedrijven stellen deze kostenloos beschikbaar aan de
waterschappen
Op te zetten in samenwerkingsverband tussen waterleidingbedrijven en
waterschappen
Op te zetten in samenwerkingsverband tussen waterleidingbedrijven en
waterschappen, mede op basis van het grondwatermodel Oost-Nederland

(Reactie Ko van Raamsdonk, Waterschap Regge en Dinkel)Deze vraag
van WMO past m.i. heel goed in onze visie betreffende het uitwisselen van
bedrijfsgegevens met andere (overheids-)organen, zoals de provincie.
Hierbij hebben raadplegers/ gebruikers van de ene partij onder
voorwaarden (via een front-office) toegang tot het gegevensbestand van de
andere partij. Dit is dus datasharing: het voorwaardelijk gebruik van
elkaars gegevens.
Wel is het van belang, dat de volgende zaken goed worden geregeld:
1. Er moet altijd beschikt kunnen worden over de meest actuele versie van
de gegevens. Dit betekent, dat niet volstaan kan worden met het ter
beschikking stellen van een kopie bestand, zonder dat de bijhouding
hiervan is geregeld. De meest ideale situatie is dat de gebruiker van de ene
organisatie rechtstreeks kan raadplegen uit het actuele bestand van de
andere organisatie.
2. Het uitsluiten van aansprakelijkheid voor het gebruik van de gegevens
moet worden geregeld. Dit betekent het opstellen van een juridisch
verantwoorde gebruiksovereenkomst. In het verleden heeft Maarten Guijs
al het een en ander hiervoor opgesteld.
3. Het uitwisselen betreft alleen de bedrijfsgegevens. Geometrische
basisinformatie, zoals GBKN, TOP10/50vector, TOP25raster en AHN
blijven dus buiten deze uitwisseling. Partijen moeten dus altijd beschikken
over de benodigde basisinformatie, ter referentie van de bedrijfsgegevens.
Samenvattend sta ik positief tegen dit voorstel voor gegevensuitwisseling.
Wel zal met een aantal mensen (Brandenburg, Kummeling en Wijlens)nog
de technische randvoorwaarden moeten worden ingevuld om een en ander
kwalitatief goed te laten verlopen. Ik stel voor om hiervoor een overleg te
plannen.
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Relevante referenties bij waterschap:
rapporten en kaarten

verzicht van relevante
eferenties beschikbaar bij het
a terschap

aar
994

aar? (Plmzts)

mogelijk geschikt, enige twijfel

+
waarschijnlijk belangrijke informatiebron ++
waarschijnlijk te gebruiken

iblioth.
ode

nformatie-inhoud

ibl./SMX. (Delft)

56.53

historische toestandsbeschrijvingen 1850, 1900, 1915 en
950 waterkwaliteit en waterhuishouding

ibl.

27.15

wali
eit

1fvoer Dinkei + zijbeken rond jaren '70

1-

abellen in boekwerk

1-

973

astKHK

8691
71

ist. AI.

995

ibl.

nalyseresultaten 1993

ist. AI.

op kast) ligging rivieren (1893), 1:200.000,
ist. Q-h-relaties, bevloeiingslokaties op kaart
eschrijving van bv. Droogstand, situatie en bedreigingen per
eek (inventarisatierapport)
ethode voor karakterisering beken (toegepast op Waterparels
nRWSR)

56.16

+1-

+
1-

987

astKHK

995

astKHK

993

ibl. (Den Haag)

51.79

abellen met stuwpeilen, debieten, systeembeschrijving

1-

937

ibl.

51.79

1-

993

ibl.

33.2.03

abellen hoogste, gemiddelde en laagste waterstanden rond
935
nfo Punthuizen: vegetatie/hydrologie

ibl.

52.91

wetshare lokatie hoogwater (kaart?)

11-

31.92

avelsloten (drainageweerstand?), stromingsrichting opp.
ater, classificatie gronden
verdrogings-H22fGt'-kaart (zomer/winter) 1:200.000

997

am. 3.04
958

ibl.

+

1-

++
1-

998

ast GST

995

ibl.

leine kaartjes met ligging + capaciteit per molen

000

astSMX

ompilatie beschikbare watersysteem-analyse omgeving
ompstation Losser

++

996

ast GST

+

990

astSMX

otenties beken o.b.v. geomorfologie bv. Sinuositeit
crueelipotentieel
ydrologische beschrijving/tijd-stijghoogterelaties m.b.t.
euninger Achterveld (bij Denekamp)

1-
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Jaar Waar? (plaats)
Bib!.

Biblioth.
code
631.67

Informatie-inhoud

Kwali
teit

aantal watergangen waarvan gespecificeerd wanneer en hoe
vaak beregeningsstop
vegetatiekaart (digitaal?)

+

Bib!.

58/59

Bib!.

556.04

1971 Bibl.

912.44

top-kaarten uit 1865 waaronder Twente. Legenda onvolledig

1976 Rist. AI.

.07.12

1987 Bib!.

504.064

landschapshistorische kaart, plantenverspreidingskaarten, kaart +
halfnatuurlijke/cultuurkaart
incl. Waterbalanstermen
+1-

+1+1+1-

1992 kastS:MX

beschrijving + modellering

1990 kast S:MX

hydrologische karakteristieken ondergrond o.b. v. geijkt model +
geohydrologische beschrijving en schematisatie, isohypsen,
++
kwel/wegzij gingsgebieden

1989 kast S:MX
kast GST
1847 Hist. AI.

beschrijving lengte/dwarsprofielen, grondgebruik en
substraattypen (waterbodemtypen)
556.3

-

I
I

+1-

+

betreft Nieuwe Graven, Wezebeek, Bornsebeek, Boven Regge, +
Twickelervaart en Veeneleiding

1898
kast GST

(chemische) karakterisering

+1-

1983 kast S:MX

kwaliteit in relatie tot systeemaspecten (lokale systemen!),
karakterisering N03-patronen, pyriet

++

1995 kastMZK

neerslag/afvoermodel, afvoercurves per deelgebied

+1-

1992 kastS:MX

grondwatersystemen, effecten grondwaterwin. Op uitwisseling ++
grond-/oppervlaktewater, weinig gecali.!
uitgevoerd ter bepaling oorspronkelijke ligging Dinkei +
overstromingsvlakten

1996 Bibl.

788.3

1990 Bib!.

In kader van PAWN/3e Nota WHH, te grof?
kaarten 02/PINH4/N03. Tevens overzichten afvoeren,
grondwaterstandsverlopen
(los in kast) oude beeklopen in kleur op kaart
Schaal 1:500, Ragmolenbeek linksonder/Rossummerbeek
rechtsboven, ligging molens, stuwpeilen etc.
Woeste' veengebieden, ligging enkele wateren
(Buurserbeek=bovenloop Regge)
6311492.74 kaart gebaseerd op inkomen en productiemogelijkheden
(in stalen kist op kast) incl. Waterlijn in lengteprofiel; Regge,
molenbeek, Weesebeek, Aa, H. Graven etc
systeembeschrijving, hydrologische modellering
556.3
periode '88- '93
581.9

92/94 Bibl.
/'96
1882 Rist. AI.
1882 Dinkelz.
1743 Dinkelz.
1990 Bibl.
1882 Rist. AI.
1997 Bib!.
Bib!.
?

Dinkelz.

1974 kastKHK

352.91

Bossen/moerassen/heiden/trekvaarten/dijken/ligging beken
Overzicht landschapstypen (1: 25.000) en rapport

<.

i

+1+1+1-

+
+
+
+
+1-

+
+

i
1

i
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+1-

+
+
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Biblioth.
code

2000 kastGST
?

Informatie-inhoud

Kwali

teit
inclusief systeembeschrijvingen. Gertie is bezig met afronding +1-

Hist. Ar.

(op kast) oude meanders!!, 1:2.500, opnames 1890- 1892

++

kam. 3.04

beekkarakteristiek (goed ... slecht), ecologisch kwetsbare

+1-

historische en aktuele abiotische karakteristieken t.b.v.
eling natuurwaarden Dinkei

+

1993 BibI.

574.2

kam. 3.15

digitaal beschikbaar

++

Hist. Ar.

504.055

5 delen

+1-

1968 BibI. (Almelo)

711.163

kaart met gebieden die in 1965 onder water kwamen te staan

++

op basis van oude bodemkaart?

+1-

?

1994 kam. 3.04
81-85 BibI.

556.3

+

1990 kastSMX

beschrijving abiotische/biotische factoren

1996 kastSMX

sedimentstransport langs lengteprofiel beek, beschrijving
ten in praktijk

1987 BibI.

627.3

kaarten

+1+1+1-

Stroomgebieden met bijbehorende oppervlakte, overeenkomst +1SR?

1991 kastSMX
Hist. Ar.

verkenningen rond 1908 en 1935 (=historische atlas?)

+

infoMZK

database met floragegevens, info Maarten Zonderwijk

+1-

beekkarakterindex/waarderingsgetallen voor 1975 op kaart

++

kaartjes met gekarteerde bodems, fytochoren, koppeling

+

Bibl. (Wageningen)

574.6

1991 kastSMX

~~.~!I!_ grondwaterregimes

BibI.

581.5.08

biomonitoring periode '85 - '90
chemie+ vegetatiegegevens bekend, herkomst water o.b.v.
he gegevens wordt toegevoegd

2001 kastGST

+1+1+1-

1994 Bibl.

556.3

1954 BibI.

556.53

kaart verontreinigingssit openbare wateren in januari '56
equentie)

1887 Hist. Ar.

631.67

Hoogste, gemiddelde, laagste H/Q: Regge, Dinkel, Aselerbeek, +
te. periode 1878 t/m 1896
kwel/stijghoogteverlopen rond Twenthekanaal, meetgegevens ++

1997 kastSMX
BibI.

504.45

kaarten zuurstothuishouding, biologische waterkwaliteit in
art bemalingsinrichtingen

1997 BibI.

352.91

kaarten wateraanvoergebiedenlwaterb. Veront.lbiologische
+
una/02/P/NH4
(op kast) ligging (historische) leggerwaterlopen situatie 1946, +
1970

46/60 Hist. Ar.

+

TNO-rapport

C.4

NITG 01-118-B (technische bijlage)
Bijlage C

I

I
Jaar Waar? (plaats)
1983 Bib!.

Biblioth.
code

Informatie-inhoud

351.79

kaart inundaties Almelo in 1946 (! !), globale kaart
Reggestelset rond 1800
fytochorenkaart: vegetatietypen indicatief voor
standplaatsfactoren
geohydrologische modelstudie

1997 kastSMX
1993 kastSMX

Kwali
teit

+
+
+
++

1990 kastSMX

regionale systeemgrenzen en verschuivingen daarvan
(winter/zomer/invloed onttrekkingen)

1989 kastSMX

inclusief systeembeschrijvingen. Kaarten ontbreken deels

++

1986 kastSMX

synthese van beschikbare info

1990 kastSMX

systeemdynamiek (eerste aanzet. .. ). Opm. Deel2 omvat
analyse Wierdense Veld

+1+1-

1999 kastSMX

meerwaarde?

1996 kastSMX

+1+1overzichten knelpunten, incl. Geschiedenis sinds 1950, relaties +1-

1998 kastSMX

meerwaarde?

1991 kastSMX

beschrijving + modellering

1994 kastSMX

verfijning grondwatermodel Jan H. incl. Verfijning
kwel/intermediaire en infiltratiegebieden, digitaal?

++

1990 kastSMX

systeemdynamiek (eerste aanzet... ). Opm. Deel2 omvat
analyse Wierdense Veld

+1-

1999 kastSMX

meerwaarde?

1993 kastSMX

naar omgeving

1993 kastSMX
1996 kastSMX

+1+1-

+1+1overzichten knelpunten, incl. Geschiedenis sinds 1950, relaties +1naar omgeving

1998 kastSMX

meerwaarde?

1991 kastSMX

beschrijving + modellering

1994 kastSMX

verfijning grondwatermodel Jan H. incl. Verfijning
kwel/intermediaire en infiltratiegebieden, digitaal?

++

2001 kastSMX

Analyse hydrologische relatie tussen slenk van Reuturn en de
stuwwal van Ootmarsum.

++

+1+1-
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SMX
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Verslag bijeenkomst klankbordgroep
Systeemanalyse d.d. 26 juli
2001Vertegenwoordigers in de klankbordgroep

Memo
Van:
Sjon Monincx

30 juli 2001

Onderwerp:
Verslag bijeenkomst klankbordgroep Systeemanalyse d.d. 26 juli 2001

Aanwezig:
Gijs Remmelts, Roelof Stuurman, Steef van Baaien, Jan Hoogendoorn, Kees
Kloosterman, Arjan Nass, Marc Ooms, Jan Uunk, Gon Eugelink, Sjon Monincx,
Ted de Jong, Johan Medenblik, Frans Groener, Eric Broeze.
Afwezig:
Harry Alberts, René Nij Bijvank, Mark Dorremans, Nicko Straathof, Maarten
Zonderwijk, Bas Worm, Rudi Gerard, Willem Joosten, Jan Brinkman, Jan van
Klompenburg, Pieter Jelle Damste, Jeroen Riekert, Harm Meek, Stefan Kuks.
Opening
Sjon Monincx opent bijeenkomst met korte terugblik: in augustus 2000 is de
klankbordgroep bij elkaar geweest voor toelichting op doel Plan van Aanpak
Systeemanalyse ('raamwerk voor uitvoering') en de workshop (gericht op
ideeën/percepties bij klankbordgroep). In de tussentijd zijn, in kleiner comité, veel
discussies gevoerd over deze opzet en zijn ideeën van de klankbordgroep
verwerkt. Doel van de middag is toelichting te geven op het concept-resultaat en
vooral opmerkingen/zinvolle en bruikbare ideeën terug te krijgen van de
klankbord groep.
Toelichting op concept Plan van Aanpak Systeemanalyse
Het Plan van Aanpak wordt door Gijs Remmelts {NITG-TNO) toegelicht aan de
hand van de figuren in het concept-rapport. Aan de orde komen o.a.
beleidsontwikkelingen in het waterbeheer, relatie systeemanalyse met andere
'hydrologische bouwstenen', dynamische aspecten van de analyse m.b.v. een
model en analyse lokale systeemaspecten m.b.v. een Reizend
WaterConserveringsModel.
Relevante informatie m.b.t. geplaatste vraag en opmerking:
onder een 'gekoppeld model' wordt verstaan 2 modellen (grond- en
•
oppervlaktewatermodel) die zelfstandig kunnen bestaan, maar ook kunnen
interacteren;
scenarioberekeningen kunnen richtinggevend zijn voor discussies (Steef van
•
Baaien, WMO). Door het waterschap wordt aangegeven dat de
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systeemanalyse meer het karakter van 'basisinformatie' (onafhankelijk en
betrouwbaar) moet hebben.
Geïnventariseerde opmerkingen klankbordgroep
Met betrekking tot de 'algemene indruk' van het concept-rapport en de 'suggesties
voor verbetering' zijn de volgende opmerkingen (voorafgaand aan de discussie)
geïnventariseerd:
Algemene indruk
1. Prettig leesbaar, ook voor 'leken';
2. Te veel kaarten, te weinig kwantitatieve onderbouwing;
3. Uitgebreid, bevat nu al veel informatie;
4. Goede basis voor onderbouwing 'waterclaims'.
Suggesties voor verbetering:
Resultaten integreren i.p.v. thematiseren: zoek naar win-win;
2. Aandacht voor belevingswaarde water/recreatieve mogelijkheden;
3. Verdrogingsbestrijding komt goed, meer accent op ruimtebehoefte van water!
4. Model als beslissingsondersteunend instrument, nog te abstract;
5. Behoefte aan inzicht in effecten klimaatverandering (ook i.v.m. communicatie);
6. Referentiesituatie niet relevant, wel actueel systeemfunctioneren;
7. Idee voor Kansenkaart Landbouw in 'veerkrachtig watersysteem' nuttig;
8. Verdrogingsbestrijding via stuwen? (niet duurzaam, ongrijpbaar);
9. Duidelijker scheiding technische info- kansen/potenties (model);
~ Plaats 'systeemanalyse' in 'hydrologische bouwstenen' onduidelijk;
1.1. Mis perceptie 'duurzaamheid' waterschap in relatie tot systeemanalyse;
.1.2.:. Te veel water, denk in gebiedskansen!
U strikte scheiding informatie (model), nu!- kansen, later!;
14. Mis hydraecologische vertaling naar systeemkennis;
15. PvA zeer ambitieus, denk na over haalbaarheid/planning;
16. Idee voor Ruimtelijke bewegingsmogelijkhedenkaart

L

Elementen/opmerkingen uit discussie
Op basis van de geïnventariseerde opmerkingen door de klankbordgroep heeft
een discussie plaatsgevonden. In onderstaande zijn de belangrijkste
elementen/opmerkingen samengevat.
Blijft het project niet te veel 'in het water hangen?' (Kees Kloosterman, Johan
Medenblik). Gewaarschuwd wordt dat project niet te veel nadruk krijgt in termen
van be- en veroordelen vanuit waterbelangen ('hydrologische verzuiling'). Ook
'water als ordenend principe' moet niet worden overschat: in de bovenlopen van
beken blijft dit bijvoorbeeld vaak onderbelicht. Steek qua houding/presentatie
positief in, bijvoorbeeld waar zou je nu uitstekend kunnen bouwen. Pragmatisch
gezien ontstaat er een gedacht voor een 'ruimtelijke bewegingskaart' waarin
uitgedrukt waar vanuit de RO nog ruimte/kansen zijn voor water (overigens deels
politiek bepaald! Tevens: kansen liggen niet als op hydrologisch meest gunstige
plekken). 'Tegengeluiden' zijn dat de kansen voor water met de huidige kennis juist
onvoldoende hard zijn en er dus juist voor 'water' een inhaalslag dient plaats te
vinden (Ted de Jong, Frans Groener).
Relevant in dit kader is ook de volgende opmerking:
Breng strikte scheiding aan tussen informatie en kansen (Jan Hoogendoorn, Marc
Ooms). Dit geldt ook voor 'samengestelde informatie' (dus diverse soorten
informatie, maar dan gecombineerd): hier heb je uiteindelijk niets meer aan in de
praktijk. Focus derhalve op 'basisinformatie'. Het voorgestelde modelinstrument
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moetje klaar hebben staan, voor uitvoering van nadere analyses (opmerking:
vragen vooraf vaak niet 100% dekkend in te schatten) en terugkoppeling naar
kaarten (bijstelling basisinformatie, Eric Broeze). Vertaling naar 'kansen' kan als
vervolgstap plaatsvinden (na generatie basisinformatie). Hierbij speelt een
'waarderingsaspect' ten aanzien van de onderliggende basisinformatie. Dit maakt
een bestuurlijke terugkoppeling noodzakelijk.
Projectgroep (Roelof Stuurman) geeft aan dat dit wel de insteek van het project is
geweest: vanuit de concrete vraagstukken terugredeneren naar de benodigde
basisinformatie. Naar het idee van Jan Hoogendoom is nog te weinig expliciet
gemaakt of het nu bewerkte kaarten betreft of niet. Eindresultaat (de basiskaarten)
zouden dan ook meer objectief, dus los van de vraagstellingen dat de behoefte
aangeeft, moeten worden gepresenteerd (overzicht?).
In contrast met deze stelling is de volgende:
Richt je op integratie van kansen. 'win-win' levert duurzame situatie op (Johan
Medenblik). De stelling vindt bijval, zeker in praktische processen als de
reconstructie zandgebieden. Moet er dan ook geen kansenkaart voor gestapeld
landgebruik komen zoals voorgesteld in de workshop? Door de projectgroep wordt
aangegeven dat hier juist niet voor is gekozen (zie voorgaande punt): dit betreft de
fase volgend op de systeembeschrijving
In reactie op deze stelling:
Wat is overigens duurzaam? (Kees Kloosterman, Steef van Baaien). En in deze
geest: wat is de draagkracht van een watersysteem (voor deze 'wordt
overschreden').
Toonzetting/objectiviteit (Steef van Baaien)
Term 'Gedwongen systemen' bepalend voor de watersysteemvisie van TNO?
Toelichting: TNO hanteert dit begrip ter onderscheiding van 'vrij afwaterende
systemen'. Ook 'poldersystemen' kunnen als 'gedwongen systemen' worden
beschouwd.
Let op de toonzetting in hoofdstuk 10, houd het objectief! Par. 13.2 begrippen als
'noodzakelijke' en 'onvermijdelijke' samenwerking. Wordt juist gezien als
voorwaarde voor totstandkoming basisinformatie: draagvlak onder basisgegevens
door overleg. Par. 10.2: inclusief bestaande waterwinlokaties, wordt niet zo
gelezen, was wel zo bedoeld.
Begrippen 'grondgebruik' en 'functies' worden in het rapport door elkaar heen
gebruikt (Steef van Baaien).
Ecolhydrologie als belangrijke informatiebron in de systeemanalyse onderbelicht
(Steef van Baaien).
Relevantie referentiesituatie (Ted de Jong). De referentiesituatie is wel degelijk
relevant want dit is het meest denkbare natuurlijke systeem. Het begrip 'referentie'
heeft wel een stigmatiserende bijsmaak (mening velen). Begrip (in wiskundige
termen): referentiesituatie + ingrepen actuele situatie. Vanuit deze gedachte kan
een referentiesituatie bijdragen aan het concreet worden van potenties voor het
watersysteem (Gijs Remmelts). Alternatief aangedragen begrippen: historische of
natuurlijke situatie.

=

Intermezzo: Reizend WaterConserveringsModel
Roelof Stuurman (NITG/TNO) demonstreert de toepassing van het RWCM zoals
ontwikkeld voor het gebied Brabant, Limburg en Noord België. Project is
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beschreven in concept-rapport. In de praktijk blijken vooral DLG en waterschappen
het model te gebruiken om lokale ingrepen te effectueren. Met het programma kan
vlot een lokaal grondwatermodel worden gebouwd en wordt de situatie
gebruiksvriendelijk geëffectueerd in termen van bijvoorbeeld
grondwaterstandverlopen in ruimte en tijd.

Afsluiting
De resultaten van de discussie zullen worden gebruikt bij de afronding van het
rapport (actie NITG/TNO). Opmerkingen kunnen nog worden nagezonden tot 24
augustus.
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Ontvangen commentaar per 30/7/01 (ter verwerking in definitief rapport): Rudi
Gerard, Marc Ooms, Jan Uunk, Johan Medenblik, Nicko Straathof.

Conclusies op hoofdlijnen m.b.t. vervolgtraject (achteraf door Sjon Monincx):
•

•

Watersysteemanalyse dient basisinformatie (objectief en betrouwbaar)
op te leveren. Toelichting: bewerkingen van deze basisgegevens in
bijvoorbeeld 'kansenkaarten', gestapeld grondgebruik (win-win)vinden in een
veNalgtraject plaats. Bij deze benadering ligt de 'integratie van informatie' nog
steeds open, maar is alleen ontdaan van subjectieve en ook bestuurlijke
keuzes: integratie zal transparanter kunnen plaatsvinden. Ander argumenten
voor deze insteek zijn: niet alle antwoorden in de vorm van bewerking van
basisgegevens zijn nu te verzinnen aangezien toekomstige vragen ongewis
zijn en deze benadering maakt de betrokkenheid van diverse partijen die nut
kunnen hebben van deze basisinformatie groter en daarmee het draagvlak
achter bewerkingen (uitgangspunten niet meer ter discussie);
Watersysteeminformatie dient interactief met kennishebbers te worden
gegenereerd. Toelichting: de beschikbare informatie blijkt veelsoortig,
wisselend van kwaliteit en vaak Jastig traceerbaar (onbekend). Om de kwaliteit
van het eindproduct te waarborgen en het draagvlak onder potentiële
eindgebruikers te vergroten dienen de betreffende kaarten/oefeningen in nauw
overleg met de directe kennishebbers zowel binnen als buiten het waterschap
te worden uitgevoerd.
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Lijst van genodigden

Instantie
Ministerie van LNV, directie Oost
Stichting Natuur en Milieu
Overijssel
Waterleiding Maatschappij
Overijssel
Dienst Landelijk Gebied
Natuurmonumenten
Provincie Overijssel
Waterschap Rijn en IJ ssel
WaterschapReggeen Dinkei

INITG/TNO

Genodigde
Harry Alberts
René Nij Bijvank
Steef van Baalen
Jan Hoogendoom
Kees Kloosterman
Mark Dorremans
Nicko Straathof
Arjan Nass
MarcOoms
JanBeidman
Jan Uunk
Maarten Zonderwijk
Bas Worm
Gon Eugelink
Sjon Monincx
Rudi Gerard
Ted de Jong
Willem Joosten
Jan Brinkman
Johan Medenblik
Jan van Klompenburg
Pieter J elle Damste
Jeroen Riekert
HarmMeek
Frans Groener
Stefan Kuks

IGijs Remmelts
Roelof Stuurman

