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Doorzoutwinning treedt nabij Veendam extreme komvormige bodemdaling op. Dit heejtgrotc
gevolgen voorde waterhuishouding. De prognosesvoorde bodemdaling alsgevolg van zoutwinning,
ren opziclitc van 199;, bedragen 111 her centrum van het dalingsgebied 65cm 111 201s en. mocht er
daarna verder vvordengewonnen, 11 scm in2050. In het onderzoeksgebied treedt tevens bodemdaling
alsgevolg r'air aardgaswiuniug op.Zowel deongelijkmatige daling van hel maaiveld op zich alsde
gelijktijdig optredende ongelijkmatige daling van watergangen en kunstwerken heeftsterke invloed
opdedrooglegging en dewateraan- en afvoersituatic. Met de inzet van GIS.een droogleggingsmodule enSOBEK-modcllcn bli|kr hetgoed mogelijk om een waterhuishoudkundig ontwerp opte
stellen waarmee dewaterhuishouding ook mde toekomstaan dedaaraan gestelde eisen voldoet.
Alsinds 1581 wordt ten westen vanVeendam magnesiumzout gewonnen uit de diepe
ondergrond. Dezezoutwinning veroorzaakt
bodemdaling. Met deaanvankelijk toegepaste
mijnmethode wasdebodemdaling gering,

A/b.1:

maar sinds 1995isom onder andere economische redenen gekozen vooreen mijnmethode
die forsere bodemdaling veroorzaakt. Wetenschappelijke prognoses hebben uitgewezen dat
debodemdaling komvormig is,geleidelijk en

Verwachtebodemdalingalsgevolgvanzoutwinningin2025tenopzichtevan1993(incm].
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voorspelbaar.Dekomvormigc bodemdaling
alsgevolgvan zoutwinning zou grote gevolgen
hebben voor dewaterhuishouding in het
gebied rondom het centrum vande winning
indien niet waterhuishoudkundig zou worden
ingegrepen. Dit artikel behandelt de totstandkoming van een waterhuishoudkundig ontwerp voor 2012,waarmee dedroogleggingen en
dewaterafvoersituatie ook in de toekomst aan
dedaaraan gestelde eisen blijven voldoen.

Doelstelling van het onderzoek
Doelstelling van het onderzoek washet op
voorontwerpniveau dimensioneren van duurzame waterhuishoudkundige maatregelen, die
nodigzijn om negatieve effecten van bodemdaling opde waterhuishouding alsgevolg van
dezoutwinning optelossen.De maatregelen
zijn gericht opdesituatie in 2012,met een
doorkijk naar 2025.Bijhet bepalen vande
maatregelen is uitgegaan vangangbare technischemethoden en door waterschap Hunze en
Aa'salgemeen gebruikte crireria.Tevensis
gestreefd naar een maximaal intern en extern
draagvlak voor de maatregelen.

Prognoses bodemdaling
Deontginningsvergunning loopt afals
bepaalde criteria zijn bereikt. Eénvan diecriteria iseen maximale bodemdaling op hetdiepstepunt van f55cm ten opzichte van 1993.Met
de huidige productiesnelheid wordt verwacht
dat deze bodemdaling omstreeks 2025zal
worden bereikt1'.In afbeelding 1 wordt de verwachte bodemdaling in 2025ten opzichte van
1993weergegeven.Deafstand vanafhet centrum tot de5cm-zone bedraagt circa 2,5km.
Bij continuering van dezoutwinning na2025
met dezelfde productiesnelheid zou de bodemdaling in 2050op het diepste punt 115cm
bedragen ten opzichtevan1993.

Verschillende snelheden van
bodemdaling
Devoorspelde snelheid van de bodemdaling alsgevolg van zoutwinning bedraagt op
het diepste punt, nabij de productielocatie,
ongeveer 20mm perjaar. Opeen afstand van
ongeveer 2,5km uit het centrum nemen de
snelheden aftot circa 1,5mm perjaar. In het
aandachtsgebied treedt tevens bodemdaling
alsgevolgvan aardgaswinning 2 'op.
Deprognoses voordebodemdaling als
gevolgvan aardgaswinning bedragen circa 1,5
mm perjaar aan de noordkant van het gebied
en 0,5mm perjaar aandezuidkant van het
gebied3'.Debodem inhet onderzoeksgebied
bestaat overwegend uir zandgronden, waardoor eventuele bodemdaling alsgevolgvan
klinkofoxydatievrijwel verwaarloosbaar is.De
bodemdalingssnelheid alsgevolgvan zout- en
gaswinning ismet name afhankelijk van de
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primaire toetsingscriteria

secundaire toetsingscriteria

drooglcggingseisen
maximale stroomsnelheden in
watergangen en kunstwerken

gevoeligheid bebouwing
beschoenngen tedroog ofte nat

drooglegging hier afindien depeilen van het
oppervlaktewater gelijk zouden blijven. Naast
dit rechtstreekse effect op de drooglegging
zorgt de bodemdaling ook vooreendaling van
watetgangen, kunstwerken (duikets, stuwen)
engemalen binnen het invloedsgebied. Ook
dezedalingen zijn sterker in het centrum van
het dalingsgebied dan verder daar vanaf De
natuurlijke afwateringsrichting zalzich daardoor steeds meer naar het centrum van het
dalingsgebied richten. In het centrum van het
dalingsgebied bij Veendam eindigt een
bestaande tak van het boezemstelsel, het Tripscompagniesterdiep, die momenteel alleen een
wateraanvoerfunctie heeft. Deze boezemtak
biedt echter ook mogelijkheden voor waterafvoer.Deeffecten vandebodemdaling kunnen
worden gecompenseerd door waterhuishoudkundige maatregelen, waarmee de drooglegging in het gebied oporde kan worden gehouden. In afbeelding 2zijn de verschillende
ingreep-effectrelaties schematisch weergegeven.

kadehoogten Tripscompagniesterdiep
doorvaartmogelijkheden recreatievaatt

Toetsingscriteria maatregelen

Zoutwinning Nedmag

Komvormige daling
maaiveldhoogte

Komvormige daling watergangen,
kunstwerken engemalen

Verandering van;
- vertiang in waterlopen
- stroomsnelheden
- eventueel stroomnchtingen
- afvoerdebieten

Compenserende
maatregelen; aanpassingen
aanwatergangen,
kunstwerken engemalen

- open waterstanden

Veranderingen drooglegging
(- maailveldhoogte minus open
waterstand)

•
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Imjreep-ejjettrelaties bodemdalingenwaterhuishouding.

Tabel i.

Primaireensecundaire toetsingscriteria.

greep
effect

relaties met stedelijk waterplan Veendam
wateraanvoersituatie
effecten op waterkwaliteit
effecten op grondwaterstroming
effecten op drainage
draagvlak en haalbaarheid van de maatregelen

Voorhet beoordelen van het effect van
waterhuishoudkundigc maatregelen zijn reeds
in het begin van het onderzoek toetsingscriteria uitgewerkt 6 '. Daarbij is onderscheid
gemaakt in primaire en secundaire criteria (zie
tabel1).
Knelpuntenanalyse

afstand tot het centrum van dewinning. De
bodemdaling in dit gebied isextreem groot.
Ter vergelijking kan worden gekeken naar de
bodemdaling alsgevolgvan klink en oxydatie
van veen in veengebieden in laag Nederland.
In dezegebieden varieert de bodemdalingssnelheid van circa 2mm perjaar tot maximaal
circa 15 mm perjaar4''5'.

Inzetinstrumentarium.

C o n s e q u e n t i e s voor de waterhuishouding
Dekomvormige bodemdaling door zoutwinning heeft grote consequenties voor de
waterhuishouding in het onderzoeksgebied.
Bijautonome ontwikkeling zal het centrum
van het dalingsgebied steeds natter worden.
Door dedaling van het maaiveld neemt de

Opbasis vanhetAlgemeen Hoogtebestand
Nederland uit 1998endegemeten bodemdalingen in deperiode 15198-2002ismet behulp
van GISeerst een basis-hoogtebestand
gemaakt voor 2002.Vervolgens zijn digitale
hoogtebestanden voor 2012en 2025gegenereerd door van het bestand van 2002de prognosesvoorde bodemdaling door zowel zoutwinning alsaardgaswinning afte trekken.
Vervolgens zijn met de droogleggingsmodule
van waterschap Hunze enAa's droogleggingsanalyses uitgevoerd voordejaren 2002,2012en
2025.Dedroogleggingsmodule iseenArcViewapplicatie, waarmee op basis van maaiveldhoogteligging, bodemtype,grondgebruik en
waterpeilen per peilgebied wordt bepaald welk
deel van het peilgebied te nat, profiterend ofte
droog is.Demodule gaat uit van gangbare
droogleggingscriteria diedoor het waterschap
worden gehanteerd. Zoisbijvoorbeeld als algemeen uitgangspunt gehanteerd dat per peilgebied maximaal vijfprocent vande oppervlakte
tenat mag zijn. Voordehydraulische toetsing
van het watersysteem iseenSOBEK-modelvan
het onderzoeksgebied gemaakt, opbasis van in
2002uitgevoerde metingen van de watergangen en kunstwerken. Met behulp van GIS is
per watergang en kunstwerk in het model de
daling in 2012respectievelijk 2025 berekend.
Opbasis hiervan zijn vervolgensSOBEKH20
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Aandachtsgebied Nedmag

dalingsgebied liggen weergegeven.De peilen
in rust zijn gericht opeen drooglegging van
minimaal circaéén meter voorgrasland en 1,20
meter voor bouwland. Om in de toekomst aan
dedroogleggingseisen bij peilen in rust te
kunnen blijven voldoen, bleken voor met
name vier direct rondom het centrum van de
zoutwinning gelegen peilgebicden peilverlagingen noodzakelijk tezijn. Met behulp van de
droogleggingsmodule zijn voorde betreffende
pcilgebieden wenspeden berekend voor2002,
2012en 2025(zietabel2).

Gebieden"nat" in 2002bij huidigwmterstreetpeil
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Deviergenoemdepcilgebieden wateren
allenafnaar gemaal Borgercompagnie. Door
de richting vandebodemdaling nemen de
peilverschillen tussendepeilvakken in
stroomafwaartse richting af In tabel 3 zijn de
afnemende peilverschillen weergegeven.

9 Kilometers

Aandachtsgebied Nedmag

Deafnemende peilverschillen zorgen tijdens afvoersituaties voor toenemende opstuwingen in debovenstrooms gelegen peilgebieden. In afbeelding 5zijn demet de
SOBEK-modcllen berekende toenames van de
opstuwingen weergegeven bij maatgevende
afvoer Q^dieéén oftweedagen perjaar
optreedt. Dehuidige automatische stuwen
zijn daarbij volledig gestreken.

Gebieden"nat" in2025 bij huidigwmteretreefpeil
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Zonder bodemdalingzouden delijnen in
afbeelding 5 horizontaal lopen.De toenemende
opstuwingen betekenen eenafnemende drooglegging tijdens afvoersituaties. Voordit gebied
dient dedrooglegging bij maatgevende afvoer
minimaal 50à60cm tebedragen7'.Omdat de
grenzen van het bestaande afwateringssysteem
zijn bereikt (stuwen vollediggestreken],isaanvullende bemalingnodigom in de toekomst
tijdens afvoersituaties te kunnen blijven voldoen aan de droogleggingseisen.

Gebiedendietenatzijnin2002en2025.

modellen voor 2012en 2025gemaakt. De
modellen zijn doorgerekend voor maatgevende
afvoersituaties. Opgrond van deze berekeningen zijn voor deautonome ontwikkeling de in
de toekomst te verwachten knelpunten voor
war betreft drooglegging en afwatering in
beeld gebracht. In afbeelding 3isde inzet van

dehiervoor beschreven instrumenten weergegeven.
In afbeelding 4zijn degebieden weergegeven dievolgensde droogleggingsmodule
renat zijn in 2002en in 2025.
In afbeelding 1 zijn de namen van depeilgebicden diegeheel ofgedeeltelijk in het

Waterhuishoudkundige maatregelen
Opbasis van deknelpuntenanalyse zijn in
nauw overleg met deomgeving maatregelen
uitgewerkt om de waterhuishouding op orde
rehouden. Devoorkeursmaatregelen zijn verwerkt tot een ontwerp voor desituatie in2012.

•
Tabel2.

Wenspeilenm2002,2012en2025voorvierhuidigepei(gebiedenbijeenautonomeonwikkeling.

peilgebied

wenspeilen 2002
winter
zomer
m NAP
m NAP

wenspeilen 2012
wenspeilen 2025
winter
zomer
winter
zomer
m NAP
m NAP
m NAP
m NAP
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stuw Nieuwe Weg
stuw Ludolphi
stuw Weijer
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-0.35
-0.45
-0.45

0.75

-0.10

-0.20

0.50

-0.40

0.30

-0.30

0.05

-0.55

0.15

0.25

-0.55

0.15

0.30

-0.60

0.60

-0.35

o.ro
0.35
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Dit ontwerp gaat uit van:
opsplitsing van driebestaande peilgebieden in een hoogeneen laagdeel,
aanpassen peilen per peilgebied,
realisatie vaneen nieuw gemaal dichtbij
het centrum vandedaling,lozendop het
Tripscompagniesterdiep,
afwatering van deomliggende peilgebieden naar het nieuwe gemaal,
verruimen en opwaarderen tot hoofdwatergang van een aantal bestaande
watergangen, in verband met de gewijzigdeafwateringsrichting, en
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Het ontwerp isdoorgerekend met zowel de
droogleggingsmodule alsmet SOBEKen
getoetst aan devan tevoren gestelde criteria.
Uit de toetsing kwamen geen wezenlijke knelpunten naar voren.Welzijn enkele aandachtspunten voor de uitvoering van het ontwerp
geïdentificeerd en zijn aanbevelingen voor
monitoring en vervolgonderzoeken gedaan.*"
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aanlegvan drie nieuwe inlaatwerken en
aanvoerwatergangcn om dehogere delen
van de opgesplitste pedgebieden van water
te kunnen voorzien.
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Had je maar...
alles van bodem, grondwater tot bron in één hand!
Wij, despecialistenvanHaitjema nemengraagendeskundigde totale
zorgvoorbodem,watervoorzieningen waterwininstallatie
vanuopons,enhoudendezevooruinde hand
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Grondboorbedrijf Haitjema B.V isgespecialiseerd in:
• diepeboringen
• onderhoud
• waterwinputten
• bodemonderzoek
• energieopslag
• bronbemaling

grondboorbedrijf

haitjema b.v.

Wisseling10,Postbus109,7700AC Dedemsvaart tel.:0523-612061 fax:0523-615950 e-mail:info@haitjema.nl internet: www.haitjema.nl
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