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nabijgelegen zandwinplas meteenoppervlakvan13 hectare.Hetonttrokken watet
bestaatbijna vollediguittoestromend grondwater.
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Indeperiode 1993-1998 bedroegdegietwaterbehoefte indezomermaanden 150.000tot
zoo.oookubiekemeterpermaand.Indewinter
wasdemaandelijkse behoefte aangietwater
drietotviermaalzoklein.Gemiddeld perhectarebedroegdegietwatervraag9.900kubieke
meterperjaar.Verwachtwordtdatinhet
bestaandekassengebieddevraagzaltoenemen
totcircaanderhalfmiljoenkubiekemeter
(autonomesituatie).Daarmeekomtdeverwachtetoekomstigegietwatervraagopongeveer2,4miljoen kubiekemeterperjaar.

S, KROES, O R A N J E W O U D

Hetkassengebied Klazienaveen bijEmmenonttrektjaariijks ongeveer1,3miljoen kubiekemeter
zogehetengicrwateruiteennabijgelegen zandwinplas.Omdcgrocivanhetkassengebiedop te
vangen iseenuitbreiding met265hectareopkomst,waarvan 118 hectareuitkassen bestaat.
Venvachtwordtdatdetotalevraag naargietwatcrdaardoor uiteindelijkopcirca2,4miljoen kubieke
meterperjaar uitkomt. Uitncerslaggegevcusbdjkrdatdeaanvullende vraag uaargicnvatcrvoor
eengrootdeeldoor'kasdekwater'kanwordengedekt.Ditartikel beschrijft hoe,meteenrelatie/
eenvoudig modclmstriinientarium,hettransport enberging vanditwaterkanworden
geoptimaliseerd.
'Kasdekwater'wordtinsteedssterkere
mategezienalseengoedkopeenduurzame
bronvoordewatervoorziening indeglastuinbouw.Hetwateriskwalitatiefhoogwaardigen
komtkosteloosuitdehemelvallen.Gebruik
vanregenwaterlevertindirecteen bijdrage
aandeverdrogingsbestrijding.Debehoefte
aanleidingwater daalthierdoorendaarmee
ookdebehoefte aangrondwater.Doorde
geringeverdampingaanhetkasdckoppervlak
kanhetregenwaterzeereffectief wordenopgevangen:eenefficiëntie van90procentvormt
geenuitzondeting.Daarmeekanopjaarbasis
mbelangrijke mateaandewaterbehoefte van
gewassenwordenvoorzien.
Hetaanbodvan'kasdekwater' isredelijk
verdeeldoverhetjaar.Ditgeldtechterniet
voordegietwaterbehoefte.Dezeligtinde
zomermaandendrietotviermaalzohoogals
indewintermaanden.Omindezomer
gebruiktekunnen makenvanhet winteroverschot,isdaarombergingvanwaternodig.
Centralebergingvanwaterkanaantrekkelijk zijnuitoogpuntvancontinuïteit van
leveringenwaterkwaliteit. Eencentrale
bergingisvooralaantrekkelijk alsdebergingsfunctic wordtgecombineerd metandere
functies zoalsrecreatieen natuurontwikkeling.Inzandgebiedenheeft eencentralebergingbovendien hetvoordeeldatde fluctuaties
mvraagenaanbodvanwaterbeter worden
gebufferd, doordat interactieplaatsvindt tus22
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senhetwater indebergingenhetgrondwater.
Transportkosten vanhet 'kasdekwater'
naardecentralebergingbepalenmededehaalbaarheidvaneendergelijkeberging.Inzandgebiedenspeeltbovendienhetprobleemvan
deinteractiemethetgrondwater: hoemoeten
deaanvoerleidingenwordengedimensioneerd
enwelkepeilenmoetenworden gehandhaafd
omtevoorkomendatdeaanvoerleidingen
teveelwaterverliezen(infiltratie) ofteveel
grondwater aantrekken(kwel)?
Oranjewoud heeft vorigjaar,inopdracht
vandegemeenteEmmen,deinrichtingsmogelijkheden vooreenkasdekwatersysteem
vooreenuitbreidingvanhet kassengebied
'Klazienaveen'onderzocht.Ditonderzoekis
uitgevoerd innauwesamenwerkingmetde
gemeente,WatetschapHunzeenAa's,WaterleidingMaatschappijDrentheendeProvincie
Drenthe.DevoorkcursvariantisdoofRoyal
HaskoningenOranjewoud geoptimaliseerd.
Ditartikelbeschrijft hocdezeoptimalisatieis
uitgevoerd.
Kassengebied Klazienaveen
HetkassengebiedKlazienaveenbijEmmen
ligtaandewestzijdevanhetRundedal.Het
kasareaalismdeafgelopenjarengegroeidvan
115hectarein1993 tot135hectarein 1998.
Totophedenwotdthetgebiedvangietwater
voorziendooronttrekkingvanwateruiteen

Het uitbreidingsgebied
Omaandetoenemendevraagnaarglastuinbouwareaal tegemoettekomen,isaande
oostzijdevanhetRundedaleenuitbreidingsgebiedaangewezen.Hetoppervlakvandit
gebiedbedraagt 265 hectare;hetnettoglasoppervlakis118hectare.Hetnieuwekassengebiedveroorzaakteenaanvullendevraagnaar
gietwater.Doordatwaterbesparendetechniekenzullenwordentoegepast,isdeverwachtingdatdegietwatervraagperhectarekleiner
zaluitvallendaninhetbestaandekassengebied:7.500kubiekemetetjaar.Deverwachte
gietwatervraaginditnieuwekassengebied
bedraagtopbasishiervan0.9miljoen kubieke
meterperjaar.Daarmeekomtdeverwachte
toekomstigegietwatervraagopongeveer
2,4miljoen kubiekemeter.
Vragen
Uitgangspuntvoorhetontwerpvande
watervoorzieningvanhetnieuweglastuinbouwgebied isdeaanvoervan'kasdekwater'
viabestaandeennieuwe watergangen/bergingsgebieden naardecentralezandwinplas.
Vanhieruitzalhetwaternazuiveringgedistribueerdwordennaarallekasgebieden.De
watergangenenbergingsgebiedenhebben
geenonderafdichting. Omtekomentoteen
optimaalontwerpvanditsysteemzijn devolgendeonderzoeksvragengesteld:
• Welkepeilenmoetenwotden gehandhaafd
omdeinfiltratieverliezen teminimaliseren?
• Welkopenwateroppervlakisnodig?
• Watisheteffect vandemaatregelenopde
grondwaterstanden?
•

Inhoeverrekan-aanvullendophet
kasdekwatet- ookwatermeteenandere
herkomst wordengebruikt?
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proces niet bij demodellering van het oppervlaktewater betrokken. In plaats daarvan iseen
oppervlaktewater-module ontwikkeld die de
waterbalans van het oppervlaktewater op dagbasis kan berekenen.

Dealternatieve waterbron, waarvan in de
laatste onderzoeksvraag sprake is, wordt
gevormd door deafvoer die inde winter plaatsvindt vanuit het nabijgelegen Bargerveen.

Aanpak
Om de onderzoeksvragen te kunnen
beantwootden isgekozen voor een modelmatige benadering van her oppervlaktewatersysteem, het grondwatersysteem en de interactie tussen beide.

Daarnaast isin het onderzoek een aangepast, bestaand grondwatermodel gebruikt om
deeffecten van demaatregelen opde grondwaterstand in (deomgeving van) het kassengebied te berekenen.

Omdat denadruk van het kasdekwatersysteem ligtop relatiefsnelle bergingsveranderingen (en niet op stroming],isdit laatste

Om deeffecten van de maatregelen op de
grondwaterstand onder natte omstandigheden
te bepalen,zijn dedagwaarden van demet de

Schematischeweergavevanhet'kasdek'-wateraanvoersysteem.Hetwaterwordtopgevangenenverzameldin
bredeaanvoerleidimjen(A/B).Viastuwenbereikthet'kasdekwater'hetla^jeenhethogebergmgsgebied(resp.
CenD).Wateruitdehogehergingstroomtovereenstuwnaardelageber^in^(E).Dezeisdooreenonderleider
verbondenmetdezandwinplas(Fj.Dela^ehergingendezandwinplaszijnbeidevoorzienvaneennoodoverlaat(GenH).

Kassen

Kassen

Afo. z:

oppetvlaktewater-module berekende peilen
eerst uitgezet in een cumulatieve frequentieverdeling.De90procents-waarden van de
betekende peilen zijn vervolgens ingevoerd in
het grondwatetmodel. Opbasis hiervan zijn
(stationair) met het grondwatermodel de effecten van de maatregelen berekend onder natte
omstandigheden.

De oppervlaktewater-module
In het geplande systeem voor wateraanvoer en waterberging voeren een aantal
bestaande brede waterlopen het 'kasdekwater'
naar brede verzamelleidingen in het Rundedal.Het schema in afbeelding 1 toont het aanvoersysteem. Deverzamelleidingen worden
semi-natuurlijk in het Rundedal ingepast. In
aldeze leidingen vindt waterberging plaats;
daatom wordt in het vervolggesproken van
'bergingen'. In verband met verschillen in
maaiveldshoogte isdeberging in het Rundedal vetdeeld overeen relatiefhoge en een relatieflage berging.
Deonrwateting van het uitbreidingsgebied wordt vetzorgd door een bestaand, van
het 'kasdekwater'-opvangsysteem gescheiden
slotenstelsel. Dit ontwateringsstelsel isaangesloten op de lokale landbouwontwatenng.
Detransportleidingen en de bergingen kunnen,alshet peil hierin relatiefhoog is, watet
verliezen aan deomgeving: infiltratie. Is het
peil in detransportleidingen ofde bergingen
relatieflaag,dan kan (grond)water uit de
omgeving worden aangetrokken: kwel.Kwel
en infiltratie zijn niet wenselijk, omdat het
systeem uitsluitend voor transport en berging
van 'kasdekwater' is bedoeld.
Bijrelatiefgrote bergingsoppervlakken
zullen deoptredende peilfluctuaties relatief
klein zijn. In principe kunnen dekwel- en
infilttatiefluxen hierdoor worden beperkt. Bij
een groter bergingsoppervlak wordr het 'contact' tussen het oppervlakte- en het grondwater echter vergroot. Vergroting van het
bergingsoppervlak leidt daarom niet altijd tot
kleinetekwel- en infilttatiefluxen.

Waterbalansvandelaaggelegenberginginhetscenariometrelatie/ho^estuwpeilen.
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Deoppetvlaktewater-module berekent per
dag van iedere bergingseenheid de volgende
watetbalanstermen: kwel/infiltratie, kasdekwateraanvoer, neerslagoverschot, aan/afvoer
naar/van andere bergingen en het verlies door
noodoverlaat (spilverlies).
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Aangenomen isdat intensiteit van de kwel
ofinfiltratie evenredig isaan het peilverschil:
(peil in deberging- omgevingsgrondwaterstand). Uitgaande van het geplande systeem is
pet betgingsgebied met het grondwatermodel
deevenredigheidsconstante in deze relatie
berekend.
H 2 0 # 20-200

23

PLATFORM

Scenario's
Een twaalftal scenario's is geformuleerd
om stapsgewijs het benodigde inzicht te krijgen dat nodig isom deonderzoeksvragen te
kunnen beantwoorden. Deeffecten van de
maatrelen zijn weergegeven ten opzichte van
deautonome situatie.
De tijdsbasis voorde berekeningen iséén
dag. Deberekeningsperiode is 1985-1989.Het
natstejaar in deze periode was 15187(jaarneerslag867mm);het droogste was 1989 (jaarneerslag534mm).
Eenaantal van degenoemde scenario's
wordt hierna besproken.Ten behoeve van de
leesbaarheid zijn alleen de berekende peilen
weergegeven aan het eind van iedere maand
(enniet dedagwaarden).

Relatiefhoge stuwpeilen
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Neerslagoverschot
Afvoer naarzandwinplas
Aanvoer van hogereberging/sloten
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Kwel
Overlaat
Kasdekwater

Waterbalansvandelaaggelegenberginginhetscenariometrelatieflatjestuwpeilen.

Afbeelding 2 toontdeberekende waterbalans van de laagst gelegen berging voor de
zandwinplas alsrelatiefhoge stuwpeilen
worden gehanteerd in deaanvoerleidingen.
Termen van dewaterbalans die voor aanvullingvan de berging zorgen zijn in deze afbeelding boven de tijd-as weergegeven.
De term 'neerslagoverschot' in de waterbalans vertegenwoordigt deneerslagop het
bergingsgebied min deverdamping. In de
winter isdeze term positiefen in de zomer
doorgaans negatief De'overlaat' heeft betrekkingopdespilverliezen die kunnen optreden
bij een hoog peil.In afbeelding 2zijn zenihil.
Door het relatiefhoge peil in deberging lekt
water wegnaar het grondwater: de kwel-term
issteeds negatief Deaanvoer van 'kasdekwater' uit de hoger gelegen berging plus de
aanvoerleidingen vormen in dewaterbalans in
principe een positieve term.
Debelangrijkste term in afbeelding 2 isde
afvoer naar dezandwinplas. Deze isin de
waterbalans van de laagst gelegen berging
voor dezandwinplas in principe kleiner dan,
ofgelijk aan nul (m>/maand).Uit de afbeelding blijkt dat de wateraanvoer vanuit het lage
bergingsgebied regelmatig stagneert. De
conclusie luidt dan ookdat bij relatief hoge
stuwpeilen het wateraanvoersysteem niet
effectiefis.

Relatieflage stuwpeilen
Alsrelatieflagepeilen in de aanvoerleidingen en bergingen worden gehandhaafd, leidt
dit wéltot een wezenlijke aanvulling vande
zandwinplas. Dit blijkt uit afbeelding 3,waarin opnieuw de waterbalans isweergegeven van
de laagstgelegen berging voor de zandwinplas.Depeilen zijn zelfs zo laagdat deels kwelwater wordt aangevoerd. Deberekende totale
24
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Deberekendewatcrbalansvandezandwinplasinhetemdscenario.

wateraanvoer isongeveer 1,3 maal zogroot als
dehoeveelheid kasdekwater.

Eindscenario
Medeop basis vande beide voorgaande
scenario's zijn destuwpeilen van de aanvoerleidingen en debergingen geoptimaliseerd.
Om deinfiltratieverliezen te beperken zijn in
het eindscenario dedimensies van dehoge en
de lageberging teruggebracht. Tevens is het
effect verwerkt van het Bargerveenwater. Het
gaat om een hoeveelheid van 0,7 miljoen
kubiekemeter diein de wintermaanden
beschikbaar is.
Afbeelding 4toont het resultaat van de
eindscenario-berekeningen. Hieruit blijkt dat

aanvoer van 'kasdekwater' naar de zandwinplas zowel in dezomer als in de winter
plaatsvindt. In de zomer wordt deels kwelwater uit de zandwinplas onttrokken. Door
aanvoer van het 'kasdek'- en Rundewater ontstaat in de winter een infiltratie-situatie.
In de winter zou door de wateraanvoer
wellicht wateroverlast kunnen ontstaan. Daarom ismet het grondwatermodel de verhoging
berekend van de freatische grondwaterstand
onder natte omstandigheden. Op basis van
afbeelding 5wordtgeenwateroverlast verwacht.
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Conclusies
Uitditonderzoekblijktdathetgericht
inzettenvanrelatiefeenvoudighydrologische
modelinstrumenten voldoendekanzijnom
ogenschijnlijk complexevragenoptelossen.
Inwerkelijkheid zalde'omgevingsgrondwaterstand' indezomerwatlagereninde
winterwathogeruitkomendandehier
gehanteerdejaargemiddelde grondwaterstand.Verderzullen inprincipegrote fluxen
vanuitofnaardetoevoerleidingenenbergingenkunnenleidentoteenveranderingvande
grondwaterstand indeomgeving(terugkoppeling).Hetsysteemvantoevoerleidingenen
bergingen isechterzodanigontworpen datde
interactiemethetgrondwaterbeperkt blijft.
Hetisdanverantwoorddezecomplicerende
factoren buitenbeschouwingtelaten, f

I<-40cm(verlaging)
I -40tot-30 cm
-30tot-20cm
-20tot-10cm
-10tot -5cm
-5tot 5 cm
5 tot 10 cm
10 tot 20 cm
20tot 30 cm
30tot40cm
>40cm(verhoging)
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De berekende verhoging van defreatischegrondwaterstand

bij90 procents-peilen (natte
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