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In 19515 ishetprojectIntegraalWaterbeheerTerwisschagestart metalsdoelhetherstellenvangroniwatera/hankehjke natuurwaarden inhetNationaal ParkDrents-Friese IVold.InhetprojectparticiperendeprovinciesFrysldnenDrenthe,Vitens,Staatsbosbeheer, WaterschapRecst&Wieden,WetterskipFrysldn,NLTOendegemeenteOoststellingwerf.TezamenvormenzijdeStuurgroep
Terwisscha.Opbasisvaneenwatersysteemverkenning indeeerstefasevanhetproject isnaarvoren
gekomendatdeachteruitgangvannatuurwaarden hetgevolgisvanverdroging.Dezeverdroging
wordtveroorzaaktdoorzowellandbouwkundige drainagealsdegrondwatcnvmmngvanuithet
pompstationTerwisscha.Debelangrijkste conclusievan dewatersysteemverkenning isdardeverdroging inhetDrents-FrieseWoldalleen kanwordenopgelostdooreengecombineerde aanpak. Vitens
wilbijdragen aan lm terugdringen vandeverdroging,ondermeerdoorhetverplaatsen vande winningTerwisscha. InditartikelwordtingegaanophetdoorWitteveen+Bosuitgevoerdhydrologisch
onderzoeknaar kansrijkewinlocatiesindeomgevingvanhetpompstationTerwisscha.
Hetbijzondere aanhet hydrologisch
onderzoek isdatcirca3000potentiëlewinlocatieszijn onderzocht.Methetontwikkelde
grondwatermodel zijnautomatischeberekeningen uitgevoerdvolgenshetprincipevan
hetwandelendpompstation.Hiervooriseen
vollediggeautomatiseerdeobjectieveen
gestructureerdemethodiekontwikkeldwaarmeeeenpré-selectieopbasisvancriteriavoor
natuur,landbouwenbebouwingheeft plaatsgevonden.Hetresultaatvandepré-selectieis
eenoverzichtvandevijfmeestgeschiktealternatievewinninglocaties voordewinningvan
7,5miljoen kubiekemetergrondwater perjaar.
Demethodiekvandepreselectieenhetresultaatvandeselectiewordeninditartikelgepresenteerd.
Achtergrond project
In1969isvergunningverleendvoorhetonttrekkenvan7,5miljoen kubiekemetergrondwaterperjaaropdelocatieTerwisscha.De
waterhuishoudingindeomgevingvanTerwisschawordtbeïnvloeddoortalvanactiviteiten.
Dezeactiviteitenhangensamenmetdemaatschappelijkefuncties diehetgebiedvervult,die
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elkhuneisenstellenaanbeheervanterreinenen
grond-enoppervlaktewaterinhetgebied.Het
gaathierbijvooralomdefuncties waterwinning,natuurenlandbouw.Metnamede
natuurwaarden indeboswachterijenAppelscha
enSmildezijngedurendedelaatstedecennia
achteruitgegaan.Heideveldenindeboswachterijenzijnveelalvergrast,stuifzanden zijninde
jarendertigtendelebebostengrondwaterafhankelijkevegetaties(waaronderkwelindicerendevegetatiesenvoedselarmetotmatigvoedselrijkeverlandingsvegetatiesinvennen)zijn
gedeeltelijkofzelfsgeheelverdwenentengevolgevanverdroging.Devoorheenaanwezige
bloemrijkehooi-engraslandeninhetbeekdal
vandeVledderAawordenthansnietmeeraangetroffen. Omeenoptimaleuitvoeringvanen
afstemmingtussendeverschillende functies
mogelijktemakeniseenintegraalwaterbeheer
vangrond-enoppervlaktewater noodzakelijk.
Omeendergelijkeafstemmingtebereikenisin
1995hetprojectIntegraalWaterbeheerTerwisschagestart.Hetdoelvanhetprojectisherstel
vangrondwaterafhankelijke natuurwaardenin
deboswachterijenAppelschaenSmilde,doorde
verdrogingteminimaliseren.

Eerder uitgevoerde onderzoeken
Uitdeuitgevoerdewatersysteemanalyseis
ophoofdlijnen geblekendatdelandbouwkundigedrainageendegrondwaterwinning bij
Terwisscha,elkongeveerdehelft vandeoptredendeverdrogingveroorzaken.Een aanzienlijk
deelvandeverdrogingkandanookworden
opgelostdoorverplaatsingvandewinning
Terwisscha.ReallocatievandegrondwaterwinningTerwisscha heeft totgevolgdatelders
watermoetwordengewonnen,omteblijven
voldoenaandedrinkwaterbehoefte. Inmiddels
zijn inhetkadervanhetproject Integraal
WaterbeheerTerwisschaalverschillende
onderzoekenuitgevoerdnaarmogelijke alternatievenvoordehuidige grondwaterwinning
Terwisscha:
• winningvanbrakgrondwater,zuivering
met membraanfiltratie
• winningvankweloverschotten inpolders
tennoordenvandewinningTerwisscha
• voorzienindedrinkwaterbehoefte door
wijziging indebedrijfsvoeringvanVitens
Fryslân(metnamedewaterverdeling,dus
minderwaterwinnen bijTerwisschaen
eldersmeer).
Uitdezestudiesisnaarvorengekomendat
opdekortetermijn reductievandewinning
Terwisscha tot3,75miljoen kubiekemeterper
jaarmogelijk is.Vitenszalditjaardewinning
tijdelijk reduceren.Inde drinkwaterbehoefte
wordtvoorziendooraanvoervandrinkwater
eldetsuitdeprovincie.Omookopdelangetermijn indedrinkwaterbehoefte tekunnen blijvenvoorzienendeverdrogingtebestrijden,is
verplaatsingvandewinningTerwisschaonder
depotkleidebesteoptie.Witteveen+Bosis
gevraagdommogelijkelocatiesvooreennieuwewinningmeteenhydrologische modelstudieteverkennenenomvandemeestkansrijke
locatiesdeeffecten opnatuur landbouwen
stedelijkgebiedinbeeldtebrengen.
Hydrologisch modelonderzoek
alternatieve winlocaties
Hetonderzoekrichttezichophetvaststellenvanalternatievewinlocatiesvan7,5miljoenkubiekemetergrondwater perjaarinde
Makkingaasterpolder endepolderMieden
(zoekgebiedMakkinga)ofbinnen hetgebied
tennoordoostenvandehuidigewinlocatie
(zoekgebiedAppelscha).Inafbeelding 1zijn
dezezoekgebiedenendeliggingvandewinningTerwisschaweergegeven.Naasthetvindenvankansrijkewinlocatiesindetweezoekgebiedenzijnookdehydrologische effecten
vandezekansrijkelocatiesinbeeldgebracht.
Geohydrologie
Deondergrond inderegioAppelscha-Oosterwoldebestaatuitvierwatervoerendepakkettenendrie(nietaltijd aanwezige)weer-
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Overzichtskaartmetliggingzoekgebieden.

standsbiedende lagen. Het freatisch watervoerend pakket bestaat uit fijnzandige afzettingen en wordt aan deonderzijde begrensd
door de keileem en leemlagen behorende tot de
FormatieDrente. Inde beekdalen isde keileem
door erosie verdwenen. Onder de keileem ligt
het eerstewatervoerend pakket met fijne tot
zeer fijne zanden. Daar waar aanwezig wordt
dit pakket aan deonderzijde begrensd door de
potklei vandeFormatie van Peelo.Deverbreiding en dikte van depotklei isin afbeelding 2
weergegeven.Het tweede watervoerend pakket
wordt gevormd door degroveenzeer grove
zanden vandeFormaties van Urk, Enschede en
Harderwijk. Uit dit pakket wordt inTerwisscha grondwater onrtrokken. In eveneens
afbeelding 2 isde ligging van het profielA-B
aangegeven.Degeohydrologische schématisarievandit profiel isopgenomen in afbeelding3.

opdrachtgever: Stuurgroep Terwisscha
project: Modelstudie alternatievewinlocatie Terwisscha
code: Lw133-1

VerbreidingendikteFormatievanPeeloendeliggingvanprofielA-

winning van7,5miljoen kubieke meter per
jaar. Dezeberekeningen zijn in hoge mate
geautomatiseerd. Dehydrologische effecten
zijn berekend voordelandbouw, natuur en
bebouwing.Dezeeffecten zijn positiefofnegatiefgelabeld opbasis van respectievelijkHELPsystematiek, ecologischebeoordeling en ontwateringsnormen. In afbeelding 4en 5is een
voorbeeld weergegeven van het aantal hectare
landbouw dat respectievelijk positiefen negatiefwordt beïnvloed door de verplaatsing.

Het aantal hectares totaal
(landbouw+naruur+bebouwing) positief
beïnvloedegebieden moet zogroot mogelijk zijn.
Het aantal hectares negatiefbeïnvloede
landbouwgebied moet beperkt blijven.
Alsgevolgvan deverplaatsing van de
grondwaterwinning vanTerwisscha naar
de nieuwe winlocatie dient destijging van
degrondwaterstand minimaal 0,05m te
bedragen nabij het natuurgebied Oude
Willem.

Eennieuwe winlocatie iskansrijk, indien
deze voldoet aandevolgende voorafopgestelde
selectiecriteria:

Erdient geen invloed tezijn in het natuurgebied Fochreloërveen.
Deafstand van denieuwe winlocatie tot

Ajb.y.

GeohydrologischprofielA-B,waarinweergegevende bodemopbouwmetdiepteltggingvandelagent.o.v.
NAPenlaagnummering,zoalstoegepastinhethydrologischmodel.

Selectie kansrijke winlocaties
Voor het zoeken en het vergelijken van
verschillende potentiële winlocaties iseen
regionaal grondwaterstromingsmodel in
MicroFemgemaakt voor de huidige gemiddeldehydrologischesituatie.Uit ijking blijkt dat
hetMicroFemmodel geschikt isom op hoofdlijnen de(verschil)effecten tebepalen.In het
grondwaterstromingsmodel bevatten de twee
zoekgebieden samen 2.831 knooppunten.Voor
elkvandeze knooppunten zijn, aan de hand
van selectiecriteria,de hydrologische effecten
berekend bij een verplaatsing van de huidige
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Invloedvan verplaatsing van dewinlocatie

Invloedvan verplaatsing van dewinlocatie

positieve invloedop de grondwaterstand in landbouwgebied

negatieve invloed opde grondwaterstand in landbouwgebied

aantalhectares dat door dewinlocatiewordtbeïnvloed
0-1
1-700
• i 700- 1400
M 1400-2000

aantalhectaresdat door dewinlocatiewordtbeïnvloed
0-1
1-1500
1500-3000
• H 3000 - 4500
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opdrachtgever: Stuurgroep Terwlssctia
project: Modelstudie alternatievewinlocatie Terwisscha
code: Lw133-1

Aft).4:

Voorbeeld van het aantal hectare landbouwgebied datpositie/beïnvloed
wordt doorverplaatsing van dewinlocatie.

het zuiveringsgebouw van Vitens mag niet
meer dan tien kilometer bedragen.
Opde nieuwe winlocatie dient zowel keileem alspotklei in deondergrond aanwezig tezijn in verband met een vermindering vande effecten en de bescherming
van dekwaliteit van het opgepompte
grondwater.
Opbasis van de berekeningen zijn met de
opgestelde selectiecriteria zes kansrijke potentiële locatiesgeselecteerd. Dezezijn in tabel1
weergegeven.In tabel 1isook het aantal positiefen negatiefbeïnvloede hectares voor de
landbouw en de natuur weergegeven.Dein de
tabel genoemde locaties moeten worden
gezien als vlekken met een omvang van enkele
hectares.Locatie 2isniet verder onderzocht,
omdat deze locatie tedicht bij locatie 1ligt,
wat leidt tot vijf kansrijke locaties.De ligging
van de vijfkansrijke winlocaties is opgenomen
in afbeelding 6.
Resultaten hydrologische modelstudie
Devijfkansrijke locatieszijn meer in
detail bekeken op hydrologische effecten (verandering freatische grondwaterstand en stijghoogten, herkomst van het grondwater, flux
van en naar maaiveld),effecten opde landbouw (verandering opbrengst),opde natuur
en op infrastructuur en gebouwen.
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Tabeli

locatie

6

Aft).5:

8 Kilometers

opdrachtgever Stuurgroep Terwisscha
project: Modelstudie alternatieve winlocatie Terwisscha
code: LW133-1

Voorbeeld van het aantalhectarelandbouwgebieddatnegatie/beïnvloed
wordtdoorverplaatsingvandewinlocatie.

Selectie kansrijke winlocaties.
netto
hectare landbouw
hectare natuur
hectare
beïnvloed
beïnvloed
totaal
positief
beïnvloed positief negatief positief negatief

hectare stedelijk
beïnvloed

positief

negatief

1

2.410

889

1.474

3-39^

48

0

353

2

2.254

821

1.481

3.360

84

0

362

3

1.806

625

1.498

3-277

304

0

294

4

2.344

1.062

2.025

3.761

156

0

^97

5
6

2.648

1.440

2.361

3.880

156

0

153

2.058

1-344

2.960

3-952

119

0

160

Tabel 2.

Kwalitatieve uitwerking van dekansrijke winlocaties.

criterium

locatie

vermindering verdroging natuur
afname natschade landbouw
toename droogteschade landbouw
opbrengstverandering landbouw door naten droogteschade
invloedopinfrastructuur en gebouwen
inpassing in dehuidige watervoorziening
(kosten leidingaanleg)
grondwaterbeschermingsaspecten
*meest negatieve effect —,
minst negatiefeffect -,
meestpositieve effect +++++, minst positieve effect +

++++
++

+++
+

+++++
+++

++
++++

+
+++++
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Definitiefvoorstel kansrijkewinlocaties
opbasisvandeselectiecriteria

detailonderzoeknaarvoorkomen vanpotklei
endewaterkwaliteit inbeeldtebrengen.
Parallelaanditonderzoekwordendeeffecten
vandehalveringvandewinningTerwisscha
opnatuur enlandbouw inbeeldgebracht.
Hiervooriseenhydrologisch-enecologisch
meetprogrammaopgezet.Opbasisvande
resultatenbeslistdeStuurgroepTerwisschaof
hetvervolgtraject, eenm.e.r.-studie,ingezet
gaatworden.Deresultaten vanhetonderzoek
endebeslissingvandestuurgroep zullen
opnieuwmetbelanghebbenden besproken
worden,t
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Advies l i t u r g kansrijke winlocaties.

Uitdemodelstudieblijkt datdeverplaatsingvanhetpompstation innoordelijke richtingonderdepotkleileidttoteenverhoging
vandefreatischegrondwaterstand inhet
Drents-FrieseWold,hetgeeneenpositief effect
heeft opdenatuurwaarden terplaatse.Uitde
modelstudieblijkt tevensdatdelocatiesniet
evenhoogscorenvoordegehanteerdeselectiecriteria(zietabel2).
Uittabel2blijkt dat,indiendeeffecten op
denatuur hetzwaarstwegenlocaties1en4het
meestpositiefzijn endushetbestevoldoen
aandehoofddoelstelling vanhetproject.Locaties5en6scorenbeduidend mindervoorhet
natuuraspect.

winlocaties(zoekennaarmogelijkexacte
locaties),
• uitvoerenvanveldwerkomdegedetailleerdeliggingvandepotkleivasttestellen
evenalsdegrondwaterkwaliteit onderde
potklei(sonderingen,boringen,peilbuizen
en grondwaterkwaliteitsmetingen),
• uitvoeren vanmodelberekeningen methet
verfijnde modelopbasisvanderesultaten
vanhetveldwerk(inzichtin detaileffecten,
onderanderedeabsolute grondwaterstand
opperceelsniveau),
• hetopstartenvaneenm.e.r.-procedure,
metonderanderehetopstellen vaneen
startnotitiewaarindelocaties 1 en4opgenomenzijn.

Advies aan de stuurgroep
AandeStuurgroepIntegraalWaterbeheer
Terwisschaisgeadviseerdomdekansrijke
winlocaties 1 en4naderuittewerken.Dieuitwerkingentenemenstappen kunnen hetvolgendeomvatten:
• aandachtrichtenopdetwee kansrijke

Vervolg
DestandvanzakenvanhetprojectIntegraalWaterbeheerTerwisschaiseindaprilaan
belanghebbenden eninwonersvanhetonderzoeksgebiedkenbaargemaakt.Daarzijnookde
tweemeestkansrijkezoeklocatiesgepresenteerd.Afgesproken isomnutestartenmet
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