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1

Inleiding

1.1
Aanleiding
In 2013 heeft Grontmij het rapport “uitwerking beïnvloedingszones N2000; externe werking
drainage en beregening” opgeleverd. Hierin is een methode uitgewerkt om de beïnvloedingszones van drainage en beregening op N2000 gebieden op analytische wijze te bepalen. Gekozen
is voor deze analytische benadering omdat deze transparant en reproduceerbaar is, en er voor
deze gebieden nog geen goed gekalibreerd grondwatermodel beschikbaar is.
De terreinbeherende organisaties hebben echter kanttekeningen geplaatst bij de uitwerking.
Deltares is daarom gevraagd een second opinion uit te voeren op bovenstaande onderzoek. Dit
heeft geresulteerd in het rapport “second opinion uitwerking beïnvloedingszones N2000 in de
provincie Drenthe” (Deltares 2014). Deltares ondersteunt het gebruik van de gehanteerde basismethode, maar stemt niet in met alle onderdelen van de wijze van toepassing en deed de
volgende negen aanbevelingen:
· Ga in de berekeningen voor drainage en beregening uit van een ‘realistische worstcase’ voor de freatische lekweerstand;
· Neem een heldere onderbouwing op van de gekozen 30 cm initiële verlaging door drainage;
· Maak in de ruimtelijke berekeningen voor drainage en beregening het afkappen van de
freatische lekweerstand op 1500 dagen ongedaan;
· Voeg effecten op kwel en stijghoogte toe in berekening van de invloedsafstand van
drainage en beregening;
· Gebruik in berekening voor drainage en beregening twee varianten voor de weerstand
van formatie van Peelo;
· Voeg een variant met langere beregeningsduur (40 dagen) toe aan de berekening van
de invloedsafstand van beregening;
· Bepaal de mate van overlap tussen beregeningsonttrekkingen en neem deze overlap
mee in de berekening van de invloedsafstanden (bepaling cumulatieve effecten);
· Gebruik de volledige ruimtelijke methode voor niet-stationaire effecten van beregening;
· Neem de gecombineerde effecten van drainage en beregening mee in de berekening
van de invloedsafstanden.
1.2
Doel
Doel van het onderhavige onderzoek is het nader uitwerken van de hydrologische beïnvloeding
van drainage en beregening op N2000 gebieden, op basis van de aanbevelingen uit de second
opinion van Deltares.
Het betreft daarbij een technische uitwerking, zonder belangenafweging op maatschappelijke
haalbaarheid/ wenselijkheid.
1.3
Werkwijze
Naar aanleiding van de second opinion heeft de provincie Drenthe een werkgroep ingesteld
waarin twee hydrologen van de provincie, twee hydrologen van Grontmij en twee hydrologen
van Deltares zitting hebben genomen. Deze werkgroep is drie keer bijeen gekomen, om gezamenlijk de werkwijze te beoordelen, verbeteren en nader te detailleren.
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De overeengekomen werkwijze is vervolgens door Grontmij uitgewerkt in het onderhavige rapport. De tussentijdse resultaten zijn daarbij steeds besproken\ teruggekoppeld met Deltares. In
bijlage is het eind-review van Deltares op dit rapport bijgevoegd.
1.4
Leeswijzer
De indeling van dit rapport is als volgt:
H2. Nadere uitwerking beregening;
H3. Nadere uitwerking drainage;
H4. Cumulatieve effecten;
H5. Samenvatting en aanbevelingen.
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2

Beregening

2.1
Inleiding
In de second opinion van Deltares zijn de volgende aanbevelingen gedaan voor aanpassing
van de beïnvloedingszones voor beregening:

· Verbeteren schatting onttrekkingsduur en –frequentie/ toevoegen variant beregeningsduur
·
·
·
·

(40 dagen).
Bepalen mate van overlap tussen onttrekkingen/ Meenemen overlap in de berekening van
de invloedsafstanden (cumulatieve effecten verschillende beregeningsputten bepalen).
Aanpassing freatische lekweerstanden op basis van een realistische worst case.
Aanpassen gebruikte formule voor niet-stationaire effecten in de ruimtelijke analyse
Toevoegen effecten op stijghoogte (vanuit kwelrandvoorwaarde) in berekening invloedsafstand.

Bovenstaande aanbevelingen zijn in overleg met Deltares nader beoordeeld en uitgewerkt. Dit
was een gezamenlijk proces waarbij diverse analytische methoden zijn uitgewerkt en later weer
zijn herzien. In het onderhavige hoofdstuk is het eindresultaat van dit proces beschreven, met
de uiteindelijke gehanteerde werkwijze en het resultaat.

2.2

Beregeningsbehoefte Drenthe

2.2.1
Inleiding
Bij de in 2013 gehanteerde methode was uitgegaan van een onttrekking van 70m 3/uur, een
duur van maximaal 10 dagen en de aanname dat er geen sprake is van onderlinge beïnvloeding tussen 2 putten. Er is echter geen actueel en gecontroleerd bestand met geregistreerde
beregeningsputten, waarmee deze uitgangspunten konden worden gevalideerd. Er is daarom in
het onderhavige onderzoek uitgegaan van een alternatieve aanpak, uitgaande van de beregeningsbehoefte voor diverse gewassen in Drenthe.
2.2.2
Landgebruik in Drenthe
In 2015 zijn ten behoeve van het onderhavige onderzoek een tweetal telefonische enquêtes
uitgevoerd:
· Eén door de provincie Drenthe. Eigenaren van 12 geregistreerde beregeningsputten zijn een
aantal vragen voorgelegd met betrekking tot de frequentie, duur en grootte van de giften.
Het resultaat is opgenomen in bijlage 1;
· Eén door LTO- Noord. LTO heeft bij zijn eigen achterban een aantal vragen neergelegd met
betrekking tot de beregening. De door LTO opgeleverde notitie is opgenomen in bijlage 2.
Aan de hand van deze telefonische enquêtes is in kaart gebracht voor welke gewassen in Drenthe beregening wordt toegepast. Hieruit kwam het volgende naar voren:
· Beregening vindt voornamelijk plaats voor hoogsalderende gewassen: bollenteelt, wortelen,
bonen, uien;
· Voor de overige gewassen (granen, bieten en zetmeelaardappelen) geldt dat slechts 1 op
de 3 bedrijven een beregeningsinstallatie in de schuur heeft staan;
· Voor grasland wordt algemeen niet beregend.
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De verdeling van deze gewassen in Drenthe in relatie tot de N2000 gebieden is weergegeven in
Figuur 2.1.

Figuur 2.1. LGN6- grondgebruik akkerbouw in Drenthe (N2000 gebieden met één kleur begrensd)

In Figuur 2.1 is te zien dat de regionale verschillen groot zijn, waarbij de meeste akkerbouw
plaatsvindt in noord en oost Drenthe (veenkoloniën).
Omdat het uiteindelijk gaat om de potentiëel beïnvloedde zones rondom N2000 gebieden is
aan de hand van de LGN6 berekend hoe de procentele verdeling van gewassen is in deze
zones. Daarbij is als eerste inschatting een ruime zone van 3 km aangehouden. De procentuele
verdeling van gewassen is weergegeven in Tabel 2.1. Ter vergelijking is aanvullend het
percentage voor heel Drenthe weergegeven. In dit laatste percentage is de invloed van de
veenkoloniën in Oost Drenthe zichtbaar in het hogere percentage aardappelen en bieten. De
overige hoogwaardige gewassen en bollenteelt komen in heel Drenthe gemiddeld juist minder
vaak voor.
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Tabel 2.1. Procentuele verdeling akkerbouwgewassen Drenthe (bron: LGN6)

In Drenthe wordt veel gebruik gemaakt van roulatie-teelt (Veenkoloniaal bouwplan). Het totaal
areaal per gewas was daarbij de afgelopen jaren stabiel. Ook voor de komende jaren wordt
geen wezenlijke verandering verwacht. Dit betekent dat de beregeningsbehoefte per gebied de
komende jaren naar verwachting ook stabiel blijft.
2.2.3
Beregening uit grondwater of oppervlaktewater
Beregening vindt bij voorkeur plaats vanuit oppervlaktewater (in plaats van grondwater). In gebieden met voldoende wateraanvoer kan er daarom vanuit worden gegaan dat overwegend
wordt beregend vanuit oppervlaktewater. Een uitzondering vormen zetmeelaardappelen in
bruinrot gebieden; deze worden voornamelijk beregend uit grondwater (i.v.m. besmetting oppervlaktewater). Dit is in relatie tot N2000 gebieden relevant voor delen van de Drentse Aa
zuidoost, Bargerveen, Elperstroom, Mantingerzand en een gebied ten zuidoosten van het
Dwingelderveld.
In onderstaande Figuur 2.2 zijn in (2 kleuren) blauw de wateraanvoergebieden weergegeven. In
deze gebieden wordt overwegend beregend vanuit oppervlaktewater. Dit geeft geen garantie
dat in deze gebieden geen beregening vanuit grondwater plaatsvindt. Lokaal staan wel beregeningsputten bijvoorbeeld in geval van bruinrot, of wanneer het perceel te ver van oppervlaktewater is gesitueerd. Wel zal beregening uit grondwater hier duidelijk minder frequent plaatsvinden. Omdat dit niet te kwantificeren is, is hier bij de berekeningen verder geen rekening mee
gehouden.
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Figuur 2.2 Wateraanvoergebieden (lichtblauw: nog optimalisatie in wateraanvoer mogelijk. donkerblauw: binnen huidige mogelijkheden). bron: Provincie Drenthe.

2.2.4
Beregeningsareaal
Op basis van twee telefonische enquêtes is het areaal dat beregend wordt per gewas geïnventariseerd. Daarbij zijn steekproefsgewijs een aantal (met name grotere) boeren verspreid over
de hele provincie benaderd. Aangenomen wordt deze ook voor de drie kilometer zone rondom
de N2000 gebieden een representatief beeld geeft. (Als er al regionale verschillen zijn, dan zal
in de veenkoloniën, waar geen N2000 gebieden zijn, relatief meer worden beregend).
Uit de telefonische enquêtes blijkt dat in een droog jaar 100% van het areaal bollenteelt wordt
beregend. Voor zetmeelaardappelen geldt dan 1 op de 4 percelen wordt beregend en voor bieten is dit nog minder, ca 1 op de 10. De overige hoog salderende gewassen worden in de LGN6
niet onderscheiden. We gaan daarom uit van een worst case dat de eenheid “overige gewassen” allemaal hoogwaardige teelten betreft die in een droog jaar 100% wordt beregend. Wanneer we dit weer terug beredeneren naar de zones binnen 3 km rondom de N2000 gebieden,
dan wordt in een droge zomer dan circa 4,4 % van het oppervlakte binnen drie km rondom
N2000 gebieden beregend. Wanneer we uitgaan van de percentuele oppervlakteverdeling voor
heel Drenthe dan is dit percentage 4,9%.
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Tabel 2.2. % areaal beregening droge periode rondom N2000 zones en voor heel Drenthe.

2.2.5
Beregeningsgift
Voor het bepalen van de grootte van de beregeningsgift is gebruik gemaakt van de resultaten
van de telefonische enquête van de provincie Drenthe, waarbij een tiental bollentelers is ondervraagd.
Het maximaal te beregenen areaal lelie bollen uit 1 put is 20 ha en voor Tulpen is dit 12 ha. De
beregeningsgift in het voorjaar is rond de 10-15 mm per keer en in de zomer 20-25 mm per
keer. Er zijn echter ook boeren die liever iets vaker beregenen en per keer een gift van 10-15
mm doen. De giften in een droog jaar bedragen gemiddeld tussen de 80 en de 100 mm per
jaar. In extreme situaties zoals in 2003 was dit maximaal 255 mm/jaar, zie Tabel 2.3.
De onttrekkingscapaciteit bedraagt gemiddeld 54 m 3/uur.
Naast onderstaande 7 bollentelers waren er ook nog 3 telers die aangaven dat de beregeningsputten niet in gebruik waren, of dat de putten een ander doel diende, bijvoorbeeld voor het
spoelen van de bollen.
Tabel 2.3. Beregeningsgiften bollentelers Drenthe

*. Sommige bollentelers gebruiken putten van derden waardoor gebruikte putten groter is dan eigen putten.

Voor de overige gewassen zijn dergelijke statistieken niet bekend. Wel kan worden gesteld dat
deze veel minder worden beregend. Op basis van kennis en inzicht van de bij dit onderzoek
betrokken regionale hydrologen bij Grontmij en provincie Drenthe wordt ervan uitgegaan dat
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voor aardappelen, bieten en granen de maximale gift de helft is van die bij bollenteelt, dus gemiddeld 70 mm/droog seizoen.
2.2.6
Beregeningsduur
De maximale beregeningsduur kan oplopen tot circa één week (bij een aaneengesloten perceel
van 20 ha) maar hierbij staat de pomp nog wel regelmatig een paar uur stil wegens het verplaatsen van de haspel. Bij deze beregening wordt er dan ook met een lagere pompcapaciteit
beregend. Meestal houdt het in Drenthe bij 48 uur achtereen wel op. Met een haspel wordt ’s
ook nachts beregend en met een buizensysteem alleen overdag omdat deze elke 2 uur moet
worden verplaatst.
De beregeningsperiode van 40 dagen, die Deltares noemt in de aanbevelingen, is gebaseerd
op de duur van het regionale effect, zoals gemeten in de provincie Noord-Brabant, als gevolg
van meerdere individuele onttrekkingen, die elk individueel een kortere duur hebben. De huidige
praktijksituatie in Drenthe is echter niet volledig gelijk aan die in Noord-Brabant:
· In Drenthe is de ondergrond rijker aan klei en leem, en daardoor minder droogtegevoelig,
dan in Noord-Brabant;
· Op basis van een inventarisatie, uitgevoerd door de provincie Drenthe, concluderen we dat
er momenteel in de provincie Drenthe (veel) minder wordt beregend dan in Noord-Brabant,
niet alleen omdat de arealen hoogwaardige teelten kleiner en minder talrijk zijn, maar ook
omdat in Brabant naast de hoogwaardige teelten ook beregening plaatsvindt voor overige
gewassen (incl. grasland);

· De provincie verwacht bovendien dat dit areaal nauwelijks zal toenemen in de nabije toekomst (komende 5 jaar).
In Drenthe is het areaal verdeeld in kleine stukjes van 3-12 ha en is 20 ha bollen of hoogsalderende gewassen een uitzondering, zie Tabel 2.3. Voor Drenthe is op basis van deze tabel uitgegaan van een individuele onttrekking van maximaal 6 dagen als realistische worst case.
Het cumulatieve effect is afzonderlijk behandeld in paragraaf 2.3.
Tabel 2.4. Beregeningsduur bollenteelt Drenthe

2.2.7
Beregeningsperiode
Het moment van beregening is niet voor alle gewassen hetzelfde. Tulpen, krokussen en narcissen worden vooral beregend bij droogte in de periode vanaf half april tot begin juni. Voor Lelies
ligt de piek in juni, juli en begin augustus.
Gewas
Tulpen/krokus/narcis
Lelies

Beregeningsperiode
Eind april – begin juni (circa 60 dagen)
Juni/juli/begin augustus (circa 75 dagen)

Voor de overige akkerbouwgewassen is dit niet precies in beeld gebracht. Wel dat de piek wat
later in het seizoen valt dan bij de bollenteelt, met name in de maanden juli-augustus.
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2.2.8
Samenvatting
Aan de hand van bovenstaande analyses zijn de volgende uitgangspunten vastgesteld voor de
uit te voeren berekeningen:

· Beregening vindt voornamelijk plaats voor hoogsalderende gewassen: bollenteelt, wortelen,

·

·

·
·
·

bonen, uien; Grasland en mais wordt algemeen niet beregend. Voor de overige gewassen
(granen, bieten en zetmeelaardappelen) geldt dat ca. 10-25% van het oppervlak in droge situaties wordt beregend (afhankelijk van afhankelijk van het moment van droogte gekoppeld
aan het groeistadium van het gewas);
In gebieden met wateraanvoer vindt beregening bij voorkeur plaats vanuit oppervlaktewater
(in plaats van grondwater). Omdat echter niet eenduidig kan worden vastgesteld waar precies uit grondwater danwel oppervlaktewater wordt beregend, is in dit onderzoek uitgegaan
van alleen beregening uit grondwater;
In een droge zomer in de huidige situatie wordt circa 4,4 % van het oppervlakte binnen drie
km rondom N2000 gebieden beregend. Wanneer we uitgaan van de percentuele oppervlakteverdeling voor heel Drenthe dan wordt circa 4,9% van het oppervlakte beregend. (groter
areaal akkerbouw in veenkoloniën; hier zijn echter geen N2000 gebieden, en wordt bovendien veel beregend uit oppervlaktewater).
Voor dit onderzoek wordt uitgegaan van een jaarlijkse gift voor bollenteelt van 140 mm/jaar.
Voor bieten en aardappelen wordt uitgegaan van de helft hiervan, dus 70 mm/jaar.
De onttrekkingscapaciteit bedraagt gemiddeld 54 m 3/uur. In dit onderzoek gaan we uit van
een worst case van 70 m 3/uur (uitgaande dat een onttrekking groter dan 70 m 3/uur sowiezo
vergunningplichtig wordt);
Voor Drenthe kan in de huidige situatie worden uitgegaan van een individuele onttrekkingsduur van maximaal 6 dagen als realistische worst case.

2.3
Cumulatieve effect beregening
Om een indruk te krijgen van het cumulatieve effect van alle beregening samen is een eenvoudige berekening uitgevoerd, waarbij is uitgegaan van een worst case situatie waarbij alle agrariërs tegelijk voor alle gewassen beregenen en deze voor 100% uit grondwater wordt gewonnen.
Wanneer aaneengesloten de gehele jaargift wordt beregend, en we uitgaan van een worst case
situatie waarbij het effect 1:1 (dus zonder enige weerstand) zich doorvertaald naar het freatisch
grondwater, dan treedt gemiddeld over heel Drenthe een grondwaterstandverlaging van 3,5 cm
op, zie onderstaande Tabel 2.5.
Tabel 2.5. Cumulatief effect beregening Drenthe

Het cumulatieve effect stelt de lange termijn verlaging door alle onttrekkingen samen over een
lange zomerperiode over heel Drenthe. Voor een individueel natuurgebied is een piekonttrekking van een nabijgelegen onttrekking overheersend aan het cumulatieve effect. Daarop wordt
dan ook het onderzoek hierna gericht.
Zowel het effect van de individuele onttrekking als de cumulatieve onttrekking is afzonderlijk
getoetst aan het afbreekcriterium van 5 cm. Hierbij kan lokaal de situatie zich voordoen, aan het
eind van heb beregeningsseizoen, dat binnen de beïnvloedingszone van een individuele onttrekking een verlaging groter dan 5 cm optreedt (als gevolg van het extra cumulatieve effect).
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2.4

Beïnvloedingszones individuele beregeningsput (analytische benadering)

2.4.1
Inleiding
Voor het bepalen van het effect van een individuele put is overeenkomstig het rapport uit 2013
gebruik gemaakt van de Formule van Hantush, welke door Grontmij voor deze studie is uitgebreid. Voor een toelichting op deze formule wordt verwezen naar H2 van dit rapport. Deze formule is akkoord bevonden door Deltares. Wel is een aantal uitgangspunten/ invoerparameters
gewijzigd. Deze worden hieronder toegelicht.
2.4.2

Gehanteerde uitgangspunten

Onttrekkingsdebiet
In de vergunningvoorwaarden wordt voorgesteld een grens te trekken bij een pompcapaciteit
3
van 70m /uur. Voor de berekening kan daarom worden uitgegaan van de eerder gehanteerde
3
70 m /uur. Deze blijft dus ongewijzigd.
Duur
Uit tabel 2.4 concluderen we dat voor Drenthe in de huidige situatie kan worden uitgegaan van
een maximale onttrekkingsduur van 6 dagen voor een individuele put.
Afbreekcriterium 5 cm
Voor het bepalen van de effecten op het freatisch grondwater wordt eveneens het eerder gehanteerde afbreekcriterium van 5 cm verlaging in het freatisch grondwater gehandhaafd. Wel
dient apart aandacht te zijn voor het effect van beregening op de kwel/wegzijging, en dus ook
de effecten op het watervoerende pakket inzichtelijk te worden gemaakt.
Freatische lekweerstand
In de eerdere studie in 2013 is de freatische lekweerstand uit het NHI gehanteerd. Deze weerstand is samengesteld uit een hoofdsysteem, primaire, secundaire en tertiaire waterlopen. Beregening zal echter vooral plaatsvinden in een droge voorjaar of zomersituatie. Voor de realistische worst case situatie gaan we ervan uit dat alle tertiaire sloten zijn doorgevallen en niet meetellen voor het bepalen van de lekweerstand. De aangepaste kaart van de freatische lekweerstand voor beregening is gemaakt met de volgende uitgangspunten:
· De NHI-lekweerstanden voor het hoofdsystem, het primaire en het secundaire watersysteem
worden als basis gebruikt; het tertiaire watersysteem wordt verwaarloosd;
· Voor No-data gebieden (gebieden zonder waterlopen) wordt een zeer hoge waarde aangehouden (>1x106 dagen).
De resulterende kaart is opgenomen in bijlage 3.
In grote gebieden wordt nu in rekencellen een zeer hoge freatische lekweerstand berekend. Dit
wordt veroorzaakt door het (nagenoeg) ontbreken van oppervlaktewater binnen deze cellen.
Ter verduidelijking: de freatische lekweerstand is hier een waarde per rekencel en zegt alleen
iets over het gebied binnen de rekencel. De afstanden die per cel worden berekend moeten
worden uitgelegd als rekencelwaarden. De berekende afstand kan daarbij vele malen groter zijn
dan de grootte van de rekencel.
Bergingscoëfficiënt
Bij een kortdurende beregeningsgift is de bergingscoëfficiënt van het betreffende watervoerende pakket zeer bepalend voor de grootte van de beïnvloedingszone. Voor freatisch grondwater
is in deze studie uitgegaan van een bergingscoëfficiënt van 0,12. Voor een gespannen watervoerend pakket is uitgegaan van een waarde van 0,001. Er zijn echter veel gebieden in Drenthe
waar beregening plaatsvindt vanuit een semi-gespannen watervoerend pakket. In deze gebieden is wel sprake van een (boven de onttrekking aanwezige) slecht doorlatende laag, maar deze heeft een beperkte weerstand. Tijdens de onttrekking zal afhankelijk van deze weerstand
een deel van het water (horizontaal) toestromen vanuit het watervoerende pakket, en een deel
verticaal toestromen, met als gevolg een (gedempte) verlaging van het freatisch grondwater.
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De te hanteren bergingscoëfficiënt is als volgt bepaald:
= . 1−
t
cv
cdr
p

.

: tijd (d)
: vervangende weerstand voor deklaag en scheidende laag (d)
: drainageweerstand (d)
: bergingscoëfficiënt freatisch grondwater (-)

2.4.3
Berekende effecten
De resulterende invloedsafstanden voor zowel het freatisch grondwater als het watervoerende
pakket voor diverse schematisaties van de ondergrond zijn weergegeven in onderstaande Tabel 2.6. Hieruit is af te leiden dat de grootste freatische invloedsafstanden worden berekend in
gebieden met een dunne deklaag (zonder keileem) op een matig groot watervoerend pakket, in
een gebied zonder watergangen (hoge freatische lekweerstand). In die situatie is een freatische
invloedsafstand van 470 m berekend. Voor de volledigheid zijn ook de invloedsafstanden in het
watervoerende pakket weergegeven. Hier wordt nader op ingezoomd in paragraaf 2.6.

Tabel 2.6. Invloedsafstanden freatisch en WVP bij onttrekking 70 m3/uur na 6 dagen

2.5

Beïnvloedingzones beregening individuele put vlakdekkend

2.5.1
Methode
Bij het bepalen van de zones voor beregening is het wenselijk om rekening te houden met variaties in de ondergrond. Zoals uit paragraaf 2.4 blijkt, is de grootte van de zone sterk afhankelijk
van de locale situatie/ ondergrond. Met behulp van ArcGIS zijn vlakdekkende zones bepaald.
Hierbij is de volgende methode gehanteerd:
· De ondergrond is vlakdekkend geschematiseerd aan de hand van REGIS vII.1, aangevuld
met de nieuwe keileemkaart van TNO (2013), in een grid van 100x100 m. Voor de weerstand van de Peelo zanden is REGIS vII.1 aangehouden, zonder aanvullende weerstand
voor het Peelo zand (worst case, zie H3 drainage);
· Aanvullend is een weerstand voor in het gebied voorkomende gliedelagen ingeschat. Voor
de gehanteerde methode, zie hoofdstuk 3.4;
· De freatische lekweerstand is vlakdekkend bepaald, zie bijlage 3;
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· Voor elke gridcel is met de niet stationaire formule van Hantush- Grontmij de invloedsafstand bepaald uitgaande van een onttrekking van 70m 3/uur, een duur van 6 dagen en een
afbreekcriterium van 5 cm (freatische verlaging op de rand van het N2000 gebied);
· De berekende invloedsafstand is vergeleken met de afstand tot een N2000 gebied. Alle cellen met een invloedsafstand groter dan de afstand tot de rand van een N2000 gebied, vallen
binnen de beïnvloedingszone.

2.5.2
Resultaat
De resulterende freatische beïnvloedingszones zijn weergegeven in Figuur 2.3. Hierin is de
ruimtelijke variatie, als gevolg van verschillen in de ondergrond en in het oppervlaktewatersysteem zichtbaar.
Voor enkele gebieden bleek het niet mogelijk om op basis van REGIS vII.1 beïnvloedingszones
te berekenen:
· Ter plaatse van de tunneldalen: Hier bestaat de ondergrond tot >150 m diepte uit Peelo
zanden. Algemeen wordt gesteld dat deze Peelo zanden niet geschikt zijn voor het plaatsen
van een beregeningsput (te fijn zand met te lage k-waarde). Echter ter plaatse van de tunneldalen is de samenstelling van het Peelo zand zeer heterogeen. Waar en hoe diep het
grovere zand zich bevindt is niet bekend. Wel zijn deze over het algemeen afgedekt met een
dikke laag Potklei waardoor effecten van een onttrekking in deze diepe zanden naar boven
toe volledig uitdempen, zie Tabel 2.6.
· Ter plaatse van gestuwde formaties: nabij Emmen is volgens REGIS sprake van gestuwde
formaties. In deze gebieden is geen geschikt watervoerend pakket aanwezig om een beregeningsput in te plaatsen. Dit wordt ook bevestigd tijdens telefonisch overleg met een bronneerder die in grote delen van Drenthe beregeningsputten plaatst.
De gebieden waar dit betreft zijn aangegeven in bijlage 4: Onttrekkingslaag beregening.
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Figuur 2.3. Beïnvloedingszones in freatische grondwaterstand door beregening (uit diepe pakketten). Per N2000 gebied is een kleurtje gegeven aan de berekende zone.

2.6
Beïnvloedingszones beregening voor kwel-wegzijging
Het bepalen van de effecten van beregening op de kwel-wegzijging is niet voor alle N2000 gebieden relevant. De grondwatergevoelige habitattypen in een aantal gebieden betreffen vooral
vochtige habitattypen op keileem of gliedelagen. Hier is sprake van schijngrondwaterspiegels,
waarbij de kwel/wegzijging vanuit diepere watervoerende pakketten een verwaarloosbare rol
speelt bij het realiseren van de instandhoudingsdoelen.
In onderstaande tabel is aangegeven voor welke gebieden de kwel/wegzijging wel relevant is.
Daarbij is onderscheid gemaakt in:
· Gebieden met regionale kwel vanuit het diepe grondwater;
· Gebieden waarbij de stijghoogte in de zandondergrond (onder het veen) bepalend is voor de
mate van wegzijging (en uitzakken van waterpeilen/grondwaterstanden in de zomer).
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Tabel 2.7. N2000 gebieden waar kwel/wegzijging relevant is voor instandhoudingsdoelen

1

Natura2000-gebied

Invloed op kwel/ wegzijging relevant?

Fochteloërveen en

Ja, wegzijging bepaalt door stijghoogte onder de veenbasis

Esmeer
2

Havelte-Oost

Nee

3

Mantingerbos

Ja, kwel?

4

Mantingerzand

Nee

5

Dwingelderveld

Nee

6

Norgerholt

Nee

7

Drouwenerzand

Nee

8

Bargerveen

Ja, wegzijging bepaalt door stijghoogte onder de veenbasis

9

Drents-Friese wold

Nee

en Leggelderveld
10

Drentsche Aa

Ja, kwel

11

Elperstroom

Ja, kwel

12

Witterveld

Nee

Voor kwelgebieden is het van belang dat de procentuele verandering van de kwel in het natuurgebied niet meer mag zijn dan circa 1- 5% van de huidige kwel.
Hierbij wordt wel een kanttekening geplaatst. Wanneer de huidige kwel al minder is dan bijvoorbeeld 0,1 mm/dag, dan is 1-5 % hiervan zo klein, dat dit buiten de rekennauwkeurigheid valt.
Ter verduidelijking:
Een kwelflux van 0.1mm/dag kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door een potentiaalverschil
van 1 meter over een potkleilaag van 10000 dagen. 1-5% verandering van de kwel is dan gelijk
aan 1-5% verandering van het potentiaalverschil= 1-5 cm. Hoe groter de weerstand hoe beter
de regel toepasbaar is. Het probleem zit in kleine fluxen door kleine potentiaalverschillen. De
flux wordt dan erg gevoelig door een deling van 2 kleine getallen. Een flux van 0,1 mm/dag kan
dus ook worden veroorzaakt door een potentiaalverschil van 0,1 mm over een weerstand (in het
zandpakket) van 1 dag. 1% hiervan is dan 0,001mm potentiaalverschil. In die situaties is ook
het (eerdere moment van) omslaan van kwel naar wegzijging van belang.
Lastige bij bovenstaande benadering is dat de huidige kwel of in ieder geval het huidige potentiaalverschil vlakdekkend bekend moet zijn, wat helaas nu niet het geval is.
Om een indruk te krijgen in welke mate het de verlaging in het WVP doorwerkt naar boven toe
is in bijlage 5 zowel de 5 cm beïnvloedingszone binnen het watervoerende pakket als de weerstand van de bovenliggende slecht doorlatende lagen weergegeven. De 5 cm beïnvloedingszone is daarbij op dezelfde wijze bepaald als beschreven in paragraaf 2.5.1, behalve dat hier is
uitgegaan van de een 5 cm afbreekcriterium in het watervoerende pakket, in plaats van in het
freatisch grondwater.
Bij deze methode wordt daarmee uitgegaan van een “worst case” bodemopbouw (de rekencel
met de meest ongunstige bodemopbouw bepaald de grootte van de zone), en houdt dus geen
rekening met veranderingen hiervan in ruimtelijke zin (bv het uitwiggen van de potklei).
De grootste invloedsafstanden worden berekend in gebieden met een hoge potkleiweerstand.
In deze gebieden dempen effecten naar boven toe echter sterk uit. De “risico-gebieden” zijn
daarbij de met name de overgangsgebieden waar de potklei uitwigt.
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3.1
Inleiding
In de second opinion van Deltares zijn de volgende aanbevelingen gedaan ten aanzien van de
in 2013 berekende beïnvloedingszones voor drainage:
· Ga in de berekeningen voor drainage en beregening uit van een ‘realistische worstcase’ voor de freatische lekweerstand;
· Neem een heldere onderbouwing op van de gekozen 30 cm initiële verlaging door drainage;
· Maak in de ruimtelijke berekeningen voor drainage het afkappen van de freatische lekweerstand op 1500 dagen ongedaan;
· Voeg effecten op kwel en stijghoogte toe in berekening van de invloedsafstand van
drainage en beregening;
· Gebruik in berekening voor drainage en beregening twee varianten voor de weerstand
van formatie van Peelo;
· Neem de gecombineerde effecten van drainage en beregening mee in de berekening
van de invloedsafstanden.
Tijdens de werksessies met Deltares zijn er nog enkele punten bijgekomen:
· Nabewerking toepassen voor het effect van anisotropie op de berekende beïnvloedingszones;
· Het toevoegen van een weerstand in de schijnspiegelgebieden;
· Het verder aanvullen van de REGIS schematisatie voor nog ontbrekende REGIS lagen.
Bovenstaande punten zijn in overleg met Deltares nader uitgewerkt en hebben geresulteerd in
aangepaste kaarten met de beïnvloedingszones.
3.2
Gebiedspecifieke aanpak
Grontmij (2013) is in het onderzoek uitgegaan van één basismethode die voor alle gebieden is
toegepast. In de aanbevelingen van dit rapport komen echter al wel gebiedspecifieke zaken aan
de orde. Ook Deltares geeft een aantal redenen aan om toch per gebied nader te differentiëren.
Deltares was in de veronderstelling dat de ruimtelijke uitwerking alleen had plaatsgevonden
voor gebieden MET keileem. Dit was kennelijk niet duidelijk genoeg in het Grontmij rapport toegelicht: de ruimtelijke uitwerking heeft plaatsgevonden vlakdekkend voor heel Drenthe op basis
van een REGIS- schematisatie van de ondergrond. Hierin zitten zowel gebieden MET als ZONDER keileem.
Ter illustratie van wat er speelt in de verschillende gebieden zijn tijdens een werksessie met
Deltares drie gebieden afzonderlijk behandeld. Deze zijn hierna toegelicht.
3.2.1
Situatie schijnspiegelgebieden
Het gaat hier om gebieden waar schijngrondwaterspiegels optreden, als gevolg van een ondiepe slecht doorlatende laag in de bodem. Dit kan keileem zijn, maar kan ook veen of gliede/gyttja/ waterhard laagjes, etc zijn. Een groot deel van de N2000 gebieden in Drenthe betreft
deze “schijnspiegelsystemen”.
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Voor deze gebieden is de situatie aan het einde van de natte periode maatgevend. In deze periode is nog sprake van schijngrondwaterspiegels en zal het effect van drainage op de grondwaterstanden in de omgeving het grootst zijn. In deze periode zijn ook de tertiaire waterlopen
(deels) nog actief; wanneer sloten droogvallen, zal ook de buisdrainage droogvallen, en heeft
deze geen effect meer.
Wanneer er sprake is van een hoge weerstand, zal de grondwaterstandverlaging als gevolg van
landbouwdrainage naar de diepte toe snel uitdempen. Het effect verplaatst zich dan vooral via
de bovenste zandlaag boven de keileem/gliede/etc. Wanneer er sprake is van een lagere
weerstand en er bovendien weinig oppervlaktewater aanwezig is (hoge freatische lekweerstand), kan het effect van landbouwdrainage zich ook via het watervoerend pakket onder de
weerstandbiedende laag verplaatsen. Welke bepalend is hangt af van de verhouding tussen de
schijnspiegelweerstand (deklaagweerstand onder drains) en de freatische lekweerstand (weerstand sloten “boven” drains).
Als voorbeeld de Havelterberg:
· Midden op de “berg” is sprake van schijngrondwaterspiegels op de keileem, die tot wel 7 m
hoger zijn dan de regionale stijghoogte onder de keileem. Hier is sprake van vochtige heide/hoogveen met periodiek grondwater aan maaiveld. De oppervlakkige afwatering naar
laagtes kan gezien worden als “oppervlakte water”, welke samen met de aanwezige greppels in het gebied de fr. lekweerstand voor dit gebied bepaalt. Waar geen inundaties of
greppels voorkomen, is sprake van een zeer hoge fr. lekweerstand. Het effect van landbouwdrainage zal op de “berg” zeer beperkt zijn;
· Meer naar de flanken toe wordt de keileem dunner en in de centrale slenk ontbreekt deze
geheel. Het effect verspreidt hier naar verwachting via het watervoerende pakket. Hier is
echter nog steeds sprake van stagnatie van water boven slecht doorlatende laagjes (verkit
zand, gliede, etc), met lokaal een “echte” schijnspiegel. De hierbij horende weerstanden zijn
echter niet vlakdekkende gekarteerd, en slechts voor enkele locaties af te leiden;
· Voor de freatische lekweerstand concluderen we dat de situatie aan het einde van de natte
periode maatgevend is.
· Door het voorkomen van schijngrondwaterspiegels en anisotropie op de stuwwal is de formule van Mazure- Grontmij niet op de gehele Havelterberg toepasbaar.
3.2.2
Elperstroom/ Holmers
In een deel van de landbouwgebieden rondom de Elperstroom ontbreekt de keileem. Het effect
verspreidt zich dan ook via het watervoerende pakket onder de deklaag. De GVG situatie is
daarbij maatgevend.
Extra aandachtspunt in dit gebied is dat de Peeloklei die hier volgens REGIS aanwezig is, in
werkelijkheid ontbreekt. Dit komt omdat in REGIS alleen onderscheid is gemaakt tussen
Peeloklei en Peelo zand. De klei heeft een zeer hoge weerstand; de weerstand van het zand
wordt volledig verwaarloosd. De fijne slibhoudende zanden die veel voorkomen binnen de
Peelo Formatie zijn daarmee ingedeeld in of klei of zand. Beter zou zijn om de fijne Peelo zanden als een aparte categorie te beschouwen, met enige weerstand. TNO is hier wel mee bezig,
maar de resultaten hiervan zijn op dit moment nog niet beschikbaar.
3.2.3
Situatie Drentse Aa
Voor de Drentse Aa geldt weer een andere specifieke situatie:
· Het N2000 gebied ligt in het beekdal, onderaan de flank. Hoger op de flank liggen de landbouwgebieden met potentieel drainage, veelal boven keileemlenzen. In het beekdalen systeem van de Drentse Aa zijn op korte afstand zeer grote opbollingen aanwezig (>2 m);
· Het werkelijke effect van drainage wordt in de Drentse Aa bepaald door de mate waarin de
voeding naar het diepere grondwatersysteem (onder de keileem) op de flanken afneemt.
Wanneer deze voeding gelijk blijft (bv. waar de beperkende factor de infiltratiecapaciteit over
de keileem is), dan zal het effect van de buisdrainage (in landbouwgebieden op de flanken)
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op het grondwater in het beekdal gering zijn. De voeding naar het diepere grondwater kan
wel afnemen wanneer er sprake is van (tijdelijke) schijngrondwaterspiegels, die als gevolg
van de buisdrainage, minder lang optreden of afgetopt worden. De duur , danwel de hoogte
van de schijnspiegels, en daarmee de infiltratie naar het diepere grondwater neemt dan af;
· Als er geen schijnspiegels zijn, kunnen we stellen dat de GHG hoger op de flanken al diep
zit (Gt VII) en buisdrainage niet nodig is/ geen effect heeft;
· De kritische periode is in dit gebied de overgang van de natte naar de droge periode, wanneer schijnspiegels uitzakken danwel (eerder) droogvallen;
· Extra complicerende factor is dat de hogere landbouwgronden op de Hondsrug liggen, waar
sprake is van anisotropie. In Noord-Zuid richting (lengterichting Hondsrug) stroomt het
grondwater ca een factor 10 harder dan in oost-west richting (dwars op Hondsrug). Afhankelijk van de situering van het beekdal (noord-zuid of oost-west) heeft dit consequenties voor
de invloedsafstanden. Een mogelijke optie is om voor de N2000 randen van de Drentse Aa
die (Noord-zuid) parallel aan de Hondsrug lopen, de kD van het watervoerende pakket in de
formule te corrigeren.
3.2.4
Conclusies gebiedspecifieke aanpak
Bovenstaande voorbeelden bevestigen de relevantie van een gebiedspecifieke uitwerking.
Binnen deze opdracht is het echter niet haalbaar om per N2000 gebied een eigen methodiek te
ontwikkelen en deze afzonderlijk door te rekenen. In overleg is daarom besloten om de algemene systematiek op basis van de Formule van Mazure- Grontmij te handhaven. Deze stond in
beginsel ook niet ter discussie, en voorziet in de wens om zowel effecten op het freatisch
grondwater, alsook het watervoerend pakket te berekenen. Wel zijn in overleg de uitgangspunten en invoerparameters meer aangescherpt om meer recht te doen aan een realistische worst
case situatie, zie de volgende paragrafen.
3.3
Freatische lekweerstand
In de eerdere studie in 2013 is de freatische lekweerstand uit het NHI gehanteerd. Deze weerstand is samengesteld uit een hoofdsysteem, primaire, secundaire en tertiaire waterlopen. Drainage zal vooral plaatsvinden gedurende natte perioden wanneer ook de sloten gevuld zijn. De
realistische worst case situatie ten aanzien van effecten treedt echter op aan het eind van de
natte periode, wanneer de tertiaire sloten geleidelijk droog vallen. Er is daarom een aangepaste
kaart gemaakt van de freatische lekweerstand voor drainage met de volgende uitgangspunten:
· De NHI-lekweerstanden voor het hoofdsysteem, het primaire, het secundaire en de helft van
het tertiaire watersysteem;
· Een zeer hoge lekweerstand (>1x106 dagen) voor de No-data gebieden (gebieden zonder
waterlopen).
De aanname dat de helft van het tertiaire systeem is drooggevallen aan het einde van een natte
periode is ook gehanteerd ter plaatse van de beekdalen. In bijvoorbeeld Zuidwest Drenthe
(kwelgebieden) is dit echter niet het geval, en wordt de freatische lekweerstand te groot berekend.
De resulterende kaart is opgenomen in bijlage 6. Omdat het tertiaire systeem maar voor de helft
meedoet in de berekening en bovendien de lekweerstand niet meer is afgetopt op een maximale waarde van 1500 dagen (wat wel is gedaan in 2013), zijn in veel gebieden nu veel hogere
lekweerstanden berekend dan destijds in 2013.
Wanneer we ervan uitgaan dat het effect zich verspreidt via de ondiepe zandlaag, dan leidt de
hogere lekweerstand (van gemiddeld ca 1500 dagen) tot een maximaal 2x zo grote invloedsafstand, ten opzichte van 2013, zie Tabel 3.1. De zones blijven echter beperkt tot maximaal enkele honderden meters.
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Tabel 3.1. Effect lekweerstand op grootte zones, bij verspreiding via deklaag

Dit verandert wanneer we uitgaan van een situatie waarbij het effect zich verplaatst via het watervoerende pakket, zie onderstaande Tabel 3.2. Wanneer we in deze situatie uitgaan van een
hogere freatische lekweerstand van 1500 (in plaats van de eerder gehanteerde 200 dagen) als
rekencelwaarden, dan veranderen de berekende freatische beïnvloedingszones van 0-1500 m
tot 1500-4300m.
In gebieden zonder oppervlaktewater, zoals op de Hondsrug, waar rekencelwaarden voor de
freatische lekweerstanden van >1.000.000 dagen worden gebruikt, worden in sommige cellen
invloedsafstanden berekend van meer dan 100 km, zie Tabel 3.2. Dit kan als volgt worden verklaard:
Wanneer er geen sloten zijn in het gebied, komt er geen voeding van bovenaf. Daarbij gaan we
uit van een worst case situatie dat het watervoerende pakket reikt tot in de hydrologische basis,
waardoor er ook geen voeding komt van onderen. Aangezien we bij Mazure- Grontmij uitgaan
van een gelijke initiële verlaging overal buiten de zone (100% gedraineerd), stroomt er ook
geen water horizontaal toe. Het resultaat: het effect dempt dan niet uit.
Tabel 3.2. Effect lekweerstand op grootte zones bij verspreiding via WVP

3.4
Weerstand gliede (e.d.) in schijnspiegelgebieden
Voor de “schijnspiegelgebieden” is een weerstand toegevoegd aan de deklaag (HLC). Deze zit
namelijk niet in REGIS II.1. Een kartering voor heel Drenthe van deze gebieden is er niet. Om
een inschatting te maken van deze gebieden sluiten we aan bij het MIPWA lagenmodel v3.0.
Op basis van de LGN6 zijn de Hoogveen en Vochtige heiden geselecteerd, als zijnde de
“schijnspiegel gebieden”. In MIPWA v3.0 is deze nog gecombineerd met een recente veenkaart.
Omdat echter in veel natuurgebieden het veen niet is gekarteerd is besloten dit criterium te laten vervallen. Voor deze schijnspiegel gebieden is een vaste weerstand van 3000 dagen ingevoerd. Deze kan als volgt worden onderbouwd:
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a. C= delta-h\ flux.
b. Flux= infiltratie is in de orde van gemiddelde grondwateraanvulling en/of uitzakking, orde grootte 0.1 – 0.5 mm/dag.
c. delta-h= het potentiaalverschil verticaal is gelijk aan de waterstand boven de
onderkant van de gliedelaag. Orde grootte= 0,5 à 1,0 m (eind natte periode)

De resulterende gebieden zijn weergegeven in onderstaande Figuur 3.1. Het merendeel van
deze gebieden valt echter binnen de N2000 begrenzing en heeft dus geen invloed op de berekende beïnvloedingszones die nu worst case vanaf de rand van het N2000 gebied wordt berekend.

Figuur 3.1. Selectie "schijnspiegelgebieden met Gliede/ verkit zand of waterhard laagjes" op basis
van LGN6 (=vochtige heide en hoogveen). Voor de beeldvorming is alle overige natuur groen gemaakt.

3.5
Nadere onderbouwing initiële verlaging
Voor de initiële verlaging wordt uitgegaan van de eerder gehanteerde 30 cm initiële verlaging in
het freatisch grondwater. Uit nadere analyse van de provincie blijkt dat de GHG in Drenthe in de
van oorsprong natte gebieden maximaal 50 cm is gedaald als gevolg van drainage.
Deze is bepaald aan de hand van de GT-kaart en de ontwateringsnormen uit het cultuurtechnisch vademecum.
Voor het eind van de natte periode is echter niet de GHG, maar de GVG maatgevend. De eerder gehanteerde 30 cm wordt daarom nog steeds gezien als een realistische worst case, zeker
gezien het feit dat deze als stationaire verlaging wordt ingevoerd in de analytische formules.
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3.6
Aanpassing REGIS schematisatie
Om de berekeningen niet nodeloos te complicerem is in de eerdere berekening in 2013 alleen
gebruik gemaakt van die REGIS lagen die binnen de verwachten beïnvloedingszones voorkomen. Met de herziene uitgangspunten worden de beïnvloedingszones over het algemeen groter
en kunnen ook andere REGIS lagen van belang zijn. Voor de zekerheid zijn de workflows daarom aangevuld met de nog ontbrekende REGIS lagen: Eem Formatie, Kreftenheye Formaties en
Urkklei I (zie bijlage 7).
3.7
Anisotropie
Anisotropie is vooralsnog verwaarloosd. Verwachting is dat dit alleen speelt aan de oostzijde
van de Drentse Aa en mogelijk ter plaatse van de Halvergerberg. De zones zijn daarom eerst
uitgerekend zonder anisotropie. Vervolgens wordt de beïnvloedingszone ter plaatse van de
Drentse Aa en de Havelterberg nader beschouwd. Hier wordt mogelijk een te grote (extreem
worst case) beïnvloedingszone berekend. Zo nodig kan de zone voor de Drentse Aa in oostwest richting via een nabewerking worden gecorrigeerd (uitgaande van een kD in oost west
richting die een factor 10 lager is dan de kD in noord-zuid richting).
3.8
Toegepaste formules
Door Deltares zijn vragen gesteld over de toegepaste (door Grontmij zelf afgeleide) formule
voor het berekenen van de vertraagde reactie van de freatische grondwaterstand op de stijghoogte.
Uitgangspunt bij de door Grontmij gehanteerde formule is dat er sprake is van een instantane
verlaging in het Watervoerende pakket, waarna in het freatische grondwater de berging uitwerkt. Deltares heeft inmiddels bevestigt dat de afleiding correct heeft plaatsgevonden en past
bij een “realistische worst case” benadering.
Daarbij is in de berekening NIET gerekend met mogelijke voeding vanuit dieper gelegen watervoerende pakketten, onder het 1e watervoerende pakket. Om recht te doen aan de realistische
worst case situatie is overal uitgegaan van een ondoorlatende geohydrologische basis onder
elk representatief watervoerende pakket.
Een nadere onderbouwing/ afleiding is opgenomen in bijlage 8.
3.9
Onzekerheid Peelo zanden
Zoals bij het voorbeeld Elperstroom (paragraaf 3.2.2.) al is vermeld, is er de nodige onzekerheid
met betrekking tot de Peelo Formatie in REGIS vII.1.
Om het effect van deze onzekerheid op de berekende beïnvloedingszones te bepalen is de
Peelo Formatie op twee manieren doorgerekend:
1. De eerder gehanteerde methode waarbij voor alle Peelo zanden een weerstand van 5
dagen/meter dikte (kv=0,2 m/dag) is opgeteld bij de onderliggende slecht doorlatende
laag;
2. Uitgaande van de schematisatie van REGIS vII.1 waarbij de Peelo zanden GEEN
weerstand hebben.
3.10
Beïnvloedingszones drainage vlakdekkend
De resulterende zones zijn weergegeven in Figuur 3.2. In deze figuur is tevens de eerder berekende zone uit 2013 weergegeven. Geconcludeerd wordt dat:
· De berekende zones veel groter zijn geworden ten opzichte van de eerdere berekeningen in
2013;
· De belangrijkste oorzaak hiervan is de verhoging van de rekenwaarde voor de freatische
lekweerstand;
· Wanneer daar bovenop ook de weerstand van het Peelo zand wordt verwaarloosd, zijn de
zones nog groter. Dit wordt met name veroorzaakt door de wijze van schematisatie van REGIS lagen, waarbij de grootte van het watervoerende pakket wordt bepaald door optelling
van REGIS lagen die niet gescheiden worden door een weerstand. Wanneer hier een beperkte Peeloweerstand tussen wordt geplaatst, wordt de representatieve kD in delen van
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Drenthe veel kleiner (zie bijlage 9), wat resulteert in een kleinere spreidingslengte (wortel
(kDxC));
· Effecten op de Hondsrug dempen helemaal niet meer uit. Dit heeft deels de maken met het
ontbreken van oppervlaktewater, maar ook omdat de Cost-distance tool geen rekening
houdt met de hydrologische samenhang van het gebied. Het gevolg is dat effecten in de
lengterichting van de Hondsrug niet worden gedempt door het oppervlaktewater ten westen
en oosten van de Hondsrug;
· West Drenthe nu één grote beïnvloedingszone is geworden, waarbij de zones van verschillende gebieden elkaar overlappen. In dit gebied is ook uitgegaan van het voor de helft
droogvallen van het tertiaire systeem aan het eind van de natte periode (voor de rekenwaarde van de freatische lekweerstand). In de beekdalen (kwelgebieden) is dit echter niet het
geval, en worden invloedsafstanden te groot berekend;
· De schematisatie uitgaande van een effectverspreiding via het watervoerende pakket is
overal bepalend geworden voor de grootte van de beïnvloedingszone. Voor de volledigheid
zijn de zones uitgaande van een effectverspreiding via het ondiepe grondwater/deklaag opgenomen in bijlage 10. Ook hier zijn weer zowel de eerder berekende zones uit 2013 als de
nieuwe berekening met meer worst-case parameters weergegeven.

Zone drainage berekening 2013
Zone drainage met Peeloweerstand
Zone drainage zonder Peeloweerstand

Figuur 3.2. Berekende beïnvloedingszones drainage-effect verspreid via WVP

3.11
Beïnvloedingszones drainage voor kwel-wegzijging
Voor het effect op de kwel-wegzijging geldt hetzelfde als beschreven in het hoofdstuk beregening. Omdat echter nu al extreem grote zones worden berekend, is hier vooralsnog geen nadere invulling aan gegeven.
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Er zijn situaties te bedenken waarbij de effecten van beregening en drainage elkaar kunnen
versterken. In bijvoorbeeld zuidwest Drenthe is sprake van een groot watervoerend pakket,
zonder dikke weerstandbiedende lagen, en hebben de beregeningsputten een beperkte diepte.
Hier kan cumulatie niet worden uitgesloten. Dit speelt o.a. ter plaatse van de zuidzijde van het
Dwingelderveld, de oostzijde Havelte Oost en de noordzijde van het Bargerveen. In gebieden
met een dikke keileemlaag/ schijnspiegels of gebieden met een hoge Peelo weerstand is de
verwachting dat er niet of nauwelijks sprake is van cumulatie van effecten.
Drainage en beregening zullen in de praktijk nooit gelijktijdig optreden.
Drainage zorgt er met name voor lagere grondwaterstanden in de winter en het eerder uitzakken van de grondwaterstand in het voorjaar. Beregening wordt ingezet in een droge zomersituatie. Toch kunnen deze elkaar wel versterken. Doordat in het voorjaar de grondwaterstand door
drainage al eerder uitzakt, wordt de GLG situatie eerder bereikt in het seizoen. Het effect van
beregening komt hier dan nog bovenop.
Omdat de zones van drainage nu al vele male groter zijn berekend en niet langer als zones direct toepasbaar zijn, is het verwerken van het gecombineerde effect vooralsnog niet verder uitgewerkt.
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Samenvatting en aanbevelingen

5.1

Samenvatting

Beregening
Ten aanzien van beregening bieden de berekende beïnvloedingszones een goed vertrekpunt
voor een nadere detaillering in de gebiedsgroepen voor de beheerplannen N2000. De effecten
op kwel/wegzijging is daarbij voor sommige gebieden nog een extra aandachtspunt.
Op basis van een eenvoudige waterbalans/ onttrokken waterschijf voor alle beregening samen,
is het cumulatieve effect van alle beregeningsputten samen in beeld gebracht. Uitgaande van
een worst case situatie waarbij de totaal te onttrekken jaarlijkse beregeningsgift uit het watervoerende pakket in één keer wordt onttrokken en 1:1 doorvertaald wordt naar een freatische
verlaging (zonder demping), bedraagt tot totale vlakdekkende verlaging in Drenthe 3,5 cm en
blijft daarmee binnen het afbreekcriterium van 5 cm.
Voor het bepalen van het effect van een individuele put is overeenkomstig het rapport uit 2013
gebruik gemaakt van de Formule van Hantush- Grontmij. Deze formule is geschikt om het nietstationaire effect van beregening te bepalen. Op basis van een inventarisatie , uitgevoerd door
de provincie Drenthe, zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd:
· Onttrekking van max 70m 3/uur (conform eerdere berekeningen);
· Maximale duur aaneengesloten onttrekking van 6 dagen (aangepast);
· 5 cm verlaging freatisch grondwater als afbreekcriterium (conform eerdere berekeningen);
· Freatische lekweerstand voor een droge zomer situatie (aangepast);
· Bergingscoëfficient berekend voor semi-gespannen watervoerende pakketten (aangepast).
Met deze uitgangspunten varieert de freatische invloedsafstand voor een individuele onttrekking
van 0 tot 470 m, afhankelijk van de bodemopbouw. Door gebruik te maken van REGIS vII.1 en
de nieuwe keileemkaart zijn de zones ruimtelijk uitgewerkt.
Een individuele onttrekking die plaatsvindt aan het eind van een beregeningsseizoen, wanneer
als gevolg van het cumulatieve effect van beregening, de initiële grondwaterstand al gemiddeld
3,5 cm is verlaagd, kan dus wel tijdelijk een iets groter effect hebben dan nu berekend is met
alleen een individuele onttrekking.
In enkele gebieden is naast het effect op het freatisch grondwater ook het effect op de
kwel/wegzijging van belang. Dit betreft de gebieden met kwelafhankelijke habitattypen (met
name de Drentse Aa en de Elperstroom) en gebieden waar de wegzijging vanuit het veen bepalend is voor het realiseren van de instandhoudingsdoelen (Fochteloërveen en Bargerveen).
Voor dergelijke gebieden geldt dat de invloedsafstand in het watervoerend pakket in combinatie
met het uitdempen van effecten naar boven toe (weerstand), en de diepte van de grondwaterstand tov maaiveld bepalen of de kwel/wegzijging in de wortelzone negatief wordt beïnvloed.
Om in de beheerplan-processen hier nader invulling aan te kunnen geven, zijn de beïnvloedingszones in het watervoerend pakket en de cumulatieve weerstanden boven de onttrekkingslaag ruimtelijk weergegeven op kaart.
Drainage
Hoewel het onderzoek inzicht biedt in de specifieke omstandigheden in de diverse gebieden, de
ondergrond uitgebreid is geschematiseerd en de bepalende parameters vlakdekkend zijn be-
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paald, is er nog geen direct toepasbare beïnvloedingszone vast te stellen. De huidige berekeningen dienen meer worden beschouwd als gevoeligheidsanalyses.
De in dit rapport uitgewerkte voorbeeldsituaties geven aan hoe divers de N2000 gebieden in
Drenthe zijn. De keileemgebieden met schijnspiegels werken hydrologisch gezien wezenlijk anders dan bijvoorbeeld de beekdalen met kwel. Maar ook binnen de beekdalen zijn grote verschillen.
Binnen deze opdracht is getracht om de “gemene deler” tussen de gebieden te vinden en met
een eenduidige methode voor alle gebieden, een realistische worst case te bepalen voor de
beïnvloedingszones. Daarbij is gekozen voor een analytische benadering met de Formule van
Mazure- Grontmij in combinatie met de cost-distance tool in ArcGis. Deze transparante analytische methode voorziet in de wens om zowel effecten op het freatisch grondwater, alsook het
watervoerend pakket vlakdekkend te berekenen.
De basismethode is daarbij hetzelfde gebleven als eerder berekend in 2013:
· De invloedsafstand per cel wordt berekend op basis van het principe van verlaging in een
half-oneindig gebied (met 30 cm verlaging in het gedraineerde pakket) en het criterium dat
de freatische verlaging op de rand van het N2000-gebied minder dan 5 cm moet zijn. De berekende invloedsafstand per cel geldt voor de parameterwaardes in de cel en niet daarbuiten. Uitgangspunt is daarbij dat in elke rekencel buiten de N2000 grens (vlakdekkend in heel
Drenthe) een initiële verlaging van 30 cm optreedt, ongeacht de functie of de huidige
grondwaterstand (dus ook bijvoorbeeld ter plaatse van droge zandgronden in natuurgebieden met een GVG dieper dan 1,2 m –mv);
· De invloedsafstand per cel is de maat voor de demping door de aanwezigheid van oppervlaktewater binnen de cel. De afstand kan veel groter zijn dan de celgrootte – bij afwezigheid van oppervlaktewater -, maar heeft op zich geen regionale betekenis.
· Met de cost-distance tool, die gaat uit van onafhankelijke cellen, is vervolgens het uitdempen van het effect in ruimtelijke zin bepaald, uitgaande van de berekende invloedsafstanden
per rekencel. Met de cost-distance tool wordt daarbij geen rekening gehouden met een hydrologische samenhang tussen gebieden, wat bijvoorbeeld met een grondwatermodel wel
gebeurd. De cost-distance tool is dus vooral geschikt voor zonering rond N2000-gebieden,
mits de zones wel oppervlaktewater bevatten en elkaar niet echt beïnvloeden.
In overleg met Deltares zijn in dit project de uitgangspunten en invoerparameters nader onderzocht en aangescherpt, om zo goed mogelijk een realistische worst-case situatie benaderen.
Daarbij zijn de formules nogmaals getoetst, is de freatische lekweerstand opnieuw bepaald, is
het effect van de schematisatie van de Peelo zanden in beeld gebracht en is extra weerstand
voor de gliedelagen ingevoerd.
Bovenstaande realistische worst case invoerparameters resulteren in veel grotere beïnvloedingszones dan eerder in 2013 was berekend. Zo groot dat heel zuidwest Drenthe en midden/noord Drenthe twee grote beïnvloedingszones vormen, waarbij de zones tussen de N2000
gebieden onderling overlappen. Deze grote toename is met name veroorzaakt door:
· De veel grotere freatische lekweerstand. In 2013 was uitgegaan van de langjarig gemiddelde situatie. In de herziene berekening is als realistische worstcase uitgegaan van het einde
van de natte periode in het voorjaar, waarin door de verandering in de drainage de hydrologische situatie verandert. Hierbij is voor heel Drenthe aangenomen dat de helft van het tertiaire oppervlaktewatersysteem is drooggevallen. Daarnaast is de weerstand in rekencellen
zonder/ met minimaal oppervlaktewater niet meer afgetopt op 1500 dagen;
· Een gewijzigde aanname voor de weerstand van de Peelo zanden. Omdat deze parameter
een relatief grote onzekerheid kent, is deze doorgerekend MET en ZONDER weerstand in
het Peelozand. Wanneer deze weerstand wordt verwaarloosd worden significant grotere zones berekend.
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Toepassing van de cost-distance-tool heeft als gevolg dat op de Hondsrug onvoldoende rekening wordt gehouden met geohydrologische aspecten als anisotropie en demping door oppervlaktewater. De berekende invloedszones zijn daarom in en rond de Hondsrug te groot.
De aanname dat de helft van het tertiaire systeem droogvalt aan het eind van de natte periode
zal naar verwachting in grote delen van Drenthe wel opgaan. Voor de beekdalen met kwel ligt
dit genuanceerder. In de lagere delen nabij de beeklopen worden naar verwachting nu te grote
freatische lekweerstanden gehanteerd, omdat bijvoorbeeld het tertiaire systeem hier nog doorwerkt tot in de zomer. Dit zou per gebied nog gecontroleerd dienen te worden. Met name in
Zuidwest Drenthe kan dit gevolgen hebben voor de berekende zones.
De berekende zones voor drainage zijn daarmee niet direct toepasbaar, en dienen per gebied
nog nader te worden te worden verfijnd.
Als laatste dient nog te worden vermeld dat in de huidige situatie het grootste deel van alle natte landbouwpercelen in de omgeving van N2000 gebieden al zijn gedraineerd. Wanneer bestaand gebruik buiten beschouwing wordt gelaten, zal het gaan om enkele percelen per N2000
gebied die nu nog niet gedraineerd zijn, maar dat in de toekomst wel kunnen worden. De gehanteerde methodiek die uitgaat van een vlakdekkende verlaging in grote gebieden is dan niet
meer van toepassing; er zal meer gerekend moeten worden met een individuele verlaging in
een perceel. De zones voor individuele percelen zullen vele malen kleiner worden dan nu berekend, zie ook de aanbevelingen in paragraaf 5.2.
5.2

Aanbevelingen

Beregening
We bevelen aan om, in de gebiedsgroepen voor de beheerplannen N2000, aan de hand van
het onderhavige onderzoek per gebied een nadere detaillering uit te voeren. Bij deze detaillering van zones dient nog aandacht te zijn voor die gebieden waarvan inmiddels bekend is dat
de ondergrond iets afwijkt van REGIS vII.1. Dit betreft onder meer het gebied ten oosten van de
Elperstroom, waar de Peeloklei ontbreekt en een gebiedje ten zuiden van het Bargerveen waar
de Urk klei III (voormalig Cromerklei) ontbreekt. Voor deze gebieden kan de beïnvloedingszone
handmatig nog worden bijgesteld, aan de hand van enkele aanvullende analytische berekeningen in combinatie met de specifieke gebiedskennis. Daarnaast bevelen we aan de effecten op
kwel en wegzijging nog nader in beeld te brengen.
Drainage
Wij bevelen aan om meer inzicht te krijgen in de huidige drainage: welk aandeel/ welke type
gronden zijn nu al gedraineerd, hoe diep en met welke onderlinge afstand? Hoe vaak en in welke perioden vindt afvoer plaats via de drains? Deze vragen houden ook nauw verband met de
vraag op welke wijze bestaand gebruik moet worden meegewogen bij het bepalen van de zones. Bij deze inventarisatie dient ook rekening te worden gehouden met potentiële drainageveranderingen voor nieuwe teelten. Met deze gegevens kan een betere modelrandvoorwaarde
worden gegeven om zones mee door te rekenen.
We bevelen tevens aan om, wanneer MIPWA versie 3.0 is opgeleverd, met dit model verschillende scenario’s nader uit te werken. Dit biedt de mogelijkheid om rekening te houden met
reeds aanwezige drainage en met geohydrologische aspecten als anisotropie en demping door
oppervlaktewater in alle windrichtingen.
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Bijlage 1 : Telefonische enquëte beregening (provincie Drenthe)

Samenvatting van de telefoongesprekken:
Het te beregenen areaal betreft meestal relatief kleine percelen van 6-10 ha; 20 ha bollen of
intensieve gewassen is een uitzondering. Bovendien zijn de bodems hier iets rijker aan lutum
en organische stof dan in Brabant en is er dus minder vocht nodig. Het maximale te beregenen
areaal lelie bollen uit 1 put is 20 ha. Voor Tulpen is dit zelfs maar 12 ha. Men werkt eigenlijk
altijd met een beregeningsgift van in het voorjaar rond 10-15mm per keer en in de zomer vaak
20-25 per keer. Er zijn ook boeren die liever iets vaker beregenen en het altijd met 10-15 mm
per keer doen. Gemiddeld komen ze tussen de 80 en de 100 mm per jaar. In een droog jaar
kan dit verdubbelen en bij extreme situaties 2003 was dit zelfs nog ietsje meer. De maximale
beregeningsduur kan oplopen tot circa één week maar hierbij staat de pomp nog wel regelmatig
een paar uur stil wegens het verplaatsen van de haspel; hierbij ga je dan uit van een perceel
van 20ha, wat zeldzaam is. Bij deze beregening wordt er dan ook met een lagere pompcapaciteit beregend. Meestal houdt het in Drenthe bij 48 uur achtereen wel op. Met een haspel wordt
‘s nachts beregend en met een buizensysteem overdag omdat je hier om de 2 uur bij moet.
Voor Tulpen, krokussen en narcissen ligt de piek van beregening vanaf half april tot begin juni.
Voor Lelies ligt de piek in juni en juli en begin augustus.
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Land- en Tuinbouw Organisatie Noord

MEMO

Van:

LTO Noord (R. Visser)

Voor:

Sandra Schunselaar, Marcel Siemonsma en Rinke van Veen

Betreft:

beregening uit grondwater door de reguliere akkerbouw Drenthe

Datum:

11 mei 2015

Deze notitie spitst zich toe op beregening op alles behalve bloembollen, boomteelt en (klein)fruit, pootaardappelen, gras
en mais. Dus de reguliere akkerbouw in Drenthe met de nadruk op een veenkoloniaal bouwplan.
Ik wil de beschouwing beginnen met de randvoorwaarden waarbinnen beregend mag worden. Voor Drenthe zijn dat: 1.
Basisuitgangspunt is beregening uit oppervlaktewater, 2 Indien dat er niet is, dan is grondwater optie, 3. In speciale
gebieden (bv. Drentsche Aa) alleen beregenen uit grondwater voor hoogsalderende gewassen, 4. Akkerbouw regulier
mag alleen tussen 15 juni en 1 september beregenen uit grondwaterput. 5) in het kader van bruinrot mag in delen van
Drenthe ten behoeve van (zetmeel)aardappelen, niet beregend worden uit oppervlaktewater. Dit is in relatie tot N2000
gebieden relevant voor Drentse Aa zuidoost, Bargerveen, Elperstroom, Mantingerzand en een gebied ten zuidoosten
van het Dwingelderveld. (www.NVWA.nl)
Om een zuiver beeld te creëren rond beregening in de reguliere akkerbouw zou je eigenlijk de Drentse akkerbouw
gebieden moeten kennen waar geen oppervlaktewater beschikbaar is en waar beregening met grondwater niet
voorbehouden is aan hoogsalderende gewassen. Afgezien van bruinrot is er bij alle akkerbouwers een voorkeur om
(i.v.b.m. temperatuur en bijvoorbeeld ijzer) te beregenen met oppervlaktewater.
Aansluitend zou de afstand van deze gebieden tot hydrologisch kwetsbare N2000 gebieden in ogenschouw moeten
worden genomen. Als ik voor mij zelf door de oogharen kijk naar het kaartbeeld van N2000 gebieden en de directe
omgeving dan zijn er maar weinig gebieden waar aansluitend aan het N2000 gebied alleen maar sprake is van
akkerbouw. Dit maakt het best moeilijk om een afgewogen uitspraak te doen over de invloed beregening van
akkerbouw op de hydrologie binnen N2000 gebieden.
Het algemene beeld bij een belronde langs een tiental akkerbouwers in Drenthe is dat niemand beregening als hobby
heeft. Voor die bedrijven die daadwerkelijk één of meer beregeningsinstallaties hebben (naar schatting 30% van de
bedrijven), mag je er vanuit gaan dat ze in een extreem droog jaar uit de schuur worden gehaald. De discussie die
vervolgens ontstaat is op welke gewassen worden deze vervolgens ingezet en hoe intensief.
Voor die bedrijven die naast de bieten, granen en zetmeelaardappelen hoogsalderende gewassen hebben (wortelen,
bonen, uien, bollen) zullen deze gewassen als eerste (en misschien wel enige) aandacht krijgen. Wat hierbij verder
een rol kan spelen is het moment van droogte. Het moment van droogte gekoppeld aan het groeistadium van het gewas
bepaald het “rendement” van beregenen en is mede bepalend voor de vraag of en hoe intensief de beregening op een
gewas wordt ingezet.
Een ruwe schatting is dat van die bedrijven die alleen gewassen hebben die horen bij een veenkoloniaal bouwplan
(zetmeelaardappelen, bieten en graan) slechts 30% één (of meer) potentieel inzetbare beregeningshaspel(s) in de
schuur heeft staan. In een droge periode wordt vervolgens afhankelijk van de keuze van de ondernemer en de capaciteit
van zijn installatie een deel van de percelen beregend. De ondernemer maakt hierbij een zakelijke en emotionele keuze.
De laatste 10 jaar is bijvoorbeeld de prijs voor brandstof (eerder rode diesel) verdubbeld, met als gevolg dat
ondernemers langer aarzelen om op gewassen waar twijfel is over de toegevoegde waarde van beregening, te gaan
beregenen. In relatie tot de emotionele component is goed om te noemen dat ondernemers gemiddeld genomen niet blij
worden van het gesleep met materieel en het verplaatsen van installaties en het oplossen van storingen in het holst van
de nacht.
Ten aanzien van gewassen waarop al dan niet wordt beregend, zijn er tegengestelde signalen. Sommigen zien geen
meerwaarde in de beregening van zetmeelaardappelen, anderen weer wel. Hetzelfde geldt (met verschillende
argumenten) uiteindelijk ook voor granen en bieten waarbij in meeste gevallen de keus zal uitvallen richting niet
beregenen.. Bij granen is het sterk afhankelijk van de potentiele extra tonnen productie(dus van het groeistadium van
1

het graan tijdens de droogte) en de prijs. Bij bieten wordt vaak gesteld dat deze planten zelf goed kunnen omgaan met
droogte zonder er schade van te lijden.
Algehele conclusie ten aanzien van beregening van gewassen van een veenkoloniale akkerbouwer is dat in een droge
zomer bij een boer die een beregeningsinstallatie heeft, de focus ligt op het beregenen van zetmeelaardappelen.
Mogelijkheden voor beregening uit grondwaterputten wordt beïnvloed door de beschikbaarheid van geschikt
oppervlaktewater, lokale verboden op gebruik oppervlaktewater ivbm bruinrot en beperking in verband met een
voorbehoud richting hoog salderende gewassen.
In de mix van beschikbaarheid van oppervlaktewater, de beperking van grondwater voor hoogsalderende gewassen en
geschiktheid van oppervlaktewater voor beregening van bepaalde gewassen mag je er vanuit gaan dat ook in een worst
case situatie slechts een beperkt deel van het akkerbouwareaal in een landbouwgebied grenzend aan een N2000gebied bediend zal worden met beregening uit grondwater. Deze benadering leidt er in mijn ogen toe dat in een droge
zomer van het areaal aan zetmeelaardappelen van een gemiddelde akkerbouwer met verspreid liggende percelen en
een beregeningsinstallatie (30%), van zijn/haar areaal aan zetmeelaardappelen slechts een kwart (25%) uit
grondwater zal worden beregend. Het areaal aan bieten en granen van deze ondernemers, dat uit grondwater wordt
beregend, zal nog een stuk lager liggen( denk aan 5 a 10%). Ook al omdat dit altijd uit aanwezig oppervlaktewater kan
plaatsvinden.
LET wel ; je zou moeten inzoomen op gebieden om het beeld scherper te krijgen. Ter illustratie : Genoemde
randvoorwaarden leiden er voor het gehele Drentsche Aa gebied toe dat gelet op het feit dat hier uit putten alleen voor
hoogsalderende gewassen mag worden beregend, zetmeelaardappelen, bieten en granen alleen kunnen worden
beregend uit oppervlaktewater (voor zover toegestaan). Zetmeelaardappelen zullen het in de bruinrotgebieden zonder
beregening moeten doen. In andere gebieden is er volop geschikt oppervlaktewater beschikbaar en is derhalve
beregening uit grondwater niet aan de orde.
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Bijlage 3 : Freatische lekweerstand beregening

Bijlage 3.1. Freatische lekweerstand droge zomersituatie (in dagen). (bron: methodiek NHI
Deelrapport Freatische lekweerstanden, Deltares 2008).
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Bijlage 4 : Gebieden zonder geschikte onttrekkingslaag

Bron: Uitwerking beïnvloedingszones N2000; externe werking drainage en beregening.
Grontmij 2013.
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Bijlage 5 : Beïnvloedingszones in Watervoerend pakket

B5.1. Berekende beïnvloedingszone in diepe watervoerende pakket beregening
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Bijlage 5 : Beïnvloedingszones in Watervoerend pakket (Vervolg 1)

B5.2. Cumulatieve weerstand slechtdoorlatende lagen boven onttrekkinglaag beregening
(bron:REGIS II.1)
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Bijlage 6 : Freatische lekweerstand drainage

B4.1. Freatische lekweerstand eind natte periode (helft tertiair actief) in dagen (bron: NHI).
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Bijlage 7 : REGIS schematisatie
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Bijlage 8 : Formule vertraagd uitzakken freatisch grondwater

Formule vertraagde reactie van de freatische grondwaterstand op
de stijghoogte (bron: Grontmij)

De freatische grondwaterstand reageert vertraagd op een verlaging van de stijghoogte in het
watervoerend pakket. Hier is een benadering voor te geven door aan te nemen dat:
· onder invloed van de verlaging van de stijghoogte de freatische grondwaterstand vertraagd
uitzakt.
· voeding plaats vindt via de drainagemiddelen.
· wegzijging naar het watervoerend pakket plaatsvindt onder invloed van de verlaging van de
stijghoogte. Hierbij wordt uitgegaan dat de verlaging op tijdstap t gedurende de hele periode
0 tot t constant was. Dit leidt tot een overschatting van de verlaging van de freatische
grondwaterstand.
· de snelheid afhankelijk is van de porositeit.
Algemene oplossing:
h (x, t) = φ(x). 1 − e
Met:
hfr (x,t)
φ(x)
p
cdr
cv

.

.

c
c +c

: freatische grondwaterstand op afstand x (m) op tijdstip t (d)
: verlaging van de stijghoogte onder de deklaag (m)
: effectieve porositeit (-)
: drainageweerstand (d)
: weerstand deklaag (d)

De halfwaardetijd is dan af te leiden door:

( ).

( ,)

= 1−e

.

= 0.5

=>

Opmerking: als t -> ∞ dan is h (x) = φ(x).

th

=

.

( )

.

Opmerking2: als er geen drainagemiddelen zijn dan kan voor cdr uitgegaan worden van oneindig. De formule vereenvoudigd dan tot h (x, t) = φ(x). 1 − e
Met als halfwaardetijd: t h

.

= p. c . ln (2)
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Bijlage 9 : Representatieve kD- Drainage

B9.1 Respresentatieve kD schematisatie MET Peeloweerstand (m2/dag)-drainage (gebaseerd
op REGIS v2.1)

B9.1 Respresentatieve kD schematisatie ZONDER Peeloweerstand (m2/dag)-drainage (gebaseerd op REGIS v2.1).
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Bijlage 10 : Beinvloedingszone drainage-effectverspreiding via deklaag

Uitbreiding zone drainage- worst case parameters
Zone drainge-2013

Bijlag 10.1 Beïnvloedingszone drainage- uitgaande van effectverspreiding via deklaag/ondiepe
zandlagen.
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Bijlage 11 : Review Deltares

W.J. de Lange en M.J.M. Kuijper, Deltares Bodem- en Grondwatersystemen, Utrecht, augustus
2015
Deltares heeft op twee manieren bijgedragen aan dit onderzoek.
1 – Allereerst heeft Deltares een review uitgevoerd op het Grontmij-rapport over de berekening
van beïnvloedingszones rond N2000-gebieden in Drenthe, uitgevoerd in 2013 (Schunselaar
1
2
e.a., 2013 ). In de review (Kuijper, e.a., 2015 ) heeft Deltares aangegeven op welke wijze, met
de huidige stand van kennis, de zonering rond natuurgebieden in Drenthe kan worden afgeleid,
met betrekking tot onttrekkingen voor beregening en het intensiveren van de drainage. Deze
aanbevelingen zijn weergegeven in hoofdstuk 1 van het voorliggende rapport. Vervolgens heeft
Grontmij deze aanbevelingen verwerkt in een door Deltares en provincie Drenthe begeleid onderzoek in 2015, en beschreven in het voorliggende rapport. Deze rapportage is door Deltares
opnieuw gereviewd.
2 – Als adviseur heeft Deltares bijgedragen aan het onderzoek door kennisoverdracht over onderwerpen zoals:
· de betekenis van de freatische lekweerstand (zijnde een rekencel-gebonden parameterwaarde);
· de impact van droogvallen van sloten op de vermindering van demping van grondwaterstandsverlaging door beregening of drainage;
· het inbrengen van het begrip “realistische worst-case” voor beleidsmatige onderbouwing;
· de identificatie van de eind-natte periode als maatgevend moment waarop de verandering van de grondwaterstand (en de kwel) moet worden afgerekend.
Deltares heeft daarnaast met Grontmij de door Grontmij ontwikkelde analytische formules (als
variant op de oorspronkelijke Mazure en Hantush formuleringen) gecontroleerd en geanalyseerd op juistheid van de toepassing. De uitkomsten van de berekeningen zijn niet door Deltares gecontroleerd.
In de samenwerking met Grontmij zijn vele grotere en kleinere punten van onderzoek verder
gebracht.
Wij vinden dat dit rapport de stand van kennis weergeeft over zonering rond natuurgebieden in
Drenthe met oog op beregeningsonttrekkingen en drainage-intensivering. De zonering is gebaseerd op een door Grontmij ontwikkelde methode die als doel heeft voor de gehele provincie,
volgens dezelfde (reken)regels te werken. Deltares ziet het gebruik van de afgeleide analytische functies hierin als een inzichtelijke manier om de relaties tussen ingrepen en effecten gebiedsgewijs helder te maken. De berekende zones worden door Deltares gezien als representatief voor een realistische worst-case situatie. Voor beregening kan dit gezien worden als een
zomersituatie waarin de tertiaire drainage (buizen, kleine sloten en greppels) niet langer werkt
en het secundaire drainagesysteem nog voor de helft actief is. Voor drainage kan de realistische worst-case gezien worden als het einde van de natte periode, in het voorjaar, waarin door
verandering in drainage, de hydrologische situatie zal veranderen. Er is daarbij specifiek gekeken naar de aanwezigheid van schijnspiegels en scheidende lagen. In de Hondsrug is door gebruik van de cost-distance-tool sprake van een overschatting van de grootte van de zones voor
drainage.
Deltares doet de aanbeveling om de zones voor beregening na circa vijf jaar te herzien/evalueren. De basis voor de huidig berekende zonering bestaat uit de inventarisatie van
1

Schunselaar, S.S., P.E. Dik en S. Rijpkema (2013) Uitwerking beïnvloedingszones N2000,
externe werking drainage en beregening. Grontmij-rapport 324110/ss, 3 juni 2013, Assen.
2
Kuijper, M.J.M., W.J. de Lange en R.J. Stuurman (2015) Second-opinion uitwerking beïnvloedingszones Natura2000 in de provincie Drenthe. Deltares-rapport 1210772-000-BGS-0006,
Utrecht.
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bestaande beregeningsonttrekkingen zoals beschreven in deze rapportage, en het door de Provincie geschetste beeld dat beleid niet voor de eeuwigheid is, maar na vijf jaar wordt geëvalu3
eerd. De bestaande vergunningsgrens voor beregening van 70 m /d blijft daarbij bovendien gehandhaafd. Deze uitgangspunten hebben geleid tot zones die voor beregeningsonttrekkingen
aanzienlijk beperkter zijn dan voor drainage. Dit maakt de beregeningszones direct toepasbaar.
Indien in een zone rondom de natura-200-gebieden, bijvoorbeeld de in het rapport gehanteerde
3 km, het drainagesysteem wordt aangepast kan dat directe consequenties hebben op de nu
berekende zones voor beregening. Deltares beveel aan om dit in het nog te ontwikkelen beleid
over drainage en beregening op te nemen.
Voor drainage bevelen we aan om verdere inventarisatie van de huidige situatie rond de natuurgebieden uit te voeren, en daaraan de potentiële intensivering / verandering van de drainage te koppelen. Voor veranderingen in kwelgevoelige gebieden wordt aanbevolen om op basis
van veranderingen van verticale potentiaalverschillen over scheidende lagen de effecten op
kwel en wegzijging te kwantificeren.
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