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SAMENVATTING
1.Doelstellingenaanpakvandestudie
Hetbeleidvandeprovincietenaanzienvanhetgrondwaterbeheerontwikkeltzichbinneneenspanningsveldvanaandeenekantdebehoeftegrondwaterwinningenterugtedringeni.v.m.deproblematiekvanverdrogingen
dedaarmeesamenhangendeaantastingvannatuurwaarden,enaandeandere
kantdebehoeftenvanuitdeverschillendewatergebruikersomdegrondwaterwinningentehandhavenophethuidigeniveauofnogverdertedoen
toenemen.
Hetdoelvandeonderhavigebeleidsanalytische studieisbijtedragenaan
devaststellingvandewinningsmogelijkhedenvangrondwaterinhetgebied
vandeCentraleSlenk,gebaseerdopteverwachteneffectenvangrondwaterwinningopdebetrokkenbelangen.Bijdeopzetenuitvoeringvanhet
beleidsanalytischonderzoekgoldalsuitgangspunt,datzoveelmogelijk
gebruikwordtgemaaktvandebeschikbaregegevensuitreedsuitgevoerde
onderzoekingen.Hetgaatdaarbijomonderzoekingenmeteenregionaal
karakter,waarvanderesultatenbetrekkinghebbenophettotalestudiegebiedvandeCentraleSlenk.Hetaccentvanhetbeleidsanalytischonderzoek
ligtdaarmeeopdeintegratievandeuitkomstenvandezeonderzoeken,met
alsdoeldeeffectenopbelangentebepalenvooreenaantalmogelijke
uitwerkingenvanhetgrondwaterbeheer.

Deaanpakvandestudiekanwordenonderverdeeld ineenaantalstappen:
I. Ontwikkelenvanthematischekaarten
Indezestapwordenthematischekaartenontwikkeldwaaropdegeschiktheid
voorgrondwaterwinning isweergegeven,beoordeeldvolgensverschillende
criteria.Decriteriahebbenbetrekkingopdegevoeligheidvanhetgebied
voorgrondwaterstandsdalingenafnamevankweltengevolgevangrondwaterwinningresp.ophetvóórkomenvangrondwaterafhankelijkebelangen.
II. Analysevanvariantenvoor grondwaterwinning
Bijdeanalysevanvariantenvoorgrondwaterwinninggaathetomhetsamenstellenvaneenbeperktaantalrelevantevarianten,hetbepalenvande
effectenvandezevarianten,enhetopstellenvanoverzichtenvande
effectenvandeonderzochtevarianten.Eenvariantvoorgrondwaterwinning
isdaarbijgekenmerktdooreenbepaaldeomvangvande("nieuwe")permanentewinningeneneenbepaaldeverdelingervanoverhetgebiedendewater-
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voerendepakketten,eenbepaaldeIntensiteitvanberegeningindeland-en
tuinbouw,eneenbepaaldemogelijkheid totaanvoervanoppervlaktewater.
III.Evaluatievanvariantenvoorgrondwaterwinning.
Indeevaluatievandevariantenwordenverschillendeafwegingenm.b.t.
hetgrondwaterbeheernadergeanalyseerd. Hetbetreftondermeerdewijze
waaropendematewaarindeeffectenvangrondwaterwinningafhankelijk
zijnvandeomvangvandetotalepermanentegrondwaterwinningende
invalshoekdieisgehanteerdbijhetverdelenvandewinningenoverhet
studiegebiedendewatervoerendepakketten.

2.Analysegeo-hydrologischsysteemengrondwaterafhankelijkebelangen
Voordeanalysevanhetgeo-hydrologischsysteem,eninhetbijzondervoor
debepalingvandegeo-hydrologischeeffectenvangrondwaterwinning,isin
hetonderzoekgebruikgemaaktvaneentweetalgeo-hydrologischemodellen:
o hetzogehetenscreeningsmodel,eendoorWLontwikkeldmodelomde
gevolgenindedirecteomgevingvaneen(potentiële)winningtebepalen.Hetscreeningsmodelisgebruikttenbehoevevanhetverkennenvan
degeo-hydrologischegevoeligheidvanhetgebied.Hiertoezijnvooreen
grootaantalpotentiëlelokatiesde 'lokale'geo-hydrologischeeffecten
vanpermanentegrondwaterwinningbepaald;en
o hetCentraleSlenkmodel,eendoorIWACOontwikkeldregionaalgeohydrologischmodelvoordeCentraleSlenk.HetCentraleSlenkmodelis
inhetkadervanhetonderzoektoegepastvoorhetdoorrekenenvaneen
beperktaantal 'variantenvoorgrondwaterwinning'.

Erisvoortseeninventarisatievangrondwaterafhankelijkebelangenuitgevoerd.Daarbijisgebruikgemaaktvanderesultatenvanhetuitgevoerde
agro-hydrologisch,vegetatie-enaquatischecologischonderzoek.De
resultatenvandezeonderzoekingenzijnondergebrachtineenreken-instrumentariumgebaseerdophetgeografisch informatiesysteemARC/INFO.
Overigegegevens,zoalslokatiesvanbodemverontreiniging,digitale
informatietenaanzienvangemeente-grenzen,vaarwegen,e.d.zijneveneens
ondergebracht inditreken-instrumentarium.Debelangrijkste informatie
vanuitdegenoemdeonderzoekenisgepresenteerd ineenaantalbasiskaarten
meteenschaal1 :100.000voorgeheelmiddenenoostelijkNoord-Brabant.
Debasiskaartenbestaanuittweedelen:éénvoorhetwestelijkenéénvoor
hetoostelijkgedeeltevanhetgebied.

iii
Daarnaastzijnmetbehulpvandezegegevensthematischekaartensamengesteld,gebaseerdophetvóórkomenvaneenbelangbinneneenzekergebied
rondeenpotentiëlewinning.Dekaartengeveneenindrukvandeverschilleningeschiktheidvoorgrondwaterwinningbeoordeeldvanuitdeverschillendegrondwaterafhankelijkebelangen.

3.Beschrijvingvanvariantenvoor grondwaterwinning
Intotaalzijnzevenvariantenvoorgrondwaterwinninggeanalyseerd.Een
variantvoorgrondwaterwinningbinnenhetgebiedvandeCentraleSlenkis
gekarakteriseerd doorbepaaldekeuzestenaanzienvan:
a.deomvangenverdelingvanpermanentegrondwaterwinningen;
b.deomvangvandeberegeningindeland-entuinbouw;en
c.demogelijkhedentotaanvoervanoppervlaktewaterenwaterconservering.
Bijdeinvullingvandezeonderdelenvaneenvariantspelenverschillende
overwegingenenontwikkelingeneenrol:
o Dewensenvanuitdeopenbarewatervoorziening tenaanzienvanomvangen
situeringvangrondwaterwinningen (zoalsbijv.vastgelegdinhetderde
tienjarenplan).
o Degeschiktheidvangebiedenvoorgrondwaterwinninggeletopmogelijke
effectenopgrondwaterafhankelijkebelangenalsmedeopdeeffectenten
gevolgevanbestaandewinningen,
o Hetbeleidvandeprovincie,datisgerichtophetterugdringenvande
industriëleonttrekkingent.b.v.koelwater,waardoormogelijkmeer
ruimteontstaatvooranderegebruikers,
o Hetbeleidvandeprovincie,datisgerichtophetterugdringenvanhet
gebruikvangrondwatervoorberegening,
o Hetbeleidvandeprovincie,datisgerichtopwateraanvoeren-conserveringtenbehoevevanpeilbeheereninfiltratie,voordiegebieden
waardatlandbouwkundigrendabelis.

Desamenstellingvanvarianteniseropgerichtlogischsamenhangende
variantenteontwikkelenombepaaldeaspectenvandezevariantentekunnen
evalueren.Daarbijgaathetomheteffectvandeverdelingenomvangvan
deextrapermanentewinningen,heteffectvandeomvangvandeberegening
enheteffectvanwateraanvoer.

IV

o Tenbehoevevanheteffectvaneenbepaalderuimtelijkeverdelingvan
extrapermanentewinningenzijndrievariantenopgesteld:dederde
tienjarenplanvariant,denatuurvriendelijkevariantendevergunningsvariant.
o Voordeevaluatievanheteffectvandeomvangvanextrapermanente
winningenisinaanvullingopdevoorgaandevarianteneen100miljoen
m3/jaarvariantsamengesteld.
o Tenbehoevevandeevaluatievanheteffectvandeomvangvanberegeningiseenvariantsamengesteld,waarbijdebelangrijksteberegeningspost (dieopgrasland)totnulisteruggebracht (beregeningsstopop
graslandvariant).
o Heteffectvaneenbepaaldeomvangvanwateraanvoer isbepaaldaande
handvaneenvariantwaarin,inaanvullingopdeaanvoerindereferentiesituatie,allegebiedenzijnopgenomenwaarwateraanvoeren-conserveringaanwezigis,inuitvoeringisofserieusoverwogenwordt.
o Voordebepalingvanheteffectvaneenzekerematevanverondieping
vanpermanentewinningeniseenvariantsamengesteld,waarbijeen
aantalwinningenindediepepakkettenbenedendeformatievanKedichem
Tegelen (pakketten3,4, 5en6)zijnverplaatstnaarhetmiddeldiepe
pakket2.Metdezemiddeldiepevariantwordtbeoogdderegionaal
verspreideeffectenmeteenrelatiefbeperkteomvangvandiepewinningentevervangendooreenbeperktaantallokaleeffectenmeteen
relatiefgroteomvangvanmiddeldiepewinningen.
Intabel1zijndebelangrijkstekenmerkenvandeonderscheidenvarianten
samengevat.

4.Effectenvanonderzochtevariantenvoor grondwaterwinning
DebeschrevenvariantenzijndoorIWACOdoorgerekendm.b.v.hetCentrale
SlenkModel.HetCentraleSlenkmodellevertpertijdstapinformatieover
devolgendegeo-hydrologischegrootheden:
o destijghoogtenindeverschillendewatervoerendepakketten,alsmedein
detoplaag;
o deslootafvoeren (d.i.tertiairedrainage);
o dekwel/infiltratieoverdeafzettingenvanNuenen-leemenKedichemTegelen;
o deafvoerenvanderivierknooppunten;

Tabel1Uitgangspuntenbijverschillendevariantenvoorgrondwaterwinning
Naamvariant

Omschrijving (vanverschillent.o.v.referentie)

DerdeTienjarenplan
variant

Toenamevanpermanentewinningentotinderde
tienjarenplanvoor2000geplandecapaciteit
(toenameca.55miljoenm3/jaar).

Natuurvriendelijke
variant

Toenamevanpermanentewinningenmetca55
miljoenm3/jaar.VerdelingovergebiedCentrale
Slenkzodaniggekozen,datgebiedenmetnatuurwaardenzoveelmogelijkwordenontzien.Tevensis
rekeninggehoudenmetdeeffectenvanbestaande
winningengroterdan5miljoenm3/jaar.Voorhet
overigezijnlokatiesgeselecteerd,diezeer
weiniggevoeligzijnvoor grondwaterstandsdaling
enkwelafname

Vergunningsvariant

Toenamevanpermanentewinningenmetca.55
miljoenm3/jaar.Bijverdelingvanextra
winningenzijneerstbestaandevergunningen
opgevuld.Deoverigeca18miljoenm3/jaaris
ingevuldrekeninghoudendmethetvóórkomenvan
natuurwaarden.

100miljoenm3
variant

Toenamevanpermanentewinningenmetca.100
miljoenm3/jaar.Bijdeinvullingvandeextra
winningenzijneerstdevergunningenopgevuld,
vervolgensiseenaantalnieuwelokatiesuit
denatuurvriendelijkevarianttoegevoegd.De
resterende30miljoenm3/jaarisgesitueerdin
geo-hydrologischminstgevoeligegebied (ruwweg
dedriehoekDenBosch -Eindhoven-Helmond)

Beregeningsstopop
graslandvariant

Permanentewinningenzijngelijkaandieinde
vergunningsvariant.Deberegening ist.o.v.
dereferentie-situatiemetca.80%gereduceerd:
geenberegeningopgras,alleenopbouwland

Wateraanvoer- en
conserveringsvariant

Permanentewinningenzijngelijkaandieinde
vergunningsvariant.Inaanvullingopdeaanvoer
enpeilbeheersing indeeerderdoorgerekende
variantenzijnallegebiedenmeegenomenwaar
stelselsvoorwateraanvoeren-conservering
aanwezigofinuitvoeringzijn.Hetgaathierbij
infeiteomhetoostelijkgedeeltevande
CentraleSlenk(metnameWaterschapDeAa)
aangeziendewateraanvoersituatievanditgebied
totnutoenietindedoorgerekendevariantenis
opgenomen.Hetbetrefteengebiedmeteen
oppervlaktevanca.47.900ha.

VI

Tabel1 Uitgangspuntenbijverschillendevariantenvoorgrondwaterwinning
(vervolg)
Middeldiepevariant

Lokatieenomvangvandepermanentewinningenis
involledigeovereenstemmingmetdevergunningsvariant.Intotaalzo'n48,5miljoenm3/jaaraan
winningenindediepepakkettenbenedendeformatievanKedichem-Tegelen (pakketten3,4,5en6)
zijnverplaatstnaarhetmiddeldiepepakket2.

N.B. Bijeenviertalbestaandepompstations (Aalsterweg,Budel,Bakelse
DijkenVlierden)isinallevariantenrekeninggehoudenmeteen
verplaatsingvantenminsteeendeelvandewinningnaardediepte.
Eenenanderaansluitendbijreedsverleendevergunningenen/of
anticiperendopverwachteontwikkelingen.

Bijdegeo-hydrologischeeffectenvandeonderscheidenvariantenvoor
grondwaterwinning isgekekennaardeeffectenopgrondwaterstanden,kwel
overdeafzettingNuenen-leementertiairedrainage.Veranderingenindeze
groothedenzijninhetonderzoekgehanteerdalsindicatorvoorheteffect
opgrondwaterafhankelijkebelangen.Intabel2isvoordegrondwaterafhankelijkebelangeneenoverzichtgegevenwelkegeo-hydrologischeeffecten
alsindicatorgebruiktzijn.

Tabel2 Overzichtvanrelatietussengeo-hydrologischeffecteneffectop
belangen
Effectop:

Gebruikteindicator:

landbouwopbrengst

grondwaterstandsverlaging

grondwaterafhankelijke
vegetaties

grondwaterstandsverlaging
afnamevankwel

vennen

grondwaterstandsverlaging

bekenenbovenlopen

afnamevantertiairedrainage

Voorzoweldegeo-hydrologischeeffectenalsdeeffectenopbelangenzijn
deeffectensamengevatinkaartenentabellen.Detabellenpresenteren
bijv.hetaantalhectarenvanhetstudiegebied,waareengrondwaterstandsverlagingoptreedttussende10en20cm,ofhetaantalhectarenwaardevollevegetatie,dateenkwelafnamevanmeerdan25%ondergaat.De
tabellenbiedeneendergelijkoverzichtvoorverschillendeklassenvanhet
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beschouwdegeo-hydrologischeffect.Dekaartenlatendeverspreidingzien
vaneenbepaaldeffect;bijv.deknopeninhetCentraleSlenkmodeldie
eengrondwaterstands-verlagingvanmeerdan5cmondergaan.

Eengedetailleerdoverzichtvandeeffectenindevormvankaartjesmet
verspreidingvanbepaaldeeffectenenindevormvantabellenisopgenomen
inbijlageE.Terillustratiezijninhoofdstuk6vanhethoofdrapportde
effectengetoondvoordevergunningsvariant.Tabel3geefteenoverzicht
vandebelangrijksteeffectenindevormvaneenscore-card

5.Evaluatievanvariantenvoor grondwaterwinning
Deonderzochtevariantenkunnenindriegroepenwordeningedeeld:
o Deeerstegroepbestaatuitdevariantenmeteenomvangaanextrawinningenvan55miljoenm3/jaar.HetbetrefthierdeTienjarenplan
variant,deVergunningsvariant,deNatuurvriendelijkevariantende
Middeldiepevariant.Dezelaatstevariantonderscheidtzichalleenvan
deVergunningsvariantdooreenverplaatsingvansommigewinningenvan
dediepepakkettennaarhetmiddeldiepepakket,
o Detweedegroepkentslechtséénvariant,ni.de100miljoenvariant.
o Dederdegroepbestaatuitvariantenmeteenverandering indeberegeningresp.dewateraanvoer.Bijdezevariantenwordtdeverdelingvan
de55miljoenm3/jaara anextrawinningeningevuldovereenkomstigde
vergunningsvariant.

Omvangvanwinningen
Uitdescore-cardblijktdatdeeffectenvandedriegroepenzichminof
meerineenvasteonderlingeverhoudingbewegen.Omditmeerinzichtelijk
temakenzijninfiguur1debelangrijksteeffectenopeenprocentuele
schaalweergegeven,inplaatsvandeabsolutegroothedenvantabel3.Uit
dezegrafiekenblijktdatereenredelijklineairverbandaanwezigis
tussendematevanwinningsuitbreiding endeomvangvanhetveroorzaakte
effect.

Vlll
Tabel 3Score-cardvan de effecten van alle onderzochte varianten
Variant

tien

Effecten

jaren
plan

omvang extra winningen
inmiljoenm3/jaar
geohydrologisch effect
gws daling > 5 cm (ha)
gws daling > 20cm (ha)
afname kwel > 25 % (ha)
omslag infiltratie (ha)
afname tertiaire
drainage > 25% (ha)
omslag infiltratie (ha)
effect landbouwopbrengst
opbrengstafname >4% (ha)
opbrengsttoename>4% (ha)
effect op vegetatie
zeerwaardevolle vegetatiebij kwelafname >10%
-binnenNOP gebied (ha)
-buiten NOP gebied (ha)
totaal
zeerwaardevolle vegetatiebij gws-daling>5cm
-binnenNOP gebied (ha)
-buitenNOP gebied (ha)
totaal
effect op ecologisch
waardevolle wateren
waardevolle vennenbij
gws-daling> 5cm
-binnen NOP gebied (ha)
-buitenNOP gebied (ha)
totaal
waardevolle bekenbij
afname tertiaire
drainage > 10%
-binnenNOP gebied (km)
-buiten NOP gebied (km)
totaal
waardevolle bovenlopen
bij afname tertiaire
drainage > 10%
-binnen NOP gebied (ha)
-buiten NOP gebied (ha)
totaal

vergun- natuur 100
berege- water
middeldiepe
vriende miljoen
nings
nings
d.diivoer
variant lijk
variant stop
variant variant

100

55

55

55

99851
4200
17898

479

75552
3224
13096
1729

76636
7792
10481
1249

11979

11434

0

0

9371
1791

55

55

167291
12393
31909
2170

34535
3075
2965

56281
3273
14986
1951

56016
13938
9422
2158

21275

7939

847

0

15924
6821

9374
1179

1)
1)

2205
2852

3379
2105
5484

3116
1860
4976

3902
2631
6533

0

55

98

98

221

319

4755

2340

3435

7676

4981
2776
7757

4056
2610
6666

3963
2391
6354

8343
3808
12151

4958
2517
7475

4526
1929
6455

3443
1448
4891

11289
5857
17146

2556
3347

3526
1278
4804

162,8
63,5
226,3

144,2
57,9
202,1

139,5
45,7
185,2

350,6
112,2
462,8

140,2
48,0
188,2

136,9
55,6
192,5

80,2
39,0
119,2

55,5
10,0
65,5

47,3

45,7

45,2

36,2

7,0

3,3

7,6

7,6

53,9

52,7

77,8
11,8
89,6

23,6

6,6

26,9

52,8

43,8

1159

1318

1120

3534

491

535

755

494

890
406

1618

1809

1655

4289

581
359
940

1394

459

1888

1296

1)
1)

954
563
1517

791

opm. 1)Geen opbrengstderving resp. -toename berekend vanwege bijkomende effecten
vanberegeningsstop ofwateraanvoer op de landbouwopbrengsten
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Deomvangvandeeffectenblijktvoornamelijkbepaaldtewordendoorde
omvangvandeextrawinningen.Devoordevier '55miljoen'varianten
berekendeeffectenliggenalleindezelfdeordevangrootte.Doorhet
invoerenvaneenberegeningsstopopgrasland,waardoorhetnettoniveau
vanextraonttrekkingenopca.25miljoenm3/jaaruitkomt,treedtglobaal
eenhalveringvaneffectenop.Bijeenniveauaanextrawinningenvan100
miljoenm3/jaarwordendeeffectendaarentegenglobaalverdubbeld.
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Verdelingvanwinningenbijeenniveauvan55miljoenm3/jaarextra
Hoeweldeomvangvandeeffectenprimairbepaaldwordtdoordeomvangaan
extrawinningen,isenigereductie (totca.25%)ineffectenmogelijk
dooreengeschiktekeuzevanlokaties,omvangenwatervoerendepakketten
waargewonnenwordt.Ditwordtverduidelijktdooreenonderlingevergelijkingvandebetreffendevarianten.Uittabel3enfiguur1blijkt,voorde
meestebeschouwdeeffecten,deDerdeTienjarenplanvariantalsongunstigsteendeMiddeldiepevariantalsgunstigstetescoren.

Omvangvanberegening inland-entuinbouw
Deinvloedvandeberegeningisafteleidenuiteenvergelijkingvande
vergunningsvariant inclusiefberegeningmetdevergunningsvariantwaarbij
eenberegeningsstopopgraslandisverondersteld.Dooreenberegeningsstop
opgrasland intevoerenwordthetnettoonttrekkingsniveau teruggebracht
van55miljoennaarca25miljoenm3/jaar.Inenkeledeelgebiedencompenseertdeverminderdeberegeninggrotendeelsdeeffectenvandetoegenomen
grondwateronttrekkingenvoordedrinkwatervoorziening.Eenenander
afhankelijkvandeverdelingvanberegeningenextraonttrekkingenover
hetstudiegebied.

Wateraanvoerenwaterconservering
Eenbelangrijkverschiltussendewateraanvoervariantendeoverige
variantenisheteffectopbelangentengevolgevankwelafnameenafname
tertiairedrainage.Indeoverigevariantenkaneenkwelafnameofafname
vantertiairedrainagewordengezienalseenverdrogendeffectopvegetatieenwaterlopen.Hetpotentiaalverschil tussendieperelagenenhet
freatischsysteemneemtinbestaandekwelgebiedenaftengevolgevan
onttrekkingenindediepte.Indewateraanvoervariantkaneenkwelafname
ofafnamevantertiairedrainagewordengezienalseen'bevochtigend'
effectopvegetatieenwaterlopen,voordiegebiedenwaarwateraanvoer
plaatsvindt.Hetpotentiaalverschiltussendieperelagenenhetfreatisch
systeemneemtinbestaandekwelgebiedenaftengevolgevanwatertoevoer
aandeoppervlakte.Uittabel3isafteleiden,datbijdewateraanvoervariant invergelijkingmetdevergunningsvariantsprakeisvaneenforse
dalingvanhetareaalmetgrondwaterstandsverlagingen. Bovendientreedt
eendalingopindeeffectenopvegetatieenecologischwaardevolle
waterentengevolgevangrondwaterstandsdalingen.Overigensisdeinvloed
vandekwaliteitvanhetaangevoerde (gebiedsvreemde)wateropvegetatie
enwaterlopenindezeregionalestudiebuitenbeschouwinggelaten.
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6.Conclusies
Resultatenvanstudiealsgeheel
Hetbelangrijksteresultaatvanhetonderzoekiseenoverzichtvanverschillendevariantenvangrondwaterwinningendeeffectendaarvanopde
grondwaterafhankelijkebelangenbinnenhetgebiedvandeCentraleSlenk.
Devariantenenhuneffectengeveneenbeeldvandeconsequentiesvaneen
aantalmogelijke invullingenvanhetgrondwaterbeheer.Hetonderzoek
levertdaarmeeeenbijdrageaaneenintegraleafwegingvandewinningsmogelijkhedenvangrondwaterinhetgebiedvandeCentraleSlenk.

Hetonderzoekheeftvoortsmeerinzichtopgeleverdtenaanzienvande
(verschillenin)geo-hydrologischegevoeligheidbinnenhetstudiegebied.
Opgrondvandeuitgevoerdeanalysesisvoortsgeconcludeerd,dathet
grondwatersysteemvandeCentraleSlenkbetrekkelijklineairreageertop
eentoenamevandegrondwaterwinningen.Ookbinnendeonderscheiden
deelgebiedenblijkthetverbandtussentoenamevanwinningeneneffecten
redelijklineairtezijn.

Resultatenopbasisvanvergelijkingvanenkeleonderzochtevarianten
EenonderlingevergelijkingvandeTienjarenplanvariant,deVergunningsvariant,deNatuurvriendelijkevariant,endeMiddeldiepevariantlaat
zien,datdeomvangvandeeffectenopvegetatieenecologischwaardevolle
waterlopenenigszins (totca.25%)kanwordenbeperktdooreengeschikte
keuzevanlokatieenomvangvanwinning.Uiteraardgeldt,datderuimte
vooreendergelijkekeuzesterkafneemtbijeengrotereomvangvande
totalewinningen.DeMiddeldiepevariantlaatziendat,doorhetverplaatsenvaneendeelvandepermanentewinningenvandedieperepakkettennaar
hetmiddeldiepewatervoerendepakket,hettotaleareaaldateffecten
ondervindtaanzienlijkkanwordengereduceerd.Hierstaattegenover,dat
deintensiteitvandeeffectentoeneemt.Uiteraardgeldtvoorts,datbij
verondiepingvanwinningendegrondwaterkwaliteiteerderbedreigdkan
worden.Hieraanisindezestudieverdergeenaandachtgegeven.

VergelijkingvandeuitkomstenvandeVergunningsvariantende'Beregeningsstopopgraslandvariant'laatzien,dateenverminderingvande
beregeningeenvrijeffectievemanierisomdeeffectenvaneentoegenomen
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grondwaterwinningvoordedrinkwatervoorziening tecompenseren.Ditgeldt
inhetbijzondervoordeafnamevandekweloverdeafzettingNuenen-leem.

DeuitkomstenvandeWateraanvoervariantinvergelijkingmetdeVergunningsvariantgevenaan,datwateraanvoer in(eendeelvan)hetgebiedeen
effectievemanierisomdeeffectenvaneentoegenomengrondwaterwinning
voordedrinkwatervoorziening tecompenseren.Kanttekeninghierbijis,dat
demogelijkeecologischeeffectenvandeaanvoervangebiedsvreemdwater
indezeregionalestudiebuitenbeschouwingzijngelaten.

Betrouwbaarheidvanresultaten
Deuitkomstenvanhetonderzoekgevenopregionaleschaalinzichtin
(verschillenin)geschiktheidvoorgrondwaterwinningbinnenhetgebiedvan
deCentraleSlenk.Ditinzichtisgebaseerdopdebestaandekennism.b.t.
dehoedanigheidvanhetgeo-hydrologischsysteem,zoalsgeschematiseerdin
hetregionaalhydrologischmodelvandeCentraleSlenk,alsmedeopdebeschikbarekennism.b.t.hetvóórkomenendegevoeligheidvangrondwaterafhankelijkebelangen.GegevendeopzetenschematisatievanhetCentrale
Slenkmodelmagwordenverwacht,dateffectenopstijghoogteninhet
studiegebiedbeterwordengerepresenteerddaneffectenopkwelendrainage.Tenaanzienvandeeffectenvaneenverminderdekwelopdevegetatie
geldtbovendien,dathetfeitelijkeeffectopdegrondwatersamenstelling
indirectinbeeldisgebrachtdooreenverminderdeomvangvandekwel.

Degeo-hydrologischeschematisatievandebeekdalenendePeelrandbreuk
behoeftvooreennauwkeurigegeo-hydrologischeeffectbepaling indeze
gebiedenenigeverbetering.Lokaalzullenafwijkingenkunnenoptreden
tussenberekendeenwerkelijkegeo-hydrologischeeffecten.Erzijnevenwel
geenduidelijkeaanwijzingenvoorhetoptredenvansystematischeafwijkingen.Gegevendewetvandegroteaantallen (knooppunten)geldtdanook,
datopregionaleschaaldeberekendeverschillentussenvariantenals
significantbeschouwdmogenworden.

1• INLEIDING
1.1Opdrachtenuitvoeringonderzoek
Ditconcepteindrapportbeschrijftderesultatenvandebeleidsanalytische
studienaardewinningsmogelijkhedenvangrondwater inmiddenenoostelijk
Noord-Brabant; inhetbijzonderhetgebiedvandeCentrale Slenk.Opdracht
tothetonderzoekisverleenddoordeProvincieNoord-Brabantbijbriefvan
25oktober1988 (kenmerk41148).
De beleidsanalytische (hoofd)studie is voorafgegaan door een voorstudie
waarineenmethodiekisontwikkeldvoorhetvaststellenvandewinningsmogelijkheden van grondwater, gebaseerd op de te verwachten effecten op
grondwaterafhankelijke belangen. Tevens is in de voorstudie een werkplan
opgesteld voor de hoofdstudie. De resultaten van de voorstudie zijn
vastgelegd ineenrapportvanseptember1988.

Dewerkzaamhedenvandehoofdstudiebestondenineersteaanleguitgegevensverzamelingenmodelontwikkeling.Demodellenengegevenszijnondergebracht
ineenrekeninstrumentariumopbasisvaneengeografischinformatiesysteem.
Metbehulpvandit instrumentarium iseenaantalbelangrijkekenmerkenvan
hetstudiegebiedverkend;ditbetreftzoweldegeo-hydrologischegevoeligheid
vanhetsysteemvoorgrondwaterwinningalsmedehetvóórkomenvangrondwaterafhankelijkebelangen.Medeopgrondvandezeinzichteniseenbeperktaantal
variantenvoorgrondwaterwinninggeanalyseerdengeëvalueerd.Deanalysevan
dezevariantengeeftvoorhetstudiegebied (opregionale schaal)eenbeeld
vandeeffectenvaneenaantalmogelijkealternatievenvoorhetprovinciale
grondwaterbeleid.

Hetbeleidsanalytisch onderzoek isuitgevoerd door een teamvande sector
Waterbeheer en Milieu van het Waterloopkundig Laboratorium | WL. De
uitvoeringvanhetonderzoekisbegeleidvanuithetBureauGrondwatervande
provincie. Doorverschillende instanties zijnbijdragen aanhet onderzoek
geleverd,ondermeer:
o Dienst RNV van de provincie: toelevering van de gegevens vanuit de
vegetatie-karteringendebureaustudienaarhetvóórkomenvanwaardevolle
grondwaterafhankelijkevegetaties inmiddenenoostelijkNoord-Brabant.
o BureauOppervlaktewatervandeprovincie:toeleveringvangegevensm.b.t.
hetvóórkomenendewaardenvanecologischwaardevollewateren,alsmede

gegevens m.b.t. de gebieden waar wateraanvoer wordt overwogen of in
uitvoeringis.
o Staring Centrum (voorheen Stiboka): toeleveringvandigitalebodemkaart
gegevens,alsmedederesultatenvanhetagro-hydrologischonderzoekvoor
middenenoostelijkNoord-Brabant,
o IWACO: uitvoering van berekeningen met het Centrale Slenk model ter
bepalingvan de geo-hydrologische effectenvanverschillende varianten
voorgrondwaterwinning.

De tussentijdse voortgang van het onderzoek is beschreven in een aantal
voortgangsnotitiesenhetinterim-rapportvanmaart1990.Dezevoortgangsnotitiesenhetinterim-rapportzijnbesprokenindeProjectgroepHydrologisch
OnderzoekCentraleSlenk.Indefasevanhetsamenstellenvanvariantenvoor
grondwaterwinningisenkelemalenoverleggeweestmetvertegenwoordigersvan
dewaterleidingbedrijven (WOBenTWM).

1.2Opzetvanhetrapport
In hoofdstuk 2 worden de probleem- en doelstelling van het onderzoek
beschreven.Hetbevatondermeereenkorteschetsvandeproblematiekvanhet
grondwaterbeheer, waaruit de vraagstelling van het onderzoek kan worden
afgeleid.Tevenswordtindithoofdstukdeaanpakvandestudiesamengevat.

Inhoofdstuk3wordtingegaanopdeanalysevanhetgeo-hydrologischsysteem
vande Centrale Slenk.Ditomvat ondermeer eenkortebeschrijvingvanhet
CentraleSlenkmodel:debeschikbareschematisatie,detoepassingsmogelijkhedenenhet soortberekeningsresultaten.Vervolgenswordtnader ingegaanop
hetontwikkeldescreeningsmodelvoordebepalingvande(lokale)geo-hydrologische effecten van potentiële winningen. De uitgangspunten van het
screeningsmodelwordenkorttoegelicht,waarnauitvoerigerwordtstilgestaan
bijdeuitgevoerdeberekeningenendeinterpretatievandeuitkomsten.

Naastdegeo-hydrologischeeffectenzijnvooralvanbelangdeeffectenopde
verschillendegrondwaterafhankelijkebelangen.Hiertoeiseeninventarisatie
vandezebelangenuitgevoerd.Daarbij isgebruik gemaaktvanderesultaten
van het uitgevoerde agro-hydrologisch, vegetatie- en aquatisch ecologisch
onderzoek. Deresultatenvandezeonderzoekingen zijnondergebracht ineen

reken-instrumentarium gebaseerd op het geografisch informatie systeem
ARC/INFO.Inhoofdstuk4wordtnaderingegaanopdeaardvandebetreffende
gegevens, de bewerkingen die hierop zijn uitgevoerd en de uiteindelijke
inhoudvanhetinstrumentarium.Eenbelangrijkeactiviteitinditverbandis
geweestdeopstellingvanthematischekaarten.Dezethematischekaartengeven
een geaggregeerd beeld van het vóórkomen van bepaalde belangen rond
potentiëlelokatiesvangrondwaterwinning.

Inhoofdstuk5wordteenonderverdelingvanhetstudiegebiedindeelgebieden
geïntroduceerd.Dezeonderverdelingismedegebaseerdopdeinzichtenm.b.t.
verschilleningeo-hydrologischegevoeligheidenhetgeconcentreerdvóórkomen
vannatuurwaarden.Tevenswordeninhoofdstuk5deopzetvandereferentiesituatieendeonderzochtevariantenvoorgrondwaterwinningkortbeschreven.

De geo-hydrologische effecten endeeffecten op de grondwaterafhankelijke
belangenvandeonderzochtevariantenkomenaandeordeinhoofdstuk 6.De
evaluatie van de verschillende varianten is opgenomen in hoofdstuk 7.
Tenslottewordeninhoofdstuk 8debelangrijkstebevindingenvandestudie
samengevat.

2. OPZETVAN BELEIDSANALYSE

2.1Probleem- endoelstelling
Schetsvanproblematiekvanhetgrondwaterbeheer
Inhetgrondwaterplan iseenoverzichtopgenomenvandehuidigevraagnaar
grondwater(situatie1985)envandeverwachtetoekomstigevraagnaargrondwater (situatie1995).Ditoverzichtisopgenomenintabel2.1.

Tabel2.1:VraagenaanbodvangrondwateringebiedvanCentraleSlenk
(inmiljoenenm3/jaa^)
'Huidigeentoekomstigevraag'

1985

1995

-waterleidingbedrijven
-industriëlebedrijven
-landbouwberegening
-bronbemaling

159.0
41.4
31
33

170.5
41.4
43
33

264.4

287.9

totaal

Aanbodvangrondwater
(volgensstructuurschema)

251

NB1.Bijdewaterleidingbedrijvenisvoordehuidigesituatiedetoegestane
onttrekking aangegeven. De feitelijke onttrekkingen in 1985 waren
beduidendlager:113.8miljoenm3/jaar.
2.Zoweldeonttrekkingent.b.v.beregeningalsbronbemalingenbetreffen
eengemiddeldeonttrekkingovereenaantaljaren.
3.Hetaanbodvangrondwaterbetreftdewinbaargeachtehoeveelhedenzoals
diezijnopgenomeninhetTweedeStructuurschemaDrink-enIndustriewatervoorziening.

Tabel2.1 laatziendatvoordeopenbarewatervoorziening endeberegening
in de landbouw nog een verdere toeneming van de vraag naar grondwater
verwachtwordt.Voorts leertdevergelijkingvanvraagenaanbod (metalle
beperkingen ervan), dat dewinbaar geachtehoeveelheid volgenshetTweede
StructuurschemainhetgebiedvandeCentraleSlenkoverschredenwordtennog
verderoverschredendreigtteworden.

In hoeverre permanente grondwaterwinningen verantwoordelijk zijn voor de
problematiekvanverdrogingisdoordeprovincienaderonderzocht.Figuur2.1
geeftvoor de geheleprovincieNoord-Brabant eenbeeldvandegrondwater-

standsverlaging,diekanwordentoegeschrevenaanallepermanentewinningen
gezamenlijk.Hetbetreftdeverlagingindegrondwaterstandaanheteindevan
eendrogezomer.HetmodelgebiedvandeCentraleSlenkisineenapartkader
getoond.Uitdefiguurblijkt,datinhetgrootstegedeeltevandeCentrale
Slenkdeverlagingtengevolgevanpermanentewinningen5-30cmbedraagt.
TennoordoostenvanDenBoschenindeonmiddellijkeomgevingvanEindhoven
tredengrotereverlagingenop.

Beleidt.a.v.hetprondwaterbeheer.zoalsvastgelegdinhetGrondwaterplan
Hetbeleidm.b.t.hetgrondwaterbeheer,zoalsvastgelegdinhetgrondwaterplanvanseptember1987,kanalsvolgtwordensamengevat:
o Grondwaterwinningentenbehoevevandeopenbarewatervoorziening,waarvoor
een definitieve vergunning is verleend, worden als volledig afgewogen
beschouwd.Deonttrekkingsdieptekaninverbandmetkwaliteitsoverwegingen
nogwelwordenaangepast.Voorgrondwaterwinningenwaarvooreentijdelijke
vergunning isverleend,zalnogeennadereafwegingplaatsvinden inhet

kadervandevergunningverlening.
o Tenaanzienvandegrondwaterwinningdoordeindustrieishetbeleiderop
gerichtdewinningvoorkoeldoeleinden (thansca.23miljoenm3/jaarin
deCentraleSlenk)terugtedringen.
o Ten aanzien van de grondwaterwinning voor beregening in de land- en
tuinbouw wordthetwenselijk geachtvia aanvoer debeschikbaarheid van
oppervlaktewater voor beregening te vergroten waar dit technisch /
financieel haalbaar is en past binnen het totaal waterhuishoudkundig
beleid.
o Deomvangvandegrondwateronttrekkingen voorbronbemalingvarieertvan
jaar totjaar.Methet grondwaterbeheer kangeen invloedwordenuitgeoefendopdelokatiesenslechtsbeperktopdeomvangvanbronbemalingen.
Inhetkadervandevergunningverleningkunneneisenwordengesteldt.a.v.
hettoepassenvanretourbemalingofanderemaatregelendiedeeffectenvan
onttrekkingenmoetenminimaliseren.

Ontwikkelingeninhetbeleidt.a.v.hetgrondwaterbeheer
Hetbeleidvandeprovincietenaanzienvanhetgrondwaterbeheerontwikkelt
zichbinneneen spanningsveld vanaandeenekant debehoeftegrondwaterwinningen terug te dringen i.v.m. de problematiek van verdroging en de
daarmeesamenhangendeaantastingvannatuurwaardenenaandeanderekantde
behoeftenvanuitdeverschillendewatergebruikersomdegrondwaterwinningen
tehandhavenophethuidigeniveauofnogverder tedoentoenemen.Belangrijke vragen waarop het beleid ten aanzien van het grondwaterbeheer een
antwoordmoetgevenzijnondermeer:
o inhoeverredienenplannenvooruitbreidingvangrondwaterwinningenvoor
deopenbarewatervoorzieninggehonoreerdteworden?;en
o in hoeverre kunnen de bestaande grondwaterwinningen voor beregening
gehandhaafdblijven?.
Hetinditrapportbeschrevenonderzoekbeoogtbijtedragenaandeverdere
ontwikkelingvanhetbeleidt.a.v.hetgrondwaterbeheerdoorvooreenaantal
mogelijkealternatievenvoorhetgrondwaterbeheerdeeffectenopbelangente
analyseren.

Doelstellingenuitgangspuntenvanbeleidsanalytischestudie
De belangen, die door grondwaterwinning worden beïnvloed zijn: land- en
tuinbouw, terrestrisch ecosysteem, aquatisch ecosysteem, enbebouwing. De

effectenvangrondwaterwinningenopdezebelangenhangenmedeafvandeaard
van het oppervlaktewatersysteem (en eventuele veranderingen hierin). In
Figuur2.2iseenschematischoverzichtopgenomenvanderelevantebeïnvloedingen van het grondwatersysteem en de effecten, die ten gevolge hiervan
kunnenoptreden.Daarbijisonderscheidgemaakttussendegeo-hydrologische
effectenendeuiteindelijkeeffectenopbelangen.

Dewinbarehoeveelheid grondwater,zoalsvastgesteld inhet TweedeStructuurschema Drink- en Industriewatervoorziening geeft slechts een globale
indicatievandewinningsmogelijkhedenvangrondwater.Devaststellingvan
dewinbarehoeveelheidberustopbeperkte informatie overhetgeo-hydrologisch systeem en de verschillende grondwaterafhankelijke belangen inhet
gebiedvandeCentraleSlenk.Opverschillendeterreinenisthansaanvullend
onderzoekgedaan;inhetbijzonderzijntenoemen:
o ontwikkelingvanhetCentraleSlenkmodel;
o agro-hydrologischonderzoek;
o vegetatie-onderzoek(inventarisatievanhetvóórkomenenbeoordelingvan
dewaardevangrondwaterafhankelijkevegetatie)
o aquatisch ecologisch onderzoek (inventarisatie van het vóórkomen en
beoordelingvanecologischwaardevollewateren)
Daarnaastisonderzoekuitgevoerdnaardemogelijkhedenvanoppervlaktewater
aanvoer en naar alternatieven voor grondwaterwinning t.b.v. de openbare
watervoorziening. De resultatenvan de genoemde onderzoekingen biedeneen
veelbeterebasisvooreennadereonderbouwingvandewinningsmogelijkheden,
namelijkgebaseerdopdeteverwachteneffectenvangrondwaterwinningopde
betrokkenbelangen.

Het doel van de onderhavige beleidsanalytische studie is dan ook het
vaststellenvandewinningsmogelijkhedenvangrondwaterinhetgebiedvande
CentraleSlenk,gebaseerdopdeteverwachteneffectenvangrondwaterwinning
opdebetrokkenbelangen.Bijdeopzetenuitvoeringvanhetbeleidsanalytisch onderzoek geldt alsuitgangspunt, dat zoveel mogelijk gebruikwordt
gemaaktvandebeschikbaregegevensuitreedsuitgevoerdeonderzoekingen.Het
accentvanhetbeleidsanalytischonderzoekligtdaarmeeopdeintegratievan
deuitkomstenvandezeonderzoeken,metalsdoeldeeffectenopbelangente
bepalenvooreenaantalmogelijkeuitwerkingenvanhetgrondwaterbeheer.
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figuur2.2Overzicht(geo)hydrologischsysteemmetbeïnvloedingeneneffecten

Gebruikvanderesultatenvandebeleidsanalytischstudie
Bijhetvaststellenvandewinningsmogelijkhedenvangrondwaterbinnenhet
gebiedvandeCentraleSlenkzijninfeitetweeafwegingenaandeorde:
Hetbepalenvan de optimale ruimtelijkeverdelingvan dewinningenbij
verschillendeniveaustenaanzienvandetotalegrondwaterwinningenbij
verschillende situaties ten aanzien van beregening en aanvoer van
oppervlaktewater.Hetgaathierbijomeenafwegingvanbelangenbinnenhet
gebiedvandeCentraleSlenk.
Hetbepalenvandeoptimaleomvangvandetotalegrondwaterwinning.Deze
afweging geldt voor geheel Midden- en Oost-Brabant. In deze afweging
moetennaastdeeffectenvangrondwaterwinningtevenswordenbetrokkende
ontwikkeling indevraag naar grondwater,de relaties met aangrenzende
gebieden, en de mogelijkheden en effecten van alternatieven voor
grondwaterwinning.

De onderhavige studie richt zich met name op de eerste afweging. Het
resultaatvandestudieiseenoverzichtvanverschillendevariantenm.b.t.
dewinningvangrondwaterendeeffectendaarvanopdeverschillendebelangen
binnenhetgebiedvandeCentrale Slenk.Hetonderhavigebeleidsanalytisch
onderzoek levert daarmeebelangrijke bouwstenen tenbehoeve van de tweede
afweging. Figuur 2.3 geeft schematisch aan, hoe de resultaten van het
onderhavige onderzoek kunnen worden benut ten behoeve van een integrale
afwegingvan dewinningsmogelijkheden van grondwater inhet gebiedvande
CentraleSlenk.

2.2Aanpakvandestudie
Deaanpakvandestudiekanwordenonderverdeeld ineenaantalstappen(zie
ookfiguur2.4):

I. Ontwikkelenvanthematischekaarten
Indeze stapworden thematische kaarten ontwikkeld waarop de geschiktheid
voor grondwaterwinning is weergegeven, beoordeeld volgens verschillende
criteria.De criteriahebbenbetrekking op degevoeligheid vanhet gebied
voor grondwaterstandsdaling enafnamevankwel tengevolgevangrondwaterwinningresp.ophetvóórkomenvangrondwaterafhankelijkebelangen.
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prognose
waterbehoefte
V

keuze van
grondwater
variant

behoefte aan

=£> alternatieven voor

grondwaterwinning

keuze t.a.v. levering
van grondwater over
gebiedsgrenzen

V

keuze van
alternatieven voor
grondwaterwinning

J
samenstellen van verschillende beleidsalternatieven
(kombinaties van grondwater varianten en alternatieven voor
grondwaterwinning)

l
effektbepaling per beleidsalternatief(samenvoegen van effekten)

integrale afweging van beleidsalternatieven (op basisvan
totaal overzicht effekten)

Figuur 2.3

Methodiek voor vaststellen van winningsmogelijkheden
van grondwater

Gebruikmakendvaneeneenvoudiggrondwatermodel (screeningsmodel)zijnmet
behulpvandemethodevanhetwandelendpompstationde"lokale"geo-hydrologischeeffectenvaneenpermanentewinninginkaartgebracht.Deschematisatievanhet screeningsmodel enderandvoorwaardenzijnafgeleid/ontleend
aan het Centrale Slenk model. Op grond hiervan kunnen verschillen in
gevoeligheidvanhetgebiedvoorgrondwaterwinninginkaartwordengebracht.
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Gegevens m . b . t . het vóórkomen en de waarde van

grondwaterafhankelijke

belangen z i j n geïnventariseerd en opgenomen in een geografisch informatie
systeem. Met behulp van deze gegevens i s een a a n t a l thematische kaarten
ontwikkeld; ondermeer m.b.t. het vóórkomen van natuurwaarden binnen het
invloedsgebied van p o t e n t i ë l e winningen.

samenstellen t h e m a t i s c h e kaarten
geschiktheid p e r m a n e n t e grondwaterwinning
(per kriterium)

l
samenstellen varianten voor grondwaterwinning
• omvang en verdeling van p e r m a n e n t e winningen

4> • omvang van beregening

• omvang van wateraanvoer
herhalen voor
verschillende
niveau's en
verdelingen p e r m a n e n t e
grondwaterwinning,
beregening en
aanvoer van
oppervlaktewater

V

effektbepaling voor
variant grondwaterwinning
(m.b.v. geohydrologisch model)
V

samenstellen van scorecard
m e t varianten grondwaterwinning en

hun

effekten

>1

evaluatie van

varianten

• samenhang

tussen effekten
en omvang t o t a l e winning
• voor— en nadelen
van
t
onderzochte vanan e n
voor grondwaterwinning

onttrekking
Figuur 2.4

Stappen in de analyse van varianten voor
grondwaterwinning in het gebied van de Centrale Slenk

12
II. Analysevanvariantenvoor grondwaterwinning
Bij de analyse van varianten voor grondwaterwinning gaat het om het
samenstellenvaneenbeperktaantalrelevantevarianten,hetbepalenvande
effectenvandezevarianten,enhetopstellenvanoverzichtenvandeeffecten
vandeonderzochtevarianten.

a.Samenstellenvanvariantenvoorgrondwaterwinning:devariabelenhierbij
zijn de omvang van de ("nieuwe")permanente winningen en de verdeling
ervanoverhet gebiedendewatervoerendepakketten,de intensiteitvan
beregening inde land- en tuinbouw,endemogelijkheid totaanvoervan
oppervlaktewater.
b.Gedetailleerde effectbepaling op basis van berekende veranderingen in
grondwaterstand,kwelendrainage.Dezegeo-hydrologischeeffectenworden
vastgesteld m.b.v.het Centrale SlenkModel.Op grondvandeberekende
geo-hydrologischeeffectenkunnendeeffectenopdenatuurwaardenende
landbouwopbrengst worden bepaald.

Bij de bepaling van effecten is

aandacht gegeven aan de totale omvang van de effecten alsmede aan de
verspreidingervanoverhetstudiegebied.
c.Samenstellenvan score-cards,waarinvoordegeanalyseerdevariantende
effectenopdeverschillendebelangenwordensamengevat.

III.Evaluatievanvariantenvoorgrondwaterwinning.
Indeevaluatievandevariantenwordenverschillendeafwegingenm.b.t.het
grondwaterbeheernadergeanalyseerd. Hetbetreftondermeer:
o de wijze waarop en de mate waarin de effecten van grondwaterwinning
afhankelijkzijnvandeomvangvandetotalepermanentegrondwaterwinning
endeinvalshoekdieisgehanteerdbijhetverdelenvandewinningenover
hetstudiegebiedendewatervoerendepakketten;en
o de invloed van grondwaterwinning ten behoeve van beregening op de
winningsmogelijkhedenvoorpermanentewinningen.
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3. ANALYSEGEO-HYDROLOGISCHSYSTEEMCENTRALESLENK
3.1Inleiding
Voordeanalysevanhetgeo-hydrologischsysteem,eninhetbijzondervoor
debepalingvandegeo-hydrologischeeffectenvangrondwaterwinning, isin
hetonderzoekgebruikgemaaktvaneentweetalgeo-hydrologischemodellen:
o het Centrale Slenk model, een door IWACO ontwikkeld regionaal geohydrologischmodelvoordeCentraleSlenk;en
o hetzogehetenscreeningsmodel,eendoorWLontwikkeldmodelomdegevolgen
indedirecteomgevingvaneen(potentiële)winningtebepalen.
HetCentraleSlenkmodelisinhetkadervanhetonderzoektoegepastvoorhet
doorrekenen van eenbeperkt aantalvariantenvoor grondwaterwinning. Deze
toepassingenwordeninhoofdstuk6verderbesproken.Hetscreeningsmodelis
gebruikttenbehoevevanhetverkennenvandegeo-hydrologischegevoeligheid
vanhet gebied.Hiertoe zijnvoor eengroot aantalpotentiële lokatiesde
'lokale'geo-hydrologischeeffectenvanpermanentegrondwaterwinningbepaald.

In par. 3.2 wordt kort ingegaan op de belangrijkste kenmerken van het
Centrale Slenk model; in het bijzonder de gehanteerde geo-hydrologische
schematisatie van het studiegebied. Vervolgens wordt in par. 3.3 nader
ingegaanopdeopzetvanhetscreeningsmodelendeuitgevoerdeberekeningen,
enwordendeverkregenresultatentoegelicht.

3.2CentraleSlenkmodel
Het Centrale Slenkmodel iseenregionaal geo-hydrologischmodel.Methet
modelkaninstationairwordengerekend;tevensisinhetmodeldeinteractie
tussen grond- en oppervlaktewater opgenomen.Deze eigenschappen makenhet
modelgeschiktomdegeo-hydrologischeeffectenteberekenenvanpermanente
enniet-permanentegrondwaterwinningenalsmedevanwateraanvoerenwaterconservering.Indezeparagraafwordtdegeo-hydrologischeschematisatievanhet
studiegebied, zoals die is opgenomen in het Centrale Slenk model, kort
toegelicht.Daarbijkomenaandeordedeopbouw inwatervoerende pakketten
enscheidendelagen,hetoppervlaktewatersysteem enhettopsysteem.
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Watervoerendepakkettenenscheidendelagen
De ondergrond is geschematiseerd tot 6watervoerende pakketten gescheiden
door5slecht-doorlatende lagen.InhetmodelishetgebiedvandeCentrale
Slenkgeschematiseerd totruim1800driehoekigeelementen,opgespannendoor
989knopen.Omeenindruktegevenvandegeo-hydrologischeeigenschappenvan
hetstudiegebied isintabel3.1eenoverzichtgepresenteerdvandewaarden
van de doorlaatfactor, het doorlaatvermogen en verticale hydraulische
weerstand (k,kDen c). Indefiguren3.1 t/m 3.8 iseenoverzichtgegeven
vanderuimtelijke spreidingvandec-waardenvanslecht-doorlatende lagen
2t/m5,alsmededekD-waardenvandewatervoerendepakketten3t/m6.

Tabel3.1Oppervlakte-gemiddeldeparameterwaardenuitCentraleSlenkmodel
Parameter
ki

kD2
kD3
kD,
kD5
kD6
c

Eenheid
m/d
m2/d
m2/d
m2/d
m2/d
m2/d

i

c

2

C

3

c

4

c

5

d
d
d
d
d

Min

Max

13
1542
660
304
495
772

5
1
10
10
10
10

50
2500
1000
1000
1000
2000

193
8065
3054
15320
4939

26
100
100
100
100

1429
35000
25000
50000
25000

Gem.

Oppervlaktewatersysteem
Hetoppervlaktewatersysteem isingedeeldindrieklassen,teweten:
o hetstelselvanprimaireensecundairewatergangen.Hetbetreftdegrote
rivieren, kanalen en beken. Deze zijn in het model als rivierknopen
opgenomen. Het peil van deze watergangen is tijdsafhankelijk. De
oppervlaktewater afvoer wordt berekend op basis van het peilverschil
tussenoppervlaktewater engrondwater.
o hetstelselvantertiairewatergangen.Hetbetreftdekleinerewatergangen
dieinhetmodelzijnopgenomenviastijghoogte-afvoerrelaties. Eris
nog onderscheid gemaakt tussen slotenmet peilbeheer en droogvallende
sloten.Bijslotenmetpeilbeheerkanwaterinfiltrerenalshetslootpeil
hogerisdandegrondwaterstand.
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Topsysteem
In een beperkt deel van het onderzoeksgebied komt bovenop het eerste
modelpakket nog een deklaag voor. In de schematisatie isvoor het gehele
gebied

een topsysteem bovenop het freatische pakket gedefinieerd. Het

oppervlaktewater en het freatische grondwater (het bovenste modelpakket)
staaninwisselwerkingmetdittopsysteem.Ervindtgeenhorizontalestroming
plaatsdoorhettopsysteem.

Tussenhettopsysteemendefreatischelaagbevindtzicheenweerstand.Voor
gebiedenwaardedeklaagontbreekt isdeweerstandvanhettopsysteemzeer
laag gekozen,zodathet eerstemodelpakket overeenkomt methet freatische
grondwater.Waardedeklaagwelvoorkomtisdeweerstandgroter,enishet
eerstemodelpakketinfeitenietfreatischmeer.Hettopsysteemontvangtde
nuttige neerslag en verdeelt deze over het eerste modelpakket en het
oppervlaktewater, in een verhouding die omgekeerd evenredig is met de
weerstandenvanhetdrainagestelselenhettopsysteem.

Enkeleopmerkingenm.b.t.degeo-hydrologischeschematisatie
Hetstelselvanprimaireensecundairewatergangenomvatnaastderivieren
MaasenWaalalleendegroterekanalenenbeken.Eenvrijgrootaantalbeken
isnietopgenomeninhetstelselvanprimaireensecundairewatergangen,maar
is verdisconteerd in het stelsel van tertiaire watergangen, dat wel
gebiedsdekkkend is.Voorveelbekenisdusalleenviadetertiairedrainage
eenindruktekrijgenvanheteffectopdebeekafvoeren.

Hoewelhetmodeleengrootaantalknooppuntenkent,isdenetwerkconfiguratiemeergerichtgeweestophetgoedbeschrijvenvandestijghoogten inde
verschillende watervoerende pakketten dan op het precies beschrijven van
kwelstromen en afvoeren van oppervlaktewater. Een en ander is vanuit de
ontstaansgeschiedenis van het model en de grootte van het modelgebied
alleszinsbegrijpelijk.Hetbetekentwel,dathetmodeltenaanzienvankwel
enoppervlaktewater afvoeropeenaantalplaatsenminderruimtelijkdetail
biedt dan voor bepaalde toepassingen (ook voor de huidige) wenselijk is
gebleken. De uitkomsten van het model dienen dan ook geïnterpreteerd te
wordenopeenregionaleschaal.
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3.3 Screeningsmodel
Het screeningsmodel is een eenvoudig, van het pakket GROMULA afgeleid,
grondwatermodelgerichtophetbepalenvandegeo-hydrologischeeffectenin
deonmiddellijke omgevingvaneenpermanentegrondwaterwinning.Metbehulp
vanhetmodelzijnvooreengrootaantalpotentiëlelokatiesvangrondwaterwinning degeo-hydrologischeeffecteninkaartgebracht.Indezeparagraaf
wordtnader ingegaanopdeopzetvanhetscreeningsmodel endeuitgevoerde
berekeningen. Daarbij komen aan de orde de lokaties en omvang van de te
onderzoekenwinningen,devormengroottevanhetnetwerk,debepalingvan
de invoerparameters enrandvoorwaarden enderesultatenvandeuitgevoerde
berekeningen.

Lokatiesenomvangvanwinningen
Tenaanzienvandeonderzochte lokatiesendeomvangvandewinningenzijn
devolgendeuitgangspuntengehanteerd.
o Overhet studiegebied iseenrastervan 5x5km gelegd, zodanig datde
rasterpunten samenvallen met de rasterpuntenvan dekm-lijnenvanhet
rijksdriehoeknetwerk,endateenzogrootmogelijkaantalpuntenbinnen
hetgebiedvandeCentraleSlenkvalt.Opdeknooppuntenvanhetraster
wordteenpotentiëlewinninggeplaatst.Figuur3.9geefteenoverzichtvan
deonderzochtelokaties.
o Perlokatieisdeomvangendedieptevandewinninggevarieerd.Erzijn
twee situaties doorgerekend: een onttrekking van 2.5 miljoen m3/jaar
onttrokkenuitdemodelpakketten3en4,eneenonttrekkingvan5miljoen
m3/jaaronttrokkenuitdepakketten5en6.

Vormengroottevanhetnetwerk
Het ontwikkelde screeningsmodel is gebaseerd op de methode van eindige
elementen.Degebruikteelementenzijnvierzijdig(enlineair),metconstante
geo-hydrologischeparametersperelement.Degebruikteconfiguratieheeftde
vormvaneen 'spinneweb',enbestaatuit36elementen,opgespannendoor41
knooppunten (zie figuur 3.10) .Rond de onttrekking (gesitueerd in het
middelste knooppunt) is de verfijning van het netwerk het grootst; naar
buitentoewordtdezekleiner.Voordeonttrekkingenvan2.5miljoenm3/jaar
iseennetwerkmeteenstraalvan5kmaangehouden;voordeonttrekkingenvan
5miljoenm3/jaaruitdepakketten5en6iseenstraalvan10kmgehanteerd.
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BepalingvanInvoerparametersenrandvoorwaarden
Dewaardenvandegeo-hydrologischeinvoerparametersvoordeelementenvan
hetscreeningsmodelzijnontleendaandewaardenvoordeknooppuntenvanhet
Centrale Slenk model. De interactie tussen het stelsel van primaire en
secundairewatergangen enhet freatische grondwater isomgewerkt naareen
gebiedsgemiddelde relatie,zodatalledrainagestelsels opeenzelfdemanier
gesimuleerd worden in het screeningsmodel. De randvoorwaarden voor het
screeningsmodel(deopteleggenstijghoogtenopdemodelrandendebestaande
onttrekkingen uit de verschillende watervoerende lagen) zijn eveneens
afgeleiduitdeschematisatievanhetCentraleSlenkmodel.

Uitgevoerdeberekeningen
Methetscreeningsmodelzijndevolgendeberekeningenuitgevoerd:
o dereferentie-situatie,d.i.desituatiezonderextraonttrekkingen,voor
zoweleenstraalvanhet 'spinneweb'van5als10km;
o de situatie met een extra onttrekking van 2.5 miljoen m3/jaar uit de
pakketten3en4,vooreenstraalvan5km;en
o de situatie met een extra onttrekking van 5 miljoen m3/jaar uit de
pakketten5en6,vooreenstraalvan10km.
Voordezesituatiesiseenstationairewintersituatiedoorgerekend,gevolgd
dooreenniet-stationairezomersituatie.
Deberekeningsuitkomstenvoordeonderzochtesituatieszijnperlokatienader
bewerkttotdevolgenderesultatenperknooppuntvanhet'spinneweb':
o deverlagingvandefreatischegrondwaterstand;
o deverminderingvandekwelvanheteerstewatervoerendpakketnaarhet
freatischpakket;en
o deafnamevandedrainaget.g.v.degeïntroduceerdewinning.

De berekende verlaging van de freatische grondwaterstand is voor de
onderzochte lokaties getoond inde figuren 3.11 t/m 3.14. Infig. 3.11 en
3.12 deverlagingent.g.v.dewinningvan2.5eninfig.3.13en3.14van5
miljoenm3/jaar.Iedervierkantjeindezefigurenrepresenteertheteffectvan
eenwinning op eenbepaalde lokatie.De gepresenteerde verlagingenhebben
betrekkingophetmiddelpuntvanhet 'spinneweb',knooppunt1(fig.3.11en
3.13) resp.op dederdering:hetgemiddeldevandeknooppunten 18 t/m25
(fig.3.12 en 3.14). Ziefiguur 3.10voordepositievandegepresenteerde
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verlagingenbinnenhet 'spinneweb'.
Defigurenlatenzien,datbijgrondwaterwinninginhetgrootstegedeeltevan
deCentraleSlenkdefreatischeverlagingeninhetcentrumvanhet'spinneweb'minderdan5cmbedragen;ineenbelangrijkdeelzelfsminderdan1cm.
Grotereverlagingen,totmeerdan10cm,tredenopbijgrondwaterwinningin
hetzuidwestenvanhetgebiedenineensmallerandinhetnoordoosten.De
grotereverlagingeninhetzuidwestenlatenzichverklarendoordegeringere
c-waardeninditgedeeltevanhetstudiegebied (ziedefiguren3.1t/m3.4).
Voordesmallerandinhetnoordoostenisereenandereverklaring.Hierzijn
de c-waarden zeerhoog,waardoor een geringeverlagingverwacht zoumogen
worden. Echter dekD-waardenvan dewatervoerende pakkettenwaaruitwordt
onttrokkenzijnerglaag.Omvoldoendetoestromingtekrijgenisduseenveel
sterkerepotentiaalverlagingterplaatsevandewinningnodig.Dezesterkere
verlaging plant zich naar boven toe voort, zodanig dat een freatische
verlagingvanmeerdan5cmresulteert.

Deberekeningsresultatengevenaan,datde'lokale'effectenvanindividuele
winningenvoorhet grootstegedeeltevandeCentrale Slenkmarginaalzijn.
Eerstbij een regionale beschouwingvanmeerdere winningen tegelijkertijd
zijnmeersignificanteeffectenteverwachten.Zoalsinhetinterim-rapport
isaangegeventradbijeenaantallokatiesnogtoestromingoverderandop.
De consequentie hiervan is (zieookhet interimrapport),datdeberekende
grondwaterstandsverlagingenenigszinsonderschatzijn.Hiermeedientbijde
interpretatievandeberekeningsresultatenrekeningtewordengehouden.

Zoals aangegeven in de figuren 3.11 t/m 3.14 is de differentiatie van
grondwaterstandsverlagingen in het centrale gedeelte van het gebied zeer
gering.Daaromiservanafgezienomdeeffectenopkwelendrainage,dieeen
afgeleidezijnvandegepresenteerdepotentiaalveranderingen,tepresenteren.

19
dagen)
<=500
500 -1000
000 - 2000
2000 - 5000
5000 - 10000
> 10000

Figuur:3.)

C3 (dagen'
<=500
500 -1000
1000 - 2000
2000 - 5000
5000 - 10000
> 10000

Figuur:3.2

20

C4 ( d a g e nI
<=1 0 0 0
1000 - 2000
2000 - 5000
5000 - 10000
0000 - 2500{
> 25000

Figuur: 3.3

dagen)
<= 5 0 0

500 -1000
1000 - 2000
2000 - 5000
5000 - 10000
> 10000

Figuur: 3.4

21

Figuur: 3.5

Figuur: 3.6
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Figuur: 3.7
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eROKDVATERSTANDSVERLAGING
op bet middelpunt «on bet »«turk meteenstrooi «on 5km
«oor eenonttrekking «on2.5 miljoen m3/jeor »it loog 3 - 4

Figuur: 3.11

GR0ND1ATERSTANDSVERLAGIKG

Figuur: 3.12

«oor de derde ring «onhet netoerk met een strooi «on 5km
«oor eenonttrekking «on2.5 miljoen m3/joor uit loog 3-4
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Figuur: 3.13
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GRONDIATERSTANDSVERLAGING
«oor de derde ring «onhet netierk meteenstrooi «on10 km
«oor eenonttrekking «on5 miljoen m3/joor uit loog 5-6
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4. INVENTARISATIE (GRONDWATERAFHANKELIJKE')BELANGENENASPECTEN

4.1 Inleiding
Indithoofdstukwordtbeknoptingegaanopdeaardvandeverzameldegegevens
m.b.t.hetvóórkomenvangrondwaterafhankelijkebelangen,debewerkingendie
hierop zijn uitgevoerd en de bestanden die uiteindelijk zijn opgebouwd.
Daarbijwordtonderscheidgemaakttussenhetagro-hydrologischonderzoek(par
4.2),hetvegetatieonderzoek(par4.3)enhetaquatischecologischonderzoek
(par4.4).Inpar4.5wordtkortingegaanopdeoverigegegevens:ondermeer
lokaties van bodemverontreiniging, digitale informatie ten aanzien van
gemeentegrenzen,vaarwegen,e.d.

Deverzamelde gegevens zijn opgenomen ineen instrumentarium gebaseerdop
hetgeografisch informatiesysteemARC/INFO.Eenoverzichtvanderelevante
bestandenvanhetinstrumentarium isopgenomeninbijlageA.
N.B. De betreffende bestanden worden aan het eind van het onderzoek
overgedragenaandeprovincie.

Debelangrijksteinformatievanuitdegenoemdeonderzoekenisgepresenteerd
ineenaantalbasiskaartenmeteenschaal1:100.000voorgeheelmiddenen
oostelijkNoord-Brabant.Debasiskaartenbestaanuittweedelen:éénvoorhet
westelijkenéénvoorhetoostelijkgedeeltevanhetgebied.Dekaartenzijn
als transparant aan de provincie ter beschikking gesteld. Fotografische
verkleiningenvandezebasiskaartentotA4-formaatzijnalsbijlageCbijdit
rapportopgenomen.

Daarnaastzijnmetbehulpvandezegegevensthematischekaartensamengesteld,
gebaseerdophetvóórkomenvaneenbelangbinneneenzekergebied rondeen
potentiële winning. De kaarten geven een indruk van de verschillen in
geschiktheid voor grondwaterwinning beoordeeld vanuit de verschillende
grondwaterafhankelijke belangen. De kaarten worden in par. 4.6 nader
toegelicht.

4.2Agro-hvdrologischonderzoek

Aardvangegevens
Door Stiboka (thans Staring Centrum) is een agro-hydrologisch onderzoek

27
uitgevoerd voor midden en oostelijk Noord-Brabant. De resultaten van dit
onderzoekzijnopgenomen inhet instrumentarium.Het instrumentarium omvat
vanuitditonderzoekdevolgendeinformatie:
o Debegrenzingenvandebodemeenhedenvandebodemkaart(indigitalevorm).
Eenbodemeenheidisdaarbijgedefinieerdalseenuniekecombinatievaneen
bodemtypeeneengrondwatertrap.Aaneenbodemeenheid iseenrekennummer
toegekend, dat verwijst naar een bestand waarin per bodemeenheid
informatieovereenaantalkarakteristiekenisopgeslagen.
o Devochttekortenenrelatieveopbrengstbijeengrondwaterstandverlaging
van resp.0, 10,25,50en 100cm. Deze informatie isper rekennummer
opgeslagen ineen aantal bestanden. Bij de relatieve opbrengst wordt
onderscheidgemaakttusseneenopbrengstdervingdoortoegenomenvochttekorteneenopbrengstvermeerdering doorafgenomenwateroverlast.

Uitgevoerdebewerkingen
Bijdeinvoeringvandetoegeleverdegegevensinhetinstrumentariumzijnde
volgendebewerkingenuitgevoerd:
o Het ontvangen digitale bestand is opgeschoond, o.a. zijn overbodige
dataveldengeëlimineerd,
o Debegrenzingenvanbosgebiedenenbodemeenhedensluitennietpreciesaan,
waardoorbijpresentatievaneenoverlayvanbeidezogenaamde 'spaghettisliertjes'ontstaan.Eendeelvandeze'sliertjes'isverwijderd,waardit
eenvoudigmogelijkwas.

Basiskaart 'opbrengstverandering tengevolgevangrondwaterstandsverlaging'
Metbehulpvandeverzamelde gegevens iseenbasiskaartopgesteldvoorhet
gehele studiegebied, waarin per bodemeenheid de opbrengstverandering is
gepresenteerd van een permanente grondwaterstandsverlaging van 25 cm. De
opbrengstverandering betrefthet cumulatieve effectvan opbrengstdepressie
door toegenomen vochttekort alsmede opbrengsttoename door verminderde
wateroverlast.Enkeleopmerkingennaaraanleidingvandebasiskaart:
o Demeestebodemeenhedenmeteenrelatiefgrote opbrengstdervingblijken
te zijn gelegen in het noordelijke gedeelte van het studiegebied. De
gebiedenmeteenopbrengsttoename doorverminderdewateroverlast liggen
voornamelijk inhetoostelijkgedeeltevanhetstudiegebied.
o Eentweetalkaartbladengeefteenafwijkendbeeldtezientenopzichtevan
derest.Kaartblad52Westisgereviseerdengeeftzeerabrupteovergangen
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tezienmetdeaangrenzendekaartbladen.Klaarblijkelijkishetkaartblad
gereviseerdzondertelettenopdeaansluitingmetdekaartvlakjesvande
aangrenzendekaartbladen.Kaartblad51Oostspringteruitindezin,dat
dithet enige kaartblad iswaar de opbrengstderving nergens de 4 %te
bovengaat.

4.3Vegetatieonderzoek

Aardvangegevens
Door de provincie is een onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van
waardevollegrondwaterafhankelijkevegetaties inmiddenenoostelijkNoordBrabant.Hetstudiegebiedisdaartoeonderverdeeldinkaartvlakken,diezijn
gebaseerdopdebodemkaart.Inverbandmetverschilleninbegroeiingstypeis
eenaantalkaartvlakkennogopgesplitstinmeerderevlakken.
Inhet onderzoek iseenvegetatiekartering uitgevoerdvan opvoorhandals
'nat'ingeschatte gebieden.Hierbinnenzijnalleendevoorafalswaardevol
aangemerktevegetatietypenenplantensoortengekarteerd.Vooreendeelvan
hetstudiegebiedontbrakentijdenmiddelenomeenkarteringuittevoeren;
voordezegebiedenisdeinventarisatieenwaarderingvanhetvóórkomenvan
vegetatiegebaseerdopeenbureaustudie.Voorachtergrondentenaanzienvan
demethodiekvankarterenenwaarderenwordtverwezennaarhetrapportvan
deprovincieoverhetvegetatieonderzoek.

De resultaten van het vegetatie onderzoek zijn samengevat in een zestal
kaartenc.q.databestanden:
1. 'Potenties voor grondwaterafhankelijke natuurwaarden'.Dezekaartgeeft
informatieoverplaatsenwaargrondwaterafhankelijkenatuurwaardenkunnen
voorkomen, gebaseerd op abiotische kenmerken (grondwaterstand en
trofiegraadvandebodem).
2. 'Roestverschijnselenenstagnerendelagen'.Dezekaartgeeftaanvullende
informatiebijkaart1.
3. 'Waardevollegrondwaterafhankelijkevegetaties'.Dezekaartisgebaseerd
opdewaarderingvanwaardevollevlak- enlijnelementenvaninhetveld
gekarteerdekaartvlakken.
4. 'Kwetsbaarheidvoor grondwaterstandsdaling'.Dezekaart isgebaseerdop
dekarteringvangrondwaterafhankelijkeaandachtssoorten.
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5. 'WaarderingvolgensNOP-methodiekopgrondvansoortskartering'.
6. 'Waardevolle grondwaterafhankelijkevegetaties opgrondvanliteratuur.
Deze kaart is gebaseerd op een bureaustudie van de niet in het veld
gekarteerdekaartvlakken.
Delegendavandezekaartenc.q.bestanden,d.w.z.deverschillendeklassen
diezijnonderscheiden,zijnweergegeveninbijlageA.

Uitgevoerdebewerkingen
Om de toegeleverde gegevens (bestanden+vlakkenkaart) tekunnen invoeren
inhetinstrumentariumzijndevolgendebewerkingenuitgevoerd:
o Allereerstiseenrelatiegelegdtussendeonderscheidenkaartvlakjesen
hetkaartvlaknummer,datisopgenomenindeverschillendebestanden.Voor
devlakkenkaartindigitalevormisdaarbijuitgegaanvandekaartuithet
agro-hydrologischonderzoek. Opgrondvanverschilleninbegroeiingstype
moest een groot aantal van deze eenheden nog worden opgesplitst.Deze
begrenzingenzijnaanvullendgedigitaliseerd,
o In een aantal gevallen, met name nabij de bebouwde kom van stedelijk
gebied, verschillen de begrenzingen van de bodemkaart en die van de
vlakkenkaart van het vegetatie onderzoek. Wanneer het relatief grote
verschillenbetrofzijndezebegrenzingenaanvullendgedigitaliseerd,
o Vooréénkaartblad (52West)isinhetvegetatieonderzoekuitgegaanvan
eenoudereversievandebodemkaart.Inhetagro-hydrologischonderzoek
isgewerktmeteengereviseerdeversie.Deoudeendegereviseerdekaart
vertonen groteverschillen, zodanig datvoor hetbetreffende kaartblad
allebegrenzingenaanvullendgedigitaliseerdzijn.

Basiskaarten 'waardenvangrondwaterafhankelijkevegetatie'
Metbehulp van deverzamelde gegevens iseen tweetalbasiskaarten gemaakt
voorhetgehelestudiegebied.Eén,waarindepotentiesvoorgrondwaterafhankelijkenatuurwaardenzijnweergegeven (kaart 1), enéénwaarbijdeactuele
waardenvangrondwaterafhankelijke vegetatie zijnweergegevenopgrondvan
veldkarteringenbureaustudie (combinatievandekaarten3en6).

Dekaart met potenties voor grondwaterafhankelijke natuurwaarden laathet
volgendebeeldzien:
o Hogetotzeerhogepotentieskomenzeerverspreidoverhetstudiegebied
voor.AlleeninhetgebiedtussenTilburgenDenBosch,tussenDenBosch
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enEindhovenenhetgebieddirecttenwestenenzuidenvanEindhovenkomen
hogetotzeerhogepotentiesrelatiefspaarzaamvoor.
o Concentraties (d.w.z. grotere aaneengesloten gebieden) met zeer hoge
potentiewordenaangetroffeninhetuiterstewestenenhetzuid-oostenvan
hetstudiegebied,alsmedelangseengedeeltevandePeelrandbreuk.

Dekaartmetactuelewaardenvanvegetatiegeefthetvolgendebeeld:
o Waardevollevegetatieskomenoverhetgehelestudiegebiedvoor,enzijn
geconcentreerdindebeekdalen.Concentratiesvanwaardevollevegetaties
wordenvooralaangetroffeninhetgebiedrondBoxtel,langsdeDommelen
inhetzuidoostenvanhetstudiegebied.Hetvaltdaarbijop,datbijv.ten
zuidenvanBoxtelwaardevollevegetatieszijngekarteerdopkaartvlakjes,
waarvandepotentiealslaag isbeoordeeld.Ditkantemakenhebbenmet
eenzekere 'ruis'indebodemkaart.Eenanderemogelijkheid is,dathet
omrelict-vegetatiesgaat.

4.4Aquatischecologischonderzoek

Aardvangegevensenuitgevoerdebewerkingen
Door het Bureau Oppervlaktewater van de provincie is een inventarisatie
uitgevoerd van waardevolle beken en vennen in het gebied van midden en
oostelijkNoord-Brabant.Degeïnventariseerdewaterenzijneerstaangegeven
optopografischekaarten(schaal1:50.000)envervolgensdoorWLgedigitaliseerd.Indeinventarisatieisonderscheidgemaakttussendevolgendetypen
wateren:
o beken,nogonderscheideninverschillendetrajecten;
o gebieden met grote concentraties lijnvormige wateren (vooral periodiek
droogvallendewaterloopjes);
o vennen;en
o gebiedenmetgroteconcentratiesvanzeerkleinegeïsoleerdevennen(het
betrefthierbijvooralhoogveengebiedenmetveenputjes)

Ompraktischeredenenzijnzeerdichtbijelkaargelegenvennensamengevoegd
toteen 'groepvennen'.Hetcriteriumvoorhet aldanniet samenvoegenis
geweest het gegroepeerd voorkomen van vennen. Per groep vennen wordt
overigensrekeninggehoudenmethetfeitelijkenatteoppervlak.
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Toelichtingopbeoordelingvanwaardeengevoeligheidvanwatertvpen
Perwatertype isdoordeprovincieeenbeoordelinggegevenvan:
o de actuele en potentiële waarde van het watertype; beoordeeld op een
vijfdeligeschaal,lopendvanwaardegering -waardezeergroot;
o de gevoeligheid voor verdroging; beoordeeld op een driedelige schaal
lopendvanweiniggevoelig -zeergevoelig.
Deuitgangspuntenbijhetbeoordelenvandewaarde engevoeligheid vande
waterenzijnnaderbeschreveninbijlageB.
Basiskaarten 'aquatischecologischewaarden'
Metbehulpvandeverzamelde gegevens iseentweetalbasiskaartengemaakt.
Eénvoordeactueleenéénvoordepotentiëlewaardenvanbekenenvennen.
Enkeleopmerkingenbijdezekaarten:
o Deactueleecologischewaardevandeonderscheidenwatertypenisvrijwel
steedslagergewaardeerddandepotentiëlewaarde.Enkeleuitzonderingen
hieropzijneenaantalbeektrajecten (waaronderdeBovenDommel),enhet
gebied van de Grote Peel waarvan de actuele waarde als zeer groot is
beoordeeld.
o Groteconcentratiesvanpotentieelzeerwaardevollevennenkomenvoorten
zuidenenoostenvanTilburgentenzuidenvanEindhoven.

4.5Overige informatieinhetreken-instrumentarium
Inaanvulling ophet agro-hydrologisch,vegetatie en aquatisch ecologisch
onderzoekisnoginformatieverzameldtenaanzienvan:
o de ecologische infrastructuur vanuit het Natuur Ontwikkelings Plan:
grondwaterafhankelijke natuurkerngebieden en grondwaterafhankelijke
verbindings-enuitbreidingsgebieden;
o lokatiesvanbodemverontreiniging;
o detopografievanhetstudiegebied (gemeentegrenzen,wegenenvaarwegen).

Kerngebiedenenverbindingsgebieden inNatuurOntwikkelingsPlan
In de ecologische infrastructuur van het Natuur Ontwikkelings Plan (NOP)
zijn grondwaterafhankelijke natuurkerngebieden en grondwaterafhankelijke
verbindings- enuitbreidingsgebieden onderscheiden.Debegrenzingenvande
verbindingsgebieden zijn ten behoeve van het beleidsanalytisch onderzoek
doordeprovincienadergespecificeerd.Devaststellingvandezebegrenzingen
ismedegebaseerdopdepotentiesvoorgrondwaterafhankelijke natuurwaarden
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vanuithetvegetatieonderzoek.Debetreffendekaartvoormiddenenoostelijk
Noord-BrabantisdoorWLgedigitaliseerdenopgenomeninhetinstrumentarium.
Dekaartisookopgenomenindeseriebasiskaartenmetschaal1:100.000.

Lokatiesvanbodemverontreiniging
Door TNO-DGV zijnde lokatiesvanbodemverontreiniging inkaartgebracht,
gebaseerdophetprovincialeProgrammaBodemsanering.Delokatieszijnnaar
deoorsprongvandeverontreiniging ingedeeld ineen16-talklassen;bijv.
stortbedrijfsafval,leerlooierijofchemischeindustrie.InbijlageAiseen
overzicht gegeven van de onderscheiden klassen. De inventarisatie is als
ARC/INFObestanddoorTNO-DGVterbeschikkinggesteld.

Topografische gegevensvanhetstudiegebied
ViadeRPD zijndigitalebestandenverworvenvan eenaantal topografische
gegevensvandeprovincieNoord-Brabant.Hetbetreft:
o gemeentegrenzen (schaal1:250.000, 1988);
o (hoofd)wegennet(schaal1:50.000, 1987);en
o vaarwegen (schaal1:50.000,1987).

Daarnaast isvanuitdebodemkaartvanStibokaeenkaartafgeleidwaaropde
bebouwde kom van stedelijk gebied wordt getoond. Gebruikmakend van de
aangeduide gegevens is een topografische 'ondergrond' samengesteld. Deze
topografische 'ondergrond' (transparant,opschaal1:100.000)kangebruikt
worden voor de plaatsbepaling van de, in de verschillende basiskaarten
weergegeven,informatie.

4.6 Thematischekaarten
Metbehulpvandeverzameldegegevensoverdegrondwaterafhankelijkebelangen
zijnthematischekaartengemaakt,gebaseerdopuitsluitendhetvóórkomenvan
eenbelangbinneneenbepaaldgebiedrondeenpotentiëlewinning.Dekaarten
geven een beeld van het verschil in geschiktheid voor grondwaterwinning
beoordeeldvanuiteenbepaaldgrondwaterafhankelijkbelang.Naastafzonderlijkekaartenvoorvegetatieenaquatischecologischewaardenistevenseen
kaart opgenomenwaarbij deverschillende natuurwaarden gecombineerd zijn.
Tenslotte is een kaart opgenomen met belemmeringen voor een toename van
permanentegrondwaterwinningengegevendeeffectenvanbestaandewinningen.
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Opbrengstinland-entuinbouw
Voorelkvandeonderzochte lokatiesvaneenpotentiëlewinningisnagegaan
wathetopbrengsteffectzouzijnwanneerbinnenhetgehelebeschouwdegebied
eengrondwaterstandsverlagingvan10cmzouoptreden.Ditisgedaanvooreen
gebied met een straal van 5 resp. 10km rond de potentiële winning. Ten
aanzienvandepotentiëleopbrengst iseenbedragvanƒ4000,- perhectare
aangehouden. De resultatenvoor een gebied met een straalvan 10km zijn
getoond infiguur4.1.Merkhierbij op,datvoor de opbrengstderving door
vochttekortendeopbrengsttoenamedoorverminderdewateroverlastverschillendeschalenzijngehanteerd.

Uitderesultatenblijkt,datinhetoostenvanhetstudiegebied sprakeis
vaneenopbrengstvermeerdering doorverminderdewateroverlast.Metnamede
bodemeenheden van de kaartbladen 45 Oost en 51 Oost dragen bij aan dit
effect. In het noorden en midden-zuiden is een opbrengstderving door
toegenomenvochttekorthetoverheersendeffect.

Uitbestuderingvandebasiskaartenblijkt,dathetoppervlakteaandeelvan
bodemeenhedenwaarresulterendopbrengsttoenameoptreedt,opzichkleineris
dan het oppervlak waar resulterend opbrengstderving optreedt. Echter het
effectpereenheidvanoppervlakisvoorverminderdewateroverlastbeduidend
sterkerdanvoortoegenomenvochttekort.Hetverdrogingseffectopeengroot
areaalwordtdusinveelgevallen 'overruled'doorhetwateroverlast-effect
opeen(veel)kleinerareaal.

De indrukbestaat, dat in zijn totaliteit het effect van eenverminderde
wateroverlastwatwordtoverschatresp.heteffectvantoegenomenvochttekort
wat onderschat. Een bodemeenheid is gekarakteriseerd door een bepaald
bodemtype en eenbepaalde grondwatertrap.Wellicht, dat de grondwatertrap
nietinallegevallendeactuelesituatieweergeeft.Doorbijv.ruilverkavelingenzoudehuidigegrondwaterstanddieperkunnenliggen,waardoordebodem
inwerkelijkheid droogtegevoeliger is,danvolgtuithetagro-hydrologisch
onderzoek.

Waardevollevegetatiesenpotentiesvoorgrondwaterafhankelijkenatuurwaarden
Voorzowelwaardevollegrondwaterafhankelijkevegetatiesalsvoorpotenties
voorgrondwaterafhankelijkenatuurwaardenisgeïnventariseerdwelkewaarden
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voorkomenbinneneenbepaaldestraalrondeenpotentiëlewinning.
Vooreenstandaardinvloedsgebiedrondeenpotentiëlelokatieisgeïnventariseerdhoeveelkm2waardevollevegetatievoorkomt.Bijdieinventarisatieis
gebruik gemaaktvanderesultatenvandeveldkarteringendebureaustudie.
Delegendavanbureaustudieenveldkarteringzijnaanelkaargerelateerd.In
tabel 4.1 is aangegeven welke legenda eenheden van veldkartering en
bureaustudiezijngerekendtotzeer,matigresp.nietwaardevollekaartvlakjes.

Tabel4.1Relatietussenwaarderingvankaartvlakjesvolgensveldkartering
enbureaustudie
Waardering

Veldkartering

zeerwaardevol

1,2,3,5en6

1

matigwaardevol

4,7

2

nietwaardevol

8,9

3

Bureaustudie

N.B. Totdecategoriezeerwaardevollekaartvlakjeszijnbovendiengerekend
dekaartvlakjes diebij dewaardering volgens deNOP-methodiek (zie
par.4.3)zijnbeoordeeldals 'uiterstwaardevol (kerngebied)'.
Verderisonderscheidgemaakttussenkaartvlakjesgelegenbinnenkerngebieden
ofverbindingsgebiedenvanhetNatuurOntwikkelingsPlan(NOP)enkaartvlakjes (metwaardevollevegetaties)diehierbuitenzijngelegen.Infiguur4.2
ishetoppervlakteaandeel vanzeerwaardevollekaartvlakjes liggendbinnen
NOP-gebied gepresenteerd. Het oppervlakteaandeel heeft betrekking op het
gebiedmeteenstraalvan10kmrondeenpotentiële lokatie.Hetmiddenen
zuidoosten van het studiegebied springen er duidelijk uit; hier is het
aandeelvanzeerwaardevollekaartvlakjesliggendbinnenNOP-gebiedrelatief
hetgrootst.

Infiguur4.3ishetvoorkomenvanallematigtotzeerwaardevollekaartvlakjes getoond. Daartoe is het aantal km2 matig resp. zeer waardevolle
kaartvlakjesliggendbinnenresp.buitenNOP-gebiedtenopzichtevanelkaar
gewogen.EenhectareliggendbinnenNOP-gebiedisdaarbijtweekeerzwaarder
gewogen dan eenhectare inde zelfdewaarde-klassebuitenhetNOP-gebied.
Daarnaast is een hectare zeer waardevolle vegetatie vijf maal zwaarder
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gewogendaneenhectarematigwaardevollevegetatie.Degewogenoppervlakten
vanfiguur4.3 latenglobaalhetzelfdebeeldzienalsfiguur4.2.
Infiguur4.4zijn,meteenvergelijkbareprocedurealsvoordewaardenvan
devegetatie,depotentiesvoorgrondwaterafhankelijkenatuurwaardengetoond.
HetbetrefthetvóórkomenvanzeerhogepotentiesbinnenNOP-gebiedliggend
binneneengebiedmeteenstraalvan10kmrondeenpotentiëlewinning.De
grootsteconcentratievanzeerhogepotentiesistevindeninhetzuidoosten
vanhetstudiegebied.

Aquatischecologischewaarden
Voor vennen, beken en gebieden met bovenlopen is geïnventariseerd welke
aquatischecologischewaardenvoorkomenbinneneenstraalvan10kmrondeen
potentiële lokatie.Alleen de actuele waarden zijn inkaart gebracht.De
actuelewaardenvandeverschillendewaterenzijninhetaquatischecologisch
onderzoekbeoordeeld op eenvijfdelige schaal,lopendvan gering totzeer
groot. Ten behoeve van de opgestelde thematische kaarten is deze schaal
gereduceerdtottweecategorieën:zeerwaardevol (waardegroot-waardezeer
groot)enmatigwaardevol (waardevrijgroot).

Alleen 'gewogen' actuele waarden worden gepresenteerd. Eén hectare of
kilometerwatergelegenbinnenNOP-gebiedwordt tweekeerzwaardergewogen
dan een hectare of kilometer erbuiten. Eén hectare of kilometer 'zeer
waardevol' water wordt vijf keer zwaarder gewogen dan een hectare of
kilometer 'matigwaardevol'water.

Infiguur4.5zijnde 'gewogen'actuelewaardenvanvennengepresenteerd.De
grootsteconcentratiesvennenzijngelegeninhetmiddenenzuidoostenvan
hetstudiegebied.

Bijbekentredennietalleeneffectenop inhetbeschouwde gebiedrondeen
potentiëlelokatie,maarookbenedenstroomshiervan.Immersdeafnamevande
beekafvoer manifesteert zich eveneens benedenstrooms van het beschouwde
gebied. De relatieve verandering in de beekafvoer wordt door toestroming
benedenstroomsvanhetbeschouwdegebieduiteraardsteedsminder.

Dethematischekaartvoorbekenisopdevolgendewijzebepaald.Nagegaanis
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welke(e)beektraject(en)zijn gelegenbinnen eenbepaalde straal rondeen
potentiëlelokatie.Vervolgenszijnookdebeekttrajectenbenedenstroomsvan
hetbeschouwdegebiedvolledigmeegeteldbijdebepalingvandebeektrajecten,diepotentieeleffectondervinden.Dezeproceduregeeftuiteraardeen
overschattingvanhetfeitelijkeffect.Eenverdereverfijningvergtevenwel
eenextra inspanning,dienietopweegttegendeslechts indicatievewaarde
vandeverkregenthematischekaart.Dekaartmetde'gewogen'actuelewaarden
voorbekenisgetoondinfiguur4.6.Zoalsookuitdebasiskaarten (ziepar
4.4.) kanwordenafgeleid zijndewaardevollebeektrajecten geconcentreerd
inhetzuidenvanhetstudiegebied.
In figuur 4.7 is tenslotte de verdeling getoond van gebieden met concentratieskleinewaterlopen(veelalbovenlopen).Gebiedenmetconcentraties
kleine waterlopen liggen vooral in het midden en zuidwesten van het
studiegebied.

Combinatievanwaardenvanvegetatieenaquatischecologischewaarden
Voorhetvindenvandemeestgeschiktelokatiesvooruitbreidingvangrondwaterwinning,uithetoogpuntvangrondwaterafhankelijkevegetatieenaquatischeecologie,hebbendeinfiguur4.2t/m4.7gepresenteerde thematische
kaarten alsuitgangspunt gediend.Opelkvandezekaarten isaan tegeven
welkelokatieshetmeestgeschiktzijnvooruitbreidingvangrondwaterwinning
alsmedelokatiesdiealstweedescoreninaantrekkelijkheid.Doorcombinatie
van deze kaarten in een tweetal nieuwe kaarten (figuren 4.8 en 4.9) is
inzichtteverkrijgenwelkelokatieshetmeestgeschiktzijnvooruitbreiding
vangrondwaterwinning uithetoogpuntvangrondwaterafhankelijke vegetatie
resp aquatische ecologie.Hierbij isde geschiktheid aangegeven alsmeest
geschikt, tweede in geschiktheid, enz. tot vijfde in geschiktheid. Deze
rangschikkingisgebaseerdophetaantalkerenvanvoorkomenvaneenbepaalde
lokatieals 'meestgeschikt'en '2e ingeschiktheid'.

Belemmeringenuitoogpuntvaneffectenvanbestaandewinningen
In figuur 4.10 is een 'belemmeringenkaart' opgenomen. Op deze kaart is
aangegevenopwelke lokatiesbestaandewinningenmeteenomvanggroterdan
5miljoenm3/jaarzijngesitueerd. Inenkelevariantenzijndezelokaties,
gezienhetbestaandehogeonttrekkingsniveau,ontzienbijdeverdelingvan
extrawinningen.Tevens isindezekaarteennaderebegrenzinggegevenvan
hetstudiegebied.
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Figuur: 4.4

39

25000 m2
25000 .. 50000 m2
ACTUELE HARDEN VAN VENNEN

50000 .. 100000m2

Voorkomen «on"getogen" actuele vaarden
binnen eenstraal «on 10 km

> 100000 m2

Figuur: A.5

ACTUELE fAARDEN VAN BEKEN
Voorkomen van 'getogen' actuele teerden
binnen eenstraal van10 km
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Figuur: 4.7
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5. BESCHRIJVING VANVARIANTEN VOOR GRONDWATERWINNING
5.1Inleiding
Inhoofdstuk3en4iseenbeschrijvinggegevenvandeanalysevanhetgeohydrologisch systeem resp.vandeinventarisatievandegrondwaterafhankelijke belangen. De ontwikkelde thematische kaarten geven enig inzicht in
(verschillen in)geschiktheidvoorgrondwaterwinningbinnenhetgebiedvan
deCentraleSlenk.Medeopbasisvandezethematischekaarteniseenaantal
variantenvoorgrondwaterwinningsamengesteld;datzijnmogelijkeinvullingen
vaneenprovinciaalgrondwaterbeleid.Dezevariantenwordenindithoofdstuk
naderbeschreven.

Allereerst wordt in par 5.2 een onderverdeling van het studiegebied in
deelgebiedengeïntroduceerd.Dezeonderverdeling indeelgebiedenspeelteen
rolbijdesamenstellingendeevaluatievandeverschillendevariantenvoor
grondwaterwinning.
Deeffectenvaneenbepaaldevariantvoorgrondwaterwinningwordengerelateerd aan een referentie-situatie. De belangrijkste kenmerken van de
referentie-situatiewordeninpar5.3beschreven.
Intotaalzijn(t/mditconcepteindrapport)vijfvariantenvoorgrondwaterwinninggeanalyseerd. Inpar5.4wordenkortdeoverwegingengeschetstvoor
dekeuzevanbepaaldevariantenenwordendebelangrijksteuitgangspuntenvan
deonderscheidenvariantenbeschreven.Eenuitgebreiderebeschrijvingvande
variantenisopgenomeninbijlageD.

5.2Deelgebiedenbinnenhetstudiegebied
HetstudiegebiedvandeCentrale Slenk istenbehoevevandesamenstelling
vanvarianten en debeschrijvingvaneffectenonderverdeeld ineenaantal
deelgebieden.Bijdezeonderverdeling isrekening gehoudenmetverschillen
binnenhetgebiedt.a.v.:
dewatervoerendepakkettenwaaruitonttrokkenkanworden,ondermeergelet
ophetgevaarvanhetaantrekkenvanzoutgrondwater;
degevoeligheidvoorgrondwaterstandsverlagingenkwelafname,ingevalvan
eentoenamevandegrondwaterwinningen;
het vóórkomen van concentraties natuurwaarden (grondwaterafhankelijke
vegetatieenecologischwaardevollewateren).
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Uiteraardgaathetbijdeonderverdeling indeelgebiedenslechtsomglobale
begrenzingen.
Watervoerendepakkettenwaaruitgewonnenkanworden
Vier deelgebieden zijn onderscheiden op basis van verschillen binnenhet
gebiedt.a.v.dewatervoerendepakkettenwaaruitonttrokkenkanworden:
Hetmeestnoordelijkegebied (tennoordenvanDenBosch)waarinverband
methetaantrekkenvanzoutgrondwaterslechtsinhettweedewatervoerende
pakketgewonnenkanworden.
HetgebiedruwwegtennoordenvanBoxtelwaartotinhetderdewatervoerendepakket gewonnenkanwordenzonder gevaarvoorhet aantrekkenvan
zoutgrondwater.
HetgebieddirectnaastdePeelrandbreukgelegen,waarinverbandmethet
gevaarvanhet aantrekkenvanzout grondwater slechts inhet tweedeen
derdewatervoerendepakketgewonnenkanworden.
Derestvanhetstudiegebied,waardieperewinningenmogelijkzijnzonder
gevaarvoorhet aantrekkenvan zout grondwater; afhankelijkvan lokale
omstandighedentotinhetzesdewatervoerendepakket.

Gevoeligheidvoorgrondwaterstandsverlaging enkwelafname
Opbasisvanverschillenbinnenhetgebiedt.a.v.gevoeligheidvoorgrondwaterstandsverlaging en kwelafname is een verdere onderverdeling van het
studiegebiedgemaakt.Dezeonderverdelingleidttoteenachttaldeelgebieden
(ziefiguur 5.1).Dekenmerkenvandedeelgebiedenzijnsamengevat intabel
5.1.
Voorkomenvanconcentratiesnatuurwaarden
In hoofdstuk 4 zijn de basiskaarten gepresenteerd voor de verschillende
natuurwaarden.Vanbelangishetvóórkomenvanwaardevollegrondwaterafhankelijkevegetatie envanecologischwaardevollewateren.Uitdebasiskaarten
blijktdat:
slechtsopenkeleplaatsenweinigtotgeenwaardevollevegetatievoorkomt.
Hetbetreft gebieden tenwestenvan Eindhoven, tenwestenvanTilburg,
tennoord-oostenvanDenBoschennabijdePeelrandbreuk.
de ecologisch waardevolle wateren met name inhet midden en zuidelijk
gedeeltevanhetstudiegebiedvóórkomen.
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Opgrondvanhetvóórkomenvanconcentratiesnatuurwaardenzijnenkelevan
deachtonderscheidendeelgebiedennogverderonderverdeeld(ziefiguur5.1).
In tabel 5.2 is per gebied een aanduiding gegeven van het vóórkomen van
natuurwaarden,onderscheidennaarvegetatieenwaterlopen.
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Tabel5.1Kenmerkenvanonderscheidendeelgebieden
Watervoerendpakketwaaruit
gewonnenkanworden

Gevoeligheidvoorgrondwaterstandsdalingenkwelafname

1

winningtotinpakket2
kD-waardepakket2goed

gevoeligtotzeergevoelig

2

winningtotinpakket3
kD-waardepakket2matig
kD-waardepakket3redelijk

gevoeligtotzeergevoelig

3

winningtotinpakket3
kD-waardepakket2goed
kD-waardepakket3redelijk

gevoeligtotzeergevoelig
voorwinningenpakket2,
matiggevoeligvoorwinningen
uitpakket3

4

winningtotindiepepakketten
kD-waarde2t/m4matig
kD-waarde5en6redelijk
totgoed

gevoeligtotzeergevoelig
voorwinningenpakket2,
vrijgevoeligvoordiepere
winningen

5

winningtotindiepepakketten
kD-waardepakket3zeergoed
kD-waardepakket4matigen
kDwaarden5en6goed

weinigtotzeerweinig
gevoeligvoorwinningenuit
depakketten3t/m6

6

winningtotinpakket3
kD-waardepakket2goed
kD-waardepakket3redelijk

redelijktotmatiggevoelig
voorwinningenuitpakketten
2en3

7

winningtotindiepepakketten
kD-waardeallepakketten
matigtotslecht

gevoeligtotzeergevoelig
voorwinningen;ookuit
dieperepakketten

8

winningtotindiepepakketten
kD-waardepakket4matig,
overigepakkettengoedtot
zeergoed

matiggevoeligvoorwinningen
uitpakketten3en4,weinig
totzeerweiniggevoeligvoor
winningenuitpakketten5en
6

Deelgebied

Tabel5.2Overzicht van vóórkomen van waardevolle grondwaterafhankelijke
vegetatie enecologischwaardevollewaterenperdeelgebied
Deelgebied

Relatievevoorkomen
waardevollevegetatie

Relatievevoorkomen
waardevollewateren

1,4aen6

gering

gering

2,3en5c

veel

gering

5aen8a

gering

veel

4b,5b,7en8b

veel

veel

46
5.3Beschrijvingvanreferentie-situatie
Kenmerkenvanreferentie-situâtie
Voor de bepaling van de effecten van grondwaterwinning wordt de huidige
situatie tenaanzienvangrondwaterwinning enaanvoervanoppervlaktewater
als referentie-situatie gehanteerd. Inverband met debeschikbaarheid van
gegevensinhetCentraleSlenkModelbetreffendewinningenenpeilenvande
referentie-situatie nietprecies dehuidige situatie,maar enkele recente
jaren.Uitgegaanwordtvan:
o depermanenteonttrekkingenvoordrink-enindustriewatervoorzieningvan
het jaar 1987;bronbemalingenblijven inde referentie situatiebuiten
beschouwing,
o hetberegendareaalvan1985.
o de meteorologische enhydrologische situatie van 1982;het betreft de
neerslagenverdampingendeoppervlaktewaterpeilenvanhethydrologisch
jaarwaarvoorhetCentraleSlenkModelisgeijkt.Hetgaatomeenrelatief
droog jaar, dat representatief wordt geacht voor de evaluatie van de
effectenvangrondwaterwinning
o de wateraanvoer- en peilbeheersituatie van 1982; het betreft hier
poldergebiedenlangsdeMaasmetvastezomer-enwinterpeilen,zoalsbij
deWaterschappenDeMaaskant,DeMaasenDiezepolders,enDeDongestroom.
WateraanvoernaarhethellendegebiedvanWaterschapDeAaisnietinde
referentiesituatieopgenomen.

Overzichtwinningenperdeelgebied inreferentie-situatie
Voor de referentie-situatie is de verdeling van de winningen t.b.v. de
drinkwatervoorziening over de acht deelgebieden getoond in tabel 5.3.
Winningenopdegrensvantweedeelgebiedenzijnnaarevenredigheidverdeeld.
Vergelijking van tabel 5.1 en 5.3 laat zien,dat de meeste onttrekkingen
plaatsvinden in de gebieden die relatief het minst gevoelig zijn voor
grondwaterstandsverlaging enkwelafname.
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Tabel5.3 Verdelingvanwinningenvoordrinkwatervoorzieningoverdeelgebieden(voorreferentie-situatie)
Deelgebied

Winning ( i n m i l j o e n

1
2
3
4
5
6
7
8

ca.
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.

m 3 /jaar)

Winning ( i n mm/jaar)

10,3
3,7
12,8
23,3
40,7
3,7

ca.
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.

73,7
18,8
52,9
30,0
59,5
18,8

ca.

73,0

0

c a . 38,8

0

5.4Beschrijvingvanvariantenvoor grondwaterwinning

Algemeneopzetvaneenvariantvoorgrondwaterwinning
Eenvariantvoor grondwaterwinningbinnenhetgebiedvandeCentraleSlenk
isgekarakteriseerd doorbepaaldekeuzestenaanzienvan:
a.deomvangenverdelingvanpermanentegrondwaterwinningen;
b.deomvangvandeberegeningindeland-entuinbouw;en
c.demogelijkhedentotaanvoervanoppervlaktewater enwaterconservering.

Bij de invulling van dezeonderdelenvaneenvariant spelenverschillende
overwegingenenontwikkelingeneenrol:
o Dewensenvanuitdeopenbarewatervoorziening tenaanzienvanomvangen
situering van grondwaterwinningen (zoalsbijv.vastgelegd inhetderde
tienjarenplan).
o De geschiktheid van gebiedenvoor grondwaterwinning gelet opmogelijke
effectenopgrondwaterafhankelijkebelangenalsmedegeletopdeeffecten
tengevolgevanbestaandewinningen,
o Hetbeleidvandeprovincie,dat isgericht ophet terugdringenvande
industriëleonttrekkingent.b.v.koelwater,waardoormogelijkmeerruimte
ontstaatvooranderegebruikers,
o Hetbeleidvandeprovincie,datisgerichtophetterugdringenvanhet
gebruikvangrondwatervoorberegening,
o Hetbeleidvandeprovincie,datisgerichtophetterugdringenvanhet
gebruikvangrondwatervoorberegening.
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o Hetbeleidvandeprovincie,datisgerichtopwateraanvoeren-conserveringtenbehoevevanpeilbeheereninfiltratie,voordiegebiedenwaardat
landbouwkundigrendabel is.

Overwegingenvoorkeuzevanbepaaldevarianten
Desamenstellingvanvarianteniseropgerichtgeweestlogischsamenhangende
varianten teontwikkelenombepaaldeaspectenvandezevarianten tekunnen
evalueren.Daarbij gaathet omhet effectvanderuimtelijke verdeling en
omvangvan deextrapermanentewinningen,heteffectvandeomvangvande
beregeningenheteffectvanwateraanvoer.

o Tenbehoevevandeevaluatievanheteffectvaneenbepaaldeverdelingvan
extra permanente winningen zijn drie varianten opgesteld: de derde
tienjarenplanvariant,denatuurvriendelijkevariantendevergunningsvariant. De drie varianten verschillen in de mate waarin aan de wensen
vanuit deopenbarewatervoorzieningwordtvoldaanresp.explicietwordt
rekening gehouden met het vóórkomen van natuurwaarden. Alle drie de
varianten hebben dezelfde omvang van extra winningen (ca 55 miljoen
m3/jaar).
o Voor de evaluatie van het effect van de omvang van extra permanente
winningeniseenvariantsamengesteldmeteentotaleextraonttrekkingvan
100miljoenm3/jaar.Tezamenmetdevariantenvanca.55miljoenm3/jaar
geeftdezevariantmeerinzichthoegeo-hydrologischeeffecteneneffecten
opbelangenafhangenvandetotalepermanentewinning inhetgebiedvan
deCentraleSlenk.
o Tenbehoevevandeevaluatievanheteffectvandeomvangvanberegening
iseenvariantgedefinieerd,waarbijdebelangrijksteberegeningspost(die
op grasland) tot nul is teruggebracht (beregeningsstop op grasland
variant).
o Heteffectvaneenbepaaldeomvangvanwateraanvoerwordtbepaaldaande
handvaneenvariantwaarin,inaanvullingopdeaanvoerindereferentiesituatie,allegebiedenzijnopgenomenwaarwateraanvoeren-conservering
aanwezig is,inuitvoering isofserieusoverwogenwordt.Infiguur 5.2
isdeliggingvandezegebiedenaangegeven.
o Voordebepalingvanheteffectvaneenzekerematevanverondiepingvan
permanente winningen is een variant samengesteld, waarbij een aantal
winningenindediepepakkettenbenedendeformatievanKedichemTegelen
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(pakketten3,4,5en6)zijnverplaatstnaarhet
raiddeldiepe
pakket2.
Hiermeewordtbeoogdderegionaalverspreide effecten,meteenrelatief
beperkte omvang,vandiepewinning tevervangendooreenbeperktaantal
lokaleeffecten,meteenrelatiefgroteomvang,vanmiddeldiepewinningen.

woteraanvoer gebieden
bestaand
waarschijnlijk of in u i t v o e r i n g
onwaarschijnlijk

figuur: 5 . 2

Uitgangspuntenbijuitwerkingvanvarianten
Intabel5.4zijndebelangrijkstekenmerkenvandeonderscheidenvarianten
samengevat.Eenmeergedetailleerdebeschrijvingvandeonderzochtevarianten
voor grondwaterwinning is gegeven in bijlage D. Deze bijlage geeft per
variant een overzicht van de omvang van de veronderstelde winningen per
pompstation (incl.nieuwe lokaties). Bij de invullingvan devariantenis
gebruik gemaaktvande thematischekaartenzoalsgepresenteerd inpar.4.6
endeindelingindeelgebiedenzoalsbeschrevenin par.5.2.
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Tabel5.4Uitgangspuntenbijverschillendevariantenvoorgrondwaterwinning

Naamvariant

Omschrijving (vanverschillent.o.v. referentie)

DerdeTienjarenplan
variant

Toenamevanpermanentewinningentotinderde
tienjarenplanvoor2000geplandecapaciteit
(toenameca.55miljoenm3/jaar).

Natuurvriendelijke
variant

Toenamevanpermanentewinningenmetca55
miljoenm3/jaar.VerdelingovergebiedCentrale
Slenkzodaniggekozen,datgebiedenmetnatuurwaardenzoveelmogelijkwordenontzien.Tevensis
rekeninggehoudenmetdeeffectenvanbestaande
winningengroterdan5miljoenm3/jaar.Voorhet
overigezijnlokatiesgeselecteerd,diezeer
weiniggevoeligzijnvoor grondwaterstandsdaling
enkwelafname

Vergunningsvariant

Toenamevanpermanentewinningenmetca.55
miljoenm3/jaar.Bijverdelingvanextra
winningenzijneerstbestaandevergunningen
opgevuld.Deoverigeca18miljoenm3/jaaris
ingevuldrekeninghoudendmethetvóórkomenvan
natuurwaarden.

100miljoenm
variant

Toenamevanpermanentewinningenmetca.100
miljoenm3/jaar.Bijdeinvullingvandeextra
winningenzijneerstdevergunningenopgevuld,
vervolgens iseenaantalnieuwelokatiesuit
denatuurvriendelijkevarianttoegevoegd.De
resterende30miljoenm3/jaarisgesitueerdin
geo-hydrologischminstgevoeligegebied(ruwweg
dedriehoekDenBosch -Eindhoven-Helmond)

Beregeningsstopop
graslandvariant

Permanentewinningenzijngelijkaandieinde
vergunningsvariant.Deberegeningist.o.v.
dereferentie-situatiemetca.80%gereduceerd:
geenberegeningopgras,alleenopbouwland

Middeldiepevariant

Lokatiesenomvangvandepermanentewinningen
zijninvolledigeovereenstemmingmetde
vergunningsvariant.Intotaaliszo'n48,5
miljoenm3/jaaraanwinningenindediepe
pakkettenbenedendeformatievanKedichemTegelen (pakketten3,4,5en6)verplaatst
naarhetmiddeldiepepakket2.
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Tabel5.4Uitgangspuntenbijverschillendevariantenvoorgrondwaterwinning
(vervolg)

Naamvariant

Omschrijving (vanverschillent.o.v.referentie)

Wateraanvoer-en
conserveringsvariant

Permanentewinningenzijngelijkaandieinde
vergunningsvariant.Inaanvullingopdeaanvoer
enpeilbeheersing indeeerderdoorgerekende
variantenzijnallegebiedenmeegenomenwaar
stelselsvoorwateraanvoeren-conservering
aanwezigofinuitvoeringzijn.Hetgaathierbij
infeiteomhetoostelijkgedeeltevande
CentraleSlenk(metnameWaterschapDeAa).
Dewateraanvoersituatievanditgebiedisniet
indeoverigevariantenopgenomen.Hetbetreft
eengebiedmeteenoppervlaktevanca.47.900ha.

N.B. Bijeenviertalbestaandepompstations(Aalsterweg,Budel,BakelseDijk
enVlierden)isinallevariantenrekeninggehoudenmeteenverplaatsingvantenminsteeendeelvandewinningnaardediepte.Eenenander
aansluitend bij reeds verleende vergunningen en/of anticiperend op
verwachteontwikkelingen.
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6. EFFECTENVANONDERZOCHTEVARIANTEN VOOR GRONDWATERWINNING

6.1 Inleiding
De inhoofdstuk 5beschrevenvariantenzijndoorIWACOdoorgerekendm.b.v.
hetCentraleSlenkModel.Methetmodelispervarianteersteenstationaire
(winter)situatiebepaaldenisvervolgenseenniet-stationairezomerperiode
doorgerekend (18decaden).Degeo-hydrologischeeffectenvandeonderzochte
varianten t.o.v. de referentie-situatie wordenbeschreven inpar. 6.2.De
effectenopdegrondwaterafhankelijkebelangenkomenaandeordeinpar.6.3.

Voorzoweldegeo-hydrologischeeffectenalsdeeffectenopbelangenzijnde
effectensamengevatinkaartenentabellen.Detabellenpresenterenbijv.het
aantalhectarenvanhetstudiegebied,waareengrondwaterstandsverlagingvan
tussende10en20cmoptreedt,ofhetaantalhectarenwaardevollevegetatie,
dat een kwelafname van meer dan 25 % ondergaat. De tabellen bieden een
dergelijk overzicht voor verschillende klassen van het beschouwde geohydrologisch effect.Dekaartenlatendeverspreiding zienvaneenbepaald
effect;bijv.deknopeninhetCentraleSlenkmodeldieeengrondwaterstandsverlagingvanmeerdan5cmondergaan.

Een gedetailleerd overzicht van de effecten in de vorm van kaartjes met
verspreidingvanbepaaldeeffectenenindevormvantabellen isopgenomen
inbijlageE.Terillustratiezijnindepar.6.2en6.3deeffectengetoond
voor de vergunningsvariant. Daarnaast worden in beide paragrafen de
belangrijksteverschillentussendeonderzochtevarianteninkwalitatievezin
beschreven.

6.2Geo-hydrologischeeffecten
Keuzevanrelevantevariabelen
HetCentraleSlenkmodellevertpertijdstapinformatieoverdevolgendegeohydrologischegrootheden:
o destijghoogten indeverschillendewatervoerendepakketten,alsmedein
detoplaag;
o deslootafvoeren (d.i.tertiairedrainage);
o de kwel/infiltratie over de afzettingen van Nuenen-leem en Kedichem-

53
Tegelen;
o deafvoerenvanderivierknooppunten;
Hetispraktischnietdoenlijkallesimulatie-resultatentepresenteren.Er
isdaaromeenselectie gemaaktvandegroothedenentijdstappendieworden
beschouwd.
o Voor de evaluatie vanvariantenzijn inhetbijzonder deuiteindelijke
effectenopdegrondwaterafhankelijkebelangenrelevant.Debelangrijkste
groothedenindatverbandzijndeveranderingen indestijghoogte inde
toplaag, in de kwel over de afzetting Nuenen-leem en in de tertiaire
drainage.DekweloverdeafzettingKedichem-Tegelenwordt(terillustratie)voordereferentie-situatiegetoond.
Informatie over (veranderingen in) de afvoer van rivierknopen is van
belang i.v.m. effecten op de waarden van beken. Het aantal beken dat
explicietindevormvanrivierknopenisopgenomeninhetCentraleSlenk
model vormt echter maar een beperkt deel van alle beken, die inhet
aquatischecologisch onderzoekalswaardevolzijnaangemerkt.Daaromis
beslotendeeffecten opbekenenbovenlopen alleen terelaterenaande
tertiairedrainage,diewelgebiedsdekkendwordtbepaaldinhetCentrale
Slenkmodel.
o Er isvoorts een analyse uitgevoerd vanhetverloop inde tijdvande
beschouwde grootheden, inhetbijzonder ookvanhetverloop indetijd
vandeverschillentussendevariantenendereferentie-situatie.Opgrond
hiervanisgeconcludeerd,dat:
degrondwaterstand(verlaging)hetbestgerepresenteerdkanwordendoor
dewaardeaanheteindevandezomerperiode;en
de(afnamevande)kwelentertiairedrainagehetbestgerepresenteerd
kanwordenalshetgemiddeldeoverdetweedehelftvandezomer.

De aangegeven selectie van resultaten van het Centrale Slenk model is
opgenomen inhet analyse- enpresentatiepakket MAPPIX enaandeprovincie
terbeschikkinggesteld.

Keuzevanschaalverdeling
Deernstvaneeneffecthangtafvandewaardevandebetreffendegrootheid
indereferentie-situatie endegroottevandeverandering. Eenafnamevan
de kwel met bijv. 20 mm/jaar is vrij onbelangrijk als de kwel in de
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uitgangssituatie meer dan 200 mm/jaar bedraagt. Bedraagt de kwel in de
referentie-situatie echter 40 mm/jaar dan is de afname met 20 mm/jaar
relatiefzeergrootendaarmeeeenbelangrijkeffect.Eenrelatieveschaal
heeftinditgevaleenvoordeelboveneenabsoluteschaal,omdatdezedifferentieerttussenbeidesituaties:inheteerstegevalisheteffect10%en
inhet tweede 50 %. Onbelangrijke relatieve effecten kunnen uitgefilterd
wordendooreendrempelwaardetestellenvoorhetabsoluteeffect.
Voordeafnamevankwelentertiairedrainageisgekozenvooreenrelatieve
schaalverdeling met een bepaalde drempelwaarde. Voor grondwaterstandsverlaging isgekozenvoordemeergebruikelijkeabsoluteschaal.

Omvangvankwelentertiairedrainageinreferentie-situatie
De afname van kwel resp.van tertiaire drainage wordt uitgedrukt in een
percentueleafnamet.o.v.dewaardenindereferentie-situatie.Deabsolute
waardenvankwelentertiairedrainageindereferentie-situatiezijngetoond
inde figuren 6.1 en6.2. Inhetbeleidsanalytisch onderzoek isvooralde
kwelbelangrijk,daarom isdeomvangvandeinfiltratie infiguur6.1niet
verder gedifferentieerd. Infiguur 6.3 ister illustratie dekwel overde
afzettingKedichem-Tegelengepresenteerd.
Infiguur6.1isteziendatdekweloverdeafzettingNuenen-leem,waardeze
voorkomt, eenredelijkevariatie inwaarden laatzien.Hoge en lagekwelintensiteitenwisselenelkaaraf.Dekweloverde(diepergelegen)afzetting
Kedichem-Tegelen (figuur6.3)vertoontdaarentegenslechtsweinigvariatie.
Detertiairedrainage(figuur6.2)kenteveneenseengrotevariatieinwaarden,waarbijinfiltratieendrainageelkaarafwisselen.Hetnoordelijkdeel
van het studiegebied is volledig peilbeheerst. In dit gedeelte van het
studiegebiedkanderhalve geenverandering intertiairedrainageoptreden,
die leidt tot droogvallen vanwaterlopen. Daarom isvoor dit gedeelte de
omvangvandetertiairedrainagenietnadergetoond.

Grondwaterstandsverlaging t.o.vreferentie-situatie
Voorallevariantenisperknooppuntdeverlagingvandegrondwaterstandten
opzichtevandereferentie-situatie berekend.Deresultatenzijnopgenomen
in bijlage E. De grondwaterstandsverlagingen zijn onderverdeeld in een
viertalklassen:minderdan5cm,van5tot10cm,van10tot20cmenmeer
dan20cm.
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Figuur 6.4 laatvoor devergunningsvariant de grondwaterstandsverlagingen
zien ten opzichte van de referentie-situatie. Het patroon van de extra
winningen isgoed terugtevinden indegrondwaterstandsverlagingen. Inde
vergunningsvariant treden sterke grondwaterstandsdalingen op bij Tilburg
(deelgebied 4a),tenZuid-OostenvanEindhoven (deelgebied 8)enlangsde
Peelrand (deelgebied 6). Op de lokaties waar voor de betreffende vier
stationseenverplaatsingvanwinningennaardediepteheeftplaatsgevonden
(zie tabel 5.4) treedt een zekere grondwaterstijging op (overigens niet
getoondinfig.6.4).

Tabel6.1Overzicht per variant van de oppervlakte die een bepaalde
grondwaterstandsverlaging ondergaat (inhectaren)
Variant
oTienjarenplan
variant
oNatuurvriendelijke
variant
oVergunnings
variant
o100miljoenm3/jaar
variant
oBeregeningsstopop
graslandvariant
oWateraanvoer
variant
oMiddeldiepe
variant

meerdan5cm

meerdan20

99851

4200

76636

7792

75552

3224

167291

12393

34535

3075

56281

3272

56016

13938

cm

Intabel6.1 ispervarianthetaantalhectarengetoond,dateengrondwaterstandsverlagingvanmeerdan5resp.meerdan20cmondergaat.Hieruitblijkt
dat,indeklasse'meerdan5cm',deeerstedrievariantenmeteenwinningsuitbreidingvan55miljoenm3/jaar,oppervlaktenteziengevendieindezelfde
orde van grootte liggen. In de klasse 'meer dan 20 cm' treden echter
duidelijkeverschillenop;bijdenatuurvriendelijkevariantishetoppervlak
relatiefgroottenopzichtevanvergunningsvariantentienjarenplanvariant.
Welgeldt,dathetoppervlakmeteenverlaging tussende5en20cmbijde
Natuurvriendelijkevariantaanmerkelijkkleiner is.Bijeenuitbreidingaan
winningen tot 100miljoenm/jaar treedt ongeveer eenverdubbeling opaan
oppervlaktemetmerkbaregrondwaterstandsdalingen.Dooreenberegeningsstop
opgraslandtecombinerenmeteenwinningsuitbreidingvan55miljoenm3/jaar
(volgens devergunningsvariant) treedt,indeklasse 'meerdan 5cm',een
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reductie van oppervlak op tot ongeveer de helft van de situatie zonder
beregeningsstop. In de klasse 'meer dan 20 cm' is nauwelijks sprake van
oppervlaktereductie t.o.v.devergunningsvariant.
Wateraanvoer en -conservering heeft met name effect ophet oppervlak met
grondwaterstandsdalingen indeklasse 'meerdan5cm'.Tenopzichtevande
vergunningsvariant neemt deze oppervlakte sterk af. De oppervlakte met
grondwaterstandsdalingen in de klasse 'meer dan 20 cm' blijft ongeveer
gelijk. Een verplaatsing van een deel van de diepe winningen naar het
middeldiepewatervoerendepakketblijkteenaanzienlijketoenametotgevolg
tehebbenvanhetoppervlakmetgrondwaterstandsdalingenvanmeerdan20cm.
Daarentegenneemthetoppervlakmeteengrondwaterstandsdalingvanmeerdan
5cmduidelijkaf.Eenenanderaansluitendbijhetverwachtegeconcentreerde
verlagingenpatroonbijdezevariant.

AfnamevankweloverafzettingNuenen-leem
Voorallevariantenisperknooppuntdeafnamevandekweltenopzichtevan
dereferentie-situatieberekend.DeresultatenzijnopgenomeninbijlageE.
Deafnamevandekwelisonderverdeeldinvierklassen:minderdan10%,van
10tot25%,van25tot100%eneenomslagvankwelnaar infiltratie.Bij
dezerelatieveschaalverdelingiseendrempelwaardevan0,1mm/dagaangehouden.

Figuur 6.5 laatvoor devergunningsvariant de afnamevandekwel zienten
opzichtevandereferentie-situatie.Opeendrietal lokaties treedtomslag
vankwelnaarinfiltratieop,tweelokatiesnabijdePeelrand-storingenéén
lokatietenOostenvanWaalwijk.Duidelijk isteziendatinhetOostelijk
deelvanhetstudiegebiedsterkerekwelafnamenoptredendaninhetWestelijk
deel,ditinovereenstemmingmethetpatroonvanextrawinningen.Opvallend
isdattenWestenvanTilburgslechtseengeringekwelafnameoptreedtopeen
lokatiemetsterkewinningsuitbreiding ensterkegrondwaterstandsdaling.

Intabel6.2 ispervarianthetaantalhectarengetoondbinnenhetstudiegebied,waarbijdekwelmetmeerdan25%afneemtresp.waarbijdekwelomslaat
ininfiltratie.

57
Tabel6.2Overzicht per variant van de oppervlakten waar een bepaalde
afnamevandekweloptreedt (inhectaren)
Variant
oTienjarenplan
variant
oNatuurvriendelijke
variant
oVergunnings
variant
o100miljoenm3/jaar
variant
oBeregeningsstopop
graslandvariant
oWateraanvoer
variant
oMiddeldiepe
variant

meerdan25%

omslagnaar

17898

479

10481

1249

13096

1729

31909

2170

2965

0

14986

1950

9422

2158

infiltratie

Bij de eerste drie varianten valt op dat de Tienjarenplan variant een
relatief groot oppervlak kent waar een vrij sterke reductie van kwel
optreedt.Bijde100miljoenm3/jaarvarianttreedtongeveereenverdubbeling
op aan oppervlakte met duidelijke kwelafname. Bij de Beregeningsstop op
grasland variant ishet gebied met een sterke reductie van kwel relatief
gering.Indezevariant isvanomslagnaar infiltratiezelfshelemaalgeen
sprakemeer.
Bijdewateraanvoervariantblijkthetoppervlakmeteenkwelafname,resp.
omslagnaarinfiltratie,ietsgrotertezijndanbijdevergunningsvariant.
Ditwordtveroorzaakt doordat ineendeelvanhet gebied oppervlaktewater
wordt toegevoerd.Ditbeïnvloedthetstijghoogteverschiltussendediepere
pakkettenenhetoppervlaktesysteem.Ertreedt,ineendeelvanhetgebied,
eenzekereversterking opvandeeffectenwelkeveroorzaaktwordendoorde
vergrotingvandepermanenteonttrekkingenvolgensdevergunnings
variant.Bij
demiddeldiepevariantblijkthetoppervlakmeteenkwelafnamevanmeerdan
25%vrijsterktezijngereduceerdtenopzichtevandeoverige'55-miljoen'
varianten. Daarentegen neemt het oppervlak waar een omslag van kwel naar
infiltratie optreedt lichttoe.Eenlogischgevolgvandeconcentratievan
effectenbijdezevariant.
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Afnamevantertiairedrainage
Voorallevariantenisopvergelijkbarewijzealsvoordekwelperknooppunt
deafnamevandetertiairedrainagetenopzichtevandereferentie-situatie
berekend. De resultaten zijn opgenomen in bijlage E. De afname van de
tertiairedrainageisonderverdeeldineenviertalklassen:minderdan10%,
van10tot25%,van25tot100%eneenomslagvankwelnaarinfiltratie.
Bij deze relatieve schaalverdeling is een drempelwaarde van 0,1 mm/dag
aangehouden.

Figuur 6.6 laat voor de vergunningsvariant de afname van de tertiaire
drainagezientenopzichtevandereferentie-situatie.Ookhiertreden,in
overeenstemmingmethetpatroonvanextrawinningen,desterksteeffectenop
inhetoostelijkgedeeltevanhetgebied.

Tabel6.3 Overzicht per variant van de oppervlakten waar een bepaalde
afnamevandetertiairedrainageoptreedt (inhectaren)
Variant
oTienjarenplan
variant
oNatuurvriendelijke
variant
oVergunnings
variant
o100miljoenm3/jaar
variant
oBeregeningsstopop
graslandvariant
oWateraanvoer
variant
oMiddeldiepe
variant

meerdan25%

omslagnaar

11979

0

9371

1791

11434

0

21275

847

7939

0

15923

6820

9374

1179

infiltratie

Intabel6.3 ispervarianthetaantalhectarengetoondbinnenhetstudiegebied,waarbijdetertiairedrainagemetmeerdan25%afneemtresp.waarbij
de tertiairedrainageomslaat ininfiltratie.Indeklasse 'meerdan25%'
liggen de oppervlaktenvan de eerste drievarianten in dezelfde orde van
grootte. Bijde100miljoenm3/jaarvarianttreedteenverdubbelingvande
oppervlakteop.DeBeregeningsstopopgraslandvariantlaateenoppervlakteafnamevan30%zien,dezereductieisaanmerkelijkminderdanwerdgevonden
indetabellenvoorgrondwaterstandsverlaging enkwelafname.
Eenverplaatsing vaneendeelvan dediepewinningennaarhetmiddeldiepe
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watervoerendep"ak"k~ëtblijkttenopzichtevandevergunningsvarianteenafname
totgevolgtehebbenvanhetoppervlakmeteenafnamevantertiairedrainage
vanmeer 25procent. Daarentegen neemt het oppervlak met een omslag naar
infiltratiejuisttoe.Bijdewateraanvoervariantblijkt,zowelabsoluutals
tenopzichtevandevergunningsvariant,eenaanzienlijkeafnamevantertiaire
drainageofzelfsomslagnaarinfiltratievoortekomen.Dithangtuiteraard
samenmetdeaardvandevariantwaarbij, ineendeelvanhetgebied,het
tertiairesysteeminhetgroeiseizoenwordtgebruiktomwateraantevoeren.
Debeschreven afnamevan de tertiaire drainageheeft,zoals aangegeven in
par.6.2,betrekking opdetweedehelftvandezomerperiode.Uiteraardzal
in de winterperiode door de verhoogde grondwaterstand de drainage juist
groterzijn.

6.3 Effectenopgrondwaterafhankelijkebelangen

Algemeen
Inparagraaf6.2 iseenoverzichtgegevenvandegeo-hydrologischeeffecten
vandeonderscheidenvariantenvoorgrondwaterwinning.Hetgingdaarbijom
de effecten op grondwaterstanden, kwel over de afzetting Nuenen-leem en
tertiaire drainage.Veranderingen indezegroothedenzijn inhetonderzoek
gehanteerdalsindicatorvoorheteffectopgrondwaterafhankelijkebelangen.
Intabel6.4isvoordegrondwaterafhankelijkebelangeneenoverzichtgegeven
welkegeo-hydrologische effectenalsindicatorgebruiktzijn.

Tabel6.4Overzichtvanrelatietussengeo-hydrologischeffecteneffectop
belangen
Effectop:

Gebruikteindicator:

landbouwopbrengst

grondwaterstandsverlaging

grondwaterafhankelijke
vegetaties

grondwaterstandsverlaging
afnamevankwel

vennen

grondwaterstandsverlaging

bekenenbovenlopen

afnamevantertiairedrainage
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Heteffectopeengrondwaterafhankelijkbelanghangtafvandegroottevan
het indicatief gestelde geo-hydrologisch effect en de gevoeligheid of
kwetsbaarheidvanhetbetreffendebelang.
o Vanuithetagro-hydrologischonderzoekisinformatiebeschikbaaroverde
opbrengstverandering tengevolgevanpermanente grondwaterstandsdaling.
Metbehulpvandezedosis-effectrelaties,diedegevoeligheidaangeven
voor bepaalde combinaties van bodemtype en grondwatertrap, kunnen
grondwaterstandsverlagingenwordenomgerekendinopbrengstveranderingen.
o Voor de grondwaterafhankelijkevegetatie en de ecologische waardevolle
waterenishetnietmogelijkgeblekeninzichtent.a.v.gevoeligheidvoor
geo-hydrologischeveranderingenteconcretiserenindosis-effectrelaties.
Voordenatuurwaarden isdaaromvolstaanmetturvenhoeveelhectarenof
kilometersvaneenbepaaldenatuurwaardeeenzekergeo-hydrologischeffect
ondergaan.Ditgeefteenindrukvanhetpotentieelverliesaannatuurwaarden.

Hetsamenvallenvaneenbepaaldgeo-hydrologischeffectenhetvóórkomenvan
een bepaald belang is daarbij bepaald m.b.v. de overlay-techniek inhet
geografisch informatie systeem. Daartoe is aan de knopen een bepaald
invloedsoppervlak toegekend (zieookhoofdstuk3).

Voorzoweldegrondwaterafhankelijkevegetatiealsdeecologischwaardevolle
watereniseenbeoordelinggegevenvandeactuelewaardenenvandepotenties
voor deontwikkelingvannatuurwaarden.De analysevandevarianten isin
eersteaanleggerichtopdeeffectenopdeactuelenatuurwaarden;vooreen
beperktaantalvariantenisookheteffectopdepotentiesbepaald.Overigens
gevendeactuelenatuurwaardenendepotentiesvoornatuurwaarden ingrote
trekken hetzelfde beeld te zien; zeker wanneer gekeken wordt naar de
verschillentussenvarianten.

Verandering ingewasopbrengst inland-entuinbouw
Peragro-hydrologischerekeneenheidisderelatieveopbrengstbekendals30jarig gemiddelde voor de uitgangssituatie (0-cm verlaging) en voor vier
situatiesmeteenverlaagde grondwaterstandvanrespectievelijk 10,25,50
en100cm.Metdezeinformatieisvooriedereagro-hydrologischerekeneenheid
een dosis-effect relatie bepaald met behulp van lineaire interpolatie.
Vervolgens isdegemiddeldeopbrengstverandering overhetinvloedsoppervlak
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vaneenknooppuntvanhetCentraleSlenkmodelberekend.Bijdebepalingvan
het gemiddelde percentage is alleen rekening gehouden met het oppervlak
cultuurgrond. Deopbrengstverandering betrefthet gecombineerde effectvan
opbrengstderving t.g.v. toegenomenvochttekort en opbrengsttoename t.g.v.
afgenomenwateroverlast.DeresultatenzijnopgenomeninbijlageE.

Derelatieve opbrengstverandering isonderverdeeld ineenvijftalklassen:
eentoe-ofafnamevanmeerdan4%,eentoe-ofafnametussen1en4%,en
eenveranderingvanminderdan1%.Deopbrengstveranderingisalleenbepaald
voordevariantendiegekenmerktwordendooreentoenamevandepermanente
winningen.Deruimtelijkespreidingvandeopbrengstvermindering isvoorde
vergunningsvariant getoond infiguur 6.7.Uit de figuurblijkt dat inhet
Zuid-Oostenvanhetstudiegebiedoverwegendeenopbrengsttoenameoptreedtten
gevolgevandetoenamevanpermanentewinningen.Opbrengstdervingtreedtmet
name op inhet Noorden enWestenvanhet gebied bij de plaatsenTilburg,
Waalwijk en Den Bosch, en op enkele lokaties inhet Zuid-Oosten. Deopbrengstderving isvrijweloveralminderdan4%,terwijldeopbrengsttoename
openkelelokatiesde4%tebovengaat.

Tabel6.5 Overzicht per variant van de oppervlakten waar de opbrengst
veranderingmeerdan4%bedraagt (inhectaren)
Variant
oTienjarenplan
variant
oNatuurvriendelijke
variant
oVergunnings
variant
o100miljoenm3/jaar
variant
oMiddeldiepe
variant

afname >4%

toename >4%

98

4755

221

3435

98

2340

319

7676

2205

2853

Intabel6.5ispervarianthetaantalhectarengetoondbinnenhetstudiegebied,waarbijdeopbrengsttoename resp.-afnamemeerdan4%bedraagt.Ten
aanzienvande interpretatievandeeffectenopdelandbouwopbrengstwordt
eveneensverwezennaardekanttekeningengemaaktinpar.4.2.Inovereenstemmingmet de geconcentreerde effectenvandemiddeldiepe variant isereen
sterke toenamevanhetareaalwaarbijeenopbrengstdervingvanmeerdan4%
optreedt.
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Grondwaterafhankelijkevegetatieenafnamevankwel
Hetgaatbijdit(potentiële)effectomhetsamenvallenvaneenbepaaldeafnamevankwelenhetvóórkomenvanwaardevollegrondwaterafhankelijkevegetatie.Voordeafnamevandekwelzijndaarbijdezelfdeklassengehanteerd
alsinpar6.2.Tenaanzienvandeactuelewaardenvangrondwaterafhankelijke
vegetatieisinformatiebeschikbaarvanuitdeveldkarteringendebureaustudie.Delegendavanbureaustudieenveldkarteringzijnopdezelfdewijzeaan
elkaar gerelateerd als in par 4.6 (tabel 4.1). In bijlage E zijn de
resultatenvoorditeffectgetoondindevormvankaartenentabellen.
Figuur6.8laatvoordevergunningsvariantdeverspreidingzienvanalszeer
waardevolaangemerktkaartvlakjes,dieeenafnamevankwelondergaanmetmeer
dan10%.Bijdealszeerwaardevolbeoordeeldekaartvlakjes isnogonderscheidgemaakt tussenkaartvlakjes liggendbinnenresp.buitendekern-en
ontwikkelingsgebiedenvanhetNatuurOntwikkelingsPlan.Wanneerbinnenhet
invloedsgebied van een knoop waardevolle vegetaties voorkomen die deels
binnenendeelsbuitenhetNOP-gebiedliggenisditindefigurenweergegeven
dooreendubbelearcering.Dewaardevollekaartvlakjesmeteenkwelafnamevan
meerdan10%komenmetnamevoorinhetmiddenenoostenvanhetgebied.Ook
indezefiguuristeziendatdewinningsuitbreiding tenwestenvanTilburg
zich,vanwege het zeer geringekweleffect,nietvertaalt ineenduidelijk
effectopactuelewaardenvanvegetatie.

Tabel6.6 Overzicht per variant van de oppervlakten als zeer waardevol
beoordeelde kaartvlakjes met vegetatie, waarvoor de kwelafname
meerdan10 Xbedraagt (inhectaren)
Variant
oTienjarenplan
variant
oNatuurvriendelijke
variant
oVergunnings
variant
o100miljoenm3/jaar
variant
oBeregeningsstopop
graslandvariant
oWateraanvoer
variant
oMiddeldiepe
variant

binnenNOP-gebied

buitenNOP-gebied

4981

2776

3963

2391

4056

2610

8343

3808

954

563

3379

2105

3116

1860
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In tabel 6.6 is per variant het aantal hectaren getoond met als zeer
waardevolbeoordeeldekaartvlakjesbinnenhetstudiegebied,waarvoordeafnamevandekwelmeerdan10%bedraagt.Hieruitblijktdatdeeerstedrie
varianten,meteenwinningsuitbreidingvan55miljoenm3/jaar,oppervlakten
teziengevendieindezelfdeordevangrootteliggen,waarbijoverigenshet
areaalbij denatuurvriendelijke varianthetkleinst is.Doorvariatie in
lokaties en omvang van dewinningen ishet effect enigszins te reduceren
zoalsistezienbijdeTienjarenplanvariantenNatuurvriendelijkevariant
als extremen envergunningsvariant hier tussenin.Bij eenuitbreiding aan
winningen tot 100miljoenm3/jaar treedtongeveer eenverdubbeling opaan
effect.Dooreenberegeningsstopopgraslandtecombinerenmeteenwinningsuitbreidingvan55miljoenm3/jaar(volgensdevergunningsvariant)treedteen
reductie van effecten op tot ongeveer een kwart van de situatie zonder
beregeningsstop.
Verplaatsing van een deel van de diepe winningen naar het middeldiepe
watervoerendepakketleidttoteenverminderingvandeoppervlaktealszeer
waardevolbeoordeeldekaartvlakjesmetvegetatiedieeenkwelafnamevanmeer
dan10%ondergaan.Zoweldeoppervlaktenbinnen-alsbuitenNOP-gebiedzijn
aanzienlijk kleiner in vergelijking met de vergunningsvariant. Door
wateraanvoer ineendeelvanhetgebiedtreedt,tenopzichtevandevergunningsvariant,eveneenseenreductieopvaneffectenopvegetatietengevolge
vankwelafname.Overigensblijktdatdeberegeningsstopopgraslandhetmeest
effectieftezijn.

Grondwaterafhankelijkevegetatieengrondwaterstandsverlaging
Voor de waarden van grondwaterafhankelijke vegetatie, die een bepaalde
grondwaterstandsverlaging ondergaan is een vergelijkbare berekening
uitgevoerdalsvoordezojuistbeschrevenafnamevandekwel.Deonderscheidenklassent.a.v.deomvangvandegrondwaterstandsverlaging zijndezelfde
alsinpar.6.2.

Figuur6.9 laatvoordevergunningsvariantdeverspreidingzienvanalszeer
waardevol aangemerkt kaartvlakjes met vegetatie, waarvoor de grondwaterstandsverlagingmeerisdan5cm.VoorhetmiddenenOostenvanhetstudiegebiedisdeverspreidingvankaartvlakjesmetzeerwaardevollevegetatieen
eengrondwaterstandsverlagingvanmeerdan5cmredelijkinovereenstemming
methetpatroonaangrondwaterstandsverlagingenzoalsinfiguur6.4isweer-
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gegeven. Voor het westen van het studiegebied vertaalt een aanzienlijke
grondwaterstandsverlaging zichnietineeneffectopzeerwaardevollevegetatie. Dit is in overeenstemming met het geringere vóórkomen van zeer
waardevollevegetatie inditdeelvanhetstudiegebied (par.4.6).

Tabel6.7Overzicht per variant van de oppervlakten als zeer waardevol
beoordeelde kaartvlakjes met vegetatie, waarvoor de grondwater
standsverlagingmeerdan5cmbedraagt (inhectaren)
Variant

binnenNOP-gebied

oTienjarenplan
variant
oNatuurvriendelijke
variant
oVergunnings
variant
o100miljoenm3/jaar
variant
oBeregeningsstopop
graslandvariant
oWateraanvoer
variant
oMiddeldiepe
variant

buitenNOP-gebied

4958

2517

3443

1448

4526

1929

11289

5857

2556

791

3526

1278

3902

2631

In tabel 6.7 is per variant het aantal hectaren getoond met als zeer
waardevol beoordeelde kaartvlakjes binnen het studiegebied, waarvoor de
grondwaterstandsverlaging meerdan5cmbedraagt.Ookhiereenbevestiging
vanheteerdergeschetstebeeld.Effectenindezelfdeordevangroottevoor
de eerste drie varianten waarbij de Natuurvriendelijke variant het beste
scoort gevolgddoordeVergunningsvariant.De 100miljoenm3/jaarvariant
geeftmeerdaneenverdubbelingvaneffectentezienterwijldeBeregeningsstopopgraslandvarianteenhalveringvaneffectenlaatzien.
Wateraanvoerheefttenaanzienvanditaspecteengunstigeffect.Heteffect
voorzowelbinnenNOP-gebiedalsbuitenNOP-gebiedlaateenafnamezienten
opzichtevandevergunningsvariant.Demiddeldiepevariantheefteentotaal
effectdatvandezelfdeordegrootteisalsvandevergunningsvariant.Eris
echterweleenverschuivingvan'binnenNOP-gebied'naar'buitenNOP-gebied'.
Dezeverschuiving iseenuitvloeiselvanéénvandeuitgangspunten,diebij
deopstellingvandemiddeldiepevariantisgehanteerd.Namelijkalleendie
lokaties kwamen voor verondieping in aanmerking, waarbij in de directe
nabijheidweinigtotgeenalszeerwaardevolbeoordeeldekaartvlakjeliggend
binnenNOP-gebiedvoorkwamen.
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Vennenengrondwaterstandsverlaging
Het gaatbij dit (potentiële)effect omhet samenvallen van eenbepaalde
grondwaterstandsverlaging enhetvóórkomenvanwaardevollevennen.Voorde
grondwaterstandsverlagingzijndaarbijdezelfdeklassengehanteerdalsinpar
6.2.Deactuelewaardenvanvennenkenneneenvijfdelige schaallopendvan
'waardegering'tot'waardezeergroot'.InbijlageEzijnderesultatenvoor
diteffectgetoondindevormvankaartenentabellen.
Figuur6.10laatvoordevergunningsvariantdeverspreidingzienvanvennen,
waarvandewaarde alsvrij totzeergroot isbeoordeeld endieeengrondwaterstandsverlagingondergaanvanmeerdan5cm.Hierbijisnogonderscheid
gemaakttussenvennenliggendbinnenresp.buitendekern-enontwikkelingsgebiedenvanhetNatuurOntwikkelingsPlan.Deverspreidingvandezevennen
laateenconcentratiezientenzuidenvanEindhoven.Ditisinovereenstemming met het voorkomenvanwaardevolle vennen (par.4.6, figuur 4.5)met
concentratiesinhetmiddenenzuidoostenvanhetstudiegebiedenhetpatroon
vangrondwaterstandsdalingenbehorendbijdezevariant.

Intabel6.8 ispervarianthetaantalhectarenvennenmeteenvrijtotzeer
grotewaarde getoond, die eengrondwaterstandsverlaging vanmeer dan5cm
ondergaan.

Tabel6.8 Overzicht per variant van de oppervlakten vennen, waarvan de
waarde alsvrij tot zeergroot isbeoordeeld en die eengrondwaterstandsverlagingvanmeerdan5cmondergaan (inhectaren).
Variant
oTienjarenplan
variant
oNatuurvriendelijke
variant
oVergunnings
variant
o100miljoenm3/jaar
variant
oBeregeningsstopop
graslandvariant
oWateraanvoer
variant
oMiddeldiepe
variant

binnenNOP-gebied

buitenNOP-gebied

162,8

63,5

139,5

45,7

144,2

58,0

350,8

112,3

140,2

48,0

136,9

55,6

80,2

39,0
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Voor het effect opwaardevolle vennenvalt op dat,hoewel de verschillen
geringzijn,ookhierdenatuurvriendelijkevariantalsbestenaarvorenkomt
vandeeerstedrievarianten.De100miljoenm3/jaarvariantgeeftmeerdan
eenverdubbelingvaneffectentezien.Deeffectenvandeberegeningsstopop
graslandvariantzijnindezelfdeordealsdenatuurvriendelijkevariant.
Wateraanvoer in een deel van het gebied heeft, in vergelijking met de
vergunningsvariant,eengeringextrapositiefeffectopdeoppervlakteals
vrij totzeer waardevol beoordeelde kaartvlakjesmetvennen. Verplaatsing
vaneendeelvandediepewinningennaarhetmiddeldiepewatervoerendepakket
heeft een groterpositief effect.Zowel deoppervlaktenbinnenalsbuiten
NOP-gebied zijn,in vergelijking met de vergunningsvariant, aanzienlijk
kleiner.

Bekenenbovenlopenenafnamevantertiairedrainage
Voorhetpotentiëleverliesaanwaardenvanbekenenbovenlopenisdeafname
van de tertiaire drainage als indicator gebruikt. Voor de afname van de
tertiairedrainagezijndezelfdeklassengebruiktalsinpar.6.2.Deactuele
waarden van beken en bovenlopen kennen een vijfdelige schaal lopend van
'waardegering'tot'waardezeergroot'.InbijlageEzijnderesultatenvoor
diteffectgetoondindevormvankaartenentabellen.Indetabellenisbij
beken sprakevan lengte eenheden (km),terwijlbijbovenlopen oppervlakte
eenheden(ha)zijngebruikt.Ditvindtzijnoorzaakinhetfeitdatdebeken
alslijnstukkenzijngedigitaliseerd terwijlvoorbovenlopengebiedenzijn
gedigitaliseerd waarin dezebovenlopenvoorkomen. Om de effecten opzowel
bekenalsbovenlopeninéénfiguurweertegeveniseenoverlaygemaaktmet
derekencellen (invloedsgebiedenvanknopen)vanhetCentrale Slenkmodel.
Hierdoorwordendebekenomgezetnaaroppervlakteeenhedendoordatdebeken
worden gerepresenteerd door een 'parelsnoer' van rekencellen. Vervolgens
hangthet,per rekencel,vandeafnamevande tertiaire drainage afofde
betreffendecelopdeeffectenkaartenwordtweergegeven.

Figuur6.11 laatvoordevergunningsvariant deverspreiding zienvanbeken
enbovenlopen,waarvandewaarde alsvrij totzeer groot isbeoordeeld en
waarvoordetertiairedrainagemetmeerdan10%isafgenomen.Hierbijisnog
onderscheid gemaakt tussenbekenenbovenlopen liggendbinnenresp.buiten
dekern-enontwikkelingsgebiedenvanhetNatuurOntwikkelingsPlan.Dewaardevollebekenenbovenlopenkomenmetname inhetmiddenenzuidenvanhet
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studiegebied voor terwijl inhet noorden,het noord-westen en een strook
langsdePeelrandrelatiefweinigwaardevollebekenenbovenlopenvoorkomen
(par.4.6,figuren4.6 en4.7). Deverspreidingvankaartvlakjesmetbeken
enbovenlopen enmet eenafnamevanmeer dan 10% aan tertiaire drainage
vertoonthiermeegoedeovereenstemming.
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referentie

situatie

omvang van kwel over a f z e t t i n g Nuenen-leem
(gemiddeld over tweede helft zomer)
WÊ > 1.0 mm/dog

nage
l e l f t zomer)

trotie)

figuur: 6 . 2
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referentie situatie
omvang van kwel over a f z e t t i n g Kedichem-Tegelen
(gemiddeld over tweede helft zomer)
•

> 1.0 mm/dag
0.5 .. 1.0 mm/dag

0 .. 0.5 mm/dog
Q

i n f i l t r a t i e ( < = 0)

vergunningsvariant
grondwaterstandsverlaging
t.o.v. r e f e r e n t i e s i t u a t i e
(waarde aan het einde van de zomer)
>= 20 cm
20 .. 10 cm
10 .. 5 cm

Q < 5 cm

iGuur;

6.4
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vergunningsvariant
kwel over a f z e t t i n g
eferentie situatie
ede helft zomer)

vergunningsvariant
relatieve afname van t e r t i ä r e drainage
t.o.v. r e f e r e n t i e situatie
gemiddelde over tweede helft zomer)
omslag naar i n f i l t r a t i e

25 .. 100 %
10 .. 25 %
Q

< 10 %
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vergunningsvariant

verandering in gewasopbrengst in l a n d - en tuinbouw
door grondwaterstandverlaging t-.o.v. r e f e r e n t i e
positief betekent opbrengstloename}
> 4 %

figuur;

6 < 7

vergunningsvariant

verspreiding van aktuele woorden von vegetati
met afname van kwei van > 10 %
zeer waardevol binnen NOP gebied
zeer waardevol buiten NOP gebied

'iguur:

g
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v er gunn i n g s v ar i an t
verspreiding aktuele 'waarden van vegetatie
met grondwaterstandsverlaging van > 5 cm
zeer waardevol binnen NOP gebied
zeer waardevol buiten NOP gebied

ele waarden van vennen
verlaging van > 5 cm
groot binnen NOP gebied
groot buiten NOP gebied
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vergunningsvariant
verspreiding van oktuele waarden van beken en bovenlopen
met een afname van t e r t i a i r e drainage van > 10 %
Kaarde v r i j t o l zeer groot binnen NOP gebied
r i j tot zeer groot Duiten NOP gebied

figuur:

6

.n
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7. EVALUATIEVANVARIANTENVOOR GRONDWATERWINNING
7.1Inleiding
Indevoorgaandehoofdstukken ismetnameaandachtbesteedaandebeleidsanalytische opbouwvan de studie,aanhet opgebouwde rekeninstrumentarium
en aan de opzet enberekende effecten van de onderzochte varianten voor
grondwaterwinning. Hoewel alle relevante informatie besloten licht inde
voorgaandehoofdstukkenenbijlagenzalindithoofdstukgetrachtwordende
geïdentificeerdealternatievenoverzichtelijktestructureren,rangschikken
enbeoordelen.Hierbijwordtgebruikgemaaktvanscore-cardsengrafiekenom
eenbeterinzichtteverkrijgenindetebeoordelenvarianten.

7.2Evaluatievanvarianten
Intabel7.1zijnvanallevariantendeeffectenopgenomenineenscore-card.
Aldezeeffectenzijninhoofdstuk6enbijlageEgepresenteerd intabellen
en figuren. Depresentatie van effecten op potentiële waarden is indeze
score-cardachterwegegelatenaangeziendezeinformatie,invergelijkingmet
deactuelewaarden,weinignieuwegezichtspuntenoplevert.

Omvangvandewinningen
Deonderzochtevariantenkunnenindriegroepenwordeningedeeld:
Deeerste groepbestaatuit devariantenmeteenomvangaanextrawinningenvan55miljoenm3/jaar.HetbetrefthierdeTienjarenplanvariant,
deVergunningsvariant,deNatuurvriendelijkevariantendeMiddeldiepe
variant.DezelaatstevariantonderscheidtzichalleenvandeVergunningsvariant door een verplaatsing van sommige winningen van de diepe
watervoerende pakketten naar het middeldiepe pakket. Beregening en
wateraanvoer zijn bij alle vier varianten gelijk aan de referentie
situatie.
De tweede groep kent slechts één variant, nl. de 100 miljoen m3/jaar
variant.Hierbij is sprakevannagenoeg eenverdubbeling vanhet extra
winningsniveau van de eerste groep terwijl beregening en wateraanvoer
weergelijkzijnaandereferentiesituatie.
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Tabel7.1 Score-cardvandeeffectenvanallevarianten
Variant
Effecten
omvang extrawinningen
inmiljoenm3/jaar
geo-hydrologischeffect
gwsdaling>5 cm (ha)
gwsdaling>20cm (ha)
afnamekwel>25% (ha)
omslaginfiltratie (ha)
afnametertiaire
drainage>25%(ha)
omslaginfiltratie (ha)
effectlandbouwopbrengst
opbrengstafname>4%(ha)
opbrengsttoename>4%(ha)
effectopvegetatie
zeerwaardevollevegetatiebijkwelafname>10%
-binnenNOPgebied (ha)
-buitenNOPgebied (ha)
totaal
zeerwaardevollevegetatiebijgws-daling>5cm
-binnenNOPgebied (ha)
-buitenNOPgebied (ha)
totaal
effectopecologisch
waardevollewateren
waardevollevennenbij
gws-daling>5cm
-binnenNOPgebied (ha)
-buitenNOPgebied (ha)
totaal
waardevollebekenbij
afnametertiaire
drainage>10%
-binnenNOPgebied(km)
-buitenNOPgebied(km)
totaal
waardevollebovenlopen
bijafnametertiaire
drainage>10%
-binnenNOPgebied(ha)
-buitenNOPgebied (ha)
totaal

tien
jaren
plan

berege- water
middelvergun- natuur 100
nings
vriende miljoen nings
aanvoer diepe
variant lijk
variant stop
variant variant

55

55

55

99851
4200
17898
479

75552
3224
13096
1729

76636
7792
10481
1249

11979
0

11434
0

98
4755

100

55

55

167291
12393
31909
2170

34535
3075
2965
0

56281
3273
14986
1951

56016
13938
9422
2158

9371
1791

21275
847

7939
0

15924
6821

9374
1179

98
2340

221
3435

319
7676

1)
1)

1)
1)

2205
2852

4981
2776
7757

4056
2610
6666

3963
2391
6354

8343
3808
12151

954
563
1517

3379
2105
5484

3116
1860
4976

4958
2517
7475

4526
1929
6455

3443
1448
4891

11289
5857
17146

2556
791
3347

3526
1278
4804

3902
2631
6533

162,8
63,5
226,3

144,2
57,9
202,1

139,5
45,7
185,2

350,6
112,2
462,8

140,2
48,0
188,2

136,9
55,6
192,5

80,2
39,0
119,2

55,5
10,0
65,5

47,3
6,6
53,9

45,7
7,0
52,7

77,8
11,8
89,6

23,6
3,3
26,9

45,2
7,6
52,8

36,2
7,6
43,8

1159
459
1618

1318
491
1809

1120
535
1655

3534
755
4289

581
359
940

1394
494
1888

890
406
1296

opm.1)Geenopbrengstdervingresp.-toenameberekendvanwegebijkomendeeffectenvan
beregeningsstop ofwateraanvoeropdelandbouwopbrengsten

55
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Dederdegroepbestaatuitvariantenmeteenomvangaanextrawinningen
van55miljoenm3/jaarwaarbijechterwélsprakeisvanveranderingenin
beregening cq.wateraanvoer.Bij dezevarianten isdeverdelingvande
55 miljoen m3/jaar aan extra winningen ingevuld overeenkomstig de
vergunningsvariant. Hetbetreft de Beregeningsstop op graslandvariant
endeWateraanvoervariant.

Uit de score-card blijkt datde effectenvande drie groepen zichminof
meer ineenvaste onderlingeverhoudingbewegen.Omditmeer inzichtelijk
te maken zijn in tabel 7.2 de belangrijkste effecten op een procentuele
schaalweergegeven,inplaatsvandeabsolutegroothedenzoalsintabel7.1.
Hiertoe is bij ieder effect aan het voorkomende maximum de waarde 100
toegekendenzijndeoverigewaardennaarevenredigheidgeschaald.

Tabel7.2 Procentueleverdelingvandebelangrijkste effectenvanallevarianten
Variant
Effecten
geo-hydrologischeffect
gwsdaling>5 cm (ha)
afnamekwel>25% (ha)
afnametertiaire
drainage>25%(ha)
gemiddeld
effectopvegetatie
zeerwaardevollevegetatiebijkwelafname>10%
zeerwaardevollevegetatiebijgws-daling>5cm
gemiddeld
effectopecologisch
waardevollewateren
waardevollevennenbij
gws-daling>5cm
waardevollebekenbij
afnametertiaire
drainage>10%
waardevollebovenlopen
bijafnametertiaire
drainage>10%
gemiddeld
gecumuleerdeffect

tien
jaren
plan

berege- water
middel
vergun- natuur 100
vriende miljoen nings
aanvoer diepe
nings
variant lijk
variant stop
variant variant

60
56

45
41

46
33

100
100

21
9

34
47

34
30

56
57

54
47

44
41

100
100

37
22

76
52

44
36

64

55

52

100

13

45

41

44
54

38
47

29
41

100
100

20
17

28
37

38
40

49

44

40

100

41

42

26

73

60

59

100

30

59

49

38
53

42
49

39
46

100
100

22
31

44
48

30
35

55

48

43

100

23

46

37
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Doordat de effecten nu in eenzelfde schaaleenheid zijn uitgedrukt (procenten), is een betere onderlinge vergelijking mogelijk en kunnen, van
verschillende effecten, gemiddelden worden bepaald. In tabel 7.2 zijn drie
hoofdgroepenvaneffectenonderscheiden,namelijkgeo-hydrologischeeffecten,
effecten op vegetatie en effecten op ecologisch waardevolle wateren. Voor
deze drie hoofdgroepen is het gemiddelde bepaald. Tenslotte is van alle
effectenhet gecumuleerd effect bepaald.

100

100

effekt op aquatischecologische wateren

80

604020i

0
K

100

%

8 0-

i

60h

20

i

40

i

i

60

80 100

20

40

20

40

60

80 100

effekt op grondwaterafhankelijke vegetatie

40
20

20
»

40

60

80

onttrekkingsuitbreiding
(miljoen m ^ / j a a r )

• vergunnings variant
+ tienjarenplan variant
• natuurvriendelijke variant
F i g u u r 7.1

100

0

60

80

100

onttrekkingsuitbreiding
(miljoen m ^ / j a a r )
O middeldiepe variant
* 100 miljoen variant
• beregeningsstop op grasland variant

Onttrekkingsuitbreiding uitgezet tegen veroorzaakte effekten

Deze gemiddelde en gecumuleerde effecten zijnook eenvoudig grafischweer
te geven. In figuur 7.1 zijn het gemiddeld geo-hydrologisch effect,het
gemiddeld effectopgrondwaterafhankelijkevegetatie,hetgemiddeld effect
opecologischwaardevollewaterenenhetgecumuleerd effect (inprocenten)
uitgezettegendeonttrekkingsuitbreiding (inmiljoenm3/jaar).Weergavevan
dewateraanvoervariant isindezefiguurachterwegegelaten.Decijfersuit
tabellen7.1 en7.2 dienenvoordewateraanvoervariant opeenanderewijze
tewordengeïnterpreteerd danbijdeoverigevarianten.Eénenanderwordt
verderopindezeparagraaftoegelichtbijdebehandelingvandewateraanvoervariant. Uit de grafieken blijkt duidelijk dat er een redelijk lineair
verbandaanwezigistussendematevanwinningsuitbreiding endeomvangvan
hetveroorzaakteffect.

Deomvangvandeeffectenwordtdusvoornamelijkbepaalddoordeomvangvan
deextrawinningen.Devoordedrie'55miljoen'variantenberekendeeffecten
liggenalleindezelfdeordevangrootte.Doorhetinvoerenvaneenberegeningsstopopgrasland,waardoorhetnettoniveauvanextraonttrekkingenop
ca.25miljoenm3/jaaruitkomt,treedtglobaaleenhalveringvaneffectenop.
Bijeenniveauaanextrawinningenvan100miljoenm3/jaarwordendeeffecten
daarentegen globaal verdubbeld. Een en ander is ook af te leiden uitde
tabellenenfigurenvanhoofdstuk6enbijlageE.
Verdelingvanwinningenbijeenniveauvan55miljoenm3/jaarextra
Hoeweldeomvangvandeeffectenprimairbepaaldwordtdoorde omvangaan
extrawinningen,isenigereductie ineffectenmogelijkdooreengeschikte
keuzevanlokaties,omvangenwatervoerendepakkettenwaargewonnenwordt.
Ditwordtverduidelijkt dooreenonderlingevergelijkingvandeTienjarenplanvariant, deVergunnings variant,deNatuurvriendelijke variant ende
Middeldiepevariant.Uitdetabellen7.1 en7.2 enfiguur7.1blijkt,voor
demeestebeschouwdeeffecten,deDerdeTienjarenplanvariantalsongunstigsteendeMiddeldiepevariantalsgunstigstetescoren.
OpgemerktwordtdatdeonderlingeverschillentussenVergunningsvarianten
Natuurvriendelijkevariantbetrekkelijkgeringzijn.Deonderlingeverschillentussendevariantenkunnengoeddeelsverklaardwordenuitdelokatiesvan
de extra winningen. De Derde Tienjarenplan variant kent relatief sterke
winningstoenames in de deelgebieden 2, 5, 7 en 8 waar veel waardevolle
grondwaterafhankelijke vegetaties en/of ecologisch waardevolle wateren
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voorkomen. Met name in deelgebied 8 treedt overbelasting op waardoor
aanzienlijkeeffectenopbelangenoptreden.IndeVergunningsvariant isdeze
overbelastingopdeelgebied8aanzienlijkteruggebrachtwatresulteertineen
afname aaneffecten. IndeNatuurvriendelijkevariant isdeelgebied 8nog
meer ontzien terwijl een relatief sterke uitbreiding van winningen inde
deelgebieden4aen6 isgepland. Indeze twee deelgebiedenkomenrelatief
weinig waardevolle grondwaterafhankelijke vegetaties en/of ecologischwaardevollewaterenvoor.
Uit tabel 7.2 en figuur 7.1 kanworden afgeleid dateenverondieping van
permanente winningen (deMiddeldiepe variant)eenpositief effect teweeg
brengt;de indetabellengepresenteerdepercentages stekengunstigaften
opzichtevandeoverige55miljoenvarianten.Bedachtmoetevenwelworden,
datintabel7.2enfiguur7.1detotaleoppervlaktewelkebeïnvloedwordt,
isweergegeven.Dematevanbeïnvloeding (sterkofmindersterk)komthierin
feitelijkniettotuiting.Uittabel7.1isoptemakendatverondiepingvan
depermanentewinningenleidttoteengeringerbeïnvloedoppervlakmaardat
deeffectensterkerzijn.

Omvangvanberegening inland-entuinbouw
De invloedvan deberegening isaf te leidenuit eenvergelijking vande
vergunningsvariant inclusiefberegening met de vergunningsvariant waarbij
eenberegeningsstopopgraslandistoegepast.Detotaleberegeningsgiftvoor
land-entuinbouwbedraagtindereferentie-situatieca.37,7miljoenm3/jaar
(IWACO,1987).Ongeveer80%vandetotaleberegeningsgiftbetreftberegening
vangrasland.Doorbijdeextraonttrekkingenvolgensdevergunningsvariant
tevens een beregeningsstop op grasland in te voeren wordt het netto
onttrekkingsniveau dus teruggebracht van 55 miljoen naar ca. 25 miljoen
m3/jaar.De toenamevandrinkwateronttrekkingwordt dusvoorongeveer 55%
gecompenseerddoordeafnamevanberegening.
Dezecompensatie geldtnietvooralledeelgebieden ingelijkemate.Eenen
anderisuiteraardafhankelijkvanconcentratiesinextraonttrekkingenresp.
beregening.Vergelijkingvandefigurenmetgrondwaterstandsdalingenvande
Vergunningsvariant (figuur6.4)metdeBeregeningsstopopgraslandvariant
(figuurE.4)geefthierineniginzicht.Hetblijktdatmetnamededeelgebieden5cen6profiterenvaneenberegeningsstop;hiertreedteenzeersterke
reductie op in grondwaterstandsdalingen. Voor de deelgebieden 2,4a en8
tredenveelminder sterkereductiesop.Ditkanenerzijdswordenverklaard
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uit het feit dat inhet noordenvanhet studiegebied veelberegening uit
oppervlaktewaterplaatsvindt(deelgebied2eninminderematedeelgebied4).
Anderzijdsisdeinvloedindeelgebied8geringomdathier,inhetmiddengebiedvanhetstroomgebiedvandeDommel,relatiefweinigberegendwordt.

Wateraanvoerenwaterconservering
Deinvloedvanwateraanvoerisnietdirectafteleidenuitdetabellen7.1
en7.2.Tevens isdeinterpretatievandeberekeningsresultaten andersdan
bijdeoverigevarianten.Eénenanderkanhetbestwordenuiteengezetaan
dehandvan de geo-hydrologische effecten.Hiertoewordt eenvergelijking
gemaakt met devergunningsvariant aangezienbeide variantenmethetzelfde
onttrekkingsniveauzijndoorgerekend.Intabel7.1isaftelezendatbijde
wateraanvoervariant invergelijkingmetdevergunningsvariant sprakeisvan
eenforsedalingvanhetareaalmetgrondwaterstandsverlagingen,eenlichte
toenameinhetareaalmetkwelafnameeneensterketoenameinhetareaalmet
afnamevantertiairedrainagec.q. toenamevaninfiltratie.Tengevolgevan
dewateraanvoer zaltendelecompensatie optredenvandegrondwaterstandsverlagingen veroorzaakt door de toename van permanente winningen. Als
resultaat van deze stijging van de grondwaterspiegel neemt in bestaande
kwelgebieden het potentiaalverschil tussen de diepere pakketten en het
freatischpakketafwateenkwelafnametotgevolgheeft.Desterkeafnamevan
detertiaire drainagewordtveroorzaaktdoordepeilopzet inhettertiaire
stelselwaardoor infiltratieoptreedt inplaatsvandrainage.Eencruciaal
verschil tussen deze wateraanvoervariant en de overige varianten is het
effectopbelangentengevolgevankwelafnameenafnametertiairedrainage.
Indeoverigevariantenkoneenkwelafnameofafnamevantertiairedrainage
worden gezien als een verdrogend effect op vegetatie en waterlopen. Het
potentiaalverschil tussen diepere lagen en het freatisch systeem nam in
bestaandekwelgebiedenaftengevolgevanonttrekkingenindediepte.Inde
wateraanvoervariant kan een kwelafname of afname van tertiaire drainage
wordengezienalseen'bevochtigend'effectopvegetatieenwaterlopen,voor
die gebieden waar wateraanvoer plaatsvindt. Het potentiaalverschil tussen
dieperelagenenhetfreatischsysteeminbestaandekwelgebiedenneemtaften
gevolgevanwatertoevoeraandeoppervlakte.Overigensisdeinvloedvande
kwaliteit van het aangevoerde (gebiedsvreemde) water op vegetatie en
aquatischeecologie indezestudiebuitenbeschouwinggelaten.
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7.3Evaluatieperdeelgebied
Intabel7.3 isdeonttrekkingperdeelgebiedweergegevenvoordereferentiesituatiealsmededewinningstoenameperdeelgebiedvoordeverschillende
varianten. In deze tabel is te zien dat er sterke onderlinge verschillen
aanwezigzijnindeonttrekkingsuitbreidingperdeelgebiedvoordeverschillendevarianten.Wanneereenpompstationbinneneenbepaalddeelgebiedligt
is ditvolledig toegerekend aanhet betreffende deelgebied. Bedacht moet
worden,datdeeffectenvanhetbetreffendepompstationzichveelalzullen
uitstrekkentotnaburigedeelgebieden.Derelatietussenomvangvanwinning
en effect per deelgebied dient dan ook met voorzichtigheid te worden
geïnterpreteerd.

Tabel7.3Onttrekking in referentiesituatie en toename van winning per
deelgebiedvoordeonderscheidenvarianten (inmm/jaar)
deelgebied

8

1

2

3

4

5

6

7

73,7

18,8

43,1

51,8

59,5

18,8

0,0

73,0

31,5

10,2

16,6

16,2

23,5

2,9

5,9

24,9

43,6

10,2

26,7

11,7

17,6

32,2

3,0

14,6

5,1 20,3

19,9

17,4

51,0

0,0

9,4

22,2

46,9

37,3

11,8

34,3

variant
referentie
situatie
tienjarenplan
variant
vergunnings
variant
natuurvriendelijke
variant
100miljoen
variant

42,9
45,8

25,5

36,9

Enkeleverschillen indezetabelspringenduidelijk inhetoog.Indeelgebied 6bijvoorbeeld vindt, invergelijking methet niveau indereferentiesituatie, een geringe toename plaats in de Tienjarenplanvariant, een
sterke toename indeVergunningsvariant eneenzeersterke toename inde
Natuurvriendelijke variant. In de 100 miljoen variant wordt een extra
winningsniveau aangehouden dat ongeveer ophetniveauvan deVergunningsvariantligt.Indeelgebied8isteziendatditdeelgebiedsterkwordtontzienindeNatuurvriendelijkevariant,matigwordtbelastindevergunnings
variant en sterk totzeer sterkwordtbelast indeTienjarenplan- en100
miljoenvariant.Indedeelgebieden2,3en5ishetniveauvanwinningsuitbreiding indeTienjarenplanvariant,deVergunningsvariantendeNatuur-
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vriendelijke variantvandezelfde ordevan grootte terwijl ditbij de100
miljoenvariantduidelijkhogerligt.Indedeelgebieden1en4ishetniveau
vanextrawinningenvoorallevariantenvandezelfdeordevangrootte.
Inrelatie totdeintabel7.3 gepresenteerde onttrekkingsuitbreidingen is
hetinteressantomdematevaneffectperdeelgebiedtekennen.Getrachtis
omdematevaneffectopeeneenvoudigevisuelemaniertebepalen.Hiertoe
isdekaartmetdeelgebiedenopeentransparantafgedruktenis,metdein
hoofdstuk 6 en bijlage E gepresenteerde figuren, gekeken welke mate van
effect teverwachten isperdeelgebiedvoordeonderscheidenvarianten.De
uitkomstvandezeexercitieisweergegevenintabel7.4opeenschaallopend
vangeeneffecttotzeersterkeffect.

De verschillen uit tabel 7.3 komen ook in tabel 7.4 aan het licht. In
deelgebied 6zijndegeo-hydrologischeeffectensterkernaarmatehetextra
winningsniveautoeneemt,deNatuurvriendelijkevariantheefthierdesterkste
geo-hydrologische effecten terwijl de Tienjarenplan variant de geringste
geo-hydrologischeeffectenlaatzien.Overigens zijnvoordeTienjarenplan
variant degeo-hydrologische effectengroterdanzoumogenwordenverwacht
op grond van de winningstoename vanuit tabel 7.3. De geo-hydrologische
effectenindeelgebied6komenwaarschijnlijkvooreenbelangrijkdeelvoor
rekeningvannabijgelegenpompstationsindedeelgebieden5cen8b.Desterke
geo-hydrologischeeffectenvandeNatuurvriendelijkevariantzijnechterniet
terugtevindenindeeffectenopnatuurwaarden;dezezijnzelfsgeringerdan
bijdeoverigevarianten.Ditwordtveroorzaaktdoorhet (relatief)geringe
voorkomenvannatuurwaardennabijdePeelrandeninhetbijzondernabijde
in de Natuurvriendelijke variant opgenomen lokaties. De invloed van de
verschillende niveausvanwinningsuitbreiding indeelgebied 8 is eveneens
terug tevinden,zowelwatbetreftgeo-hydrologische effectenalseffecten
opnatuurwaarden.Hier scoortdeNatuurvriendelijkevarianteveneensbeter
dandeTienjarenplanvariant.
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Tabel7.4 Effectperdeelgebied
Variant
deelgebied
1

2

3
4a

4b

5a
5b

5c

6

7

8a
8b

-0
+
++

tien
Effecten

geo-hydrologisch
vegetatie
aquatischeecologie
geo-hydrologisch
vegetatie
aquatischeecologie
geo-hydrologisch
vegetatie
aquatischeecologie
geo-hydrologisch
vegetatie
aquatischeecologie
geo-hydrologisch
vegetatie
aquatischeecologie
geo-hydrologisch
vegetatie
aquatischeecologie
geo-hydrologisch
vegetatie
aquatischeecologie
geo-hydrologisch
vegetatie
aquatischeecologie
geo-hydrologisch
vegetatie
aquatischeecologie
geo-hydrologisch
vegetatie
aquatischeecologie
geo-hydrologisch
vegetatie
aquatischeecologie
geo-hydrologisch
vegetatie
aquatischeecologie
geeneffect
geringeffect
matigeffect
sterkeffect
zeersterkeffect

jaren
plan
-0
0
-+
0
+
0
0
0
+
+
+
0
0
+
0
+
+
+
++
++
++

berege- water
middel
vergun- natuur 100
vriende miljoen
aallvücL diepe
nings
nings
variant lijk
variant stop
variant variant
0
-0
+
-+
----0
+
0
+
+
++
+
0
0
+
+
++
++

-0
-+
0
0
0
-0
+
0
+
+
++
0
0
0
0
+
0

0
-0
0
+
+
+
0
0
+
++
+
0
-+
++
++
++
+
++
+
+
0
0
+
+
0
++
++
++

-------------0
0
0
0
----0
+

0
--+
----+
0
0
0
+
0
+
+

0
-0
0
0
-+
-----+
+
0
+
+
+
++
+
---+
++
+
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8. CONCLUSIESENAANBEVELINGEN
Resultatenvanstudiealsgeheel
Hetbelangrijksteresultaatvanhetonderzoekiseenoverzichtvanverschillendevariantenvangrondwaterwinningendeeffectendaarvanopdegrondwaterafhankelijke belangen binnen het gebied van de Centrale Slenk. De
variantenenhuneffectengeveneenbeeldvandeconsequentiesvaneenaantal
mogelijkeinvullingenvanhetgrondwaterbeheer.Hetonderzoeklevertdaarmee
een bijdrage aan een integrale afweging van de winningsmogelijkhedenvan
grondwaterinhetgebiedvandeCentraleSlenk.

Hetonderzoekheeftvoortsmeerinzichtopgeleverdtenaanzienvande(verschillenin)geo-hydrologischegevoeligheidbinnenhetstudiegebied.Tevens
is een setbasiskaarten ontwikkeld m.b.t.hetvóórkomen en dewaarde van
grondwaterafhankelijke belangen. Deze laatste resultaten zijn bovendien
operationeelgemaaktindevormvaneenreken-instrumentarium,gebaseerdop
een geografisch informatie systeem. Dit reken-instrumentarium kan worden
benutvoor toekomstige grondwaterstudies,alsmedevoor het analyserenvan
nieuwevariantenvoorgrondwaterwinning.

Opgrondvandeuitgevoerde analyses isgeconcludeerd,dathetgrondwatersysteemvandeCentrale Slenkbetrekkelijklineairreageertopeentoename
van de grondwaterwinningen. Ookbinnende deelgebiedenblijkthetverband
tussentoenamevanwinningeneneffectenredelijklineairtezijn.

Resultatenopbasisvanvergelijkingvanenkeleonderzochtevarianten
EenonderlingevergelijkingvandeTienjarenplanvariant,deVergunningsvariant,deNatuurvriendelijkevariant,endeMiddeldiepevariantlaatzien,dat
deomvangvandeeffectenopvegetatieenecologischwaardevollewaterlopen
enigszins (tot ca. 25 %)kanwordenbeperkt door een geschikte keuzevan
lokatie en omvang van winning. Uiteraard geldt, dat de ruimte voor een
dergelijke keuze sterk afneemt bij een grotere omvang van de totale
winningen.Bijbijv.de100miljoenm3variantiseendergelijkekeuzewaarbij
sommige gebiedsdelen worden ontzien en andere extra belast in feite
nauwelijks meer mogelijk. De Middeldiepe variant laat zien dat, doorhet
verplaatsenvaneendeelvandepermanentewinningenvandedieperepakketten
naarhetmiddeldiepe watervoerende pakket,het totale areaal dat effecten
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ondervindtaanzienlijkkanwordengereduceerd.Hierstaattegenover,datde
intensiteit van de effecten toeneemt. Uiteraard geldt voorts, dat bij
verondiepingvanwinningendegrondwaterkwaliteiteerderbedreigdkanworden.
Hieraanisindezestudieverdergeenaandachtgegeven.

VergelijkingvandeuitkomstenvandeVergunningsvariantende'Beregeningsstopopgraslandvariant'laatzien,dateenverminderingvandeberegening
eenvrijeffectievemanierisomdeeffectenvaneentoegenomengrondwaterwinning voor de drinkwatervoorziening te compenseren. Dit geldt in het
bijzondervoordeafnamevandekweloverdeafzettingNuenen-leem.

De uitkomsten van de Wateraanvoervariant in vergelijking met deVergunningsvariant gevenaan,datwateraanvoer in (eendeelvan)het gebiedeen
effectievemanierisomdeeffectenvaneentoegenomengrondwaterwinningvoor
de drinkwatervoorziening te compenseren. Kanttekening hierbij is,dat de
mogelijkeecologischeeffectenvandeaanvoervangebiedsvreemdwaterindeze
regionalestudiebuitenbeschouwingzijngelaten.

Betrouwbaarheidvanresultaten
De uitkomsten van het onderzoek geven op regionale schaal inzicht in
(verschillen in)geschiktheidvoor grondwaterwinningbinnenhetgebiedvan
deCentraleSlenk.Ditinzichtisgebaseerdopdebestaandekennism.b.t.de
hoedanigheidvanhetgeo-hydrologischsysteem,zoalsgeschematiseerd inhet
regionaalhydrologischmodelvandeCentraleSlenk,alsmedeopdebeschikbare
kennis m.b.t.hetvóórkomen ende gevoeligheid vangrondwaterafhankelijke
belangen.GegevendeopzetenschematisatievanhetCentraleSlenkmodelmag
worden verwacht, dat effecten op stijghoogten in het studiegebied beter
wordengerepresenteerddaneffectenopkwelendrainage.Tenaanzienvande
effectenvaneenverminderdekwelopdevegetatie geldtbovendien,dathet
feitelijkeeffectopdegrondwatersamenstellingindirectinbeeldisgebracht
dooreenverminderdeomvangvandekwel.

De geo-hydrologische schematisatie van de beekdalen en de Peelrandbreuk
behoeft voor een nauwkeurige geo-hydrologische effectbepaling in deze
gebiedenenigeverbetering.Lokaalzullenafwijkingenkunnenoptredentussen
berekende en werkelijke geo-hydrologische effecten. Er zijn evenwel geen
duidelijke aanwijzingen voor het optreden van systematische afwijkingen.
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Gegevendewetvandegrote aantallen (knooppunten)geldtdanook,datop
regionale schaaldeberekendeverschillen tussenvariantenals significant
beschouwdmogenworden.
Voor eennaderebepalingvan lokatie enomvangvanwinningen isgedetailleerderhydrologischonderzoeknodig.HetinhetonderzoekgebruikteCentrale
Slenkmodelbiedt metname indebeekdalen onvoldoende ruimtelijke detail
voor een goede beschrijving van de effecten van grondwaterwinning op
kwelstromenenbeekafvoeren,endaaromvoor eennauwkeurige effectbepaling
opdeindebeekdalenvoorkomendeecologischewaarden.
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