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NOODZAAK VOOR WATERTOETS E N HAALBAARHEID
INTEGRAAL GEBIEDSPLAN

Het nutvan
geohydrologisch
onderzoekinDePeel
Het^ebiedBakel-MilheezemaaktonderdeeluitvandeBrabantsePeel,dievanoudsherhogelandschappelijkekwaliteitenherbergt.Dezezijn indeloopvandevongeeeuwechtersteedsmeervervaagddoorintensiveringenschaalvergrotinginde(andbouw.GedeputeerdeStatenvanNoord-BrabanthebbendaarominhetReconstructieplan DePeelgezochtnaareennieuwebalanstussen
landbouwennatuur.Alsuitwerkingvanhetreconstructieplan ishetIntegraalGebiedsprogramma
Bakel-MilheezeNoord(IGP)opgesteld.Ditplanstreeft naarherstelvande landschappelijke kwaliteit,nieuwenatuur,nieuweeconomischedragersenbehoudvandeleefbaarheid vanhetplatteland.
Uitoverlegmetprovmneenwaterschapkwamnaarvorendatmhetkadervandewettelijkvereiste
watertoetseengeohydrologischeeffectenstudie indeomgevingvandezandwinningmditgebied,de
BakelsePlassen,noodzakelijk is.Witteveen+Bosvoerdedieuit.Opbasisvanditonderzoekende
voorgesteldemitigerendemaatregelen hebbendeprovincieNoord-BrabantenWaterschapAaen
Maaseenpositiefadviesafgegeven.HiermeekondenGedeputeerdeStateninstemmenmethetIGP.
InhetkadervanReconstructieplanDe
Peelisvooreengebied van1.300hectaretussenBakel,MilheezeenDeStippelberghet

IntegraalGebiedsprogramma Bakel-MilheezeNoord(IGP)opgesteld.Witteveen+Bos
steldeditprogramma samen metbureau

HetIGP-plarujebtedendeuitbreidingmethetvoorkeursaltematief(bron: Landschapspartnersb.v.DeMeem).
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Landschappartners inopdracht vanhetOntwikkelbureau Gemert-BakelenDePeelhorst
Zand &Grint.HetIGPomvatonder meerde
uitbreiding vandebestaande zandwinning
BakelsePlassen,eengolfbaan, deontwikkelingvaneenzogeheten RecreatievePoortaan
dezuidrand vanDeStippelberg,deinrichtingvanbeken totecologische verbindingszonesenherstelvande landschappelijke
kwaliteit. Deuitbreiding vandezandwinnig
fungeert daarbij alsdefinanciëlemotor voor
deandete deelprojecten.
Hetplangebied ligtglobaaltussenhet
natuurgebied DeStippelbergendekernen
BakelenMilheeze(ziedekaart).DeStippelbergiseenafwisselend natuurgebiedmet
loof-ennaaldbossenenheide.Deoude stuifduinen liggen alsstippelsinhetlandschap;
hieraan danktditnatuurgebied danookzijn
naam.Hetiseenverdroogd natuurgebied
binnen deecologischehoofdstructuur en
wordtaangeduid als natuurparel.
HetIGP-gebiedwordt aan weerszijden
begrensddoorgeologischebreuken:dePeelrand-enMilheeze-breuk.Dezebreuken hebbeneenopstuwendewerkingophetgrondwater,waardoor plaatselijksprakeisvan
kwelvanijzerrijk grondwater. Dezeijzerrij-

keen bruine kweliséénvandegebiedseigen
kenmerken enwordt aangeduid als wijst.
Herstelvandewijsrverschijnselen iséénvan
despeerpunten in hetIGP.
Deuitbreiding vandeBakelsePlassen en
degeprojecteerde golfbaan liggen in het
agrarischegebied datgrenst aan De Stippelberg.Alsgevolgvandeuitbreiding vande
BakelsePlassenzijn vanuit het antiverdrogingsbeleid significante verlagingen vande
grondwaterstand in het aangrenzende
natuurgebied niet aanvaardbaar.Tevensdienenopbrengstdervingen inde omringende
landbouwgebieden minimaal tezijn ofte
worden gemitigeerd.

Opzet geohydrologisch
onderzoek
Hetgeohydrologische onderzoek bestaat
uiteenaantal stappen waarbij een gefaseerdeaanpakcentraal staat (zieafbeelding 2).
Ophoofdlijn iseerstdoor middel van
eensysteemanalysedewerkingvan hetgeohydrologisch systeem beschreven.Opbasis
vandeuitkomsten hiervan iseengedetailleerdgrondwatermodel gebouwd engekalibreerd.Metditmodelzijn deeffecten bereAjb. 2.'
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Oudc Zut nabij deBakelseVlassen(foto: Landschapsparmers b.v. De Meem).

kendenvervolgensbeoordeeld met het
Waternood-instrumentarium.Tenslotteis
eengroot aantal mitigerende maatregelen
doorgerekend waarbij iteratiefis getoetst of
deeffecten toelaatbaar zijn.
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Geohydrologische
systeemanalyse
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Om inzicht teverkrijgen in het functionerenvan hetgeohydrologisch systeemis
eensysteemanalyseuitgevoerd. Hiervooris
een inventarisatiegemaakt vandegeohydrologischedata,zoalsTNO-DINO-meetreeksenendekarteringvanwatervoerende en
waterremmende pakketten,deliggingvan
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Erractbeoordaling

breuken en historischeen recente grondwatertrappenkaarten.
Deregionalegrondwaterstroming isglobaal inwestelijke richting.Debreuken hebbeneenstremmende werkingopdegrondwaterstroming. Dit uitzichin opstuwing
vangrondwater aandebovenstroomse kant
vandebreuk eneen hydraulische sprong bij
debreuk.Deopstuwing van grondwater
leidrtoteentoenamevankwelnaar maaivelden hetverschijnsel van wijst.
Uit peilbuisgegevens indedirecteomgevingvandeBakelsePlassenblijktdat deze
plassenondergemiddelde omstandigheden
doorstroomplassen zijn.Ditbetekentdatde
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plassen aandeoostzijde wordengevoeddoor
grondwater enaandewestzijde watervetliezenaanhetgrondwater De waterkwaliteit
wijst opondiepe voedingdoorlokaal geïnfiltreerd regenwater.Onder zeernatte omstandigheden infiltreert watervanuitdeplassen
naardeomgeving,terwijl onder droge
omstandigheden deplassen het grondwater
indeomgeving draineren.

Grondwatermodel
Voorhetonderzoek iseen niet-stationair
grondwatermodel ontwikkeld inMicroFem
meteenoppervlakte van 150km2.Het detailniveau vanhetmodelisinoverlegmetde
provincieenhetwaterschap bepaald. Het
detailniveau uitzichindetoepassingvan
30.000knooppunten, waarbij een knooppuntsafstand vanminderdan tienmeteris
gehanteerd terplaatsevandeBakelsePlassen
(inclusiefuitbreidingengolfterrein),de
(potentiële)wijstgebieden endePeelrandbreuk.Tevenszijn inhet grondwatermodel
dewaterremmende breuken,de heterogene
bodemopbouw endeuitwisseling tussenhet
grondwater enhetoppervlaktewater inde
bekenSnelleLoopendeEsperloopgedetailleerd gemodelleerd.
Kalibratievanhetmodelheeft plaatsgevondenopafvoer indebekenendegrondwaterstanden.Afwijkingen tussen berekendeengemeten grondwaterstanden bedragen
in hetIGP-plangebied minder dan0,10
meter.
Deomvang,complexiteitengedetailleerdheid van hetgrondwatermodel maken
dit onderzoek bijzonder. Zois bijvoorbeeld
bijdemodelkalibratie speciale aandacht
besteed aandegeohydrologische werking
vandePeelrand-breukenMilheeze-breukin
relatietothetvoorkomen van wijstgronden.
In hetkader wordtdieper ingegaan opde
wijze vanmodellering vanbreuken en wijstgronden.

Modelleren van breuken en wijst
Bijdekalibratievanhetnumeriekemodelisspecifiekgeletopdeinvloedvangeologischebreukenindeondergrond.Eengeologischebreukkandegrondwaterstromingoptweemanieren
beïnvloeden.Enerzijds kaneenbreukeenpreferente stroombaan vormendoordatdeverstoringvandebodemopbouweenlokaleverhogingvandedoorlatendheid veroorzaakt.Ditsoort
breuken wordtvaakaangetroffen ingebieden methardgesteenteindeondergrond.Debreukenvergruizen hetgesteentewaardoorinrelatiefondoorlatendegrondeenstroombaan wordt
gevormd.Anderzijds kaneenbreukeenwaterremmendeinvloedhebben.Ditwordtveroorzaaktdoordatversmeringvankleiofleemlagen kanoptredenofwatervoerendelagen kunnen
wordenafgesloten. Ditsoortbreuken wordt metnameaangetroffen ingebieden metongeconsolideerdesedimenten indeondergrond.Afbeelding 4geeft eenschematischoverzichtvande
geohydrologische processenbijdeMilheeze-breuk.

Debreuken inhetIGP-gebiedvallenin
delaatstecategorieen hebben door versmeringen inspoelingvan kleienleemenaccumulatievanijzetoxiden een waterremmendeinvloed.Vaakwordtdeinvloed vande
breuk uitgedrukt indedoorlatendheid in
het breukvlak Omdatdediktevaneen
breuk vrijwel altijd onbekend is,ishet
rekenkundig handiger omde hydraulische
weerstand vaneenbreuk tegebruikenin
plaatsvaneendootlatendheid. Deweerstand
vaneenbreuk(zone) isdangelijk aandediktevandebreuk(zone)gedeeld doordedoorlatendheid. Debreuken zijn opdezewijzein
hetmodelgemodelleerd door het doorlaatvermogen langseendubbele rij knooppuntenteverlagen. Hierbij moet welworden
opgepast:hettoegekende doorlaatvermogen
moet wordengerelateerd aandeknooppuntafstand.Alsditnietgebeurt,wordtdeweerstand vandebreuk kleiner ingebiedenmet
eenkleineknooppuntsafstand envicaversa.
Dedoorlatendheid vanbreuken indeomgevingvanhetBakelsePiassen-modelis
bepaald door kalibratieopdemeetdata van
tweepeilbuis raaien overde Milheeze-breuk
endooropkwalitatievewijze tecontroleren
datgebieden waar wijstverschijnselen zijn
waargenomen corresponderen meteen bere-

kendesterkekweldruk. Uitde berekeningen
volgtdatdeMilheeze-breuk een hydraulischeweerstand heeft vancirca250dagen.

Resultaat modelonderzoek en
effectbeoordeling
Uitdemodelberekeningen blijkt dat uitbreiding vandeBakelsePlassenzonder aanvullende maatregelen leidttotbeïnvloeding
vandegrondwaterstanden indedirecte
omgeving.Dit leidt totafname vande landbouwkundige opbrengst enkan lokaalde
verdrogingopDeStippelbergvergroten. Om
deuitbreiding vandeBakelsePlassen hydrologisch neutraal tekunnen uitvoeren, zijn
mitigerende maatregelen ontworpen. Erzijn
tweehydrologischgelijkwaardige opties
voor mitigerende maatregelen. Beideopties
zijn indetabel opgesomd.

optie geohydrologische omschrijving maatregel
1

• taludenbodembekledingop
allewestelijkeoevers
• beheersingvanhetplaspeilin
dewestelijkeenoostelijke uitbreidingsplas
taludenbodembekledingop
allewestelijkeoevers
verpompen vanwatervanuit
een(geïsoleerde)kwelsloot
langsdewestrand vandewestelijkeplasnaareen(geïsoleerde)infiltratiesloot langsde
oostelijkeplas

Voordebekleding vandeoeversen
bodems wordt hettestzand vandezandwinninggebruikt.Dit restzand bestaat uitde
fijnezandfractie en leem.Hierdoor neemtde
in-enuittreeweerstand vandeplassentoe
waardoor deinvloed naardeomgeving toe
afneemt. Debeheersingvanhet plaspeil
heeft totdoeleen verschil inpeilterealiserenvancircaéén meter tussen de westelijke
l6
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enoostelijke uitbreiding.Hetpeil indeoostelijke plasdient hoger tezijn dandewestelijke plas.Uitdeberekeningen volgtdatcirca500kubieke meterwaterperdagvande
westelijke plasnaardeoostelijke plas
gepompt wordt directna realisatievande
uitbreiding.Nadat dezandwinning isvoltooid,wordt verwachtdatdoor toename van
dein-en uittreeweerstand vandeplassen
hetdebietom het peilverschil te realiseren,
afneemt. Dekwel-en infiltratiesloot mitigerenrespectievelijk degrondwaterstijging en
-dalingdirect ten westenenoosten vande
plassen.Doordatdesloten elkaar voeden,is
sprakevaneen hydrologisch neutrale situatie.
Deeffecten van mitigerende maatregelenzijn inafbeelding 5 weergegeven.DeuitbreidingvandeBakelsePlassen mét mitigetendcmaatregelen leidt toteen duurzaam
hydrologisch evenwicht, waarbij degrondwaterstandenopDeStippelbergenookde
landbouwopbrengsten niet worden beïnvloed.

""• 5-

Advies
Uit hetgeohydrologisch onderzoek
komt naar vorendat uitbreidingvande
BakelsePlassendegrondwaterstand inde
nabije omgevingzalbeïnvloeden. Daarom
steltWitteveen+Bos bovengenoemde opties
alsgelijkwaardige hydrologischeoptiesvoor.
Met beideopties heeft deuitbreiding vande
zandwinning persaldogeengeohydrologischeffect opdeomgevingenkande
besluitvorming plaatsvinden. Uitbreiding
vandeBakelsePlassenvolgens het
voorkeursalternatief ismet mitigerende
maatregelen dus hydrologisch neutraal.
Negatieveeffecten opdelandbouw en
natuur wordengecompenseerd doorde
mitigerende maatregelen. Witteveen+Bos
adviseertomvooroptie 1 als mitigerende
maatregel tekiezenvanwegede brongerichteaanpak.
Deprovincieen het waterschap hebben
hetadviesaangenomen enstemmen in met
het IGP,inclusiefnaderovereen te komen
mitigerende maatregelen. Dediscussie spitst
zich nu toeopdekeuze tussen debeide

opties.Hierbij isdevraagaandeordeofhet
verpompen van water inoptie 1 alsmitigerendemaatregel,hoewelmeer brongericht,
ookeenvoldoendeduurzameoplossingis.
Eenverderedetailllering tenaanzien van
optie 2 kanzijn dekwel-en infiltratiesloot
nietaanelkaar tekoppelen.Punt vanaandacht hierbij blijft hoedeinfiltratiesloot op
peil kan wordengehouden,zekeralsinde
toekomst deinlaat vanuit het Peelkanaal ter
discussiekomt testaan.
Totslotvormt dewatertoets samen met
demomenteel lopendem.e.r.-procedurede
basisvoordeplanologische procedures,
waaronder hetopstellen vaneen structuurplanendewijziging vanhet bestemmingsplan. *
Leo vanWee en Matthijs Bonte
(Witteveen+Bos]
Mark Kerkhoff(Waterschap Aa en
Maas]
Ysbrand Graafsma (Provincie
Noord-Brabant]

Verandenrygrondwaterstandvoorkeursaltematie/metminderendemaarregelen.
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