Geohydrologisch onderzoek voorhetvierde Biesbosch-bekken

1. Inleiding
Voor de drink- en industriewatervoorziening in zuid-west-Nederland zijn drie
bekkens in de Brabantse Biesbosch aangelegd. Voor het aanleggen en exploiteren
van deze bekkens is de NV Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch
(WBB) opgericht. Het huidige bekkensysteem bestaat uit de procesbekkens
'Honderd en Dertig' en 'Petrusplaat', en
het voorraadbekken 'De Gijster' (zie aft. 1
en tabel I). Ook is de lokatie 'Zuiderklip'
planologisch vastgelegd als lokatie voor
het vierde Biesbosch-bekken. Door de
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hoge natuurwaarden is het Biesboschgebied recent aangewezen als 'Nationaal
Park'. De bestaande bekkens en de lokatie
'Zuiderklip' liggen hier als enclaves in. In
het Beheers- en Inrichtingsplan wordt
echter aangegeven dat de aanleg van het
vierde Biesbosch-bekken op de lokatie
Zuiderklip strijdig is met de doelstellingen
van het Nationaal Park. Daarom heeft de
provincie Noord-Brabant het initiatief
genomen om een andere lokatie buiten
het Nationaal Park te vinden. Hiervoor is
een Milieu Effect Rapport voor het
Uitwerkingsplan Vierde Spaarbekken
opgesteld [Provincie Noord-Brabant,
1994]. In twee recent verschenen artikelen
wordt dit MER-UVS beschreven [Oskam
en Waals, 1995; Faber en Van der Wijst,
1995].
In het kader van het MER-UVS is een
geohydrologische deelstudie uitgevoerd
met als doel het beschrijven en vergelijken
van de effecten op grondwater en oppervlaktewater van de verschillende alternatieven [Witteveen+Bos, 1994]. In dit
artikel wordt ingegaan op deze deelstudie.
Na een korte toelichting van de geohydrologische aspecten, worden de resultaten
van de modelstudie toegelicht. Ook wordt
toegelicht hoe voor het uiteindelijk ge-

Samenvatting
Om na te gaan of er buiten het Nationaal Park de Biesbosch een geschikte lokatie
is voor de aanleg van het vierde Biesbosch-bekken, is een MER opgesteld.
Belangrijk onderdeel van deze MER is een deelstudie naar de effecten op grondwater en oppervlaktewater. Voor een nadere kwantificering van deze effecten is
een modelstudie uitgevoerd. Deze deelstudie wordt ook gebruikt voor het
opstellen van het voorontwerp en vormt de basis voor het grondonderzoekprogramma voor het definitief ontwerp.
Door het hoge bekkenpeil treden lekverliezen op uit het spaarbekken. Dit
beïnvloedt de grondwaterstand en de kwelsituatie in de omgeving. Op basis van
de modelstudie is geconcludeerd dat het alternatief op de lokatie Jannezand met
lage dijken qua effecten op grondwater en oppervlaktewater het gunstigst is. Dit
wordt vooral veroorzaakt door het lage bekkenpeil, waardoor de effecten gering
zijn ten opzichte van alternatieven met hogere bekkenpeilen.
De gekozen techniek van een graduele verfijning van het model tijdens de
verschillende ontwerpfasen is zeker niet uniek. Echter het gebruik van een vrij
grof, groot model om de verschillende MER-alternatieven te kunnen vergelijken
en ditzelfde model vervolgens te verfijnen, geeft in een vroegtijdig stadium al veel
inzicht, dat door een verdere detaillering snel meer informatie kan geven.

kozen alternatief gebruik wordt gemaakt
van dezelfde modelstudie voor de verdere
uitwerking van het voor- en definitief
ontwerp.
2. Geohydrologische aspecten
Prinapewerking
Het vierde Biesbosch-bekken heeft een
voorraadfunctie waarbij het bekkenpeil
kan variëren over vele meters. Daarbij
kunnen twee maatgevende situaties
worden onderscheiden (zie aft. 2):

a. De situatie bij normaal bekkenpeil. In
dit geval is het bekkenpeil in het spaarbekken veelal hoger dan de polder- of
oppervlaktewaterpeilen in de omgeving.
Deze situatie treedt gedurende het
grootste deel van het jaar op, wanneer
het bekken volledig is gevuld.
b. De situatie bij een maatgevende peildaling. In dit geval is het bekkenpeil in
het spaarbekken aanzienlijk lager dan de
polder- of oppervlaktewaterpeilen in de
omgeving. Deze situatie treedt slechts zeer
incidenteel op gedurende de periode dat

Afb. I- Overzichtlokaües.

TABEL I-Bestaande

liiesbosch-bekkens.

Biesbosch-bekken

Oppervlak [ha]

Bekkenpeil (m NAP]

Petrusplaat
IIonderd en Dertig
De Gijster

105
219
320

+ 6,5
+ 6,5
+ 6,5

Ontgravingsdiepte [m NAP]
- 9,0
- 12,5 (- 6,0 à - 20,0
- 12,5 (-8,5 à - 15,0)
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NORMAAL BEKKENPEIL
iekkendijk

LEKVERLIEZEN

chtdoorlotende loog

MAATGEVENDE PEILDALING

slechtdoorlaie^de laag

Afb. 2 - De (geo)hydrologische effecten van een
spaarbekken.

een aanspraak wordt gedaan op de aanwezige voorraad in het spaarbekken
(innamestop).
(Geo)hydrologische effecten
De aanleg van een spaarbekken is hydrologisch gezien vergelijkbaar met de aanleg
van een polder met een relatief hoog
bekkenpeil. Het primaire gevolg hiervan is
dat vanuit het spaarbekken lekverliezen
optreden naar de omgeving door de
bekkendijk en de bekkenbodem. Bij een
laag bekkenpeil tijdens een maatgevende
peildaling treedt de omgekeerde situatie
op waarbij sprake is van een toestroming
vanuit de omgeving naar het spaarbekken.
De lekverliezen veroorzaken wijzigingen
in de grondwaterstromingen zoals een
gewijzigde verticale flux door de deklaag
(kwel/infiltratiesituatie), en wijzigingen
in de stijghoogten. Door de gewijzigde
verticale flux kan het noodzakelijk c.q.
gewenst zijn om de drainage en de
bemaling van de omliggende polders
aan te passen. Daarnaast moeten de lekverliezen worden gecompenseerd door
het inpompen van extra Maaswater in
het spaarbekken.
Interactie (geo)hydrologische effecten methet
ontwerp
De genoemde geohydrologische effecten
zijn van invloed op de toelaatbare ontgravingsdiepte, het ontwerp van de
bekkendijk en het ontwerp van compenserende maatregelen. Om de lekverliezen
uit het spaarbekken te beperken vindt de

aanleg bij voorkeur op een lokatie plaats
waar een slecht doorlatende laag aanwezig
is. Het risico van opbarsten van deze laag
is maatgevend voor de toelaatbare ontgravingsdiepte. Een belangrijke factor
hierbij is de stijghoogte onder deze laag
tijdens de maatgevende peildaling. Het
ontwerp van de bekkendijk wordt ingegeven door de dijkhoogte, de kruinbreedte, de ontgravingsdiepte en bijkomende uitvoeringstechnische eisen.
Daarbij zijn de verhanglijnen van het
grondwater in de verschillende bodemlagen van belang. Tot slot bepalen de
geohydrologische effecten op de omgeving de noodzaak van compenserende
maatregelen.
3. De alternatieven uit het MER-UVS
In het MER-UVS worden de lokaties
Jannezand en Koekoekspolder beschouwd
naast het nulalternatief Zuiderklip (zie
afb. 1). De lokatie Steenenmuur is door
technische problemen voor de realisatie
niet beschreven in het MER-UVS. Per
lokatie wordt onderscheid gemaakt in drie
alternatieven die verschillen in dijkhoogte
en daarmee samenhangend het benodigde
ruimtebeslag. Voor het MER-UVS is een
schetsmatig ontwerp ontwikkeld voor elk
alternatief bestaande uit de contouren van
de bekkendijk, het normaal en het
minimum bekkenpeil, de ontgravingsdiepte, en de maatgevende peildaling (zie
tabel II).
Omdat een volwaardig ontwerp pas na
een iteratief proces bepaald kan worden,
is het schetsmatig ontwerp op basis van
sterk vereenvoudigde berekeningen opgesteld.
4. Geohydrologische deelstudie
MER-UVS
Doelstelling
Doel van de (geo)hydrologische deelstudie is het bepalen van de (geo)hydrologische effecten van het vierde Biesbosch-bekken als onderdeel van het
MER-UVS. De effecten zijn indicatief
bepaald zodat de resultaten in vergelijkende zin kunnen worden gebruikt. In
dit stadium is gekozen voor het uitvoeren

van een 'indicatieve modelstudie':
a. Alleen de belangrijkste (geo)hydrologische elementen zijn opgenomen in
het model (het belangrijkste oppervlaktewater, de grove contouren van de spaarbekkens).
b. De geohydrologie is vereenvoudigd
ingevoerd. Hierbij wordt zowel gedoeld
op de schematisatie als de ingevoerde
parameters (op basis van de literatuur
en het beschikbare grondonderzoek).
c. Het model is gekalibreerd op een
gemiddeld isohypsenpatroon.
Methodiek
Voor de modelstudie is gebruik gemaakt
van het rekenprogramma Micro-Fem. Dit
rekenprogramma is gebaseerd op de
eindige elementen methode en geschikt
voor het modelleren van zowel stationaire
(normaal bekkenpeil) als niet-stationaire
grondwaterstroming (maatgevende peildaling) [Hemker en Van Elburg, 1988].
Modelopzet
Gezien de geringe afstanden tussen de
lokaties is gekozen voor één model.
Hierbij is één basisnetwerk gegenereerd
met daarin de contouren van de grote
waterlopen, de polders, de bestaande
Biesbosch-bekkens en de relevante
grondwateronttrekkingen. Ook zijn die
kreken in de nabijheid van de alternatieven opgenomen waarvan de aanwezigheid van substantiële invloed is op
de resultaten. Vervolgens is per alternatief
een apart netwerk gegenereerd.
De geologie en de bodemopbouw zijn
afgeleid uit de literatuur en het uitgevoerde grondonderzoek voor de
verschillende lokaties (zie afb. 3). Voor
dit onderzoek zijn de aard en dikte van
de kleilagen behorende tot de Formatie
van Kedichem van groot belang voor de
toelaatbare ontgravingsdiepte. Daarom is
in het grondonderzoek een relatief grote
inspanning verricht voor het bepalen van
de diepteligging en de dikte van deze kleilagen.
De geohydrologische schematisatie is
afgeleid van de geologie en de bodemopbouw (zie tabel III). Hierbij zijn de
Formaties van Oosterhout en Breda als

TABEL II - Relevante kenmerken van de alternatieven uit het MER-UVS.

Alternatief

Normaal
bekkenpeil
|m NAP]

nulalternatief Zuiderklip 6,5
Jannezand-A
6,5
Jannezand-B
13,0
lannezand-C
2,0
Koekoekspolder-A
6,5
Koekoekspolder-B
13,0
Koekoekspolder-C
6,5

Minimum
bekkenpeil
[mNAP]

Water oppervlak
[ha]

Gemiddelde
ontgravingsdiepte
|m NAP]

Maatgevende
peildaling
[m/dag]

- 11,5
- 12,5
- 12,5
- 13,0
- 5,8
- 5,8
- 5,8

290
274
219
347
399
306
395

-23,5
- 16,5
- 18,0
- 16,5
- 12,7
- 12,1
- 12,7

0,60
0,63
0,85
0,50
0,41
0,63
0,41
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TABEL IV - Résulta

en modelstudie.

Alternatief

Bekkenpeil
(m NAP]

WESTLAND
WESTLAND

KREFTENHEYE

Xuiderklip
Jannezand-A
Jannezand-B
Jannezand-C
Koekoekspolder-A
Koekoekspolder-B
Koekoekspolder-B

6,5
6,5
13,0
2,0
6,5
13,0
6,5

Lekverlies
[mVdag]

40.000
48.000
81.000
17.000
48.000
75.000
46.000

* oppervlak waar de grondwaterstand met tenmins
** oppervlak waar de verticale flux met tenminste 0,

waterstand stijgt neemt de drainageweerstand af. Dit is noodzakelijk omdat
tijdens het gebruik van het vierde Biesbosch-bekken sprake kan zijn van een
relatief grote wijziging van de grondwaterstand, waardoor de werking van het afwateringsstelsel kan wijzigen (slootjes
en greppels worden watervoerend).

fijne tot mctig fijr

Afb. 3 - Geologie eu bodemopbouw.

geohydrologische basis gekozen, omdat
de grondwaterstroming in deze Formaties
nauwelijks van belang is voor de effecten
van het vierde Biesbosch-bekken. Ter
plaatse van de spaarbekkens is de weerstand van de deklaag vervangen door de
bodemweerstand van het spaarbekken
(slibdeken). Ook is de kD-waarde van het
I e watervoerend pakket gecorrigeerd voor
het weggegraven deel.
De relatie tussen grond- en oppervlaktewater is in het model beschreven door
het topsysteem. De grondwateraanvulling
(effectieve neerslag) wordt hierbij geschematiseerd door het polderpeil/oppervlaktewaterpeil (drainagebasis), de
drainage-weerstand/intree-weerstand van
het oppervlaktewater en de weerstand van
de deklaag. Door deze schematisatie kan
een inschatting worden gemaakt van het
freatisch peil (de grondwaterstand).
In het model is gekozen voor de invoer
van een grondwaterstandsafhankelijke
drainage-weerstand: naarmate de grond-

Vergelijkingmodelresultaten metmetingen
De modelresultaten van de bestaande
situatie zijn vergeleken met beschikbare
metingen in het modelgebied van isohypsenpatronen, peilbuiswaarnemingen,
de kwelsituatie en de gemeten lekverliezen uit de bestaande bekkens. Met
het opgestelde model wordt de bestaande
situatie goed gesimuleerd, zodat een
gereedschap is ontwikkeld om de geohydrologische effecten te bepalen van
het vierde Biesbosch-bekken.
Beoordelingscriteria
Voor het MER-UVS zijn voor het vergelijken van de alternatieven op grondwater en oppervlaktewater een aantal
criteria beschouwd. De belangrijkste
geohydrologische criteria zijn:
a. Lekverliezen uit het spaarbekken
(een grotere hoeveelheid is negatiever
beoordeeld);
b. Wijziging grondwaterstand, uitgedrukt
in oppervlak waar de grondwaterstand
wijzigt met meer dan 0,1 m (een groter
oppervlak is negatiever beoordeeld);
c. Wijziging verticale flux door de
deklaag, uitgedrukt in oppervlak waar de
kwel met meer dan 0,5 mm/dag wijzigt
(een groter oppervlak is negatiever
beoordeeld);

TABEL III - Modelschematisatie.
Cieologische Formatie

Niveau
[m - NAP

0- 2
Westland Formatie
4
Westland Formatie
I- 5
Twente/Sterksel/Kreftenheye
5- 20
kleilagen Kedichem
20- 30
zandige deel Kedichem
30- 50
kleilagen Tegelen
50- 90
Tegelen/Maassluis
90-180
Oosterhout/Breda
180

Lithologie
lichte tot zware klei
fijne slibhoudende zanden
veen
matig grove tot grove zanden
klei- en veenlagen
fijne tot matig fijne zanden
kleilagen
fijne tot grove zanden
fijne slibhoudende zanden en klei

Geohydrologische schematisatie
drainage-weerstand
watervoerend pakket
deklaag
I e watervoerend pakket
I e scheidende laag
2C watervoerend pakket
2 C scheidende laag
3 C watervoerend pakket
geohydrologische basis

Oppervlakte
Oppervlakte
wijziging
wijziging
grondwaterstand* verticale flux**
[ha]
[ha]
200
900
1.250
400
750
850
750

100
800
1.250
450
600
750
600

Hxira afvoer
bemalen polders
[mi/dag]
5.900
17.500
23.700
3.900
14.300
20.200
16.000

te 0,1 m wijzigt
5 m m / d a g wijzigt en procentueel tenminste 20% wijzigt

d. Extra bemaling uit de polders (mVdag)
(een grotere hoeveelheid is negatiever
beoordeeld);
Aangezien situaties met een maatgevende
peildaling slechts incidenteel optreden
zijn de alternatieven alleen beoordeeld op
de situatie bij normaal bekkenpeil.
Modelresultaten
De resultaten van de modelberekeningen
zijn weergegeven in tabel IV. De lekverliezen uit het spaarbekken worden
primair bepaald door de hoogte van
het normaal bekkenpeil. De berekende
lekverliezen variëren globaal tussen
15.000 mVdag bij een bekkenpeil van
NAP +2 m en 80.000 mVdag bij een
bekkenpeil van NAP +13 m. Het lekverlies voor hel nulahernatief Zuiderklip
is enigszins lager in vergelijking met de
overige alternatieven met een bekkenpeil
van NAP +6,5 m door de nabijheid van
het spaarbekken 'De Gijster'.
De wijziging van de grondwaterstand en
de verticale flux zijn weergegeven ten
opzichte van de situatie zonder een
bekken. Een positieve waarde voor de
verticale flux komt hierbij overeen met
een toename van de kwel- of een afname
van de infiltratiesituatie. Zowel het effect
op de grondwaterstand als op de verticale
flux worden primair bepaald door de
hoogte van het normaal bekkenpeil. Bij
een hoger bekkenpeil is het invloedsgebied navenant groter. Zo varieert het
invloedsgebied voor de lokatie Jannezand
tussen de 450 ha bij een bekkenpeil van
NAP +2 m en 1250 ha bij een bekkenpeil
van NAP +13 m (zie afb. 4). Daarnaast
wordt door de aanwezigheid van oppervlaktewater de grootte van het invloedsgebied beperkt (Zuiderklip en Koekoekspolder). De alternatieven omgeven door
polders hebben daardoor een relatief
groot invloedsgebied (Jannezand).
De stijghoogte in het I e watervoerend
pakket ter plaatse van het vierde Biesbosch-bekken stelt zich bij benadering in
op het bekkenpeil. Aan de randen van het
spaarbekken zal de stijghoogte verlopen
naar de stijghoogte in de omgeving (zie
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Aß. 4 - De berekende wijziging van de verticale flux (Jannezand-B en

afb. 5). Dit verloop is van belang voor
het ontwerp van de bekkendijk en wordt
onder andere bepaald door de 'vorm' van
het spaarbekken (cirkelvormig of ellipsvormig), de nabijheid van bestaande
bekkens, en de aanwezigheid van oppervlaktewater insnijdend tot in het I e watervoerend pakket.
Voor het bepalen van de ontgravingsdiepte is de maatgevende stijghoogte in
het 2 e watervoerend pakket van belang.
Deze zal gedurende een maatgevende
peildaling vertraagd afnemen ten opzichte
van de daling van het bekkenpeil (zie
afb. 5). Maatgevend hierbij is de situatie
bij het bereiken van het minimum
bekkenpeil, waarbij sprake is van een
relatief grote stijghoogte en een minimaal
bekkenpeil.
.Ifb. 5 - DL berekende stijghoogte mhei le eu
2ewatervoerendpakket (Jannezand-C).
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Gevoeligheidsanalyse
In het model is voor de invoer van de
geohydrologische parameters gebruik
gemaakt van regionale gegevens. De
berekende effecten kunnen afwijken van
de werkelijke effecten doordat de geohydrologische parameters op de lokaties
afwijken van de ingevoerde parameters.
Doel van de gevoeligheidsanalyse is:
a. het inschatten van de nauwkeurigheid
van de modelresultaten (bandbreedte
resultaten);
b. het vaststellen van de geohydrologische
parameters welke voor het ontwerp
relevant zijn. Dit vormt de basis voor de
definitieve invulling van het grondonderzoekprogramma.
De berekende lekverliezen en de stijghoogte in het 1L' watervoerend pakket zijn
vooral gevoelig voor de ingevoerde weerstandswaarde van de slibdeken en het al
of niet insnijden van de kreken in het
I e watervoerend pakket. De bandbreedte
van de lekverliezen is circa 35%,de bandbreedte van de berekende stijghoogte
direct naast het spaarbekken in het
I e watervoerend pakket circa 1m.
De maatgevende stijghoogte in het
2 e watervoerend pakket is vooral gevoelig voor de weerstandswaarde van
de I e scheidende laag (kleilagen van
Kedichem), en in mindere mate door de
weerstandswaarde van de slibdeken. De
bandbreedte van de berekende stijghoogte
is door deze onzekerheid circa 0,5 m.
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5. Conclusies en vervolgonderzoek
Met het indicatieve model wordt een
goede vergelijking verkregen van de
geohydrologische effecten van de alternatieven zoals beschouwd in het MERUVS. De resultaten van deze studie
hebben een hoog abstractieniveau. Dit is
in dit stadium toereikend voor het vergelijken van de geohydrologische effecten
van de alternatieven. De absolute uitkomsten moeten met de nodige voorzichtigheid worden gehanteerd. De resultaten

zijn in dit stadium vooral bedoeld in vergelijkende zin.
Het alternatief Jannezand-C is qua geohydrologische effecten het gunstigst. Dit
wordt vooral veroorzaakt door het lage
bekkenpeil, waardoor de geohydrologische effecten gering zijn ten opzichte
van de andere alternatieven met hogere
bekkenpeilen.
Met het model is in een vroeg stadium
inzicht verkregen in de geohydrologische
uitgangspunten van het ontwerp. Met de
gevoeligheidsanalyse wordt voor de resultaten een bandbreedte aangegeven. Deze
bandbreedte geeft voor het voorontwerp
de benodigde veiligheidsmarge in de
berekeningen aan.
Na de definitieve lokatiekeuze wordt
gestart met het daadwerkelijke ontwerp
van het vierde Biesbosch-bekken. In deze
fase kan niet meer worden volstaan met
effecten in vergelijkende zin, maar moeten
de effecten in absolute zin worden
bepaald (geringere bandbreedte).
Voor het definitief ontwerp wordt gestart
met een nadere vaststelling van de geotechnische- en geohydrologische parameters op basis van het grondonderzoekprogramma. Vervolgens worden de meest
cruciale geohydrologische parameters met
pompproeven nauwkeurig vastgesteld.
Met de resultaten van het grondonderzoek
en de pompproeven worden de geohydrologische effecten vastgesteld door een
gedetailleerd model. Het gebruikte
indicatieve model voor deze studie vormt
een goed uitgangspunt voor het opstellen
van het gedetailleerde model. Dit bestaat
uit het nader invoeren van (geo)hydrologische elementen (oppervlaktewater,
contouren van het spaarbekken), het gedifferentieerder invoeren van de geohydrologische parameters (op basis
van het grondonderzoekprogramma,
de pompproeven), en een uitgebreide
kalibratie. Deze informatie wordt tenslotte
op een iteratieve wijze verwerkt in het
definitief ontwerp.
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