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1 . Inleiding

In mei 1978 werd door het
provinciaal bestuur de nota 'Achter·
gronden en toekomst van het
grondwaterbeleid in Drenthe'
uitgebracht. Hierin werd aangegeven
hoe het provinciale grondwaterplan
moest worden opgesteld. Eind 1979
stelde de hoofdingenieur-direkteur
van de Provinciale Waterstaat de
technische werkgroep grondwaterplan in voor 'het begeleiden van de
Provinciale Waterstaat bij de
technische voorbereiding van het
grondwaterplan'. In 1980 is
daadwerkelijk met deze
voorbereiding begonnen.
Het opstellen van het grondwaterplan
is verdeeld in een zogenaamde
technische fase en een bestuurlijke
fase. Doel hiervan is het hele proces
waarin zowel technische als
bestuurlijke gegevens een rol
spelen doorzichtig te maken. Dit
rapport beschrijft de technische
fase.
Er zijn in de technische fase twee
hoofdvragen van belang: wat zijn de
hydrologische effecten van
grondwaterwinning en wat is de
relatie tussen de hydrologische

2. Een hydrologische beschrijving

van Drenthe

De ondergrond van Drenthe is te
schematiseren tot drie watervoerende pakketten, die plaatselijk
gescheiden kunnen zijn door
weerstandbiedende lagen.
Het onderste pakket (tweede water·
voerende pakket) bestaat uit grove
zanden, bevat zoet water en is
technisch zeer geschikt voor
grondwaterwinning. Het doortaatvermogen (kD-waarde, een maat
voor hoe makkelijk water door de
ondergrond stroomt) loopt van circa
1000 m2/d in het oosten tot
4000 m2/d of meer in het westen en
noorden van de provincie. Boven het
tweede pakket bevindt zich het
ondiepe watervoerende pakket (het
zogenaamde eerste watervoerende
pakket), bestaande uit fijne zanden.
Het doorlaatvermogen van dit
pakket is gering en varieert van
50 - 200 m2/d. Het geheel wordt

effecten en de in-geding-zijnde
belangen.
Op deze vragen is in de technische
fase antwoord gegeven. Hierbij is
onderscheid gemaakt tussen de
grondwaterwinning voor drink- en
industriewatervoorziening en de
grondwaterwinning voor aanvullende
watervoorziening voor de land- en
tuinbouw (beregening).
Als basiseenheid voor het
verzamelen en verwerken van de
technische gegevens J5 gekozen
voor een vierkante kilometer
overeenkomstig het netwerk van de
topografische kaart. Alle informatie
is in dat stramien verzameld,
verwerkt en vastgelegd.
Dit rapport bevat de volgende
hoofdstukken:
2. Een hydrologische beschr;jving
van Drenthe.
3. Het huidige gebrut'k van
grondwater en een raming van de
toekomstige behoefte.
4. De hydrologische gevolgen van
grondwaterwinning.
5. De belangen en relaties bij het
grondwaterbeheer.
6. Integratie van de hydrologische
gevolgen en de belangen.

afgedekt door het zogenaamde
freatische pakket waarin de detail·
ontwateringsmiddelen liggen.
De verticale waterbeweging tussen
de diverse watervoerende pakketten
kan worden belemmerd door
scheidende weerstandbiedende
lagen. Deze hebben op sommige
plaatsen een goede afschermende
werking. 1n dit verband zijn met
name de potklellagen in Noord0 renthe van belang.
De watervoerende pakketten zijn te
beschouwen als het grondwater·
reservoir van de provincie. Dit
reservoir wordt gevoed door de
neerslag. De hoge delen van de
provincie zijn bij uitstek de plaatsen
waar de neerslag wegzijgt naar de
diepere ondergrond. Vanaf de hoge
delen vindt een alzijdige
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ondergrondse afstroming plaats.
Een deel van het grondwater kwelt
op in de beekdalen en stroomt via
het oppervlaktewater af. Deze
kwelgebreden leveren uit het
oogpunt van het natuurlijk milieu
uiterst waardevolle situaties op.
Door grondwaterwinning wordt dit
afstromingsproces plaatselijk
beïnvloed. Een ander deel van het
grondwater stroomt ondergronds
naar andere provincies. Tenslotte
wordt een deel kunstmatig aan de
ondergrond onttrokken voor drinken industriewater en voor
beregening van landbouwgewassen.
Wat de chemische samenstelling van
het grondwater betreft vormt de
samenstelling van de inzijgende
neerslag de eerste faktor van
belang. Verder zijn van invloed het
bodemgebruik, de bodemopbouw en
de verblijftijd van het grondwater in
de bodem.
Het oppervlaktewaterstelsel is te
verdelen in het primaire-,
secundaire- en tertiaire stelsel. Deze
stelsels hebben zowel een functie bi)

3. Het huidige gebruik van
grondwater en een raming van de
toekomstige behoefte

de waterafvoer als bij de wateraanvoer. Dit laatste gebeurt voor het
op peil houden van de kanalen voor
de scheepvaart en voor de
watervoorziening van een deel van
de Drentse cultuurgronden in droge
tijden. Omdat in grote delen van
Drenthe een ondiepe grondwaterstand aanwezig is. is er een vrij
nauwe relatie tussen het
oppervlaktewater en het grondwater.
Zowel kwantitatief als kwalitatief
treedt er over en weer beînvloeding
op.
Een globale waterbalans van
Drenthe zret er als volgt uit :
In:
Neerslag
Wateraanvoer

(mm)
784

7

791

(milj. m3)
2101
20

2121

Sluitpost

Op het ogenblik wordt er voor de
openbare drinkwatervoorziening ca.
55 miljoen m3/j onttrokken. Voor
1995 wordt voor deze sector een
groei verwacht tol ca. 75 miljoen
m3/J., waarvan ca. 10 miljoen
reservecapaciteit Is voor zeer droge
zomers, snelle onverwachte
consumptiegroei en spoelwater·
verbruik.
De laatste jaren is de onttrekking
voor industriewater gedaald tot 15
miljoen m3/ j. Onduidelijk is in
hoeverre de dalende tendens zich
voort zal zetten. Voorzichtigheidshalve is voor 1995 gerekend met 20
miljoen m3/j. Hierin is dan ook

4. Hydrologische gevolgen van
grondwaterwinning

Grondwaterwinning is een
kunstmatige beînvloeding van het
grondwatersysteem. Er wordt
grondwater aan het reservoir
onttrokken met als gevolg een daling
van de grondwaterstand. De grootte
van deze daling is afhankelijk van de

(mm)
Uit:
Evapotranspiratie 425
287
Waterafvoer
Grondwater26
onttrekking
Ondergrondse
11
afvoer
749

(mil). m3)
1139
768
70
30
2007

42 mm= 114 mlj.m3

verdisconteerd een reservering voor
tijdelijke onttrekkingen (bemalingen).
De onttrekking voor beregening is
afhankelijk van de droogtegraad van
de zomer. In 1983 is (voorzover
bekend!) 1,4 miljoen m3 onttrokken.
Op grond van een ontworpen
beregeningsscenario wordt de
toekomstige langjarig gemiddelde
behoefte geraamd op circa 9 miljoen
m3/j. In droge en natte )aren kan de
totale onttrekking hier sterk van
afwijken. Het ontworpen scenario
moet met de nodige voorzichtigheid
gehanteerd worden en vormt een
maximum.

doorlatendheid van de watervoerende pakketten, de weerstand
van weerstandbredende lagen en de
eigenschappen van het oppervlaktewaterstelsel. Deze geohydrologische
gegevens zijn voor de gehele
provincie verzameld per km 2•
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De beînvloeding door een
grondwaterontt rekking hangt ook af
van het onttrekkingsreg lme. Daarom
moet onderscheid worden gemaakt
tussen permanente geconcentreerd e
grondwaterwinn ing (voor drink· en
industriewater) en niet-permanente
diffuse grondwaterwinn ing (voor
beregening).
Voor de eerste categorie Is met
behulp van een stationair
grondwaterstrom ingsmodel voor de
verzadigde zone (STATRECT) en de
techniek van het 'wandelend
pompstation' berekend welke
verlagingen van de voorjaarsgrondwaterstan d zullen optreden als
achtereenvolge ns In het centrum
van elk km 2·vak een (theoretische)
grondwaterwinn ing van 2 miljoen
mJ/j wordt geplaatst. Elk centrum

5. De belangen en relaties bij het
grondwaterbeh eer.

van een km 2-vak wordt hierbij dus
opgevat als een potentiêle win·
locatie. Er is op voorhand geen
gebied uitgezonderd.
De grondwaterontt rekking voor
beregening vindt slechts in enkele
maanden van het jaar plaats en
verschilt van jaar tot jaar in grootte.
afhankelijk van de droogte van de
zomer. Dit geeft een sterk niet·
stationair karakter aan de
onttrekking en aan de hydrologische
gevolgen.
De hydrologische gevolgen ziin
berekend met een niet-stationair
grondwaterstro mingsmodel voor de
verzadigde zone (TRANSRECn. Het
modelgebied beslaat slechts een
deel van Drenthe (de zuid-oost
hoek). Voor dit gebied is uitgerekend
wat de hydrologische gevolgen zijn

Voor het grondwaterplan zijn de
volgende relevante belangen onderscheiden:
a. het landbouwbelang
b. het belang van het natuurliik
milieu
c. het belang van de openbare
drinkwatervoorz iening
d. het belang van de industriewatervoorzieni ng
e. het belang van de watervoorziening voor land· en
tuinbouw bij beregening uit het
grondwater
f. diverse belangen: recreatie,
scheepvaart, landschap en
bosbouw.

Het landbouwbelang:
Cultuurgewasse n hebben voor de
groei water nodig. De neerslag vormt
hiervoor een eerste bron. In de
zomer (het groeiseizoen) overtreft
de vraag (de gewasverdampl ng) het
aanbod van de neerslag. Er wordt
dan aanvullend water uit de grond
opgenomen. De leveringscapaci teit
van de grond is naast bodemfysische eigenschappen voor een
belangrijk deel afhankelijk van de
grondwaterstan d. Indien deze onder
Invloed van een grondwaterwinn ing
daalt, staat minder water ter
beschikking van de gewassen en
treedt in bepaalde jaren droogteschade op.
Voor alle in Drenthe voorkomende
bodemtypen zijn met het model De

aan het eind van de beregeningsperiode, indien onttrokken wordt
volgens een ontworpen beregeningsscenario in een 10% droge zomer.
Tevens is berekend of er een
verlaging van de grondwaterstan d
resteert in het volgende voorjaar, als
de droge zomer gevolgd wordt door
een droge winter.
Aan de hand van de berekeningsresultaten met het wandelend pompstation is naderhand via een
omrekening voor heel Drenthe de
verlaging van de grondwaterstan d
berekend voor het einde van de
beregeningsper iode en een 10%
droge zomer (een zomer, die een
kans van voorkomen heeft van één
keer in de 10 jaar).

Laat relaties bepaald tussen het
opbrengstnivea u en de daling van de
voorjaarsgronctw aterstand.
Uitgegaan is van het bestaande
gemiddelde niveau van de
grondwaterstan d in het voorjaar en
er zijn twee cultuurgewasse n in
beschouwing genomen: gras en
fabrieksaardapp elen. De relaties per
bodemtype zijn tenslotte samengevoegd tot relaties per km 2 -vak.

Het belang van het natuurlijk milieu:
Water is van levensbelang voor plant
en dier, zowel kwantitatief als
kwalitatief. Naast directe zijn er ook
indirecte relaties tussen grondwater,
flora en fauna. De gehele wissel·
werking tussen het grondwaterregime en het natuurlijk milieu is erg
complex, voor een deel nog
onbekend en vaak moeilijk
kwantificeerbaa r.
Voor het grondwaterplan is daarom
volstaan met het aangeven per km 2vak van de kwetsbaarheid van het
natuurlijk milieu voor veranderingen
in de hydrolog~he omstandigheden
in vijf klassen. Hierbij is gebruik
gemaakt van de gegevens van de
Drentse milieukartering.
Het belang van de openbare
drinkwatervoorziening:
Technisch kan in Drenthe overal
grondwater gewonnen worden, toch
zijn er vanuit het belang van de
openbare drinkwatervoorz iening wel
degelijk voorkeuren voor bepaalde
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gebieden aan te geven.
1n overleg met de bedrijfstak is een
kaart gemaakt, die aangeeft waar de
factoren liggen die als
'belemmerend' ervaren worden. Er
zijn drie soorten belemmeringen
onderscheiden: hydrologische (lage
kD-waarde, hoog ijzergehalte en
hoog amoniakgehalte), ruimtelijke
(radiosterrenwacht, militair oefenterrein) en milieu-hygiênische (grote
wegen, spoorwegen, scheepvaartroutes, grotere woonkernen,
vuUstortplaatsen, industrieterreinen
enz.).

Het belang van de industriewatervoorziening:
Bij industriêle vestiging is water
slechts één van de vele faktoren die
maken of een bepaalde plaats voor
een bedrijf aantrekkelijk is of niet.
Het belang van de faktor water zal
zeer sterk van bedrijf tot bedrijf
verschillen. Daarom is volstaan met
het in kaart brengen van de grotere
industrieterreinen en de eventuele
aanwezigheid van oppervlaktewater
als alternatieve bron. Of dit laatste
een werkelijk alternatief is, zal
afhangen van het gebruiksdoel.
Het belang van de watervoorziening
voor land· en tuinbouw bij beregening
uit grondwater:
De relatie tussen het grondwaterbeheer en de beregening is zeer

6. Integratie van de hydrologische
gevolgen en de belangen:

direct. Door beregening kan een
landbouwer vochttekorten
voorkomen en zo een opbrengstderving voorkomen. Voor het In kaart
brengen van de gevolgen zijn
zogenaamde beregeningsrendabe le
gronden geselecteerd, die zo droog
zijn, dat aanschaf van een
beregeningsinstallati e verantwoord
is. Er is vanuttgegaan dat binnen het
huidige gebied dat van oppervlakte·
water kan worden voorzien ook uit
oppervlaktewater beregend zal
worden.

Diverse belangen:
Deze belangen zijn gering van
'omvang' of hebben een onduidelijke
relatie met het waterbeheer.
- Recreatie:
Volstaan is met het in kaart
brengen van de objecten met
amfibische recreatie. De
voorzieningen van deze objecten
kunnen aangetast worden door
grondwaterwin nlng.
- Scheepvaart:
Uit berekeningen blijkt, dat in
droge Jaren de aanvoer van water
om de invloed van een grondwaterwinning te compenseren, slechts
een gering deel vormt van de totaal
aan te voeren hoeveelheid voor
andere doelen, zodat verder van
dit belang wordt afgezien.

De integratie heeft betrekking op
het samenvoegen van de berekende
hydrologische effecten, de
opgestelde relaties tussen de
belangen en de veranderingen van
de hydrologische omstandigheden.
Onderscheid is gemaakt tussen de
drie winningscategorieên :
- openbare drinkwatervoorzienin g
- industriewatervoorzi ening
- beregening uit grondwater.
Opgemerkt zij dat alleen de
belangen landbouw, natuurlijk milieu
en het belang van de desbetreffende
winningscategorie samengevoegd
zijn. Van uitwerking van de 'diverse
belangen' wordt in de technische
fase verder afgezien. Deze komen
eventueel in de bestuurlijke fase
nader aan de orde.

De openbare drinkwatervoorziening:
Met behulp van het zogenaamde

-Bosbouw:
Door grondwaterwinning kan de
vochtvoorziening van bomen
ongunstig worden beînvloed. Ook
kunnen bosopstanden vatbaarder
worden voor ziekten en stormschade en kan de potentiêle
waarde achteruit gaan.
De opbrengst van een hectare bos
kan op± f 250,-/j gesteld worden.
Ten opzichte van de opbrengst van
een hectare grasland is dit een
gering bedrag. Daarom is volstaan
met het aangeven van de bospercelen op kaart en is geen
nadere relatie gezocht tussen dit
belang en de grondwaterstandsdaling. (De natuurwaarden van een
bos zijn reeds meegenomen bij het
belang van het natuurlijk milieu).
- Landschap:
Omdat naar verwachting de
effecten op dit belang sterk zullen
overeenkomen met de effecten op
het natuurlijk milieu is van dit
belang verder afgezien.

wandelende pompstation zijn ±
2700 potentiële winplaatsen door·
.gerekend. De invloed daarvan is
weergegeven in grondwaterstandsverlagingen in de voorjaarssituatie.
Binnen de invloedssfeer wordt per
km 2-vak een verlaging berekend.
Hiervan zijn alleen verlagingen
groter of gelijk aan 2,5 cm in
beschouwing genomen.
De invloedssfeer, die rond elke
potentiêle winplaats is berekend, is
vervolgens voor het landbouwbelang
gecombineerd met de relaties die
per km 2-vak zijn bepaald tussen de
opbrengstderving en de daling van
de grondwaterstand in het voorjaar.
Dit levert voor elke vindplaats een
schadebedrag op (totaal ± 2700
stuks). De reeks schadebedragen is
in negen gelijke klassen (scores)
verdeeld. Deze zijn vervolgens op
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kaart weergegeven in vier groepen:
ruim beneden gemiddeld, beneden
gemiddeld, boven gemiddeld en ruim
boven gemiddeld (kaart 14).
De km 2·vakken met een score ruim
beneden gemiddeld zijn uit het
oogpunt van het landbouwbelang
het meest gunstig om een winplaats
te localiseren.
Voor het belang van het natuurlijk
milieu ts een soortgelijke
handelswijze aangehouden. De
invloedssfeer van elke potentiêle
winning is gekoppeld aan de
kwetsbaarheids score van elk km 2vak daarbinnen. Hierbij is uitgegaan
van de volgende principes:
- een verlaging bij een hoge
kwetsbaarheid is erger dan één bij
een lagere kwetsbaarheid
- een grote verlaging is erger dan
een kleine
- veel vakken beïnvloed (met
dezelfde kwetsbaarheid) is erger
dan weinig bei'nvloede vakken.
Zo is een scorekaart opgesteld, die
met de cijfers 1 t/m 9 aangeeft of er
minder of meer schade wordt
aangebracht. De scorekaart (kaart
15) geeft in vier groepen de scores
weer: ruim beneden gemiddeld,
beneden gemiddeld, boven
gemiddeld en ruim boven gemiddeld.
De km 2-vakken met een score ruim
beneden gemiddeld zijn gezien
vanuit het oogpunt van het natuurlijk
milieu het meest gunstig voor het
localiseren van een grondwaterwinning.

Voor het belang van de openbare
drinkwatervoorz iening zijn de
belemmeringen voorzien van een
score. Gekozen is voor de volgende
indeling:
geen belemmering - score 1
één hydrologische belemmering score 4
twee hydrologische belemmeringen
-score 7
drie hydrologische belemmeringen
-score 8
een ruimtelijke en/of milieuhyglénische belemmering - score 9.
Kaart 16 geeft in de bekende vier
groepen de scores weer.
De industriewatervo orziening:
De km 2 -vakken binnen de industrieterreinen zijn aan de hand van de
score-kaarten, die opgesteld ziin
voor de openbare drinkwatervoorziening, eveneens
geklassificeerd op hun geschiktheid
vanuit het oogpunt van de belangen
landbouw, natuurlijk milieu en
industriewaterv oorz iening.
Kaart 17 geeft de geschiktheid weer
vanuit het landbouwbelang en kaart
18 vanuit het belang van het
natuurlijk milieu. Er is gebruik
gemaakt van drie klassen: meest
aantrekkelijk (1 ), minder
aantrekkelijk (2) en minst
aantrekkelijk (3).
Kaart 19 geeft aan hoe de voorkeur
zou liggen van het belang van de
industriewatervo orz.iening zelf
indien dezelfde criteria
aangehouden worden als bii de
openbare drinkwatervoorz iening.

Beregening uit grondwater:
Beregening uit grondwater brengt
enerzijds baten met zich mee op de
beregende percelen en kan
anderzijds schade teweeg brengen
op de onberegende percelen. De
baten kunnen worden berekend
door het vochttekort, dat opgeheven
wordt uit te drukken in een
opbrengstverme erdering en daar
vervolgens de beregeningskos ten
vanaf te trekken. Kaart 20 geeft dit
aan voor het modelgebied waarvoor
de hydrologische effecten zijn
berekend in een 10% droge zomer.
Met behulp van de uitkomsten van
de berekeningen met het model De
Laat is ook een schatting gemaakt
van de schade (opbrengstdervi ng)
op de onberegende percelen binnen
het modelgebied waar een
grondwaterstan dsverlaging is
berekend. Kaart 21 geeft deze weer.
De conclusie is dat de schade in dit
geval niet opweegt tegen de baten.
Voor de integratie van het belang
van het natuurlijk milieu en de
beregening uit grondwater is
volstaan met het weergeven van de
kwetsbaarheids scores binnen het
gebied met grondwaterstan dsverlagingen van 5 cm of meer (kaart
22). Op het ogenblik bestaat er geen
methode om de gevolgen van extra
grondwaterstan dsdalingen in de
loop van de zomer beter te
benaderen.

l.nleiding
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Eind 1979 stelde de hoofdingenieur-direkteur van de
provinciale waterstaat de technische
werkgroep grondwaterplan in, om
zijn dienst bij de technische
voorbereiding van het
grondwaterplan te begeleiden. In de
werkgroep hadden
vertegenwoordigers zitting van
diensten, die in Drenthe betrokken
zijn bij het waterbeheer: Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening (thans Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne), Landinrichtingsdienst,
Provinciale Direktie voor de
Bedrijfsontwikkeling (thans Direktie
Landbouw en Voedselvoorziening in
Drenthe), Drentse Waterschapsbond,
N.V. Waterleidingmaatschappij
'Drenthe', Provinciale Planologische
Dienst, Provinciale Griffie en
Provinciale Waterstaat. In bijlage 1
worden de vertegenwoordigers
genoemd.
De technische voorbereiding heeft
voor een groot deel bestaan uit het
verzamelen, bewerken en
interpreteren van technische
gegevens. Hierbij is gekozen voor
middelen, ordenen en presenteren
per vierkante kilometer, uitgaande
van het netwerk van de topografische
kaart. Dit netwerk heeft de gegevensverzamelingen en de berekeningen
gestruktureerd. De meeste
gegevens zijn.in geautomatiseerde
bestanden vastgelegd volgens
ditzelfde stramien. Bij de gegevensverzameling is uitgegaan van
bestaande gegevens.
Voor de technische voorbereiding
zijn twee hoofdvragen van belang
geacht:
-wat zijn de hydrologische effekten
van grondwaterwinning,
- wat is de relatie tussen het
grondwater en de daarbij
betrokken belangen.

Bij het beantwoorden van deze
vragen is onderscheid gemaakt
tussen de verschillende soorten
winningen: grondwaterwinning voor
drink- en industriewatervoorziening
en grondwaterwinning voor
beregening. De eerste kategorie
onttrekt vrjjwel permanent en
geconcentreerd op een klein gebied.
De tweede kategorie onttrekt in de
loop der jaren met een steeds
wisselende grootte, over beperkte
perioden en verspreid over een
groot aantal lokaties. Omdat deze
onttrekkingsregimes zo verschillend
zijn, verschillen ook de
hydrologische effekten en is
onderscheid nodig.
Voor het in beeld brengen van de
gevolgen van permanente
geconcentreerde winning is gebruik
gemaakt van de zogenaamde
techniek van het wandelende
pompstation. Hierbij laat men in een
modelgebied een (theoretische)
grondwaterwinning van plaats tot
plaats lopen, waarbij telkens de
gevolgen worden berekend. De
resultaten van deze bewerkingen
zijn vastgelegd in scorekaarten.
Dit geeft de informatie weer in
kompakte vorm. Tevens is het
hiermee mogelijk om ongelijksoortige grootheden (bijvoorbeeld
landbouwopbrengstderving en het
aantasten van natuurlijke vegetaties)
met elkaar te kombineren. Bij de
grondwaterwinning voor beregening
is volstaan met het presenteren van
basisgegevens op de kaart van
Drenthe.
Met nadruk zij vermeld dat in de
technische fase geen werkelijk
beleidsmatige beslissingen
genomen zijn. Uitgangspunten die
hierop lijken zijn ofwel zeer voor de
hand liggend op expliciet tijdens de
werkzaamheden ter sanctionering

voorgedragen aan de bestuurlijke
weeggroep.
1n september 1984 bracht de
technische werkgroep grondwaterplan haar eindrapport (2 delen) in
een voorlopige uitgave uit aan de
hoofdingenieur-direkteur van de
provinciale waterstaat. In oktober
1984 is de rapportage door de
provinciale watercommissie
besproken.

Deze technische toelichting bij het
grondwaterplan vormt deel 1 van het
eindrapport van de technische
werkgroep. Deel 2 is afzonderlijk
uitgebracht.
Er is naar gestreefd om de
technische toelichting leesbaar te
doen zijn voor geïnteresseerde nietdeskundigen.
Deel 2 van het eindrapport van de
technische werkgroep geeft een
gedetailleerder en diepgaander
beschrijving van sommige
onderwerpen uit deze technische
toelichting.
De indeling van de technische
toelichting is verder als volgt:
- een hydrologische beschrijving van
Drenthe (hoofdstuk 2),
- het huidig gebruik van grondwater
en een raming van de toekomstige
behoefte (hoofdstuk 3),
- de hydrologische gevolgen van
grondwaterwinning (hoofdstuk 4),
- de belangen en relaties die
betrokken zijn bij het grondwater
(hoofdstuk 5),
- de integratie van de hydrologische
gevolgen en de belangen
(hoofdstuk 6).

Hydrologische beschrijving van de
provincie Drenthe
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Tot de belangrijkste voorwaarden
voor het leven op aarde behoort
water. Zonder doorlopende
beschikbaarheid van deze grondstof
is geen leven mogelijk.
Het leven op land is afhankelijk van
natuurlijke zoetwaterreservoirs, die
zijn ontstaan en in stand worden
gehouden door een omvangrijk
proces, de zogenaamde kringloop
van het water. Het op het land
aanwezige water is door verdamping
afkomstig van zeeën en oceanen.
Een gedeelte van de waterdamp
wordt door de wind meegevoerd
naar het vaste land waar het in de

2.1. De geohydrologische
opbouw van Drenthe

De hydrologie houdt zich bezig met
deze kringloop van het water, zowel
kwalitatief als kwantitatief.
Grondwaterstroming is één van de
schakels van deze kringloop. 1n
Drenthe is het, door ligging en
opbouw van het gebied, één van de
belangrijkste schakels. De provincie

grenst namelijk nergens aan een
zee, kent geen grote doorgaande
rivieren en ontvangt nagenoeg geen
water van buitenaf. In dit hoofdstuk
wordt een globale hydrologische
beschrijving van Drenthe gegeven.
Achtereenvolgens komen aan de
orde:
- de geohydrologische
(2.1.)
opbouw
(2.2.)
-de grondwaterstroming
- de waterhuishoudkundige
(2.3.)
infrastructuur
- de beïnvloeding door de
(2.4.)
mens
- een globale waterbalans
(2.5.).

Onder heel Drenthe worden op
wisselende diepte kleilagen (Tertiair)
aangetroffen, die nagenoeg
ondoorlatend zijn. Voor het
grondwaterstromingssysteem dat
voor het waterbeheer van belang is,
zijn deze kleien als basis te
beschouwen. De bovenkant van
deze kleilagen ligt in het zuidoosten
rond de 100 m. - m.v. en helt naar
het noorden en westen af tot zo'n
200 m - m. v. (fit. 61).

watervoerende pakket, dat
technisch gezien zeer geschikt is
voor grondwaterwinning: het
doorlaatvermogen is groot
(gemiddeld 2000- 4000 m2/d) en
het grondwater is zoet. De
bovenkant van dit pakket ligt
gemiddeld tussen 30 tot 50 m. - m.v.,
terwijl de ligging van de onderkant
tussen 50 tot 120 m. - m.v. is.
Plaatselijk kunnen deze
begrenzingen sterk afwijken.

Boven deze kleilagen ligt een
watervoerend zandpakket met
wisselende opbouw. Het onderste
gedeelte bestaat veelal uit zandige
kleien of kleiige zanden van de
Formaties van Scheemda,
Oosterhout en Breda (Tertiair). Deze
lagen zijn zo slechtdoorlatend, dat
ze nauwelijks bijdragen aan de
doorlatendheid van het totale
zandpakket. Ze zijn te beschouwen
als overgangslagen tussen de echte
watervoerende pakketten en de
ondoorlatende basis. Plaatselijk
kunnen bovengenoemde formaties
echter grof ontwikkeld zijn (fit 61,

Boven dit grove pakket komen
afdekkende fijnere zandlagen voor,
in hoofdzaak behorend tot de
Formaties van Peelo en Eindhoven,
waaronder of waàrin zich plaatselijk
klei-afzettingen bevinden. Deze kleiafzettingen kunnen beschouwd
worden als zgn. weerstandbiedende
lagen tussen het grove watervoerende pakket en de bovenliggende fijne zanden (figuur 2.1.). Ze
werken belemmerend op de
vertikale waterbeweging. Als
aaneengesloten klei-afzettingen van
meer dan lokale betekenis komen in
Drenthe voor: klei van de
Eemformatie, klei van het
'Cromeriëncomplex' (Cromerklei) en
klei van de Formatie van Peelo
(onder andere potklei). Vooral de
potklei is van grote invloed op de
grondwaterstroming. Deze klei kan
plaatselijk zeer dik en praktisch
ondoorlatend zijn. Er vindt dan
nauwelijks stroming plaats tussen
het diepe grove watervoerende

vorm van neerslag op het landoppervlak valt. Een deel van dit
neerslagwater dringt in de grond,
doorstroomt een tijd lang de grond
om uiteindelijk via beken, rivieren en
meren terug te stromen naar zee en
oceaan.

kaart 24-31).

Het zandpakket (Kwartair) dat rust
op bovengenoemde lagen bestaat in
het onderste gedeelte uit grove tot
zeer grove zandlagen van de
Formaties Harderwijk, Enschede en
Urk (niet alle formaties komen overal
voor). De zanden van deze formaties
vormen het zogenaamde diepe
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Figuur 2. 1.
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Figuur2.2.
Schematische opbouw van de ondergrond
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pakket en het bovenliggende
watervoerende pakket. Dit maakt
dat een grondwaterwinning daar ter
plaatse weinig invloed op de
grondwaterstand heeft, terwijl
verontreinigingen vanaf het
maaiveld niet doordringen tot
diepere lagen. Omdat er nog al eens
gaten in de potklei gekonstateerd
zijn, kan niet te absoluut op deze
'voordelen' worden gerekend.
In de ondiepe ondergrond (enkele
meters beneden het maaiveld)
worden in grote delen van Drenthe
aan de bovenkant van het fijne
zandpakket keileemafzettingen
aangetroffen, behorend tot de
Formatie van Drenthe. Hoewel
keileem op zich zeer slecht
doorlatend is, kan door het
voorkomen van zandbanen in de
keileem, door zandige ontwikkeling
en door sterk wisselende dikten niet
altijd gesproken worden van een
weerstandbiedende laag van grote
betekenis. De eigenschappen en

Figuur2.3.
Ligging van de grondwaterspiegel in een
doorsnede van de provincie, met schijnspiegel

invloed op de grondwaterstroming
variëren zeer sterk van plaats tot
plaats. 1n de beekdalen, waar de
keileem veelal geërodeerd is,
worden soms beekleemlagen
(Formatie van Singraven) en veenafzettingen (Holoceen) aangetroffen.
Deze lagen kunnen plaatselijk op de
vertikale grondwaterstroming van
invloed zijn.
Tenslotte is Drenthe afgedekt met
een dunne laag fijne zanden van de
Formatie van Twente.
Omdat de opbouw van de ondergrond onder geheel Drenthe vrij
uniform is, kan de provincie voor het
grondwaterplan geohydrologisch als
één plangebied worden beschouwd,
met een geohydrologische
schematisering zoals in figuur 2.2.
getekend is.
Bovenstaande schematisering ligt
ten grondslag aan de berekeningen
die voor het grondwaterplan verricht
zijn.

Er is éen gebied in Drenthe waar van
een afwijkende opbouw sprake is
namelijk ten zuiden en oosten van
Hoogeveen. Hier is sprake van een
duidelijk scheidende kleilaag in het
grove watervoerende pakket.
Plaatselijk is hier een derde
watervoerend pakket te onder·
scheiden, dat technisch gezien
geschikt is voor grondwaterwinning.
De scheidende kleilaag (10 tot 15 m.
dik), waarvan de bovenzijde ligt op
60 tot 80 m. - m.v., is een equivalent
van de kleilagen van de Formatie
van Tegelen en wordt wel Tegelenklei
genoemd doch behoort tot de
Formatie van Harderwijk.
Voor een gedetailleerde beschrijving
van de geohydrologie wordt
verwezen naar lit. 61.
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Figuur 2.4.
Globale isohypsenkaart van het diepe
watervoerende pakket
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2.2. De grondwaterstroming

Het grondwaterreservoir in Drenthe
ontvangt nagenoeg al zijn voeding
(aanvulling) van de neerslag.
De neerslag infiltreert voor een
groot deel in de grond en vult zo het
grondwater aan. De 'bovenzijde' van
het grondwaterreservoir, de
grondwaterspiegel, wordt in grote
delen van de provincie op geringe
diepte (0 tot 2 m. m.v.)
aangetroffen. Slechts op de hoge
ruggen (Hondsrug, rug van Sleen) en
de Havelterberg is sprake van een
diepe grondwaterstand, waarbij
soms boven de grondwaterspiegel
liggende schijnspiegels kunnen
voorkomen als gevolg van ondiepe
weerstandbiedende lagen (figuur
2.3.).

De grondwaterspiegel is onderhevig
aan seizoenfluctuaties. In de winter
wordt het grondwaterreservoir
aangevuld door de neerslag, zodat
het niveau stijgt. Bij een te grote
stijging wordt het overschot via het
waterlopenstelsel afgevoerd. In de
zomer overtreft de verdamping de
neerslag zodat het reservoir water
verliest en het niveau zakt De
grondwaterspiegel is in de winter
dan ook hoog, zakt in de zomer en
keert in de winter weer naar het
oude niveau terug.
In Drenthe geldt bij uitstek het
plateau met de hoge ruggen als
infiltratiegebied met als centrum het
Ellertsveld bij Schoonoord. Door het
ontbreken van slechtdoorlatende
lagen en door de hoogteligging van
het terrein vormt zich hier een
relatief hooggelegen grondwaterniveau door infiltrerende neerslag.
Vanaf dit hoge niveau vindt via het
grove watervoerende pakket een
bijna radiale ondergrondse
afstroming plaats naar lager gelegen
delen van de provincie (figuur 2.4.).
Een deel van het grondwater komt
binnen de provincie in de
zogenaamde kwelgebieden weer
aan de oppervlakte en stroomt via
waterlopen, beken en kanalen af.
Vooral de beekdalen zijn de plaatsen
waar het grondwater opkwelt.
Een relatief klein deel van het
geïnfiltreerde neerslagwater stroomt
ondergronds over de provinciegrenzen naar andere provincies.
Tenslotte wordt door grondwaterwinning op kunstmatige wijze een
deel van het grondwater aan het

ondergrondse afstromîngsproces
onttrokken.
Naast het geschetste grootschalige
afstromingsproces komt dit proces
ook op kleinere schaal voor. Overal
waar gebieden relatief hoog liggen
kunnen hooggelegen grondwaterniveau's voorkomen, van waaraf
diepe of ondiepe afstroming plaats
vindt naar lagere delen (figuur 2.3.).
De neerslag bevat bepaalde stoffen.
Tijdens de stroming door de
ondergrond staat het geïnfiltreerde
neerslagwater in contact met het
grondmassiet. Hierdoor kunnen
stoffen uit de ondergrond in
oplossing gaan en stoffen uit het
grondwater verwijderd worden. De
samenstelling van het water
verandert hierdoor. De uiteindelijke
samenstelling is afhankelijk van de
samenstelling van de infiltrerende
neerslag, de verblijftijd van het water
in de grond en de eigenschappen
van het doorstroomde grondmassief.
Er kunnen zo meerdere grondwatersoorten ontstaan, afhankelijk van de
weg die het water door de grond
afgelegd heeft. Dit is van belang voor
die plaatsen waar meerdere
watersoorten elkaar kunnen treffen
(veelal kwelgebieden, figuur 2.5.). Al
naar gelang de intensiteit van een
grondwaterstroom kunnen op die
plaatsen zowel in ruimte als tijd
verschillende grondwatersamenstellingen ontstaan, die tot
uitdrukking kunnen komen in
variaties van natuurlijke vegetaties.
Een wijziging in kwantiteit zowel als
in samenstelling van een van de
grondwaterstromen kan gevolgen
hebben voor het voortbestaan van
bepaalde natuurlijke vegetaties.
Een factor, die van belang is voor de
grondwaterstroming, is de
aanwezigheid van weerstandbiedende lagen. Vaak komen deze
lagen voor als scheiding tussen
watervoerende pakketten. Indien de
doorlatendheid van de scheidingslaag gering is (de weerstand is dan
hoog) heeft een ingreep in het ene
watervoerende pakket nauwelijks
invloed op het andere. Ze vormen
een goede barrière voor vertikale
stroming.
In Drenthe hebben bepaalde
kleilagen van de Formatie van Peelo
deze eigenschap (potklei). Ze
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Figuur2.5.
Ontmoeting van diverse grondwaterstromen

vormen de scheiding tussen het
eerste en tweede watervoerende
pakket (figuur 2. 1.) en zijn zeer
slecht doorlatend. 1ndien onder deze
potkleilagen grondwater gewonnen
wordt is de invloed op de
grondwaterstand gering. Dat
betekent, dat de gebieden waar
deze kleilagen met voldoende dikte
voorkomen aantrekkelijk kunnen
zijn voor grondwaterwinning. Omdat
echter plaatselijk gaten in deze

kleilagen zijn gevonden, kan een
conclusie in deze zin pas worden
getrokken indien de kleilaag goed in
kaart is gebracht. Naast deze
kleilagen komen nog wel meer
weerstandbiedende lagen voor doch
de afschermende werking daarvan is
over het algemeen veel geringer.
Een aparte zaak vormt de
zogenaamde Tegelenklei ten zuiden
van Hoogeveen. Deze kleilaag ligt
op 60-80 m. diepte en heeft een

hoge weerstand. Daaronder bevindt
zich een watervoerend pakket dat
gedeeltelijk geschikt is voor
waterwinning. Deze situatie zal bij
de afweging van geschiktheid van
gebieden verder aan de orde
komen.

2.3. De grondwaterkwaliteit

De tijd, die een waterdeeltje in de
bodem verblijft is afhankelijk van het
grondwaterstromingssysteem,
waarvan dat waterdeeltje deel
uitmaakt. De verblijftijd in een lokaal
systeem is relatief kort (weken,
màanden); in een regionaal systeem
is de. verblijftijd relatief lang
(honderden; duizenden jaren).
Tijdens het verblijf in de bodem
wordt de chemische samenstelling
van het grondwater door fysische,
chemische en mikrobiologische
processen beïnvloed. Verreweg de
belangrijkste voedingsbron van het
grondwater is de neerslag. De
chemische samenstelling van de
neerslag is derhalve in belangrijke
mate bepalend voor die van het
grondwater in de ondiepe
ondergrond. In gebieden met kwel
zal de invloed van de neerslag op de
chemise.he samenstelling van het
diepere grondwater beperkt zijn; in
gebieden met weg-zijging zal deze
invloed zich echter veel dieper uitstrekken. Twee andere faktoren die
van invloed zijn op de samenstelling
van het grondwater zijn het
bodemgebruik en de bodemopbouw
van de ondiepe ondergrond. Daarna

treden nog slechts veranderingen op
door menging en interakties met
dieper gelegen watervoerende en
slechtdoörlatende lagen.
De bodem heeft, vanwege de eerder
genoemde processen, een
bufferende werking op de
samenstelling van het grondwater;
pieken worden hierdoor afgevlakt.
Het gebruik van de bodem kan de
chemische samenstelling van de
inzijgende neerslag dus in
belangrijke mate veranderen. 1n het
geval dat er sprake is van een
verontreiniging van de bodem kan
dit een negatief effekt hebben op de
kwaliteit van het grondwater. Een
dergelijke verontreiniging kan zeer
plaatselijk (autosloopterrein, vuilstortplaats, mestdumping) of op
grote schaal (gebruik van mest of
bestrijdingsmiddelen) aanwezig zijn.
In het eerste geval is er sprake van
puntbronnen; in het tweede geval
gaat het om diffuse bronnen van
verontreiniging. Tot de kategorie
puntbronnen moeten ook worden
gerekend verontreinigingen ontstaan
door kalamiteiten.
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Verontreinigde stoffen worden via
het grondwater over grote afstanden
(maar zeer langzaam) getransporteerd. Vanwege de inhomogeniteiten
in de bodem en de fysische,
chemische en mikrobiologische
processen, die daarin plaats hebben
is het uitermate moeilijk uitsluitsel te
geven over de verspreiding van
verontreiniging. Het is reeds moeilijk
de bestaande verdeling van de
chemische samenstelling vast te
leggen. Toch is dit noodzakelijk om
ook maar iets te kunnen zeggen
over een verspreiding in de
toekomst en de daarmee verbonden
risiko's.
De huidige situatie dient derhalve zo
goed mogelijk in kaart te worden
gebracht. Enerzijds om de risiko's in
te kunnen schatten, anderzijds om
de oorzaken van reeds aanwezige
verontreinigingen op te sporen en
daar waar mogelijk is maatregelen te
nemen ter beperking van een
verdere verontreiniging van de
bodem.
1n het kader van een geohydro·
chemische kartering zijn de
afgelopen twee jaar grote aantallen
analyses verzameld en in een
geautomatiseerd bestand gebracht.
Ten aanzien van de
geïnventariseerde analyse dient het
volgende te worden gesteld:
a) de analyses zijn van verschillende
ouderdom
b) lang niet alle analysestaten
vormen een 'volledig' pakket
c) er is geanalyseerd door diverse
laboratoria
d) de analysetechnieken zijn in de
loop van de eeuw aanzienlijk
verbeterd.

Hieruit moet worden gekonkludeerd,
dat aan oudere analyseresultaten,
tenminste wat een aantal
komponenten betreft, beperkte
waarde moeten worden toegekend.
De nadruk bij de geohydrochemische kartering ligt op de
anorganische makroparameters.
Hiertoe behoren zowel stoffen, die in
de bodem van nature aanwezig zijn
en in het grondwater worden
opgelost, als stoffen, die op
kunstmatige wijze in of op de bodem
zijn gebracht en daarna uitspoelen.
Behalve de anorganische makroparameters worden een aantal
algemene parameters bepaald en
enkele specifieke elementen
(metalen), die voor de gebruiksdoeleinden van het grondwater van
belang zijn.
Hieronder staan de verschillende
parameters aangegeven:
- anorganische makroparameters:
kationen
natrium
kalium
calcium
magnesium
ammonium
anionen
chloride
nitriet
nitraat
sulfaat
orthofosfaat
bicarbonaat

Na+
K+
Ca2+
Mg2+
NH!

Cl
NO;
NO;
so;Po;HCO;

- algemene parameters
- geleidingsvermogen
-zuurgraad
- specifieke elementen:
mangaan
ijzer
aluminium

Mn
Fe
Ai

De analysestaten hebben betrekking
op grondwatermonsters, genomen
uit peilbuizen, brandputten, bronnen
en beregeningsputten. Dit houdt in,
dat zowel de filterdieptes, als de
filterlengtes onderling nogal kunnen
verschillen. Zie voor de beschrijving
van de uitgevoerde kaartering en de
resultaten literatuur 68.
Voor het grondwaterplan is uit het
totaal van de beschikbare kaarten
gekozen voor de weergave van
enkele anorganische makroparameters, die verband houden
met een diffuse verontreiniging
(nitraat en cloride); een specifiek
element, die van belang is voor de
waterwinning (ijzer) en enkele
algemene parameters (geleidingsvermogen en hardheid (berekend)}
voor het pakket van NAP -40 tot NAP
-80 m. Daarnaast wordt een nitraatkaart gepresenteerd voor het
pakket boven NAP -40 m. Zie
hiervoor de kaarten 23 t/m 28.

2.4. De waterhuishoudkundige
infrastructuur

Door middel van de waterhuishouding maakt de mens de
hydrologische kringloop dienstbaar
aan de eisen en behoeften van de
samenleving. Een belangrijk

gereedschap hierbij is het
oppervlaktewaterstelsel.

2.4. 1. Het oppervlaktewaterstelsel

Het oppervlaktewater kan worden
onderscheiden in een primair, een
secundair en een tertiair waterlopenstelsel.
Het primaire stelsel wordt in
Drenthe gevormd door de kanalen.
Deze zijn eertijds gegraven voor de

ontsluiting en de ontwatering van de
veengebieden. Thans hebben ze
voor een deel nog een functie als
scheepvaartweg.
Belangrijker is tegenwoordig echter
hun functie bij de waterafvoer naar
en wateraanvoer vanuit het
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IJsselmeer. Voor dit laatste zijn er bij
de diverse sluizen in de verschillende
kanalen gemalen geplaatst.
Momenteel is als vervolg op 'Water
naar Drenthe' (/it. 63) in onderzoek
hoe deze aanvoercapaciteit
uitgebreid kan worden. De
wateraanvoer dient voor het op peil
houden van de kanaalpanden onder
andere voor de scheepvaart, maar
ook voor watervoorziening van een
deel van de Drentse landbouwgronden in.droge perioden. Op het
ogenblik kan ongeveer 30% van de
provincie van oppervlaktewater
worden voorzien. De kanalen
vormen het zogenaamde primaire
stelsel, en zijn in beheer bij rijk,
provincie of waterschappen.

Daarnaast is er het zogenaamde
secundaire stelsel. Dit wordt
gevormd door de hoofdwaterlopen
van de waterschappen, waaronder
de beken.
Dit secundaire stelsel sluit aan op
het primaire stelsel en vormt het
verzamel- en doorvoerstelsel bij
waterafvoer en het distributiestelsel
bij wateraanvoer. Kaart 1geeft de
kanalen en de hoofdwatergangen
weer (respektievelijk het primaireen secundaire stelsel).
Het tertiaire stelsel bestaat uit de
kleinere waterlopen, de perceelsloten en drainagestelsels. Dit
geheel draagt zorg voor de detailontwatering van de aanliggende

gronden en dient voor een deel als
distributiemiddel bij wateraanvoer.
Het aangevoerde water bereikt
uiteindelijk via het tertiaire stelsel de
percelen waar waterbehoefte
bestaat.

Figuur 2.6.
Relatie oppervlaktewater - grondwater

DRAINAGE - AFVOER

2.4.2. De relatie
oppervlaktewater - grondwater

2.5. Beïnvloeding van het
grondwatersysteem door de mens

INFILTRATIE-AANVOER

Via een systeem van stuwen in het
secundaire en tertiaire stelsel wordt
de uitwisseling tussen het
oppervlaktewater en het grondwater
(binnen zekere grenzen) gestuurd.
Door opzetten van het stuwpeil in
het voorjaar wordt de afvoer tegengegaan en een deel van het water,
dat anders zoU-atstromen, in de
grond geconserveerd. Dit gaat
gepaard met een hogere

grondwaterstand. Hoever men hier
mee wil gaan is onderwerp van een
belangenafweging. Het conserveren
van grondwater betekent uiteindelijk,
dat in droge tijden de grondwaterstand minder snel daalt en minder
water van elders aangevoerd
behoeft te worden. Voordeel hiervan
is dat de kosten van wateraanvoer
minder zijn en de hoeveelheid aan te
voeren oppervlaktewater met een uit
het oogpunt van natuurbehoud
minder gunstige samenstelling wordt
beperkt. Anderzijds brengt het
echter extra investeringen in het
secundaire en tertiaire stelsel met
zich mee, meer zorg voor een juist
waterbeheer en soms een
verhoogde kans op te hoge
grondwaterstanden voor de cultuurgronden indien het groeiseizoen nat
is.

Van oudsher wordt het grondwatersysteem al door de mens beïnvloed.
Voor Drenthe zijn de belangrijkste
faktoren: de vervening en de
ontginning, de ontwatering, de
watertoevoer en de grondwaterwinning.

Ten gevolge van de verveningen zljn
grote delen van de veengebieden
afgegraven. De invloed, die het veen
had op het afstromingsproces en de
grondwaterstand, is daarmee
verdwenen, hetgeen zich uit in een
veranderd afvoerpatroon.

1n

het grootste gedeelte van de
provincie komen ondiepe
grondwaterstanden voor. Hierdoor
bestaat er een vrij directe
uitwisseling tussen het grondwater
en het oppervlaktewater. Afhankelijk
van het verschil tussen het
oppervlaktewaterpeil en de grondwaterstand treedt er drainage of
infiltratie· op (figuur 2.6.).
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De ontwatering heeft laag gelegen
gebieden toegankelijk gemaakt voor
bewoning en landbouw. Het gevolg
was echter, dat de hoge
grondwaterstanden verdwenen en
de fluctuatie van de grondwaterstand
soms veranderde. Als gevolg van
ontwatering kan in veengronden
oxydatie, klink en krimp optreden
(zie hoofdstuk 5.2.).
De eisen die de moderne landbouw
aan het waterbeheer stelt, maakt in
droge jaren kunstmatige wateraanvulling van elders noodzakelijk
om opbrengstqervingen te beperken.
Deze watervoorziening betekent
vaak aanvoer van water met een
andere samenstelling dan die van

het aanwezige water. Dit water
wordt veelal tot infiltratie gebracht.
Bij grondwaterwinning wordt op
kunstmatige wijze grondwater aan
de bodem onttrokken. In Drenthe
vindt parktisch alle grondwaterwinning plaats in het grove watervoerende pakket. De gevolgen van
een winning uiten zich in een
verlaging van de grondwaterstijghoogte in dit pakket. De grootte
van de daarmee gepaard gaande
grondwaterstandsdaling is
afhankelijk van het doorlaatvermogen van het watervoerende
pakket en de opbouw respektievelijk
weerstand van de afdekkende lagen

2.6. Globale waterbalans
van Drenthe

Er kan voor Drenthe één waterbalans
opgesteld worden. Omdat
verschillende posten van deze
waterbalans moeilijk te meten of te
berekenen zijn en volstaan moet
worden met een schatting, wordt
gespmken van een globale
waterbalans. Achtereenvolgens
komen de volgende posten aan de
orde:

2.6.1. Neerslag

Op grond van de normalen van het
K.N.M.I. over de jaren 1951 - 1980
kan een gemiddelde neerslag van
784 mm per jaar worden berekend.

2.6.2. Verdamping
(evapotranspiratie)

Het bepalen van een langjarig
gemiddelde werkelijke verdamping
is moeilijk. Op grond van de K.N.M.1.cijfers over 1951-1980 wordt voor
Dedemsvaart een jaargemiddelde
verdamping van open water
berekend van 610 mm en voor Eelde
632 mm. Voor Drenthe wordt
gemiddeld 620 mm aangehouden.
Via gewaskenmerken kan de
verdamping van open water
omgerekend worden naar potentiële
verdamping. Ten aanzien van het
grondgebruik is de verdeling (1983)
als volgt:

en de aanwezigheid van
oppervlaktewater. Kleilagen met een
' grote weerstand hebben een gunstig
effect doordat ze het watertransport
van boven naar beneden
bemoeilijken. Naast een daling van
de grondwaterstand kan
grondwaterwinning ook gepaard
gaan met een verandering van het
afstromingspatroon. Dit kan
gevolgen hebben voor de in
kwelgebieden optredende variaties
in grondwatersamenstelling, de
hoeveelheid kwelwater, de plaats
waar kwel optreedt en uiteindelijk
voor de natuurlijke vegataties.

-neerslag
- verdamping
- afvoer en aanvoer van oppervlaktewater
- grondwateronttrekking
- ondergrondse aan- en afvoer

- 75% bruto cultuurgrond (38% gras
en 37% bouwland)
- 15,5% bos- en natuurgebieden
- 8,5% verhard oppervlak
- 1% open water
Met de gewaskenmerken die voor
dit grondgebruik gehanteerd worden
is een gemiddelde potentiële
verdamping voor geheel Drenthe te
berekenen van 438 mm. Voor de
werkelijke verdamping behoeft dit
cijfer nog enige korrektie.
In Drenthe treedt in het groeiseizoen
bijna altijd wel in meer of mindere
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mate verdampingsreductie op. Met
behulp van gegevens van opbrengstdervingsberekeningen (zie
hoofdstuk 5) is voor het cultuuroppervlak een gemiddeld
vochttekort van 17,5 mm berekend.

Voor geheel Drenthe betekent dit
een verdampingsreduktie van ca. 13
mm, waardoor de werkelijk
optredende gemiddelde verdamping
kan worden geschat op 425 mm.

2.6.3. Afvoer en aanvoer van
oppervlaktewater

Van een aantal beken en grotere
waterlopen in Drenthe worden door
Rijkswaterstaat afvoeren gemeten.
Op grond van de afvoercijfers over
de jaren '77 - '82 is berekend dat de
gemiddelde afvoer van de voor
Drenthe representatief beschouwde
bemeten gebieden op ca. 287 mm/j
gesteld kan worden.
Voor geheel Drenthe is dan de totale
gemiddelde afvoer via het
oppervlaktewater 768 miljoen m3/j.
Het gemiddelde neerslagoverschot

van het station Dedemsvaart is over
de jaren 1977-1982 en over de jaren
1951-1980 nagenoeg gelijk, zodat
geen correctie nodig is voor een
schatting van de gemiddelde afvoer
over de jaren 1951-1980.
De aanvoer van oppervlaktewater
vindt in de zomer plaats. Gerekend
over de jaren 1953- 1981 bedraagt
de gemiddelde aanvoer 20 miljoen
m3/j.

2.6.4. Grondwateronttrekking

Het verloop van de grondwateronttrekking in Drenthe over de loop
der jaren is goed bekend (zie
hoofdstuk 3). De laatste jaren
('80- '83) ligt de totale onttrekking

op gemiddeld 70 miljoen m3/j. Voor
de globale waterbalans is dit cijfer
aangehouden.

2.6.5. Ondergrondse aan· of afvoer

Een deel van het geïnfiltreerde
neerslagwater stroomt ondergronds
af over de provinciegrenzen. Deze
hoeveelheid is in fit. 61 geraamd op
30 miljoen m3/j. Berekeningen aan

de hand van recente isohypsen·
kaarten en kD-waardenkaarten
wijzen op eenzelfde bedrag.

2.6.6. Totale balans·

Voor Drenthe kan nu de volgende
globale waterbalans worden
samengesteld (uitgaande van een
totale oppervlakte van het plangebied van 268.000 ha).

In:
Neerslag
Wateraanvoer

(mm)
784
7

791

Sluitpost

(milj. m3)
2101
20

2121

Uit:
(mm)
Evapotranspiratie 425
Waterafvoer
287
Grondwateronttrekking
26
Ondergrondse
11
afvoer

749

(milj. m3)
1139

768
70

30
2007

42 mm= 114 mlj.m 3
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De sluitpost bedraagt ongeveer 50/o
van het inkomende water. Het is niet
duidelijk waar deze hoeveelheid
ondergebracht moet worden, slechts
de volgende kanttekeningen zijn te
maken:
- de gemiddelden van de balansposten zijn niet helemaal over
dezelfde periode vastgesteld.
- de gemiddelde werkelijke
verdamping is moeilijk te bepalen.

Uit vergelijking van de gehanteerde
cijfers met berekeningsresultaten
van het model Gelgam in het
proefgebied Sleen (fit. 32) blijkt de
geschatte gemiddelde werkelijke
verdamping beslist niet te laag.
Omdat echter het verdampingsvraagstuk nog volop in discussie is,
is een fout in het geraamde
gemiddelde niet onaannemelijk.
- een deel van de grondwater-

onttrekking wordt binnen het
balansgebied geloosd. 1ndien deze
lozing in de bemeten gebieden
plaats vindt, wordt een
hoeveelheid dubbel geteld en
wordt de sluitpost in dit geval
onderschat.
- een grote mate van onzekerheid zit
in de berekende oppervlaktewaterafvoer.

Het huidig gebruik van grondwater en
een raming van de toekomstige
behoefte
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In dit hoofdstuk worden overzichten
gegeven van de huidige en
toekomstige grondwaterbehoeften
van de diverse gebruikers.
Hierbij zijn de volgende gebruiksdoelen onderscheiden:
- openbare drinkwatervoorziening
- industriewatervoorziening en
tijdelijke onttrekkingen
(voornamelijk bemalingen)

- grondwater voor beregening in de
land- en tuinbouw.
Op kaart 2 zijn de bestaande
onttrekkingspunten aangegeven
(situatie 1982), onderscheiden naar
bovenstaande gebruiksdoelen. Tabel
3. 1. geeft een overzicht van de
grondwateronttrekking over de
jaren 1973-1983.

Gebruiksdoelen

Onttrekking in miljoen m3 per jaar
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

1.

43,5 42,9 45,4 47,9 46,2 47,1 48,7 51,2 51,9 54,9 54,7

Tabel 3.1.

Overzicht grondwateronttrekkingen in Drenthe

De raming van de toekomstige
behoefte heeft betrekking op 1995.
Aan het slot van dit hoofdstuk wordt
iets gezegd over alternatieve
bronnen die mogelijkerwijs in een
deel van de toekomstige waterbehoefte kunnen voorzien.

drinkwater

2a. industriewater
2b. tjjdelijke
onttrekkingen
3.

beregening in
land- en tuinbouw

Totaal

27,8 24,6 21,1

20,1

1,4

2,6

0,1

0,1

2,1

0,9

0,6

0,9

0,1

0,8

0,4

0,3

0,1

0,2

0,2

0,9

1,4

2,5

2,1

0,4

0,4

16,7 16,7 17,0 17, 1 16,7 15,2 15,8

74,2 70,0 67,9 71,4 63,4 64,2 67,9 69,4 69,4 71,9 72,0

3.1. Openbare
drinkwatervoorziening

Voor de drinkwaterbehoefte in 1995
zijn cijfers ontleend aan het
(concept)-rapport 'Tweede Tienjarenplan' van de VEWIN (sept. 1983).
Hierbij is onderscheid gemaakt
tussen netto en bruto drinkwater-

Tabe/3.2.

Pomp~tation

Bedrijf

Bruto waterbehoefte in 1995 in miljoen m3 per
jaar

behoefte. De bruto waterbehoefte is
de geraamde netto behoefte
vermeerderd met een noodzakelijk
geachte reserve voor de effecten
van zeer droge zomers, snelle
onverwachte consumptiegroei en
Bruto waterbehoefte in 1995
(= basis voor de behoeftedekking)

Nietap
De Groeve
Zuidlaren
Zeijerveld
Assen
Beilen
Gasselte
Leggelo
Ruinerwold
Zuidwolde
Valtherbos
Noordbargeres
Kruidhaars
De Loo
Hoogeveen
Havelte/Havelterberg
Totaal

WAPROG
WAPROG
WMD
WMD
WMD
WMD
WMD
WMD
WMD
WMD
WMD
WMD
WMD
Coevorden
Hoogeveen
WMO

15
10
1,6
2,5
4,7
3,9
2,5
2,0
1,7
0,9
7,5
5,0
2,0
2,3
6,0
7,0

miljoen m3/j

74,6

miljoen m3/j
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spoelwaterverbruik. Deze reserve
ligt in de orde van grootte van 10 à
20% van de netto waterbehoefte. De
bruto-behoefte vormt de basis voor
de behoefte-dekkingsplannen van
de waterleidingbedrijven. Voor het

totale voorzieningsgebied van alle in
Drenthe gelegen drinkwaterproduktiemiddelen geeft het VEWI Nrapport de volgende prognose voor
1995:
- netto drinkwaterbehoefte

3.2. lndustrlewatervoorziening
en tijdelijke onttrekkingen

Voor het industriewaterverbruik kan
worden opgemerkt, dat momenteel
ca. 70% van het totale industriële
waterverbruik voor koeldoeleinden
wordt benut. De overige 30% is
hoogwaardig verbruik en vereist
veelal een zeer goede kwaliteit.
Het aantal industrieën dat vergunning
heeft voor het onttrekken van
grondwater bedraagt momenteel 36
(situatie 1983}. De laatste jaren
vertonen de industriële verbruiken
over het algemeen een dalende
tendens. Hiervoor is een aantal
oorzaken aan te wijzen, waarvan het
door Gedeputeerde Staten
gevoerde beleid, de saneringsmaatregelen mede ten gevolge van
de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren en de economische
recessie de belangrijkste zijn.

3.3. Grondwater voor beregening
in de land· en tuinbouw

Er is de laatste jaren een duidelijke
toename waarneembaar van het
aantal beregeningsinstallaties. Hoe
deze trend zich zal ontwikkelen is
onzeker. Het voorkomen van droge
jaren kan stimulerend werken,
terwijl een gematigd prijsbeleid voor
landbouwprodukten remmend zal
werken.
Een raming van de toekomstige
grondwaterbehoefte voor
beregening is gemaakt aan de hand
van het zogenaamde beregeningsscenario (hoofdstuk 4.6.).
Er zijn 'beregeningsrendabele
gronden' geselecteerd (zie hiervoor
hoofdstuk 4.6.) op basis van een
.vergelijking van de jaarlijkse meeropbrengsten en de jaarlijkse kosten
van een beregeningsinstallatie.
Grasland is beregeningsrendabel
gesteld bij een langjarig gemiddeld
vochttekort van 60 mm en bouwland
bij 40 mm. Aan de hand van deze
selectiecriteria zijn de beregeningsrendabele gronden in Drenthe
vastgesteld op 11415 ha. Dit komt
neer op 6,8% van de netto cultuuroppervlakte.
De beregeningsgift is afhankelijk van

= 64 miljoen m3
- bruto drinkwaterbehoefte
= 74,6 miljoen m3 •
1n tabel 3.2. zijn de cijfers voor de
bruto waterbehoefte in 1995 per
winplaats aangegeven.

Hoewel niet met zekerheid kan
worden vastgesteld of aangenomen
dat aan deze dalende tendens een
einde is gekomen, is hier ten
behoeve van de meerjarenplanning
voorzichtigheidshalve met enige
stijging rekening gehouden.
De toekomstige grondwaterbehoefte
van de tijdelijke onttrekkingen
(voornamelijk bemaling van bouwputten) is niet afzonderlijk
gekwantificeerd in verband met de
relatief geringe hoeveelheden, die
bovendien jaarlijks sterk variëren
(zie tabel 3.1.).

Samengevoegd met de industriële
waterbehoefte is daarom in totaal
voor de toekomstige behoefte voor
deze twee gebruiksdoelen 20
miljoen m3 per jaar aangehouden.

meerdere factoren, zoals de droogte
van het betreffende groeiseizoen, de
lengte van de droogteperiode en het
vochthoudend vermogen van de
grond.
Als wordt uitgegaan van een
benodigde netto waterbehoefte voor
gras van 60 mm en voor bouwland
van 40 mm, een verliespercentage
van 20%, een verhouding van
beregeningsrendabel grasoppervlak
en beregeningsrendabel bouwland
van 1 : 5 en een overbodige gift van
30 mm, dan wordt langjarig
gemiddeld voor de beregeningsrendabele gronden een bruto gift
van 80 mm berekend.
Voor een 10% droog jaar wordt een
beregeningsgift van 160 mm
berekend met dezelfde gegevens als
voor het langjarig gemiddelde is
aangegeven.
De laatste jaren is in de Provincie
Drenthe voor het bepalen van de (tot
voor kort nog relevante) maximale
vergunningscapaciteit een
beregeningsgift van 225 mm/jaar
gehanteerd.
Om een idee te hebben van wat
langjarig gemiddeld kan worden
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- 25,7 miljoen m3 als maximum
waterbehoefte (beregeni ngsgift
225 mm).
Deze laatste raming moet worden
gezien als een soort reservering
voor extreem droge jaren.

verwacht, maar ook van de behoefte
in meer extreme omstandigheden,
worden voor de toekomstige waterbehoefte voor de beregening in de
land- en tuinbouw daarom de
volgende ramingen gegeven:
- 9, 1 miljoen m3 voor langjarig
gemiddeld (beregeningsgift
80mm)
- 18,2 miljoen m3 voor een 10%
droog jaar (beregeningsgift
160 mm)

van de raming van de toekomstige
waterbehoefte van alle zojuist
genoemde gebruiksdoelen.
Ter vergelijking zijn tevens de

Tabel 3.3.

Gebruiksdoel:

huidige onttrokken hoeveelheden
grondwater vermeld (1983). Bij dit
overzicht is afgezien van een
totaaltelling van deze toekomstige
waterbehoefte omdat de effecten
van de onttrekkingen totaal
verschillend zijn. Dit als gevolg van
verschil in onttrekkingsduur,
onttrekkingsintensiteit en
onttrekkingsgrootte per afzonderlijke
bron.

Tabel 3.3. geeft een totaaloverzicht

Overzicht huidige en toekomstige water·
behoeften in Drenthe in miljoen m3 per jaar

Raming toekomstige

Onttrokken hoeveel·
heid

grondwater

in

grondwaterbehoefte

1983 (in miljoen m3)

1995 (in miljoen m3)

54,7

64 (netto)
7 4,6 (bruto)

15,8 (industrie)
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in

1 . drinkwater·

voorziening

2. industriële water·
voorziening en tijde·

0, 1 (tijdelijke
onttrekkingen)

lijke onttrekkingen

3. watervoorziening
voor beregening in
land· en tuinbouw

3.4. Alternatieve bronnen

9, 1 (langj. gemid.)

1,4

Als alternatief voor de grondwateronttrekkingen voor drink- en
industriewatervoorziening kan in de
Drentse situatie worden gedacht
aan waterwinning uit oppervlaktewater, met of zonder voorraadvorming.
In dit kader zij opgemerkt dat al vele
jaren oppervlaktewater van de
Drentsche Aa voor drinkwatervoorziening voor de stad Groningen
wordt gebruikt.
Een eerste oriênterend onderzoek
naar de mogelijkheden om de
Noord-Drentse beken voor
waterwinning uit oppervlaktewater
te benutten is in 1984 afgerond. De
conclusie is kort samengevat dat al
deze beken zowel kwantitatief als
kwalitatief potentiële bronnen zijn.
Vooruitlopend op deze conclusie is
reeds in de reaktie op het tweede
struktuurschema 'Drink- en industrie-

18,2 (10% droog jaar)

25,7 (max. behoefte)

watervoorziening' gesteld: 'Indien
onderzoekingen van oppervlaktewaterwinning zoals het GroningsDrents bekenprojekt, positieve
gevolgen hebben, valt te overwegen
of soortgelijke onttrekkingen in de
Zuidwest-Drentse en Zuidoost·
Drentse beken niet eveneens zinvol
en gewenst zouden zijn'.
Als tweede mogelijkheid van
waterwinning uit oppervlaktewater
wordt gedacht aan industrieel
gebruik van oppervlaktewater voor
koeldoeleinden enz. waarvoor geen
hoge waterkwaliteit vereist is.
Volledigheidshalve dient hierbij
echter wel te worden vermeld dat
naast voordelen oppervlaktewaterwinning ook duidelijk nadelen heeft.
Eén en ander zal daarom nader
bestuurlijk afgewogen dienen te
worden.

De hydrologische gevolgen
van grondwaterwinning
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4.1 . Algemeen

Figuur 4.1. geeft schematisch de

hoeveel er uit) opgesteld worden
voor het reservoir. Als de invoerpost
niet gelijk is aan de uitvoerpost
betekent het dat er of meer water
inkomt dan er uitgaat of meer water
uitstroomt dan er inkomt. Het
reservoir kan dus meer of minder
gevuld zijn.

hydrologische kringloop aan.
1 n deze kringloop van het water
heeft de mens al vanoudsher
regelend ingegrepen. Door zijn
aktiviteiten kan hij het natuurlijk
proces beïnvloeden en gebruiken.
Grondwaterwinning is als zo'n
ingreep te beschouwen. Het
hydrologische systeem wordt er
door beïnvloed en er treden
veranderingen op. Binnen de
hydrologische kringloop is de grond
als een reservoir te beschouwen dat
gevuld is met water. Van nature
wordt dit reservoir aangevuld door
neerslag en wordt er water van
onttrokken door verdamping en
afvoer via beken en rivieren (zie

Door de wisseling in meteorologische
omstandigheden variëren de posten
op de waterbalans van tijd tot tijd. Dit
betekent, dat ook de inhoud van het
reservoir in de tijd varieert.
De grondwaterstand is een
karakteristiek voor de hoeveelheid
water die het grondwaterreservoir
bevat. Door deze waar te nemen kan
de variatie van deze hoeveelheid
'gemeten' worden. Figuur 4.3. geeft
een voorbeeld van een verloop van
de grondwaterstand in de tijd.

figuur 4.2.).

Ook is het mogelijk om het reservoir
kunstmatig aan te vullen door
infiltratie van oppervlaktewater, wat
echter consequenties voor de
samenstelling van het grondwater
kan hebben. Als elke in- en
uitvoerpost bekend is, kan een
waterbalans (hoeveel gaat er in,

Grondwaterwinning betekent een
extra onttrekking aan het reservoir
en dientengevolge een beïnvloeding
van de hoeveelheid die in het
reservoir geborgen is. Een grondwaterwinning manifesteert zich dan
ook in een daling van de

Figuur4.1 .
Hydrologische kringloop

---

Figuur4.2.
Schema grondwaterreservoir
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Figuur4.3.
Het verloop van de grondwaterstand in de tijd
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grondwaterstand. Doordat er water
via een kunstmatige inrichting
(pompstation) uit het reservoir wordt
gehaald zullen de balansposten
afvoer via beken en kanalen en
infiltratie van oppervlaktewater
worden beïnvloed.
Onder vergelijkbare meteorologische
omstandigheden zal er minder water
afgevoerd worden of een grotere
behoefte aan watertoevoer ontstaan.
Resumerend kan gesteld worden:
grondwaterwinning uit zich in een
daling van de grondwaterstand en
een afname van de afvoer en/of een
toename van de behoefte aan
infiltratie (aanvoer).
Deze kwantitatieve veranderingen in
het hydrologische systeem maken
dat de toestand binnen het systeem
grondig kan wijzigen: stromingspatronen kunnen veranderen en
stromingssnelheden wijzigen. Dit
heeft soms tot gevolg dat de
samenstetnng van het grondwater
· op een bepaalde plaats in het
systeem gaat veranderen. Deze·
verandering is met name van belang
voor het al of niet voortbestaan van

l n het navolgende wordt van de
laatste twee factoren vooreerst
afgezien. De voornaamste reden is,
dat het vaststellen van stromings- en
samenstellingsveranderingen op
een bruikbare schaal, dermate
complex is en zoveel gegevens
vraagt, dat het meenemen hiervan
bij het eerste grondwaterplan niet
mogelijk is.

omdat dit zand grote doorgaande
poriën heeft (goed doorlatend is). 1n
dit geval zal een grondwaterwinning
zich over een groot gebied
manifesteren. Daarentegen zal de
verlaging van de grondwaterstand
juist relatief klein zijn omdat zo'n
groot gebied 'meedoef en omdat
voor het transporteren van het water
weinig drukverschil nodig is (er is
weinig weerstand aanwezig).
Is het reservoir met zeer fijn zand
gevuld dan zal de beïnvloeding voor
wat betreft de uitgestrektheid in
horizontale richting beperkt zijn. Er
zullen echter wel grote grondwaterstandsverlagingen optreden omdat
een klein gebied wordt
aangesproken en omdat er veel
weerstand overwonnen moet worden
om het water door de grond te
transporteren.

Hoe groot de veranderingen in het
hydrologische systeem zijn hangt af
van diverse factoren.
Als eerste is te noemen: de aard van
het reservoir. Als het reservoir
gevuld is met grof zand kan het
water gemakkelijk toestromen

In figuur 4.4. zijn twee extreme
situaties weergegeven. Ze geven
een sterke vereenvoudiging; de
werkelijkheid is meestal veel
ingewikkelder. Bedacht moet
worden dat de grond vaak
opgebouwd is uit verschillende

natuurlijke vegetaties.
Het mechanisme kan aldus
samengevat worden: grondwaterwinning heeft tot gevolg grondwater·
standsverandering, daardoor
veranderen de balansposten afvoer
en toevoer en dientengevolge treedt
wijziging van het stromingspatroon
op, met eventuele gevolgen voor de
samenstelling van het grondwater
op een bepaalde plaats.

Figuur4.4.
Verloop van de grondwaterstand bij winning in
grof en fijn zand
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Figuur4.5.
Verloop van de grondwaterstand bij wel en geen
oppervlaktewater aanwezig
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lagen met wisselende doorlatendheden (zie hoofdstuk 2.1.). Daardoor
is niet eenvoudig te zeggen hoe de
grondwaterstand zal veranderen en
zullen de in figuur 4.4. weergegeven
situaties praktisch nooit voorkomen.
Als tweede factor, waardoor de
grootte van de veranderingen wordt
bepaald, valt te noemen de aard van
het oppervlaktewaterstelsel ('het
voedingssysteem').
Een gevuld oppervlaktewaterstelsel
is als een buffer voor het
grondwaterreservoir te beschouwen.
Bij grondwaterwinning zal het
oppervlaktewater het grondwater
voeden door water af te staan. Dit
betekent, dat in gebieden met een
(dicht) oppervlaktewaterstelsel het
grondwater extra zal worden gevoed
als er gewonnen wordt. Door deze
extra watertoevoer zal het beïnvloede
gebied en de daling van de
grondwaterstand in zo'n situatie

4.2. De geohydrologische
parameters
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kleiner zijn dan in het geval er geen
- de opbouw en de eigenschappen
of een veel minder dicht oppervlaktevan het grondwaterreservoir,
waterstelsel aanwezig is. In figuur
uitgedrukt in doorlaatvermogens
4.5. is dit schematisch aangegeven.
van zandpakketten en weerstanden
De voeding van het grondwater leidt • van klei- en leemlagen. Deze
tot een vermindering van de afvoer
gegevens worden de
via beken en kanalen of een
geohydrologische parameters
vermeerdering van de behoefte aan
genoemd.
aanvoer teneinde de watergangen
- de eigenschappen van het
op het gewenste peil te houden.
oppervlaktewaterstelsel ('het
voedingssysteem') uitgedrukt in de
Als derde factor valt te noemen de
dichtheid van het waterlopenstelsel
grootte van de grondwaterwinning.
en de weerstand die de stroming
Deze factor behoeft verder geen
van het oppervlaktewater naar het
uitleg.
grondwater (of omgekeerd) bepaalt.
Voor het kwantificeren van de
veranderingen in het hydrologische
systeem tengevolge van de
grondwaterwinning, volgt op grond
van voorgaande beschrijving dat
behalve de grootte van de
grondwaterwinning bekend moeten
zijn:

Voor de uiteindelijke bepaling van de
grootte van de hydrologische
effecten dient er een geschikte
berekeningswijze te worden
gekozen.

In hoofdstuk 2.1. is de opbouw van
de ondergrond van Drenthe
beschreven.
Deze bodemopbouw moet ten
behoeve van de berekening van
hydrologische effecten van
grondwaterwinning worden
geschematiseerd tot een stelsel van
watervoerende pakketten met
bijbehorende doorlaatvermogens
(zandlagen die een reservoirfunktie
hebben en gemakkelijk doorstroomd
worden) en weerstandbiedende
lagen met bijbehorende weerstandswaarden (klei· en leemlagen die niet

bijdragen aan de reservoirfunktie
doch wel de grondwateraanvulling
kunnen bemoeilijken). De
schematisering die voor Drenthe is
aangehouden, staat afgebeeld in
figuur4.6.
1n deel 2, hoofdstuk 1 van het
rapport van de technische
werkgroep grondwaterplan staat
beschreven hoe de benodigde
gegevens voor de bodemeigenschappen zijn verzameld.
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Figuur4.6.
Schematische opbouw van de ondergrond
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4.3. De relatie oppervlaktewater
- grondwater

Het overgrote deel van het
oppervlaktewater in Drenthe staat in
relatie met het grondwater. Ofwel
het grondwater stroomt naar het
oppervlaktewater toe om afgevoerd
te worden ofwel het oppervlaktewater infiltreert naar het grondwater.
Afhankelijk van het oppervlaktewaterpeil en het grondwaterpeil
kunnen beide verschijnselen in de
loop van het seizoen in elkaar over
gaan. In figuur 4. 7. zijn beide
mogelijkheden aangegeven.
De stroming tussen het oppervlaktewater en het grondwater is onder
andere afhankelijk van de weerstand
die 'tussen' het oppervlaktewater en
het grondwater zit. Hoe groter de
weerstand, des te moeilijker is de
uitwisseling tussen oppervlaktewater

en grondwater en des te moeilijker
kan het grondwater door het
oppervlaktewater gevoed worden bij
grondwaterwinning.
De weerstand wordt bepaald door
de afmetingen van het oppervlaktewaterstelsel (uitgedrukt in het
contactoppervlak tussen het
oppervlaktewater en de bodem per
eenheid van oppervlakte), de
weerstand van een eventuele
sliblaag op de bodem en de
weerstand van de omhullende
grond.
1n deel 2 van het rapport van de
technische werkgroep grondwaterplan is nader uiteengezet welke
oppervlaktewatergegevens zijn
verzameld en hoe ze gebruikt zijn bij
de berekeningen.

Figuur4.7.
1nfiltratie - resp. afvoersituatie

4.4. Keuze van berekeningswijze
voor permanente
geconcentreerde
grondwaterwinning

Grondwaterwinning vindt plaats voor
verschillende doelen: openbare
drinkwatervoorziening, industriewatervoorziening en watervoorziening voor de land- en
tuinbouw. Beschouwen we de
grondwateronttrekkingen vanuit het
oogpu.nt van de optredende effecten,
dan zijn deze op te splitsen in twee
categorieën:
- Permanente, geconcentreerde
grondwaterwinning: onttrekkingen
voor de openbare drinkwater- en
industriewatervoorziening
- Niet-permanente diffuse grond-

waterwinning: onttrekkingen voor
beregening.
De hydrologische effecten van
diffuse niet-permanente grondwaterwinningen voor beregening zijn
dermate versèhillend van die van de
permanente geconcentreerde
grondwaterwinningen, dat voor
beide geheel andere benaderingen
en berekeningswijzen vereist zijn.
Zo is een belangrijk onderscheid,
dat permanente onttrekkingen
gepaard gaan met een continue
verlaging van de grondwaterstand
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en dat bij niet-permanente
onttrekkingen grondwaterstandsverlagingen pas in de loop van het
groeiseizoen ontstaan en veelal
tijdelijk van aard zijn.
Daarnaast geldt dat de problematiek
van de beregening uit grondwater
een ander karakter heeft dan
onttrekkingen van grondwater voor
bijvoorbeeld de drinkwatervoorziening. In het laatste geval
wordt voor het grondwaterplan
gezocht naar de meest geschikte
gebieden, er is daarbij keus uit
alternatieven. Bij beregening uit
grondwater gaat het niet om een
selectie van gebieden, doch een
afweging tussen de baten van
beregening en de eventuele
gevolgen daarvan. Er is hier geen
mogelijkheid om potentiële grondwateronttrekkingen naar zgn.
geschikte gebieden te verwijzen. De
aandacht wordt in deze paragraaf
gericht op de permanente
geconcentreerde grondwaterwinning.
De aspekten van de niet-permanente
grondwaterwinning worden in
hoofdstuk 4.6. beschreven.
Om de hydrologische effecten van
permanente geconcentreerde
grondwaterwinning te bepalen zijn
berekeningen met een model het
meest geëigende middel; het is
immers ondoenlijk om talrijke
proeven op praktijkschaal te houden.
Besloten is de gegevensverzameling
en het doorrekenen van mogelijke
. winningslocaties volgens een
bepaald stramien te verrichten.
Hiervoor is het km 2-netwerk van de
topografische kaart gekozen.

Van elk km 2-vak zijn de benodigde
geohydrologische parameters en
oppervlaktewatergegevens
geïnventariseerd, waarbij voor elk
gegeven per km 2-vak een
representatieve waarde is bepaald.
Het netwerk van km 2-vakken is ook
gebruikt voor het vastleggen van
mogelijke winlocaties. De
berekeningen zijn verricht met de
methode van het zogenaamde
wandelende pompstation. Het
midden van elk km 2-vak wordt hierbij
opgevat als een mogelijk winlocatie.
Achtereenvolgens wordt in elk km 2vak een door te rekenen winning van
2 miljoen m3/j geplaatst. Deze
onttrekkingsgrootte is gekozen in de
verwachting, dat het bij toekomstige
vergunningaanvragen om deze orde
van grootte zal gaan. Daarnaast
geldt, dat de resultaten bij deze
grootte verantwoord geëxtrapoleerd
kunnen worden zodat ze bruikbaar
zijn voor een reeks van onttrekkingsgrootten.
In Drenthe gaat het dan om± 2700
km 2-vakken, die aldus zijn doorgerekend. Er is begonnen met het
bepalen van de ge.volgen van een
winning in km 2-vak 1. Vervolgens is
de winning doorgeschoven naar vak
2 waarbij eveneens de gevolgen zijn
bepaald. Zo zijn alle ± 2700 km 2vakken van Drenthe doorgerekend
(zie figuur 4.8.).
De berekeningen zijn verricht met
een stationair grondwaterstromingsmodel voor de verzadigde zöne, te
weten een aangepaste versie van
het computerprogramma STATRECT,
van het Rijksinstituut voor Drink-

Figuur4.8.
Nummering km 2 - vakken van het wandelend
pompstation
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watervoorziening, welk instituut ook
de berekeningen heeft uitgevoerd.
1n deel 2 van het rapport van de
technische werkgroep grondwaterplan wordt nader op deze modelberekeningen en de daarbij
gebruikte aannamen ingegaan.
Reeds eerder is opgemerkt dat voor
het grondwaterplan slechts
gerekend wordt met veranderingen
van de grondwaterstand en de aanof afvoer van oppervlaktewater.
Deze veranderingen zijn niet
constant maar wisselen in grootte
onder invloed van de seizoenen.
Voor het grondwaterplan is volstaan
met de veranderingen op één
tijdstip:
- de verandering van de gemiddelde
voorjaarsgrondwaterstand
- de veranderingen van de aan- of
afvoer van het oppervlaktewater
onder gemiddelde voorjaarsomstandigheden.
Enerzijds vloeit deze keuze voort uit
praktische argumenten (financiën,
omvang van het werk, aanwezige
gegevens enzovoorts) anderzijds is
uit onderzoek gebleken dat de
situatie aan het begin van het
groeiseizoen (het seizoen waarin de
gewassen groeien) van groot belang
is voor de vochtvoorziening van de
gewassen. Dit geldt met name voor
de cultuurgewassen. Voor de
natuurlijke vegatatie geldt meer het
eerst genoemde praktische
argument.
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Figuur4.9.

Verlaging grondwaterstand in cm ten gevolge van
een grondwateronttrekking in km 2-vak 26.23,
Q = 2 miljoen m3 /j
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4.5. Resultaten

De modelberekeningen voor de
permanente geconcentreerde grondwaterwinning leveren per winplaats
de volgende resultaten op: km 2vakken waar een grondwaterstandsdaling optreedt met de grootte van
deze daling en de verandering van
de afvoer naar of infiltratie van
oppervlaktewater. De resultaten zijn
in tabellen vastgelegd.

Voor winplaats 1119 (een
ontrekkingspunt) wordt de uitkomst
in tabel 4.1. als voorbeeld weergegeven. Tevens is de verlaging van
de grondwaterstand in figuur 4.9.
uitgezet.
De verlaging is berekend voor het
midden van het km 2-vak.
Aangenomen wordt, dat deze
representatief is voor het gehele
km 2-vak.

Tabel 4.1.

Beïnvlo.ede Verlaging
gr.w.st.
km 2-vakken
kn.pnt
km 2-vak
(cm)

Verlaging

Verlaging grondwaterstand in cm ten gevolge van
een grondwateronttrekking in knooppunt 1119,
Q = 2 miljoen 'm3/j

4.6. De niet-P,érmanente diffuse
grondwaterwinning voor
beregening

1002
1040
1078
1081
1117

26.26
25.25
24.24

1120
1157
1160
1197
1234
1237

27.23
25.22
28.22
26.21
24.20
27.20

27.24
24.23

3
6
5
14
5
17
13
6
8
3
3

Beïnvloede
km 2-vakken

Beïnvloede
km 2-vakken

Verlaging
gr.w.st.

gr.w.st.
kn.pnt km 2-vak (cm)

kn.pnt

km 2-vak

1003
1041

1039
1042

24.25

4

27.25
26.24

6
19

23.23
26.23

3
74

24.22
27.22
25.21
28.21
26.20

6
15
7
4
4

1079
1082
1118
1121
1158
1195
1198
1235

27.26
26.25
25.24

3
7
16

28.24
25.23

6
20

28.23
26.22
24.21
27.21
25.20

7
14
4

Naast de permanente
geconcentreerde grondwaterwinning
vindt tevens grondwaterwinning
plaats ten behoeve van de watervoorziening in de land- en tuinbouw.
Dergelijke grondwateronttrekkingen
vinden niet permanent plaats maar

6
4

1080
1116
1119
1156
1159
1196
1199
1236

(cm)

alleen in tijden met een vochttekort
tijdens het groeiseizoen en verspreid
over een groot aantal locaties.
Voor het bepalen van de
hydrologische gevolgen van deze
niet-permanente diffuse winning is
gekozen voor een niet-stationair
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om aanschaf van een beregeningsgrondwaterstromingsmodel voor de
installatie rendabel te doen zijn. Bij
verzadigde zöne, te weten een
het vaststellen van het criterium of
aangepaste versie van het computerberegening rendabel is, is ook
programma TRANSRECT van het
rekening gehouden met nietRijksinstituut voor Drinkwaterkwantitatieve factoren, zoals: de ,
voorziening. Ook deze modelzekerheid die een beregeningsberekeningen zijn door dit instituut
installatie biedt, en het praktische
Ûitgevoerd. In deel 2 van het rapport
feit dat thans beregening plaatsvan de technische werkgroep
grondwaterplan worden deze
vindt op gronden die als nietberekeningen in detail beschreven.
rendabel berekend zijn. Op grond
Als extra invoergegeven vereisten
van de aangenomen selektiecriteria
deze berekeningen bergingskan worden berekend dat ongeveer
coëfficiênten. Voor het freatische
6,8% van de netto cultuurgrond
pakket zijn deze per km 2-vak
beregeningsrendabel is. Thans kan
bepaald aan de hand van de
ongeveer 1% van de cultuurgrond uit
vochtleverantieberekeningen van de • grondwater worden beregend.
Stichting voor Bodemkartering
Op kaart 3 staan de beregenings(Stiboka), zie hoofdstuk 5 en deel 2
rendabele gronden aangegeven. De
van het rapport van de technische
berekeningen zijn verricht voor een
werkgroep grondwaterplan.
gebied ter grootte van een kwart van
Drenthe (zuid-oost Drenthe). In elk
De onttrekkingsgrootte en -plaats
km 2-vak binnen dit gebied, waar
zijn bepaald aan de hand van een
beregeningsrendabele gronden
liggen, is een onttrekking geplaatst.
zogenaamd beregen i11gsscenario.
Met behulp van de eerder genoemde Doorgerekend is een zogenaamd
Stiboka·berekeningen en gegevens
100/o droge zomer, gevolgd door een
droge winter. Hierbjj zij opgemerkt
over de kosten van beregeningsdat dit een extreme situatie betreft.
installaties zijn zogenaamde
beregeningsrendabele gronden
Een 100/o droge zomer kent een kans
geselecteerd. Hierbij is er vanuit
van voorkomen van eens in de 10
jaar.
gegaan dat beregeniflg uit
grondwater zal plaatsvinden in die
gebieden die in de huidige situatie
De berekeningsresultaten betreffen
niet van oppervlaktewater kunnen
verlagingen van de grondwaterstand
worden voorzien. In de praktijk
en veranderingen van de afvoer naar
betreft dit de gronden buiten het
of infiltratie uit het oppervlaktezogenaamde minimum plangebied
water. De resultaten zijn vastgelegd
van 'Water naar Drenthe'. De
in tabellen en figuren. Kaart 4 geeft
beregeningsrendabele gronden
het verlagingspatroon weer over het
hebben een langjarig gemiddeld
modelgebied.
vochttekort, dat voldoende groot is

Figuur 4.10.
Tijdverlagingslijn van knooppunt 779 (km 2-vak
32.36)

Figuur 4.10. toont het voorbeeld van
een tijd-verlagingslijn die de
verandering van de grondwaterstand
in de tijd weergeeft, van een
willekeurig punt in zuid-oost Drenthe.
Deze verlaging is het gevolg van de
voor beregening noodzakelijke
grondwateronttrekkingen. Het blijkt
dat de grondwaterstand aan het
einde van een droge winter, die volgt
op een 100/o droge zomer (een
situatie die zich statistisch zeer
zelden zal voordoen), weer in zijn
oorspronkelijke stand is teruggekeerd.
Kaart 5 toont een overzicht van de
verlagingen van de grondwaterstand
zoals die zich eenmaal in de 10 jaar
in heel Drenthe kunnen voordoen
als volgens het maximale
beregeningsscenario zou worden
beregend. Deze kaart is voor het
zuid-oostelijk gebied gebaseerd op
exacte berekeningsresultaten terwijl
voor de rest van Drenthe een
afschatting is gemaakt middels
bestaande gegevens. De verlagingen
zijn dan ook meer indicatief dan
exact en hebben een regionale
schaal.

Conclusie uit deze berekeningen is,
dat bij beregening volgens het
beregeningsscenario, eens in de 10
jaar zich aan het eind van een
groeiseizoen verlagingen van 15 à
20 cm kunnen voordoen met op
enkele plaatsen meer dan 20 cm en
dat deze verlagingen aan het einde
van een daarop volgende droge
winter vrijwel geheel verdwenen zijn.
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De belangen en relaties bij het
grondwaterbeheer

32
Dit hoofdstuk geeft weer welke
belangen bij het grondwaterbeheer
onderscheiden zijn en hoe de relatie
tussen het belang en het grondwater is vastgesteld. De benodigde

koppeling van deze relaties met de
hydrologische effecten van grondwaterwinning wordt in hoofdstuk 6
beschreven.

5.1. Keuze van de belangen

Voor het grondwaterplan zijn de
volgende belangen onderscheiden:
a. het landbouwbelang
b. het belang van het natuurlijk
milieu
c. het belang van de openbare
drinkwatervoorziening
d. het belangvan de industriële
watervoorziening
e. het belang van de watervoorziening voor land- en tuinbouw
bij beregening uit het grondwater
f. diverse belangen:
rekreatie
scheepvaart
landschap
bosbouw.
Deze belangen zijn onder te
verdelen in aktieve en passieve
belangen. Een aktief belang heeft
het oogmerk zelf grondwater aan de
bodem te onttrekken met het oog op
een te realiseren doel. Een passief
belang heeft wel een relatie met het
grondwater doch pleegt geen

5.2. Het landbouwbelang

5.2. 1. De relatie landbouw grondwater

Voor de groei van cultuurgewassen
is water nodig. Dit wordt via de
wortels uit de bodem gehaald en
voor het grootste gedeelte door de
bladeren weer aan de atmosfeer
afgestaan (verdamping).
De groei neemt ongeveer begin april
een aanvang. Dit tijdstip hangt
samen met de temperatuurstijging
en de toegenomen hoeveelheid
licht.
Hydrologisch gezien is april de
maand waarin de verdamping (het
watergebruik door de gewassen) de
neerslag gaat overtreffen. Dit
betekent dat de neerslag niet langer
toereikend is; er is een aanvulling
nodig. Deze aanvulling kan geput
worden uit de voorraad grondwater,
die in de bodem aanwezig is. De
grond heeft de eigenschap om water
te transporteren naar de wortels
(capillaire opstijging). Dit transport is

winning. De belangen a, ben f zijn
passief te noemen en zijn benaderd
vanuit het gezichtspunt: welk effect
heeft grondwaterwinning op het
belang. De belangen c, d en e zijn
aktief te noemen en zijn benaderd
vanuit het gezichtspunt: welk doel
wordt gerealiseerd met de grondwaterwinning en welk voordeel ontstaat bij realisering van het doel
en/of welke voorkeur bestaat er ten
aanzien van de plaats van grondwaterwinning.
Bij een belangenafweging gaat het
er om het voordeel of de voorkeur
van een aktief belang af te wegen
tegen de effecten op de passieve
belangen. Als grondwaterwinningen
elkaar gaan beïnvloeden kunnen ze
van aktief passief worden. Dit zal
gaan spelen indien het gaat om
reservering van 'geschikte' gebieden
voor drinkwatervoorziening of voor
industriewatervcoorziening of voor
beregening uit grondwater.

nodig omdat de wortels zich boven
de grondwaterstand bevinden. Daar
er een limiet is aan de hoogte
waarover de grond water kan
transporteren is er ook een limiet
aan de hoeveelheid vocht die het
gewas uit de grond kan halen. De
kans bestaat, dat het gewas in de
loop van de groeiperiode
onvoldoende water aangevoerd
krijgt. Er treedt dan droogteschade
op. De gewasverdamping heeft
namelijk tot gevolg, dat de grondwaterstand gaat zakken. Er wordt
immers meer water uit de bodem
gehaald dan èr in komt (de
verdamping overtreft de neerslag).
Door de daling van de grondwaterstand neemt de afstand tussen het
grondwater en de wortels toe. De
capillaire opstijging kan dan te klein
worden om aan de verdampingsvraag
te voldoen.
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Figuur5.1.
Grondwaterstand aan begin en einde
groeiseizoen

M.V.

Het groeiproces gaat door tot
september/oktober. Ofwel het gewas
wordt dan geoogst ofwel de groei
valt stil door temperatuurdaling en
lichtafname. Aan het eind van de
groeiperiode ligt de grondwaterstand beduidend lager dan aan het
begin.
1nfiguur5. 1. is dit schematisch
aangegeven.
óe grondwaterstand aan het begin
van het groeiseizoen is een maat
voor de vochtinhoud van de grond
(zie hoofdstuk 4). Deze grondwaterstand (voortaan te noemen de
voorjaarsgrondwaterstand) geeft
aan met welke vochtvoorraad de
gewassen het groeiseizoen ingaan.
Grondwaterwinning gaat gepaard
met een dalende grondwaterstand.
Een lagere grondwaterstand
betekent een kleinere vochtvoorraad
en daardoor in bepaalde gevallen
een groter vochttekort.
Het proces van vochtopname,
verdamping en het optreden van een
watertekort is erg complex en van
veel faktoren afhankelijk. Het gehele
proces verloopt van jaar tot jaar en
van plaats tot plaats anders omdat
de omstandigheden nooit gelijk zijn:
- De meteorologische omstandigheden variêren. Het ene groeiseizoen is droger dan het andere.
De verdamping is daardoor in het
ene groeiseizoen hoger dan in het
andere. Er zal dan ook een
variêrende aanvulling vanuit het
grondwater nodig zijn.
- Verder ligt de grondwaterstand aan
het begin van het groeiseizoen niet
elkens op hetzelfde niveau. Als er
een natte winter gepasseerd is zal
de grondwaterstand hoog zijn met

!v

V =VERDAMPING
N NEERSLAG
CAPILLAIRE
OPSTIJGING

een grote vochtvoorraad in de
bodem. Is er daarentegen een
droge winter dan gaat het gewas
het groeiseizoen in met een lage
grondwaterstand en dus een
beperkte vochtvoorraad.
- De bodemeigenschappen variëren
van plaats tot plaats. Niet elk
bodemprofiel bevat evenveel water
en niet elk bodemprofiel
transporteert het water even
gemakkelijk. Daar komt bij dat de
meeste bodemprofielen niet
homogeen zijn; vaak is het een
samenspel van wisselende lagen.
De capillaire eigenschappen
worden soms bepaald door een
dun zeer slecht doorlatend laagje
en kunnen daardoor van profiel tot
profiel sterk verschillen.
Voor een goede berekening van
het vochtleverend vermogen van
de bodem is kennis van de bodemeigenschappen onontbeerlijk.
- De gewassen gedragen zich niet
identiek. Er zijn korte en lange
gewassen. Er zijn gewassen met
een lang en met een kort groeiseizoen (bijv. gras groeit van april
tot en met september, fabrieksaardappelen gemiddeld van mei tot
begin september).
Het ene gewas heeft langere
wortels dan het andere en kan
zodoende meer water uit de grond
opnemen.
Al deze faktoren beïnvloeden de
verdampingsvraag. Een kort gewas
verdampt minder dan een lang
gewas. Een gewas met een kort
groeiseizoen vraagt minder dan
een gewas met een lang groei·
seizoen enz.
- Tenslotte komt daar nog bij dat de
hydrologische omstandigheden
van plaats tot plaats variëren.
Een grasperceel dat geheel door

waterlopen met een beheerst peil
omgeven is zal minder van droogte
te lijden hebben dan een
grasperceel, dat verstoken is van
oppervlaktewater maar verder
hetzelfde bodemprofiel en
voorjaarsgrondwaterstand kent.
Het oppervlaktewater kan het
grondwater voeden en daardoor
voorkomen dat de grondwaterstand te diep weg zakt.
Evenzo zijn er gebieden die onder
invl'oed staan van grondwater&tromingen vanuit hoger gelegen
delen. Ze hebben daardoor het
gehele jaar een toestroming van
water waardoor het grondwater
gevoed wordt. Ook hier wordt
verhinderd dat de grondwaterstand te diep wegzakt. Zo'n gebied
staat onder invloed van 'kwel'.
Figuur 5.2. geeft aan wat de
hydrologische omstandigheden
kunnen betekenen ten aanzien van
de grondwaterstandsdaling in de
loop van het seizoen.
Resumerend zijn de volgende
faktoren te noemen, die de
vochtopname door het gewas
beïnvloeden:
- de meteorologische omstandig~
heden
- de grondwaterstand aan het begin
van het groeiseizoen (voorjaarsgrondwaterstand)
- de bodemeigenschappen
- de gewaseigenschappen
- de hydrologische omstandigheden.
Naast deze directe rol kan het
grondwater ook nog een indirecte
rol spelen. Als in het voorjaar de
grondwaterstand te hoog is, blijft de
grond relatief koud en komt de groei
of ontkieming te langzaam op gang.
Dit kan gepaard gaan met opbrengst-
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VOORJAARSGRONDWATERSTAND
NAJAARSGRONDWATERSTAND

Figuur5.2.
Grondwaterstandsdaling in de loop van het
groeiseizoen
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derving. Evenzo vermindert een te
inspanning, die geleverd moet
hoog grondwaterpeil de bewerkbaarworden om het onderhavige punt
heid van de grond, waardoor niet
mee te nemen, niet opweegt tegen
tijdig gezaaid, bemest of geoogst
de rol die het zal spelen in de
kan worden, wat mogelijk opbrengstuiteindelijke besluitvorming.
derving met zich meebrengt. Een
Een ander aspekt, dat een indirekte
daling van de grondwaterstand ten
rol kan spelen bij grondwatergevolge van een grondwaterwinning
standsdaling, is maaivelddaling van
werkt in deze dan positief. In
veengronden. Hierbij zjjn drie
Drenthe zijn de gebieden, waar dit
' dalingscomponenten te onderlaatste een rol kan spelen, beperkt
scheiden: klink van de ondergrond,
aanwezig. De gebieden, die er zijn,
oxydatie en krimp van de bovengrond. Het is niet duidelijk in
staan voor een deel op de nominatie
hoeverre dit aspekt een wezenljjke
om landbouwkundig verbeterd te
rol speelt.
worden. Het resterende deel is
dusdanig geriflg van omvang dat.de

Besloten is in de technische fase
verder alleen opbrengstderving ten
gevolge van grondwaterstandsverlaging in de beschouwing te
betrekken. Daarom is volstaan met
het aangeven van natte cultuurgronden (kaart 6) en de veengronden (kaart 7) in Drenthe. Deze
kaarten kunnen in de bestuurlijke
afweging wellicht een rol spelen.
Omdat de kaarten gebaseerd zijn op
bodemkundige gegevens, die jaren
geleden zijn gekarteerd hebben ze
geen absolute waarde.

Een grondwaterwinning beïnvloedt
de grondwaterstand (hoofdstuk 4).
Door veranderingen van de grondwaterstand kunnen wijzigingen van
de gewasverdamping en daardoor
van de opbrengst van landbouwgewassen voorkomen. De
veranderingen van de grondwaterstand worden berekend voor een
gemiddelde voorjaarssituatie {par.
4:1.). Om het landbouwbelang daar
aan te koppelen wordt de vraagstelling aldus: bepaal per km 2-vak
een relatie tussen de gemiddelde
verandering van de opbrengst van
de landbouwgewassen aan het eind
van het groeiseizoen en de
verandering van de gemiddelde
voorjaarsgrondwaterstand.

opname uit de grond, en het
eventuele vochttekort. Aan de hand
van praktijkgegevens is het mogelijk
om een berekend vochttekort om te
zetten in een opbrengstderving. Voor
het model zijn de volgende
gegevens nodig:
-de verdampingsvraag van het
gewas (dit is een combinatie van
meteorologische omstandigheden
en de gewaseigenschappen)
- de eigenschappen van de bodem
- de voorjaarsgrondwaterstand
- het verloop van de grondwaterstand over het groeiseizoen (de
hydrologische omstandigheden).

5.2.2. Vraagstelling voor
het grondwaterplan

Om de vochtopname door het gewas
en de veranderingen daarin als de
grondwaterstand daalt te berekenen,
is naast kennis van de faktoren
genoemd aan het eind van par. 5.2. 1.
ook een goede berekeningswijze
nodig.
Voor het grondwaterplan is gebruik
gemaakt van het model 'De Laat'. Dit
model berekent voor het groei·
seizoen van een gewas de water-

1n deel 2, hoofdstuk 4 van het rapport
van de technische werkgroep grondwaterplan wordt ingegaan op de
gehele wijze van gegevens
verzamelen en berekenen. Ook is
daarbij aangegeven hoe de
resultaten per km 2-vak worden
samengevat.
Op deze plaats wordt slechts de
hoofdlijn aangegeven.
Voor de cultuurgewassen is in eerste
instantie gewerkt met twee gewas·
soorten: gras en fabrieks-

35
Figuur5.3.
Opbrengstderving als gevolg van daling van de
gemiddelde grondwaterstand

OPBRENGSTOERVING TENGEVOLGE VAN DALING
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aardappelen. Omdat deze beide
gewassen 75% van de cultuurgrond
beslaan leek dit een verantwoorde
schematisering. Deze twee
gewassen zijn gecombineerd met de
bodemtypen waarop ze groeien en
de hydrologische omstandigheden.
Deze kombinaties van gewas,
bodemtype en hydrologische
omstandigheden (totaal± 750) zijn
door de Stichting voor Bodemkartering (Stiboka) met behulp van
het computermodel De laat doorgerekend op de gevolgen voor
grondwaterstandsdaling (vochttekorten). Vervolgens zijn de
resultaten voor de kombinaties die
tesamen binnen een km 2 -vak
voorkomen samengevoegd.
In een later stadium ontstond alsnog
de behoefte om de vochttekorten
voor de gewassen graan en bieten

eveneens bij de berekeningen te
betrekken.om het werkelijke bouwplan voor Drenthe beter tot
uitdrukking te laten komen.
De vochttekorten voor de
verschillende landbouwgronden zijn
vervolgens omgerekend naar
opbrengstdervingen. Om al Ie km 2•
vakken onderling te kunnen
vergelijken zijn naderhand de
opbrengstdervingen van
aardappelen, granen en bieten
omgerekend naar opbrengstdervingen uitgedrukt in kg. droge
stof gras door middel van de
onderlinge prijsverhoudingen gras,
aardappelen, granen en bieten.
Uiteindelijk is gewerkt met de
volgende resultaten: tabellen per
km 2-vak die aangeven welke
opbrengstdervingen optreden indien

Figuur5.4.
Enkele relaties tussen bodem, grondwater en
plantengroei

de voorjaarsgrondwaterstand stelselmatig daalt met 10, 25, 50, 75, 100,
150, 200 en 300 cm. Deze
opbrengstdervingen worden
uitgedrukt in kilogrammen droge
. stof gras per hectare.
1n grafiekvorm ontstaat dan een
beeld zoals in figuur 5.3. is
aangegeven. Voor elk km 2-vak kan
zo'n grafiek worden opgesteld.
Kaart 8 geeft een indicatie over de
gevoeligheid van de km 2-vakken
voor opbrengstderving bij een daling
van de voorjaarsgrondwaterstand
van 10 cm. In deel 2, hoofdstuk 4 van
het rapport van de technische
· werkgroep grondwaterplan wordt
gedetailleerder op dit onderwerp
ingegaan.
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5.3. Het belang van het
natuurlijk milieu

5.3. 1. De relatie natuurlijk milieu
- grondwater

5.3.2. Vraagstelling voor
het grondwaterplan

Het al dan niet voorkomen van
bepaalde organismen wordt door
een complex van milieufaktoren
bepaald. In grote lijnen kan men
hierbij onderscheid maken in
relaties tussen organismen onderling
(concurrentie, prooi-predator
relaties) en relaties tussen
organismen en het abiotisch milieu
(voedselaanbod, klimaat, waterkwaliteit). 1n het kader van het
grondwaterplan ligt de nadruk op
relaties tussen het natuurlijk milieu
en het grondwater (zie figuur 5.4.).

regulerend werkt op allerlei bodemprocessen en mede daardoor de
voedselrijkdom en de voedselbeschikbaarheid beïnvloedt.
1n

Water is van levensbelang voor plant
en dier. Naast de kwantiteit van het
water is vooral ook de kwaliteit van
het water van belang. Behalve dat
het water van direkt belang is voor
planten en dieren, is het ook van
indirekt belang, doordat het

het kader van het grondwaterplan Drenthe zijn de consequenties
van een grondwateronttrekking voor
het natuurlijk milieu eveneens in de
beschouwing betrokken. Om de
gevolgen van de veranderingen in de
hydrologische omstandigheden voor
het natuurlljk milieu in te kunnen
schatten, is kennis nodig van
oorzaak-gevolg relaties van grondwater, zowel kwalitatief als
kwantitatief, met het natuurlijk
milieu.
Deze relaties zijn complex, voor een
deel nog onbekend en vaak moeiljjk
kwantificeerbaar. Ze zijn daarom
niet eenduidig te formuleren.

Omdat de relaties tussen het
natuurlijk milieu en het grondwater
zo complex en voor een deel
onbekend zijn, is de vraagstelling
globaal geformuleerd: geef per km 2vak een aanduiding van de kwetsbaarheid van het natuurlijk milieu
voor veranderingen in het grondwatersysteem.
Bij de methode om deze kwetsbaarheid te bepalen, is uitgegaan van gegevens die in het kader van de
milieukartering Drenthe zijn verzameld van enkele onderdelen van het
natuurlijk milieu namelijk de vegetatie, de vogels en het abiotisch milieu.
Voor de inschatting-van de kwets=
baarheid van de vegetatie met
betrekking tot veranderingen in het
grondwatersysteem is uitgegaan van
de vegetatiekaart, die via
interpretatie van de inventarisatiegegevens is gemaakt (/it. 52).
Omdat de vegetatie het meest direkt
wordt beïnvloed door veranderingen
in het grondwatersysteem en het
meest nauwkeurig is gekarteerd
zal de vegetatie de meest nauwkeurige indicatie geven van de
kwetsbaarheid van het natuurlijk
milieu. Er zijn vijf kwetsbaarheidsklassen onderscheiden. Aan de hand
van de weidevogelstand (/it. 42) is de
kwetsbaarheid van de vogelbevolking
ingeschat voor veranderingen in het
grondwatersysteem waarbij drie
kwetsbaarheidsklassen zijn onderscheiden.1Doordat organismen niet
overal optimaal kunnen voorkomen,

kunnen ze ook niet overal een juiste
indicatie geven voor de kwetsbaarheid, dat wil zeggen als een
bepaalde indicator niet aanwezig is
wil dat niet zeggen dat er geen
relatie tussen het grondwater en (de
rest van) het natuurlijk milieu is.
Van de fysisch-geografische kaart
van de milieukartering Drenthe (fit.
40) zijn hydrologisch gevoelige
potentieel waardevolle situaties
afgeleid, waarbij eveneens drie
kwetsbaarheidsklassen zijn onderscheiden.
De eindklasse voor de kwetsbaarheid van het natuurlijk milieu voor
veranderingen in het grondwatersysteem, uitgedrukt in een scorecijfer, is afgeleid van deze drie
(deel)scores. Deze eindscore is in
feite tot stand gekomen via een
interpretatie naar beste weten,
waarbij een differentiatie is
verkregen in gebieden die meer of
minder kwetsbaar zijn voor
veranderingen. Indien in de toekomst
betere inzichten ontstaan in de
relaties tussen het hydrologische
systeem en het natuurlijk milieu kan
bijstelling plaats vinden.
De boven beschreven methode is
gebaseerd op de bestaande
gegevens en kennis van zaken. Er
zitten echter dermate veel onzekerheden in, dat nader onderzoek tot
andere resultaten kan leiden. Over
' de aard hiervan gaat 5.3.3. Kaart 9
bevat de kwetsbaarheidsscores voor
geheel Drenthe.
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5.3.3. Kanttekeningen bij de
gekozen methode

Grondwateronttrekking kan aanleiding geven tot veranderingen in
de voorjaarsgrondwaterstand en
kwel. Hierdoor worden allerlei
processen in de bodem beïnvloed,
hetgeen zijn weerslag heeft op
onder andere de vegetatie en de
vogelstand. Bepaalde kwelstromen
kunnen verdwijnen of een andere
baan volgen. Juist de kennis van
deze processen ontbreekt in grote
lijnen. In het kader van de milieukartering is de ruimtelijke verbreiding
(patronen) van onder andere de

vegetatie op een bepaald moment
vastgelegd. Er zijn echter nog veel
leemtes in de kennis van de
indikatiewaarde van soorten en
vegetaties met betrekking tot
processen in relatie met het
hydrologische systeem in de Drentse
situatie. De kwetsbaarheidsbeoordeling op basis van patronen
in de vegetatie met betrekking tot
veranderingen in de processen moet
zodoende met voorzichtigheid
gehanteerd worden.

5.4. Het belang van de
openbare drinkwatervoorziening

Het belang van een veilige en
ononderbroken drinkwatervoorziening wordt algemeen zo
groot geacht - met name vanwege
de direkte relatie met de volksgezondheid -, dat er van wordt
uitgegaan dat deze zal worden
gewaarborgd.
Het waarborgen van de drinkwatervoorziening vanuit het oppervlaktewater is uit kwantitatief en kwalitatief
oogpunt problematischer dan vanuit
grondwater. Er zal dan ook rekening
gehouden moeten worden met
claims op het grondwater.
Hoewel waterleidingtechnisch
gezien de mogelijkheden van grondwaterwinning in ruime mate voorhanden zijn, is deze winning gelet op
de in het geding zijnde overige
belangen, niet zonder problemen.

Tenslotte valt nog te noemen de
aanwezigheid van verontreinigings·
bronnen op of in de bodem, die de
kwaliteit van het drinkwater kunnen
bedreigen. Te denken is aan
gemakkelijk op te trekken zout
water of de aanwezigheid van
vuilstortplaatsen. Ook kan het
mogelijk zijn dat een bepaald gebied
op grond van aanwezige objekten
niet kan voldoen aan de eisen die
voortvloeien uit de bescherming van
waterwingebieden.
Op grond van deze zaken zullen de
waterleidingmaatschappijen een
voorkeur uitspreken voor bepaalde
gebieden.

5.4.1. De relatie openbare
drinkwatervoorziening
- grondwater

Technisch gezien is in Drenthe
overal grondwater te winnen.
Vanuit de drinkwatervoorziening zijn
toch echter duidelijke voorkeuren te
formuleren voor bepaalde winplaatsen.
Algemeen hangen deze voorkeuren
samen met de waterleidingtechnische aspecten van de winning,
zuivering, kwaliteitsbescherming en
distributie van drinkwater. Zo zal
winning in een fijn-zandig pakket
veel meer energie vergen dan in een
grof-zandig pakket.
Ook zal de ene soort grondwater,
vanwege zijn natuurlijke samenstelling, een duurdere zuivering
vereisen dan de andere soort.
Eveneens brengt het transporteren
van drinkwater over grote afstanden
meer kosten met zich mee dan
wanneer een winplaats dicht bij het
voorzieningsgebied is gelegen.

De voorkeuren van waterleidingmaatschappijen voor de plaatskeuze
van wingebieden verschillen niet
alleen met de aard van het bedrijf
(stadsbedrijf of streekbedrijf) maar
verschuiven ook duidelijk in de tijd.
Berustte in de opbouwfase van de
streekwaterleidin·gmaatschappijen
de keuze van de waterwinplaatsen
vooral op bedrijfseconomische
motieven (transportafstanden) thans
ligt de nadruk veel meer op de
inmiddels bekend geworden milieuhygiënische aspecten inclusief
kwaliteitsgegevens en op
bestemming en gebruik van de
gronden. Deze planologische faktor
is van groot belang geworden in
verband met de bescherming van de
waterwingebieden. Vu i!stortplaatsen,
bevolkingsconcentraties, industrieterreinen, grote doorgaande
verkeerswegen enz. zijn in
toenemende mate bedreigingen
gebleken voor een veilige grondwaterwinning.
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5.4.2. De vraagstelling voor
het grondwaterplan

5.5. Het belang van de
industriële watervoorziening

Voor het grondwaterplan is de vraag
als volgt gesteld: geef per km 2-vak
op waterleidingtechnische gronden
aan hoe de voorkeur ligt voor
winning van grondwater ten
behoeve van de openbare drinkwatervoorziening.
Omdat het overgrote deel van
Drenthe behoort tot het concessiegebied van de N.V. Waterleidingmaatschappij 'Drenthe' (W.M.D.) is
aan dit bedrijf gevraagd voor het
eigen concessiegebied deze
voorkeuren aan te geven. De W.M.D.
heeft drie aspecten in ogenschouw
genomen:
-hydrologische belemmeringen
- ruimtelijke belemmeringen
- milieu-hygiënische belemmeringen
Als hydrologische belemmeringen
gelden: een lage kD-waarde, een
hoog ijzergehalte en een hoog
ammoniakgehalte. Als ruimtelijke
belemmeringen gelden: een radiosterrewacht, de militaire oefenterreinen enz. Als milieu-hygiënische

Er zijn industrieën die voor hun
produktieproces afhankelijk zijn van
grote hoeveelheden water ten
behoeve van koel- en/of procesdoeleinden. In veel gevallen wordt in
Drenthe hiervoor grondwater
gewonnen.
Momenteel wordt ongeveer 16
miljoen m3 grondwater per jaar
(1983) gewonnen ten behoeve van
industrieën. Deze hoeveelheid is, na
in de zeventiger jaren tot de helft te
zijn teruggelopen, de laatste jaren
vrijwel stabiel.
Gezien de economische situatie en
de voordelen die de winning van
grondwater biedt (lage zuiveringsen transportkosten) moet in de
toekomst rekening gehouden
worden met aanvragen voor grondwaterwinning voor industriële watervoorziening.
Industriële vestiging is van veel
factoren afhankelijk. RuimtelUk heeft
hierover een brede afweging plaatsgevonden (streekplan, bestemmingsplan). Van deze besluitvorming wordt
voorlopig uitgegaan. Waterwinning
voor industrie is dan ook sterk
plaatsgebonden.

belemmeringen gelden: woonkernen, scheepvaartwegen, grote
doorgaande verkeerswegen, vuilstortplaatsen enz. Slechts indien
deze objecten aan de onderzijde
afgeschermd worden door een zeer
sterk weerstandbiedende laag zijn
ze van geen invloed geacht.
De belemmeringen zijn per categorie
in kaart gebracht, ten aanzien van
de derde categorie geldt dat hierbij
rekening gehouden is met verblijftijden.
De andere concessiegebieden zijn
daarna in overleg met de
desbetreffende maatschappijen op
dezelfde manier in kaart gebracht.
De kaarten 10 en 11 geven het
resultaat voor heel Drenthe. In deel
2 van het rapport van de technische
werkgroep grondwaterplan wordt dit
onderwerp gedetailleerder
beschreven.

Daarnaast zal bij toekomstige
vergunningaanvragen vanuit deze
sector het gebruiksdoel een grote
rol spelen. Er kan binnen de watergebruikende industrieën onderscheid gemaakt worden in
industrieën die afhankelijk zijn van
kwaliteitswater (vergelijkbaar met
drinkwater) en industrieën die lagere
eisen kunnen stellen aan de watersamenstelling. Voor de eerste
categorie moet vooral gedacht
worden aan watergebruik bij het
productieproces zelf, (bijvoorbeeld
in de voedingsindustrie), bij de
tweede categorie vooral aan watergebruik ten behoeve van spoel- en
koeldoeleinden.
Op grond hiervan zal een planmatige
aanpak vanuit het waterbeheer voor
dit belang minder ver doorgevoerd
kunnen worden. De bestuurlijke
afweging zal hier vooral bij de
vergunningverlening plaatsvinden.
Voor het grondwaterplan is volstaan
met het lokaliseren van de industriegebieden. Daarnaast is aangegeven
of oppervlaktewater als vervangende
bron aanwezig is.
Kaart 12 bevat het resultaat.
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5.6. Het belang van de
watervoorziening voor land· en
tuinbouw
5. 6. 1. De relatie watervoorziening
land· en tuinbouw- grondwater

1n de loop der jaren is het aantal
vergunningen voor aanvullende
beregening vanuit het grondwater
ten behoeve van de cultuurgewassen
. toegenomen. De extra droge jaren
· (1976 en 1983) hebben hierbij een
stimulerende werking gehad.
Tabel 5.1. geeft een overzicht van de
groei van het aantal in Drenthe
geregistreerde beregeningg.
installaties, het totale landbouwareaal wat daardoor beregend kan
worden, de totale toegestane
beregeningsgift (op grond van de
vergunningen, gebaseerd op een
maximale beregeningsgift van 225
mm per jaar) en de werkelijk
onttrokken hoeveelheden.
1n /it. 54 zijn prognoses gegeven
voor de te verwachten beregening
uit grondwater. Daaruit blijkt duidelijk
de verwachting dat de beregening
uit grondwater in droge jaren
aanzienlijk zal oplopen.
Op grond hiervan zal dan ook in de
toekomst rekening gehouden

Tabe/5.1.

moeten worden met claims op het
grondwater, zoals reeds in
hoofdstuk 3 is aangegeven. De
omvang daarvan zal niet alleen
afhangen van ontwikkelingen binnen
de bedrijfstak maar ook van het
optreden van droge jaren (zie de
invloed van 1976 en 1983 in de tabel)
en de mogelijkheden van
oppervlaktewatertoevoer.
De relatie tussen het belang van de
watervoorziening voor land- en
tuinbouw en het grondwaterbeheer
is zeer direct. Het grondwater wordt
opgepompt voor beregening van de
landbouwgewassen. Het vochttekort
kan zo grotendeels opgeheven
worden en dientengevolge ook de
opbrengstderving. Of beregening
rendabel is hangt af van het langjarig
gemiddeld vochttekort dat een boer
ondervindt, de kosten van het
beregenen en een aantal moeilijk te
kwantificeren factoren zoals onder
andere verzekering tegen droogteschade, bedrijfsvoering.

Jaar

Aantal beregeningsinstallaties*

Totaal landbouwareaal in ha

1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983

5
5
36
78
85
92
98
91
96
96

590,7
1543,1
1681,6
1765,1
1878,5
1858,5
1967,5
1967,5

Overzicht van in Drenthe geregistreerde
beregeningsinstallaties

Totale vergun·
ningcapaciteit

1,3.106
3,5.106
3,8,106
4,0.106
6
4,2.10
6
4,2.10
4,4.106
4,4.106

m3
m3

m3
m3
m3
m3

m3
m3

Werkelijke
onttrekking

759000
420400
310200
78600
177250
160640
933100
1361710

m3
m3
m3

m3
m3
m3
m3
m3

*Vanaf 1981 exclusief beregening voor sport en
rekreatie.

5.6.2. Vraagstelling voor het
grondwaterplan

Op grond van voorafgaande
paragraaf is de volgende vraag·
stelling te formuleren: op welke
gronden zal in de toekomst
beregening uit grondwater te
verwachten zijn (het beregeningsscenario). Ten behoeve van de
raming van de toekomstige

beregeningsbehoefte zijn
zogenaamde beregeningsrendabele
gronden geselecteerd (kaart 3) met
bijbehorende beregeningsgiften
(hoofdstuk 3).
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5. 7. Diverse belangen

In deze groep zijn de belangen
samengevat die of een geringe
'omvang' hebben binnen Drenthe,
en/of moeilijk te definiëren zijn en/of

een onduidelijke relatie hebben met
het grondwater.
Onderscheiden zijn: rekreatie,
scheepvaart, landschap en bosbouw.

5. 7.1. Rekreatie

De kans bestaat dat bij grondwaterwinning rekreatievoorzieningen
getroffen worden. Te denken valt
aan rekreatieplassen die vaker op
peil gehouden moeten worden,
sportterreinen die dreigen te
verdrogen of groenvoorzieningen op
rekreatieterreinen die verdorren.
Het gaat hier om objecten die qua
omvang beperkt zijn en incidenteel
in Drenthe voorkomen. Het is
moeilijk om hydrologische gevolgen
van grondwaterwinning direkt te

vertalen naar effecten voor het
belang zelf, omdat veelal onduidelijk
is in hoeverre een eventueel effect
direct invloed heeft op de recreatieve
waarde en functie van een object.
1n de technische fase is volstaan met
het lokaliseren van recreatie·
objecten van enige omvang. In de
bestuurlijke fase bestaat dan de
mogelijkheid om dit belang bij de
besluitvorming te betrekken.

5.1.2. Scheepvaart

Ten behoeve van de scheepvaart
worden de Drentse kanalen in droge
jaren op peil gehouden door water
toe te voeren. Een grondwaterwinning in de buurt van zo'n scheepvaartkanaal kan tot gevolg hebben
dat meer water nodig is.

kanaal zal zijn bij een grondwaterwinning van 2 miljoen m3/j vlak naast
het kanaal.

In hoeverre dit het geval zal zijn, is
afhankelijk van de omvang van de
hydrologische gevolgen van grondwaterwinning en de bodemweerstand
van het kanaal (de mate waarin de
bodem geacht wordt dicht te zijn).
Voor het kanaal met de kleinste
pompcapaciteit (het Oranjekanaal) is
voor een ongunstige situatie uitgerekend wat de voeding uit het

5. 1.3. Bosbouw

De bospercelen in Drenthe worden
veelal beheerd vanuit een meervoudige doelstelling (houtproduktie,
recreatie, natuurgebied). Dat
betekent dat bijna overal het
probleem van beïnvloeding van de
houtproduktie door grondwaterstandsdaling een rol kan spelen.
Omdat de groei van een boom zich
uitstrekt over vele jaren is de invloed
van een constante verandering in
het hydrologisch systeem niet
eenduidig. In droge jaren kan een
grondwaterstandsdaling een ver·
ergering van de situatie betekenen,

In een gemiddelde zomer bedraagt
de voeding uit het Oranjekanaal ca.
6% van de opgepompte hoeveelheid
en in een droge zomer ca. 3%. Voor
de Drentse Hoofdvaart liggen deze
bedragen rond de 2% en 1%. Gezien
deze bedragen en de bij de
berekeningen aangenomen lage
bodemweerstand (20 dagen)
waardoor het waterverlies (de
voeding) overschat wordt, kan dit
belang voor de verdere afweging
buiten beschouwing gelaten worden.

terwijl in natte jaren misschien
sprake is van verbetering.
Daarnaast treedt het verschijnsel op
dat boomwortels 'met het water' mee
kunnen groeien. Uit onderzoek is
gebleken dat plotselinge
veranderingen van de grondwaterstand, en dan met name verhogingen
van de grondwaterspiegel, veel
grotere gevolgen kunnen hebben
dan een geleidelijke verandering.
Zeker jonge bosopstanden hebben
het vermogen zich aan te passen
aan geleidelijke verlagingen van de
grondwaterstand.
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Uit informatie van Staatsbosbeheer
blijkt dat naast directe beïnvloeding
van de groei door grondwaterstandsdaling van met name oude
bosopstanden, ook secundaire
factoren een rol spelen.
Zo kunnen door grondwaterstandsdaling de potenties van bospercelen
voor nieuwe aanplant afnemen. Er
moet dan overgeschakeld worden
op minder vochteisende boomsoorten met gevolgen voor de
uiteindelijke bijgroei per jaar.
Ook kan door verlaging van de
grondwaterstand bij oudere bospercelen de stabiliteit in gevaar
komen, de haalbare leeftijd worden
verkleind en de vitaliteit teruglopen
zodat er grotere risico's ontstaan
voor stormschade, ziekten en
plagen.

De geldelijke waarde van het hout
dan in bospercelen aanwezig is kan
op grond van gegevens van Staatsbosbeheer op ca. f 50,-/m 3 gesteld
worden. De huidige bijgroei van de
Drentse bossen bedraagt ongeveer
4 à 5 m3 hout per ha. per jaar. Onder
normale omstandigheden wordt
nooit meer geoogst dan de bijgroei
bedraagt. Zo komt de opbrengst van
een ha. bosperceel dus op maximaal
f 250,- per jaar.

5. 7.4. Landschap

Hydrologische effecten van grondwaterwinning kunnen het landschap
beïnvloeden door veranderingen in
de factor water; wijzigingen van de
aard van de begroeiing, andere
soorten van grondgebruik of meer
mogelijkheden voor andere
activiteiten door betere bewerkbaarheid en toegankelijkheid.

Om te bekjjken of dit belang in dit
stadium al meegenomen moet
worden is een vergelijking gemaakt
met de geldelijke waarde van een
hectare grasland. Voor grasland kan
de langjarig gemiddelde netto
potentiële opbrengst op ongeveer
10 ton d.s. per ha. gesteld worden.

Een kg.d.s. gras vertegenwoordigt
een waarde van f 0,40. Een ha.
grasland dus een waarde van
f 4.000,-.
Gegeven eenzelfde gevoeligheid
voor grondwaterstandsverlaging
voor een ha. bos en een ha. gras,
legt een ha. gras technisch gezien
16 keer zoveel gewicht in de schaal
als een ha. bos. Dit pleit ervoor in de
technische fase te volstaan met het
inventariseren van de bosgebieden
waar dit belang een rol kan spelen
(kaart 13). Te meer daar dit belang
minder dan 10% van het oppervlakte
van Drenthe 'beslaat'.

Voor wat de laatste drie factoren
betreft wordt sterke overeenkomst
verwacht met effecten op het
natuurlijk milieu, daarom wordt er
van afgezien het landschap als apart
belang in beschouwing te nemen.

Integratie van de hydrologische
gevolgen en de belangen
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1n de voorgaande hoofdstukken zijn
verschillende bouwstenen
beschreven, die het mogelijk maken
de gevolgen van grondwaterwinning
te bepalen. Een volgende stap is het
integreren van deze bouwstenen tot
kaarten die een bestuurlijke
afweging mogelijk maken.

- grondwaterwinning voor de
openbare drinkwatervoorziening
(6.1.)
- grondwaterwinning voor de
industriewatervoorziening (6.2.)
- grondwaterwinning voor de
beregening van landbouwgewassen (6.3.).

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving
van deze integratie. Omdat per
winningscategorie zowel
verschillende hydrologische effecten
als verschillende invloeden op de
belangen een rol spelen wordt de
integratie per winningscategorie
beschreven.
Achtereenvolgens komen aan de
orde:

Er zij op gewezen dat de integratie
vooreerst betrekking heeft op de
belangen landbouw, natuurlijk milieu
en het belang van de betreffende
winningscategorie. De groep 'overige
belangen' is niet bU de integratie
betrokken, omdat deze belangen of
slechts locaal aanwezig zijn of
omdat de relatie belang - grondwater onduidelijk ligt.

6.1. Grondwaterwinning voor de
openbare drinkwatervoorziening

Grondwaterwinning voor deze
categorie gebeurt permanent op een
bepaalde locatie. Technisch gezien
komt heel Drenthe voor deze soort
grondwaterwinning in aanmerking.
Om de meest geschikte gebieçten te
vinden voor het .situeren van dit
soort winningen zijn voor± 2700
potentiële winningslocaties de
hydrologische gevolgen berekend
met een zogenaamd wandelend
pompstation (par. 4.4.). Dit heeft
geresulteerd in ± 2700 invloedssferen, waarbinnen per km 2-vak een

Figuur6.1.
Voorbeeld van een•verlagingsbeeld t.g.v. een
onttrekking van 2 miljoen m3 /jaar
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De groep 'overige belangen' zal aan
bod kunnen komen bij de bestuurlijke
afweging.
Tenslotte wordt opgemerkt dat de
integratie betrekking heeft op het
samenvoegen van de berekende
hydrologische effecten enerzijds en
de opgestelde relaties tussen de
belangen en de veranderingen van
de hydrologische omstandigheden
anderzijds. De belangen worden in
deze fase dus nog steeds gescheiden
gehouden.
De afweging en combinatie van de
belangen onderling vindt pas plaats
in de bestuurlijke fase.

grondwaterstandsverlaging en een
verandering van de infiltratie van- of
drainage naar het oppervlaktewater
berekend is ten gevolge van een
(theoretische) winning van 2 miljoen
m3/j. Figuur 6.1. geeft een voorbeeld
waarbij al1een de verlagingen van de
grondwaterstand in cm staan
vermeld.
Tot de totale invloedssfeer worden
km 2-vakken gerekend waar een
grondwaterstandsverlaging van 2,5
cm of meer plaatsvindt, dan wel een
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verandering van de toestroming naar
of infiltratie van oppervlaktewater
van 0,1 mm/dag of meer. De
verlaging van de grondwaterstand
en de verandering van de voeding uit
het oppervlaktewater wordt
uitgerekend voor het midden van het
km 2-vak. Bij de uitwerking is
aangenomen dat deze waarde
representatief is voor de effecten in
het gehele vak. Uit het in figuur 6.1.
weergegeven (reêle) voorbeeld blijkt
dat de invloedssfeer zich tot ver
buiten het km 2-vak met de
onttrekking kan uitstrekken.
Opgemerkt zij dat in de verdere
uitwerking alleen de veranderingen
van de grondwaterstand in rekening
zijn gebracht en afgezien is van het
in rekening brengen van de
veranderingen van de voeding uit

het oppervlaktewater. Voor het
landbouwbelang is dit een logische
keuze. Voor het belang van het
natuurlijk milieu geldt dit echter
minder. Zeldzame vochtige
vegetaties zijn voor hun voortbestaan soms sterk afhankelijk van
kwelstromen. Het in rekening
brengen van veranderingen in deze
stromen ligt dan ook voor de hand.
Het bleek echter niet mogelijk om
met de bestaande gegevens en
kennis tot een verantwoorde splitsing
te komen in kwetsbaarheid voor
grondwaterstandsverlaging en
kwetsbaarheid voor kwetveranderi ng. Vandaar dat in deze
fase als karakteristiek voor
veranderingen van de hydrologische
omstandigheden de verandering van
de grondwaterstand gekozen is. In

6.1.1 Het landbouwbelang

Een waterwinning veroorzaakt een
invloedssfeer waarbinnen
verlagingen van de grondwater·
stand optreden (figuur 6.1.).
Voor elk km 2-vak binnen de
invloedssfeer is een grondwaterstandsverlaging berekend.
Tevens is voor elk km 2-vak een
verband opgesteld tussen de
verlaging van de grondwaterstand
en optredende opbrengstderving
(hoofdstuk 5.2.). Figuur 6.2. geeft zo'n
verband voor een bepaald km 2-vak.
De totale opbrengstderving van een
winning kan nu berekend worden
door de verlagingen in elk km 2·vak
binnen de invloedssfeer te koppelen
aan de opgestelde relaties tussen
grondwaterstandsverlaging en
opbrengstderving. Vervolgens wordt
de som van de opbrengstdervingen
per km 2-vak toegekend aan het vak
waarin de waterwinning is
gesitueerd. Deze bewerking levert
uiteindelijk voor elk km 2-vak (zijnde

de bestuurlijke fase zal verandering
van kwelstromen een aanvullende
rol spelen.
Voor het vastleggen van de
resultaten van de integratie voor
onderhavige winningscategorie is
gekozen voor scorekaarten. Deze
kaarten geven per belang weer hoe
de voorkeur ligt, gezien vanuit dat
specifieke belang, voor het kiezen
van een winningslocatie. De score
voor het landbouwbelang en het.
belang van het natuurlijk milieu komt
tot stand door de hydrologische
effecten van grondwaterwinning te
combineren met de opgestelde
relaties tussen deze belangen en de
veranderingen van de grondwaterstand.

een theoretische win plaats) een
opbrengstdervingssom (totaal ±
2700). Deze reeks totaalsommen
loopt van 2 tot 613 ton droge stof
gras per jaar. Gemiddeld ligt de
opbrengstderving op 146 ton d.s.
gras/jaar. De totale reeks opbrengstdervingscijfers is in negen gelijke
klassen verdeeld met overeenkomstige scoregetallen. Klasse 1
(= score 1) is de laagste klasse
waarin de opbrengstderving loopt
van 0-70 ton d.s. gras. Klasse 9
(= score 9) is de hoogste klasse en
komt overeen met een opbrengstderving die varieert van 545 tot 613
ton d.s. gras. De gemiddelde score
bedraagt 2.6. Kaart 14 geeft in vier
groepen de scoreverdeling over
Drenthe weer namelijk: score -ruim
boven gemiddeld, boven gemiddeld,
beneden gemiddeld en ruim beneden
gemiddeld. In figuur 6.3. is één en
ander op een balk uitgezet.
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Figuur 6.2.
Opbrengstderving als gevolg van daling van de
gemiddelde grondwaterstand
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Verdeling van de opbrengstderving en scores
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6.1.2. Het belang van het natuurlijk
milieu
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Voor het natuurlijk milieu is een
kaart gemaakt, die aangeeft hoe
kwetsbaar het natuurlijk milieu
binnen een km 2 -vak is voor
veranderingen in de hydrologische
omstandigheden (zie ook par. 5.3. en
kaart 9).
Uit de combinatie van deze kaart
met de omvang van de invloedssfeer en de verlagingen van de
grondwaterstand die voor elke
winning zijn bepaald, is een score
berekend, die aangeeft hoe de
voorkeur ligt ten aanzien van de
keuze van een winningslocatie,
gezien vanuit het belang van het
natuurlijk milieu. Voor het bepalen
van de score is uitgegaan van de
volgende principes:
- een verlaging in een km 2-vak met
~en hoge kwetsbaarheid is erger
dan eenzelfde verlaging in een
km 2"vak met lagere kwetsbaarheid;
- een grote verlaging in een km 2-vak
is erger dan een kleine verlaging;
- een beînvloeding van veel vakken
is erger dan een beïnvloeding van
weinig vakken met dezelfde kwetsbaarheid.

OPBRENGST OERVI NG
9
SCORE
RUIM BOVEN GEMIDDELDE

Op grond van deze principes is een
scorekaart ontstaan, die met de
cijfers 1 tot en met 9 aangeeft welke
'schade' aan het natuurlijk milieu
wordt toegebracht, door een grondwaterwinning van 2 miljoen m3/j. Het
scoregetal wordt toegekend aan het
km 2-vak waarin de desbetreffende
grondwaterwinning (theoretisch) is
gesitueerd.
Een score 1 betekent minste schade
en dus minst nadeling vanuit het
oogpunt van het natuurlijk milieu.
Een score 9 betekent meeste
schade en dus meest nadelig. Het
gemiddelde van alle toegekende
scores is 5,0. Ten aanzien van de
scores geldt dat een 4 erger is dan
een 3 en minder erg dan een 5, maar
een 4 hoeft niet tweemaal zo erg te
zijn als een 2. Kaart 15 geeft het
resultaat weer op dezelfde manier
als bij het landbouwbelang is gedaan
namelijk: score ruim beneden
gemiddeld, score beneden
gemiddeld, score boven gemiddeld
en score ruim boven gemiddeld.
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6.1.3. Het belang van de openbare
drinkwatervoorziening

De voorkeur van de openbare drinkwatervoorziening voor het situeren
van een grondwaterwinning is
gebaseerd op hydrologische,
ruimtelijke en milieuhygiënische
belemmeringen. Deze
belemmeringen zijn afzonderlijk in
kaart gebracht (par. 5.4.). Aan de
andere belemmeringen en
combinaties daarvan zijn scorecijfers
toegekend volgens onderstaande
tabel:
1 : geen belemmering
4: één hydrologische belemmering
7: twee hydrologische
belemmeringen
8: drie hydrologische
belemmeringen
9: ruimtelijke en/of milieuhygiënische belemmeringen.

heffen, ten einde een beter
verdeelde score-indeling op te
stellen. Het gemiddelde van alle
toekende scores is 5.1. Kaart 16
bevat het resultaat van deze
bewerking voor heel Drenthe. Ook
hier is weer weergegeven: score
ruim beneden gemiddeld, score
beneden gemiddeld, score boven
gemiddeld en score ruim boven
gemiddeld.
Score ruim beneden gemiddeld
betekent geen belemmering en dus
zeer geschikt. Score ruim boven
gemiddeld betekent drie
hydrologische belemmeringen of
een ruimtelijke- en/of milieuhygiënische belemmering en dus het
minst geschikt.

Deze score-indeling is vastgesteld
met de kanttekening, dat in de
bestuurlijke fase behoefte kan zijn
aan meer inzicht in de kosten om de
hydrologische belemmeringen op te

6.2. Grondwaterwinning voor
de industriewatervoorziening

Deze winningscategorie vindt
evenals die voor de drinkwatervoorziening permanent en
geconcentreerd plaats. Alleen zijn er
niet zo veel alternatieve locaties.
Een eigen industriële waterwinning
zal altijd op of vlak in de buurt van
een industrieterrein gesitueerd zijn.
In de technische fase is daarom
volstaan met het scoren van de
industrieterreinen. Hiervoor is
gebruik gemaakt van de kaarten die
onder par. 6.1. zijn besproken. Een
extra gegeven in dit verband van
belang, is de vraag of oppervlaktewater als alternatief voor bepaalde
vormen van industrieel waterverbruik
aanwezig is.
Kaart 17 geeft voor de industrieterreinen en voor delen daarvan aan
hoe de voorkeur ligt voor keuze van
een winlokatie gezien vanuit het
belang van de landbouw. Uitgegaan
is van de scores van kaart 14 die
vallen binnen de industriegebieden.
Omdat slechts een beperkt aantal
km 2-vakken meedoet, is het niet
zinvol om dezelfde scores te

gebruiken. Een eenvoudiger indeling
is gehanteerd nl. score 1 : meest
aantrekkelijk vanuit het belang
gezien, score 3: minst aantrekkelijk
vanuit het belang gezien. Score 2 ligt
daar tussen in.
Kaart 18 geeft dit op overeenkomstige wijze weer voor het belang
van het natuurlijk milieu. Ook hier is
weer eerst uitgegaan van de scores
van kaart 15 die vallen binnen de
industriegebieden, waarna een
eenvoudiger indeling is gemaakt.
Kaart 19 geeft dit op dezelfde manier
weer voor het belang van de
industriewatervoorziening zelf,
waarbij er vanuit wordt gegaan dat
deze winningscategorie dezelfde
voorkeuren heeft als de openbare
drinkwatervoorziening. Voor kaart 19
is dus kaart 16 gebruikt.
Kaart 12 geeft aan of oppervlaktewater aanwezig is als alternatief
voor bepaalde vormen van watergebruik.
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6.3. Grondwaterwinning voor
beregening in de landbouw

1n tegenstelling tot de beide
voorgaande categorieên is deze
winningscategorie plaatsgebonden
(de keuze van de winningslocatie is
zeer beperkt) en wordt nietpermanent onttrokken. De grootte
van de onttrekking varieert bovendien van jaar tot jaar, afhankelijk van
de droogtegraad van het groeiseizoen. Daarom is er voor gekozen
alleen aan te geven in hoeverre het
landbouwbelang en het natuurbelang
onder bepaalde extreme omstandigheden zullen worden geschaad.
Gekozen is voor berekening van de
effecten in een 10% droog jaar bij
beregening volgens het zgn.
maximum beregeningsscenario
(beregening op alle beregenings-

rendabele gronden), zie par. 4.6. De
berekeningen zijn in exacte vorm
alleen uitgevoerd voor het zuidoostelijke deel van Drenthe (modelgebied D). Voor het overige deel van
Drenthe zijn de verlagingen die in
een 10% droog jaar te verwachten
zijn bepaald middels extrapolatie
van de resultaten voor de zuidoosthoek. Hierbij zij opgemerkt dat
deze uitkomsten globaler zijn dan
die voor de zuid-oosthoek.

6.3.1. Het landbouwbelang

Grondwaterwinning ten behoeve van
beregening brengt enerzijds baten
op beregende percelen en anderzljds
schade ten gevolge van grondwaterstandsdali ng op de niet-beregende
percelen met zich mee.
De baten ku nne.n bepaald worden
door het vochttekort dat in een 10%
droog jaar zonder beregening zou
zijn ontstaan te vermenigvuldigen
met de opbrengstvermeerdering per
mm. aanvullend vocht. Deze baten
moeten verminderd worden met de
kosten van beregening. Deze kosten
zijn alleen voor een gemiddeld jaar
vastgesteld en bedragen f 650,- tot
f 700,-per ha. per jaar. In een 10%
droog jaar zullen deze in werkelijkheid iets hoger zijn door de hogere
variabele (brandstof)kosten.
Kaart 20 geeft een overzicht van de
baten van beregening in modelgebied D. Er is volstaan met het in
beeld brengen van de baten en
kosten voor de zuid-oosthoek.
Vanwege de globalere berekening
van de verlagingen in de rest van
Drenthe werd het niet zinvol geacht
om voor deze gebieden een kosten baten verhouding uit te rekenen.

die zich kunnen voordoen bij
beregening duidelijk verschillen van
de verlagingen bij permanente
onttrekking. Bij beregening treden
de verlagingen pas op in de loop van
een groeiseizoen en in de situatie
dat de grondwaterstand al aan het
dalen is. Door het Rijksinstituut voor
Drinkwatervoorziening is echter in
samenwerking met Provinciale
Waterstaat. een methodiek uitgewerkt waarbij de vochttekorten,
berekend met het programma van
De Laat, indirect gebruikt kunnen
worden bij het bepalen van de voclittekorten bij beregening (zie ook deel
2, hoofdstuk 3 van het rapport van
de technische werkgroep grondwaterplan). De schade die aldus in
een 100/o droog jaar, bij beregening
volgens het maximum scenario in
Drenthe te verwachten is, is voor de
zuid-oosthoek aangegeven op
kaart 21. De conclusie na sommering
voor de zuid-oosthoek is dat de
schade op niet beregende percelen
in geen verhouding staat tot de
baten op de beregende percelen.
Deze conclusie wordt door
gedetailleerder modelonderzoek
ondersteund (/it. 34).

De schade ten gevolge van
grondwaterstandsdaling op de nietberegende percelen kan niet direct
uit de berekeningen van De Laat, die
uitgevoerd zijn voor permanente
grondwaterstandsverlaging, worden
gedestilleerd. Dit komt omdat de
verlagingen van de grondwaterstand
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6.3.2. Het natuurbelang

Zoals reeds is opgemerkt verschillen
de hydrologische gevolgen bij
beregening uit grondwater duidelijk
van de gevolgen die bij een
permanentè winning te verwachten
zijn.
In dit verband is het belangrijk te
constateren dat in geval van
beregening de voorjaarsgrondwaterstand niet beïnvloed wordt, maar dat
in de loop van het groeiseizoen,
afhankelijk van de droogtegraad
hiervan, zich over grotere gebieden
beperkte verlagingen voor zullen
doen. In een 10% droog jaar kunnen
deze verlagingen bij een intensieve
beregening zoals volgens het
maximum scenario plaatselijk
15 à 20 cm bedragen.
De scoremethodiek voor het
natuurlijk milieu, zoals die
gehanteerd is bij de permanente
winningen is bij beregening niet
bruikbaar.

Vooralsnog bestaat er geen methode
om de schade op het natuurlijk
milieu als gevolg van niet-stationaire
verlagingen op welke wijze dan ook
te kwantificeren. Daarom wordt in dit
verband volstaan met het aangeven
van de kwetsbaarheid van het
natuurlijk milieu binnen de gebieden
waar verlagingen te verwachten zijn
(kaart 22). Daarbij moet nogmaals
bedacht worden dat de aangegeven
verlagingen statistisch eenmaal per
10 jaar zullen voorkomen indien
beregend wordt volgens het
maximum scenario, terwijl ook
bedacht moet worden dat veelal van
onomkeerbare processen sprake is:
eenmaal aangetast is volledig
herstel uitgesloten.
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1.* Overzicht kanalen en waterlopen

16. Scorekaart voor de openbare drinkwatervoorziening.

2.* Grondwateronttrekkingen in 1982.
3. Beregeningsrendabele gronden.
4. Verlagingen t.g.v. beregening uit grondwater
in een 10% droge zomer bij beregening volgens
het maximum scenario, (Modelgebied D).
5. Verlagingen t.g.v. beregening uit grondwater
in een 10% droge zomer bij beregening volgens
het maximum scenario, (geheel Drenthe).

17. Scorekaart voor de landbouw in het kader
van de industriewatervoorziening.
18. Scorekaart voor het natuurlijk milieu in het
kader van de industriewatervoorziening.
19. Scorekaart voor de industriewatervoorziening.
20. Klasse·indeiing netto-baten t.g.v. beregening
(Zuidoost-Drenthe).

6.* Cultuurgronden met Gt 1en ll.
7.* Veengronden.

21. Klasse-indeling landbouwschade t.g.v.
beregening (Zuidoost-Drenthe).

8. Gevoeligheid voor opbrengstderving per km 2 vak berekend bij een grondwaterstandsdaling
van 10cm.

22. Kwetsbaarheid van het natuurlijk milieu
binnen het gebied met verlagingen van de
grondwaterstand t.g.v. beregening.

9. Kwetsbaarheid van het natuurlijk milieu voor
veranderingen in de hydrologische
omstandigheden.

23. * IJzergehalte van het grondwater (diepte 4080 m -N.A.P.).

10.* Potentiële waterwingebieden in Drenthe:
A Belemmeringen voor grondwaterwinning
11.* Potentiële waterwingebieden in Drenthe:
B. Geschiktheid voor grondwaterwinning.
12. Kaart met industriegebieden.
13.* Kaart met bosgebieden in Drenthe.
14. Scorekaart voor de landbouw
15. Scorekaart voor tiet natuurlijk milieu.

Kaarten, gemerkt met *zijn tevens verkrijgbaar
op schaal 1 : 100.000.

24.* Chloridegehalte van het grondwater (diepte
40-80 m ·N.A.P.).
25.* Nitraatgehalte van het grondwater (diepte
0·40 m ·N.A.P.).
26.* Nitraatgehalte van het grondwater (diepte
40-80 m -N.A.P.).
27.* Geleidingsvermogen van het grondwater
(diepte 40-80 m ·N.A.P.)
28.* Hardheid van het grondwater (diepte 40-80
m -N.A.P.).
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Voor de technische ondersteuning van het op te
stellen grondwaterplan is in 1979 door de
hoofdingenieur-direkteur van de Provinciale
Waterstaat van Drenthe een werkgroep
opgericht, waarin diensten waren
vertegenwoordigd, die goed op de hoogte zijn
van wat er zich in de regio Drenthe afspeelt en/of
een relatie hebben met of technische inbreng
leveren op het gebied van watervoorziening en
het grondwaterbeheer, te weten:
Rijkswaterstaat, Landinrichtingsdienst, Drentse
Waterschapsbond, Provinciale Direktie voor de
Bedrijfsontwikkeling11, Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening 2), N.V. Waterleidingmaatschappij ;Drenthe', Provinciale Planologische
Dienst, Provinciale Griffie en Provinciale
Waterstaat van Drenthe.

Deelnemers:

Namens:

G. Bargerbos
vanaf 1·9·1982

Provinciale Oirektie voor de Bedrijfsontwikkeling

G.P. Beugelink
vanaf 1·4·1981

Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening

T. Csengö

N.V. Waterleidingmaatschappij 'Drenthe'

J.J.H. Egberts
tot 1-6-1981

Rijkswaterstaat

P. Glasbergen
tot 1-9-1980

Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening

H.F. Groen
van H3·1981 tot 1·10-1982

Provinciale Planologische Dienst

F.C. Hamster

Drentse Waterschapsbond

J.,l.M. Hullegie
vanaf 1·9-1981

Provinciale Waterstaat

C.J. Janmaat
tot 1-9-1982

Provinciale Direktie voor de Bedrijfsontwikkeling

D.M, Komen

Drentse Waterschapsbond

J. Kreling, secretaris

Provinciale Waterstaat

H. van Laar
vanaf 1-1-1981

Provinciale Griffie

J.A. Los
(voorz. vanaf 1-12·1981)

Provinciale Waterstaat

W.H. Naarding

Landinrichtingsdienst

H. Praas
tot 1-1-1981

Provinciale Griffie

H. Rietveld
vanaf 1·6-1981

Rijkswaterstaat

H.L.M. Rolf
van 1·9·1980 tot 1·1-1984

Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening

G.P.W. Spijker

Drentse Waterschapsbond

M. Tamminga, voorzitter
tot 1-12~1981

Provinciale Waterstaat

J.H. Thije

Provinciale Waterstaat

H.B. Venema
tot 1-3-1981

Provinciale Waterstaat

mevr. A.M.J. v.d. Vijver

Provinciale Planologische Dienst

1) thans Direktie Landbouwen Voedsel·
voorziening in Drenthe.
2) thans Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieuhygiëne.
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CULTUURGROND EN/OF AANWEZIGHEID VAN
Dl EPE GRONDWATERSTANDEN
OPBRENGSTDERVll\JG VAN
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0
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G RONDWATE RPLAN
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SCHAAL

1 : 250.000

LEGENDA
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IVIEEST AANTREKKELIJK

MINST AANTREKKELIJK
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SCOREKAART VOOR DE INDUSTRIEWATERVOORZIEl\llNG

PROVINCIALE
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N

rN

580

GRONDWATERPLAN
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570

570

SCHAAL

1 : 250.000

LEGENDA

565

0 TOT 1500 KG DROGE STOF PER HA
BATEN
BEREGENDE GROND
BATEN 1500 - 3000 KG DROGE STOF PER HA
BEREGENDE GROND
BATEN 3000 - 4500 KG DROG E STOF PER HA
BEREGENDE GROND
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545

540

540

535

-•=---r.

535

530
N .B. DE GEMIDDELDE BEREGEl\JINGSKOSTEN ZIJN IN REKENING
GEBRACHT . HET BETREFT BEREGENING VOLGENS HET
MAXIMUMSCENARIO IN EEN 10% DROGE ZOMER
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KLASSE-ll\IDELING NETTOBATEN T.G.V. BEREGENING (ZUIDOOST-DRENTHE)

PROVINCIALE
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G RONDWATE RPLAN
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SCHAAL

1 : 250.000

LEGENDA

565

SCHADE
0 TOT 250 KG DROGE STOF PER HA
BEREGENDE GROND
SCHADE 250 - 500 KG DROGE STOF PER HA
BEREGENDE GROND
SCHADE 500 - 750 KG DROGE STOF PER HA
BEREGENDE GROND
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1
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KLASSE-INDELING LANDBOUWSCHADE T.G.V.
BEREGENING (ZUIDOOST-DRENTHE}

PROVINCIALE
Lf'"I
C>
N

C>

<'i

C>
N
N

C>
._j-

N

N

C>

Lfl

Lf)

Lf)

N

N

C>

r--

N

VAN

WATERSTAAT

DRENTHE

KAART
21

0
N
N

Lf'l

0

N

Lf'l
N
N

L.('\

rn
N

C>

L.('\

C>

..j'

~

L.f)

Lf'l

N

N

N

N

0

0
-0
N

r-

N

580

GRONDWATERPLAN
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SCHAAL

1 : 250 .000

LEGENDA
KWETSBAARHEID ONDUIDELIJK
VRIJ KWETSBAAR
KWETSBAAR
ZEER KWETSBAAR
UITERMATE KWETSBAAR

GEBIEDEN MET DIEPE GRONDWATERSTANDEN

5
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550

545

545

540

540

535

530

525

525

KWETSBAARHEID VAN HET NATUURLIJK MILIEU
SZC BINNEN HET GEBIED MET VERLAGINGEN VAN DE
---"'~GRONDWATERSTAND T.G.V. BEREGEl\l ING

520
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GRONOWATERPLAN
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SCHAAL

1 : 250.000

LEGENDA
0- 5 mg/I

565

5-10 mg/I
10-20 mgl
) 20 mg/I
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515

IJZERGEHALTE VAN HET GRONDWATER
(Dl EPTE 40-80M.- N.A.P.)

PROVINCIALE
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GRONDWATERPLAN
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SCHAAL

1 : 250.000

LEGENDA

< 20 mg/I
565

20-25 mg/I
25-30 mg/I
30-35 mg/I

5

35-40 mg/I
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CHLORIDEGEHAL TE VAN HET GRONDWATER
(D 1EPTE 40-80 m.- N.A.P.)

PROVINCIALE
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GRONDWATERPLAN
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SCHAAL

1 : 250.000

LEGEl\IDA

_ _ __.I

565

0-10 mg/I

~--. . . 1>10
.
mg/1
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NITRAATGEHALTE VAN HET GRONDWATER
(DIEPTE 0-40 M.- tJ.A.P.)

PROVINCIALE
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SCHAAL

1 : 250.000

LEGENDA
0-10 mg/I

565

.. ~

>10 mg//
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NITRAATGEHALTE VAN HET GRONDWATER
(DIEPTE 40-80 M.- N.A.P.)
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SCHAAL

1 : 250.000

LEGENDA

565

< 10 uS/cm
10·20 uS/cm
20-30 uS/cm
30-40 uS/cm
40-50 uS/cm
)

50 uS/cm
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GELEIDINGSVERMOGEN VAN HET GRONDWATER
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PROVINCIALE
L.f"I
0
N

C>

N

0
N
N

C>

N

.j

C>
L.f"I

N

N

L.f"l

L.f"l
N

VAN

WATERSTAAT

DRENTHE

KAART

27

580

lJ"'I
C>

N

0
......
N

......
N

C>
N
N

Lf"l
N

L/"l

N

N

(T')

L./')

C>

...:t

...j"
N

N

C>
L.l'l
N

Lf"l
N

C>

"°
N

0

rN

580
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SCHAAL

1 : 250.000

LEGENDA

565

~--

< 1 mol/m3
1·2 mol/m3
2-3 mol/m3
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3 mol /m3
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HARDHEID VAl\I HET GRONDWATER
(DIEPTE 40-80 IVI.- N.A.P.)

PROVINCIALE
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