Landelijke Hydrologische Systeemanalyse.
Opzet en Eerste Resultaten Deelgebied Midden-Nederland

Inleiding en doelstellingen
In 1989 heeft de Dienst Grondwaterverkenning van TNO (DGV-TNO), nu
TNO Grondwater en Geo-Energie
(TNO-gg) de laatste kaartbladen uitgebracht van de voorlopige grondwaterkartering van Nederland.
Met deze nationale Grondwaterkaart
van Nederland is een systematisch en
landsdekkend document tot stand
gekomen met algemene informatie over
de geohydrologische opbouw van de
ondergrond en de grondwatervoorkomens.

F. II. KLOOSTERMAN
TNO-gg/Delft

Kenmerkend bij de opzet van deze grondwaterkartering was de beschrijving van de
aquifersystemen vanuit de klassieke
geohydrologische benadering. Aquifersystemen werden beschreven in de zin
van goed- en slechtdoorlatende laagpakketten met de bijbehorende geohydrologische informatie zoals laagparameters
en stijghoogtepatronen afgebeeld in
dwarsprofielen en op kaarten.
In samenwerking met het rijk en de
provincies is in 1990 het project Digitale
Grondwaterkaart REGIS (.Regionaal
Geohydrologisch Informatie Systeem) van
start gegaan waarin het gebruik en onderhoud van de Grondwaterkaart van Nederland verder zullen worden geoptimaliseerd.
Naast deze grondwaterkaart is, gezien de
ontwikkelingen op het gebied van de
hydrologische systeemanalyse in de laatste
jaren en de toenemende problematiek van
verdroging, de behoefte ontstaan aan
meer inzicht in de ruimtelijke dynamiek
van grondwaterstroming waarbij aspecten
aan de orde komen als stromingsrichting
en kwaliteit van het grondwater. Hen
nadere analyse van grondwatersystemen
wordt nu wenselijk geacht bij de complexe
problematiek van het huidige waterbeheer
en de aanspraken die er vanuit de samenleving worden gemaakt op het waterhuishoudkundig systeem.
Inzicht in de werking en ruimtelijke
configuratie van hydrologische systemen
kan de waterbeheerder onder andere van
dienst zijn bij het inschatten van het risico
van bodemvervuilend landgebruik en de
wijze waarop vervuilende stoffen
verspreid kunnen worden via grondwaterbeweging. Ook kan de systeemanalyse
nuttig zijn bij het bepalen van de risicodragende lokaties voor de opslag van afval
op het land en onder water. Daarnaast valt

Samenvatting
In dit eerste artikel over de Landelijke Hydrologische Systeemanalyse zoals
uitgevoerd door TNO-gg in opdracht van de ministeries LNV, V&W en VROM,
wordt de algemene opzet van het onderzoek behandeld. De systeemkartering is
landsdekkend en zal in fasen worden uitgevoerd in zeven deelgebieden.
De algemeen gevolgde methodologie wordt aangegeven en de mate van
detaillering bij deze regionale systeemkartering. Er wordt een overzicht gegeven
van het te produceren kaartmateriaal (op ARC-INFO format) zoals de ondersteunende thematische kaarten en de systeemanalytische kaarten. Van het proefgebied Midden-Nederland worden de belangrijkste resultaten in kaartvorm
gepresenteerd.

nog te denken aan de relaties tussen
systemen, grondwaterbeschermingsgebieden, infiltratie- en kwelgebieden en
grondwater-afhankelijke ecosystemen. In
het algemeen kan gesteld worden dat de
hydrologische systeemanalyse nu ruime
aandacht heeft gekregen van organisaties
en overheidsinstanties die betrokken zijn
bij beleidsvorming op het gebied van
water-, natuur-, milieubeheer en ruimtelijke ordening.
In 1991 is het project Landelijke Hydrologische Systeemanalyse van start gegaan,
uitgevoerd door TNO-gg in opdracht de
ministeries van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij (LNV), Verkeer & Waterstaat
(V&W) en Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer (VROM). De
werkzaamheden zullen naar verwachting
tot eind 1995 gaan duren. De systeemkartering is landsdekkend en zal in fasen
worden uitgevoerd op basis van een
indeling van Nederland in de volgende
zeven deelgebieden:
1. het Drentse Plateau, het poldergebied
in Friesland, Groningen en Drenthe en
een deel van Overijssel;
2. Midden-Nederland: Veluwe en de
Utrechtse Heuvelrug en omgeving;
3. de provincie Noord-Brabant en
Limburg;
4. het gebied ten oosten van de IJssel
(Salland, Achterhoek etc);
5. de provincie Noord-Holland ten
noorden van het Noordzeekanaal;
6. de provincies Noord- en Zuid-Holland
ten zuiden van het Noordzeekanaal;
7. Zeeland.
Het zijn de dynamische aspecten van
grondwater zoals beweging in ruimte en
tijd, effecten van waterhuishoudkundige
werken, relaties tussen grondwater en
(grond)water-afhankelijkc flora, relatie
oppervlakte- en grondwater en herkomst
en chemische genese van het grondwater
die in de landelijke systeemanalyse belicht
zullen worden. Er wordt gestreefd naar
het gebruik van gegevensbestanden die zo
landsdekkend mogelijk zullen zijn.
De nadruk zal bij de studie komen te
liggen op de bovenregionale en regionale

systemen. De meer lokale systemen
worden wel globaal aangegeven maar niet
in detail geanalyseerd. Inzicht zal worden
gegeven in de hydrogeologische gesteldheid, kenmerkende geomorfologie, huidig
landgebruik en historische ontwikkeling,
afwateringseenheden en voorzieningsgebieden voor oppervlaktewater etc. als
het pakket van basisgegevens. Het accent
ligt echter op een breed scala van kaarten
die zijn samengesteld op basis van interpretatie van abiotische en biotische
gegevens, zowel recent als historisch, die
tezamen kunnen worden gebruikt bij de
identificatie van grondwatersystemen.
Er worden onder andere kaarten gepresenteerd waarop de drassige gebieden
staan aangegeven in historische situaties
geïnterpreteerd naar kaarten uit de vorige
eeuw en uit de jaren vijftig. De huidige
drassige gebieden waarin kwel kan voorkomen zijn afgeleid uit kaartbeelden van
ecosystemen, vereenvoudigde bodemkaarten, stijghoogtepatronen, grondwatersamenstelling etc.
De voorgestelde systeemanalyse dient op
rijksniveau steun te geven aan beleidsvorming en -evaluatie. Op provinciale en
andere regionale niveaus kan het dienen
als basisinformatie over de systemen en
aanverwante aspecten en het kan uitgangspunten aangeven voor meer
gedetailleerde studies.
Opzet van de kartering
De kartering is gebaseerd op kwalitatieve
gegevens afkomstig van een veelheid aan
thematische kaarten, digitale gegevensbronnen, gebiedsrapporten en andere
relevante literatuur. De thematische
kaarten kunnen worden onderverdeeld
naar 'algemeen ondersteunend' en
'systeemanalytisch' kaartmateriaal.
Voorbeelden van algemeen ondersteunende kaarten staan vermeld in tabel I.
Deze kaarten worden gebruikt bij de
algemene gebiedsbeschrijving waarbij in
het geval van de geologische en de
geomorfologische kaart, eenheden worden
samengevoegd en gegroepeerd om de
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TABEL I - Overzicht van de 'algemeen
ondersteunende 'thematische kaarten.
fysiografie

525

neerslag/verdamping

geomorfologie

afwateringssystemen

geologie

inlaatpunten oppervlakiewaier
en voorzieningsgehieden

breuken/tektoniek

landgebruik

meest saillante en relevante elementen
voor de systeemanalyse weer te geven. In
de algemene gebiedsbeschrijving komen
de bovengenoemde kaarten afzonderlijk
aan de orde. Verder omvat de gebiedsbeschrijving ook een samenvatting van
typische aspecten uit de Grondwaterkaart
van Nederland zoals de geologische
opbouw en belangrijke tektonische structuren, aquifersystemen in termen van
lithostratigrafie, watervoerende pakketten
en scheidende lagen. Ook wordt aandacht
besteed aan de globale mineralogische
samenstellingen van de afzettingen in
verband met een mogelijke verklaring van
de chemische samenstelling van het
grondwater.
De systeemanalytische kaarten bevatten
over het algemeen bewerkte informatie
met als doel infiltratie-/kwelgebieden
en systeemgrenzen te identificeren in
zowel historische als actuele situaties.
Voorbeelden van dergelijke kaarten staan
in tabel II.
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fABEL II —Overzicht van de 'systeemanalytische kaarten'.

Ajb. 1 - Algemene situatie enfysiografie deelgebied

Historische ligging van drassige gebieden volgens
de Topografische en Militaire Kaart van 18301855; 1:50.000

Kaart met grondwatertrappen I, II en III;
1:50.000

Landbouwgebieden met ondiepe grondwaterspiegels volgens de COLN-kaart van 1950
(Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland); 1:200.000

Kaan met verdeling zoet/zout grondwater
en culminaties/trends in het grensvlak;
1:100.000

Waterlopen-, plassen- en merenkaari; 1:100.000

10 20

Siijghoogtekaarten en stijghoogteverschilkaarten

Kaart met beheersstelsels; polders en gemiddelde
polderpeilen; 1:50.000

Vegetatiekaarten in de vorm van ecotoopgroepen C75-'90) op kilometerhokbasis
[Witte & Van der Meijden, 1992, 1993]

Vereenvoudigde geomorfologische kaart;
1:600.000

Lco-hydrologisch gevoelige gebieden volgens
provinciale waterhuishoudingsplannen

Vereenvoudigde bodemkaart; 1:200.000

Grondwaterkwaliteitskaarten op verschillende
diepten

TABEL III - Overzicht van de belangrijkste gegevensbronnen bij de systeemkartering.
Volledigheidsklassen van zoete en zilte ecotoopgrocpen op km-hok basis van Witte & Van der
Meijden [1992, 1993].

Stijghoogte- en grondwaterchemiegegevens uit
O L G A - T N O (Onl.ine Groundwater Archive!

Landgebruik volgens het C O R I N E project, een
door de Europese Gemeenschap geïnitieerd project
op basis van SPOT beelden

Isotoopgegevens van grondwatermonsters,
REGIS-TNO

Aquifersystemen en geohydrologische parameters,
REGIS-TNO

Waterlopen en poldergebieden met bijbehorende
peilen, T N O - g g

Midden-Nederland.

Vrijwel alle genoemde kaarten worden
ingevoerd en verwerkt binnen een GISsysteem (ARC-INFO). Dit heeft als voordeel dat het omvangrijke kaartmateriaal
op eenvoudige wijze verder te bewerken
is, waarbij door selectieprocedures de
meest relevante elementen uit de basiskaarten kunnen worden gekozen en deze
via overlay-technieken in een keur van
combinatiekaarten zijn weer te geven.
lien ander voordeel is het opnemen van
het vervaardigde digitale kaartmateriaal
in een toekomstige versie van REGIS.
De algemene opzet is om aan de hand
van het beschikbare kaartmateriaal, kerninfiltratiegebieden en drassige gebieden
(mogelijk met kwel) te identificeren in
zowel historische als actuele situaties.
Voor wat betreft de historische situatie is
vooral de geïnterpreteerde ligging van
natte/drassige gebieden volgens de Topografische en Militaire Kaart van 1830-1855
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Gelijdenvlakten en veenvlakten
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Rivieroevefwallen, komvlakten en beekdalen

DekzandruQgen

H

SmeltwaterafzettinQen

H

Stuwwallen

Bron: Atlas van Nederland 1 : 600.000, 1963-1977, 1985.
Bewerking: IGG-TNO

A
10

20 km

schaal 1 : 400.000

Aß. 2 - l'erccnvoudigdegeomorfologischc ovcrziehtskaarl van hetonderzoeksgebied (bewerkt naardeAtlas vanNederland, 1963-197/, 1985).

/.eer waardevol. Deze kaart met de ligging
van historische natte en drassige gebieden
kan vervolgens worden vergeleken met de
COLN-kaart (COLN = Commissie
Onderzoek Landbouwwaterhuishouding
Nederland- TNO). Deze kaart toont de
ligging van gebieden met zeer ondiepe
grondwaterspiegels voor zowel zomer- als
wintersituaties in het begin van de jaren
vijftig. Daarnaast blijken de vereenvoudigde geomorfologische kaart en vereenvoudigde bodemkaart, ingedeeld naar 'hoge',
'lage' zandgronden, veengronden etc. veel
waardevolle informatie te bieden.
De ligging van lijnvormige kwel- en infiltratie-elementen in actuele situaties is het
best af te schatten aan de hand van
gemiddelde oppervlaktewaterpeilen
gecombineerd met ondiepe grondwaterstijghoogtekaarten. Drassige gebieden
waarin mogelijk bovenlokale kwel kan
voorkomen in actuele situaties, zijn af te

leiden uit met OIS vervaardige kaartbeelden van vegetaties. Deze kaartbcelden
zijn kenmerkend voor een bepaalde
vochttoestand, zuurgraad of trofiegraad
van de standplaatsen. Als basis zijn
kaarten met volledigheidsklassen van
ecotoopgroepen gebruikt zoals vervaardigd door Witte &Van der Meijden [1992,
1993]. Deze basiskaarten met ecotoopgroepen, met een resolutie van kilometercellen en afgeleid uit floristische gegevens
in het landsdekkende bestand FLORBASE
[Rijksherbarium/FLORON/CML, 1992,
1993], zijn gemaakt voor heel Nederland
en dienen als geografische invoer voor het
ecohydrologische model DEMNAT-2
(Dosis-Effect Model Natuur Terrestrisch,
[Witte, Oroen & Nienhuis, 1992]).
Aanvullende informatie bestaat uit de
chemie van het grondwater, geclassificeerd naar de Stuyfzand-typologie en
ingedeeld in coherente watertypen met

een gelijke herkomst en genese. Deze
watertypen worden afgebeeld in kaarten
op verschillende dieptes en in geohydrologische dwarsprofielen.
De effecten van de ingrepen in de waterhuishouding zijn slechts ten dele in te
schatten op basis van bovengenoemde
kwalitatieve gegevens. Om toch een
inzicht te krijgen in de hydrologische
effecten van stuurvariabelen als onttrekkingen, peilbeheer en inpolderingen kan
met de deelmodellen van NAGROM
(A^tionaal GROndwaterModel van het
Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling, RIZA)
hier een nadere kwantificering aan
worden gegeven.
Resultaten van de kartering in het
proefgebied Midden-Nederland
In afbeelding 1wordt de algemene situatie
en fysiografie getoond. Het gebied waar
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hoge zandgronden

lags zandgronden

veenbodem*

jonge zeekleigfonden

ionge fm&kl&Q ronder

zuktefzeebodemgronden

beekdatgronden

overige bodem« (middelhoge zandgronden etc) zooder duidelijke
retatifi bodemvofming-grondwater

grondwatertrap I

grondwater!rap II

Bron: Bodemkaart van Nederland 1 : 200.000 en
1 : 60.000
Bewerking: IGfi-TNO

A
«rfiMl 1 : i O O . 0 0 0

Aß. 3 - Vereenvoudigde bodemsoortenkaart enligging rangrondwatertrappen IenII (bewerkt naai- Rodemkaarl van Medcrland, schaal1:200.1100 en 1:50.000(Gl)).

de aandacht op is gericht, loopt van het
Amsterdam-Rijnkanaal in het westen tol
de IJsselvallei in het oosten. In noord-zuid
richting strekt het gebied zich uit van het
IJsselmeer/Markermecr tot de Lek en
Neder-Rijn.
De grootste geomorfologische eenheden
die relevant zouden kunnen zijn voor
grondwaterstroming zijn weergegeven in
afbeelding 2. De afbeelding toont dat de
grootste stuwwalcomplexen te vinden zijn
langs de oostelijke rand van de Yeluwe,
omgeven door brede gordels met uilspoelingswaaiers en -kegels. De Utrechtse
Heuvelrug is geomorfologisch minder
imposant. Dekzandruggen en -welvingen
vormen de overige elementen die verantwoordelijk zijn voor zichtbaar reliëf in
het terrein.
Bij systeemanalyse blijkt de bodemkaart in
het algemeen een goed hulpmiddel ie zijn.

Aan de hand van de bodemkaart van
Nederland op schaal 1:200.000 is een
vereenvoudigde kaart samengesteld met
eenheden die relevant kunnen zijn vanuit
hydrologisch oogpunt. Afbeelding 3 loont
een dergelijke kaart waarbij vooral de
eenheden als 'hoge' en 'lage' zandgronden
interessant zijn. De hoge zandgronden
met de diepe grondwaterspiegels en de
navenant geringe invloed van grondwater
op bodemvorming komen overeen met de
stuwwalcomplexen omgeven door smeltwaterafzettingen en de hoge delen van het
dekzandgebied. Lage zandgronden zijn te
vinden op de dekzanden in de Gelderse
Vallei en op de lagere gedeelten van de
uitspoelingswaaiers en dekzandwelvingen
in de IJsselvallei. Ook zijn de gebieden
met grondwatertrap I en II aangegeven ter
indicatie van gebieden met ondiepe
grondwaterspiegels. Deze informatie is
later weer te gebruiken bij het bepalen

van de ligging van gebieden mogelijk met
kwel.
Hen belangrijk onderdeel van de systeemanalyse is het, in historische situaties,
bepalen van de ligging en uitgestrektheid
van gebieden mei drassige omstandigheden die wijzen op stagnerend zeer
ondiep grondwater in historische situaties.
Hiervoor blijkt de Topografische en
Militaire kaart van 1839-1859 zeer goed
bruikbaar te zijn. Interpretatie van het
kaartbeeld is mogelijk aan de hand van
beschrijvingen als moeras, laagveen,
broek, hooilanden en de mate van slootdichtheden om die gebieden af te bakenen
waar zich in de vorige eeuw nog drassige
situaties voordeden.
Afbeelding 4 toont een dergelijke kaart
uitgesplitst naar laaggelegen drassige
gebieden en hogergelegen natte heidegebieden. Opvallend is het areaal aan
drassige gebieden in de Gelderse Vallei,
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Zeer drassig met vaak veenresten
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H j Drassig, meestal hoogveen

H

Natte heide

K 5 w 3 grondwaterstand < 70 cm -mv rond 1950

Bron: Topografische en Militaire kaart 1 : 50.000,
1B30-1B55, en CO.L.N.-kaart 1 : 200.000, 1950
Bewerking: IGG-TNO

A
schaal 1 i 400.000

Afb. 4 - Gebieden metzeerondiepegrondwaterspiegels volgens deTopografische enMilitaireKaartvan 1850envolgens deCO.L.N. kaartvan rond1950.

vooral in het zuidelijk gedeelte en langs de
flanken van stuwwalrug bij Ede. Ook langs
de oostelijke rand van de Veluwe in de
IJsselvallei kwamen uitgestrekte gebieden
voor met drassig en zeer drassige omstandigheden. Ook in de droogdalen bij Kpe,
hoger op de stuwwalflanken, bleken zich
drassige situaties voor te doen. Afbeelding 4 toont verder de gebieden waarin
zich, volgens de COLN-kaart, rond 1950
in zomersituaties grondwaterstanden van
minder dan 70 cm beneden maaiveld
voordeden. Het areaal aan gebieden mei
ondiepe grondwaterspiegels volgens de
COLN-kaart is drastisch gereduceerd in
vergelijking met historische situaties,
vooral in de Gelderse Vallei en langs de
oostflank van de Veluwe. Dit door de
grootscheepse ont- en afwateringswerken
in de jaren dertig. Hierbij moet wel de
kanttekening gemaakt worden dat de
historische kaart een geïnterpreteerde

gemiddelde jaarsituatie vertegenwoordigt
terwijl de COLN-kaart betrekking heeft
op een zomersituatie. Verder geldt dat de
COLN-kaart, vanwege de landbouwkundige aspecten van het onderzoek destijds,
minder nauwkeurig zal zijn in de natuurgebieden.
Uit het grondwaterarchief (OLGA) van
TNO zijn van het puttenbestand binnen
het onderzoeksgebied de meest recente
chemische gegevens geselecteerd. De
chemische gegevens zijn geclassificeerd
met de methode van Stuyfzand en verder
gegroepeerd naar watertypen met
eenzelfde genese. Deze observatieputten
uit het TNO-archief met bijbehorend
watertypen staan afgebeeld op afbeelding
5 voor filters in het ondiepe traject van
+20 tot -20 m NAP. De verdeling van
observatieputten is helaas niet evenwichtig
over het gebied. Vooral op de Veluwe is
de hoeveelheid meetgegevens schaars te

noemen. Antropogeen vervuild en recent
geïnfiltreerd licht vervuild water
(Ca/Mg/Na-N0 3 /S0 4 /Mix typen met
grote variatie in hardheid en Cl-gehalte),
wordt aangetroffen in de infiltratiegebieden op de stuwwalheuvels. Het
zuidelijke gedeelte van de Utrechtse
Heuvelrug wordt gekenmerkt door een
concentratie van observatieputten met
antropogeen vervuild water. In het grote
rivierengebied en langs de Vecht en het
Amsterdam-Rijnkanaal wordt een hard
C a H C 0 3 type aangetroffen met licht
verhoogde Cl-gehaltes. Dit type wordt
ook aangetroffen in het dal van de IJssel
en behoort bij grondwater dat ontstaan is
uit infiltratie van oppervlaktewater met
verhoogde Cl-gehaltes door lozingen
stroomopwaarts. Schoon en zeer laag
gemineraliseerd grondwater afkomstig van
infiltratie op de stuwwalheuvels wordt
aangetroffen langs de flanken van de
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Aß. 5- VerdelingvangrondwaUrkwalkeiten op diepte tussen 20men-20mNAP, op basis van OLGA gegevens.

stuwwalcomplexen en in de diepere
pakketten. De hardheid vandit anoxische
schone grondwater kan nogal variëren. In
Flevoland blijkt langs de Knardijk
eveneens een dergelijk schoon type
CaHCO, grondwater voor te komen.
In hel overige gedeelte van Flevoland
overheerst een brak tol zout NaCl-type.
In een West-Oost profiel over UtrechtAmersfoort-Deventer (zieaft. 6) zijn de
watertypen in de diepte aangegeven met
het globale verloop van de grondwaterstroming. Duidelijk herkenbaar ishet
Fl/2/3CaHCOj-type geïnfiltreerd vanuit
de rivieren en stromend naar de nabijgelegen polders en plassen. Het recent
geïnfiltreerde water op de stuwwalruggen
blijkt bijpercolatie naar grotere diepten in
een reducerende omgeving alseen betrekkelijk schoon CaHCO;-type te classificeren. Op basis vande beschikbare
gegevens blijki geïnfiltreerd oppervlakte-

water tot grotere dieptes door te dringen
dan het antropogeen vervuilde water op
de stuwwallen. Langs de Fem blijkt het
schone laag gemineraliseerde C a H C 0 3 type tot aanhet maaiveld te komen.
Afbeelding 7 toont de geschatte ligging
van de actuele kerninfiltratiegebieden en
drassige gebieden waarin bovenlokale
kwel kan voorkomen. De ligging vande
drassige gebieden is gebaseerd op combinaties van vegetatiestructuren kenmerkend voor natte, voedselarme tot
matig voedselrijke standplaatsen. Ineen
volgend H 2 0-artikel zal speciale aandacht
worden besteed aan de toepassing van
ecotoopgroepen, zoals ontwikkeld door
Witte &Van der Meijden [1992, 1993], bij
dit soort systeemkarteringen op regionale
schaal.
De actuele kwelgebieden zijn niet met
grote zekerheid te bepalen aan de hand
van kaartbeelden vanvegetaties. Ineen

drassig gebied hoeft namelijk geen sprake
te zijn vanbovenlokaal schoon kwelwater,
zoals in peilbeheerste gebieden met infiltratie en inlaat van schoon oppervlaktewater. Omgekeerd kaneen drassige
situatie zich voordoen met schone bovenlokale kwel echter zonder noemenswaardige ontwikkeling vanvegetatie op
voedselarm of matig voedselrijke standplaatsen door eutrofiëring (bijvoorbeeld
dominante landbouwactiviteiten). Ideologisch vriendelijk landgebruik ofeen actief
natuurbeheer in drassige gebieden met
bovenlokale schone kwel bieden uiteraard
de meeste kansen op ontwikkeling van
voedselarme tot matig voedselrijke vegetaties. Kwel kanzich ookvoordoen als
sloot- en/of beekkwel waarbij drassige
bodems geheel niet aande orde hoeven te
zijn. Deze situatie doet zich waarschijnlijk
voor in het dalvan de IJssel langs de
oostflank van de Veluwe, waar drassige
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LEGENDA DWARSPROFIELEN
Recentgeïnfiltreerdwateropdestuwwalcomplex

(Groep a

Antropogeen vervuildgrondwater enwatergeïnfiltreerd
uitdegroterivieren
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g' -MgMix
g- -MgSO,
g- -NaSO*
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F1•CaHCO~
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F1/2 -CaNO„

Onvervuilddiepergrondwater geïnfiltreerdopde
stuwwalcomplexen

(Groepb)
Brak grondwater
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g70/1-CaHC03
| | | § | | j | Zoutgrondwater
Onvervuilddieper grondwater geïnfiltreerdopde
stuwwalcomplexen
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(Groepb)

I

Geïnterpreteerde richtingvande grondwaterstroming
Watervoerendpakket

[wume Geologischeformatie

Twenle/Drente

OudeBi/n
Ai*
De Meem I

Vecht
I DeBilt

Wilteskop

I I N.A.P.-

NAP.

ir

A/b. <i - Grondwaterkwaliteitsdwanprofielover deUtrechtse Heuvelrug ende Velutee.

gebieden schaars zijn volgens afbeelding
7. De belangrijkste vegetatie van natte en
matig voedselrijke standplaatsen blijkt hier
bos en struweel te zijn. Niettemin moet
ook aan het effect van een minder volledige
inventarisatie worden gedacht.
Alvorens de uiteindelijke kaart met de
verdeling van actuele regionale grondwaterstromingsstelsels te beschrijven,
heeft het zin even stil te staan bij de
gehanteerde terminologie en definities. De
volgende begrippen zijn essentieel bij het
karteren en beschrijven van de stelsels:
Stromingsdomein: een ruimtelijk af te
bakenen gebied (oppervlakte vaak meer
dan 5.000 km 2 ) waarbinnen een fysiografische samenhang is aan te wijzen op
basis van karakteristieke morfologische
en/of geologische kenmerken die van
invloed zijn op grondwaterstroming.

Hinnen een stromingsdomein kunnen
meerdere grondwaterstromingsstelsels of
grondwatersystemen voorkomen. De
geografische omvang van een stromingsdomein is vergelijkbaar met die van
supra-regionale domeinen. Niettemin
bevat de keuze van de stromingsdomeingrenzen toch een arbitrair element en is
afhankelijk van de schaalgrootte van de
studie. In de onderhavige studie kan als
voorbeeld het Stromingsdomein van het
stuwwallencomplex Midden-Nederland
worden genoemd met omliggende fluvioglaciale afzettingen, het Stromingsdomein
van het Drentse Plateau of het Stromingsdomein van het Hollandse poldergebied
tussen de duinstreek en het Pleistoceen.
Stromuigsstehel: binnen een stromingsdomein kunnen meerdere grondwaterstromingstelsels, ook wel grondwatersystemen genoemd, voorkomen.

Ken stromingsstelsel of systeem is een
samenhangende en begrensde ruimte in
de ondergrond waarbinnen stroombanen
zich bevinden die één aaneengesloten
infiltratiegebied verbinden met één of
meerdere kwelgebieden of kwelelementen
(vlakvormige en/of lijnvormige kwelelementen (bijvoorbeeld waterlopen)). De
ruimtelijke afmetingen van systemen
kunnen zeer variabel zijn. Afhankelijk van
de schaal en mate van detaillering kunnen
systemen oppvlakten beslaan aan het
aardoppervlak van sub-lokaal (1ha-1 km 2 )
tot regionaal (10-1.000 km 2 ). Op het
schaalniveau van de LHS moet meer aan
regionale schaal worden gedacht. De
kwelgebieden en/of kwelelementen
vormen in principe de uittreepunten voor
het gepercoleerde water in het infiltratiegebied. Voorbeeld: het Veluwe Stromingsstelsel en hel Gooise/Utrechtse Heuvelrug
Stromingsstelsel.
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kerninlirttatieQebieden

gebieden met ondiepe grondwaterspiegels
waarin bovenlokale voedselarme tot matig
voedselrijke kwel kan voorkomen

Gebieden met voeding van het grondwater
ui! open water:
; Usselmeer

| Markermeer

; Randmeren

A /

waterlopen met kwel

A /

waterlopen met infiltratie

Bron: Witte & van der Meijden, 1992, 1993
Bodemkaart van Nederland schaal 1 ; 200.000.
Bewerking: IGG-TNO

A
ichaal 1 : 400.000

Afb. 7 - Schatting van de ligging van Je actuele infiltratiegebieden en drassige gebieden, mogelijk met kwel op basis van combinaties van eeotoopgroepet

Deelstromingsstelsel: een grondwaterstromingsstelsel of grondwatersysteem
kan uit meerdere deelstromingsstelsels
bestaan. Ken deelstromingsstelsel omvat
stroombanen tussen een gedeelte van het
aaneengesloten infiltratiegebied en een
aantal kwelelementen. De grenzen van
deelstromingsstelsels kunnen worden
getrokken langs assen waar aan weerszijden divergentie van stroombanen
optreedt, doorlopend tot de holle waterscheiding. In het infiltratiegebied bijvoorbeeld kan de grens gevormd worden door
een bolle regionale grondwaterscheiding.
Stromingstak: een stromingstak is een
elementair stromingsstelsel of elementair
systeem dat een doorstroomruimte heeft
waarbinnen stroombanen vanuit één infiltratiegebied parallel uitmonden of convergeren in één kwelelcment (klassieke
definitie van Tóth). In feite één van de

afvoertakken vanuit het infiltratiegebied.
In afbeelding 8 zijn de regionale, actuele,
grondwaterstromingsstelsels aangegeven
met bijbehorende geïnterpreteerde
systeemgrenzen op basis van de kwalitatieve gegevens en 'algemeen ondersteunende' thematische kaarten. Binnen de
grondwaterstromingsstelsels is een onderverdeling gemaakt naar deelstromingsstelsels. Ook is de geschatte ligging aangegeven van de actuele drasse gebieden
met mogelijk kwel, zoals getoond in
atbeelding 7.

In feite zijn er twee hoofdgroepen van
systemen te onderscheiden: a. systemen of
stromingsstelsels gevoed uitsluitend door
infiltrerend regenwater zoals op de stuwwalcomplexen en b. systemen deels
gevoed vanuit oppervlaktewater. In tabel
IV worden de aanwezige stromingsstelsels
in het onderzoeksgebied verdeeld naar
deze twee hoofdgroepen.
Literatuur
Sliboka (1961). Ilodemkaart van Nederland, schaal
1:200.000. Stichting voor bodemkartering,
Wageningen.

TABEL IV - Stromingsstelsels (actueel en vrij-stromend) in het onderzoeksgebied gegroepeerd volgens de twee
hoofdtypen.
Actuele, vrij-stromende stromingsstelsels
Gevoed vanuit infiltrerend regenwater

Gevoed vanuit oppervlaktewater

(Sooiscen Utrechtse Heuvelrug

Grote rivieren

I 'eluwc

IJsselmeer

Stuwwalflanken

Randmeren
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Afb. S - Kaart met degeïnterpreteerde verdeling van de vrijstromende actuele regionale grondieatcrstroniingsstclsels, op basis van kwalitatieve gegevens.
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