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WINNING ESPELOSE BROEK

7.1

Beschrijving van de winning

7.1.1

Inleiding
De winning Espelose Broek bestaat uit acht kleine waterwingebiedjes waarover de
pompputten zijn verspreid. De winning is gesitueerd in het midden van de driehoek
Deventer – Raalte – Holten, vlak ten oosten van het dorp Okkenbroek (figuur 7.1) 1 . Het
is een semi-spanningswater winning, wat betekent dat het gewonnen water afkomstig is
uit een gedeeltelijk afgesloten watervoerend pakket. De winning van het grondwater is in
1951 gestart op de locatie Espelo. In 1985 is de winning verplaatst naar de huidige
locatie. De onttrekking vindt plaats uit zowel ondiepere (circa 30-35 meter beneden
maaiveld (m-mv)) als diepere (circa 40-70 m-mv) pakketten Het vergunningsdebiet is
4,5 miljoen m3/jaar. De werkelijk onttrokken hoeveelheden grondwater varieerden in de
periode 2002-2006 tussen 4,1 en 4,5 miljoen m3/jaar.
Het gebiedsdossier betreft een beschrijving van de huidige situatie en huidige risico’s.
Toekomstige ontwikkelingen zijn hierin niet opgenomen, maar worden meegenomen in
het proces dat volgt na vaststelling van het gebiedsdossier.
Figuur 7.1

1

Topografische ligging Espelose Broek

De figuurnummering in het rapport wijkt af van de nummering volgens de structuur uit de tabellen 2.1, 2.2 en 2.4.
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Het grondwater getypeerd als kalkwater, is overwegend matig belast en is anaëroob
(Fe-reducerend). In het grondwater wordt water vanuit de IJssel geïnfiltreerd. Dit komt
doordat vanuit het Overijssels kanaal water wordt ingelaten in de Soestwetering om
verdroging tegen te gaan. De Soestwetering loopt door het vigerend intrekgebied van
Espelose Broek. 's Zomers wordt er IJsselwater gepompt in het Overijssels kanaal, dat
doorwerkt naar de winning. Het aandeel IJsselwater in het opgepompte grondwater zal
toenemen tot maximaal ongeveer 8% in 2030. 2
Het grondwater wordt behandeld en gezuiverd, zodat het leidingwater aan de wettelijke
eisen voldoet. De zuivering bestaat uit snelfiltratie, beluchting en ontharding.
7.1.2

Intrekgebied
Het intrekgebied vanaf maaiveld is het aaneengesloten gebied waarbinnen grondwater
vanaf maaiveld in de winning terecht komt. In de Omgevingsverordening Overijssel
2009 is het vigerend intrekgebied aangegeven. Het vigerende intrekgebied omvat het
gebied ten oosten van Okkenbroek en ten zuiden van Nieuw Heeten (zie figuur 7.2).
Momenteel wordt gewerkt aan het opnieuw berekenen van het intrekgebied vanaf
maaiveld, op basis van nieuwe inzichten in de opbouw van de ondergrond en nieuwe
rekeninstrumentaria. Vooralsnog wordt gebruik gemaakt van de beschikbare modellen
om daarmee ‘zoekgebieden voor maatregelen’ te bepalen. De resultaten van deze
berekening moeten echter als indicatief beschouwd worden zolang de beoordeling en
toetsing van deze resultaten nog niet is afgerond. Het resultaat van deze herberekening
staat in figuur 7.2.
De
buitenste
contour
van
het
vigerend
intrekgebied
en
het
grondwaterbeschermingsgebied wordt aangehouden als grens van het gebiedsdossier.
Het grondgebruik in dit gebied is voornamelijk agrarisch.

2

Voor een analyse van de waterkwaliteit van de IJssel wordt verwezen naar het gebiedsdossier van de
drinkwaterwinning Engelse Werk, onderdeel ‘belasting met lijnbronnen’.
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Figuur 7.2

7.1.3

Zoekgebied maatregelen drinkwaterwinning Espelose Broek

Kwetsbaarheid van het watersysteem
De kwetsbaarheid van de winning is afhankelijk van de geohydrologische opbouw van
het watersysteem. Het puttenterrein van Espelose Broek is verdeeld over verschillende
kleine locaties met in totaal 13 putten.
Het grondwater dat onttrokken wordt door drinkwaterwinning Espelose Broek wordt
onttrokken op verschillende dieptes. De minst diepe onttrekking vindt plaats in het
tweede watervoerende pakket op een diepte van circa NAP -20 tot NAP -25. Dit pakket
ligt onder een kleilaag afkomstig uit de Formatie van Drente en boven een laag Tegelen
klei, en bestaat uit fijn zand afkomstig uit de Formaties van Urk en Zuidlaren.
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Onder de Tegelen klei wordt op een diepte van circa NAP -30 tot NAP -60 meter
grondwater gewonnen uit het derde watervoerende pakket. Dit pakket is afkomstig van
de Formatie van Harderwijk en Oosterhout en reiken tot op een diepte van circa NAP 140 meter (zie figuur 7.3). De Formaties van Harderwijk en Oosterhout zijn
samengesteld uit diverse lagen van fijn tot matig grof zand, waartussen zich ook
kleilenzen bevinden.
Figuur 7.3

Schematisatie geohydrologisch profiel Espelose Broek (Bron: Vitens)

De dikte van de Drente klei en de Tegelen klei varieert lokaal zeer sterk. In oostelijke
richting houden beide kleilagen op en ten zuiden van de westelijke pompputten
ontbreekt de Drente klei. Vanwege de grote variatie in dikte van de kleilagen, is voor de
berekening van de fysische kwetsbaarheid een dikte van minder dan één meter voor het
hele zoekgebied voor maatregelen aangehouden.
Het grondwater wordt gevoed met neerslag en met oppervlaktewater 3 . De gedeeltelijk
aanwezige weerstandsbiedende afdekkende laag zorgt deels voor bescherming tegen
van boven aangevoerde verontreinigingen. De verblijftijd vanaf maaiveld, totdat de put
wordt bereikt, varieert van minder dan 25 jaar in het grondwaterbeschermingsgebied tot
tussen de 25 en 100 jaar in de rest van het vigerend intrekgebied.
De fysische kwetsbaarheid is geschat op basis van de REFLECT methodiek. Hierbij zijn
de bodemkaart, dikte van slecht doorlatende lagen boven putfilters en reistijden vanaf
maaiveld beoordeeld en gecombineerd. Uit deze verschillende kaartbladen is een
kwetsbaarheidskaart berekend (zie figuur 7.4).
3

Er is een wateraanvoerplan gerealiseerd ten behoeve van deze winning.
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Figuur 7.4

Fysische kwetsbaarheid Espelose Broek vastgesteld met de REFLECT-methodiek

Uit figuur 7.4 blijkt dat de winning Espelose Broek zeer kwetsbaar is. De kwetsbaarheid
wordt grotendeels door de verblijftijden van het grondwater bepaald. In het
grondwaterbeschermingsgebied zijn de verblijftijden minder dan 25 jaar en daarbuiten
25 tot 100 jaar. Naast de verblijftijden, wordt de kwetsbaarheid bepaald door de
samenstelling van de bodem, die in het zoekgebied voor maatregelen overwegend
zandig is.
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7.1.4

Beoordeling ruwwater: beschrijving 4
Het grondwater wordt onttrokken uit kalkrijke watervoerende pakketten en is
overwegend anaëroob (Fe-reducerend). Er is een licht tot matige beïnvloeding van de
waterkwaliteit waar te nemen.
De peilbuizen uit het meetnet laten een vergelijkbaar beeld zien: overwegend kalkrijk
water met een licht tot matige menselijke beïnvloeding. In het meetnet is in drie van de
acht peilbuizen het water aëroob en in vijf peilbuizen anaëroob (Fe-reducerend).
Probleemstoffen
De sporen van menselijke beïnvloeding uiten zich in licht verhoogde chloride- en
sulfaatgehaltes. De hardheid en sulfaatgehaltes zijn aandachtspunten. Waarschijnlijk ligt
pyrietoxidatie onder invloed van verdroging en/of bemesting hieraan ten grondslag.
Beide parameters zijn sterk aan elkaar verbonden. Vanaf de jaren tachtig tot het midden
van de jaren negentig is een stijging is waar te nemen van het sulfaatgehalte.
Momenteel lijkt een en ander te stabiliseren.
Er zijn in het verleden (vanaf 1997 tot en met 2009) enkele organische
microverontreinigingen (OMIVE) in het ruwwater waargenomen waaronder MCPP,
trichloormethaan, monuron, metoxuron en PAK. Met uitzondering van MCPP waren de
gehaltes gering en in 2003 zijn geen normoverschrijdingen voor OMIVE waargenomen.
Voor MCPP wordt in 2008 en 2009 de norm in vier putten structureel overschreden. De
aanwezigheid van OMIVE in het onttrokken ruwwater geeft aan dat de winning
kwetsbaar is voor verontreiniging.
Bentazon is in het verleden waargenomen in de winputten 7 en 16 (tot max. 0,2 μg/l).
Put 7 is inmiddels verlaten. In put 16 wordt incidenteel bentazon aangetroffen, maar
vanaf 1999 onder de norm.
In de filters van het meetnet is een geringe invloed van vermesting/verzuring is waar te
nemen.
Zoals aangegeven zal het aandeel IJsselwater in het opgepompte grondwater toenemen
tot maximaal ongeveer 8% in 2030. Door Vitens wordt dit voorlopig – gezien het geringe
percentage – niet als bron van verontreiniging beschouwd. Dit wordt wel in beeld
gehouden.

7.1.5

Beoordeling ruwwater: toetsing
De beoordeling van de zuiveringsinspanning bestaat uit het toetsen van de kwaliteit van
het ruwwater in individuele pompputten. Doel van deze toetsing is het beoordelen van
de antropogene (menselijke) beïnvloeding van het ruwwater. Als gevolg van een
eventuele antropogene beïnvloeding is extra zuivering nodig om drinkwater te
produceren dat aan de drinkwaternorm voldoet. De toetsing van het ruwwater is
uitgevoerd op basis van de dataset van 2000 – 2008 van het ruwwater van de
individuele pompputten. Als toetscriteria is uitgegaan van de wettelijke drinkwaternorm
en 75% daarvan. De resultaten staan in tabel 7.1

4

De beschrijving van de grondwaterkwaliteit is ontleend aan het statusdocument dat Vitens voor Espelose Broek
heeft opgesteld.
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Tabel 7.1

Antropogene beïnvloeding ruwwater 5 in één of meer pompputten van de winning
Espelose Broek. Getoetst is aan de wettelijke drinkwaternorm en 75% daarvan.

Parameter

eenheid

Norm

over-

75%

over-

schrijding

norm

schrijding

Tabel Wlb

Tabel omschrijving

Gehalogeneerde
1,1-Dichlooretheen

ug/l

1

0,75

Tabel IIIC

alifatische
koolwaterstoffen

1,2-Dichloorethaan

ug/l

3

2,25

Tabel II

Chemische parameters

2,4-DP

ug/l

0,1

0,075

Tabel II

pesticide

Acenafteen

ug/l

0,01

0,0075

Tabel II

PAK

Arseen

ug/l

10

7,5

Tabel II

Chemische parameters

Bentazon

ug/l

0,1

0,075

Tabel II

Chemische parameters

Benzeen

ug/l

1

0,75

Tabel II

Chemische parameters

Benzo-(a)-pyreen

ug/l

0,01

0,0075

Tabel II

Bromacil

ug/l

0,1

0,075

Tabel II

Bestrijdingsmiddel

Cadmium

ug/l

5

3,75

Tabel II

Chemische parameters

Chloortoluron

ug/l

0,1

0,075

Tabel II

pesticide

Diuron

ug/l

0,1

0,075

Tabel II

Chemische parameters

Fenanthreen

ug/l

0,1

0,075

Tabel II

Chemische parameters

Fluoreen

ug/l

1

0,75

Isoproturon

ug/l

0,1

0,075

Tabel II

Chemische parameters

Lood

ug/l

10

7,5

Tabel II

Chemische parameters

MCPP

ug/l

0,1

Tabel II

Chemische parameters

Methabenzthiazuron

ug/l

0,1

0,075

Tabel II

pesticide

Nikkel

ug/l

20

15

Tabel II

Chemische parameters

Nitraat

mg/l

50

37,5

Tabel II

Chemische parameters

Nitriet

mg/l

0,1

0,075

Tabel II

Chemische parameters

p,p-DDD

ug/l

0,1

0,075

Tabel II

Bestrijdingsmiddel

Som Trihalomethanen

ug/l

25

18,75

Tabel II

Chemische parameters

ug/l

0,1

0,075

Tabel II

SomTetra-+Trichlooretheen

ug/l

10

7,5

Tabel II

Chemische parameters

Trichlooretheen (tri)

ug/l

10

7,5

Tabel II

Som met Tetra tabel II

Vinylchloride

ug/l

0,5

0,375

Tabel II

Chemische parameters

mg/l

0,2

0,15

SomPAK(10VROM)

1

X

0,075

Tabel IIIC

X

Polyaromatische
koolwaterstof

Polyaromatische
koolwaterstof

Polyaromatische
koolwaterstof

Indicatoren –

Ammonium

5

Tabel IIIa

Bedrijfstechnische
parameters

Het ruwwater wordt in de winning behandeld en gezuiverd. Het geproduceerde reinwater (leidingwater) voldoet
daarmee aan de wettelijke vereisten.
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Indicatoren –
Chloride

mg/l

150

112,5

Tabel IIIa

Bedrijfstechnische
parameters
Indicatoren –

Geleidingsvermogen

K20

mS/m

125

93,75

Tabel IIIa

Bedrijfstechnische
parameters
Indicatoren –

Aluminium

ug/l

200

150

Tabel IIIb

Organoleptische/
esthetische parameters
Indicatoren –

Ijzer

mg/l

0,2

X

0,15

X

Tabel IIIb

Organoleptische/
esthetische parameters
Indicatoren –

Mangaan

mg/l

0,05

X

0,0375

X

Tabel IIIb

Organoleptische/
esthetische parameters
Indicatoren –

Natrium

mg/l

150

112,5

Tabel IIIb

Organoleptische/
esthetische parameters
Indicatoren –

Sulfaat

mg/l

150

112,5

Tabel IIIb

1,1-Dichloorethaan

ug/l

1

0,75

Tabel IIIc

*

1,2-Dichloorpropaan

ug/l

0,1

0,075

Tabel II

Bestrijdingsmiddel

1,2,3-Trichloorpropaan

ug/l

1

0,75

Organoleptische/
esthetische parameters

Gehalogeneerde
Tabel IIIc

alifatische
koolwaterstoffen
Monocyclische

1,2,3-Trimethylbenzeen

ug/l

1

0,75

Tabel IIIc

koolwaterstoffen/
aromaten
Gehalogeneerde

1,2,4-trichloorbenzeen

ug/l

1

0,75

Tabel IIIc

monocyclische
koolwaterstoffen
Monocyclische

1,2,4-Trimethylbenzeen

ug/l

1

0,75

Tabel IIIc

koolwaterstoffen/
aromaten
Gehalogeneerde

1,2-cis-Dichlooretheen

ug/l

1

0,75

Tabel IIIc

alifatische
koolwaterstoffen
Gehalogeneerde

1,2Dibroometheen(cis+trans)

ug/l

1

0,75

Tabel IIIc

1,2-Dichloorbenzeen

ug/l

1

0,75

Tabel IIIc

ug/l

1

0,75

Tabel IIIc

ug/l

1

0,75

Tabel IIIc

alifatische
koolwaterstoffen

1,2-Dimethylbenzeen (oXyleen)

*
*

Gehalogeneerde
1,2-trans-Dichlooretheen

alifatische
koolwaterstoffen
Gehalogeneerde

1,3,5-Trichloorbenzeen

ug/l

1

0,75

Tabel IIIc

monocyclische
koolwaterstoffen
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Gehalogeneerde
1,3,5-Trimethylbenzeen

ug/l

1

0,75

Tabel IIIc

monocyclische
koolwaterstof

1,3+1,4-Dimethylbenzeen

*

ug/l

1

0,75

Tabel IIIc

1,3-Dichloorbenzeen

ug/l

1

0,75

Tabel IIIc

*

1,4-Dichloorbenzeen

ug/l

1

0,75

Tabel IIIc

*

2-Chlooraniline

ug/l

1

0,75

Tabel IIIc

*

2-Ethylmethylbenzeen

ug/l

1

0,75

Tabel IIIc

(m+p-Xyleen)

Monocyclische
koolwaterstoffen/
aromaten
Monocyclische
2-Hydroxymethylbenzeen

ug/l

1

0,75

Tabel IIIc

koolwaterstoffen/
aromaten

3,4-Dichlooraniline

ug/l

1

0,75

Tabel IIIc

3-Ethylmethylbenzeen

ug/l

1

0,75

Tabel IIIc

*
Monocyclische
koolwaterstoffen/
aromaten
Monocyclische

3-Hydroxymethylbenzeen

ug/l

1

0,75

Tabel IIIc

koolwaterstoffen/
aromaten
Monocyclische

4-Ethylmethylbenzeen

ug/l

1

0,75

Tabel IIIc

koolwaterstoffen/
aromaten
Monocyclische

4-Hydroxymethylbenzeen

ug/l

1

0,75

Tabel IIIc

koolwaterstoffen/
aromaten

A.O.X.

ug/l

0

Tabel IIIc

*

BAM

ug/l

1

0,75

Tabel IIIc

*

Broomdichloormethaan

ug/l

1

0,75

Tabel IIIc

X

0

X

Gehalogeneerde
alifatische
koolwaterstoffen
Chloorbenzeen

ug/l

1

0,75

Tabel IIIc

*
Gehalogeneerde

Chloorethaan

ug/l

1

0,75

Tabel IIIc

alifatische
koolwaterstoffen
Monocyclische

Cyclohexaan

ug/l

1

0,75

Tabel IIIc

koolwaterstoffen /
aromaten
Gehalogeneerde

Dichloormethaan

ug/l

1

0,75

Tabel IIIc

Ethylbenzeen

ug/l

1

0,75

Tabel IIIc

Fenol

ug/l

1

0,75

Tabel IIIc

alifatische
koolwaterstoffen
*
Monocyclische
koolwaterstoffen /
aromaten

Fenyletheen (Styreen of
Vinylbenzeen)

Monocyclische
ug/l

1

0,75

Tabel IIIc

koolwaterstoffen/
aromaten
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Methylbenzeen (Tolueen)

ug/l

1

0,75

Tabel IIIc

ug/l

1

0,75

Tabel IIIc

n-Butylbenzeen

ug/l

1

0,75

Tabel IIIc

n-Propylbenzeen

ug/l

1

0,75

Tabel IIIc

MTBE (methyl tertair butyl
ether)

*
*

Monocyclische
koolwaterstoffen/aromaten
Monocyclische
koolwaterstoffen/
aromaten
Gehalogeneerde

Tetrachloormethaan (tetra)

ug/l

1

0,75

Tabel IIIc

alifatische
koolwaterstoffen
Monocyclische

tetrahydrofuraan

ug/l

1

0,75

Tabel IIIc

koolwaterstoffen/
aromaten
Monocyclische

Tetrahydrothiofeen

ug/l

1

0,75

Tabel IIIc

koolwaterstoffen/
aromaten

Trichloormethaan
(chloroform)

Cyclohexeen

Gehalogeneerde
ug/l

1

0,75

Tabel IIIc

alifatische
koolwaterstoffen

ug/l

1

0,75

Tabel IIIc

Toetskader
Staat wel op de lijst Wlb en heeft een norm
Staat wel op de lijst Wlb en heeft een norm, incidentele overschrijdingen zonder ontheffing gedoogd
Signaleringsparameter
Komt niet voor op de lijst Wlb
*

Indicatoren – Signaleringsparameters (Deze kwaliteitseisen zijn bedoeld voor het signaleren van mogelijke verontreinigingen. Wanneer
de aangegeven waarde (1 µg/l) wordt gemeten is er geen risico voor de volksgezondheid, maar zal er nader onderzoek plaats vinden.
Deze parameters (als groep) zijn bedoeld om de kwaliteit van de bron te bewaken. Het inzetten van multimethoden is een goede
mogelijkheid om de meetinspanning te beperken.)

1

SomPAK's betreft de stoffen naftaleen, anthraceen, fenantreen, fluorantheen, chryseen, benzo(a)anthraceen, benzo(a)pyreen,
benzo(a)fluorantheen, benzo(k)fluorantheen, indeno(1,2,3-cd)pyreen en benzo(ghi)peryleen

Uit tabel 7.1 blijkt dat in het ruwwater enkele stoffen aanwezig zijn die afkomstig zijn van
menselijke activiteiten. De wettelijke norm wordt overschreden door 4 stoffen.
Hiervan is 1 een chemische parameter (tabel II van het Wlb 6 ), 2 zijn indicatoren,
organoleptische/esthetische parameters (tabel IIIb van het Wlb) en 1 is een indicator,
signaleringsparameters (tabel IIIc van het Wlb). Voor geen van de parameters wordt
75% van de norm overschreden, zonder dat de wettelijke norm zelf wordt overschreden.

6

Waterleidingbesluit.
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7.2

Beschrijving van de bronnen van verontreiniging

7.2.1

Diffuse bronnen
Figuur 7.5 geeft het ruimtegebruik weer in het vigerend intrekgebied van Espelose
Broek (CBS, 2003). Uit figuur 7.5 is af te leiden dat van het vigerend intrekgebied
voornamelijk bestaat uit agrarisch gebied. In het vigerend intrekgebied komen tevens de
functies woongebied, openbare voorzieningen en bos voor. Het woongebied betreft het
dorp Dijkerhoek. Het dorp Okkenbroek, dat grotendeels buiten het vigerend intrekgebied
ligt, is met name in westelijke richting iets groter dan op de kaart weergegeven.
Figuur 7.5

Ruimtegebruik in het vigerend intrekgebied Espelose Broek
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7.2.2

Puntbronnen
Een overzicht van de puntbronnen die een aandachtspunt vormen staat weergegeven in
figuur 7.6. In deze figuur is onderscheid gemaakt in zowel UBI-score als de
zogenaamde categorie-indeling. De UBI-code is een score om de ernst en omvang van
de potentiële puntbron in te beeld te brengen. Hierbij zijn de puntbronnen
geclassificeerd volgens UBI 1-4, UBI 5 en 6 en UBI 7 en 8. Alleen de puntbronnen zijn
geselecteerd
die
liggen
in
het
vigerend
intrekgebied
en
binnen
grondwaterbeschermingsgebied (zoekgebied maatregelen). In dit gebied liggen in totaal
23 puntbronnen.
Daarnaast is van de puntbronnen die een aandachtspunt vormen aangegeven in welk
onderzoeksstadium ze verkeren, via de categorie waarin ze voorkomen, namelijk:
•
•
•

categorie I: onderzocht, geen vervolgactie nodig;
categorie II: vervolgonderzoek nodig;
categorie III: wordt reeds gesaneerd.

Als basis voor de selectie van puntbronnen is gebruik gemaakt van het rapport ‘Bepaling
saneringsmaatregelen puntbronnen in relatie tot KRW doelen in de provincie Overijssel’
(Van Oorschot en Van den Brink, 2008).
Figuur 7.6

Puntbronnen die een aandachtspunt vormen op basis van de UBI-score in het
zoekgebied voor maatregelen van de winning Espelose Broek
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7.2.3

Lijnbronnen
De belangrijkste lijnbronnen in de omgeving van de winning Espelose Broek zijn
weergegeven in figuur 7.7. Voor het vigerend intrekgebied en het
grondwaterbeschermingsgebied (zoekgebied maatregelen) zijn de volgende lijnbronnen
relevant:
•
•
•
•
•
•

De spoorweg Deventer-Almelo.
De hoofdwegen N344 (Holterweg/Deventerweg) en N332 (Raalterweg).
Een aantal regionale en lokale wegen.
Een persleiding en een aantal drukriolen.
De Soestwetering (oppervlaktewater).
Een aantal sloten en watergangen.

Figuur 7.7

Lijnbronnen in de omgeving van de winning Espelose Broek
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7.2.4

Beschermingsbeleid en -praktijk
Provinciaal en Rijksbeleid
Voor de drinkwaterwinning Espelose Broek zijn in de Omgevingsverordening Overijssel
2009
drie
beschermingszones
weergegeven,
het
waterwingebied,
het
grondwaterbeschermingsgebied en het intrekgebied.
In bijlage 5 van de handleiding is een overzicht gegeven van de voor
grondwaterbescherming relevante beleidskaders van het Rijk en de provincie. In dit
overzicht zijn ook de belangrijkste doelen opgenomen.
Bestemmingsplannen
Het vigerend intrekgebied van de drinkwaterwinning Espelose Broek overlapt
grotendeels met het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Rijssen-Holten.
Een klein stukje van het grondwaterbeschermingsgebied valt in de gemeente Raalte
(bestemmingsplan Buitengebied) en een klein stukje van zowel het vigerend
intrekgebied als het grondwaterbeschermingsgebied valt binnen de gemeente Deventer
(bestemmingsplan Buitengebied).
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7.3

Analyse risico’s

7.3.1

Belasting met diffuse bronnen
Uitgaande van de CBS bodemgebruikskaart is een inschatting gemaakt van de actuele
risico’s door de beoordeling van de diffuse belasting te combineren met de fysische
kwetsbaarheid van de winning. Een ruimtelijk overzicht van de actuele risico’s staat
weergegeven in figuur 7.8.
Figuur 7.8

Actuele risico’s gerelateerd aan het huidige landgebruik in Espelose Broek

De kwetsbaarheid in combinatie met functies die mogelijk risicovol zijn voor het
grondwater geeft aanleiding tot een actueel risico in grote delen van het zoekgebied
voor maatregelen. In het grootste deel van dit gebied is sprake van landbouwkundig
gebruik, dat combinatie met een hoge kwetsbaarheid tot een actueel risico leidt. In het
noordoosten is op de kaart de classificatie ‘geen probleem’ aangegeven. Hier is sprake
van een natuurlijke functie (bos).
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De knelpunten hoeven niet onmiddellijk te betekenen dat er ook daadwerkelijk sprake is
van actuele risico’s. Het betekent wel dat de winning hier dermate kwetsbaar is dat
gangbare agrarische activiteiten gemakkelijk aanleiding kunnen geven tot bedreiging
van de ruwwaterkwaliteit met nutriënten en/of bestrijdingsmiddelen.
7.3.2

Belasting met puntbronnen
Voor Espelose Broek zijn de puntbronnen geselecteerd die vallen binnen het
zoekgebied voor maatregelen. In dit gebied zijn in totaal 23 puntbronnen aanwezig (zie
figuur 7.9). Hiervan hebben zeven punten zowel klasse UBI 7-8 én liggen deze in matig
kwetsbaar of kwetsbaar gebied (de zogenaamde aandachtspunten).
Van de zeven geselecteerde ‘aandachtspunten’ zijn inmiddels vijf onderzocht en is
gebleken dat er geen vervolgacties nodig zijn (categorie I locatie). Voor twee
puntbronnen geldt dat deze verder moeten worden onderzocht (categorie II). Dit betreft
een tweetal benzine servicestations. Er zijn geen puntbronnen waarvoor reeds
vervolgacties zijn ingezet (categorie III locatie).
Figuur 7.9

Puntbronnen die een aandachtspunt vormen op basis van de UBI-score, gecombineerd
met de fysische kwetsbaarheid van de winning Espelose Broek
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7.3.3

Belasting met lijnbronnen
Vrijwel de hele winning Espelose Broek is als kwetsbaar geclassificeerd. In dit
kwetsbare gebied liggen de spoorlijn Deventer-Almelo, de hoofdwegen N332, N344,
regionale en lokale wegen, een persleiding en drukriolen, de Soestwetering en een
aantal sloten en watergangen (zie figuur 7.10).
De feitelijke risico’s worden mede bepaald door lokale omstandigheden, zoals de mate
waarin afstromend wegwater wordt opgevangen (bij wegen), of de ligging ten opzichte
van de grondwaterstand (bij riolering en kanalen). Daarom valt zonder nader onderzoek
of aanvullende informatie niets te zeggen of de lijnbronnen al dan niet een actueel risico
of aandachtspunt vormen. Opvallend is dat de pompputten waarin MCPP en Bentazon
(zie 7.1.4) is aangetroffen, langs de Soestwetering liggen. De belasting met lijnbronnen
is gezien het type bronnen en mate van kwetsbaarheid van de winning gescoord als een
aandachtspunt.
Figuur 7.10 Lijnbronnen, gecombineerd met de fysische kwetsbaarheid van de winning Espelose
Broek
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7.3.4

Planologische bescherming
Waterwingebied en grondwaterbeschermingsgebied
Het waterwingebied en het grondwaterbeschermingsgebied van de drinkwaterwinning
Espelose Broek liggen grotendeels binnen het bestemmingsplan Buitengebied van de
gemeente Rijssen-Holten. Een klein deel van het grondwaterbeschermingsgebied
overlapt met de twee bestemmingsplannen voor de kern Dijkerhoek, tevens in de
gemeente
Rijssen-Holten.
Daarnaast
valt
een
deel
van
het
grondwaterbeschermingsgebied in het bestemmingsplan Buitengebied van de
gemeente Deventer en valt een deel van het grondwaterbeschermingsgebied in het
bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Raalte. Van alle bestemmingsplannen
is alleen één van de bestemmingsplannen voor Dijkerhoek actueel (Dijkerhoek 2004).
De rest is niet actueel.
Zonering
De zonering van het grondwaterbeschermingsgebied is correct in het bestemmingsplan
Buitengebied van de gemeente Rijssen-Holten opgenomen. Het waterwingebied is niet
als aparte zone weergegeven. Wel heeft het waterwingebied dezelfde arcering als het
grondwaterbeschermingsgebied, waarmee het waterwingebied op dezelfde manier
planologisch wordt beschermd als het grondwaterbeschermingsgebied.
In de bestemmingsplannen is de zone van het grondwaterbeschermingsgebied correct
aangegeven. De bestemmingsplannen voor de kern Dijkerhoek vallen geheel binnen het
grondwaterbeschermingsgebied. In het actuele Dijkerhoek-plan is dit aangegeven, in het
niet actuele Dijkerhoek-plan niet.
Regels
In het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Rijssen-Holten zijn specifieke
regels ter bescherming van het grondwaterbeschermingsgebied opgenomen. Voor het
waterwingebied zijn geen specifieke regels opgenomen.
In de bestemmingsplannen Buitengebied van de gemeente Raalte en in het actuele
Dijkerhoek-plan van de gemeente Rijssen-Holten, zijn tevens specifieke regels ter
bescherming van het grondwaterbeschermingsgebied opgenomen. In het niet actuele
Dijkerhoek-plan zijn geen regels ten aanzien van het grondwaterbeschermingsgebied
opgenomen. Ook in het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Deventer zijn
geen specifieke regels voor het grondwaterbeschermingsgebied opgenomen.
Vigerend intrekgebied
Het vigerend intrekgebied van de drinkwaterwinning Espelose Broek is in geen van de
bestemmingsplannen opgenomen. Opname van het vigerend intrekgebied in
bestemmingsplannen is dan ook niet
verplicht gesteld vanuit de
Omgevingsverordening.
Samenvattend overzicht
Een samenvattend overzicht van de planologische bescherming in bestemmingsplannen
is gegeven in tabel 7.2. Hierin is aangegeven of de bescherming van het
waterwingebied en het grondwaterbeschermingsgebied voldoende geregeld is in de
verbeelding en in de regels van het bestemmingsplan.
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Tabel 7.2

Samenvattend overzicht planologische bescherming in bestemmingsplannen

Gebied

Bestemmingsplan

Actueel

1

Type
zonering

Espelose Broek

Buitengebied

nee

4

-

-

+

+

nee

Gwbg

-

-

ja

Gwbg

+

+

Buitengebied

nee

Gwbg

+

-

Buitengebied

nee

Gwbg

+

+

Gwbg

Holten)

Dijkerhoek
Dijkerhoek 2004

Espelose Broek

ding

Regels

3

2

5

(gemeente Rijssen-

Wwg

Verbeel-

(gemeente Deventer)
Espelose Broek
(gemeente Raalte)
1

Een bestemmingsplan is actueel wanneer deze minder dan tien jaar oud is.

2

Met ‘Verbeelding’ wordt beoordeeld of de zonering van het gebied overgenomen is op de verbeelding van het
bestemmingsplan.

3

Met ‘Regels’ wordt beoordeeld of de regels bij de functies adequaat zijn voor de bescherming van het gebied. De
verbeelding en regels zijn onafhankelijk van elkaar beoordeeld, waardoor beiden een verschillende uitkomst
kunnen hebben.

4

5

Wwg = waterwingebied; Gwbg = Grondwaterbeschermingsgebied.
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Resultaten analyse en mogelijke maatregelen
Resultaten analyse

Espelose Broek

3

2

3

2

3

gwbg

en zonering

vanaf maaiveld

Intrekgebied

bescherming

Planologische

bronnen

Lijn

bronnen

Punt

bronnen

winning

3

kwaliteit

Belasting

Ruwwater

Winning

Diffuse

Tabel 7.3

Kwetsbaarheid

7.4

3

Tabel 7.4 Toelichting op de resultaten van de analyse (tabel 7.3)
Geen probleem (1)

Aandachtspunt (2)

Actueel risico (3)

Kwetsbaarheid winning

Weinig kwetsbaar

Matig kwetsbaar

Kwetsbaar

Ruwwaterkwaliteit

Geen verontreinigingen in het Wel verontreinigingen in

Wel verontreinigingen in

ruwwater aangetroffen.

ruwwater, maar geen

ruwwater, overschrijding van

overschrijding van de norm.

de norm

Belasting diffuse bronnen,

Combinatie van

Belasting is zodanig, dat het

Nader onderzoek gewenst

puntbronnen en lijnbronnen

kwetsbaarheid en belasting

grondig volgen van de

om de aard en omvang van

leidt niet tot een knelpunt.

ontwikkelingen onder en

de bedreiging in te schatten.

boven maaiveld voldoende

Dit kan aanleiding zijn voor

zal zijn.

het opstellen van
maatregelenpakketten.

Planologische bescherming

Bescherming via het

-

bestemmingsplan voldoende

Bescherming via het
bestemmingsplan

gewaarborgd.

onvoldoende gewaarborgd.

Intrekgebied vanaf maaiveld en

Consensus over ligging

Consensus over berekening

De berekening van het

zonering grondwater-

intrekgebied vanaf maaiveld.

intrekgebied vanaf maaiveld. intrekgebied vanaf maaiveld

beschermingsgebied

Berekend intrekgebied komt

Berekend intrekgebied is

dient nader gecontroleerd te

overeen met provinciale

groter dan provinciale

worden. In dat geval wordt

zonering

zonering

het berekende intrekgebied in

grondwaterbeschermings-

grondwaterbeschermings-

de tekst aangeduid als een

gebied waardoor

gebied. Noodzaak van

‘zoekgebied voor

voorkantsturing voldoende

aanvullend beleid in de vorm maatregelen’.

geborgd is.

van voorkantsturing wordt
nader onderzocht.

Kwetsbaarheid en ruwwaterkwaliteit
De winning Espelose Broek is zeer kwetsbaar. Uit de inventarisatie van de huidige
kwaliteit van het ruwwater, waarin voor vier stoffen de wettelijke norm wordt
overschreden, blijkt dat de winning kwetsbaar is. Het gaat hier om stoffen die afkomstig
zijn van menselijke activiteiten die met name aan landbouw gerelateerd zijn. Dit
betekent dat de kwaliteit van het ruwwater wordt beïnvloed door activiteiten aan
maaiveld.
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Diffuse bronnen
De kwetsbaarheid in combinatie met functies die mogelijk risicovol zijn voor het
grondwater geeft aanleiding tot een actueel risico in grote delen van het zoekgebied
voor maatregelen. In het grootste deel van het gebied is sprake van landbouwkundig
gebruik, dat combinatie met een hoge kwetsbaarheid tot een actueel risico leidt. In het
noordoosten is op de kaart de classificatie ‘geen probleem’ aangegeven. Hier is sprake
van een natuurlijke functie (bos). Een aanbeveling is om de belasting ten gevolge van
het landbouwkundig gebruik nader te onderzoeken en dit gebruik eventueel te
extensiveren (voorkantsturing).
Puntbronnen
In het zoekgebied voor maatregelen komen twee puntbronnen voor die verder moeten
worden onderzocht. Dit betreft een tweetal benzine servicestations. De aanbeveling is
om deze puntbronnen daadwerkelijk te onderzoeken.
Lijnbronnen
Vrijwel zoekgebied voor maatregelen is als kwetsbaar geclassificeerd. In dit gebied
liggen de spoorlijn Deventer-Almelo, de hoofdwegen N332, N344, regionale en lokale
wegen, een persleiding en drukriolen, de Soestwetering en een aantal sloten en
watergangen. De aanwezige lijnbronnen kunnen niet eenvoudig verwijderd worden. Wel
kan in overleg met de eigenaren gekeken worden naar maatregelen om het risico op
belasting te verkleinen.
Planologische bescherming
De
bestemmingsplannen
waarin
het
waterwingebied
en
het
grondwaterbeschermingsgebied liggen zijn merendeels verouderd. Het gaat om
bestemmingsplannen in de gemeente Rijssen-Holten, Raalte en Deventer. Voor het
waterwingebied is de planologische bescherming niet goed geregeld; het ontbreekt in
het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Rijssen-Holten. Voor het
grondwaterbeschermingsgebied is de planologische bescherming gedeeltelijk geregeld.
In het bestemmingsplan Dijkerhoek van de gemeente Rijssen-Holten ontbreekt het
grondwaterbeschermingsgebied en in het bestemmingsplan Buitengebied van de
gemeente Deventer zijn geen specifieke regels voor de bescherming opgenomen.
De
omissies
in
de
bestemmingsplannen
betreffen
enkel
verouderde
bestemmingsplannen. De aanbeveling is om de bestemmingsplannen te actualiseren.
Intrekgebied vanaf maaiveld en zonering grondwaterbeschermingsgebied
Momenteel wordt gewerkt aan het opnieuw berekenen van het intrekgebied vanaf
maaiveld. Vooralsnog wordt gebruik gemaakt van de beschikbare modellen om
daarmee ‘zoekgebieden voor maatregelen’ te bepalen. De resultaten van deze
berekening moeten echter als indicatief beschouwd worden zolang de beoordeling en
toetsing van deze resultaten nog niet is afgerond.
Als onderdeel van de planologische bescherming, is de aanbeveling om na te denken
over de gewenste zonering van het grondwaterbeschermingsgebied. Dit vormt immers
de beleidsmatige basis voor de bescherming en het nemen van maatregelen ten
aanzien van diffuse bronnen, puntbronnen en lijnbronnen. Op basis van consensus over
de berekening, kan de provincie de gewenste zonering vaststellen. Voorts zal de
gewenste zonering moeten doorwerken naar de gemeentelijke bestemmingsplannen.
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