WaterwinningennatuurontwikkelinginhetHunzedal

Verkenning van oppervlaktewater aspecten

Inleiding
Vanwege het voornemen van de Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) om
oppervlaktewater uit het watersysteem van
de Hunze te gaan benutten voor de drinkwaterproduktie is onderzoek verricht naar
twee opties voor de inzet van oppervlaktewater [1].De eerste optie bestaat uit
diepinftltratie van water uit de Hunze of
Leiding-2 op de Hondsrug ter aanvulling
van het bij Annen onttrokken grondwater.
De tweede optie omvat het opzetten van
oppervlaktewaterpeilen in delen van het
Hunzedal. Door de peilverhoging wordt
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de daling van het grondwater gecompenseerd en de afvoer van kwelwater naar de
watergangen vertraagd.
Witteveen+Bos heeft onderzoek verricht
naar het oppervlaktewater [2].Voor de
kwantiteit speelde vooral de vraag of ook
in droge perioden voldoende water voor
compensatie beschikbaar is. Daarnaast
moest worden onderzocht wat het effect
van de onttrekking is op de voeding van
het Zuidlaardermeer, waar momenteel een
grootschalige natuurontwikkeling wordt
voorbereid. De vraag of de waterkwaliteit
van de Hunze voldoet aan de eisen voor
infiltratie is onderzocht aan de hand van
metingen en onderzoek naar (potentiële)
vervuilingsbronnen. In verband met het
alternatief 'opzetten van oppervlaktewaterpeilen' is de waterkwaliteit niet alleen
getoetst aan de eisen van het infiltratiebesluit bodembescherming maar ook aan
andere normen voor oppervlaktewater. Op
die manier is een goede indruk verkregen
van de gebruiksmogelijkheden van het
water. In dit artikel worden de resultaten
van het onderzoek naar oppervlaktewateraspecten van het Hunze-project
beschreven. Het onderzoek omvat vier
onderdelen: de afvoerkarakteristiek, de
waterkwaliteit, modellering van de waterhuishouding en de waterkwaliteit met
DUFLOW en het aquatisch ecosysteem.
In afbeelding 1wordt een overzicht
gegeven van het onderzoekgebied en de
in de tekst genoemde meetstations, watergangen, etc.

Samenvatting
Het voornemen bestaat om oppervlaktewater uit het watersysteem van de Hunze
(indirect) te gaan benutten voor de drinkwaterproduktie. In verband daarmee
heeft Witteveen + Bos onderzoek verricht naar oppervlaktewater aspecten. Uit
de resultaten blijkt dat de waterkwaliteit van de Hunze over het algemeen goed is.
Een knelpunt vormt de (periodiek) te hoge gehalten aan bestrijdingsmiddelen en
meststoffen. Diepinfiltratie op de Hondsrug ter compensatie van de beoogde
grondwateronttrekking bij Annen zal alleen discontinu kunnen plaatsvinden,
vanwege de lage afvoeren van de Hunze en Leiding-2 in de zomermaanden.
Het te infiltreren water zal voorbehandeld moeten worden wil het te allen tijde
voldoen aan het infiltratiebesluit bodembescherming. Het opzetten van oppervlaktewaterpeilen als mitigerende maatregel biedt een aantrekkelijk alternatief
voor de diepinfiltratie. Positieve effecten van het peilbeheer zijn de vertraagde
afvoer van het grondwater naar het afwateringsstelsel en de kansen voor aansluiting op de beoogde natuurontwikkeling bij het Zuidlaardermeer.

onderschrijdingsduurlijnen, frequentieverdelingen en gemiddelde afvoerverlopen. Berekend is dat de afvoer van de
Hunze jaarlijks ongeveer 40-70 Mm 3
bedraagt (stuw H l ) en in de tijd sterk
varieert. In afbeelding 2 is het afvoerverloop voor de Hunze weergegeven voor
een gemiddeld, een droog en een nat jaar.
Een vergelijking van de afvoergegevens

Resultaten afvoerkarakteristiek
Het onderzoek naar de afvoerkarakteristiek vond plaats door een analyse van
bestaande en door veldmetingen nieuw
verzamelde gegevens over de afvoer, de
grondwaterbeweging en de neerslag. Voor
het onderzoek naar de afvoeren is een
automatisch meetnet geïnstalleerd. De
afvoergegevens zijn statistisch bewerkt tot
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met de beoogde diepinfiltratie van 5 of
10 MmVjaar leert dat zowel Leiding-2 als
de Hunze in een hydrologisch gemiddeld
jaar onvoldoende water afvoeren om
infiltratie met een constant debiet van
respectievelijk 13.500 of 27.000 mVdag
mogelijk te maken. Daardoor zou de infiltratie 1-3 maanden stilgelegd moeten
worden. Ook een oppervlaktewaterbuffer
van bijvoorbeeld 100.000 m 3 zou onvoldoende zijn om de continuïteit van de
infiltratie te garanderen.
Kwaliteit oppervlaktewater
Voor het onderzoek naar de waterkwaliteit
bleken de beschikbare gegevens onvoldoende. Daarom is er voor dit onderzoek
een monitoringprogramma opgezet. Als
belangrijkste vervuilingsbronnen werden
het landbouwwater en het huishoudelijk
afvalwater geïdentificeerd. Een andere
vervuilingsbron vormt het periodiek uit de
veenkoloniën aangevoerde oppervlaktewater. Veldonderzoek naar bestrijdingsmiddelen toonde aan dat slechts enkele
van de onderzochte middelen de norm
van het infiltratiebesluit en/of de grenswaarden voor oppervlaktewater overschrijden. Het gaat om de herbiciden
MCPA, MCPP, 2,4-dinitrofenol en
2,6-dichloorbenzamide en de nematiciden
1,2-dichloorpropaan, 1,3-dichloorpropeen,
MITC en ethoprofos. Zware metalen zijn
overwegend in lage gehalten aangetroffen.
De gehalten aan meststoffen (fosfor en
stikstof) zijn niet laag en overschrijden
meestal de grenswaarden voor oppervlaktewater. Bij lage afvoeren kan dat
leiden tot algenbloei. Uit een analyse van
de macro-ionen blijkt dat het oppervlaktewater in het stroomgebied van de Hunze
overwegend behoort tot het licht-grondwaterachtige type F l - C a H C 0 3 [3].Uit een
verandering in de macro-ionen samenstelling in de zomer blijkt de plaatselijke
invloed van ingelaten boezemwater en

water uit de veenkoloniën (dit speelt niet
in de bovenlopen).
Resultaten modelonderzoek
Voor een beter (dynamisch) inzicht in de
waterhuishouding en de waterkwaliteit en
het kunnen berekenen van verschillende
scenario's is een simulatiemodel van het
Hunze-stroomsysteem ontwikkeld in
DUFLOW. Bijzondere aandacht verdiende het vinden van een bruikbare
neerslag-afvoer relatie. Het model is
gekalibreerd met gegevens van 1994. Er is
één scenario doorgerekend, namelijk een
situatie waarbij een grondwateronttrekking
bij Annen gepaard gaat met het opzetten
van peilen in het gebied Breevenen.
De voorlopige resultaten tonen aan dat in
dit scenario de afvoer naar het Zuidlaardermeer in een gemiddelde zomerperiode
voor de Hunze weinig (± 7%) maar voor
Leiding-2 relatief fors ( ± 3 0 % ) afneemt.
Het modelonderzoek naar de waterkwaliteit loopt momenteel nog.
Resultaten aquatisch ecosysteem
Voor het onderzoek naar de aquatische
ecologie van de Hunze zijn gegevens over
de macrofauna (in het water levende
ongewervelden) en hun habitat beoordeeld. Deze organismen zijn indicatief
voor de toestand van het ecosysteem en
bepalen grotendeels de uitkomst van de
vigerende ecologische beoordelingsmethoden voor stromende wateren [4,5].
Uit de beoordeling blijkt dat de middenloop van de Hunze voldoet aan de natuurfunctie van het middenniveau. Potentieel
is een hogere natuurwaarde mogelijk,
maar dan moeten eerst de factoren stroming en vermesting verbeterd worden [2j.
Bij een verdere ontwikkeling van natuurwaarden in het Hunzedal moet aansluiting
gezocht worden bij de plannen voor grootschalige natuurontwikkeling in en om het
Zuidlaardermeer [6].

Discussie
Uit de resultaten blijkt dat de waterkwaliteit van de Hunze over het algemeen goed
is. Een knelpunt vormt wel de (periodiek)
te hoge gehalten aan bestrijdingsmiddelen
en meststoffen, die voor een belangrijk
deel zijn toe te schrijven aan de in het
stroomgebied overwegende landbouwbestemming. Diepinfiltratie op de Hondsrug - ter compensatie van de beoogde
grondwateronttrekking bij Annen zal alleen discontinu kunnen plaatsvinden
vanwege de lage afvoeren van de Hunze
en Leiding-2 in de zomermaanden. Het
infiltratiewater zal voorbehandeld moeten
worden wil het te allen tijde voldoen aan
het infiltratiebesluit bodembescherming.
Het opzetten van oppervlaktewaterpeilen
biedt een aantrekkelijk alternatief voor de
diepinfiltratie. Niet alleen zou een
'wetland' bij Breevenen een mooie opstap
vormen naar natuurontwikkeling bij het
Zuidlaardermeer. Ook wordt de afvoer
van het grondwater naar het afwateringsstelsel vertraagd. De modellering levert
wellicht aanvullend inzicht in het belang
van de verschillende deelgebieden voor
de waterkwaliteit.
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PHLO-cursus
De Stichting Post-Hoger Landbouwonderwijs (PHLO) organiseert een cursus 'De
rol van de waterbalans in het waterbeheer:
kwantiteit en kwaliteit'. De cursus wordt
gehouden op 7, 8 en 9 februari 1996 in
Wageningen.
In de cursus worden de elementen van de
waterbalans behandeld en diverse toepassingsmogelijkheden voor een doelmatig
integraal waterbeheer gegeven.
Nadere inlichtingen, telefoon 0317 4840 93/484092.

