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DebeekdalenvandeTjongerende Linde
liggeninhetzuidoostenvanFriesland.
Opdetussengelegeudekzandrug. bijhetdorp
Oldeholtpade, ligt lietpompstation OldeholtpadevanWaterleidingFriesland(WLF).Het
grond-enoppervlaktewaterinhetgebied rond
OldeholtpadewordtgebruiktvooruiteenlopendeJuncties,zoalsdrinkwaterbereiding,
landbouw,natuuren recreatie.
Deeisendiedezefuncties stellenaanhetwaterbeheerinhetgebied zijn vaak inconflictmet
elkaar:denatuurgebieden endehogerelandbouwgebieden hebben lokaallastvanverdroging,de landbouw inlaagstedelenvanwateroverlast.Omvraag enaanbodnaarwaterin
hetgebiedbeteropelkaaraftestemmen,is
doordeprovincieFriesland, insamenwerking
metdeWLF,dewaterbeheerdersendeterreinbeheerdershetproject 'integraal waterbeheer
Oldeholtpade'(IWOL.}gestart. Grontmij
Frieslandverzorgthierbijdeprojectcoördinatie.
Dedoelstelling vanhetproject isalsvolgt
geformuleerd: "Hetverbeteren enduurzaam
instandhouden vande aanwezigefuncties in
hetgebied, doormiddelvandusdanige maatregeleninhetkadervan integraal waterbeheer,
datdewaterhuishouding zogoed mogelijkis
afgestemd opdeaanwezigebelangen".
Hetprojectwordtgekenmerkt dooreenzeer
goedesamenwerking vande belanghebbenden
bijhetzoeken naaroplossingen.Daarnaast
draagt ecuintensievevoorlichting naar betrokkenen inhetgebied enhetuitvoerenvan een
praktijkproef bj aanhetcreërenvandraagvlak
voordeuit tevoerenmaatregelen.De maatregelenwordenopeenzodanigemanier uitgewerkt,datmaatwerkopperceelsniveau
verkregenwordt.

voordebepalingvandeeffecten vandescenario's.Tevenswordenindederdefasedeoplossingsrichtingen inhoudelijk, financieel en
technischuitgewerkt toteenuitvoeringsprogramma.Witteveen+Bosheeft inopdracht
vaneninsamenwerkingmetdewerkgroep
IWOLdehoofdlijnen vandeoplossingsrichtingenuitgewerktineentwaalftal scenario's
enhetonderbouwend onderzoekverricht
voorhet bepalen vandehydrologische effectenendegevolgen voorlandbouw,natuuren
drinkwatervoorziening. Inditartikelworden
dewerkzaamheden enderesultaten vandit
deelvanhetIWOL-projectbeschreven.
Probleemanalyse en oplossingsrichtingen
HetgebiedvandeTjonger-enLindevallei
endetussengclcgendekzandrugmet hetdorp
Oldeholtpade (afb. i),heeft zijnoorspronkelijke waterhuishouding en karakteristieke
vegetatiegrotendeelsverloren.Hetvroegere
landschapvanafwisselende nattebcekdalen
endrogereruggen isomgezetineenlandbouwgebiedmeteendiepeontwatering;de
LindeendeTjonger zijn (deels)gekanaliseerd.
Doorwaterwinning isplaatselijk eenverdere
verlagingvandestijghoogtcn opgetreden.
Deoorspronkelijke gradientsituaticsvanrug
naarbeekendedaarbij behorendevegetatie
zijn nauwelijks meeraanwezig.Alleeninde
lageredelenvandebcekdalen (hetbencdenstroomsedeelvanhet hydrologischsysteem)
liggen nogeenaantal natuurgebieden. De
natuurgebieden zijn verdroogd,vermesten/of

verzuurd doorontwatering,toenamevande
inlaatvanvoedselrijk oppervlaktewateren
hetvasthouden vanzuur neerslagwater.
Tochzijn hiernogsteedsbelangrijke natuurwaardenaanwezig.Delandbouwgebieden
dieopdedekzandrug liggen,zijn vanoudsherdroogtcgevoelig.Doordeinvloed vande
waterwinning isditverergerd.Indelagere
gebiedsdelen (metnameinpolderTerIdzard
waarrelatiefzeerlagepolderpeilen worden
gehanteerdenwaarzeerveelkweloptreedt
(meerdan5 mm/d)),treden indewinterperiodeperiodiek hogegrondwaterstanden
opdieleiden totwateroverlastvoordelandbouw.
Voorhetoplossen vanvoornoemdeknelpunten zijn ineersteinstantiedoordewerkgroep IWOLsamen metGrontmij Friesland
devolgendeglobaleoplossingsrichtingen m
beeldgebracht:
intensiveringvandewateraanvoernaar
hetdekzandgebied gedurendedezomermaanden;
waterconserveringindelandbouw-en
natuurgebieden;
grondwatcrafliankelijk peilbeheer inde
landbouwgebieden;
hetverhogen vanhetpeil ineengedeelte
vandeLinde;
hetverplaatsen vandewinningOldeholtpadenaarpolderTerIdzard.

Aanpak
Onzewerkzaamheden zijn opgesplitstin
tweedelen.Inheteerstedeelisgebiedskennis
eninzicht inhet huidigfunctioneren vanhet
lokalehydrologischesysteemopgedaan.Met
dezekenniszijn gereedschappen (modellenen
vuistregels)gemaakt voorde effectvoorspelling.Inhet tweededeelzijndeoplossingsrichtingengeconcretiseerd enismethet
gereedschap inzicht verkregen inde effectiviteitvandevoorgestelde oplossingsrichtingen.
Inditartikelwordt achtereenvolgens
ingegaanopdehydrologische modelbouw,de
globaleecohydrologischesysteemanalysevan
denatuurgebieden endehieruit ontwikkelde

Samenvatting
Het totaleproject isindriefasenopgedeeld.Naopstart indeeerstefasezijn inde
tweedefaseproblemen geïnventariseerden
oplossingsrichtingen in hoofdlijnen aangegeven.Ookisindetweede faseeenvisieop
hetwaterbeheer opgesteld.Dederdefaseis
gericht ophetopstellen vanhet planvanaanpak.Onderdelen vandederdefasezijn het
concretiseren vandeoplossingsrichtingen in
scenario'seneenonderbouwend onderzoek

IndebcekdalenvandeTjonger endeLindeisdewatcrhuishoudkundigcsiruatienietmeer
ideaalvoordeaanwezigebelangennatuur,landbouw endrinkwatervoorziening. Vandaardat
hetprojectIWOLisopgestart omhetwatersysteem teoptimaliseren.Indestudiedieindit
artikel beschrevenwordt,ismet behulpvaneengrondwaterstromingsmodel enecohydrologischesysteemanalyses vandenatuurgebieden eenaantalglobale oplossingsrichtingen
verderuitgewerkt tot maatregclpakkcttcn(scenario's).Zoweldehydrologischeeffecten vande
maatregelpakketten alsdeeffecten voordelandbouw,denatuur endedrinkwatervoorziening
zijn bepaald.Uitdestudieisgeblekendatdoorcombinatievanmaatregelen hetmeeste effect
behaald kan worden.
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keurigheid van het model. Na de kalibratie

ProjektIWOL

iseen gevoeligheidsanalyse uitgevoerd voor

Natuurgebieden en topografie

de weerstand van de keileem en de drainageweerstand. Door de positieve en negatieve
verschillen tussen gemeten en berekende
^ ^

waarden ruimtelijk te bekijken, kan gecon-

powernNMMHpMApwdnaa

cludeerd worden dat er geen sprake is van
systematische fouten in het IWOL-gcbied.
Als representatief voorbeeld isin afbeelding 2de berekende en gemeten freatische

autos'ia1'.aLi*>enhoorJmg

grondwaterstand van peilbuis it>cp7032 in
het natuurgebied Schutsluis weergegeven.

Globale ecohydrologische systeemanalyse en standplaatstabel
Het huidige ecologisch functioneren van
de natuurgebieden en de knelpunren daarbij
zijn inbeeld gebracht door een globale ecohydrologische systeemanalyse voor elk gebied,
Ajb. ï

gebaseerd op bestaande kennis in de litera-

Liggirçgvan het projectgebied.

tuur en bij de beheetders.Alsvoorbeeld hiervan isin afbeelding 3een blokdiagram van
bcekdalen

hogegronden

van/tot

het ecohydrologisch systeem van deLinde-

(m+NAP)

vallei geschetst. Vervolgens zijn samen met
de terreinbeheerders natuurdoeltypen vast-

toplaag,holoceenbeekveen

c=10dagen

afwezig

ie wvp,FormatievanTwente

k=5m/dag

k=5 m/dag

gesteld. De voorwaarden van de huidige en
gewenste vegetatictypen aan hun standplaatsmilieu zijn samengevat in de standplaatsfactoren vocht, zuutgraad en trofie. Deze

iesdp, FormatievanDrente

c= 2 - 1.500 d

c= o-1.500d

0/-10

srandplaatsfactoren zijn 'op maat' afgeleid
voorde natuurgebieden inhet IWOL-gcbied,

zewvp,FormatievanEindhoven

kD =100m 2 /dag

3cwvp, FormatiesvanUrkenEnschede

kD = 3.000-8.000m

-10/-zo

door combinatie van literatuurkennis en

-20/-130

analyse.De wensen vanuit natuur zijn per

kD=100 m 2 /dag

inzichten uit deecohydrologische systeem-

ydag

kD- 3.000-8.000m

2

/dag

deelgebied vastgesteld door vergelijking van
hydrologischebasis

•-130

de standplaatsfactoren in de huidige en de
gewenste situatie.Voordeze studie zijn vooral
de hydrologische wensen van belang: het

Tabel4.1. Gcohydrologischeschematisatie.

gewenste grondwaterstandsverloop en het
gewenste watertype in de wortelzone (kwelstand-plaatstabel, de uitwerking vande

sen de weerstand van de keileem en de dikte

scenario's en de effectbcrckcnmg.

vande keileem iseen exponentiële functie
ontwikkeld. In het model is met behulp van

Hydrologische modelbouw

Uit de analyse blijkt dat de hydrologische

deze functie de weerstandswaarde van de

wensen voor natuur in Schutsluis grotendeels
al bereikt zijn met de herstelmaatregelen die

Van het gebied is een niet-stationair

keileem afhankelijk van dedikte ingevoerd.

grondwaterstromingsmodel gemaakt met

Voorde modelbouw isgebruik gemaakt van

in 1994zijn uitgevoerd. De grondwaterstand

behulp van MicroFem. Het model is circa

doot de provincie Friesland beschikbaar

komt vrijwel overal overeen met de gewenste,

20x20km groot. De knooppuntsafstand

gestelde digitale bestanden uit REGIS.Intabel

hoewel door grondwaterstandverhoging het

varieert van 750 meter op de randen tot

4.1. isdegcohydrologische schematisatie

areaal nat hooiland wel groter kan worden. In

40meter in de natuurgebieden. Eris gebruik

gepresenteerd.

gemaakt van vier verschillende topsystemen:
poldergebieden;

de lage terreindelen en opengegraven delenis
de invloed van kwel al groot. Wellicht kan de

Het model isgekalibreerd op grond-

bijzondere vegetatie in de pingoruïne zich

vrij afwaterendc gebieden;

waterstanden, stijghoogtcn, watcrbalansen,

beter ontwikkelen alshet aandeel diepe kwel

de waterlopen;

gemeten fluctuaties, de aanwezigheid van

grotet wordt. De hydrologische wensen voor

een zandwinplas inhet natuurgebiedde

kwelindicerendcvegetatie in de natuur-

natuur in de Lindevctlleihebben vooral berrek-

Lindcvallci.

gebieden en grondwatertrappen. Bij de

king op demping van de waterstandsfluctu-

In de natuurgebieden zijn de kleinere sloten

kalibratie isgebruik gemaakt van een inverse

atie en afname van de infiltratie c.q. toename

en greppels alssecundaire en tertiaire

kalibratiemethode waarmee de weerstand

van kwel waardoor de invloed van grondwater

drainagesystemen ingevoerd.

van de keileem en dedrainageweerstandin

in de wottelzone kan toenemen. Hoewel de

de beekdalen geoptimaliseerd zijn. De meer-

huidige buffering met oppervlakrewater uit

waarde van deze inverse kalibratiemethode is

de Lindesterkere verdroging in de natuur-

dikte en weerstand van de kcilcem inhet

dat op een objectieve wijze gekalibreerd wordt

gebieden heeft voorkomen, kan naar verwach-

gebied van groot belang. Voor de relatie tus-

en een objectief inzicht ontstaat in de nauw-

ting alleen met (gedeeltelijk) herstel van de

Bij de modelbouw bleek de verbreiding,
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water, oppervlakrcwater, regenwater).
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grondwaterbuSêring degewenste situatie
bereikt worden.
De hydrologische wensen voor natuur in
de ZuidelijkeTjorujerdellen betreffen zowel het
grondwatcrstandsvcrloop alsde aanwezigheid
van kwel.In het oostelijk van de meander
gelegen deelgebied is stijging van de grondwaterstand met circa 10cm wenselijk. In
de westelijke delen isstijging van de grondwaterstand met circa 30cm gedurende het
gehelejaar nodig. In alle laaggelegen deelgebieden kan naar verwachting de soortenrijkdom toenemen door herstel van de kwclsituatie.
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Ontwikkelen van scenario's
Descenario's zijn in overleg met de werkgroep IWOLin drie iteratieve stappen ontwikkeld van grof naar fijn. Totaal zijn vier oriënterende berekeningen en twaalf scenario's
doorgerekend. Deoriënterende berekeningen
zijn gemaakt om de gevoeligheden van het
watersysteem in beeld tekrijgen. De scena-

i

1-01-85 1-01-86 1-01-87 1-01-88 1-01-89 1-01-90 1-01-91 1-01-92 1-01-93 1-01-94 1-01-95 1-01-96

berekend

Afb. i

Gemetenenberekendegrondwaterstandinbuisi6epyo}z uiSchutsluis.

AJb. 3

Blokdiqgramecohydrologisdisysteem Lindcvallei.

rio's zijn zoopgebouwd dat zowel inzicht
gekregen wordt in het effect ofde toegevoegde
waarde van individuele maatregelen als in
combinaties van maatregelen. De volgende
maatregelen zijn in descenario's aan bod
gekomen:
aanpassen van polderpeilen op basis van
verschillende droogleggingen;
intensiveren van de wateraanvoer;
het gedeeltelijk ofgeheel verplaatsen van
de winning Oldeholtpade naar de kwclpolder Ter Idzard waarbij de putten over
een groter gebied gespreid worden;
het verhogen van het waterpeil in de
rivier de Linde.
Bijhet aanpassen van de polderpeilen zijn
op basis van dedigitale maaivcldhoogte kaart,
het landgebruik, de bodemopbouw en de
hydrologische situatie (infiltratie, weinig
kwel, veel kwel) nieuwe polderpeilen vastgesteld uitgaande van verschillende droogleggingen. Door deze manier van werken zijn
zowel poldcrpeilen verhoogd als, in gebieden
met een tegetinge drooglegging, verlaagd.
Uiteindelijk zijn twee meest kansrijke
scenario's geselecteerd. Deze scenario's worden gekenmerkt door een combinatie van de
eerste drie hierboven genoemde type maatregelen. Het verhogen van het waterpeil in de
Linde is niet verder in beschouwing genomen
gezien het geringe positieve effect in het projectgebied en het negatieve effect in het voor
een hoge grondwaterstand gevoelige gebied
ten zuiden van het projectgebicd.

Effectberekening
Met het hydrologisch model zijn van alle
scenario's de veranderingen van de grond-

waterstand, de stijghoogtc en kwelwcgzijgingspatronen berekend. Ter illustratie zijn
voor één scenario deze effecten weergegeven
in afbeelding 4a en b.Voor de natuurgebieden
zijn voor representatieve locaties duurlijnen
berekend. Van alle bemalingseenhcden zijn
per scenario waterbalansen bepaald. Met
behulp hiervan isdeduurzaamheid van de
scenario's beoordeeld: scenario's waarbij veel
water in het gebied blijft, hebben een positieve waardering gekregen, scenario's waarbij
grote hoeveelheden water het gebied verlaten,
zijn negatief gewaardeerd.
Voor de twee meest kansrijke scenario's
zijn de effecten voor natuur, landbouw en de
drinkwatervoorziening berekend.
De effecten op natuur van de scenario's
zijn per (deel)gebied bepaald door vergelijking
van de scenarioresultatcn met de standplaatsfactoren van de huidige en gewenste situatie.
Per scenario is hiervoor gebruik gemaakt

van de berekende overschrijdingsduurlijnen
voor de karakteristieke locaties van de natuurgebieden en de berekende kwel/infiltratiesituatie in denatuurgebieden. Voor elk
natuur(deel)gebied isaangegeven in hoeverre
het streefbeeld met het pakket van maatregelen van het scenario haalbaar isen, alsdit niet
het geval is,welke potentiële natuurdoeltypen
wèl haalbaar zijn.
De verandering van de landbouwschade
is bepaald met behulp van het programma
BODEP(geautomatiseerde HELP-tabellen).
Eerst zijn met het grondwaterstromingsmodcl de GHG en de GLGberekend over een
periode van 8jaar. Vervolgens isper knooppunt de huidige landbouwschade berekend
aan de hand van bodemtype, landgebruik,
GHG en GLG.Voorde kansrijke scenario's zijn
de nieuwe GHG en GLGberekend aan de hand
waarvan de verandering van de landbouwschade ten opzichte van de huidige situatie is
bepaald (zieafb. 4cen 4d).
H2O
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Vooral het aandeel afkomstig uit het
gebied waar extra watcraanvoer plaatsvindt,
neemt toe engaat circa 63-70%van het opgepompte water bepalen.

<

A. Verandering grondwaterstand (klassen)
endiepe stijghoogte (isolijnen) (m)

C. Verandering droogteschade
(% verandering opbrengstdepressie)

AJB. 4

Conclusies
In het iteratieve proces van scenarioontwikkeling werd duidelijk dat vooral door
een combinatie van verschillende maatregelen
het meeste effect behaald kan worden. De
twee meest kansrijke scenario's bieden goede
kansen voor het realiseren van een duurzamer
systeem waarbij minder inlaat van gebiedsvreemd water noodzakelijk isen in delen van
de natuurgebieden degewenste natuurdoelH,0

B.Verandering kwel en wegzijging

w
r
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in klassen (mm/dag)

D. Verandering natschade

™

(% verandering opbrengstdepressie) • •

Hydrologischeeffecten van ecuscenario.

Voorhet beoordelen van de effecten
voor de drinkwatervoorziening zijn voor de huidige situatie en voor kansrijke scenario's hcrkomstberekeningen uitgevoerd. In het modelpakket waar de onttrckkingsfilters zijn gesitueerd, zijn op 10verschillende diepten elke
keer 4 stroombanen berekend. Van deze40
stroombanen isbekeken waar deze hun oorsprong vinden. Daarvoor zijn 9 herkomstgebicden gedefinieerd diegekoppeld kunnen
worden aan verschillende te verwachten
waterkwaliteiten. De herkomstberekeningen
zijn gepresenteerd in responsecurves.
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typen kunnen worden gerealiseerd. De met
het model berekende natschade voor de landbouw neemt hierbij toe met circa 1 tot10%
en de droogschade neemt afmet circa 2tot
10%.Alsgevolg van beide scenario's verandert
de herkomst van dedoor de waterwinning
opgepompte water aanzienlijk.

INTEGRATED WATER M A N A G E M E N T

Vervolg
Deeffecten van de scenario's zijn uitgerekend met een gedetailleerd regionaal model
waar de maaiveldhoogte nauwkeurig is ingebracht. Echter, het gebied wordt gekenmerkt
door eenzeer wisselend maaiveldverloop op
perceelsniveau. Veelpercelen 'liggen op een
oor'. De in de kansrijke scenario's voorgestelde
peilvcrhogingen en wateraanvoerpeilen
dienen dan ook in detail verder te worden uitgewerkt zodat een optimaler beeld voor met
name de landbouw kan worden verkregen.
Deberekende toename van de natschade
wordt namelijk niet als acceptabel ervaren.
In opdracht van de werkgroep IWOL,
worden door deGrontmij de in de twee kansrijke scenario's voorgestelde polderpeilverhogingen en wateraanvoerpeilen op perccelsniveau uitgewerkt. Voordeze verregaande
detailuitwcrking staan nauwkeurige maaiveldhoogtekaarten en de resultaten van een
praktijkproef ter beschikking. Dit resulteert
in een gedetailleerd wateraanvoerplan voor
het dekzandgebied en een gedetailleerd plan
voor de aanpassing van de waterhuishouding
in de polders. Hierdoor wordt ook voor de
landbouw maatwerk geleverd en de toename
van natschade beperkt.
In de natuurgebieden liggen nog extra
kansen door verbetering van de detailwaterhuishouding in degebieden zelf Het gaat
daarbij om kleinschalige maatregelen, onder
meer gericht op het voorkomen van de
vorming van ncerslaglenzen,en door het
aanpassen van het beheer, f

O L D E H O L T P A D E

The water-system oftheTjonger and Linderivervalleys (Friesland,TheNetherlands) isout of
balance.Asaresult ofthis there isashortage ofwater for nature, agriculture and drinking
water. Tomeet these needs the provincial government initiated the IWOLproject, which is
aimed at an optimization ofthe watcrsystem.An eco-hydrological system analysis has been
performed and agroundwater model was constructed. The groundwater model was used to
calculate the hydrological effectsof several scenarios,each comprising sets ofpossible measures. Subsequently, the effects ofthese scenarios for nature, agriculture and drinking water
quality werecalculated. Characteristic for this study is the combination ofexpert knowledge
and tailormade solutions. With that, the most favourable combination ofmeasures was
chosen, creating winning situations for all parties involved. This could only beachieved with
a combination ofseveral types ofmeasures.

