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WaterwinningennatuurontwikkelinginhetHunzedal

Diepinfiltratie of peilbeheer

1. Inleiding
De NV Waterleidingmaatschappij
'Drenthe' (WMD) heeft onderzoek uitgevoerd en laten uitvoeren naar de mogelijke inzet van oppervlaktewater uit het
Hunzedal als gebiedseigen bron voor de
openbare drinkwatervoorziening [Hoogsteen en Buitenkamp, dit nummer]. Het
onderdeel geohydrologie is uitgevoerd
door Kiwa en elders gerapporteerd
[Kooiman en Geerts, 1995].
'Hydrologie Op Maat' betekende in dit
geval dat een rekenmodel is opgesteld,
gebaseerd op het computerprogramma
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Modflow, gekoppeld aan een Geografisch
Informatiesysteem (GIS).
In het voorliggende artikel beperken we
ons tot het weergeven van de hydrologische effecten van twee verschillende
compensatiemaatregelen met oppervlaktewater voor de grondwaterwinning te
Annen, te weten diepinfiltratie en peilbeheer.
2. Twee maatregelen
De belangrijkste effecten van een grondwateronttrekking zijn de verlagingen van
stijghoogten en grondwaterstanden, de
vermindering van kwel en de toename van
infiltratie vanuit watergangen. Deze
effecten kunnen negatieve gevolgen
hebben voor aanwezige natuurwaarden.
Voor het compenseren van de tegenwoordige of toekomstige effecten van de
winning, en mogelijk het verbeteren van
de bestaande situatie ten aanzien van
natuurontwikkeling, wordt meestal aan
(diep)infiltratie gedacht.
Omdat het compenseren van effecten om
maatwerk vraagt, is nog een tweede maatregel in beschouwing genomen.
1. Ingrepen in het watervoerende pakket
ivaaruit wordt onttrokken. Daarbij wordt met
name aan diepinfiltratiegedacht.
In deze maatregel wordt oppervlaktewater
'direct' gebruikt voor het compenseren
van effecten, door het te infiltreren in
hetzelfde watervoerende pakket als waarin
de onttrekking zich bevindt. Deze tech-

Samenvatting
De NV Waterleidingmaatschappij 'Drenthe' (WMD) heeft onderzoek verricht
naar de mogelijke inzet van oppervlaktewater uit het Hunzedal voor de drinkwatervoorziening. In dit artikel worden de berekende hydrologische effecten getoond
van twee compensatiemaatregelen met oppervlaktewater voor de grondwaterwinning te Annen:
1. ingrepen in het diepe watervoerende pakket (diepinfiltratie).
2. maatregelen in het oppervlaktewatersysteem (peilverhogingen).
Geconcludeerd wordt dat beide maatregelen geschikt zijn voor het (hydrologisch)
compenseren van de effecten, en dat beide kansen bieden voor drinkwatervoorziening en natuurontwikkeling. Wanneer ook gekeken wordt naar aspecten als
waterbeschikbaarheid (voor infiltratie) en kosten (vooral de voorzuivering van
oppervlaktewater vóór infiltratie) is in het Hunzedal peilbeheer een beter alternatief dan (diep) infiltratie.

niek, diepinfiltratie, wordt sinds enige
jaren met succes toegepast bij enkele
waterleidingbedrijven in het westen van
het land. De kwaliteitseisen aan het infiltratiewater zijn hoog. Onttrekking van het
geïnfiltreerde water geeft geen problemen
voor de drinkwaterkwaliteit.
2. Maatregelen in het oppervlaktewatersysteem. Daarbij wordt met name gedacht aan
verhogingenvan oppervlakte-waterpeilen en
aan vermindering van dedrainage.
Deze maatwerkmaatregelen gaan uit van
een meer 'indirecte' manier van gebruiken
van oppervlaktewater. Daarin wordt
gekozen voor een meer integrale benadering van waterbeheer, door het peilbeheer van delen van het Hunzedal te
veranderen.
Van beide is een voorbeeld ('hoe het zou
kunnen') nader uitgewerkt:
1. een diepinfiltratie op de Hondsrug
(lokatie Zuidesch, capaciteit 5 miljoen
mVjaar),
2. een verhoging van de oppervlaktewaterpeilen met 0,5 meter en een verlaging van de drainage in een deel van het
Hunzedal (lokatie Breevenen)
Uitgangspunt is dat de maatregelen technisch mogelijk en uitvoerbaar zijn. In dit
artikel wordt niet verder ingegaan op
andere zaken, zoals de voorzuivering van
het infiltratiewater, de geschiktheid van de
lokatie (aan maaiveld), het ontwerpen en
de aanleg van stuwen, de landbouwkundige gevolgen van de maatregelen etc.
3. Berekeningsresultaten
De berekeningsresultaten zijn weergegeven in de afbeeldingen 1tot en met 8
(zie volgende pagina's) voor 4 situaties:
1. huidige situatie (1993): grondwaterstanden en kwel/infiltratie. De kwel en
infiltratie zijn alleen berekend ter plaatse
van watergangen en drains.
2. veranderingen door winning te Annen
3. veranderingen door diepinfiltratie
4. veranderingen door maatregelen in

oppervlaktewatersysteem.
De belangrijkste zaken zijn in het onderschrift bij de afbeeldingen opgenomen.
4. Conclusies
Door (diep)infiltratie van voorgezuiverd
oppervlaktewater kunnen de hydrologische effecten van een grondwaterwinning (gedeeltelijk) gecompenseerd
worden. De plaats waar de effecten
optreden is meestal moeilijk te 'sturen'.
Meer maatwerk wordt geleverd als
gekozen wordt voor het veranderen van
het peilbeheer in delen van het Hunzedal.
Deze meer integrale benadering van
waterbeheer geeft, evenals diepinfiltratie,
ook grote kansen voor drinkwatervoorziening en natuurontwikkeling. Dit laatste
vooral omdat de kwelsituatie positief
wordt beïnvloed, en de effecten optreden
dââr waar ze gewenst zijn.
Wanneer ook gekeken wordt naar
aspecten als waterbeschikbaarheid (voor
infiltratie) en kosten (vooral de voorzuivering van oppervlaktewater vóór infiltratie) is in het Hunzedal peilbeheer een
beter alternatief dan (diep) infiltratie.
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Legenda:
Kwel0.1 -2.0 mm/d
Kwel > 2.0mm/dag
Intermediair
Infiltratie0.1-2.0mm/dag
Infiltratie > 2.0mm/dag

Aß. 1 - Grondwaterstanden huidige situatie (1993) in meters t.o.v. NAP.
Op de Hondsrug issprake van hoge grondwaterstanden (zuid-westen), die in noordoostelijke richting aflopen in de richting van het Hunzedal. De laagste grondwaterstanden zijn te vinden in het noorden in de omgeving van PS De Groeve en het
Zmdlaardermeer. Bi] de overgang van de Hondsrug naar het Hunzedal is de grote
gradiënt te zien.

Afb. 2 - Kwel en infiltratie huidige situatie (1993) in mm/dag.
Het Hunzedal iseen kwelgebied. De grootste kwel treedt op bij de overgang van de
Hondsrug naar het Hunzedal. In de omgeving van PS De Groeve en ten oosten van
de Hunze issprake van infiltratie. Het systeem van de Drentse Aa laat een beeld zien
van afwisselend kwel en infiltratie.

Aß. 4 - Verandering van kwel en infiltratie door winning Annen.
In de directe omgeving van de winning issprake van een afname van de kwel, en op
een aantal plaatsen treedt een toename van de infiltratie of een omslag van kwel naar
infiltratie op. Waterbalansberekeningen tonen aan dat de netto kwel met 4,9 miljoen
m3/jaar afneemt.

Aß. 3 - Verandering grondwaterstand door winning Annen.
In de directe omgeving van de winning issprake van verlagingen, maar ook voor de
Hondsrug zijn verlagingen berekend. Bij degrotere watergangen zoals het Annerkanaal (ten oosten van wingebied Annen), blijven degrondwaterstanden gelijk.
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Aß. 5 - Verandering grondwaterstand door diepinfiltratie op de Hondsrug (voorbeeld: Zuidesch).
De grondwaterstanden op de Hondsrug gaan omhoog, zelfs tot aan het Drentse
Aa-systeem. De verhogingen ten oosten van Zuidesch, in het Hunzedal, hebben een
veel geringere 'uitstraling', wat verklaard wordt uit degrote invloed van het oppervlaktewatersysteem ter plaatse.

Afb. 7. - Verandering grondwaterstand door peilverhogingen (voorbeeld: Breevenen).
De effecten op degrondwaterstanden zijn te vergelijken met die van diepinfiltraüe te
Zuidesch (aß. 5).
De verhogingen van degrondwaterstanden in de Breevenen hebben een 'uitstraling'
naar de Hondsrug, zvaar grondwaterstandsverhogingen berekend zijn tot in het
Drentse Aa-systeem. Een (belangrijk) verschil met diepinfiltraüe isdat bij peüverhoging degrondwaterstanden in het Hunzedal meer verhoogd worden.

Afb. 6. - Verandering kwel/injiltratie door diepinfiltraüe op de Hondsrug (voorbeeld:
Zuidesch). De kwel langs de Hondsrug neemt toe: er issprake van omslag van
infiltratie en van intermediair naar kwel, en de infiltratie vanuit watergangen neemt
af. De invloed van de infiltratie loopt in zuidelijke richting iets verder door dan in
noordelijke richting. Uit waterbalansberekeningen volgt dat in het Hunzedal de netto
kwel met 2,8 miljoen m3/jaar toeneemt. In het Drentse Aa-systeem neemt de netto
kwel met 0,8 miljoen m3/jaar toe.
Afb. 8. - Verandering kwel/infiltratie door peilverhogingen (voorbeeld: Breevenen).
De Breevenen blijven een k-welgebied, hoewel de berekende kwel isafgenomen. Er is
sprake van een 'tegendruk', die er onder andere voor zorgt dat meer grondwater naar
de omliggende gebieden stroomt. Daar isdan ook een toename van de kwel berekend.
Ondanks een afname van de kwelhoeveelheid komt de kwel nu wel dichter bij het
maaiveld (zie de verhoging van degrondwaterstand in aß. 7), en dat isweer gunstig
voor vochtafliankelijke vegetaties. De totale kwel in het Hunzedal en op de Hondsrug
veranderen niet.
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