ACHTERGROND

O N D E R Z O E K VAN M O G E L I J K H E D E N TOT VERBETERING
WATERKWALITEIT E N O N D I E P E G R O N D W A T E R W I N N I N G

EuropeesWater4allprojectvanstartinhet
Hunze-gebied
InhetHunzedaltenzuidenvanhetZuidlaardenneerisonlangseenproefgebiedingericht,waar
wateruitdeHunzewordtingelatenentweeexperimentenwordenuitgevoerd.Inéénproefveldwordendemogelijkheden vanondiepegrondwaterwinning incombinatiemeteenoptimalevoedingvan
oppervlaktewateronderzocht.Inhetanderewordtwateringelatenomnategaanof
doorstroming/inundatievanmoerasgebiedenkanbijdragen aanverbeteringvandeoppervlaktewaterkwaliteitvandeHunzeenhetZuidlaardermeer.Beideproevenvindenplaatsinhetkadervanhet
EuropeesInterreg-projectWater4allmetalsleidraadduurzaam(grondjwaterbeheer inhetHunzegebied.
InhetDrentsedeelvanhetHunzedal
zetten deprovincieDrenthe,hetwaterschap
Hunze&Aa's,deStichtingHetDrentse
landschap,dedrinkwaterbedrijven (WaterbedrijfGroningenenWaterleidingmaatschappij Drenthe]endegemeenteTynaarlo
zichinvoorduurzaam waterbeheer.Ditis
nodigombestaandeproblemen ophet
gebied vanwaterkwaliteit (Zuidlaardermeer)
enkwantiteit (zowelwateroverlast alsverdroging)hethoofd tebieden.Ookliggenin
ditgebiedmeerderemogelijkhedenom
waterlopen tekoppelen aananderegebiedsfuncties, wateenmeerwaarde moetoplevereneneenimpuls voorhetgehelegebied:
natuurontwikkeling, waterwinning, -berging,-conserveringen-zuiveringén landbouwenrecreatie.Opverschillende plaatsen
inhetHunzedalzijn alsuccessengeboekt,
maarerblijven nogonderzoeksvragen over.

Waterkwaliteit Zuidlaardermeer
Eenbelangrijk enaljaren spelendprobleemisdematigewaterkwaliteit vanhet
Zuidlaardermeer enhetslecht ontwikkelde
aquatischecosysteem.Eenbelangrijke oorzaakligtindeaanvoervanslibennutriënten(vooralfosfaat) naarhetmeervanuitde
Hunzebij hogeafvoerpieken. Gewerkt
wordtaanbrongerichtemaatregelen(emissiereductiesvande rioolwaterzuiveringsinstallaties,landbouw).Daarnaast ishetverwijderen vannutriënten uitdeHunze,
alvorenshetinhetmeerstroomt eenreëele
optie,geletopdeontwikkeldeennogteontwikkelen moerasgebieden langsdebenedenloopvandeHunze.Omdezeredeniseen
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proefveld ingericht waarmetverschillende
inundatieregimes kanworden nagegaanof
eninwelkematenutriënten inhetsysteem
achterblijven.

Verdroging
Grondwaterwinning vormtéénvande
oorzakenvandeverdrogingvande natuurgebiedeninDrenthe.Voortvloeiend uithet
provinciaalbeleidbestaatdaarom dewens
omnategaanofanderevormenvanwaterwinningmogelijk zijn dieookeffecten van
verdrogingkunnen tegengaan.HetstroomgebiedvandeHunze isaangewezen alsontwikkelingsgebied voor drinkwaterwinning.

DeHunzeterhoogtevanhetproe^jebied.

OnlangsishetnieuwewaterwingebiedBreevenen ingebruikgenomen.Metnameinde
benedenloop isveeloppervlaktewater aanwezig.Mogelijkheden bestaanombijgrondwaterwinningmeergebruik remakenvan
voedend (infiltrerend) oppervlaktewater.
Omdezereden iseenproefveld ingericht
waarwateruitdeHunzewordt ingelaten,
hetmaaiveld wordtgeïnundeerdenopeen
dieptevancirca 15meterondiep grondwater
wordtgewonnen.Gekekenwordtnaarde
winbarevolumes,heraandeelindewinning
vangeinfiltreerd oppervlaktewater,deontwikkelingvandegrondwaterkwaliteiten
hetgewonnen waterendeeffecten opde
omgeving.

Water4all
Hetexperiment vormteenonderdeel
vanhetEuropeesInterreg-project Water4all.
HieraannemenookinstantiesuitEngeland,
Wales,Duitsland enDenemarkendeel.De
belangrijkste opgaveinditproject iste
komen totduurzaamgrondwaterbeheeren
implementatie hiervaninde ruimtelijke
ordening.Deverschillendeprojecten inde
landen hebben huneigeninvalshoeken
karakter.Kennisuirwisselingiseenbelangrijk item.Hetprojectzalongeveer driejaar
duren.

Locatieeninrichting proefgebied
Voorafgaand aandeinrichtingheeft een
uitgebreide locatiestudie plaatsgevonden.
Opgrondvanonderandereanalysevande
fysieke ondergrond (bodemopbouw,hoogteligging,waterhuishouding),liggingten
opzichtevandeHunzeendeeigendomssitu-

(duurenhoogteinundatie).Bijhetinlaatenuitlaatpunt enindecompartimentenkan
dewaterkwaliteit afzonderlijk worden
bepaald.Deuniversiteiten vanGroningenen
Utrecht analysereneffecten vandeinundatie
opbodemchemie,waterkwaliteit endeontwikkelingvandevegetatie.Duidelijk moet
worden inwelkematedeverschillendevegetatietypen alsmedehetgebiedalstotaalvan
invloedisopdenutriëntengehalten vanhet
ingelatenwater.Daarbij wordt tevensnagegaanofeninwelkematenutriënten vanuit
debodem vrijkomen.

Proefveld ondiepe waterwinning
proefveld
ondiepe winning
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Hetproejgebied.

atievandegrond isdeuiteindelijke ligging
vanhetproefgebied bepaald.Hetbestaatuit
tweeproefvelden vanenkelehectares,
gescheidendooreenbufferstrook. Hetproefgebiedmaakt onderdeeluitvanhetgrondwaterwingebied vandeGroeve.Beideproefveldenzijn voorzienvaneenkade,een
inlaat-eneenuitlaatvoorziening metde
benodigde apparatuur omafvoeren te
meten.Vanbeideproefvelden wordtde
waterbalans bijgehouden.

Nutriëntenproefveld
Hetnutrientenproefveld iszodanigontworpendateennatuurlijk inundatieregime

Hetopendraaienvaneenmeetstuwbijhetuitlaatpunt.

•f

nagebootstkanwordenmeteensnelopkomendeeneenlangzaamdalende waterstand.
Hiervoor iseenrelatiefgroteinlaat (buismet
afsluiter) aangelegdominkorte tijd veel
water intelaten.Aandeuitstroomzijdeis
eeninstelbare,spleetvormige stuw gemaakt
omeenvertraagdeafvoer tebewerkstelligen.
Inhetgebiedzijn slenkvormige laagten
aangebracht waarinincompartimenten verschillendevegetatietypen totontwikkeling
wordengebracht.Hetgaatomtweetypen
rietlandentweetypen dotterbloemhooiland.Inelkvandezecompartimentenkan
eeneigeninundatieregime worden ingesteld

Inditproefveld wordtdoorhetinlaten
vaneenconstantdebieteenminofmeer
permanentewaterstandgehandhaafd. Hierbijisongeveerdehelft vanhetgebiedgeïnundeerd.Inhetmidden iseenhogererug
aangelegd mettweewinputten diegrondwateronttrekken opeendieptevan15meter
boveneenslechtdoorlatende Eem-kleilaag.
Onderdezelaagwordtdoor Waterbedrijf
Groningen diepgrondwatergewonnen.De
winputten onttrekken gezamenlijk tien
kubiekemeterperuurenlozenhetwaterop
eenhoofdwatergang vandepolder.Binneninenindeomgevingvanhetproefveld zijn
meerderewaarnemingsputten geïnstalleerd
omdestijghoogte endegrondwaterkwaliteit temonitoren.Stijghoogtemetingen zijn
nietalleennodigomdeeffecten opdeomgevingtebepalen,maarookomdelateraleen
verticaleinstromingscomponenten vande
waterbalans teleren kennen.

Uitvoering proef
Deexperimentenzijn afgelopenjuni
officieel vanstartgegaan.Dekomendedrie
jaar worden deverschillende typen metingenuitgevoerd engeanalyseerd.Opgrond
vanderesultaten kandeprovinciehaar
beleidtenaanzienvan grondwaterwinning
inhetHunzedal verdervormgeven.Voorhet
waterschap wordtdanduidelijk welkecombinatievanmaatregelen nodigisomtotecologischherstelvanhetZuidlaardermeer te
komen, f
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