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SAMENVATTING
In dit rapport wordt verslag gedaan van een evaluatie van de resultaten van
de in de provincie Drenthe ten behoeve van de Bodembescherming gevolgde
landschapsoecologische onderzoeksmethode voor het aangeven van hydrologische beïnvloedingsgebieden. Dit is gedaan aan de hand van een vergelijking tussen een aantal door andere instanties uitgevoerde onderzoeken op
het gebied van de ligging van bufferzones en de aanwezigheid van ruimtelijke relaties via het grondwater, en het eigen onderzoek.
De doelstellingen van dit vergelijkend onderzoek zijn:
- het inventariseren van methodologische achtergronden en resultaten van
een aantal studies op het gebied van hydrologie, bodemkunde en ecologie,
of eventueel integraties van deze vakdiscipline's, betreffende de werking
van ruimtelijke, door de hydrologie gestuurde processen;
- het aangeven van overeenkomsten en verschillen in methoden en soort
resultaten tussen deze studies;
- het onderzoeken van de mogelijkheden tot extrapolatie van de resultaten
van deze studies naar de situatie in Drenthe, en de voorwaarden waaraan
de hiervoor te gebruiken gegevens moeten voldoen;
- het aangeven van de mogelijkheden die verschillende onderzoeksmethodieken
kunnen bieden bij het onderzoek naar de ligging van beïnvloedingsgebieden
in Drenthe;
- het evalueren van de resultaten van het ecologisch onderzoek naar de
ligging van beïnvloedingsgebieden in Drenthe.
het geven van onderzoeksaanbevelinge n voor het opvullen van lacunes in
de, voor het aanwijzen van bodembeschermingsgebieden benodigde kennis.
Van de in deze studie betrokken onderzoeksmethodieken wordt op basis van
publicaties een samenvatting gegeven, waarbij ingegaan wordt op de volgende
punten:
1. Uitvoerende instantie(s) en opdrachtgever(s).
2. Doel- en vraagstellingen.
3. Methode:
a. beschrijving
b. betrokken vakdiscipline's
c. benodigde gegevens
4. Resultaten:
a. schaal
b. samenvatting
c. mogelijkheden tot extrapolatie
d. betrouwbaarheid
5. Literatuur.
Met behulp van de in deze fase verzamelde informatie kan een indeling
gemaakt worden in verschillende typen onderzoek. Deze indeling wordt gebaseerd op de in de methodiek betrokken vakdisciplines en de vorm waarin de
r~sultaten worden uitgedrukt.
Aan de hand van een evaluatie van het uitgevoerde ecologisch onderzoek
t.b.v. de Bodembescherming in Drenthe, ontstaat inzicht in onderzoeksfacetten die reeds voldoende onderzocht zijn, en facetten die nader onderzoek
behoeven. Vervolgens wordt onderzocht welke mogelijkheden andere onderzoeksmethodieken bieden bij het verdere onderzoek naar de ligging en begrenzing van beïnvloedings- en bodembeschermingsgebieden in Drenthe.
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Voor het vergelijken d methodenonderzoek is een
onderzoeksmethodieken geselecteer d:

aantal, concreet toegepaste

1. Onderzoek naar de ruimtelijke effecten van bemesting via ondiep grondwater in de Nederlandse Zandgebieden.
2. Regionale hydrologisc he systeemanal yse, toegepast op Zuidwest-Dr enthe.
3. De grondwaters tromingsmod ellen FLOWNET en FLOSA-FD, toegepast in resp.
De Reitma en Zuidwest-Dr enthe.
4. Methode voor het vaststellen van ligging en breedte van bufferzones
tegen nitraatuitsp oeling in beekdalen.
5. Geohydrologische modelstudie van de Groote Peel en omgeving (FEMSATS).
6. Ecohydrolog isch onderzoek Twijzel-Bui tenpost.
In hoofdstuk 3 wordt een beschrijvin g gegeven van de opbouw van deze methodieken en resultaten van concrete toepassinge n.
In hoofdstuk 4 wordt, op basis van de uit het ecologisch onderzoek in het
kader van de Bodembescherming voortgekomen resultaten, onderzocht welke
onderzoeksmethoden kunnen bijdragen aan verder onderzoek t.b.v. de Bodembescherming.
Uit vergelijkin g van de onderzoeksmethodieken op mate van integratie van
vakgebieden en te bereiken resultaten blijkt dat een toenemende mate van
geïntegreer d onderzoek een toenemend inzicht in ruimtelijke processen
geeft. Op grond hiervan kunnen beïnvloedin gsgebieden en/of gebieden waarin
bepaalde maatregelen noodzakelij k zijn met grotere nauwkeurigheid worden
aangegeven.
Om een goed inzicht te verkrijgen in de relatie die in Drenthe bestaat
tussen beïnvloedin gsgebieden en bepaalde waardevolle beekdaltraj ecten kan
het onderzoek hiernaar in 3 fasen opgedeeld worden:
1. Een beschrijvin g van de relatie tussen de soortensam enstelling van de
vegetatie en de grondwaterk waliteit in de beekdalen.
2. Een beschrijvin g van de geohydrolog ische structuur van het onderzoeksgebied: ligging en begrenzing van hydrologisc he systemen; herkomstgeb ieden van grondwater met bepaalde samenstelli ng. Met deze gegevens kan
inzicht verkregen worden in de ligging en begrenzing van beïnvloedin gsgebieden van bepaalde waardevolle beekdaltraj ecten.
3. Ligging en begrenzing van potentiêle bodembeschermingsgebieden, waarin
een specifiek bescherming sniveau t.a.v. bijvoorbeel d bemesting en ingrepen in de waterhuisho uding kan worden gerealiseer d. Van belang hierbij
is welke verandering en in de kwaliteit van het grondwater optreden
gedurende het transport van herkomstgeb ied naar kwelgebied.

Het ecohydrolog isch onderzoek t.b.v. de Bodembescherming in Drenthe heeft
een goed inzicht opgeleverd in de relatie die bestaat tussen de vegetatiesamenstelli ng en de waterhuisho uding in de meeste Drentse beekdalen (fase
1). De herkomst van het in de beekdalen toestromend e grondwater kan in de
meeste gevallen slechts globaal aangeduid worden, evenals de ligging en
begrenzing van beinvloedin gsgebieden (fase 2).
Op grond van deze resultaten bestaat de wens meer inzicht te verkrijgen
in:
De ligging en begrenzing van beinvloedin gsgebieden:
- de relatie vegetatie-w aterhuishou ding in een aantal relatief complexe
gebieden;
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- de geldigheid van de ligging en begrenzing van de in het onderzoek onderscheiden hydrologische systemen, met name in noord- en zuidoost-Drenthe;
De ligging en begrenzing van bodembeschermingsgebieden:
- de mate waarin nitraatuitspoeling en de snelheid waarmee denitrificatieprocessen verlopen in Drenthe, onder verschillende omstandigheden;
de mate waarin kwantitatieve ingrepen in de waterhuishouding in de beïnvloedingsgebieden tot uiting komen in de waterhuishouding van specifieke beekdalgedeelten;
- de normen die de vegetaties in de in het onderzoek betrokken beekdalen
stellen t.a.v. maximale nutriënten(stikstof)aanvoer via het grondwater
en de vochtvoorziening;
- de ligging en begrenzing van gebieden, waarin kwalitatieve en kwantitatieve ingrepen in de waterhuishouding gevolgen kunnen hebben op specifieke gedeelten van beekdalen.
Extrapolatie van concrete onderzoeksresultaten van andere onderzoeksmethoden kan geen bijdrage leveren aan het onderzoek naar de ligging van
beïnvloedingsgebieden in Drenthe.
Bij een toepassing van een met het ecohydrologisch onderzoek t.b.v. de
Bodembescherming vergelijkbare methode, met een grotere werkschaal (bijvoorbeeld 1:25.000), zoals is gebeurd bij het ecohydrologisch onderzoek
Twijzel-Buitenpost, kan in complexe gebieden de relatie tussen vegetatie
en abiotische structuur beter, en met grotere betrouwbaarheid beschreven
worden (fase 1).
Hydrologische rekenmodellen, zoals FLOWNET en FLOSA-FD, bieden in veel
gevallen onvoldoende houvast, om een goede beschrijving van hydrologische
systemen en grondwaterstromingen tot stand te brengen. Deze modellen kunnen
slechts selectief toegepast worden. Voor een inzicht in de ligging en
begrenzing van hydrologische systemen biedt de hydrologische systeemanalyse
perspectief, met name doordat in vrij korte tijd grote gebieden onderzocht
kunnen worden.
Voor onderzoek naar de effecten op de waterhuishouding in de beekdalen,
van ingrepen in de waterhuishouding elders, kan gebruik gemaakt worden van
een rekenmodel als FEMSATS (of andere vergelijkbare modellen}. Vooralsnog
zal dit model alleen in proefgebieden kunnen worden toegepast.
Ondanks een aantal bezwaren lijkt de methode ter bepaling van bufferzones,
in vergelijking met andere methodieken, het meest geschikt om een goed
inzicht te verkrijgen in de uiteindelijke ligging en begrenzing van bodembeschermingsgebieden in Drenthe. Als onderdeel van de methode moeten op
basis van de vegetatiesamenstelling in de beekdalen normen opgesteld worden
ten aanzien van de belasting van het grondwater met nutriënten, en eventueel de vochtvoorziening van de beekdalen. Wegens de grote bewerkelijkheid
van de methode, is het aanbevelingswaardig de methode toe te passen in een
of enkele representatieve proefgebieden. De resultaten hiervan kunnen
wellicht op meer eenvoudig wijze geëxtrapoleerd worden naar andere gebieden
binnen Drenthe.
Voor een goed onderbouwde keuze van bodembeschermingsgebieden t.b.v. de
bescherming van biotisch waardevolle gebieden in de beekdalen verdient het
aanbeveling het volgende aanvullende onderzoek uit te voeren:
1. Ecohydrologisch onderzoek van een aantal complexe gebieden, waarin de
relatie tussen vegetatie en waterhuishouding onvoldoende duidelijk is,
op een gedetailleerde schaal (1:25.000). Hierbij dienen aanvullende
abiotische gegevens verzameld te worden, met name kwaliteitsgegevens van
het grondwater aan en net onder het maaiveld.
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2. Aanvullend onderzoek naar de ligging en begrenzing van hydrologische
systemen. Inzicht in de hydrologische relatie tussen hogere gronden en
beekdalen is noodzakelijk voor het aanwijzen van beïnvloedingsgebieden.
Toepassing van de regionale hydrologische systeemanalyse biedt hiertoe
perspectieven, eventueel in combinatie met toepassing van een driedimensionaal rekenmodel.
3. Het belang van beïnvloedingsgebieden voor de biotische waarden in de
beekdalen, is sterk afhankelijk van de processen die optreden tijdens
het grondwatertransport. Met name denitrificatieprocessen hebben hierop
sterke invloed. Onderzoek hiernaar kan worden gedaan in een aantal
representatieve onderzoeksgebieden binnen Drenthe, gebruikmakend van een
op de methode ter bepaling van bufferzones gebaseerde werkwijze.
4. Naast kwalitatieve aspecten zullen ook effecten van kwantitatieve ingrepen in de waterhuishouding onderzocht moeten worden. De methode ter
bepaling van bufferzones biedt hiertoe vooralsnog geen mogelijkheden.
Aan te bevelen is het effect van deze ingrepen te onderzoek in een
aantal representatieve proefgebieden met behulp van het hydrologisch
model FEMSAT, of een daarmee vergelijkbaar model.
Uit oogpunt van de reeds tot stand gekomen resultaten, waarin voor een
groot aantal gebieden binnen Drenthe reeds uitspraken zijn gedaan, verdient
aanbeveling 3, voor het verdere hydrologische onderzoek t.b.v. de Bodembescherming de voorkeur.
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1. INLEIDING
Eind juni 1988 is aan Bureau Langbroek B.V. i.o. (thans LIBl&IP) door de
Provincie Drenthe, Dienst Ruimte & Groen, afdeling Natuur, Landschap &
Recreatie opdracht verstrekt tot het verrichten van onderzoek naar de
ligging en begrenzing van hydrologische beïnvloedingsge bieden van biotisch
waardevolle gebieden in de provincie Drenthe. Dit onderzoek diende plaats
te vinden in het kader van het Intentieprogram ma Bodembescherming en het
Streekplan.
Het onderzoek diende een voortzetting te zijn van de door het Bureau in
1987 uitgevoerde eerste fase van het ecohydrologisch onderzoek voor de
Bodembescherming. Het hoofddoel van deze tweede fase is tweeledig:
1. Het conform de in de eerste fase gehanteerde methode uitwerken van die
gebieden die in de eerste fase niet in het onderzoek betrokken zijn
(Reestdal, Hunzedal, Zuidoost-Drenth e). Aan de hand van het verspreidingspatroon van een aantal indicatorsoorte n, en een landschapsoeco logische integratie met abiotische gegevens, wordt aangegeven wat het kwalitatieve karakter is van de hydrologische beïnvloeding in deze gebieden.
Tevens wordt globaal de herkomst van het in de beekdalen toestromende
grondwater aangegeven.
2. Het vergelijken van in Nederland uitgevoerd (eco)hydrologis ch onderzoek
en de resultaten hiervan met het in de eerste fase uitgevoerde en onder
1 genoemde onderzoek. Aan de hand van de bevindingen van onderzoeksmethoden met verschillende benaderingen (geohydrologisc h, bodemkundig,
ecohydrologisch , agrohydrologisc h), kunnen de resultaten van dit onderzoek, toegespitst op de begrenzingsmog elijkheden van beïnvloedingsg ebieden, geëvalueerd, eventueel aangepast en beter onderbouwd worden.
In dit rapport wordt verslag gedaan van het onder 2 genoemde onderzoek.
De resultaten van de in de provincie Drenthe ten behoeve van de Bodembescherming gevolgde landschapsoeco logische onderzoeksmethode voor het aangeven van hydrologische beïnvloedingsge bieden worden geëvalueerd. Dit wordt
gedaan aan de hand van een vergelijking tussen een aantal door andere
instanties uitgevoerde onderzoeken op het gebied van de ligging van bufferzönes en de aanwezigheid van ruimtelijke relaties via het grondwater, en
het eigen onderzoek.
De doelstellingen van dit vergelijkend onderzoek zijn:
- het inventariseren van methodologische achtergronden en resultaten van
een aantal studies op het gebied van hydrologie, bodemkunde en ecologie,
of eventueel integraties van deze vakdiscipline's , betreffende de werking
van ruimtelijke, door de hydrologie gestuurde processen;
- het aangeven van overeenkomsten en verschillen in methoden en soort
resultaten tussen deze studies;
- het onderzoeken van de mogelijkheden tot extrapolatie van de resultaten
van deze studies naar de situatie in Drenthe, en de voorwaarden waaraan
de hiervoor te gebruiken gegevens moeten voldoen;
- het aangeven van de mogelijkheden die verschillende onderzoeksmethodieken
kunnen bieden bij het onderzoek naar de ligging van beinvloedingsge bieden
in Drenthe;
- het evalueren van de resultaten van het ecologisch onderzoek naar de
ligging van beinvloedingsge bieden in Drenthe.
het geven van onderzoeksaanb evelingen voor het opvullen van lacunes in
de, voor het aanwijzen van bodembeschermingsgebieden benodigde kennis.
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2. WERKWIJZE
Voor het vergelijkend methodenonderzoek is een
onderzoeksmethodieken geselecteerd:

aantal, concreet toegepaste

1. Onderzoek naar de ruimtelijke effecten van bemesting via ondiep grondwater in de Nederlandse Zandgebieden.
2. Regionale hydrologische systeemanalyse, toegepast op Zuidwest-Drenthe.
3. De grondwaterstromingsmodellen FLOVNET en FLOSA-FD, toegepast in resp.
De Reitma en Zuidwest-Drenthe.
4. Methode voor het vaststellen van ligging en breedte van bufferzones
tegen nitraatuitspoeling in beekdalen.
5. Geohydrologische modelstudie van de Groote Peel en omgeving (FEMSATS).
6. Ecohydrologisch onderzoek Twijzel-Buitenpost.
Van deze studies wordt op basis van publicaties een samenvatting gegeven
(hoofdstuk 3), waarbij ingegaan wordt op de volgende punten:
1. Uitvoerende instantie(s) en opdrachtgever(s).
2. Doel- en vraagstellingen.
3. Methode:
a. beschrijving
b. betrokken vakdiscipline's
c. benodigde gegevens
4. Resultaten:
a. schaal
b. samenvatting
c. mogelijkheden tot extrapolatie
d. betrouwbaarheid
5. Literatuur.
Met behulp van de in deze fase verzamelde informatie kan een indeling
gemaakt worden in verschillende typen onderzoek. Deze indeling wordt gebaseerd op de in de methodiek betrokken vakdisciplines en de vorm waarin de
resultaten worden uitgedrukt.
Een belangrijke vraag bij dit literatuuronderzoek is in hoeverre concrete
resultaten van de betrokken studies algemeen geldend zijn (extrapoleerbaarheid). In een aantal gevallen kan de mate waarin resultaten geëxtrapoleerd
kunnen worden naar andere onderzoeksgebieden, direct uit de rapportage
afgeleid worden. In andere gevallen wordt de eigen indruk over extrapoleerbaarheid naar (of binnen) Drenthe weergegeven. Hierbij is van belang welke
onderdelen van een methode of model een relatief grote bijdrage leveren aan
het eindresultaat, en welke duidelijke verschillen er zijn in gebiedskenmerken tussen het onderzoeksgebied en Drenthe.
Vervolgens wordt aangegeven welke bijdrage de verschillende onderzoeksmethodieken in algemene zin zouden kunnen leveren aan het onderzoek naar de
ligging van beinvloedingsgebieden in Drenthe. Een belangrijk facet hierbij
is de schaal en de betrouwbaarheid van de resultaten die bij eventuele
toepassing kunnen worden verwacht.
Tenslotte dienen een aantal concrete onderzoeksvoorstellen voor verder
onderzoek te worden geformuleerd. Hiertoe vindt allereerst een evaluatie
plaats van het uitgevoerde ecologisch onderzoek t.b.v. de Bodembescherming
in Drenthe (Kleijberg, 1988; Klooker, 1989). Op grond hiervan ontstaat een
overzicht van onderzoeksfacetten die reeds voldoende onderzocht zijn, en
facetten die nader onderzoek behoeven. Met behulp van het overzicht van de
toepassingsmogelijkheden van de verschillende methodieken kan concreet
aangeduid worden met welk(e) type(n) onderzoek de beste resultaten verwacht
kunnen worden.
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3. INVENTARISATIE ONDERZOEKSMETHODEN.
3.1. Ruimtelijke effecten van bemesting via ondiep grondwater.

(tekst gebaseerd op Vissers et al., 1985; De Wit et al., 1988).

3.1.1. Uitvoerende instantie en opdrachtgever.
Vakgroep Fysische Geografie van
Rijksplanologische Dienst (RPD).

de

Rijksuniversiteit

Utrecht

i.o.v. de

3.1.2. Doel- en vraagstelling.
Hoewel reeds veel onderzoek heeft plaatsgevonden naar het gedrag van de
nutriënten nitraat en fosfaat in de bodem is er (relatief) weinig aandacht
besteed aan de ruimtelijke aspecten van de belasting van het grondwater.
Eenmaal in het grondwater aangekomen kunnen door grondwaterstroming, op
afstand van de agrarische gebieden, naast de landbouw ook andere vormen van
ruimtegebruik worden beïnvloed. In natuurgebieden, gelegen in zones waar
het grondwater opkwelt, ZlJn de planten voor hun vochtvoorziening ten
minste een deel van het jaar afhankelijk van de aanvoer van grondwater.
Door een toenemend nutriëntengehalte in het toestromende grondwater zullen
deze gebieden van functie veranderen, omdat bijzondere plantesoorten worden
verdrongen door zeer algemene soorten. Derhalve zijn beschermende maatregelen noodzakelijk. De drinkwaterbereiding uit grondwater, afkomstig van
gebieden met een landbouwkundig bodemgebruik, kan op den duur problemen
ondervinden als gevolg van de hoge mestdoseringen. Het betreft hierbij
vooral de toenemende nitraatgehalten in het te winnen grondwater.
Voor het toekomstig ruimtelijk beleid op landelijk niveau acht de Rijksplanologische Dienst het van groot belang om binnen de Nederlandse zandgronden
een overzicht te verkrijgen van de omvang en verspreiding van deze problematiek en de hiermee samenhangende bedreiging van verschillende ruimtegebruiksfuncties. Dit leidde tot de volgende onderzoeksdoelstelling en:
1. Het vervaardigen van overzichten van de mestproduktie in de vier pleistocene zandgebieden, op zo'n manier dat tevens een indruk ontstaat van
eventuele plaatselijke verschillen binnen die zandgebieden.
2. Het samenstellen van een overzicht van de ligging en omvang van bedreigde drinkwaterwinningen en van grondwaterafhankelijke ecosystemen, die
behoren tot de actuele natuurgebieden of potentiële waardevolle voedselarme milieus.
3. Bet ontwikkelen

van een ruimtelijk beeld van de belasting van ondiep
grondwater en oppervlaktewater in de zandgebieden, rekening houdend met
de lokale (geo)hydrologische gesteldheid en ruimtegebruik.

4. Een beschrijving van de mate waarin de drinkwaterwinningen en natuurgebieden in kwelzones in hun functioneren worden bedreigd, uitgaande van
de berekende aanvoer van nitraat en fosfaat via grond- en oppervlaktewater.
5. Bet aangeven van mogelijkheden om de in doelstelling 2 genoemde bedreiging te beperken en het aangeven van lokaties waar, na het treffen van
maatregelen, waardevolle milieus tot ontwikkeling kunnen komen.
6. Bet verkrijgen

van een globale indruk van de vegetatiesamenstelling in
een aantal natuurgebieden in kwelzones, verspreid over de vier zandgebieden.
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Dit onderzoek is in eerste instantie uitgevoerd in het zuidelijke, het
oostelijke en het centrale zandgebied (Vissers et al., 198S). Naderhand is
dezelfde methode toegepast op bet noordelijk zandgebied (De Vit & Bleuten,
1988). De verdere beschrijving zal zoveel mogelijk op dit laatste onderzoek
zijn gebaseerd, vanwege de directere toepassingsmogelijkheden voor de
provincie Drenthe. In dit onderzoeksgedeelte is doelstelling 6 niet opgenomen.

3.1.3. Methode.
a. beschrijving.
Uitgangspunt voor de berekening van de belasting van bodem en grondwater
met meststoffen zijn de mestoverschotten. Deze worden op drie verschillende
manieren berekend op basis van de landbouwtellingen van 1983 en 1986.
1. Gemeentelijke mestoverschotten berekend volgens landbouwkundige criteria op basis van stikstof en kalium.
2. Gemeentelijke mestoverschotten berekend volgens milieuhygiënische benadering op basis van stikstof.
3. Gemeentelijke
mestoverschotten
berekend volgens milieu-hygiënische
benadering op basis van fosfaat.
Teneinde de ruimtelijke verspreiding en de negatieve gevolgen van verontreinigingen
voor de drinkwaterkwaliteit en grondwaterafhankelijke natuurgebieden aan te kunnen geven, dient inzicht te worden verkregen in het
globale stromingspatroon van ondiep grondwater. Op basis van geïntegreerd
kaartonderzoek is het studiegebied ingedeeld in hydrologische eenheden met
een specifieke grondwaterbeweging. Deze eenheden (kwelgebieden, infiltratiegebieden en hydrologisch geïsoleerde gebieden) zijn op kaart weergegeven. De indeling heeft uitsluitend betrekking op bet ondiepe grondwater. De
stroomrichting van dit grondwater en bet oppervlaktewater kan van deze
kaart worden afgeleid, omdat tevens de waterscheiding en de ontwateringsbasis zijn aangegeven. Op deze wijze worden stroomgebieden verkregen, waarbinnen een samenhang bestaat tussen kwelgebieden nabij de ontwateringsbasis
en de stroomopwaarts gelegen infiltratiegebieden nabij de waterscheiding.
Deze samenhang wordt in stand gehouden door de stroming van ondiep grondwater. De relatie tussen de hydrologische geïsoleerde gebieden en de lager
gelegen kwelgebieden bestaat uitsluitend via de stroming van oppervlaktewater door watergangen.
Op de kaart zijn tevens natuurgebieden weergegeven. Hierdoor is het moge-·
lijk om na te gaan welke natuurterreinen in kwelzones bedreigd kunnen
worden door de aanvoer van grondwater en/of oppervlaktewater.
De omvang van de waterwingebieden, waarbinnen toestroming van grondwater
naar het onttrekkingspunt plaatsvindt, is benaderd door uit te gaan van de
2S-jaars isochroon. Op de kaart staan uitsluitend de 2S-jaarszones van die
waterwinningen, waar freatisch grondwater wordt gewonnen, of een combinatie
van freatisch en (semi)spanningswater.
Vervolgens worden de berekeningswijzen voor de belasting van bodem en
ondiep grondwater met stikstof en fosfaat uiteengezet. Daarbij is uitgegaan
van de berekende gemeentelijke stikstof- en fosfaatoverschotten volgens
milieu-hygiënische benadering.
Vanuit de doelstelling van het onderzoek om te komen tot een beeld van de
ruimtelijke effecten van bemesting op grondwaterafhankelijke natuurgebieden
en waterwinningen, zijn de berekeningen van de belasting van bet ondiepe
grondwater per stroomgebied uitgevoerd en niet per gemeente. Uitgaande van
de berekende gemiddelde nitraatbelasting van het ondiepe grondwater wordt
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per stroomgebied tevens de belasting van het oppervlaktewate r in de hoofdwatergang berekend.
De volgens milieu-hygiënis che benadering berekende stikstof- en fosfaatoverschotten zijn in principe geheel beschikbaar voor uitspoeling. In de
bodem treden processen op die van invloed zijn op de omvang van de stikstof-en fosfaatuitspoel ing. Voor stikstof is dit met name denitrificatie;
voor fosfaat is vooral de vastlegging in de onverzadigde zone van de bodem
van belang.
Aangenomen is dat van het berekende stikstof overschot afhankelijk van de
lokale omstandigheden, 20-80% verdwijnt als gevolg van denitrificatie.
Berekeningen zijn uitgevoerd voor de beide uiterste waarden van dit traject. Hierdoor is het mogelijk de stroomgebieden met elkaar te vergelijken
en ontstaat een beeld van de regionale verschillen in de nitraatbelastin g
van het ondiepe grondwater. Binnen de afzonderlijke stroomgebieden bestaan
variaties in de denitrificatiec apaciteit. Deze worden bepaald door verschillen in bodemopbouw en ontwateringstoe stand. Hierdoor ontstaan lokale
verschillen in de nitraatconcent raties van het ondiepe grondwater. Deze
concentraties zullen ZlJn gelegen binnen het traject dat wordt begrensd
door de beide berekende waarden.
Het fosfaatoverscho t wordt in de bodem vastgelegd tot het moment waarop
verzadiging optreedt. Daarna zal het volledige fosfaatoverscho t het grondwater belasten. In de verzadigde zone treedt aanzienlijk minder vastlegging
op. Bij de in dit onderzoek gehanteerde aannamen betreffende de adsorptiecapaciteit van de bodem en de berekende fosfaatoverscho tten is berekend dat
binnen 25 jaar geen fosfaatdoorslag en derhalve geen fosfaatuitspoel ing
naar het grondwater op zal treden. Verdere berekeningen betreffende de
fosfaatconcent ratie in het ondiepe grondwater zijn daarom achterwege gebleven.
De nitraatconcent ratie in het ondiepe grondwater is bepaald uit het quotiënt van de totale belasting (in kg N per stroomgebied) en de totale
grondwatervoedi ng van het stroomgebied. Daarbij is rekening gehouden met
het oppervlakte-aan deel bos. De berekende waarden hebben betrekking op de
gemiddelde belasting van het stroomgebied in de bovenste meter van bet
freatisch grondwater.
De nitraatbelastin g van het oppervlaktewate r van de boofdwatergang wordt
enerzijds veroorzaakt door uittredend grondwater, anderzijds door instroming van oppervlaktewate r uit bovenstrooms gelegen afwateringseenh eden.
Tijdens het transport door de hoof dwatergang zal afname plaatsvinden door
denitrificatie en immobilisatie. Deze afname is onder meer afhankelijk van
de hoogte van de nitraatbelastin g en de verblijftijd. De invloed van verontreinigingsbr onnen van nitraat, anders dan het gebruik van (kunst)mest
in de landbouw, zijn buiten beschouwing gelaten.
Op grond van de berekeningen van de belasting van bet ondiepe grondwater en
het oppervlaktewate r kan de geconstateerde ruimtelijke variatie in nitraatbelasting en de beïnvloeding van grondwaterafha nkelijke natuurgebieden en
waterwinningen worden beschreven.
Vervolgens blijkt hieruit de (potentiële) bedreiging door nitraat (en
fosfaat) van de onderscheiden stroomgebieden. Extra aandacht wordt besteed
aan de bedreiging van natuurgebieden in kwelzones en waterwingebiede n.
Tenslotte wordt ingegaan op mogelijke beheersmaatrege len voor kwelmilieus.
De classificatie naar potentiële bedreiging van de stroomgebieden is zowel
gebaseerd op de drinkwaterfunc tie als op de natuurfunctie. Ket betrekking
tot de (potentiële) drinkwaterfunc tie is uitgegaan van de KTC-norm voor
drinkwater. Ten aanzien van de natuurfunctie van kwelmilieus is de eutrofiëringsnorm voor stilstaande oppervlaktewate ren gehanteerd. Deze normen zijn
vervolgens toegepast op de berekende gemiddelde nitraatbelastin g van het
uittredende grondwater. Ter vergelijking met de overige zandgebieden is
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tevens de potentiële fosfaatbelasting van het ondiepe grondwater in de
classificatie betrokken.
Indelingscriteria voor de bedreiging van de geselecteerde waterwinningen
zijn:
- de berekende nitraatbelasting van ondiep grondwater;
- de aan- of afwezigheid van een weerstandbiedende deklaag;
- de aard van de winning: uitsluitend uit het freatisch pakket of uit
meerdere watervoerende pakketten.
De potentiële bedreiging van grondwaterafhankelijke natuurgebieden is
gebaseerd op de berekende nitraatgehalten van het uittredende grondwater
en de gehalten in het oppervlaktewater. Daarnaast is rekening gehouden met
de omvang van deze natuurgebieden.
b. betrokken vakdiscipline's.
- landbouwkundige aspecten: berekening mestoverschotten.
bodemkunde: bodemprocessen die leiden tot veranderingen in de nutriëntensamenstelling van bodem en grondwater.
- (geo)hydrologie: bepaling ligging stroomgebieden; grondwaterstromingen.
- (agro)hydrologie: bepaling nitraat- en fosfaatbelasting ondiep grondwater
en oppervlaktewater.
c. benodigde gegeven• en materiaal.
- bepaling mestoverschotten:
- per gemeente: de aantallen dieren per soort en daarbinnen per categorie.
Gegevens afkomstig van de CBS-landbouwtellingen.
- gemiddeld kunstmestgebruik per gemeente.
- afgrenzing stroomgebieden:
- isohypsenkaart
- bodem- en grondwatertrappenkaart
- geomorfologische kaart
- waterstaatskaart
- topografische kaart
- literatuurgegevens
- keileemkaart (geologische kaart)
- belasting van grond- en oppervlaktewater en ruimtelijke interpretatie:
- ligging en karakter waterwingebieden
- ligging en karakter natuurgebieden

3.1.4. Resultaten.
a. 1chaal.
De basisgegevens z1Jn gemiddelden per gemeente. Lokale verschillen in
mestgebruik kunnen hierdoor niet worden herkend. Bij de bepaling van de
hydrologische structuur van de studiegebieden ZlJn stroomgebieden onderscheiden met een oppervlak varierend van enkele tientallen tot enkele
honderden km2. Deze stroomgebieden, inclusief de ligging van infiltratiekwel- en natuurgebieden zijn gepresenteerd op een kaart aet een schaal
1:125.000. Ook de interpretatie vindt plaats per stroomgebied. Lokale
verschillen in nutriëntenbelasting binnen de stroomgebieden kunnen niet
worden aangeduid.
b. inhoudelijke 1aaenvatting.
Hoewel deze studie zich heeft uitgestrekt over alle vier de Nederlandse
zandgebieden, zullen alleen, de voor Drenthe belangrijke resultaten van het
onderzoek in het Noordelijk Zandgebied worden samengevat.
LIBl&IP-BBD3

6

Op basis van landbouwkundige normen was er per saldo in het studiegebied in
1983 en klein mesttekort aanwezig. Op basis van de overige berekeningswijzen bedroeg het mestoverschot maximaal 11 miljoen m3 • Daarmee steekt het
gebied gunstig af tegen de overige zandgebieden.
Het noordelijk zandgebied is ingedeeld in een aantal stroomgebieden van het
ondiepe grondwater. Hierop zijn ook de waterwingebieden (begrensd door de
25-jaarszones) en natuurgebieden aangegeven.
De nitraatbelasting per stroomgebied is weergegeven op kaart. De laagste
berekende nitraatgehalten in het ondiepe grondwater (0-100 mg/N03/l) komen
voor in de Veenkoloniën en op de Hondsrug, als gevolg van geringe veedichtheid en (op de Hondsrug) een relatief groot aandeel natuur binnen het
oppervlak van stroomgebieden.
De hoogste nitraatgehalten (50-400 mg N03/l) zijn berekend voor stroomgebieden in het zuidwesten en noordwesten van het studiegebied. Deze hangen
samen met relatief grote gemeentelijke mestoverschotten en geringe aandelen
natuurgebied.
Opvallend verschil met de overige zandgebieden is de in het algemeen relatief geringe nitraatbelasting zoals die voor het Noordelijk Zandgebied is
berekend. Dit hangt nauw samen met de relatief geringe mestoverschotten in
bet Noordelijk Zandgebied.
De nitraatconcentratie van het oppervlaktewater per stroomgebied is eveneens weergegeven op kaart. De hoogste concentraties nitraat in het
oppervlaktewater (20-30 mg N03/l) worden berekend voor stroomgebieden die deel
uitmaken van benedenlopen van beken in het noord-westen en zuid-westen van
bet Noordelijk Zandgebied, die de meest intensief bemeste landbouwgronden
draineren en waar relatief weinig natuurgebieden aanwezig zijn. Met uitzondering van deze stroomgebieden wordt voor de overige een relatief lage
nitraatbelasting berekend (< 13,2 mg N03/l). De berekende nitraatconcentraties overschrijden alle de norm voor oligotroof oppervlaktewater.
De berekende waarden hebben uitsluitend betrekking op de boofdwatergangen
van stroomgebieden. De kwaliteit van sloten, zijbeken, bronbeken en dergelijke kan hiervan afwijken.
Het merendeel van de natuurgebieden in beekdalen beeft een geringe omvang
en ligt geïsoleerd temidden van cultuurgrond in de benedenloop. Nadelige
gevolgen vanuit aangrenzende landbouwgrond kunnen door de geïsoleerde
ligging en geringe oppervlakte in het gehele natuurgebied merkbaar zijn. De
grootste bedreiging zal daarbij uitgaan van die stroomgebieden waarin de
gemiddelde nitraatbelasting bet grootst is (Reest, Linde en Tjonger).
Alleen in de bovenlopen van de Vledder Aa en de Ruiner Aa komen vochtige
natuurterreinen voor, deeluitmakend van grotere complexen die zich tot aan
de waterscheiding uitstrekken. In deze situatie is de aanvoer van nutriënten tot een minimum beperkt en verkeren de grondwaterafhankelijke ecosystemen in een relatief gunstige positie.
Binnen de gestelde randvoorwaarden ontstaat, ondanks de relatief gunstige
positie die het Noordelijk Zandgebied inneemt ten opzichte van de overige
zandgronden, ook in delen van bet studiegebied een somber beeld ten aanzien
van de toekomstige ontwikkeling van vele ecologisch waardevolle systemen
in kwelmilieus. Doordat in veel gevallen het grondwater meer of minder
belast is met nutriënten als gevolg van bemesting bestaat het gevaar dat
dergelijke ecosystemen worden geëutrofieerd, vooral indien op lokaal en
regionaal niveau beheersmaatregelen uitblijven.
Maatregelen, waarbij op basis van algemeen geldende instrumenten de mestoverschotten zullen worden beheerst, zullen de actuele (en ook de potentiële) voedselarme milieus niet tegen eutrofiëring behoeden. Hiertoe is het
noodzakelijk dat wordt gekomen tot een stelsel van maatregelen waarmee, op
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het niveau van stroomgebieden, eutrofiëring kan worden beperkt
drongen.

of terugge-

c. mogelijkheden tot extrapolatie.
In de onderzoeksrapportering wordt niet ingegaan op mogelijkheden om de
onderzoeksresultaten naar andere gebieden te extrapoleren. In principe is
dit ook niet noodzakelijk, omdat alle zandgebieden in Nederland in het
onderzoek zijn betrokken.

d. betrouwbaarheid.
De resultaten van dit onderzoek kunnen zijn zeer globaal. Dit heeft te
maken met een aantal onzekerheden en/of te globale informatie, o.a.:
- de berekening van de mestoverschotten is aan fouten onderhevig. Deze
vormt echter de basis voor alle andere berekeningen.
- de resultaten worden gemiddeld over stroomgebieden, die een aanmerkelijke
oppervlakte hebben. Daarnaast wordt aangenomen dat alle overschotten aan
mineralen in het ondiepe grondwater terecht komen. Variaties in belasting van het grondwater binnen de stroomgebieden komen niet tot uiting.
- De rol van denitrificatieprocessen blijft onduidelijk. Er wordt een
m1n1mum- en een maximumvariant uitgerekend, die veelal zeer sterk uiteenlopen. De eigenlijke belasting van het grondwater moet hier ergens tussen
liggen.

3.1.5. Literatuur.
Vissers, H.J.S.M., N.H.S.M de Vit & V. Bleuten, 1985. Ruimtelijke effecten
van bemesting via ondiep grondwater: bedreiging van de kwaliteit van
grond- en oppervlaktewater en gevolgen voor de natuur en waterwinningen
op de Nederlandse zandgronden. Rapport Vakgroep Fysische Geografie,
Rijksuniversiteit Utrecht.
Vit, N.H.S.M. de, H.J.S.M. Vissers & V. Bleuten, 1988. Ruimtelijke relaties
door grondwaterstroming op de Nederlandse zandgronden. Landschap 1988
(1): pp. 27-43.
Vit, N.H.S.M. de & V. Bleuten, 1988. Ruimtelijke effecten van bemesting via
ondiep grondwater in het Noordelijk Zandgebied (concept). Vakgroep
Fysische Geografie Rijksuniversiteit Utrecht.

3.2. Regionale hydrologi1che 1y1teemanaly1e.

(tekst gebaseerd op Oude Munnink, 1985/1986).

De regionale hydrologische systeemanalyse is gebaseerd op een theorie van
Toth (Toth, 1963). Toth ging uit van een hellend, golvend landschap, waarin
het freatisch vlak in grote lijnen · het topografisch oppervlak volgt. Bet
watervoerende pakket is isotroop en wordt aan de onderzijde begrensd door
een ondoorlatende laag. De grondwatersystemen die hierin ontstaan liggen
als een nest schalen in elkaar. De op een na kleinste "schaal" stelt een
sub-regionaal hydrologisch systeem voor, waarin een aantal lokale systemen
naast elkaar kunnen voorkomen, terwijl de grootste "schaal" een (supra)regionaal hydrologisch systeem voorstelt.
Deze theorie is o.a. verder ontwikkeld en toegepast in Z.O. Gelderland
(Engelen, 1984), in de Gelderse Vallei (Vasak, 1979), in de Betuwe (Verkooyen, 1981) en in z.v. Drenthe (Oude Munnink, 1985,1986). Soortgelijke
onderzoeken vinden plaats in de Grote Slenk in Noord-Brabant, Salland en
het IJsselmeergebied (alle DGV-TNO).
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Als onderdeel van het onderzoek naar de ligging van hydrologische systemen
kan gebruik gemaakt worden van hydrologische rekenprogramma's als FLOWNET
en FLOSA-FD. Deze methoden worden in het kader van dit vergelijkend onderzoek apart behandeld (zie ••• ).
De bespreking van de methode van de regionale hydrologische systeemanalyse
vindt plaats aan de hand van het onderzoek in ZW-Drenthe (Oude Munnink,
1985, 1986; Gieske, 1988).

3.2.1. Uitvoerende instantie en opdrachtgever.
Het onderzoek is uitgevoerd door het Instituut voor Aardwetenschappen van
de Vrije Universiteit van Amsterdam, i.o.v. Provinciale Waterstaat van
Drenthe.

3.2.2. Doel- en vraagstelling.
Het onderzoek had als doel om met behulp van een methode van de regionale
hydrologische systeemanalyse de verschillende stroomsystemen in het onderzoeksgebied te onderscheiden. Hierbij werd een verscheidenheid aan reeds
bestaande hydrologische gegevens en kaartmateriaal, zoals hoogtekaarten,
waterstaatskaa rten en grondwatertrapp enkaarten, gebruikt.
Vervolgens werd het hieruit verkregen beeld van hydrologische systemen
getoetst en verder uitgewerkt aan de hand van waterkwaliteits gegevens en
aan de hand van aanvullende informatie verkregen uit veldwerk en boringen.
Een belangrijk aspect van het onderzoek vormde de relatie tussen grondwater
en oppervlaktewat er. Er werd onderzocht wat de gevolgen zijn voor de
grondwaterkwa liteit van de aanvoer in zomer en najaar van gebiedsvreemd
oppervlaktewate r uit het Rijn/IJsselmeer systeem. Ten opzichte van het
grondwater moet dit water als verontreinigd worden aangemerkt.
Het gebied in Zuidwest-Drenthe werd als onderzoeksgebie d gekozen omdat hier
meerdere verschillende hydrologische systemen naast en boven elkaar weerden verwacht. De systeemanalytis che benadering verschaft de mogelijkheid
een grote verscheidenheid aan hydrologische en met de hydrologie samenhangende problemen nauwkeuriger en inzichtelijker te benaderen.
Door middel van een isotopen-onderz oek werden naderhand de resultaten van
dit onderzoek op basis van isotopenverhoud ingen geverifieerd en verder
uitgewerkt.

3.2.3. Methode.

a. beschrijving.
Het onderscheiden van de verschillende systemen binnen een watervoerend
pakket vereist een kwalitatieve benadering.
De chemische samenstêlling van het grondwater wordt in belangrijke mate
bepaald door:
- de samenstelling van de neerslag
- de samenstelling van het infiltrerende water als gevolg van het grondgebruik in de verschillende infiltratiegebie den
- de samenstelling van eventueel infiltrerend oppervlaktewate r
- de (bio)chemische processen die in de onverzadigde en verzadigde zone
kunnen plaatsvinden.
De verblijftijd, en dus ook de grootte van het systeem, vormt hierbij een
belangrijke factor. De grondwaterkwa liteit kan dientengevolge een goede
indicatie geven voor de herkomst en ouderdom van het grondwater.
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Elk grondwatersysteem kent derhalve een eigen karakteristieke grondwatersamenstelling. Er mag dan ook op grond van de systeemtheorie worden verwacht dat er een snelle afwisseling in grondwaterkwaliteit kan optreden,
omdat de herkomst van het grondwater uit twee dicht bij elkaar gelegen
monsterpunten geheel verschillend kan zijn.
Om een inzicht te krijgen in de waterhuishouding van het gebied werden de
gegevens van reeds bestaande kaarten verwerkt op een wijze zoals hieronder
is beschreven.
Uit deze gegevens kon worden afgeleid waar de kwel- en infiltratiegebieden
van de verschillende hydrologische systemen voorkomen. Deze zijn op kaart
aangegeven. De grondwaterstromingssystemen kunnen op en naast elkaar voorkomen, binnen een watervoerend pakket, zonder dat ze gescheiden worden
door weerstandbiedende lagen. Elk stroomsysteem kent een karakteristieke
watersamenstelling. De indeling in hydrologische systemen werd vervolgens
getoetst en verder uitgewerkt met behulp van waterkwaliteitsgegevens en
kwantitatieve gegevens bestaande uit stijghoogtes en boorbeschrijvingen.
Allereerst wordt hiertoe de hydrogeologische opbouw van het gebied vastgesteld aan de hand van boorbeschrijvingen en informatie uit de literatuur.
Met name de aanwezigheid van weerstandbiedende lagen kan een belangrijke
invloed uitoefenen op het stromingspatroon van bet grondwater. Deze lagen
zijn apart op kaart weergegeven.
Het uit de kwel- en infiltratiegebiedenkaart verkregen patroon van hydrologische systemen en stromingen wordt vervolgens gerelateerd aan waterkwaliteitsgegevens. Hiervoor werden zowel de ten behoeve van het onderzoek
verrichte als reeds bestaande analyses gebruikt.
Om de grondwatersystemen binnen een watervoerend pakket te kunnen onderscheiden op basis van de grondwatersamenstelling moet allereerst worden
vastgesteld welke watersamenstelling karakteristiek is voor een stroomsysteem.
Hiertoe werd eerst een studie gemaakt van de bronnen van herkomst van de
verschillende parameters. Er werd gekeken naar het bodemgebruik in de
infiltratiegebieden en de (bio)chemische processen die de watersamenstelling bepalen. Voor een goed begrip van de zich in de onverzadigde en verzadigde zone afspelende processen werden de analyseresultaten verwerkt in een
Piperdiagram, Stiffdiagrammen en verschillende scattergrams. Daarnaast
werden er evenwichtsberekeningen uitgevoerd m.b.v. het WATEQF rekenprogram- ·
ma.
Vervolgens werden voor verschillende parameters voor verschillende dieptes
kwaliteitskaarten gemaakt om een inzicht te krijgen in de ruimtelijke
verdeling van de grondwatersamenstelling. Behalve de kaarten werden profielen getekend waarin m.b.v. Stiffdiagrammen de samenstelling van grond- en
oppervlaktewater is aangegeven.
De relatie tussen oppervlaktewater en grondwater werd onderzocht door een
vergelijking te maken tussen oppervlakte-en grondwaterkwaliteit. Daarnaast
werd haaks op de Drentse Hoofdvaart een aantal peilbuizen geplaatst om het
stijghoogteverloop te kunnen bepalen.
Voordat de relatie tussen grond- en oppervlaktewater werd onderzocht werd
allereerst de water af- en aanvoer van het gebied bestudeerd.
Met de hierboven beschreven gegevens kon uiteindelijk een kaart worden
vastgesteld van de verschillende stroomsystemen in bet gebied. Hierin zijn
de grondwaterstromingspatronen vastgelegd. De systemen geven eveneens een
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inzicht in de grondwaters amenstelling
grond- en oppervlakte water.

in het

gebied en de relatie tussen

Om de resultaten van dit onderzoek te verifiëren en verder uit te werken
werd een onderzoek uitgevoerd naar de isotopensam enstelling van het grondwater in Z.W.-Drenthe. Van 17 geselecteer de putten werden grondwatermonsters onderzocht op zuurstof-18 en koolstof-13 . Een deel van de monsters
werd eveneens onderzocht op deuterium en tritium. Van 6 monsters zijn
koolstof-14 bepalingen gedaan.
Met behulp van 180 kon een eerste onderscheid worden gemaakt tussen recent
geïnfiltree rde neerslag, geïnfiltree rd oppervlakte water en relatief oud
grondwater. Op grond van de tritiumconc entraties kon een verder onderscheid
worden gemaakt tussen recent geïnfiltree rde neerslag of geïnfiltree rd
oppervlakte water en grondwater dat ouder is dan ongeveer 50 jaar.
18 0 in samenhang met deuterium verschafte informatie over de mate van
verdamping van het grondwater voor infiltratie .
Met behulp van 13 C kon een inzicht worden verkregen in de "chemische geschiedenis" van het water omdat de reaktie van bodem-C02 met kalk en bijvoorbeeld methaangist ing voor een belangrijk deel de gehaltes aan 13 C
bepalen.
p grond van de leeftijden{o p basis van 14 C) konden de herkomstgebieden van
het grondwater globaal worden vastgesteld en worden vergeleken met de
resultaten van andere isotopenana lyses en de resultaten van het geohydrochemisch onderzoek.

b. betrokken vakdiacipli ne'a.

Deze onderzoeksmethode is grotendeels gelegen op hydrologisc he vakgebied.
Hierbinnen ligt het onderzoek met name op hydrogeolog isch en geohydrochemisch vlak.

c. benodigde gegevens en materiaal.

Het onderzoek is uitgevoerd met behulp
gegevens zijn:

van reeds

bestaande gegevens. Deze

-

hydrogeolog ische opbouw van de ondergrond
isohypsenpa troon van het diepe grondwater.
hoogtekaart en
natuurlijk ont- en afwaterings patroon
oppervlakte waterkaart met gegevens over: dichtheid slotenpatro on, afwateringsrichtin g, inlaatmogel ijkheden van oppervlakte water en kanaalpeile n.
- grondwatert rappenkaart
- samenstellin g van het grondwater op verschillen de dieptes {parameters
EGV, calcium, magnesium, kalium, natrium, chloride, bicarbonaat , sulfaat,
nitraat en ijzer).
- samenstelli ng van het oppervlakte water in kanalen en belangrijke watervoerende waterlopen.
Voor het isotopenond erzoek ZlJn eigen gegevens verzameld. Van een aantal
putten zijn watermonste rs onderzocht op de gehalten aan: 110, deuterium,
tritium, 1sc en 14C.

3.2.4. Resultaten.
a. 1chaal.

Het onderzoek is uitgewerkt op schaal 1:100.000. Een gedeelte van het
onderzoek is daarnaast uitgewerkt op schaal 1:50.000.

LIBl&IP-BBD3

11

b. 1amenvatting re1ultaten.
De grenzen van de systemen zoals die op basis van kwaliteitsgegevens werden
bepaald vallen nauw samen met de systeemgrenzen die bepaald werden op basis
van de regionale hydrologische systeemanalyse.
De stroomsystemen die in het gebied op en naast elkaar voorkomen zijn:
- het diepe, reaionale Centraal Plateau systeem.
Het grondwater van dit systeem, dat zijn voedingsgebied op het keileemplateau van Midden-Drenthe heeft, kwelt langs de zuidelijke rand van het
onderzoeksgebied op. Het water van dit systeem is in het onderzoeksgebied
niet verontreinigd en heeft een calciumbicarbonaatsamenstelling als
gevolg van oplossing van kalk. De samenstelling wordt bepaald door relatief lange verblijftijden. De kwelgebieden worden gekenmerkt door hoge
calciumconcentraties, zeer lage chloride- en sulfaatconcentraties en
relatief hoge EGV's, voornamelijk bepaald door de calcium- en bicarbonaatgehaltes. De stroomrichting is in het onderzoeksgebied zuidwest.
- de ondiepere, subregionale systemen van de Havelterberg, de Dwingelose
Heide en het Echtenerveld.
Deze systemen liggen gesuperponeerd op het diepe regionale systeem van
het Centraal Plateau.
Het grondwater van deze systemen kenmerkt zich door lage EGV's, lage
calciumconcentraties en hogere chloride- en sulfaatconcentraties dan in
het diepe, regionale stroomsysteem. Het infiltrerende water gaat in de
ondergrond weinig reakties van betekenis aan en in deze natuurgebieden
zijn verder geen locale bronnen van verontreinigingen aanwezig.
De kwelzones van deze ondiepere systemen zijn gelegen aan de randen van
de systemen en grenzen aan hun infiltratiegebieden indien ze niet weer
worden gescheiden door lokale systemen. De stromingsrichting binnen deze
systemen is enigszins radiaal hoewel een duidelijke zuidwestelijk gerichte hoofdoriëntatie in alle systemen herkenbaar is.
- het ondiepere, subregionale systeem van Zuidwolde.
Het ondiepere subregionale systeem van Zuidwolde ligt eveneens gesuperponeerd op het regionale stroomsysteem.
Ook hier treffen we, tot op de diepte waarop het systeem reikt, laag
gemineraliseerd water aan met lage EGV's en lage calciumconcentraties. De
chloride- en sulf aatgehaltes zijn echter doorgaans hoger dan in de hierboven genoemde ondiepere systemen van de natuurgebieden. Hieruit blijkt
de invloed van bodemgebruik voor landbouw en mogelijk de invloed van
infiltratie van gebiedsvreemd water en bewoning in het gebied.
- de ondiepe, lokale systemen van de Drentse Hoofdvaart en de Hoogeveensche
Vaart.
In deze meer strookvormige systemen is de invloed van infiltratie van
oppervlaktewater duidelijk waarneembaar. De infiltratie treedt bovenstrooms van de sluizen op.
Het kanaalwater is vooral in de droge tijd van het jaar, wanneer water
wordt aangevoerd vanuit het Meppelerdiep en er een geringe verdunning
optreedt van effluentlozingen, relatief sterk verontreinigd ten opzichte
van het grondwater. Waar infiltratie optreedt worden o.a. hogere concentraties van chloride en sulfaat in het grondwater aangetroffen waardoor
de EGV's ter plaatse hoog kunnen oplopen.
Deze, aan de kanalen gekoppelde systemen hebben echter slechts een lokale
omvang. Het verontreinigde grondwater stroomt vrijwel evenwijdig aan de
kanalen, in zuidelijke of zuidwestelijke richting af, of stroomt benedenstrooms van de sluizen gedeeltelijk weer terug in de kanalen.
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c. Mogelijkheden tot extrapolati e.

De resultaten van dit onderzoek zijn sterk gebiedsgebo nden. Aan de hand van
de ligging van systemen in Z.W. Drenthe kan derhalve niet de ligging van
systemen in andere delen van de provincie herleid worden. Wel kan op vrij
snelle manier een inzicht verkregen worden in de ligging en begrenzing van
hydrologisc he systemen van verschillen de grootte-ord e.

d. betrouwbaarheid.

De resultaten van deze methode ZlJn over het algemeen vrij betrouwbaar ,
mede door de schaal waarop deze worden uitgewerkt. Ter controle kunnen op
geselecteer de plaatsen modelbereke ningen, liefst met een driedimensi onaal
programma, worden uitgevoerd. Een bezwaar is dat de gepresentee rde situatie
een min of meer stationair karakter heeft. Periodieke wijzigingen in grootte van systemen en stroming van grondwater daarbinnen, hetgeen in Drenthe
verwacht kan worden, komen daarom niet tot uiting. De methode geeft echter,
ook wanneer afwijkingen van de werkelijke situatie optreden, een goede
indruk van de geohydrolog ische structuur van een gebied.

3.2.5. Literatuur.
Engelen, G.B., 1985. Hydrologica l Systems Analysis. A regional casestudy.
TNO-DGV Institute of Applied Geoscience, rapport no.: OS 84-20
Gieske, J.M.J., 1988. Hydrologisc he systemen in Zuidwest-Dr enthe. Een
modelstudie met FLOSA-FD, gecombineerd met geohydrochemisch onderzoek.
Instituut voor Aardwetenschappen, Vrije Universitei t Amsterdam.
Oude Kunnink, J.M.E., 1985. Geohydrochemisch onderzoek Zuidwest-Dr enthe.
Een toepassing van de regionale hydrologisc he systeemanal yse. Instituut
voor Aardwetenschappen, Vrije Universitei t Amsterdam
Oude Kunnink, J.K.E., 1986. Isotopenond erzoek Zuidwest-Dr enthe. Instituut
voor Aardwetenschappen, Vrije Universitei t Amsterdam.
Toth, J., 1963. Groundwater, geology, movement, chemistry and resources
near Olds, Alberta. Research Council of Alberta (Canada), bulletin 17.
Vasak, L., 1979. De chemische samenstellin g van het grondwater in het
Barneveldse Beek-gebied . Basisrappor t ten behoeve van de Commissie
bestudering Waterhuishouding Gelderland.
Verkooyen, R.G.V.A., 1981. Een hydro-geolo gische inventarisa tie voor het
Gelderse Rivierengeb ied en een regionaal-h ydrologisch e systeembena dering
voor het Rivierengeb ied ten oosten van Tiel. Provincie Gelderland,
Dienst Waterbeheer , Arnhem.

3.3. FLOWNET en FLOSA-FD.
Met behulp van een grote verscheiden heid aan hydrologisc he rekenmodellen is
het mogelijk de hydrologisc he situatie in gebieden te modelleren. Bij een
aantal van deze modellen bestaat de mogelijkhei d equipotenti aallijnen en/of
stroomlijne n te berekenen en in gebiedsdoor snedes weer te geven.
Ter illustratie van deze hydrologisc he modellering zijn twee onderzoeken
gekozen, beide uitgevoerd binnen Drenthe, die gebruik maken van respectievelijk het tweedimensi onale programma FLOWNET en het driedimensi onale
programma FLOSA-FD.
LIBl&IP-BBD3

13

In beide onderzoeken wordt de hydrologische modellering gebruikt voor het
begrenzen en beschrijven van hydrologische systemen, volgens de hydrologische systeemtheorie (zie •.. ). Dit type onderzoek kan derhalve ook beschouwd worden als een onderdeel van de (regionale) hydrologische systeemanalyse.

3.3.1. Hydrologische systeemanalyse van de Reitma.
(tekst gebaseerd op Gieske, 1988).
In het kader van een SWNBL-project ZlJn in het reservaat de Elperstroom
voor het deelgebied de Reitma de hydrogeologische situatie en de vochthuishouding van de bodem doorgerekend. In dit gebied is in 1981 een peilverbetering t.b.v. het natuurbeheer uitgevoerd door het plaatsen van een stuw.
Bij de berekeningen zijn de situatie voor de peilverbetering en de situatie
erna met elkaar vergeleken. Voor de hydrogeologische situatie gebeurde dit
met het programma FLOWNET, zowel voor een regionaal profiel als voor een
lokaal profiel.

3.3.1.1. Uitvoerende instantie en opdrachtgever.
Het onderzoek is uitgevoerd door Staatsbosbeheer
Waterbeheer Natuur, Bos en Landschap (SWNBL).

i.o.v. de Studiecommissie

3.3.1.2. Doel- en vraagstelling.
Enkele jaren geleden werden maatregelen genomen in het Elperstroom-gebied
om de ernstige achteruitgang van de beekdalvegetatie tot stilstand te
brengen en het herstel en de ontwikkeling van de oorspronkelijke blauwgraslandvegeta tie te bevorderen. Deze maatregelen hielden voor het deelgebied
de Reitma o.a. in het plaatsen van twee stuwen om het peil in het reservaat
te kunnen reguleren. Deze maatregelen hadden tot gevolg dat het grondwaterniveau in het reservaat in het groeiseizoen niet meer tot onder de wortelzone daalde, waardoor de vochtminnende vegetatie zich kon herstellen.
Dit gebied is vervolgens vanwege dit succesvolle beheer tot voorbeeldgebied
gekozen door de SWNBL. Deze commissie heeft zich ten doel gesteld de invloed van veranderingen in de waterhuishouding op natuur, bos en landschap
zo goed mogelijk te voorspellen.
Als basis hiervoor dient de hydrologische en de ecologische situatie in het
te bestuderen gebied m.b.v. enkele op elkaar aansluitende computer programma's doorgerekend te worden.
Voor het doorrekenen van de geohydrologische situatie is het programma
FLOWNET gebruikt, een tweedimensionaal stationair eindige verschillen
programma van de VU.

3.3.1.3. Methode.
a. beschrijving
FLOWNET is een stationair tweedimensionaal eindige-verschillen programma
waarmee equipotentiaallijnen en stroomlijnen in een rechthoekig prof iel
door een inhomogene en anisotrope ondergrond berekend kunnen worden. Tevens
kan voor iedere gewenste plek in het prof iel de flux berekend worden. Voor
ieder van de maximaal 4500 roosterpunten dienen de horizontale en vertikale
doorlaatbaarheden (K-waarden) opgegeven te worden en voor de roosterpunten
op de randen van het prof iel de stijghoogten. Hierbij kan ook gekozen
worden voor een gesloten rand, bv. wanneer het profiel een ondoorlatende
basis heeft, of wanneer er sprake is van een waterscheiding. Fluxen worden
berekend over de randen van het roosterblokje waarbij het roosterpunt zich
in het centrum van het roosterblokje bevindt. Voor het onderzoek in de
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Reitma ZlJn vooral de fluxen door de roosterblokken aan de bovenrand van
het profiel van belang; hieruit kan de kwelintensiteit in de Reitma berekend worden. In FLOWNET zijn geen roosterverdicht ingen mogelijk, wat het
modelleren van waterlopen bemoeilijkt.
Om de m.b.v. FLOWNET berekende kwelintensiteit en te ijken zijn van 16 tot
20 februari 1987 afvoermetingen uitgevoerd door het ICW. Mede vanwege deze
ijkdatum werd besloten ook met FLOWNET een wintersituatie door te rekenen.
Hierbij werd de situatie van voor de plaatsing van de stuw in de Nieuwe
Elperstroom en die van na de plaatsing met elkaar vergeleken. Hierbij werd
voor beide data (resp. 14/1/1981 en 14/1/1986) de regionale situatie het
eerst doorgerekend. Hierna werd ook voor 28/1/1987 de hydrogeologisch e
situatie doorgerekend. Vervolgens werd de lokale situatie op de drie bovengenoemde tijdstippen doorgerekend.

b. betrokken vakdiscipline's

Hydrogeologie.

c. benodigde gegevens en materiaal.

- hydrogeologisch e opbouw van de
K-waarden van de verschillende
stijghoogtes aan de randen van
- gegevens over kwelintensiteit
lijk).

ondergrond.
geologische afzettingen.
het prof iel
(ter ijking van het model; niet noodzake-

3.3.1.4. Resultaten.
a. 1chaal

Met FLOWNET kan in principe op iedere gewenste schaal gewerkt worden. Daar
het aantal roosterpunten van het programma beperkt is (4500), betekent een
verkleining van de schaal een beperking van de detaillering van de resultaten. In het onderhavige onderzoek is gewerkt met twee profielen ter lengte
van resp. 2,7 en 1,2 km.

b. 1amenvatting re1ultaten.

De resultaten van de berekeningen z1Jn weergegeven in een aantal profielen.
Uit het regionale profiel blijkt dat er globaal drie grondwatersystemen
zijn te onderscheiden. Een "lokaal" systeem, met een infiltratiegebi edje
aan de oostkant van het prof iel en een aangrenzend kwelgebied oostelijk van
de Reitma. Het water dat in de Reitma omhoog kwelt behoort tot een wat
dieper "subregionaal" systeem, dat over de oostelijke rand het profiel
binnenkomt. Hieronder bevindt zich nog grondwater dat vnl. horizontaal
stroomt en tot het "regionale" systeem behoort.
Het effect van het .. Peil in de Nieuwe Elperstroom op de verdeling van de
kwel over de Reitma is uit een vergelijking van de drie jaren goed af te
leiden. In 1981 blijkt vooral het westelijk deel van de Reitma weinig
kwelwater te ontvangen, daar dit grotendeels wordt afgebogen naar de Nieuwe
Elperstroom. In 1986 en 1987 is de verdeling van kwel over de hele Reitma
gelijkmatiger geworden. De kwel blijft gemiddeld over het reservaat ongeveer gelijk (ca. 0.7 mm/dag). In de situatie van voor de plaatsing van de
stuw trad in de Nieuwe Elperstroom een kwel op van ca. 2.8 1111/dag; in 1986
en 1987 was deze nog maar ca. 0.7 mm/dag. Het reservaat verkrijgt door
plaatsing van de stuw echter meer kwelwater (0.4 à 0.6 mm/dag in 1986/87
tegen 0.2 à 0.5 mm/dag in 1981). Aan de door FLOWNET berekende waarden moet
vooral een indicatieve waarde worden toegekend, met name doordat de waterlopen niet met hun werkelijke breedte kunnen worden ingevoerd.
De uitkomsten van het lokale profiel zijn in grote lijnen in overeenstemming met die van het regionale profiel.
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c. mogelijkheden tot extrapolatie.
De resultaten van de berekeningen met FLOWNET ZlJn gebiedsgebonden en dus
in principe niet overdraagbaar naar andere gebieden in Drenthe.

d. betrouwbaarheid.
De betrouwbaarheid van de berekeningen met FLOWNET is sterk afhankelijk van
de nauwkeurigheid van de invoergegevens. Met behulp van een ijking kunnen
deze zodanig gemanipuleerd worden dat een betrouwbare uitkomst ontstaat, of
kan de grootte van de fout worden aangegeven. In de Reitma was de door
middel van afvoermetingen bepaalde kwelintensiteit 1,7 mm/dag, terwijl
FLOWNET een waarde berekende van 0,7 à 1,0 mm/dag. Hier zit dus ongeveer
een factor 2 verschil tussen.
De door FLOWNET bepaalde stroomlijnen zijn minder gemakkelijk te ijken. Er
wordt vanuit gegaan dat wanneer de kwelintensiteiten kloppen met waarnemingen, de getekende stroomlijnen ook de werkelijkheid zullen benaderen.
Daarnaast kleven er een aantal bezwaren aan het gebruik van FLOWNET.
Het bepalen van het werkelijke stromingspatroon met het tweedimensionale
model FLOWNET kan alleen wanneer het tracé exact evenwijdig aan de stroomrichting van het grondwater is gekozen. Wanneer dit niet gebeurt, zullen de
stroombanen die in werkelijkheid de doorsnede kruisen, door het model
binnen de doorsnede worden getekend. Hierdoor ontstaat een foutief beeld
van het werkelijke stromingspatroon. Het rekenen met FLOWNET, en andere
tweedimensionale modellen, is in bepaalde gevallen wel verantwoord om de
gedachten te bepalen en inzicht in de processen te krijgen. Met een tweedimensionaal model de werkelijke stromingspatronen bepalen is vrijwel altijd
onmogelijk.
Het model is stationair. In werkelijkheid ZlJn de stromingspatronen sterk
wisselend in de tijd. De werkelijkheid kan dus niet gesimuleerd worden met
deze modellen.

3.3.1.5. Literatuur.
Gieske, J.M.J., 1988. Hydrologische systeemanalyse van de Reitma (Drenthe).
SWNBL-rapport 4g, Utrecht.

3.3.2. Hydrologische systemen in ZW-Drenthe. Een modelstudie met FLOSA-FD.
(Tekst gebaseerd op Gieske, 1988).

3.3.2.1. Uitvoerende instantie en opdrachtgever.
Het onderzoek is uitgevoerd door het Instituut voor Aardwetenschappen van
de VU Amsterdam in opdracht van de Provinciale Waterstaat van Drenthe.

3.3.2.2. Doel- en vraagstelling.
Dit onderzoek is een vervolg op het onderzoek naar hydrologische systemen
in Zuid-West-Drenthe, waar Oude Munnink (1985, 1986) een regionale hydrologische systeemanalyse heeft uitgevoerd (zie 3.2.). Het doel van dit onderzoek was het simuleren van de door Oude Munnink onderscheiden hydrologische
systemen met behulp van het driedimensionale, stationaire, eindige-verschillen programma FLOSA-FD van TNO-DGV, waardoor deze systemen nader
onderbouwd en beschreven zouden kunnen worden.

3.3.2.3. Methode.
a. beschrijving.
FLOSA-FD is een driedimensionaal eindige-verschillen programma. De basisvergelijkingen, waarop het programma is gebaseerd, zijn afgeleid van de wet
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van Darcy en de kontinuïteitsve rgelijking. Deze vergelijkingen beschrijven
de potentiaalgradi ënten in de x- en y-richting en de Darcy-snelheid in de
z-richting. Uiteindelijk berekent het programma in elk roosterpunt de drie
componenten van de Darcy-snelheid. Tevens worden de infiltratie- en kwelgebieden berekend. Dit zijn aansluitende roostervakken waarin resp. een naar
binnen en een naar buiten gerichte vertikale snelheidscomponent optreedt.
Vanuit de infiltratiegebie den kunnen de bijbehorende stroomlijnen berekend
worden. Dit kan ook vanuit de kwelgebieden, waarbij de stroomlijnen achterwaarts berekend worden tot aan het punt van infiltratie. Per stroomlijn
worden ook verblijftijd, lengte van de stroomlijn, gemiddelde stroomsnelheid en maximale diepte berekend. Tevens kunnen de potentialen voor ieder
roosterpunt berekend worden en kunnen isohypsen worden getekend.
FLOSA-FD
was tijdens de onderzoeksperio de een prototype programma.
Voor de simulatie moet een rechthoekig gebied gekozen worden, dat wordt
onderverdeeld in roosterblokken. Ten tijde van het onderzoek bedroeg het
maximale aantal roosterblokken in de x- en y-richting 20 en in de z-richting 30 (nu 30 roosterblokken voor de x- en y-richting en 60 roosterblokken
in de z-richting).
In het centrum van ieder roosterblok ligt een roosterpunt. Voor ieder
roosterpunt dient een permeabiliteitsw aarde te worden ingevoerd.
De grensvlakken worden gevormd door de zijvlakken van de buitenste roosterblokken. In het midden van zo'n zijvlak ligt een extra roosterpunt, waarvoor eveneens een permeabiliteits waarde én een waarde voor de stijghoogte
moet worden opgegeven. Het is ook mogelijk voor de roosterpunten van de
grensvlakken normale snelheidscomponenten op te geven. Door bv. voor het
onderste grensvlak als normale snelheidscomponent nul op te geven wordt een
ondoorlatende basis gemodelleerd. Tevens kan worden gedacht aan de modellering van infiltratie en kwel en in- en uitstroming over de randen.
Ingevoerd worden het aantal roosterblokken en hun afmetingen, een anisotropiefactor Kv/Kh, die voor het hele onderzoeksgebie d geldt en de porositeit
per formatie. De permeabiliteite n worden per laag roosterpunten ingevoerd,
waarna de permeabiliteite n vanuit het rooster op de grensvlakken gekopieerd
kunnen worden. Per grensvlak worden de potentialen of evt. de normale
snelheidscompon enten opgegeven.
De berekende snelheden kunnen in tweedimensiona le XY-, XZ- of YZ-doorsneden
door het gebied uitgezet worden, waarbij de componenten van de snelheidsvectoren in het gekozen vlak afgebeeld worden. Om kwel- en infiltratieafbeeldingen te verkrijgen worden de normale snelheidscomponenten ingedeeld
in klassen, die d.m.v. een arcering worden aangegeven. Deze afbeeldingen
kunnen voor ieder horizontaal of verticaal vlak gemaakt worden. Isohypsen
kunnen berekend en getekend worden, zowel voor horizontale XY- en verticale XZ- en YZ-doorsneden door het gebied. Stroomlijnen worden getekend in
quasi-driedimen sionale afbeeldingen. Hiertoe worden vanuit de infiltratievakken op de grensvlakken stroomlijnen berekend. Ook vanuit de "kwelvlakken" kunnen stroomlijnen achterwaarts berekend worden tot het punt waar het
betreffende water infiltreert.
Voor een gedetailleerde beschrijving van de modellering van het onderzoeksgebied wordt verwezen naar Gieske (1988).

b. betrokken vak4i1cipline'1

Hydrogeologie.

c. Benodigde gegevens en materiaal.

- geologische opbouw van het onderzoeksgebie d.
- isohypsenkaart van het ondiepe grondwater (eventueel stijghoogtes van het
ondiepe grondwater); peilen van het oppervlaktewat er.
- K-waarden van de verschillende geologische formaties
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3.3.2.4. Resultaten.
a. schaal.
De resultaten van het onderzoek zijn uitgewerkt op een schaal 1:100.000

b. samenvatting resultaten.

Met behulp van de met FLOSA-FD berekende en getekende infiltratie- en
kwelgebieden en de bijbehorende stroomlijnen is een goed visueel beeld
verkregen van de vorm, onderlinge ligging, inwendige opbouw en de diepte
van het Dwingelose Heide systeem, het Echtenerveld-systeem en bet systeem
van Zuidwolde. De maximale verblijftijden van de genoemde systemen zijn
resp. ca. 200, ca. 110 en ca. 55 jaar. De systeemgrens van het Dwingelose
Heide systeem werd aangepast.
Twee nieuwe grondwaterstromingsstelsels werden m.b.v. FLOSA-FD gelokaliseerd:het Reest systeem gelegen tussen de Koekanger Aa en de Reest, en het
systeem van Ruinerwold, een lokaal systeem in het oorspronkelijke kwelgebied van het regionale Centraal Plateau systeem.
De stroomlijnen die eindigen in het oorspronkelijke kwelgebied van het
Centraal Plateau systeem zijn afkomstig van bet lokale Ruinerwold systeem,
van het Reest systeem en van het Dwingelose Heide systeem.
Een inzicht in het verloop van de richting en grootte van de stroomsnelheden in de ondergrond is verkregen d.m.v. het tekenen van een aantal horizontale doorsneden en van tweedimensionale noord-zuid en oost-west prof ielen. Uit de isohypsenpatronen die door FLOSA-FD berekend zijn voor de
roosterlagen boven en onder de keileem is een potentiaalsprong over de
keileem duidelijk af te leiden.

c. Mogelijkheden tot extrapolatie.
De resultaten van dit onderzoek zijn gebiedsgebonden. Deze kunnen derhalve
niet geëxtrapoleerd worden naar andere gebieden.

d. Betrouwbaarheid.

De betrouwbaarheid van de resultaten van de modelberekeningen met FLOSA-FD
zijn sterk afhankelijk van de nauwkeurigheid van de hydrogeologiscbe modellering en de mate van detail waarin invoergegevens beschikbaar zijn. Wegens
het driedimensionale karakter van bet model zijn zeer veel gegevens nodig
voor een goede modellering. Daarnaast kan door middel van ijking kan het
een en ander optimaal bijgesteld worden. Een ander bezwaar is dat het model
stationair is. In werkelijkheid zijn de stromingspatronen sterk wisselend
in de tijd, waardoor de werkelijke situatie moeilijk gesimuleerd kan worden
met dit model. Wel geeft toepassing van het model globaal inzicht in de
geohydrologische structuur van een gebied, en eventueel de processen die
daar spelen.

3.3.2.5. Literatuur.
Gieske, J.M.J., 1988. Hydrologische systemen in ZW-Drenthe. Een modelstudie
met FLOSA-FD gecombineerd met geohydrochemiscb onderzoek. Instituut voor
Aardwetenschappen, VU Amsterdam.

3.4. Methode voor het vaststellen van ligging en breedte van bufferzones
tegen nitraatuitspoeling in beekdalen.
(Tekst gebaseerd op Adriaanse en Kemmers, 1988).

3.4.1. Uitvoerende instantie en opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door bet Instituut voor Cultuurtechniek en
Waterhuishouding in opdracht van de Provincie Noord-Brabant.
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3.4.2. Doel- en vraagstellin g.

De doelstellin g van het onderzoek was het ontwikkelen van een methodiek
voor de aanwijzing en begrenzing van bufferzones . Het onderzoek diende zich
te richten op de bescherming van waardevolle beekdalen tegen inspoeling van
stikstof via het grondwater, afkomstig van hoger gelegen landbouwgronden
en tegen effecten van landbouwkundige ontwatering . Dit laatste is slechts
ten dele aan bod gekomen en zal in een vervolgonde rzoek worden behandeld.
Met de methodiek moeten de effecten van maatregelen in bet potentiële
bescherming sgebied op de waterhuisho uding en waterkwali teit van bet natuurgebied kunnen worden gekwantific eerd. Er diende gestreefd te worden naar
de ontwikkelin g van een eenvoudige methodiek, waarbij zoveel mogelijk
gebruik gemaakt kan worden van bestaande gegevens. De methodiek is ontwikkeld in een proefgebied , waarin de voorlopig begrensde relatienotag ebieden
Nuenens Broek, Hooidonk en Breugelse Beemden zijn gelegen. In alle drie
gebieden komen waardevolle beekdaltraj ecten voor. De definitieve begrenzing
van deze relatienotag ebieden zal mede gebaseerd kunnen worden op de resultaten van het bufferzone-o nderzoek in deze gebieden.

3.4.3. Methode.
a. beschrijvin g.

De ontwikkelde methodiek voor de bepaling van bufferzones is gebaseerd op
een analyse van het lokale en regionale grondwater- en stoffentran sport in
een verticale doorsnede door het landschap. De ligging van de transecten is
gebaseerd op de stroomricht ing van het grondwater vanaf de waterscheid ing
naar het waardevolle gebied in het beekdal. Het transect doorsnijdt daarbij
verschillen de bodemtypen die karakterist iek zijn voor de sequentie van hoge
naar lage gronden.
De methodiek kent een viertal fasen:
1. Gebiedsbesc hrijving met behulp van basisgegeve ns.
Deze gegevens dienen gemakkelijk te worden verkregen en er dient zo weinig
mogelijk aanvullend veldwerk te worden verricht. Deze basisgegeve ns zijn
van belang voor de beschrijvin g van de bodemkundige, hydrologisc he en
geohydrolog ische eigenschapp en van het gebied. Op grond van deze gegevens
worden de transecten in het gebied gekozen. Tevens leveren ze een gedeelte
van de invoergegev ens voor modelberekeningen in fase twee. Om enkele rekenresul taten van de ontwikkelde methodiek te toetsen, is een aantal veldgegevens verzameld.
2. Balansberek eningen van de waterhuisho uding en de stikstofhuis houding met
behulp van modellen.
De tweede fase betreft balansberek eningen op basis waarvan de waterhuisho uding, de grondwaters troming en de stikstofhuis houding gesimuleerd kunnen
worden. Omdat bij de bodemgenese de waterhuisho uding in onze klimaatsomstandighede n een dominerende rol speelt, vormen bodemtypen een goede begrenzing voor waterhuisho udkundig homogene eenheden. Bodemtypen die op een
schaal 1:50.000 kunnen worden onderscheid en, zijn als basiseenhei d voor de
simulatiebe rekeningen gebruikt. Met behulp van de simulatiemo dellen kunnen
uitgangssit uaties en effecten voor bescherming smaatregelen worden doorgerekend.
Per bodemtype worden waterbalans berekeninge n uitgevoerd voor de onverzadigde zone met het model WATBAL. Dergelijke berekeninge n geven aan hoeveel
water naar de verschillen de drainageste lsels wordt af gevoerd en naar de
ondergrond wegzijgt of naar de bovengrond opkwelt.
Met behulp van geohydrolog ische basisgegeve ns over watervoeren de en waterscheidende lagen wordt met het model STRELIN een stationaire situatie
berekend langs welke stroombanen het geïnfiltree rde water via de verzadigde
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zone naar het beekdal stroomt. Langs het transect worden jaarzones begrensd
die aangeven binnen hoeveel jaren het grondwater na infiltratie het beekdal
binnenstroomt. Aldus ontstaan vanaf het beekdal langs het transect zones
met oplopende verblijftijd.
Uit een analyse van de veedichtheden in de regio wordt de mestproductie
berekend in termen van stikstof. Rekening houdend met het bodemgebruik en
de bijbehorende bemestingsniveaus wordt per bodemtype langs het transect
een stikstofbalans opgesteld met het model ANIMO. Hierbij worden omzettingsprocessen in de bodem zoals mineralisatie en denitrificatie in afhankelijkheid van bodemtype en waterhuishoudkundige omstandigheden in
beschouwing genomen. Ook de atmosferische depositie wordt beschouwd. Met
deze berekeningen kan de nitraatuitspoeling naar het freatisch grondwater
worden gekwantificeerd.
In de verzadigde zone vindt tijdens het grondwatertransport denitrificatie
plaats van nitraat in het grondwater. De denitrificatiesnelheid is voor een
belangrijk deel afhankelijk van het organisch stofgehalte van het doorstroomde pakket. De denitrificatiesnelheid wordt vervolgens berekend. In
een aantal gevallen zijn de basisgegevens tevens gebruikt om modelberekeningen te toetsen.
3. Berekening bufferbreedte.
In de derde fase wordt met behulp van de resultaten van de modelberekeningen uit de tweede fase de omvang van de bufferzone vastgesteld. Hiertoe
moet de tolerantie van de vegetatie in het beekdal tegen stikstofverrijking
bekend zijn. Deze normen worden geformuleerd.
Voor het bepalen van de breedte van de bufferzone wordt uitgegaan van de
nitraatvracht, die volgens de modelberekeningen uitspoelt in een van de
vier fasen van de gefaseerde fosfaatnormering uit het Besluit Gebruik
dierlijke meststoffen. Het gaat dan om die fase in de toekomst waarin de
uitspoeling het hoogst is. Vervolgens wordt berekend welke verblijftijd het
nitraathoudende grondwater nodig heeft voordat via denitrificatie het
gewenste nitraatniveau voor de vegetatie is bereikt. De bufferzone beslaat
dan de jaarzone die overeenkomt met het benodigde aantal jaren voor denitrificatie tot het gewenste nitraatniveau. Buiten deze zone ZlJn geen
beperkende maatregelen nodig ten aanzien van het bemestingsniveau.
Binnen de bufferzone kan door terug te rekenen vanuit de vegetatienorm voor
stikstof, aangegeven worden welke nitraatuitspoeling in de zones met geringere verblijftijden nog juist acceptabel is. Op deze manier kunnen binnen
de bufferzone enkele gradaties in mestbeperkende maatregelen worden aangegeven. Deze beperkingen zullen in de richting van het beekdal stringenter
worden.
4. Vereenvoudiging.
In de vierde fase wordt aangegeven wanneer en op welke wijze aan de hand
van de modelberekeningen vereenvoudigde relaties tussen invoergegevens en
rekenresultaten afgeleid kunnen worden. Deze relaties kunnen als vuistregels worden gebruikt ter vereenvoudiging van de methode voor toepassing op
praktijkschaal. De vuistregels konden binnen de termijn van de onderzoeksopdracht nog niet op hun geldigheid buiten het studiegebied worden getoetst. Het aspect van de vereenvoudiging van de methodiek behoeft dan ook
nog nadere aandacht.
Op de in dit onderzoek gebruikte modellen zal niet verder in worden gegaan.
Met name de opzet van de methodiek en de bereikte resultaten zijn in dit
kader van belang. Een aantal vergelijkbare hydrologische modellen worden
elders behandeld.
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b. betrokken vakdi1cipline'1.
In deze onderzoeksmethodiek komen een relatief groot aantal vakdiscipline's
samen:
- geohydrologie: modellering grondwaterstromingen.
- agrohydrologie: modellering waterbalansen.
- bodemkunde: interpretatie bodemgradiënten naar hydrologische gesteldheid
en denitrificatiesnelheid.
- ecologie: aangeven nitraat-tolerantie van (half )natuurlijke vegetaties.
c. benodigde gegevens en materiaal.
Bij de toepassing van de methodiek
volgende basisgegevens gebruikt:

in het

Brabantse proefgebied

zijn de

- Grondwaterkaarten met gegevens over:
- voorkomen en eigenschappen van de watervoerende pakketten, van het
afdekkend pakket en van de scheidende lagen;
- waterscheidingen in het afdekkend pakket;
- stijghoogten in het watervoerend pakket;
stroomrichting grondwater in het afdekkend pakket en in het watervoerend pakket;
- stijghoogteverschillen tussen het afdekkend en het watervoerend pakket.
- Bodem- en grondwatertrappenkaart schaal 1:50.000 met informatie over:
- verspreiding bodemtypen in het studiegebied;
- geometrie van de verschillende bodemtypen voor de schematisatie van het
bodemprofiel voor de modelberekeningen;
- bodemfysische en -chemische eigenschappen zoals textuur, organische
stofgehalte en bodemzuurgraad.
- gemiddelde hoogste en gemiddelde laagste grondwaterstand.
- Waterstaatskaart schaal 1:50.000. Hieruit kan in combinatie met de topografische kaart en de isohypsenkaart voor de zomerperiode de volgende
informatie worden af geleid:
- waterlopen cq. drainagestelsels van de tweede, de derde en vierde orde;
- dichtheid waterlopen van de verschillende orden.
Nadere informatie over diepte, breedte en peilen van de verschillende
drainagestelsels moet uit de legger van het waterschap in combinatie met
waarnemingen in het veld worden verkregen.
- Meteorologische gegevens betreffende open-waterverdamping en neerslag.
- (Agrarisch) bodemgebruik.
- Informatie over produktiehoeveelheden van verschillende soorten mest en
gehalten aan stikstof in deze mest. Gegevens die een globaal beeld verschaffen van het ~istorisch verloop in het mestgebruik en in de arealen
grondgebruiksvormen. Gegevens over afvoer (of eventueel invoer) van
mestoverschotten.
- Informatie over de ligging en de aard van waardevolle vegetaties, die
beschermd dienen te worden tegen de invloeden van stikstofverrijking of
ontwatering.

3.4.4. Resultaten.
a. 1ehaal.
Het onderzoek
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uitgevoerd

op een schaal van ca.

1:70.000. De
nauwkeurig.

breedte van

de bufferzones kan uitgedrukt worden op 10 meter

b. samenvatting.
Op de concrete resultaten van de methodiek in het proefgebied in Brabant
zal niet worden ingegaan. Interessant is welke mogelijkheden de methodiek
kan bieden bij de bepaling van bufferzones, ook in andere gebieden.
De ontwikkelde methodiek toont aan dat de breedte van de bufferzones sterk
afhankelijk is van het organisch stof-gehalte in de ondergrond en de geohydrologische gesteldheid. Uitgaande van het maximale niveau van nitraatuitspoeling bij bemesting volgens de vier fasen van de f osf aatnormering tot
het jaar 2010 is afhankelijk van het bodemgebruik, en bij een organisch
stofgehalte van 0.4\ in de ondergrond van het studiegebied een periode van
1, 2 of 3 jaar nodig voor volledige denitrificatie van het uitgespoelde
nitraat. Bij de toegepaste geohydrologische schematisatie varieert de
afstand die het grondwater in deze periode aflegt van 10 tot 130 meter. In
het studiegebied kunnen aldus bufferzones van circa 10 tot 130 meter breedte verhinderen dat er nitraat via het grondwater inspoelt in de waardevolle
beekdalen.

c. Mogelijkheden tot extrapolatie.
Fase vier van het onderzoek is gericht op het ontwikkelen van vuistregels
ter vereenvoudiging van de methode voor toepassing op praktijkschaal. Met
behulp hiervan kan het de methode op meer eenvoudige wijze toegepast worden
in andere studiegebieden. De resultaten van deze onderzoeksfase zijn nog
niet bekend.
d. Betrouwbaarheid.
Een beschrijving van de lokale en regionale grondwaterstroming en het
stoffentransport vormt de basis van de ontwikkelde methodiek. Deze wordt
bepaald in een verticale dwarsdoorsnede door het landschap. De lokale en
regionale grondwaterstroming en het stoffentransport zijn met behulp van
modellen bepaald. De betrouwbaarheid van de methode is derhalve in sterke
mate afhankelijk van de betrouwbaarheid van de berekeningen van deze modellen. Graadmeters voor de betrouwbaarheid van deze modellen zijn het aantal
aannames en/of schematisaties dat gedaan wordt en mogelijkheden tot ijking
van de resultaten.
In de loop van het onderzoek is gebleken dat met name de hydrogeologische
schematisatie voor STRELIN en het organische stofgehalte voor de berekening.
van de denitrificatie in de ondergrond van groot belang zijn voor de resultaten. Daarom wordt hier verder ingegaan op deze punten.
Met behulp van een gevoeligheidsanalyse is nagegaan in welke mate het
stroombanenpatroon volgens STRELIN wordt gewijzigd door een andere ligging
van de leemlagen in het afdekkend pakket. Hieruit bleek dat wanneer de
dikte van het eerste watervoerend pakket met de helft vermindert, de
stroomsnelheden ruwweg verdubbeld worden, evenals de afgelegde afstand. Dit
betekent dat goede geohydrologi~che basisinformatie over de opbouw van het
profiel dus van groot belang is. Bij het bepalen van de bufferzones moet
rekening gehouden worden met een mogelijke variatie van de horizontaal
af gelegde af stand met een factor van maximaal twee in vergelijking met de
door STRELIN berekende situatie.
Denitrificatie is een nog weinig onderzocht proces. Over de snelheid waarmee dit proces verloopt ZlJn nog geen eenduidige gegevens voorhanden. Er
kan worden geconcludeerd dat het organisch-stofgehalte van de ondergrond
een zeer belangrijke en gevoelige parameter is voor het denitrificerend
vermogen van de ondergrond. Gedetailleerde informatie hierover is slechts
tegen zeer hoge kosten te verzamelen. Voor de het afdekkend pakket in het
studiegebied, de zgn. Nuenengroep, waarin hoofdzakelijk de stroming van
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grondwater plaatsvindt geldt dat bij een spreiding in het organisch stofgehalte van 0,1 tot 0,8%, de denitrificatiecapacite it varieert van 18 tot 141
kg N/ha/jr/m. Het is duidelijk dat de berekening van de denitrificatiesnelheid nog ingewikkelder wordt wanneer de grondwaterstroming verschillende
pakketten doorsnijdt met zeer uiteenlopende organisch-stofgehaltes (zoals
bijvoorbeeld in Drenthe).

3.4.5. Literatuur.
Adriaanse, P.I. & R.H. Kemmers, 1988. Bufferzones tegen nitraatuitspoeling
in beekdalen: een methode om de ligging en breedte vast te stellen. ICWrapport 27, Wageningen.

3.5. Geohydrologische modelstudie van de Groote Peel en omgeving.
(Tekst gebaseerd op Poelman, 1987).

3.5.1. Uitvoerende instantie en opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door Staatsbosbeheer in opdracht en onder
begeleiding van een technische commissie waarin vertegenwoordigers zitting
hadden van: Staatsbosbeheer, Provinciale Waterstaat van Limburg, waterschappen, Landinrichtingsdienst, Natuur- Milieu en Faunabeheer, Instituut
voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding, Waterschap-Zuiveringss chap Limburg, Rijksinstituut voor Natuurbeheer en van de betrokken gemeenten Nederweert, Meijel en Asten.

3.5.2. Doel- en vraagstelling.
Voor het in stand houden of het regenereren van levend hoogveen in de
Groote Peel, is kennis van de waterhuishouding belangrijk. Bij de studie
van de waterhuishouding in relatie tot de hoogveengroei zijn de volgende
facetten van belang:
1. De veenwaterstand mag in een gemiddeld jaar niet dieper dan 10 à 20 cm
beneden het veenoppervlak zakken.
2. Het waterregime moet stabiel zijn met geringe verschillen tussen zomeren wintergrondwaterstande n.
3. Er zal geen water van buitenaf moeten worden aangevoerd om een gewenste
grondwaterstand in het reservaat te verwezenlijken; dit water is vaak
voedselrijk. Veenmossen komen slechts in extreem voedselarme milieus
voor.
4. Vaak is onduidelijk in hoeverre de waterhuishouding in het veencomplex
via de ondergrond samenhangt met die van de aangrenzende landbouwgebieden; kennis van deze relatie is zeer belangrij k.
Teneinde beter inzicht te krijgen in de gevolgen van menselijk ingrijpen in
de waterhuishouding en om de gevolgen van deze ingrepen beter te kunnen
overzien is een modelstudie gemaakt van de Groote Peel.

3.5.3. Methode.
a. beschrijving.
Voor het simuleren van grondwaterstroming m.b.v. de computer is een grote
verscheidenheid aan programmatuur aanwezig. Aangezien bij natuurgebieden de
aard van de grondwaterstroming in het toppakket, direct onder het maaiveld,
een grote invloed heeft op de hoedanigheid van de natuurwaarden is gezocht
naar programmatuur die deze stroming in het toppakket zo reëel mogelijk
simuleert. Gekozen is voor de grondwaterstromingsmo dellen van het ICW te
Wageningen, namelijk FEMSATS en FEMSATP.
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FEMSATS is een stationair model dat voor een bepaald moment de grondwaterstanden berekent.
FEMSATP is een niet-stationair model, oorspronkelijk ontwikkeld voor de
Peel. Hierop zal verder niet worden ingegaan.
In eerste instantie is gebruik gemaakt van het stationaire model. De voorjaarssituatie van 1985 is doorgerekend. Deze berekende situatie is vergeleken (geijkt) met de in het veld gemeten voorjaarssituatie van 1985. Het
werken met het stationaire model is nodig omdat niet alle geohydrologische
parameters bekend zijn. Deze parameters worden voorlopig geschat en daarna
middels een ijking zodanig aangepast dat de met het model berekende grondwaterstanden en afvoeren zo goed mogelijk overeenstemmen met de gemeten
grondwaterstanden en afvoeren. Teneinde een beeld te verkrijgen van de
effecten van ingrepen bij extreme klimatologische situaties is het nodig
ook berekeningen te maken met het niet-stationaire model FEMSATP.
Bij het opzetten van een grondwatermodel m.b.v. FEMSATS wordt het modelgebied verdeeld in driehoekige elementen. De hoekpunten van deze elementen
worden knooppunten genoemd. Om met het model te kunnen rekenen zullen
invoergegevens en parameters moeten worden aangegeven. De waarden van de
invoergegevens zijn bekend; die van de parameters worden zo goed mogelijk
geschat en later via ijking bijgesteld.
Invoergegevens zijn:
- de natuurlijke grondwateraanvulling;
- de maaiveldhoogte per knooppunt.
In te voeren parameters zijn:
- de c- en Kd-waarden van het geohydrologische prof iel
- de drainageweerstanden voor de secundaire en tertiaire waterlopen;
- voorlopige waarden voor de debieten of de potentialen rand van het model.
Het model is geijkt, en op grond van de verschillen in gemeten en berekende
waarden van grondwaterstanden en afvoeren bijgesteld. Na bijstelling is een
gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. Op grond hiervan kan bepaald worden voor
welke invoergegevens en parameters het model gevoelig is.
Met behulp van het model is een aantal ingrepen die in het modelgebied aan
de orde zijn, dan wel in de toekomst aan de orde kunnen zijn, doorgerekend. Hiertoe is het landbouwgebied rond de Groote Peel opgedeeld in een
aantal zones die min of meer als ringen rond het natuurgebied de Groote
Peel zijn gelegen. Deze ringen hebben elk een breedte van ca. 500 meter.
De volgende ingrepen zijn doorgerekend:
-

drainage in het landbouwgebied rond het natuurreservaat;
opzetten slootpeilen in "bufferzones" rond het natuurreservaat;
beregening in het landbouwgebied rond het natuurreservaat;
uitbreiding van de waterwinning Ospel;
peilverhoging in sloten en greppels binnen het natuurreservaat;

Door combinatie van verschillende ingrepen en/of variatie van
van de ingreep zijn tenslotte 18 varianten doorgerekend.

de grootte

b. Betrokken vakdiscipline's.
De onderzoeksmethode ligt grotendeels op geohydrologisch vlak.
c. Benodigde gegevens en materiaal.
De volgende gegevens dienen beschikbaar te zijn bij gebruik van het model
FEMSATS:
- De natuurlijke grondwateraanvulling, afgeleid uit:
- de gemeten bruto neerslag
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-

- de open-waterverdamping volgens Penman. Hieruit kan de evapotranspiratie per begroeiingstype afgeleid worden.
Maaiveldhoogten, op basis van hoogtekaarten.
Bodem- en waterpeilen van secundaire en tertiaire waterlopen (schatting) .
Schematisatie van de geologische opbouw van het gebied.
c- en Kd-waarden van de onderscheiden geologische formaties.
Randvoorwaarden op de grens van het modelgebied. Gekozen kan worden uit:
- instromings- c.q. uitstromingsflux over de rand van het model, of
- vaste grondwaterstanden op de rand.
Drainageweerstanden van greppels, tertiaire en secundaire waterlopen
(gemiddeld per type).
Meetgegevens ter ijking van het model: grondwaterstanden en slootafvoeren.

3.5.4. Resultaten.

a. schaal.
De resultaten van de modelstudie z1Jn uitgewerkt op een schaal 1:50.000. De
belangrijkste resultaten worden echter weergegeven in de vorm van veranderingen in de grondwaterstanden op een bepaalde plaats. Dit laatste is niet
schaalgebonden.

b. 11menvatting.
Met behulp van het model zijn de effecten
zocht:

van de

volgende ingrepen onder-

- Drainage:
Ontwatering in het landbouwgebied tot aan de Groote Peel leidt in het
reservaat tot een grondwaterstandsdaling van 2 tot 30 cm in het voorjaar
en 7-14 cm in het najaar (afhankelijk van de hoeveelheid neerslag in een
bepaald jaar).
Globaal genomen vermeerdert de wegzijging uit het reservaat in het geval
van ontwatering tot aan de Groote Peel met 30-40%.
Peilverhoging in de randzone van de Groote Peel:
Peilverhoging in de binnenste randzone, zonder ingrepen in het landbouwgebied, heeft niet veel effect. Wel blijkt een duidelijke invloed als
tegelijkertijd ook een ingreep plaatsvindt. De nadelige effecten van
drainage in het landbouwgebied kunnen hierdoor voor een belangrijk deel
worden opgeheven.
Opzetten van het peil in het natuurgebied:
Dit levert een verhoging van de grondwaterstand in het reservaat op van
10 cm. Vanwege deze hogere grondwaterstand neemt de berging toe, waardoor
het water beter over het reservaat verdeeld kan worden.
- Optimale beregening van het landbouwgebied:
Deze ingreep leidt tot grote effecten in het reservaat. De grondwaterstand daal met 20 tot 30 cm, de diepe zandpotentialen onder de Groote
Peel worden 40-70 cm lager. De extra wegzijging neemt toe met 20-100 mm.
Tijdens het onderzoek is gebleken dat de door het ICW ontwikkelde modellen
FEMSATS en FEMSATP een nuttig simulatiemiddel kunnen vormen om de interactie landbouw-natuur te onderzoeken. Dit o.a. vanwege het feit dat de modellen de mogelijkheid bieden het waterbeheer aan de oppervlakte mee te nemen.
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c. mogelijkheden tot extrapolatie.

De resultaten van de modelberekeningen ZlJn gebiedsgebonden, en kunnen
derhalve niet overgebracht worden naar andere gebieden. Ten aanzien van de
Drentse beekdalen kan daarbij opgemerkt worden dat hier sprake is van een
in hydrologisch opzicht omgekeerde situatie. Wel kan het model toegepast
worden in andere gebieden.

d. betrouwbaarheid.
Ook bij de toepassing van dit model is de betrouwbaarheid van de berekeningen in sterke mate afhankelijk van de nauwkeurigheid van de invoergegevens. Om de berekeningen zo betrouwbaar mogelijk te maken heeft een ijking
en een gevoeligheidsanalyse plaatsgevonden. Uit de laatste bleek dat het
model voornamelijk gevoelig is voor de natuurlijke grondwateraanvulling en
de drainageweerstanden. Het model is over het algemeen veel minder gevoelig voor de c-waarden en kD-waarden van het belangrijkste watervoerende
pakket (de Nuenengroep). Daarnaast is het model ook redelijk ongevoelig
voor kleine variaties in het peil van de waterlopen.
De genoemde getallen voor de verlagingen c.q. verhogingen van de freatische
grondwaterstanden ten opzichte van de nul-situatie voor de diverse tijdstippen dienen niet als absolute waarden een eigen leven te gaan leiden.
Door het niet-stationaire karakter van de berekening en bet feit dat er
veel berging mogelijk is in de Groote Peel zijn de effecten van een ingreep
op de waterhuishouding, mede onder invloed van de weersomstandigheden, soms
pas in het seizoen volgend op de feitelijke ingreep het hoogst.

3.5.S. Literatuur.
Joosten, J.H.J. & T.W.M. Bakker, 1987. De Groote Peel in verleden, heden en
toekomst. Groote Peel-project, rapport 88-4. Staatsbosbeheer.
Poelman, A., 1987. Geohydrologische modelstudie van de Groote Peel en
omgeving. Groote Peel-project, rapport 88-3. Staatsbosbeheer.

3.6. Ecohydrologisch onderzoek Twijzel-Buitenpost.
(tekst gebaseerd op Janssen en Lammerts, 1988).

Dit onderzoek volgt in principe een met het ecohydrologisch onderzoek dat
uitgevoerd is ten behoeve van de Bodembescherming in Drenthe vergelijkbare
methode. Het verschil met het laatstgenoemde onderzoek is echter dat een
veel kleiner gebied is onderzocht, hetgeen uitwerking op een grotere schaal
(1:25.000) mogelijk maakte. Ook waren meer hydrologische gegevens beschikbaar, om een indeling in landschapseenheden op basis van de verspreiding
van grondwaterafhankelijke plantesoorten te toetsen.
Dit onderzoek is opgenomen, om de verschillen in resultaat tussen een
grof schalige toepassing met globale abiotische gegevens en een f ijnschalige
toepassing met gedetailleerde abiotische gegevens van de landscbapsoecologische methode te onderzoeken.

3.,.1. Uitvoerende instantie en opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door een Werkgroep Ecohydrologisch Onderzoek,
waarin zitting hadden: Landinrichtingsdienst Leeuwarden, Staatsbosbeheer en
Natuur, Milieu en Faunabeheer Friesland. Het onderzoek is uitgevoerd in het
kader van de Ruilverkaveling Twijzel-Buitenpost, teneinde te kunnen adviseren over de meest wenselijke situering van 140 ba relatienotagebied.
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3.6.2. Doel- en vraagstelling.

Voor de ruilverkaveling Twijzel-Buitenpost is voorzien in een oppervlakte
van 140 ha ten behoeve van de aanwijzing tot relatienotagebied. Deze oppervlakte is ruimtelijk nog niet geconcretiseerd. De concrete (ruimtelijke)
begrenzing dient in het kader van de voorbereiding van de ruilverkaveling
plaats te vinden. Voor het onderzoek hiernaar is een werkgroep ingesteld
die de volgende doelstellingen heeft geformuleerd:
a. lokalisering relatienotagebied (140 ha). Ruim gebied in beschouwing
nemen in het lage deel van de ruilverkaveling. Streven naar optimale
begrenzing;
b. onderzoek naar de effecten van het waterbeheersingsplan op relatienotagebied en natuurwaarden;
c. inzicht verschaffen in de ondervanging van nadelige effecten door eerdere maatregelen (A2-plan) of door het waterbeheersingsplan;
d. aanbevelingen voor het intern beheer van het relatienotagebied;
e. onderzoek naar invloed van het waterbeheersingsplan op buiten het blok
gelegen natuurgebied (polder Rohel);
f. onderzoek naar dobben.
Bij dit onderzoek is de nadruk gelegd op
De onder b, c en e genoemde punten komen
een later stadium bij de evaluatie
bekeken. De punten d en f worden of zijn

de onder a. genoemde doelstelling.
indirect aan de orde of zullen in
van het voorontwerp opnieuw worden
in andere kaders uitgevoerd.

3.6.3. Methode.
a. beschrijving.
De publikatie van het onderzoek (Janssen & Lammerts, 1988) mist een duidelijke werkwijze van het onderzoek. In grote lijnen komt de onderzoeksmethode neer op een vergelijkbare werkwijze met het Ecohydrologisch onderzoek
ten behoeve van de Bodembescherming in de provincie Drenthe.
Allereerst wordt een geohydrologische beschrijving gemaakt van het lage
deel van het ruilverkavelingsgebied en de omgeving daarvan. Achtereenvolgens wordt een beschrijving gegeven van de:
hoogteligging;
- bodem en geologie: de ligging van weerstandbiedende lagen (keileem en
potklei) is op kaart weergegeven door de RGD. Ook is een profiel over het
gebied samengesteld en is de geologische opbouw beschreven. Door de
Stiboka zijn een bodemkaart, een grondwatertrappenkaart en enkele afgeleide kaarten gemaakt.
- waterhuishouding: .
Aan de hand van topografische kaarten en waterstaatskaarten is nagegaan,
welke waterhuishoudkundige veranderingen in bet verleden zijn opgetreden.
Hierdoor kan inzicht worden verkregen in de veranderingen, die als gevolg
hiervan ook hydrologisch zullen zijn opgetreden.
Voor de huidige situatie wordt een beschrijving gegeven van de in het
gebied voorkomende waterlopen, kunstwerken en oppervlaktewaterpeilen .
Om een indruk te krijgen van de kwelintensiteit is voor het bemalingsgebied Buitenpostervaart een waterbalans opgesteld, op grond van de gemeten
afvoer van het gemaal en de hoeveelheid (nuttige) neerslag.
- Grondwater, kwantitatief:
Ten behoeve van de stijghoogtemetingen, het vastleggen van polderpeilen
en de bemonstering van grond- en oppervlaktewater is een hydrologisch
meetnet ingericht. In het meetnet zijn reeds bestaande waarnemingspunten
ingepast. De overige meetpunten zijn ten behoeve van dit onderzoek ingericht. Met behulp van waarnemingen in het meetnet zijn isohypsenkaarten
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van het diepe en het freatisch grondwater samengesteld. Met behulp hiervan konden kwel- en infiltratiegebieden aangewezen worden.
- Waterkwaliteit:
Naast het kwantitatieve onderzoek is ook een vrij intensief waterkwaliteitsonderzoek uitgevoerd. Hierbij ZlJn alle meetpunten in grond- en
oppervlaktewater bemonsterd. Daarnaast zijn bestaande gegevens geïnterpreteerd. Van de monsters zijn zowel beperkte analyses (Ca, Cl en EGV)
uitgevoerd, als uitgebreide analyses (pH, EGV en macro-ionen). Met
behulp van een computerprogramma zijn de analyseresultaten uitgewerkt in
Ionic-ratio-diagrammen en Stift-diagrammen. De positie van een monster in
een IR-diagram en de vorm van een Stif f diagram kunnen al veel informatie
verschaffen over de herkomst en kenmerken van het bemonsterde water.
Daarnaast is gebruik gemaakt van de grondwater-classificatiemethode
volgens Stuyfzand. Met behulp van deze interpretaties is de verspreiding
van verschillende grondwatertypes op kaart weergegeven.
Naast een geohydrologische beschrijving van het gebied wordt tevens een
ecohydrologische beschrijving gemaakt. De resultaten van een bestaande
vegetatiekartering van het gebied worden gecombineerd met enkele abiotische
gegevens uit de geohydrologische beschrijving. Dit leidt tot een (voorlopige) kaart met landschapsoecologische deelgebieden die binnen een zekere
marge ongeveer als homogeen beschouwd kunnen worden ten aanzien van de
vegetatie, de bodemgesteldheid en de positie in het landschap. Met dit
laatste wordt gedoeld op de hoogteligging, het reliëf en de veronderstelde
ligging in het "hydrologisch veld" (stijghoogte, positie op kwel-inzijgingsgradiënten). De actuele, in dit onderzoek verzamelde waterkwantiteitsen -kwaliteitsgegevens worden vooralsnog niet gebruikt. Er wordt uitgegaan
van de indicaties vanuit vegetaties en plantesoorten. Naderhand zal integratie van beide typen gegevens plaatsvinden. Deze werkwijze wordt gehanteerd om inzichtelijk te maken in hoeverre beide typen benaderingen overeenkomen en waar en op welke WlJZe, afwijkingen optreden. Enerzijds de
betekenis
van
hydrologische
processen
voor
het
voorkomen
van
vegetaties/plantesoorten en anderzijds de indicatiewaarden van vegetaties/plantesoorten voor het voorkomen van hydrologische processen zullen
hiermee verduidelijkt worden.
Tenslotte worden op twee manieren alle gegevens geïntegreerd:
1. Gegevens van verschillende onderzoeksvelden (hydrologie, waterkwaliteitsonderzoek en oecologie/ecohydrologie) worden met elkaar geconfronteerd op drie schaalniveau's:
- op het niveau van het gehele onderzoeksgebied: de voorlopige landschapsoecologische indeling wordt getoetst aan de resultaten van het
hydrologisch onderzoek
- op het niveau van een drietal raaien waarop concrete hydrologische
informatie (incl. waterkwaliteit) beschikbaar is en waarop in 1986
gericht informatie verzameld is met betrekking tot het voorkomen van
indicatieve sloot- en oeverplanten.
- op het niveau van een perceel in het SBB-reservaat waar getracht wordt
de variatie in abiotische opbouw en vegetatie op kleine schaal te
achterhalen door enige in 1986 op een raai gemaakte vegetatieopnamen
te vergelijken met op dezelfde lokaties verzamelde abiotische gegevens.

2. De resulterende landschapsoecologische beelden op de 3 schaalniveau's
worden vervolgens geïntegreerd tot een definitieve landschapsoecologische kaart. Hierbij z1Jn niet alleen de waargenomen patronen in de
verspreiding van abiotische en biotische aspecten opgenomen, maar ook de
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processen die verondersteld worden ten grondslag te liggen aan de waargenomen patronen.
b. Betrokken vakdiscipline's .
De methode is in principe landschapsoeco logisch van opzet. Dit betekent
echter dat een groot aantal gegevens, afkomstig van verschillende vakdiscipline's met elkaar worden geïntegreerd. In dit onderzoek liggen die gegevens op het gebied van:
- hydrologie: geohydrologie en agrohydrologie;
- geologie;
- bodemkunde;
- oecologie, met name vegetatiekunde.
c. Benodigde gegevens en materiaal.
Voor toepassing van de methode op gedetailleerde schaal zijn een groot
aantal verschillende gegevens benodigd:
- hoogtekaart, schaal 1:25.000
geologisch kaartmateriaal: diepteligging weerstandbieden de lagen, geologische opbouw.
bodem- en grondwatertrapp enkaart.
(oude) topografische kaarten en waterstaatskaa rten.
waterhuishoudku ndige situatie, met gegevens over: waterlopen, kunstwerken
en oppervlaktewat erpeilen.
uitgemalen en ingelaten hoeveelheden oppervlaktewate r en neerslaggegeven s
t.b.v het opstellen van een waterbalans.
grondwaterstand en op een groot aantal plaatsen verspreid door het onderzoeksgebied.
analysegegevens van het grondwater op een groot aantal plaatsen in het
onderzoeksgebie d.
verspreidingsge gevens van vegetatietypen en indicatieve plantensoorten.

3.6.4. Resultaten.
a. schaal.
De resultaten van het onderzoek z13n uitgewerkt op verschillende schalen.
De uiteindelijke landschapsoeco logische gebiedsindeling is uitgewerkt op
schaal 1:25.000. Daarnaast z13n gegevens uitgewerkt op raaien met een
lengte van 2 à 3 km en op perceelsniveau.
b. samenvatting.
Op verschillende schaalniveau's heeft integratie van oecologische gegevens
en allerlei types abiotische gegevens plaatsgevonden. Dit heeft meer inzicht verschaft in:
- de relaties vegetatie-hydro logie en vegetatie-wate rkwaliteit;
- de mechanismen, met name de stromingspatron en, die verantwoordelij k zijn
voor de bovengenoemde relaties;
- de relatie vegetatie-abiot ische omstandigheden op detailschaal en de
daadwerkelijke en potentiële vegetatie-ontwi kkelingen in het maaiveld.
Deze inzichten zijn geïntegreerd tot een definitieve landschapsoeco logische
kaart. De ligging en omgrenzing van de deelgebieden verschilt in grote
lijnen weinig van hetgeen in de voorlopige landschapsoeco logische kaart is
aangegeven. Het belangrijkste van deze landschapsoeco logische kaart is, dat
enerzijds duidelijke hydrologische karakteristieke n aan de kaartvlakken
kunnen worden toegevoegd en dat anderzijds de potentiële vegetatie-ontw ikkeling beter ingeschat kan worden.
De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn:
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-

-

het onderzoeksgebied, althans het lage gedeelte, is voor het grootste
deel een uitgesproken kwelgebied;
door lokale onderbemalingen wordt veel grondwater afgevangen;
het peilbeheer is niet altijd optimaal, in die zin dat soms grondwater
van goede kwaliteit wordt uitgemalen, terwijl tegelijkertijd boezemwater
wordt ingelaten.
de aanvoer van regionaal grondwater is in het zuidwesten van het gebied
groter dan in het noordwesten van het gebied;
de invloed van sloten en slootjes kan op lokaal niveau zeer groot zijn,
niet alleen in kwantitatieve zin (verlaging grondwaterstanden) maar
vooral in kwalitatieve zin (vervanging grondwater door regenwater);
de in het reservaat voorkomende, open en natte vegetaties, vooral de aan
mineraalrijk grondwater gebonden vegetatietypes zijn vanuit vegetatiekundig oogpunt slecht ontwikkeld;
met de gehanteerde aanpak wordt een totaaloverzicht verkregen van de
belangrijkste, de vegetatie-ontwikkeling bepalende mechanismen in het
onderzoeksgebied; essentiële kenmerken van deze aanpak zijn:
- een integratie van vakdiscipline's
- een integratie van schaalniveau's
- een iteratieve benadering, d.w.z. al hypothesenvormend telkens vanuit
een andere invalshoek het functioneren van een gebied uiteen proberen
te rafelen.

c. mogelijkheden voor extrapolatie.
De resultaten van het onderzoek zijn gebiedsgebonden, en in die zin niet
geschikt voor extrapolatie naar andere gebieden. Wel kunnen de gevonden
relaties tussen abiotische (met name hydrologische) omstandigheden en
vegetaties en/of plantesoorten gebruikt worden bij onderzoek in andere, in
grote lijnen vergelijkbare gebieden. Wanneer dit gebeurt dient echter wel
toetsing plaats te vinden naar de geldigheid van deze relaties in dit
andere onderzoeksgebied.

d. betrouwbaarheid.
Door de iteratieve benadering van de methode, kunnen relaties die bestaan
tussen abiotische en biotische factoren gedurende het onderzoeksproces
steeds duidelijker beschreven worden. Omdat gestreefd wordt naar een zo
compleet mogelijke beschrijving van de abiotische omstandigheden, kan met
vrij grote zekerheid vastgesteld worden welke factoren op welke plaats van
belang zijn voor de vegetatie-ontwikkeling. Allereerst wordt begonnen met
hypothetische uitspraken over de relatie abiotiek-vegetatie, op grond van
de indicaties die de aanwezige vegetatie geeft. Vervolgens worden deze
hypothese geconfronteerd met de abiotische omstandigheden. Op een dergelijke wijze wordt het ontstaan van schijn-correlaties tot een minimum beperkt.
De methode beperkt zich tot het beschrijven van de relaties op de vegetatiestandplaats. Ruimtelijke interpretaties, bijvoorbeeld in de vorm van het
aangeven van beïnvloedingsgebieden, kunnen niet direct aangegeven worden.

3.6.5. Literatuur.
Janssen, F.B. & E.J. Lammerts, 1988. Ecohydrologisch onderzoek TwijzelBuitenpost. Werkgroep ecohydrologisch onderzoek, Leeuwarden.
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4. VERGELIJKING ONDERZOEKSMETHODEN

MINGSONDERZOEK IN DRENTHE.

EN MOGELIJKHEDEN VOOR HET BODEMBESCHER-

4.1. Indeling in onderzoekstypen.
Na bestudering van de in hoofdstuk 3 beschreven onderzoekmethodieken kan
een indeling gemaakt worden in verschillende typen onderzoek. Deze indeling
berust enerzijds op de wijze waarop de resultaten van het onderzoek worden
gepresenteerd, anderzijds op de in het onderzoek betrokken vakdiscipline's
en de mate waarin interdisciplinair gewerkt wordt (of kan worden).
In tabel 1 wordt deze indeling schematisch weergegeven.
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Uit de tabel blijkt dat de onderzoekmethodieken gerangschikt kunnen worden
naar de mate waarin integratie van gegevens, afkomstig uit verschillende
vakgebieden plaatsvindt.
Hoofddoel van de meeste in de tabel opgenomen toepassingen, is bet vergaren
van kennis over (een deel van) de processen die in een bepaald gebied
optreden, met behulp waarvan maatregelen genomen kunnen worden om bet
natuurlijk milieu te beschermen. Deze maatregelen kunnen des te gerichter
en nauwkeuriger uitgevoerd worden, naarmate de in een gebied werkzame
relaties tussen verschillende "landschapscomponenten" beter kunnen worden
beschreven. Een hogere graad van integratie van onderzoek, waarbij dus
vanuit meerdere invalshoeken naar het landschap wordt gekeken, levert
derhalve, binnen bepaalde randvoorwaarden, een duidelijker beeld op van de
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processen die een bepaalde ecologische structuur sturen en/of in stand
houden.
Wanneer deze gedachte wordt toegepast op de volgorde waarin de onderzoeksmethodieken geplaatst z1Jn in tabel 1, blijkt een toenemend niveau van
integratie tot uiting te komen in een toenemend inzicht in de werking van
ruimtelijke relaties. Dit kan worden geïllustreerd aan een fictief voorbeeld, waarbij een aantal methodieken worden toegepast bij bet vaststellen
van beïnvloedingsgebieden van met nutriënten belast grondwater (figuur 1).

toename in integratie
methode:
grondwaterstroming

1

2

1

~

veranderingen in
nutriëntenbelasting

3

i

11

1
1

1

1
~

E

effecten op vegetatie

toenemend
inzicht in
ruimtelijke
processen;
toenemende
mogelijkheden
tot tref fen
van gerichte
maatregelen.

1

1 = FLOWNET;FLOSA-FD

2
3

= onderzoek naar effecten
= onderzoeksmethodiek ter

van bemesting via ondiep grondwater
bepaling van bufferzones

Figuur 1. Toepassingsmogelijkheden van methodieken ter bepaling van effecten van belasting van het grondwater met nutriënten.

De hydrologische modellen FLOWNET en FLOSA-FD en de Regionale Hydrologische Systeemanalyse hebben als resultaat een inzicht in bet verloop
van grondwaterstromingen en fluxen. Bij de laatste is ook de grondwaterkwaliteit van verschillende stroomsystemen betrokken. In dit geval
zijn de beinvloedingsgebieden die gebieden van waaruit stroombanen
leiden naar een bepaald te beschermen gebied.
Het onderzoek naar de effecten van bemesting via ondiep grondwater
gaat, hoewel hydrologisch minder goed onderbouwd, een stap verder.
Hierbij worden namelijk ook de veranderingen in nutriëntenbelasting,
die tijdens het grondwatertransport optreden, in beschouwing genomen.
Hierdoor wordt duidelijk wat bij bepaalde grondwaterstromingen de
potentiële effecten op natuurgebieden kunnen zijn. Alleen daar waar een
verhoogde nutriëntenbelasting optreedt dienen maatregelen genomen te
worden.
De werkelijke effecten op natuurgebieden hangen sterk af van de normen
die de vegetatie ter plaatse stelt t.a.v. de toevoer van gebiedsvreemde
stoffen. In het onderzoek ter bepaling van bufferzones wordt hier
rekening mee gehouden. Dit betekent dat maatregelen verder beperkt
kunnen blijven tot gebieden waarin belasting van het grondwater ef fecten heeft op de vegetatie die door dat grondwater wordt beïnvloed.
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Uit bovenstaande blijkt dat een toenemende mate van geïntegreerd onderzoek
een toenemend inzicht in ruimtelijke processen geeft. Op grond hiervan
kunnen beïnvloedingsgebieden en/of gebieden waarin bepaalde maatregelen
noodzakelijk zijn met grotere nauwkeurigheid worden aangegeven.

4.2. Toep111ing1mogelijkheden in Drenthe.
4.2.1. Onderzoek naar de ligging van beïnvloedingagebieden in Drenthe.
De Wet Bodembescherming (W.B.B.) is op 1 januari 1987 grotendeels in werking getreden. In de W.B.B. is een algemeen en een specifiek beschermingsniveau onderscheiden. Algemene bescherming wordt nagestreefd door een
stelsel van algemene regels die via Algemene Maatregelen van Bestuur
rechtskracht krijgen.
Om te komen tot een specifiek beschermingsniveau dienen Gedeputeerde Staten
op grond van de W.B.B. een onderzoek in te stellen naar de aanwezigheid van
de in hun provincie gelegen gebieden waarin de chemische, fysische en
biologische eigenschappen van de bodem niet, of slechts in geringe mate
nadelig worden beïnvloed door menselijke activiteiten, alsmede de gebieden
waarin een nadelige beïnvloeding van bovengenoemde eigenschappen zonder
ingrijpende maatregelen ongedaan kan worden gemaakt. Deze gebieden worden
de potentiële bodembeschermingsgebieden genoemd.
Het begrip bodem, waarin begrepen het grondwater, dient in dit verband
ruimer opgevat te worden dan wat in geologische of bodemkundige zin onder
bodem wordt verstaan. Bescherming van de bodem geldt tot de maximale diepte
waarop de gevolgen van menselijke activiteiten zich doen gelden.
De provincie Drenthe heeft gekozen voor een gefaseerde aanpak:
1. onderzoek in potentiële grondwaterbeschermings gebieden (fijnmazig onderzoek).
2. onderzoek naar potentiële bodembeschermingsgebieden voor heel Drenthe
(grofmazig onderzoek).
Potentiële
bodembeschermingsgebieden hebben
betrekking op abiotisch, biotisch en antropogeen (cultuurhistorisch)
waardevolle gebieden. Het doel van het grofmazig onderzoek naar potentiële bodembeschermingsgebieden is:
- te komen tot een overzicht van de potentiële bodembeschermingsgebieden
in de provincie Drenthe (schaal 1:100.000).
aangeven wat de huidige en potentiële bedreigende activiteiten zijn op
de functies van de bodem in de onderscheiden gebieden.
- aangeven van beschermingsmaatregele n.
Bij een deel van het grof mazige onderzoek naar de ligging van potentiële
bodembeschermingsgebieden, is de bescherming van door het grondwater gestuurde, landschapsoecologische processen centraal gesteld. Hierbij wordt
gesteld dat zowel de grondwaterkwaliteit als de kwantitatieve hydrologische
gesteldheid van bepaalde gebieden beschermd dient te worden, om in ecologisch opzicht waardevolle gebieden in beekdalen te kunnen beschermen. In de
Drentse situatie kan dit leiden tot het instellen van een specifiek beschermingsniveau in gebieden buiten deze ecologisch waardevolle gebieden.
Om tot een verantwoorde begrenzing van dit type bodembeschermingsgebieden
te komen, dient inzicht te worden verkregen in de relatie die bestaat
tussen de hogere gronden (inzijgingsgebieden) en de waardevolle beekdaltrajecten (veelal kwelgebieden).
Om een goed inzicht te verkrijgen in de relatie die in Drenthe bestaat
tussen beïnvloedingsgebieden en bepaalde waardevolle beekdaltrajecten kan
het onderzoek hiernaar in 3 fasen opgedeeld worden:
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1. Een beschrijving van de relatie tussen de soortensamenstelling van de
vegetatie en de grondwaterkwaliteit in de beekdalen. Deze relatie werkt
naar twee kanten:
- welke indicaties geeft de huidige vegetatie t.a.v. de kwaliteit van
het naar het beekdal toestromende grondwater, m.a.w. kan op grond van
de huidige vegetatiesamenstelling een indicatie van de kwaliteit en op
grond daarvan de herkomst van het grondwater worden verkregen?
- welke eisen stelt de huidige en/of eventueel de potentiêle vegetatie
in het beekdal aan de kwaliteit van het grondwater, m.a.w. aan welke
normen moet het grondwater, eventueel na het treffen van beschermende
maatregelen voldoen?
2. Een beschrijving van de geohydrologische structuur van het onderzoeksgebied: ligging en begrenzing van hydrologische systemen; herkomstgebieden van grondwater met bepaalde samenstelling. Met deze gegevens kan
inzicht verkregen worden in de ligging en begrenzing van beïnvloedingsgebieden van bepaalde waardevolle beekdaltrajecten.
3. Ligging en begrenzing van potentiêle bodembeschermingsgebieden, waarin
een specifiek beschermingsniveau t.a.v. bijvoorbeeld bemesting en ingrepen in de waterhuishouding kan worden gerealiseerd. Van belang hierbij
is welke veranderingen in de kwaliteit van het grondwater optreden
gedurende het transport van herkomstgebied naar kwelgebied.
Al naar gelang het soort ingreep, op basis waarvan een specifiek beschermingsniveau ingesteld dient te worden, varieert het aantal onderzoeksstappen dat noodzakelijk is. Voor bijvoorbeeld persistente bestrijdingsmiddelen
in het grondwater ziJn fase 1 en 2 voldoende. Omdat deze stoffen niet
afgebroken worden tijdens het transport, kan op basis van de kennis over
grondwaterstromen en verblijftijden een beslissing genomen worden. Voor
meststoffen, en dan vooral nitraat, is dit onvoldoende. Een fase 3 is
hierbij noodzakelijk, om inzicht te verkrijgen in afbraakprocessen tijdens
het transport.

4.2.2. Evaluatie ecohydrologisch onderzoek ten behoeve van de Bodembescherming in Drenthe.
Het onderzoek is in twee fasen uitgevoerd: in 1987 zijn de beekdalen van
Noord-Drenthe (behalve de Hunze) en van Zuidwest-Drenthe onderzocht (Kleijberg, 1988), in 1988 de beekdalen in Zuidoost-Drenthe, de Hunze en de Reest
(Klooker, 1989).
Omdat de bodemontwikkeling in belangrijke mate wordt gestuurd door de
hydrologische omstandigheden, en de hydrologie direct en indirect van groot
belang is als sturende factor bij het tot stand komen van hoge natuurwaarden, heeft in dit onderzoek de nadruk gelegen op de hydrologische relaties
tussen biotisch waardevolle gebieden in beekdalen met hun omgeving. Dit
leidde tot de volgende vraagstelling:
Welke gebieden kunnen worden beschouwd als beinvloedingsgebieden, die via
het grondwater in relatie staan tot de biotisch waardevolle gebieden in
beekdalen? Welke ecohydrologische relaties zijn daarbij aan te geven?
Essentie van de gebruikte methode is dat modellen worden opgesteld, waarin
de samenhang tussen de verspreiding van plantesoorten en de toestroming van
grondwater met een bepaalde specifieke samenstelling beschreven wordt.
Allereerst wordt op basis van de verspreidingspatronen van een geselecteerde groep, van grond- en/of oppervlaktewaterafhankelijke soorten, een indeling in landschapseenheden gemaakt. Met behulp van de indicaties die de
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soorten geven t.a.v. de waterkwali teit kan een voorlopig model opgesteld
worden over het karakter van de hydrologisc he beïnvloedin g van de onderscheiden landschapse enheden. Vervolgens wordt dit model geconfronte erd met
een aantal abiotische gegevens (bodemontwikkeling, geologische opbouw,
hydrologisc he gegevens, etc.) en worden de grenzen van de landschapse enheden zonodig aangepast en de opgestelde hypotheses geverifieer d. Hieruit
ontstaat een definitief model van de hydrologisc he beïnvloedin g van het
onderzoeksg ebied.
Vervolgens wordt de herkomst van de verschillen de grondwatert ypes vastgesteld. Hierbij wordt, behoudens een aantal uitzonderin gen, aangenomen dat
de verrijkingsg raad van het grondwater gecorreleer d is met de verblijftijd .
Dit betekent dat een direct verband wordt gelegd tussen de kwaliteit van
het grondwater en het pakket waar dit uit afkomstig is.
Vervolgens worden globaal een aantal hydrologisc he systemen van verschillende ordegrootte begrensd. Deze ordegrootte komt globaal overeen met de
herkomst uit verschillen de watervoeren de pakketten. Op deze wijze ontstaat
een globaal beeld van de ligging van herkomstgebieden van grondwater van
verschillen de kwaliteit, op grond waarvan de beïnvloedin gsgebieden van
bepaalde beekdalgede elten kunnen worden aangewezen.
Het resultaat van dit onderzoek is in eerste instantie een kaart van de
onderzoeksg ebieden, met daarbinnen de onderscheid en landschapse enheden.
Deze kaart heeft als basis gediend voor de verdere interpretat ie naar de
ligging en begrenzing van, en de ecohydrolog ische relaties met de beïnvloedingsgebied en.
Het onderzoek is uitgevoerd op km-hok-basi s (schaal 1:100.000).
Ten aanzien van de gebruikte methode en de daaruit voortkomende inzichten
ZlJn een aantal meer algemene conclusies te trekken. Deze geven de mogelijkheden en beperkingen van de gebruikte onderzoekso pzet aan.
1. De voor de landschapsee nheden en systemen aangegeven ecohydrolog ische
relaties hebben in veel gevallen een globaal karakter. Beperkingen
treden met name op tijdens de fase waarin de soortverspr eidingspatro nen
met abiotische factoren worden geconfronte erd. De oorzaak hiervan is
gelegen in het ontbreken van bepaalde abiotische informatie, de schaal
en de dichtheid waarop dergelijke gegevens beschikbaar zijn en/of het
feit dat verschillen de bronnen tegenstrijd ige informatie bevatten.
2. Indicatorso orten geven rechtstreek se informatie over de pH, de basenverzadiging en de trofiegraad van de standplaats . Alleen regiogebonden
mogen hieruit interpretat ies gedaan worden over de verrijkings toestand
van het grondwater. Wel kunnen in bepaalde gevallen verandering en in
soortencom binatie die duiden op een sterke verandering in de verrijkingstoesta nd van het grondwater, aanleiding geven tot de veronderste lling dat stroomsystemen van verschillen de orde van grootte invloed
uitoefenen in een gebied.
3. De verspreidin g van indicatorso orten is uitgewerkt op kmz-schaal. Deze
schaal voldoet bij het afgrenzen van landschapse enheden, met name op de
lengtegradi ënt van beekdalen. Daarentegen is afgrenzing van dwa~sgra
diënten in beekdalen op deze schaal meestal niet mogelijk.
4. Het afgrenzen van infiltratieg ebieden binnen de onderscheid en hydrologische systemen, die via het grondwater specifieke delen van de biotisch
waardevolle gebieden beïnvloeden bleek niet goed mogelijk te zien met
behulp van de gehanteerde methode. Uiteindelij k is een beeld ontstaan,
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dat geïnterpreteerd moet worden als
ligging van hydrologische systemen.

een

globale

aanwijzing

voor de

5. In Zuidwest-Drenthe konden systeembegrenzingen volgens de systeemanalyse
(Oude Munnink, 1985; Gieske, 1987) vergeleken worden met de begrenzingen volgens de hier gevolgde methode. Daarbij zijn een groot aantal
overeenkomsten, maar ook verschillen gesignaleerd. Met name de verschillen in interpretatie van de beïnvloeding van (delen) van de beekdalen
van de Oude Vaart en de Wold Aa door grondwater uit het subregionale
Dwingelderveldsysteem, het
subregionale Havelterbergsysteem en het
regionale Centraal Plateausysteem springen in het oog.
6. Hoewel (exacte) begrenzing van beïnvloedingsgebieden en hydrologische
systemen in veel gevallen niet mogelijk bleek, is vaak wel een goed
inzicht ontstaan in de binnen de onderzochte gebieden aanwezige ecohydrologische relaties. Uitzonderingen hierop worden gevormd door de
volgende gebieden:
- het systeem van de Tempelstukken in het gebied van Roden-Norg;
- het systeem van Vries in het Drentse Aa- gebied;
- het systeem van Diever, ten noorden van de Beiler- en Dwingelderstroom
in Zuidwest-Drenthe.
gebieden in het stroomdal van de Hunze: de herkomst van het sterk
verrijkte grondwater bij het Achterste Diep, de invloed van oppervlakkig gelegen Formatie van Urk op de grondwaterkwaliteit, de verrijkingsprocessen in het systeem van de Noordelijke Hondsrug en het
effect van tectonische processen op de grondwaterstroming.
- de aanwezigheid en herkomst van sterk verrijkt grondwater in een
aantal bovenlopen in het stroomdal van het Loo- en Drostendiep.
- de ligging van beïnvloedingsgebieden van het westelijke deel van het
Schoonebeeker Diep.
- de effecten van de aanwezigheid van de Formatie van Kreftenheye en de
Eemformatie op de stroming en kwaliteit van het grondwater in het
Reestdal.
7. In verschillende onderzoeksgebieden ZlJn problemen gesignaleerd, die in
dezelfde of vergelijkbare vorm terugkeren in andere onderzoeksgebieden
en vermoedelijk samenhangen met de geologische opbouw van de diepere
ondergrond. Het gaat hier om fundamentele problemen, die niet oplosbaar
zijn binnen die onderzoeksgebieden zelf, maar slechts door een geïntegreerd onderzoek over het gehele Drents Plateau. Dergelijke, zich herhalende patronen zouden dan beter begrepen kunnen worden.
Het betreft de volgende zaken:
a. De opbouw en werking van het zogenaamde grote (regionale) systeem.
b. De invloed van een aantal geologische formaties op de verrijking van
het grondwater (Potklei, Peeloklei, Eemklei en Cromerklei).
c. De invloed van vroegere beeklopen op de huidige hydrologie.
Terugkoppelend op de indeling in 3 fasen van het onderzoek naar de ligging
van beïnvloedingsgebieden en bodembeschermingsgebieden in Drenthe (zie
4.2.1.) kan worden geconcludeerd dat door middel van bovenbeschreven onderzoek de volgende concrete resultaten zijn bereikt:
- In de meeste beekdalen is, met inachtneming van de in het onderzoek
gehanteerde werkschaal (1:100.000), een goed inzicht verkregen in de
relatie die bestaat tussen de vegetatiesamenstelling en de samenstelling
van het daar toestromende grondwater (fase 1).
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De herkomst van het grondwater kan in de meeste gevallen slechts op
globale wijze aangeduid worden, in termen van eerste en tweede watervoerend pakket en freatisch pakket. Op basis hiervan zijn hydrologische
systemen onderscheiden, die vooralsnog echter geen duidelijke hydrologische onderbouwing hebben. Binnen (beter: gesuperponeerd op) deze systemen
zijn afstroomgebiede n van het freatisch grondwater aangegeven. Naarmate
de verblijftijd van het grondwater en de grootte en diepte van de systemen geringer is, kan de herkomst van het grondwater met grotere nauwkeurigheid worden aangegeven (fase 2}.
Hiernaast blijven een aantal vragen bestaan, die vallen binnen de fasen 2
en 3. Voor een goed inzicht in de ligging en begrenzing van beïnvloedingsgebieden, op grond waarvan tenslotte bodembeschermingsgebieden aangewezen
kunnen worden, dient nader inzicht verkregen te worden in:
Bij het onderzoek naar de ligging en begrenzing van beïnvloedingsge bieden:
- de relatie vegetatie-water huishouding in een aantal relatief complexe
gebieden, met name:
- het stroomdal van de Beiler- en Dwingelderstroom;
- het gebied tussen Havelte, Ruinen en Meppel;
- een groot gedeelte van het stroomdal van het Loo- en Drostendiep.
- de geldigheid van de ligging en begrenzing van de in het onderzoek onderscheiden hydrologische systemen, met name in noord- en zuidoost-Drenth e;
Bij het onderzoek naar de ligging en begrenzing van bodembeschermingsgebieden:
- de mate waarin nitraatuitspoel ing en de snelheid waarmee denitrificatieprocessen verlopen in Drenthe, onder verschillende omstandigheden;
de mate waarin kwantitatieve ingrepen in de waterhuishoudin g in de beïnvloedingsgebi eden tot uiting komen in de waterhuishoudin g van specifieke beekdalgedeelte n;
- de normen die de vegetaties in de in het onderzoek betrokken beekdalen
stellen t.a.v. maximale nutriënten(stik stof)aanvoer via het grondwater en
de vochtvoorzienin g;
- de ligging en begrenzing van gebieden, waarin kwalitatieve en kwantitatieve ingrepen in de waterhuishoudin g gevolgen kunnen hebben op specifieke gedeelten van beekdalen. Dit laatste kan beschouwd worden als de
uiteindelijke synthese van het voorgaande onderzoek.
In de volgende paragrafen (4.2.3. en 4.2.4.) zal onderzocht worden welke
methoden (of eventueel concrete resultaten van elders toegepaste methoden)
gebruikt kunnen worden bij onderzoek naar bovengenoemde vragen.

4.2.3. Extrapolatie van onderzoek1re1ultaten.
In het overzicht van de in deze studie opgenomen onderzoeksmethodieken
(hoofdstuk 3) is aandacht geschonken aan de vraag of concrete resultaten
algemene geldigheid hebben, eventueel binnen bepaalde grenzen of randvoorwaarden. In de meeste gevallen blijkt hiervan geen sprake te zijn.
De berekeningsres ultaten van de numerieke hydrologische modellen, en ook de
verdere interpretatie daarvan is sterk afhankelijk van de invoergegevens en
daarom gebonden aan het gebied waarin het model toegepast wordt. Dit geldt
tevens voor de Regionale Hydrologische Systeemanalyse.
De methode van het onderzoek naar de effecten van bemesting via het ondiepe
grondwater is reeds uitgevoerd binnen Drenthe. Hierdoor is een vooralsnog
globaal beeld verkregen van de belasting van grond- en oppervlaktewate r in
Drenthe.
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De resultaten van het landschapsoecologisch onderzoek ZlJn gebiedsgebonden,
en in die zin niet geschikt voor extrapolatie naar andere gebieden. Wel
kunnen de gevonden relaties tussen abiotische (met name hydrologische)
omstandigheden en vegetaties en/of plantesoorten gebruikt worden bij onderzoek in andere, in grote lijnen vergelijkbare gebieden. Wanneer dit gebeurt
dient echter wel toetsing plaats te vinden naar de geldigheid van deze
relaties in dit andere onderzoeksgebied.
De onderzoeksmethodiek ter bepaling van bufferzones biedt wellicht in de
toekomst een aantal vuistregels, waardoor deze eenvoudiger toepasbaar is.
In principe gaat het hier dan om extrapolatie van een aantal bevindingen
die in proefgebieden ZlJn opgedaan. Deze vuistregels lijken vooralsnog
echter op onderdelen, of binnen een beperkt gebied toepasbaar te zijn.
Nader onderzoek hieraan wordt nog gedaan.
Resumerend kan worden gesteld dat extrapolatie van concrete onderzoeksresultaten van andere onderzoeksmethoden geen bijdrage kan leveren aan het
onderzoek naar de ligging van beïnvloedingsgebieden in Drenthe.

4.2.4. Toepassingsmogelijkheden van andere onderzoeksmethoden.
Om de aan het einde van paragraaf 4.2.4. beschreven vragen te kunnen beantwoorden dient derhalve te worden teruggegrepen op toepassing van andere
onderzoeksmethodieken. De in dit rapport opgenomen onderzoeksmethodieken
bieden op het eerste gezicht mogelijkheden (een deel van) deze vragen op te
lossen. In deze paragraaf zal worden ingegaan op deze mogelijkheden.
In een aantal gebieden is de relatie tussen de vegetatiesamenstelling en de
waterhuishouding (met name grondwaterkwaliteit) nog onduidelijk. Dit heeft
een aantal, deels met de gebruikte ecohydrologische methode samenhangende
oorzaken. Omdat deze gebieden in hydrologisch opzicht veelal complex zijn,
komen veel overgangssituaties voor over korte afstanden. De schaal van het
onderzoek (1:100.000) was te klein om deze overgangen zichtbaar te maken.
Bovendien is in dit soort gebieden de behoefte aanwezig, om de naar aanleiding van de door de vegetatie gegeven indicaties opgestelde modellen te
toetsen met hydrologische gegevens.
Bij een toepassing van een vergelijkbare methode, met een grotere werkschaal (bijvoorbeeld 1:25.000), zoals is gebeurd bij het ecohydrologisch
onderzoek Twijzel-Buitenpost kan een meer gedetailleerde gebiedsindeling
tot stand komen. Bovendien bestaat de mogelijkheid om meer abiotische
gegevens in het onderzoek te betrekken.
Voor een beter inzicht in de ligging en begrenzing van hydrologische systemen, en het verloop van grondwaterstromen tussen hogere gronden en beekdalen, lijkt op grond van eerdere toepassingen het gebruik van hydrologische
rekenmodellen als FLOWNET en FLOSA-FD goede mogelijkheden te bieden. Bij
nadere bestudering lijkt aan het gebruik van deze modellen voor deze doeleinden een aantal bezwaren te kleven.
Het bepalen van het werkelijke stromingspatroon met het tweedimensionale
model FLOWNET kan alleen wanneer het tracé exact evenwijdig aan de stroomrichting van het grondwater is gekozen. Wanneer dit niet gebeurt, zullen de
stroombanen die in werkelijkheid de doorsnede kruisen, door het model
binnen de doorsnede worden getekend. Hierdoor ontstaat een foutief beeld
van het werkelijke stromingspatroon. Het rekenen met FLOVNET, en andere
tweedimensionale modellen, is in bepaalde gevallen wel verantwoord om de
gedachten te bepalen en inzicht in de processen te krijgen. Met een tweedimensionaal model de werkelijke stromingspatronen bepalen is vrijwel altijd
onmogelijk.
Beide modellen zijn stationair. In werkelijkheid zijn de stromingspatronen
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sterk wisselend in de tijd. De werkelijk heid kan dus niet gesimulee rd
worden met deze modellen.
Verder doet zich het probleem voor dat voor een goede modelleri ng zeer
gedetaill eerde informati e nodig is, en een dito modelleri ng. Zeker voor het
driedimen sionale model FLOSA-FD kan dit verwerkingsproblemen geven.
Het doorreken en, en vooral het modellere n van het gehele onderzoek sgebied
(in principe de gehele provincie Drenthe) zou bovendien zeer veel tijd in
beslag nemen. Bij de Dienst Water & Milieu van de provincie Drenthe wordt
binnenkor t een op FLOSA lijkend driedimen sionaal model van het RIVM, METROPOL genaamd toegepast . Het is de bedoeling dit model te gebruiken bij het
verder uitwerken van het Bodembeschermingsplan en het Plan op de Waterhuishoudi ng.
Voor een inzicht in de ligging en begrenzin g van hydrologi sche systemen
biedt de hydrologi sche systeeman alyse perspecti ef, met name doordat in
vrij korte tijd grote gebieden onderzoch t kunnen worden. Eventueel kan bij
gebieden met een complexe geohydrol ogische structuur de hydrologi sche
systeeman alyse gecombineerd en getoetst worden met een (liefst driedimen sionale) modelleri ng.
Met behulp van de hydrologi sche systeeman alyse kan een direct verband
gelegd worden tussen bepaalde grondwate rstroming en en de kwaliteit daarvan.
Dit biedt mogelijkheden om de indicatie s die plantesoo rten in beekdalen
geven direct te koppelen aan bepaalde herkomstg ebieden.
Voor onderzoek naar de effecten op de waterhuis houding in de beekdalen ,
van ingrepen in de waterhuis houding elders, kan gebruik gemaakt worden van
een rekenmodel als FEMSATS (of andere vergelijk bare modellen) . Bufferzon ebreedtes voor ingrepen in de waterhuis houding kunnen hiermee bepaald worden
middels het doorreken en van verschille nde alternatie ve combinati es van
ingrepen. Ook deze methode zou bij toepassin g in de gehele provincie een
zeer aanzienli jke hoeveelhe id tijd in gebruik nemen. Daarom zou aan gebieden, waar op grond van andere waarnemingen een goed functione rende waterhuishoudi ng verwacht wordt, prioritei t gegeven kunnen worden. Wanneer
daarbij onderzoek sgebieden zodanig gekozen worden dat het model bij verschillend e geohydrol ogische omstandigheden gebruikt wordt, kunnen de resultaten wellicht, middels een aantal vuistrege ls, geëxtrapo leerd worden naar
andere gebieden binnen Drenthe.
De meeste aan het einde van paragraaf 4.2.2. geformule erde vragen vallen
binnen het onderzoe ksterrein van de onderzoeksmethodiek ter bepaling van
bufferzon es van het ICW (het is de bedoeling deze methodiek verder uit te
werken voor bufferzon es m.b.t. kwantitat ieve ingrepen) . In feite bestaat
deze methode dan ook uit een combinati e van verschille nde andere in dit
rapport besproken ~ethodieken. Als resultaat wordt een zeer nauwkeurige
begrenzin g van bufferzon es tegen nitraatins poeling gegeven. Deze methode
lijkt derhalve in ee~ste instantie veelbelov end om ook in Drenthe toegepast
te worden in het onderzoek voor de Bodembescherming.
Toch kunnen bij het gebruik van deze methode in Drenthe een aantal kanttekeningen geplaatst worden:
- de methode is zeer bewerkel ijk, zeker voor een zo groot onderzoek sgebied
als de Drentse beekdalen ;
- de methode bestaat in principe uit een aantal deelmode llen. Zo wordt de
grondwate rstroming gemodelle erd met het tweedimen sionale model STRELIN.
De bezwaren die gelden voor het gebruik van FLOWNET (zie boven) zijn ook
hierop van toepassin g;
- het aangeven van bufferzon ebreedtes tot op de meter precies, lijkt op
grond van de verschille nde aannames en generalis aties die in de deelmoLIBl&IP-BBD3
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dellen worden gedaan, niet verantwoord. De resultaten zijn in werkelijkheid minder exact dan in het Brabantse studiegebied is aangegeven:
- de geohydrologische situatie in Brabant is wezenlijk anders dan die in
Drenthe. In Brabant vindt de voor het aanwijzen van bufferzones relevante
grondwaterstroming plaats in een toppakket van 25-30 meter dikte. De
af stand tussen de waterscheidingen en de beekdalen is klein (maximaal 2
kilometer). In Drenthe doorsnijdt de grondwaterstroming meerdere afzettingen en is de af stand tussen waterscheiding en beekdal doorgaans groter. Dit heeft enerzijds gevolgen voor de denitrificatieprocessen die
optreden tijdens het grondwatertransport. Omdat afzettingen met zeer
uiteenlopende gehalten aan organische stof worden gepasseerd is de mate
waarin denitrificatie optreedt in Drenthe moeilijker te voorspellen.
Anderzijds zijn de beïnvloedingsgebieden in Drenthe veelal ruimtelijke
gescheiden van de beekdalen. Het instellen van alleen bufferzones geeft
daarom waarschijnlijk onvoldoende bescherming.
Ondanks deze bezwaren lijkt de methode ter bepaling van bufferzones, in
vergelijking met andere methodieken, het meest geschikt om een goed inzicht
te verkrijgen in de uiteindelijke ligging en begrenzing van bodembeschermingsgebieden in Drenthe. Als onderdeel van de methode moeten op basis van
de vegetatiesamenstelling in de beekdalen normen opgesteld worden ten
aanzien van de belasting van het grondwater met nutriënten, en eventueel de
vochtvoorziening van de beekdalen. Wegens de grote bewerkelijkheid van de
methode, is het aanbevelingswaardig de methode toe te passen in een of
enkele representatieve proefgebieden. De resultaten hiervan kunnen wellicht
op meer eenvoudig wijze geëxtrapoleerd worden naar andere gebieden binnen
Drenthe.
Daarnaast kan, om een beter inzicht te krijgen in de ligging en begrenzing
van hydrologische systemen, de regionale hydrologische systeemanalyse
toegepast worden. In een aantal gebieden binnen Drenthe (Noord- en Zuidwest-Drenthe) is of wordt deze reeds toegepast.
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5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN.
5.1. Conclusies.
De belangrijkste conclusies van dit vergelijkend onderzoek zijn:
- Een toenemende mate van geïntegreerd onderzoek levert een toenemend
inzicht in de werking van ruimtelijke processen op. Op grond hiervan
kunnen beïnvloedingsge bieden en/of gebieden waarin bepaalde maatregelen
noodzakelijk zijn met grotere nauwkeurigheid worden aangegeven.
- Het onderzoek naar de ligging en begrenzing van beïnvloedingsge bieden, en
op basis daarvan, bodembeschermingsgebieden kan opgedeeld worden in 3
fasen:
1. Een beschrijving van de relatie tussen de soortensamenst elling van de
vegetatie en de grondwaterkwa liteit in de beekdalen.
2. Een beschrijving van de geohydrologisch e structuur van het onderzoeksgebied: ligging en begrenzing van hydrologische systemen; herkomstgebieden van grondwater met bepaalde samenstelling. Met deze gegevens
kan inzicht verkregen worden in de ligging en begrenzing van beïnvloedingsgebieden van bepaalde waardevolle beekdaltrajecte n.
3. Ligging en begrenzing van potentiële bodembeschermingsgebieden, waarin
een specifiek beschermingsniv eau t.a.v. bijvoorbeeld bemesting en
ingrepen in de waterhuishoudin g kan worden gerealiseerd. Van belang
hierbij is welke veranderingen in de kwaliteit van het grondwater
optreden gedurende het transport van herkomstgebied naar kwelgebied.
- Het ecohydrologisch onderzoek t.b.v. de Bodembescherming in Drenthe heeft
een goed inzicht opgeleverd in de relatie die bestaat tussen de vegetatiesamenstellin g en de waterhuishoudin g in de meeste Drentse beekdalen.
De herkomst van het in de beekdalen toestromende grondwater kan in de
meeste gevallen slechts globaal aangeduid worden, evenals de ligging en
begrenzing van beïnvloedingsge bieden.
- Op grond van deze resultaten bestaat de wens meer inzicht te verkrijgen
in:
De ligging en begrenzing van beïnvloedingsge bieden:
- de relatie vegetatie-water huishouding in een aantal relatief complexe
gebieden;
de geldigheid van de ligging en begrenzing van de in het onderzoek
onderscheiden hydrologische systemen, met name in noord- en zuidoostDrenthe;
De ligging en begrenzing van bodembeschermingsgebieden:
- de mate waarin nitraatuitspoel ing en de snelheid waarmee denitrificatieprocessen verlopen in Drenthe, onder verschillende omstandigheden;
- de mate waarin kwantitatieve ingrepen in de waterhuishoudin g in de beinvloedingsgebi eden tot uiting komen in de waterhuishoudin g van specifieke beekdalgedeelte n;
- de normen die de vegetaties in de in het onderzoek betrokken beekdalen
stellen t.a.v. maximale nutriënten(stik stof)aanvoer via bet grondwater
en de vochtvoorzienin g;
- de ligging en begrenzing van gebieden, waarin kwalitatieve en kwantitatieve ingrepen in de waterhuishoudin g gevolgen kunnen hebben op specifieke gedeelten van beekdalen.
- Extrapolatie van concrete onderzoeksresu ltaten van andere onderzoeksmethoden kan geen bijdrage leveren aan bet onderzoek naar de ligging van
beinvloedingsge bieden in Drenthe.
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- Bij een toepassing van een met het ecohydrologisch onderzoek t.b.v. de
Bodembescherming vergelijkbare methode, met een grotere werkschaal (bijvoorbeeld 1:25.000), zoals is gebeurd bij het ecohydrologisch onderzoek
Twijzel-Buitenpost, kan in complexe gebieden de relatie tussen vegetatie
en abiotische structuur beter, en met grotere betrouwbaarheid beschreven
worden.
- Hydrologische rekenmodellen, zoals FLOWNET en FLOSA-FD, bieden in veel
gevallen onvoldoende houvast, om een goede beschrijving van hydrologische
systemen en grondwaterstromingen tot stand te brengen. Deze modellen
kunnen slechts selectief toegepast worden. Voor een inzicht in de ligging
en begrenzing van hydrologische systemen biedt de hydrologische systeemanalyse perspectief, met name doordat in vrij korte tijd grote gebieden
onderzocht kunnen worden.
- Voor onderzoek naar de effecten op de waterhuishouding in de beekdalen,
van ingrepen in de waterhuishouding elders, kan gebruik gemaakt worden
van een rekenmodel als FEMSATS (of andere vergelijkbare modellen). Vooralsnog zal dit model alleen in proefgebieden kunnen worden toegepast.
- Ondanks een aantal bezwaren lijkt de methode ter bepaling van bufferzones, in vergelijking met andere methodieken, het meest geschikt om een
goed inzicht te verkrijgen in de uiteindelijke ligging en begrenzing van
bodembeschermingsgebieden in Drenthe. Als onderdeel van de methode moeten
op basis van de vegetatiesamenstelling in de beekdalen normen opgesteld
worden ten aanzien van de belasting van het grondwater met nutriënten, en
eventueel de vochtvoorziening van de beekdalen. Wegens de grote bewerkelijkheid van de methode, is het aanbevelingswaardig de methode toe te
passen in een of enkele representatieve proefgebieden. De resultaten
hiervan kunnen wellicht op meer eenvoudig wijze geëxtrapoleerd worden
naar andere gebieden binnen Drenthe.

5.2. Onderzoeksaanbevelingen.
Voor een goed onderbouwde keuze van bodembeschermingsgebieden t.b.v. de
bescherming van biotisch waardevolle gebieden in de beekdalen verdient het
aanbeveling het volgende aanvullende onderzoek uit te voeren:
1. Ecohydrologisch onderzoek van een aantal complexe gebieden, waarin de
relatie tussen vegetatie en waterhuishouding onvoldoende duidelijk is,
op een gedetailleerde schaal (1:25.000). Deze gebieden zijn gelegen in
Zuidwest-Drenthe (Ruinerwold en omgeving, Beiler- en Dwingelderstroom)
en het stroomdal van het Loo- en Drostendiep. Hierbij kan gebruik worden
gemaakt van soortverspreidingsgegevens op schaal 1:25.000. Tevens dienen
aanvullende abiotische gegevens verzameld te worden, met name kwaliteitsgegevens van het grondwater aan en net onder het maaiveld.
2. Aanvullend onderzoek naar de ligging en begrenzing van hydrologische
systemen. Inzicht in de hydrologische relatie tussen hogere gronden en
beekdalen is noodzakelijk voor het aanwijzen van beinvloedingsgebieden.
Toepassing van de regionale hydrologische systeemanalyse biedt hiertoe
de beste perspectieven. In Zuidwest-Drenthe, en op korte termijn ook in
Noord-Drenthe, is deze systeemanalyse reeds uitgevoerd. De prioriteit
ligt daarom in Zuidoost-Drenthe en delen van Zuidwest- en Noord-Drenthe
die nog niet meegenomen zijn.
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3. Het belang van beïnvloedingsge bieden voor de biotische waarden in de
beekdalen, is sterk afhankelijk van de processen die optreden tijdens
het grondwatertran sport. Met name denitrificatiep rocessen hebben hierop
sterke invloed. Onderzoek hiernaar kan worden gedaan in een aantal
representatieve onderzoeksgebie den binnen Drenthe, gebruikmakend van een
op de methode ter bepaling van bufferzones gebaseerde werkwijze.
4. Naast kwalitatieve aspecten zullen ook effecten van kwantitatieve ingrepen in de waterhuishoudin g onderzocht moeten worden. De methode ter
bepaling van bufferzones biedt hiertoe vooralsnog geen mogelijkheden.
Aan te bevelen is het effect van deze ingrepen te onderzoek in een
aantal representatieve proef gebieden met behulp van het hydrologisch
model FEMSAT, of een daarmee vergelijkbaar model.
Uit oogpunt van de reeds tot stand gekomen resultaten, waarin voor een
groot aantal gebieden binnen Drenthe reeds uitspraken zijn gedaan, verdient
aanbeveling 3, voor het verdere hydrologische onderzoek t.b.v. de Bodembescherming de voorkeur.
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