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Ten behoeve van het grondwaterplan
Drenthe zijn door het RIO
(Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening) met behulp van een
computermodel berekeningen
uitgevoerd. Daarvoor was het nodig
de ondergrond te schematiseren en
de bijbehorende hydrologische
gegevens te verzamelen.
Veel gegevens van de ondergrond
van Drenthe z:ijn in het verleden al

1.1. Geologie en schematisatie

verzameld in het kader van het
Regionaal Geohydrologisch
Onderzoek in de Provincie Drenthe
(lit. 61). Dit rapport is in eerste
instantie als· basis genomen.
Aanvulling en correctie heeft
plaatsgevonden door onderzoeksresultaten en rapporten, die na
afsluiting van het regionaal
geohydrologisch onderzoek
beschikbaar zijn gekomen, met het
bestaande materiaal te confronteren.

De gegevensverzameling is in
overleg met deskundigen uitgevoerd.
De gehanteerde methode en het
gepresenteerde materiaal komt wel
voor rekening van de technische
werkgroep grondwaterplan.

De grondwaterstroming vindt plaats
in een stelsel van meer of minder
doorlatende aardlagen, die tesamen
de ondergrond van Drenthe vormen.
Van onder naar boven worden
aangetroffen (zie ook figuur 1.1.):
- Tertiaire kleien en zanden van
wisselende ouderdom: Formaties
van Breda, Oosterhout en
Scheemda. De bovenkant van de
tertiaire afzettingen wordt gezien
als de hydrologische basis. Het
bovenste gedeelte van deze
tertiaire afzettingen bestaat uit
kleien en zanden. De Formatie van
Breda is in hoofdzaak kleiig
ontwikkeld; de Formatie van
Oosterhout en Scheemda zijn als
fijn zand en zeer plaatselijk als grof
zand ontwikkeld.
- Lagen bestaande uit grove zanden
van onder- en midden-pleistocene
ouderdom. Deze lagen omvatten
de Formaties van Harderwijk,
Enschede en Urk.
Hier en daar worden in deze
formaties klei- en leeminschakelingen aangetroffen, die
echter geen aaneensluitende
afzetting vormen. Alleen rond
Hoogeveen is een duidelijk
scheidende laag aangetroffen.
- Op dit grove pakket liggen over
praktisch de gehele provincie fijne
zanden met klei- en leemvoorkomens en potkleilagen. Deze
afzettingen stammen uit het jongpleistoceen. Het gaat hier
voornamelijk om de Formatie van
Peelo.
- Op de Formatie van Peelo ligt de
Formatie van Drenthe, die bestaat
uit keileem. Deze kan soms zandig
ontwikkeld zijn.
In de laatste ijstijd is het keileempakket door erosie sterk aangetast.
Bij deze erosie ontstonden de

beekdalsystemen, die later
opgevuld werden met beekzand en
met beekleemlenzen en deels
werden afgedekt met veen. Op de
hogere delen van het keileemplateau werden dekzanden afgezet
(Formatie van Twente).
Op basis van deze geologische
opbouw van Drenthe is een
geohydrologische schematisering
gemaakt zoals aangegeven in figuur
1.1. Hiermee wordt aangesloten bij
eerder uitgevoerde studies (fit. 17, 49
en 61).

Er kunnen drie watervoerende
pakketten worden onderscheiden,
plaatselijk gescheiden door
weerstandbiedende lagen. Waar de
weerstandbiedende lagen ontbreken
dienen om modeltechnische
redenen toch afzonderlijke
pakketten te worden onderscheiden.
Het kan dus zijn dat plaatselijk de
drie pakketten vrijwel één geheel
vormen. De watervoerende
pakketten worden genoemd van
boven naar beneden: freatisch
pakket, eerste watervoerend pakket,
tweede watervoerend pakket.
Ten behoeve van de modelberekeningen zijn voor het eerste en
tweede watervoerende pakket de
doorlaatvermogens (kD-waarden)
berekend en voor de weerstandbiedende lagen de weerstanden (cwaarden). Hierbij is uitgegaan van
een stramien van vakken van 1 km 2 ,
overeenkomstig het netwerk van de
topografische kaart. Voor elk km 2vak is van de benodigde parameter
een representatieve waarde bepaald.
De gevolgde methode bij het
verzamelen van deze gegevens
komt globaal hierop neer: uitgaande
van puntgegevens (boringen, geo-
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Figuur 1.1.
Schematisering van de ondergrond t.b.v.
modelberekeningen
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elektrische metingen) is een
ruimtelijke verbreiding van bepaalde
geologische formaties aangenomen.
Vervolgens is op grond van dezelfde
puntgegevens hef verloop van de
dikte van de formaties benaderd.
Waar geen gegevens over de dikte
bekend waren, doch aanwezigheid
wel verondersteld werd is een
minimum dikte aangenomen.
Vervolgens is aan de hand van
pompproefresultaten en literatuurgegevens voor elk pakket of elke
weerstandbiedende formatie een
k- resp. c-waarde bepaald. Tenslotte
zijn per km 2-vak uit combinatie van
dikte en weerstand de benodigde
kD- en c-waarden vastgesteld.

1.2. Doorlaatvermogen van het
tweede watervoerende pakket:
kD 2·waarden

Vanwege de omvang van het werk
was het niet mogelijk om tijdens de
verzameling van de gegevens
gevoeligheids- of betrouwbaarheidsanalyses uit te voeren. Ook is
afgezien van het aangeven van
marges waar binnen waarden
kunnen ·variëren. Dit betekent dat er
soms vraagtekens te zetten zijn bij
een aantal gebruikte gegevens.
Getracht is echter om op grond van
recente gegevens en rapporten een
zo goed mogelijk beeld te schetsen.
Omdat de modeluitkomsten
voornamelijk relatief van belang zijn,
voor vergelijking van gebieden, werd
dit een verantwoorde werkwijze
geacht. Indien gewenst zullen in de
bestuurlijke fase gevoeligheids-

analyses mogelijk zijn, maar dan
gericht op de invloed van de variatie
van constanten op de uiteindelijke
bestuurlijke afweging.
1n het navolgende worden achtereenvolgens behandeld:
- kD 2 -waarden (doorlaatvermogen
van het tweede watervoerende
pakket)
- c 2-waarden (w~erstand van de
slecht-doorlatende laag tussen het
eerste en tweede watervoerende
pakket)
- kD 1-waarden (doorlaatvermogen
van het eerste watervoerende
pakket)
- c-waarden (weerstanden van de
ondiepe weerstandbiedende
lagen}.

1n het kader van het Regionaal
Geohydrologisch Onderzoek in de
Provincie Drenthe van 1976 (/it. 61) is
aan de hand van uitkomsten van
pomp-, put- en capaciteitsproeven
een kD-waardenkaart van het diepe
watervoerende pakket samengesteld
(in het schema het tweede

watervoerende pakket). Ten behoeve
van het grondwaterplan is deze kaart
als basiskaart overgenomen en
aangevuld met gegevens van na
afsluiting van het regionaal geohydrologisch onderzoek verrichte
pompproeven, geo-elektrische
metingen en onderzoeken:

Pompproeven (na 19 76):

pompproeven in het kader van het geohydrologisch onderzoek Emmen
(/it. 49), te weten:

Sleen

kD 2 = 2500 m 2/dag

Achterste Erm

kD 2 = 1750 m2/dag

Klazienaveen

kD 2

Emmererfscheidenveen (fit. 48)

kD 2 =

= 1450 m /dag
2

950 m2/dag

1

pompproef De Wijk (R.l.D. 1977)

kD 2 = 3000 à 4000 m2/dag

pompproef Zuidwolde (/it. 4 7)

kD 2 = 2500 m2/dag

N.B. Hier is nog een derde watervoerend pakket aangetroffen, onder een
slechtdoorlatende klei uit de formatie van Harderwijk (Tegelenklei) met een
kD-waarde van 1650 m2/dag. Zie hoofdstuk 2.
pompproef Schoonebeek (/it. 25)

kD 2 = 3500 m2/dag

pompproef Zeijerveld (/it. 7)

kD 2 = 3300 m2/dag

pompproef De Bente (Coevorden)

kD 2 = 4500 m2/dag

De kD-waarden, die in het verleden
zijn bepaald op grond van put- en
capaciteitsproeven, zijn vanwege
hun onbetrouwbaarheid niet
meegenomen.
Enkele pompproeven (onder andere
Achterste Erm) hebben een meer -

lokale betekenis gekregen door de
korte tijdsduur van de pompproef.
N.B. Na inventarisatie van deze
pompproefgegevens ten behoeve
van de nieuwe kD-waardenkaart zijn
in Drenthe nog een drietal pompproeven verricht, te weten:

- pompproef Veenhuizen

kD 2 = 4500 m 2/dag

- pompproef Rogatsluis

kD 2 = 3500 m 2/dag

- pompproef Kruidhaars

kD 2 = 3800 m2 /dag

1.3. Weerstand van de slechtdoorlatende laag tussen het
eerste en tweede watervoerende
pakket: c 2 -waarden

Ten behoeve van de geohydrologische gegevensverzameling
voor het grondwaterplan zijn kaarten
vervaardigd van de matig tot slecht
doorlatende afzettingen boven het
tweede (diepe) watervoerende
pakket (/it. 16).
Op deze kaarten (schaal 1 : 50.000)
is zowel de dikte van het afdekkend
pakket als de dikte en diepte van
daarin aanwezig zijnde weerstandbiedende lagen (klei-, veen- en
leemlagen) aangegeven. Deze
gegevens zijn verzameld aan de
hand van geïnterpreteerde geoelektrische metingen en alle
beschikbare boorbeschrijvingen. Na
gereedkoming van dit kaartmateriaal
is op deze kaarten door de Rijks
Geologische Dienst, distrikt Noord
(R.G.D.) de verbreiding aangegeven
van de verschillende weerstandbiedende formaties op grond van
gegevens uit het eigen boorarchief.
Voorzover de weerstandbiedende
lagen zich bevinden tussen het
eerste en tweede watervoerende

1.3.1. Verbreiding van weerstandbiedende lagen

Deze pompproeven zijn niet meer op
de kD-waardenkaart verwerkt, maar
passen op Kruidhaars na redelijk in
het gepresenteerde beeld.
- Gea-elektrische metingen:
Aan de hand van de geo-elektrische
profielen A t/m E en 1 t/m 3 uit het
Regionaal Geohydrologisch Onderzoek is gekeken naar het verloop
van de kD-waarden over Drenthe.
Hierbij is tevens gebruik gemaakt
van aanvullende geo-elektrische
metingen van de W.M.D. (N.V.
Waterleidingmaatschappij 'Drenthe').
- Recente onderzoeken:
In de grensgebieden met Groningen
en Overijssel is aansluiting gezocht
met de kD-waardenkaart uit het
Regionaal Geohydrologisch Onderzoek van de provincie Groningen (fit.
15) en de kD-waardenkaart uit het
D.G.V./T.N.0.-rapport 'Grondwaterkaart van Nederland' (/it. 1).

De kD2 -waardenkaart, zoals die uit
bovenstaande gegevens is samengesteld, is aan dit rapport
toegevoegd als kaart 1.

pakket zijn ze van betekenis geacht
voor de c 2 -waarde. Ondiep gelegen
weerstandbiedende lagen (keileem
en beekleem) zijn verwerkt in de
relatie tussen het oppervlaktewater
en het eerste watervoerende pakket
(zie hoofdstuk 2 par. 3). Voor wat
betreft het c 2-niveau gaat het in
Drenthe om de volgende weerstandbiedende afzettingen:
- kleilagen uit het Cromeriëncomplex- 'Cromerklei'
- klei- en veenlagen uit het Eemiên
-'Eemklei'
- kleilagen en zandige potklei van de
Formatie van Peelo - 'Peeloklei'
- potkleilagen van de Formatie van
Peelo - 'Potklei'
- sterk slibhoudende zandlagen in
het afdekkende pakket.
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1.3.2. Weerstandswaarde van de
weerstandbiedende lagen

1.3.3. Samenvoegen
van de gegevens

Voor bovengenoemde weerstandbiedende lagen zijn weerstandswaarden aangenomen, deels aan de
hand van pompproefgegevens uit
het geohydrologisch onderzoek

Emmen (fit. 49), deels geschat na
overleg met terzake kundigen. De
gehanteerde weerstandswaarden
zijn:

c-waarde 'Cromerklei'

= 290 dagen/m' dikte

c-waarde 'Eemklei'

=

c-waarde 'Peeloklei'

= 500 dagen/m' dikte

c-waarde 'Potklei' bij een dikte< 10 m
bij een dikte> 10 m

= 25.000 dagen
= 100.000 dagen

c-waarde sterk slibhoudende zanden

= 10 dagen/m' dikte.

Omdat bij de berekeningen voor het
grondwaterplan met een netwerk
van km 2-vakken wordt gewerkt, is
per km 2-vak een c2 -waarde berekend
door aan de hand van het
beschikbare kaartmateriaal voor
ieder km 2-vak de aard en de dikte
van de weerstandbiedende
afzetting( en) te bepalen. Waar twee
weerstandbiedende lagen boven
elkaar aangetroffen zijn, is de som
van de afzonderlijke weerstanden
als c 2 -waarde aangenomen
(overigens doet zich dit in Drenthe
slechts beperkt voor).
1ndien in een km 2-vak geen
weerstandbiedende lagen zijn
aangetroffen, is een weerstand van
20 dagen ingevoerd, om in rekening
te brengen, dat altijd wel slibhoudende laagjes aanwezig zijn, die
enige weerstand bieden aan de
vertikale stroming.

Ten aanzien van de potkleiverbreiding {Noord-Drenthe) kan
worden opgemerkt, dat in enkele
km 2-vakken, waar twijfel bestond
omtrent een aaneengesloten
verbreiding van deze potklei, een
(gereduceerde) weerstandswaarde
van 1000 dagen is aangenomen. De
dichtheid van het meetnet (geoelektrische metingen en boringen)
was soms te gering om de
verbreiding en de dikte van de
potklei met voldoende nauwkeurigheid te bepalen. Waar duidelijke
gaten in de potklei aangetroffen zijn,
is een waarde van 20 dagen
aangehouden, zoals bij de eerder
genoemde km 2-vakken, waar weerstandbiedende lagen ontbreken.

Na bestudering en vergelijking van
de diverse kaarten is in overleg met
terzake kundige diensten een
overzichtskaart schaal 1 : 100.000
samengesteld met de verbreiding
van alle voorkomende weerstandbiedende lagen. Hieruit is een
geschematiseerde kaart, eveneens
schaal 1 : 100.000 gemaakt, waarop
per km 2-vak de dikte en de samenstelling van de weerstandbiedende

laag (lagen) is aangegeven.Vanaf
deze geschematiseerde kaart heeft
de omrekening naar de c2 -waarde
per km 2-vak plaatsgevonden. De
verbreiding van de diepe weerstand·
biedende formaties is aangegeven
op kaart 2 en de schematisering van
de diepe weerstandbiedende lagen
met bijbehorende weerstanden op
kaart 3.

40 dagen/m' dikte
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1.4. Doorlaatvermogen van het
eerste watervoerende pakket:
kD1·waarden

Voor de bepaling van de dikte D1 van
van het eerste watervoerende
pakket is gebruik gemaakt van het
reeds bij par. 1.3. genoemde
kaartmateriaal (/it. 16).
Op dit kaartmateriaal staat de diepte
D aangegeven van de basis van de
matig tot slecht doorlatende deklaag
ten opzichte van maaiveld. Waar de
op deze kaarten aangegeven diepte
niet samenvalt met de onderkant
van een weerstandbiedende laag is
D ten behoeve van de schematisering
gelijk gesteld aan de diepte van de
onderkant van de weerstandbiedende laag.
Uit de zo gegeven diepte Dis nu per
km 2-vak als volgt de dikte D1 van het
eerste watervoerende pakket
afgeleid: In de eerste plaats is de
diepte Daan de onderzijde
verminderd met de dikte van de
eventueel aanwezige diepe weerstandbiedende lagen (c 2-lagen).
Indien in hefbetreffende km 2-vak
ondiep gelegen keileem en/of
beekleem is aangetroffen is de Dwaarde aan de bovenzijde met 5
meter verminderd; bij het ontbreken
van zo'n laag is de D-waarde met
1 meter verminderd (de gemiddelde
dikte van de onverzadigde zone). In
figuur 1.2. is één en ander
aangegeven. Dus per km 2-vak is een
dikte D1 bepaald.
De samenstelling van het eerste
watervoerende pakket kan variêren
van matig grof zand tot sterk
slibhoudend zand.
De doorlatendheidscoêfficiênt (k)
voor deze zanden is aan de hand
van literatuurgegevens (onder andere
/it. 17) als volgt gekozen:

voor matig grof zand

= 10 m/dag

voor fijn zand

k=

voorslibhoudend
fijn zand

k = 1 m/dag

voor sterk
slibhoudend zand

k = 0, 1 m/dag.

5 m/dag

De samenstelling van het eerste
watervoerende pakket (uitdrukt in
bovengenoemde indeling in klassen)
is gebaseerd op de profielen uit het
Regionaal Geohydrologisch
Onderzoek (fit 61). Met behulp van
de beschikbare geo-elektrische
metingen, boorbeschrijvingen en de
profielen van de R.G.D.-kaarten (/it.
58 en 59) is aan deze lijngegevens
een zekere verbreiding gegeven.
Uiteindelijk is per km 2-vak een kD 1waarde bepaald door per vak de
berekende D1-waarde te
vermenigvuldigen met de per km 2vak vastgestelde k-waarde. Bij sterk
slibhoudend zand is uiteindelijk
besloten om de vertikale weerstand,
die zo'n laag biedt, op te tellen bij de
c 2-waarde van het desbetreffende
vak (zie par. 1.3.). De kD 1-waarde
voor dat vak is daarna berekend,
door de D1 -waarde te verminderen
met de dikte van het sterk
slibhoudende zand.
Geschematiseerd per km 2-vak zijn
de ingevoerde kD 1-waarden
aangegeven op kaart 4.

Figuur 1.2.
Schematische weergave van de wisselende dikte
van het eerste watervoerende pakket

'ÜIKTE ÈERSTE

k

w:v. PAKKET

..
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1.5. c·waarden van de ondiepe
weerstandbiedende lagen
(keileem· en beekleemlagen)

Omdat leemafzettingen zeer grillig
verlopen is ten behoeve van de
modelberekeningen een leemcodering ontwikkeld van zowel de
diepteligging als de dikte; hiermee

kan elk km 2-vak worden ingedeeld in
een bepaalde klasse.
Deze codering en klasse-indeling
zijn als volgt:

Codering diepteligging
1 =ondiep:
bovenkant tussen 0,4 -1,2 m- m.v.: gem. 0,8 m- m.v.
2 = middeldiep:
bovenkant tussen 1,2 - 2,0 m - m.v.: gem. 1,6 m- m.v.
3 =diep:
bovenkant dieper dan 2,0 m - m.v.: gem. 2,5 m - m.v.
Codering dikte:
1 =dun:
2 middeldik:
3=dik:

dikte van
0,5-1,5 m: gem. 1,0 m dik
dikte van
1,5 - 3,0 m: gem. 2,0 m dik
dikte groter dan
3,0 m: gem. 4,0 m dik

=

Klasse-indeling keileem en beekleem

Codering
(diepteligging. dikte}

Gem. diepteligging {m - m.v.}
bovenkant- onderkant

1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3

0,8-1,8
0,8-2,8
0,8-4,8
1,6-2,6
1,6-3,6
1,6-5,6
2,5-3,5
2,5-4,5

Gem. dikte (m)
1

2
4
1
2
4

1

2
4

Voor de bij deze verschillende leemdiktes behorende weerstanden zijn na
overleg de volgende waarden aangehouden:
keileem:
dun
(gem. dikte 1 m): c 20 dagen/m'
middeldik(gem. dikte 2 m): c 40 dagen/m'
dik
(gem. dikte 4 m): c = 70 dagen/m'

=
=

Cf! = 20 dagen
cp= 80dagen
ce 280 dagen

=

beekleem: cp = 100 dagen/m'

Voor keileem is bewust een
opklimming van de weerstandswaarde perm' dikte gekozen. In
keileem zitten namelijk vaak
zandbanen, die de weerstand sterk
beïnvloeden (zie figuur 1.3.). De kans
dat deze banen van boven naar
beneden doorlopen is kleiner naar·
mate de dikte toeneemt. Dit
verschijnsel is door een
opklimmende c-waarde perm' dikte
tot uitdrukking gebracht.
Voor het vaststellen van de
verbreiding, diepteligging en dikte
van de keileem en beekleem is de
volgende werkwijze gehanteerd:

Keileem:
De verbreiding is bepaald aan de
hand van de R.G.D.-kartering
{gedeeltelijk gepubliceerd, kaartbladen 16-0, 17-W + 17-0; gedeeltelijk
in concept). Deze verbreiding is
daarna geschematiseerd op een
kaart als volgt overgebracht: bij 750/o
of meer keileemoppervlak in een
km 2 -vak is het gehele vak met
keileem gerekend; tussen 50-750/o
keileemoppervlak is een halve km 2vak aangegeven en bij minder dan
500/o keileem in een km 2 -vak is de
keileem weggelaten.
De diepteligging is bepaald aan de
hand van de bodemkaarten van
Stiboka en de R.G.D.-kartering. De
bodemkaarten (Stiboka) geven
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keileem aan, wanneer deze zich
tussen 40 en 120 cm - m.v. bevindt;
de R.G.D.-kartering geeft de keileem
aan, die binnen 2 m- m.v.
aangetroffen wordt.
Voor de bepaling van de dikte is bij
de kaartbladen 16-0, 17-W + 17-0
gebruik gemaakt van de R.G.D.karteringskaarten (de zgn. bijkaarten
uit fit. 58 en 59). De globale schatting
van de dikte is naderhand
gekontroleerd en gekorrigeerd aan
de hand van de R.G.D.-profielen over
deze kaartbladen. Bij de overige
kaartbladen, waarbij dergelijk R.G.D.kaartmateriaal niet beschikbaar is, is
uitgegaan van de afzonderlijke
boringen. Aan elke borig is een
bepaalde verbreiding toegekend,
waarbij de grenzen van de keileem-

verbreiding uit het Regionaal
Geohydologisch Onderzoek (fit. 61)
zijn aangehouden.
Beekleem:
De gegevens voor de beekleemverbreiding zijn verstrekt door de
R.G.D. Deze dienst heeft de in
Drenthe aanwezige beekdalen
aangegeven op kaarten 1 : 50.000.
Op deze kaarten zijn de boringen
gezet, waar beekleem gevonden is
en op welke diepte deze is
aangetroffen. Aan de hand hiervan
zijn zönes gezocht waar zich
belangrijke beekleemlagen
bevinden (dat wil zeggen met een
zodanige dikte en verbreiding, dat
van invloed op de grondwaterstroming sprake zal zijn).

Figuur 1.3.

Keileem-voorkomen met zandbanen

r----------.,..------------.,....

1:-.. .·:"· '·" '

ZAND
GLIEDE LAAG

f'///!l//1//1 KEILEEM

:!: 1,00 M-M.V.

Analoog aan de geschematiseerde
keileemkaart zijn deze beekleemgebieden op een kaart overgenomen
met hele (75% of meer) en halve
km 2- vakken (50-75% beekleem).
Voor de diepteligging en de dikte is
dezelfde codering aangehouden als
voor keileem.
De verbreiding van de keileem en
beekleem is op kaart 5 aangegeven.

Modelberekeningen voor het bepalen
van de hydrologische effecten van
permanente geconcentreerde
g ro~ dwate rwin ning
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Een belangrijk onderdeel van het
grondwaterplan is het beoordelen
van gebieden op hun relatieve
geschiktheid voor grondwaterwinning. Er zijn hierbij twee soorten
grondwaterwinning in geding:
permanente geconcentreerde
grondwaterwinning (voor drink- en
industriewatervoorziening) en nietpermanente diffuse grondwaterwinning (beregening voor watervoorziening land- en tuinbouw).
Omdat de hydrologische effecten
van deze soorten winningen
verschillend zijn is het nodig ze te
onderscheiden (fit. 35).

Dit hoofdstuk beschrijft de
berekeningen, die zijn verricht om
de hydrologische gevolgen van
permanente geconcentreerde
grondwaterwinning te bepalen.
Achtereenvolgens worden
behandeld:
- de keuze van de methode en het
model (2.1.)
- een beschrijving van het gekozen
computerprogramma en de
berekeningswjjze (2.2.)
- de relatie oppervlaktewater
- grondwater (2.3.).
-de verwerking van een derde
watervoerend pakket (2.4.).

- het omrekenen van de verlagingen
van het eerste watervoerend
pakket naar verlagingen van de
grondwaterstand (2.5.).
-de presentatie van de resultaten

2.1. Keuze van methode en model

De doelstelling van de berekeningen
kan worden omschreven als: het
berekenen van de hydrologische
effecten van grondwaterwinning,
zodanig dat deze bruikbaar zijn voor
het bepalen van de uiteindelijke
invloed op de diverse belangen. Het
gaat dus niet om de hydrologische
effecten alleen. Dit betekent dat de
keuze vari de berekeningswijze mede
afhankelijk is van het verdere proces
om de relatie met de belangen te
leggen. De voornaamste belangen
waar het in dit verband om gaat zijn:
lahdbouw en natuurlijk milieu.
Eventuele invloed op deze belangen
is sterk afhankelijk van de uitgangssituatie waarmee met name de
cultuurgewassen en in mindere
·mate natuurlijke vegetaties het
groeiseizoen ingaan. De grondwaterstand in het voorjaar is een

belangrijke 'maat' voor de totale
vochtvoorraad (/it. 11 en hoofdstuk 4).
Op grond hiervan is besloten de
hydrologische effecten te berekenen
voor een gemiddelde voorjaarssituatie.

2.1.1. Methode

(2.6.)

- de berekeningen voor winning in
het derde watervoerende pakket
(2.7.)

De berekeningen zijn verricht in
samenwerking met het Rijksinstituut
voor Drinkwatervoorziening (R.l.D.).

Daarnaast is besloten om de
effecten te berekenen bij een
winningsgrootte van 2 miljoen m3/j.
Deze grootte sluit aan bij wat er in
de toekomst aan capaciteit van
nieuwe pompstations of
uitbreidingen verwacht mag worden.
Tevens geldt als overweging dat de
effecten, die bjj deze grootte berekend worden, nog verantwoord extrapoleerbaar zijn naar winningsgrootten van 4 miljoen en naar 1 miljoen
m3/j, zodat de resultaten bruikbaar
zijn voor meerdere capaciteiten.
Om de hydrologische effecten te

Figuur 2.1.

Topografische-kaart met coördinaten.
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bepalen is er vervolgens voor
gekozen deze te berekenen met de
methode van het zgn. wandelende
pompstation. Dit houdt in dat een
gefingeerde winning van plaats naar
plaats loopt en dat per plaats, als
mogelijke locatie voor grondwaterwinning, de effecten worden
berekend. Voor het grondwaterplan
is daartoe een netwerk van
vierkanten over de provincie gelegd,
overeenkomstig het km - netwerk
van de topografische kaarten. Zo
wordt de provincie bedekt met vak·

ken ter grootte van één km 2• Het centrum van elk vak wordt opgevat als
een mogelijke locatie voor grondwaterwinning (zie figuur 2.1.).

2.1.2. Model

Het bepalen van de effecten moet
met een model gebeuren, omdat±
2700 proefonttrekkingen op praktijkschaal niet te realiseren zijn. Er
staan inmiddels vele modellen ter
beschikking: analytische, numerieke,
geïntegreerde, losgekoppelde,
stationaire, niet-stationaire enz.
Elk model heeft z'n specifieke
toepassingen, mogelijkheden en
beperkingen. De keuze van een
model moet afhankelijk zijn van
factoren als: de doelstelling van het·
onderzoek, de vereiste nauwkeurigheid en betrouwbaarheid, het
beschikbare budget, de aard en
nauwkeurigheid van de invoergegevens en de aanwezige kennis
en tijd.

De nummering is als volgt opgezet:
Vak A (figuur 2.1.) wordt op de
topografische kaart voorgesteld als
coördinatievak 240/550. Omdat in
Drenthe de x- en de y-coördinaat
altijd met een 2 resp. 5 beginnen,
zijn deze beide cijfers weggelaten.
Vak A wordt dus voorgesteld als kmvak 40.50. In het midden van dit vak

Bij het maken van een keuze voor
een model worden aannamen
gedaan. Zo wordt, indien een
verzadigd grondwaterstromingsmodel gekozen wordt, impliciet
aangenomen dat de hydrologische
veranderingen bij grondwaterwinning
binnen zekere grenzen onafhankelijk
zijn van veranderingen in de
onverzadigde zone.
Een keuze zal voor een deel
gebaseerd zijn op pragmatische
overwegingen (financiële middelen,
beschikbare tijd, beschikbare kennis
enz.) en voor een deel op
overwegingen, die teruggaan op het
doel van het onderzoek. Daarnaast
zijn er impliciete overwegingen,
berekeningen waar het hier om gaat
zijn niet nieuw, ze sluiten aan of
komen overeen met eerder verrichte
onderzoeken en berekeningen. In
dit geval kan gewezen worden op /it.
11of49.
Hieronder wordt aangegeven welke
keuze gemaakt is en welke
verantwoording en toetsing ten

ligt een knooppunt van het netwerk
van het rekenmodel.
De keuze voor de grofheid van dit
netwerk is een pragmatische. Het is
ondoenlijk om elke m2 door te
rekenen. Er moet dus een keuze
gemaakt worden tussen de mate van
inspanning en de waarde van de
resultaten. Een netwerk van km 2•
vakken werd in dit verband
voldoende onderscheidend geacht.
Op deze manier worden er± 2700
mogelijke waterwinplaatsen in
aanmerking genomen.

aanzien van bepaalde aannamen
heeft plaatsgevonden.
Er is gekozen voor het rekenen met
het STATRECT-programma van het
Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening (R.l.D.). Dit is een keuze
voor een stationair, eindigeelementen-model voor de verzadigde
zöne.
Allereerst wordt hierbij aangenomen
dat de hydrologische effecten in de
voorjaarssituatie als stationair te
beschouwen zjjn. De grootte van de
effecten is echter het hele jaar door
afhankelijk van variabelen als
neerslagoverschot en oppervlaktewaterpeil. Deze variëren met de
regelmaat van de seizoenen,
daarom zullen ook de effecten
variëren. Met betrekking tot dit nietstationaire karakter kan echter
afgevraagd worden of de variaties
groot zijn en of, indien dit in
bepaalde gebieden het geval is, er
binnen de jaarlijkse variaties
perioden te onderscheiden zijn, die
een stationaire aanname rechtvaardigen, d.w.z. een periode waarbij
de omstandigheden dusdanig weinig
variëren dat de effecten een
stationair niveau bereiken.
De keuze voor een stationair model
is in eerste instantie er één geweest
in aansluiting bij verricht onderzoek
(/it. 11en49). Naderhand is deze
aanname getoetst in het aanvullend
onderzoek met het model Gelgam in
het studiegebied Sleen (/it. 33). Uit
dit onderzoek blijkt dat de
verlagingen van het freatisch vlak als
gevolg van een grondwaterwinning
van 2 miljoen m3/j in een voor
Drenthe karakteristiek gebied nl.
een beekdal tussen 2 hoger gelegen
ruggen, en berekend met een nietstationair model en een stationair
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Figuur 2.2a.
Verlaging van het freatisch vlak, berekend met
de standaardversie van GELGAM
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Figuur 2.2b.
Verlaging van het freatisch vlak, berekend met
de stationaire versie van GELGAM
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model 'voor het einde van het
zomer- of winter-halfjaar nauwelijks
blUken te verschillen'. Uit het
onderzoek wordt geconcludeerd:
'dat men in het proefgebied Sleen en
in gebieden met vergelijkbare (geo-)
hydrologische kondities de hydrologische effecten van permanent~
grondwaterwinning met een.
stationair verzadigd grondwaterstromingsmodel voor vele doelstellingen voldoende betrouwbaar
kan voorspellen'.
Ter illustratie worden in de figuren
2.2a en 2.2b diverse verlagings-

beelden gegeven die in het kader
van het aanvullende onderzoek in
het studiegebied Sleen met verschillende modellen zijn berekend. De
beelden zijn ontleend aan /it. 33.
ST ATRECT rekent alleen met het
deelsysteem van de verzadigde
zöne. Daarbij wordt aangenomen
dat de veranderingen in de verzadigde zöne nagenoeg niet beïnvloed
worden door veranderingen in de
relatie onverzadigde zöne - verzadigde zöne. In een gemiddelde voorjaarssituatie is dit een redelijke aan-

name. De verdamping is dan nog
gering, zodat de verandering daarvan
door een verlaging van de grondwaterstand nihil zal zijn waardoor het
neerslagoverschot niet verandert. De
flux door het freatisch vlak dus ook
niet.
Tot slot zij opgemerkt dat het er
uiteindelijk om gaat gebieden ten
opzichte van elkaar af te wegen. De
resultaten zullen dan ook veel meer
relatief dan absoluut gebruikt
worden. De fout, die inherent is aan
een aanname, heeft daardoor
minder consequenties.
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Figuur 2.3.
Modelschematisatie STATRECT

2.2. Beschrijving van het gekozen
computerprogramma en
berekeningswijze
2.2.1. Programmabeschrijving

2.2.2. Superpositie

STATRECT is een op de eindige
elementenmethode (rechthoekige
elementen) gebaseerd computerprogramma voor de berekening van
een stationaire grondwaterstromingssituatie in twee isotrope watervoerende pakketten, gescheiden
door een slecht-doorlatende laag.
Deze laag mag ontbreken. Een
belangrijk onderdeel van het
programma betreft de relatie tussen
het oppervlaktewater en het grondwater. In het programma kunnen
twee relaties geformuleerd worden.
Eén betreffende oppervlaktewater
met een vast waterpeil en één
betreffende oppervlaktewater met
een variêrend waterpeil.

1n het eerste geval wordt verondersteld dat er constant uitwisseling is
tussen oppervlaktewater en grondwater doordat het oppervlaktewaterpeil kan worden beheerst.
1n het tweede geval kan het
oppervlaktewater droogvallen onder
invloed van een grondwaterstandsdaling. In dit verband zijn de termen:
permanent- en niet-permanent
voedende waterlopen
geîntroduceerd. Het model is in
diverse rapporten beschreven (onder
andere /it. 47 en /it. 49), zodat hier
van verdere beschrijving wordt
afgezien.

Voor het grondwaterplan is het
STATRECT-programma toegepast
voor superpositieberekeningen. Dit
betekent dat de resultaten alleen
veranderingen geven ten opzichte
van een gekozen uitgangssituatie.
Deze veranderingen ontstaan
doordat er ten opzichte van de
uitgangssituatie een ingreep wordt
gepleegd. Als uitgangssituatie is
gekozen de toestand zoals die
'momenteel' in het voorjaar heerst:
de nulsituatie. Deze nulsituatie is de
beginvoorwaarde. Een grondwaterwinning betekent een ingreep in de
heersende toestand. Met behulp van
het programma worden dan alleen
de gevolgen van deze ingreep
berekend, met name de verlagingen
van de grondwaterstanden, ten
opzichte van de nulsituatie (figuur

Deze wijze van rekenen heeft
meerdere voordelen; de resultaten
geven direct de verlagingen ten
gevolge van de grondwateronttrekking. Deze verlagingen
kunnen weer rechtstreeks worden
gebruikt voor de in hoofdstuk 4
beschreven vochtleverantieberekeningen zodat de landbouwschade ten gevolge van de grondwateronttrekking kan worden
bepaald. Een ander voordeel is dat
voor superpositieberekeningen
aanzienlijk minder invoergegevens
nodig zijn, daar bepaalde gegevens,
zoals neerslag, kwel/infiltratiestromen en verschillende
oppervlakte- en grondwaterpeilen
niet ingevoerd behoeven te worden
terwijl de verandering van een aantal
van deze termen wel wordt
berekend. Superpositieberekeningen
zijn dus eenvoudig, vergen niet

2.4).
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Figuur2.4.
Verlaging van de grondwaterstand ten gevolge
van een onttrekking

OORSPRONKELIJK FREATISCH VLAK

zoveel invoergegevens en leveren
voor de gestelde doelstelling
voldoende resultaat op zodat ze
aanzienlijk goedkoper zijn. De
nieuwe toestand kan worden
berekend door de resultaten van de

superpositieberekeningen 'op te
tellen' bij de uitgangstoestand.
Superpositie is toelaatbaar als de
relaties, die een rol spelen lineair
zijn en als door de veranderingen de
aangenomen schematisering en

bijbehorende parameterwaarde niet
wijzigen. Aan beide voorwaarden
wordt voldaan. In paragraaf 2.3.1.
wordt het wezen van de superpositie
nog toegelicht.

2.2.3. Beperkingen

Aan het gebruik van het programma
STATRECT kleven uiteraard ook
enkele bezwaren. Zo kunnen in het
programma slechts twee watervoerende pakketten worden
ingevoerd waardoor, wanneer van
meerdere water.voerende pakketten
sprake is, aanvullende berekeningen
noodzakelijk zijn. Het model
berekent de verlaging van het eerste
watervoerende pakket. Deze behoeft
niet gelijk aan de verlaging van het
freatisch vlak te zijn. Derhalve moet
deze potentiaalverlaging worden
omgerekend naar de verlaging van
het freatisch vlak. Deze omrekening
wordt beschreven in paragraaf 2.5.

verlaging van de grondwaterstand
ten gevolge van een onttrekking
wordt op een van te voren te
bepalen tijdstip berekend, in dit
geval de stationaire voorjaarssituatie. In werkelijkheid is deze
verlaging gedurende het groeiseizoen niet-stationair, doordat
's zomers het watergangenstelsel op
een aantal plaatsen gedeeltelijk
droogvalt. Het voedingsstelsel is dus
niet-stationair, de verlagingen dientengevolge ook (zie figuur 2.5.). De
uitkomsten zijn daardoor beperkt
bruikbaar. In het licht van het doel
van het onderzoek is dit een
aanvaardbare beperking.

Het programma berekent een
stationaire toestand: naast vele
voordelen brengt dit ook
beperkingen met zich mee. De

In figuur 2.6. wordt het verschil in
'winterverlaging' en 'zomerverlaging'
nog geïllustreerd met twee figuren

Figuur2.5.
Verloop van de grondwaterstand zonder en met
onttrekking
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Figuur 2.6.
Verlaging van het freatisch vlak, berekend met
de standaardversie van GELGAM.
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die ontleend zijn aan !it. 33. Het
betreft hier verlagingen ten gevolge
van een winning van 2 miljoen m2/j
berkend met het model GELGAM in
het proefgebied Sleen, aan het eind

van de winter '77/'78 en aan het
eind van een daaropvolgende 10%
droge zomer.

2.2.4. Invoergegevens

Voor berekeningen zoals die voor
het grondwaterplan met het
programma STATRECT zijn
uitgevoerd, zijn per knooppunt de in
figuur 2.3. aangegeven invoergegevens nodig:
De doorlaatvermogens kD 1 en kD 2
en de weerstanden c 1 en c 2 ,
alsmede de bodemweerstand en
afmetingen van oppervlaktewater
dat rechtstreeks met het eerste
watervoerende pakket in verbinding
staat (de zogenaamde rivieren).
öe verzameling van de KD- en c 2 waarden is beschreven in hoofdstuk
1. Verder moet een relatie tussen
het oppervlaktewater en het grondwater geformuleerd worden. Middels
deze relatie wordt het debiet tussen
oppervlaktewater en grondwater
uitgerekend (in de gehanteerde
terminologie: de voeding van het
grondwater). Dit gebeurt in het
programma door een weerstand op
te geven. In deze weerstand, die
voedingsweerstand is genoemd, zijn
de horizontale-, vertikale-, radialeen bodemweerstand van het
voedingssysteem verrekend. De
stroming door het freatisch pakket is

dus 'verwerkt' in deze weerstand.
Omdat STATRECT slechts met twee
watervoerende pakketten kan
rekenen was dit nodig. De voeding
vanuit de waterlopen kan aan een
maximum gebonden worden.
Rivieren, meren en zandgaten
kunnen apart worden ingevoerd (zie
voor verdere informatie par. 2.3.).
De invoergegevens worden als
gemiddelde waarden aan de knooppunten toegekend. Tijdens de
berekeningen is een zogenaamd
wandelend pompstation gebruikt. Dit
houdt in dat in alle door te rekenen
potentiële winlocaties (knooppunten)
achtereenvolgens een onttrekking
wordt geplaatst. Op deze wijze
kunnen de verschillende winlocaties
met betrekking tot de gevolgen van
een grondwaterwinning met elkaar
worden vergeleken. De
berekeningen resulteren zo in
± 2700 invloedsgebieden.
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2.2.5. Mode/gebieden

Ten behoeve van het rekenen met
STATRECT moet over het te
berekenen gebied een netwerk van
rechthoekige elementen gelegd
worden, waarbij de dichtheid van het
net (de grootte van de elementen)
naar keuze kan worden
aangenomen. De hoekpunten van
de elementen vormen de modelknooppunten.
Aan de knooppunten worden de
eigenschappen van de daarbij
behorende invloedsoppervlakten
toegekend zoals kD-waarden, cwaarden, voedingsweerstand, grondwateronttrekking etc. De invloedsoppervlakten vallen samen met de
km 2-vakken die gebruikt zijn voor
het bepalen van de benodigde
parameters.

Figuur 2.7.

...,.,

Elementen en knooppuntennetwerk

N

Voor de berekeningen is gekozen
voor vierkante elementen met een
oppervlakte van 100 ha. In figuur 2.7.
wordt één en ander aangegeven.
Het programma kan een beperkt
aantal knooppunten tegelijk aan
zodat geheel Drenthe niet in één
keer kan worden doorgerekend.
Daarom is de provincie in vier
modelgebieden opgesplitst. Eén en
ander is aangegeven in figuur 2.8.
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Figuur 2.8.
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2.3. De relatie
oppervlaktewater - grondwater

Het oppervlaktewater speelt bij
grondwateronttrekkingen een
belangrijke rol. In een gebied met
een intensief waterlopenstelsel
zullen de verlagingen van de
grondwaterstand over het algemeen
minder groot zijn, dan in een gebied
met weinig waterlopen (zie figuur
2.9.).
Bij de bepaling van de rol van het
open water bij onttrekkingen staat in
superpositie gedacht de volgende
gedachtengang centraal:
Door grondwateronttrekking wordt
er kunstmatig water aan het grondwatersysteem onttrokken. Om in
een stationair grondwaterstromingsmodel aan de vereiste continuïteit te
kunnen voldoen zal water van elders
aangevoerd moeten worden. 1n
principe zijn twee bronnen
beschikbaar: stroming over de rand
van het model en voeding vanuit het
oppervlaktewater. Stroming over de
rand is verwaarloosbaar omdat de
randen op grote afstand liggen.
Daarom wordt het onttrokken grondwater aangevuld door 'voeding'
vanuit het oppervlaktewater. Deze
voeding is afhankelijk van het
verschil tussen het peil van het
oppervlaktewater, de stijghoogte
van het grondwater en van de
weerstand tussen oppervlaktewater
en grondwater.
De weerstand is, naast de eigenschappen van de ondergrond, vooral
afhankelijk van de dichtheid van het
oppervlakte-waterstelsel. Hoe
dichter dit stelsel, hoe meer
voedingsbronnen, hoe kleiner de
weerstand. Dit volgt al uit de
bekende formules van Hooghoudt
en Ernst waar de weerstand
afhankelijk is van de 'slootafstand'.
Bij een dicht oppervlaktewaterstelsel zal dus de weerstand over
het algemeen klein zijn. Daardoor
zal bij een geringe verlaging al veel
voeding optreden. De invloedssfeer
van een winning is dan ook sterk
afhankelijk van de dichtheid van het
oppervlaktewaterstelsel. Hoe meer

Figuur 2.9.

Grondwateronttrekking in gebied met gering/
intensief waterlopenstelsel

oppervlaktewater, hoe kleiner de
invloedssfeer.
Het oppervlaktewater dient echter
op zijn beurt ook weer gevoed te
worden om op peil te kunnen blijven.
Deze voeding kan bestaan uit
toevoer vanuit een groot achterliggend stroomgebied, of uit water
dat via gemalen van buiten de
provincie wordt aangevoerd. Er zijn
echter oppervlaktewateren zonder
voldoende voeding. Daarom zijn er
twee categorieën onderscheiden:
permanent voedende en nietpermanent voedende oppervlaktewateren. Deze laatste categorie kan
niet op peil gehouden worden.
Daarom is bij de tweede categorie
een grenswaarde aan de voeding
gesteld. Wordt deze overschreven
dan wordt het oppervlaktewater
geacht te zijn droog gevallen en
heeft de voeding z'n maximale
waarde bereikt.
In de berekeningen komt de rol van
het oppervlaktewater tot uiting in de
zogenaamde voedingsweerstand c 1•
Deze weerstand wordt bepaald
door:
a. de fysieke afmeting van het
oppervlaktewater (de natte
omtrek)
b. de weerstand van de sliblaag op
de bodem (de bodemweerstand)
c. de weerstand van de omhullende
grond
d. een eventuele aanwezige
keileem- of beekleemlaag.
In de formules die de relatie tussen
het oppervlaktewater en het grondwater beschrijven zijn deze faktoren
dan ook allemaal weer terug te
vinden. In de navolgende paragrafen
wordt het verzamelen van de
benodigde gegevens beschreven.
Het verhaal hierboven is geschreven
voor de superpositie-situatie.
Bedacht moet worden dat de
voeding waarvan sprake is, zich in
werkelijkheid kan manifesteren in
verminderde afvoer (voor oppervlaktewater dat altijd draineert) in
overgang van afvoer naar infiltratie
MAAIVELD
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(voor oppervlaktewater dat soms
draineert en soms infiltreert) of in
toename van infiltratie (voor oppervlaktewater dat altijd infiltreert).
Bij het verzamelen van de benodigde
gegevens zijn geïsoleerd liggende
plassen en vennen, die niet in
verbinding staan met een water·
lopenstelsel, niet in de berekeningen
meegenomen omdat de waterpeilen
hierin met de grondwaterstand
fluktueren zodat zij in de uiteindelijke
stationaire situatie niet bijdragen
aan de voeding van het grondwater.

Bij de berekeningen zijn vier typen
oppervlaktewater onderscheiden:
1. waterlopen in onderhoud bij het
waterschap en de daarmee
verbonden perceel sloten;
11. kanalen (meestal in provinciaalof rijksbeheer)
111. zandgaten (die in verbinding
staan met een waterlopenstelsel)
IV. meren en plassen (die in
verbinding staan met een
waterlopenstelsel).

Dit onderscheid is gemaakt omdat
bovengenoemde typen zeer
verschillend worden onderhouden
wat tot uiting komt in de
bodemweerstand van deze wateren
en omdat de ligging van deze typen
ten opzichte van het eerste watervoerende pakket verschilt.

2.3.1. Toelichting bij de begrippen
superpositie en voeding

Gegeven de situatie van een regelmatig patroon van waterlopen. Deze
waterlopen liggen in een zandpakket
dat op zekere diepte begrensd
wordt door een semi-permeabele
laag. Door deze laag vindt
permanent wegzijging plaats naar de
diepere watervoerende pakketten.
Deze situatie is te beschouwen als
een top-systeem (oppervlaktewater
met freatisch pakket) dat vaak in
Drenthe voorkomt.

Ook hier gelden weer relaties
1\1 = Q2 + W2
q2
h2/Cdr
hg2 = 0,8 h2
w2 = (hg2 - 'P~lce

De waterlopen voeren in een
gemiddeld voorj~r bij een gemiddeld
neerslagoverschot (N) water af. De
situatie in figuur 2.10. (te noemen
situatie 1) zal zich dan instellen.
De volgende relaties gelden in deze
situatie:
(1)
N = Q1 + W 1
q1 · = h1/cdr
(2)
hg1 = 0,8 h1
(3)
w1 = (h~1- '1'1)/ce
(4)
N
q1
w1
h1

· = ·neerslagoverschot (m/d)
= drainagedebiet (m/d)
= wegzijging {m/d)
=opbolling midden tussen de
waterlopen (m) ten opzichte
van slootpeil
hg 1 = gemiddelde grondwaterstand
tussen de waterlopen (m)
rp 1 = stijghoogte in watervoerende
pakket onder semipermeabele laag (m)
cdr = drainageweerstand (d)
ce = weerstand van de semipermeabele laag (d)
Indien er nu een grondwaterwinning
in de buurt komt dan zal de grondwaterstand gaan dalen. Er stelt zich
een nieuwe gemiddelde voorjaarssituatie in (te noemen situatie 2, zie
figuur 2.11.).

=

(5)

(6)
(7)
(B)

De letters stellen dezelfde parameters voor als hierboven alleen dan
in de nieuwe situatie.
Omdat in beide situaties het
gemiddelde neerslagoverschot gelijk
is en aangenomen wordt dat cdr en
ce niet veranderen volgt op grond
van (1) en (5):
q1 + w, = q2 + W2 q2-Q1

=

(w,-w~

(9).

Uit deze formule kan geconcludeerd
worden dat de verandering van de
afvoer in grootte gelijk is aan de
verandering van de wegzijging. In
bovenbeschreven situaties gaat het
dan om een afname van de afvoer en
een toename van de wegzijging.
Met andere woorden: door de
verlaging van de grondwaterstand
wordt het gedeelte van het
neerslagoverschot dat in situatie 1
tot afstroming komt (q1) gereduceerd
tot q2 • Er komt dus een groter deel
van het neerslagoverschot ten
goede aan het grondwater.
Deze vermindering van de afvoer
wordt bij de berekeningen volgens
het superpositiebeginsel als
voeding van het grondwater betiteld.
Door de ingreep (grondwaterwinning)
komt er een groter deel van het
neerslagoverschot ten goede aan
het grondwatersysteem.
Op grond van de relaties (2), (3), (6)
en (7) wordt de volgende relatie voor
de grootte van deze voeding (v)
afgeleid:
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Figuur 2.10.

N

Situatie 1

Figuur2.11.

N

Situatie 2

v =
v

hg2- hg,
=---=-----0,8 cdr

Met de relaties (4) en (8) vinden we:
hg 1 =w 1 .cp+'P1 ~
hg2 W2. Ce + 'l'2 5 hg2- hg,= (w2-W1) Cp + ('P2

(10)

<p,)

v = q 2 - q 1 = (w1 -w2)
(11)

Combinatie van (10) en (11) geeft:

v

= 0,8f/J2-'P1
cdr+ce

'P2 -<p,

i:J.<p

v

f::.qJ

= O,Scdr+c.e

(12)

De som van 0.8 cdr en cp is in deze
als totale voedingsweerstand te
beschouwen: cv= 0.8 cdr +
(13)

ce

In deze vergelijking (12) zitten twee
onbekenden te weten v en !:::. tp; cdr
en ce zijn gegeven met de eigenschappen van de ondergrond en
moeten voor de.berekening
ingevoerd worden. Deze vergelijking
is zo niet op te lossen.
Er moet een extra vergelijking
toegevoegd worden. In de eigenlijke
berekeningen gebeurt dit door de
continuïteitsvergelijking. De
onttrokken hoeveelheid grondwater
(een invoergegeven) is gelijk aan de
totale voeding. Via deze extra
vergelijking kan de verandering van
de diepe stijghoogte (!:::. 'l') berekend
worden.
Uit vergelijking (12) blijkt ook dat de
verandering ten gevolge van de
ingreep, namelijk de verandering van
de diepe stijghoogte slechts
afhankelijk is van een paar
parameters: de grootte van de
onttrekking (als som van de totale
voeding) en de totale weerstand
tussen waterlopen en diepe water-
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voerende pakket. Andere parameters
als neerslagoverschot, grondwaterstand, afvoerdebiet enz. zijn niet van
belang. Pas indien men
geïnteresseerd is in de werkelijke
nieuwe situatie zullen deze nodig
zijn. Hier blijkt het voordeel van
superpositieberekeningen, slechts
een beperkt aantal parameters is
nodig.
Wel is het van belang om bij
superpositieberekeningen te toetsen

2.3.2. De waterlopen (type IJ

Tabel 2.1.
Klasse-indeling waterl,open in Drenthe

of bepaalde parameters, die als
constant aangenomen worden door
de veranderingen niet beïnvloed
worden.

tot gevolg. Deze toename is te
vergelijken met de vermindering van
de afvoer. Ook is het denkbaar dat
zich gedurende een groeiseizoen
beide situaties voordoen.

Hierboven is aangenomen dat er
sprake is van drainage. 1n geval van
infiltratie is de situatie vrijwel
identiek, zij het dat het neerslagoverschot in de 'nul-situatie' reeds in
zijn geheel zal infiltreren. Verlaging
van de grondwaterstand heeft in dit
geval een toename van de infiltratie

Om de verwerking van dit type
mogeljjk te maken is een classificatie
gemaakt met behulp van gegevens
uit de waterschapsenquête die
periodiek door P.W. wordt gehouden.
Ten behoeve van de uitwerking van
het grondwaterplan is de vraagstelling van de enquête enigszins
aangepast. Gevraagd is onder
andere de waterlopen in te delen
naar de natte omtrek.

De waterlopen in Drenthe hebben
zeer uiteenlopende afmetingen en
daardoor is er ook sprake van een
grote diversiteit aan natte omtrekken.
Om de inventarisatie hiervan enigszins te vereenvoudigen zijn de
waterlopen in zes klassen ingedeeld
op grond van veel voorkomende
afmetingen. Op deze wijze is de
volgende indeling tot stand gekomen
(zie tabel 2.1.):

Onder de natte omtrek wordt dat
deel van het profiel van de
watergang verstaan, dat in de
gemiddelde voorjaarssituatie onder
water staat (zie figuur 2.12).

De waterschappen hebben kaarten
vervaardigd waarop alle waterlopen
volgens bovenstaande classificatie
zijn ingedeeld.

klasse
1

2
3
4
5

6

natte omtrek

Bgem.

gem. waterdiepte D

bodemligging (m-mv)

1-3
3-5
5-8
8-12
12-20
>20

2
4
6,5
10
16
22

0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0

1,3
1,7
2,1
2,5
3,0
3,5

Figuur 2.12.
Natte omtrek watergang
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2.3.2.1. De weerstand van de sliblaag
op de bodem en de omhullende
grond

2.3.2.2. Permanente- en nietpermanente voeding

De weerstand van de sliblaag op de
bodem is erg variabel. Deze is onder
andere afhankelijk van de
onderhoudstoestand van de waterloop. Daarnaast spelen faktoren als
diepte, hoedanigheid en stroomsnelheid van het water een rol.
Omdat deze faktoren niet voor elke
watergang in Drenthe te bepalen zijn
is een gemiddelde waarde voor alle
waterlopen aangenomen. Deze
bodemweerstand is op 2 dagen
gesteld, welke waarde onder andere
is gebaseerd op literatuurgegevens
en op mondelinge mededelingen
van deskundigen.

zeker in de nabijheid van de
waterloop een grote rol. Hierbij
wordt onderscheid gemaakt tussen
de horizontale en verti kale doorlatend heid. De horizontale doorlatendheid is op 3 m/dag, en de
vertikale, in verband met vaak
voorkomende dunne leem- of andere
weerstandbiedende laagjes, op 1
m/dag gesteld. Een uitzondering is
gemaakt in gevallen waar de bodem
in of boven een leemlaag ligt. In die
situatie is voor de vertikale
doorlatendheid ook 3 m/dag gekozen
omdat de leemweerstand afzonderlijk
in rekening wordt gebracht.

Een andere belangrijke faktor is de
omhullende grond van de waterloop.
Nadat het water door de bodem is
'heengedrongen' moet hij bij een
infiltratiesituatie immers nog over
een bepaalde afstand naar het
grondwaterreservoir stromen, of
ingeval van een drainagesituatie
eerst door de omhullende grond en
vervolgens door de bodem.
Daarbij speelt de doorlatendheid van
de bovenste meters van de bodem

De laatste weerstand die blj
stroming van het oppervlaktewater
naar het eerste watervoerende
pakket moet worden overwonnen is
een eventuele keileem- of beek·
leemlaag als basis van het freatisch
pakket (zie par. 2.3.4.).
De weerstand die het water bij
stroming door deze leemlaag ondervindt, moet dus bij de overige
weerstanden worden opgeteld.

Het oppervlaktewaterstelsel in
Drenthe kent waterlopen die niet
altijd water bevatten. Er zijn water·
lopen die onder invloed van droogte
droog kunnen vallen.
Vaak gaat het hierbij om de waterlopen die zich aan het uiteinde van
een uitgebreid stelsel bevinden,
tegen de flanken van de hogere
delen. In de winter (het natte
seizoen) staat zo'n stelsel vol met
water, terwijl het in de zomer (het
droge seizoen) langzamerhand (voor
een deel) kan opdrogen. Dit deel

doet dan niet meer mee bij de relatie
oppervlaktewater/grondwater. Dit
heeft tot gevolg dat er geen
eenduidige en konstante verlaging
is.
In het voorgaande is al gesteld dat
oppervlaktewater de verlaging van
de grondwaterstand kan beperken.
Valt het oppervlaktewater echter
droog dan kan de verlaging
uitgroeien en het gebied dat
beïnvloed wordt door de grondwater·
winning groter worden.

Figuur 2.13.
Een oppervlaktewaterstelsel in voor· en najaar

VOORJAAR

NAJAAR
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De veranderingen in het hydrologisch
systeem ten gevolge van de
grondwaterwinning hebben zo een
niet-stationair karakter. Bij het te
gebruiken model kan echter alleen
maar een stationaire situatie
berekend worden. Er moet dus een
keuze gedaan worden ten aanzien
van de staat van het oppervlakte·
waterstelsel ten tijde van de door te
rekenen situatie.
Gezien de koppeling die gemaakt
moet worden met de belangen is
voor de berekening gekozen voor
het tijdstip aan het begin van het
groeiseizoen (eind maart- begin
april). Dit is de tijd dat de groei van
de gewassen aanvangt en de
grondwaterstand begint te dalen. De
grondwaterstand op dat moment is
van grote betekenis voor eventuele
schade aan cultuur- en natuurgewassen. Derhalve is het
oppervlaktewaterstelsel geïnventariseerd dat gemiddeld aan het begin
van het groeiseizoen water bevat.
Dat kan immers bijdragen aan de
voeding van het eerste watervoerende pakket.
Nu bestaat de kans dat een
waterloop droogvalt onder invloed
van een grondwaterwinning in de
nabijheid.
Daarom is bij de inventarisatie
onderscheid gemaakt in drie
categorieên:

1. permanent-voedende waterlopen,

die via waterinlaat op peil kunnen
worden gehouden of door een
groot achterliggend stroomgebied
zoveel water afvoeren, dat het peil
gedurende het seizoen gehandhaafd kan blijven.
2. niet-permanent voedende waterlopen, die weliswaar niet van
water zjjn te voorzien doch in een
gemiddelde zomer niet droog
vallen (moeilijk droogvallend). Dit
zijn bijvoorbeeld watergangen die
onder invloed van kwel staan.
3. niet-permanent voedende waterlopen die in een gemiddelde
zomer reeds droogvallen (makkelijk
droogvallend). Dit zijn watergangen die alleen in het voorjaar
water afvoeren.
De waterlopen onder 1. kunnen in
theorie een onbeperkte voeding
leveren doordat de peilen konstant
kunnen worden gehouden.
Bij de waterlopen onder 2. is de
voeding aan een maximum
gebonden, omdat er geen wateraanvoer mogelijk is. Dit maximum is
afkomstig uit de leverantie van het
achterliggende stroomgebied en
bestaat, naar wo.rdt aangenomen, uit
het neerslagoverschot van de winter.
In het grondwaterplan wordt deze
maximale voeding op 1,5 mm/dag
gesteld waarbij het gehele stroom·
gebied in rekening wordt gebracht.

2.3.2.3. Voedingstypen

Na de inventarisatie van de
waterlopen is het noodzakelijk te
bepalen ·welke voedingsweerstanden
optreden en hoe deze berekend
kunnen worden. In dit verband is het
van belang dat er in grote delen van

Tabel 2.2.

Keileembeekleem
code

Voedingstypen in tabelvorm

Waterlopen klasse
(natte omtrek B)

Deze waarde volgt uit de berekening
van het gemiddelde neerslagoverschot over de maanden oktober t/m
maart.
De niet-permanent voedende
waterlopen onder 3. die in een
gemiddelde zomer droog vallen
leveren ook een voeding die aan een
maximum gebonden is. Dit maximum
bestaat, naar is aangenomen, uit het
neerslagoverschot over de maanden
januari t/m maart (1 mm/dag).
De permanent en niet-permanent
voedende waterlopen zijn onderscheiden aan de hand van de
resultaten van de waterschapsenquête die periodiek door P.W.
wordt gehouden. Ze staan in deel 111
van het grondwaterplan (kaart 1)

aangegeven.

Drenthe ondiepe weerstandbiedende
lagen voorkomen, die opgevat
kunnen worden als slechtdoorlatende Jaag aan de onderzijde van
het freatisch pakket, te weten de
keileemafzettingen van de Formatie

1

2

3

(8=2)

(8=4)

(8=6,5)

4
(8=10)

6
5
(8=16) (8=22)

0
1.1.
1.2.
1.3.

c1
C1

C1
C1

A2
c1

A2
C1

A2
A2

A2
A2

2.1.
2.2.
2.3.

B
8

c2
C2

c2
c2

C2
c2

A2
c2

A2
c2

B
B
B

B
B

c2
C2
c2

c2
C2
c2

A2
c2
c2

8
B

3.1.
3.2.

B

3.3.

B

B
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van Drenthe en de beekleemafzettingen van de Formatie van
Singraven. De inventarisatie van
deze twee afzettingen is in
hoofdstuk 1 beschreven en op
kaart 5 aangegeven.

Combinatie van de klasse-indeling
zoals die bij de waterlopen is
gehanteerd in par. 2.3.1. en de in
hoofdstuk 1 beschreven keileem/
beekleem-inventarisatie geeft een
aantal te onderscheiden voedings-

typen, zoals in figuur 2.14. en tabel
2.2. is aangegeven.

Figuur 2.14.

Onderscheiden voedingstypen

TYPE A1
,

\
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J

~
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GEEN WEERSTANDBIEDENDE AFZETTINGEN
AANWEZIG

TYPE A2
,

-----\

I

\

I

J

WATERLOOP STEEKT DOOR DE WEERSTAND BIEDENDE AFZETTING HEEN

~

TYPE

---- ... -----'

------\

t-----

B

WATERLOOP LIGT GEHEEL BOVEN DE
WEERST ANDBIEDENDE AFZETTING

TYPE C1
WATERLOOP LIGT MET DE NATTE OMTREK
GEHEEL IN DE WEERST ANDBIEDENDE
AFZETTING

WATERLOOP LIGT GEDEELTELIJK IN EN
GEDEELTELIJK BOVEN DE WEERSTANDBIEDENDE
AFZETTING

Vffff~/4

WEERSTANOBIEDENDE AFZETTING
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2.3.2.4. Weerstandformules

Voor het berekenen van voedingsweerstanden is gebruik gemaakt van
twee formules. De eerste is ontleend

al

2

aan /it. 44 en 45. In de volksmond
heet deze 'de formule van
Bruggeman'.

aJ

formule 1 : c = - - 2 rr B kv

l:

n=1

Zie ook figuur 2.15., waarbij:
Cl'
= (k/~)
L = slootafstand (m)
B = natte omtrek (m)
~ = vertikale doorlatendheid
(m/dag)

kh =horizontale doorlatendheid
(m/dag)
D =dikte watervoerend pakket
boven de leem (m)
c =voedingsweerstand (d)

Figuur 2.15.
Schema ten behoeve van formule 1

WEERST.ANDBIEDENDE LAAG

De formule is ontwikkeld voor de
situatie van een infiltrerende waterloop in een zandpakket van
minstens enkele meters dikte dat
aan de onderzijde begrensd wordt
door een semipermeabele laag. De
formule is bij de.berekening van de
voedingsweerstanden gebruikt voor
de types A, Ben C. In geval C alleen
voor de stroming boven de
weerstandbiedende afzetting. In het
gevaldathetzandpakketeen
geringe dikte heeft, mag deze
formule eigenlijk niet worden
toegepast. Uit aanvullende
berekeningen met behulp van de

formule 2: c

= (R + c')

L

8

+ 1112 D'

Zie ook figuur 2.16.:
c =voedingsweerstand (d)
R
bodemweerstand (d)
c' = weerstand van de doorstromende keileem of
beekleem (d)

Figuur 2.16.
Schema ten bel;loeve van formule 2

formules van Hooghoudt en Ernst en
een bij P.W. ontwikkelde numerieke
methode kon echter worden
geconcludeerd dat eerstgenoemde
formule ook in deze situatie tot
redelijke resultaten leidde.
De tweede formule is ontleend aan
het door het R.l.D. uitgevoerde
onderzoek in de Over-Betuwe (tit.
50). De daar gehanteerde formule
voor waterlopen in een kleipakket is
iets gewijzigd overgenomen voor de
waterlopen die geheel of gedeeltelijk
in een weerstandbiedende afzetting
liggen (typen C1 en C2).

L = slootafstand (m)
B = natte omtrek (m)
D' = dikte van de doorstromende
keileem of beekleem (m).
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Hieronder wordt per voedingstype
beschreven, welke formule is
toegepast en welke parameters zijn
gehanteerd.
TypeA 1:
Hierbij is formule 1 toegepast.
Voor de dikte D van het doorstroomde zandpakket is een
waarde van 5 meter gekozen. Dit
betekent dat hoewel er bij dit type
geen sprake is van een afzonderlijk
freatisch pakket toch aangenomen
wordt dat het radiale stromingspatroon hoofdzakelijk beperkt is tot
de bovenste paar meter. De ervaring
leert namelijk, dat bij waterlopen in
een zandpakket de meeste
weerstand zich in een zone van
enkele meters rond de waterloop
bevindt. D.w.z. de ondiep aanwezige
weerstanden (kleine sliblensjes,
bodemweerstanden enz.) spelen
een overheersende rol. Voor de
totale voedingsweerstand worden
de 'ondiepe' eigenschappen van het
watervoerende pakket overheersend
geacht. Een tweede aspect is dat de
weerstanden van het onderste deel,
het eerste watervoerende pakket, al
verwerkt zijn in de kD 1 - en c 2 waarden van dat pakket.
Overigens is het zo, dat de totale
weerstand, die met de formule wordt
berekend, niet erg gevoelig is voor
de grootte van D.
Voor de bodemweerstand R is 2
dagen gekozen en voor de vertikale
doorlatendheid ~ is een waarde van
1 m/dag aangehouden. De
horizontale doorlatendheid ~ is
gesteld op 3 m/dag, overeenkomstig
de fijne zanden van de Formatie van
Twente.
De natte omtrent 8 is ontleend aan
de gegevens van de waterschapsFiguur 2.17.

Figuur 2.18.

enquête. Voor de slootafstand L is in
eerste instantie 100 m aangehouden.
In werkelijkheid is deze afstand
echter zeer variërend. Uit
berekeningen met formule 1 bleek
dat er een vrij grote mate van
evenredigheid bestaat tussen de
voedingsweerstand en de slootafstand, met name als L > 100 m.
1n feite betekent dit dat bij een
slootafstand van meer dan 100 m
elke waterloop als een onafhankelijke
bron is te beschouwen. De L speelt
dan alleen een rol waar het gaat om
de verwerking tot een voedingsweerstand per km 2 -vak (zie par.
2.3.2.5.).
Samengevat zijn voor type A1 de
volgende invoergegevens
gehanteerd:

De natte omtrek 8 is ontleend aan
de gegevens van de waterschapsenquête. De dikte D is geschat op
1.5 m, op grond van gevoeligheidsberekeningen bleek het niet zinvol
hier variatie in aan te nemen.
In het overgrote deel van het
modelgebied ligt boven de keileem
en beekleem de Formatie van
Twente welke uit fijne zanden
bestaat.
Voor de ~ en ~-waarde is 3 m/dag
genomen. Deze waarde geldt voor
fjjn zand of zwak slibhoudend zand.
Voor Lis weer de waarde van 100 m
aangenomen; de bodemweerstand
R is gesteld op 2 dagen. De
weerstand van de semipermeabele
laag is afgeleid van de keileem- en
beekleeminventarisatie.

D =Sm
8
natte omtrek volgens
watersc hapsenquête
L = 100 meter
kh = 3 m/dag
~ = 1 m/dag
R = 2 dagen.

Type C 1:
Bij dit type ligt de waterloop met de
natte omtrek geheel in de
weerstandbiedende laag (zie figuur
2.18.). Hier is gebruik gemaakt van
formule 2. Aangenomen wordt dat
de stroming zich uitspreidt over een
beperkt gebied (8 + 11120).
1n dit geval zijn de volgende
gegevens gebruikt, welke zijn
ontleend aan de gegevens over de
afmetingen van de waterlopen en de
keileem- of beekleeminventarisatie.

TypeA 2 :
Het enige verschil met type A1 is, dat
de natte omtrek B gereduceerd is
(de natte omtrek van de voorgaande
klasse is aangenomen) omdat de
waterloop gedeeltelijk in de
weerstandbiedende afzetting ligt.
Type B:
Voor type 8 is ook gebruik gemaakt
van formule 1. In het geval van type
8 is altijd een semi permeabele laag
aanwezig. De vereiste invoergegevens zijn dezelfde als die bij
type A. In figuur 2.17. is de
schematisering weergegeven.

B =natte omtrek (m)
D = dikte van het pakket keileem
of beekleem
D'
gereduceerde dikte van het
pakket keileem of beekleem
(m)

R =2 dagen
L = 100 meter
c 1 =gereduceerde weerstand.
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Type C 2 :

Voor type C2 is zowel gebruik
gemaakt van formule 1 als formule 2.
Formule 1 is toegepast op de
stroming boven de keileem of
beekleem en formule 2 op de
stroming door de keileem of
beekleem, direkt onder de waterloop.
De invoergegevens zijn op dezelfde
manier verzameld als bij de overige
typen.

Voor formule 1 zijn de volgende
gegevens gebruikt (zie figuur 2.19.).

Voor formule 2 zijn de volgende
gegevens gebruikt (zie figuur 2.20.).

B' =gereduceerde natte omtrek (m)
dikte van pakket (nat) boven
D
de keileem of beekleem (m)
c = weerstand keileem of
beekleem
R = 2 dagen
L = 100 meter
~ =3 m/d
1\ =3 m/d

B" = gereduceerde natte omtrek (m)
D' =gereduceerde dikte van pakket
(nat) keileem of beekleem (m)
c' =gereduceerde weerstand van
de keileem of beekleem (d)
R =2 dagen
L = 100 meter

Figuur 2.19.

-

1

Figuur 2.20.

De waarden voor 8', B", D, D' en c'
zijn weer ontleend aan de gegevens
over de afmetingen van de
waterlopen en de keileem- en
beekleem-inventarisatie.

Waar de bodem in de leemlaag
insnijdt, is sprake van een
gereduceerde leemlaag. Er is daar
ook een gereduceerde c-waarde
ingevoerd.

Tabel 2.3.

Waterlopenklasse

Voedingsweerstanden

8=2

2
8=4

160

95

620
1695
3620
205
300
540
205
300
540
2795
4165
5200
340
455
670
340
455
670

1

1

1n tabel 2.3. zijn de voedingsweerstanden voor de onderscheiden
voedingstypen aangegeven.
(R 2 dagen, L = 100 m)

3
8=6,5

4
B= 10

8= 16

6
8=22

315
1130
2920
140
275
535
155
250
505

95
740
2245
115
220
505
120
225
455

70
460
1650
70
205
460
75
165
360

50
50
685
50
160
400
55
145
330

35
35
390
35
120
360
35
120
305

1355
2780
4150
330
470
675
280
395
605

95
1815
3195
285
430
635
250
370
580

70
1120
2355
230
365
560
200
300
480
230

50
50
975
50
310
420
165
275
435
145

35
35
550
35
235
390
35
240
405
110

5

Jee me ode

0
Keileem

1.1.
1.2.
1.3.
2.1.
2.2.
2.3.
3.1.
3.2.
3.3.
Beekleem

1.1.
1.2.
1.3.
2.t.
2.2.
2.3.
3.1.
3.2.
3.3.
Kanalen
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De op deze wijze berekende
c-waarden voor de voedingsweerstand zijn daarna als volgt samengesteld tot een totale
voedingsweerstand:

1
1
----= ----+ - - - -

2.3.2.5. Samenstelling c 1-waarden
per km 2 -vak

In de vorige paragraaf is aangegeven
op welke wijze de voedingsweerstand per voedigingstype is
berekend. Daarbij is als uitgangspunt genomen dat de slootafstand
100 m bedraagt. In de praktijk is die
afstand echter zeer wisselend. De
variabele slootafstand wordt als
volgt verrekend:
Uit de theoretische slootafstand van
100 m volgt dat er zich in een km 2vak 10 parallelle watergangen van
1000 m lengte bevinden, dus de
totale theoretische slootlengte is
10.000 m per km 2-vak. De voedingsweerstand is omgekeerd evenredig
met de slootlengte (zie par. 2.3.2.4.).
De werkelijke voedingsweerstand
wordt dus gevonden door de
theoretische voedingsweerstand (bij
L = 100 m) te vermenigvuldigen met
het quotiënt van de theoretisch

aanwezige slootlengte (10.000 m) en
de werkeljjke slootlengte (per km 2vak). Een km 2-vak bevat echter
meerdere voedingstypes.
Elk voedingstype levert zijn eigen
aandeel in de voeding waarbij er van
wordt uitgegaan dat ze elkaar
onderling niet beïnvloeden. Ze
kunnen worden gezien als een
aantal naast elkaar liggende (parallel
geschakelde) voedingssystemen,
zodat de totale weerstand kan
worden gevonden door de voedingsweerstanden per voedingstype
reciprook op te tellen dus

2.3.3. De kanalen (type Il)

Type Il betreft waterlopen die zeer
zelden worden opgeschoond.
Daardoor heeft zich een aanzienlijke
sliblaag gevormd waardoor de
bodemweerstand beduidend hoger
zal liggen dan bij type 1. Deze
bodemweerstand is voor de
berekeningen op 20 dagen gesteld.
Door betere interpretatie van
literatuurgegevens (onder andere fit.
60) bleek later dat deze weerstand
eerder in de orde van honderden
dagen ligt.
Uit berekeningen bleek echter dat
deze fout in de ingevoerde
bodemweerstand nauwelijks van
invloed is op het berekende
resultaat daar de bijdrage tot de
totale voeding reeds bij een bodemweerstand van 20 dagen zeer gering

is. Een en ander klopt wel met de
ervaring die zegt dat 'de kanalen
nagenoeg dicht zitten'.
Overigens zijn de voedingsweerstanden voor kanalen samengesteld
zoals in par. 2.3.1. omschreven.
Bij de kanalen is aangenomen, dat
deze overal door de eventuele
weerstandbiedende afzettingen
(keileem en beekleem) heen steken.
De eventueel optredende reduktie
van de natte omtrek (type A2 ) is ten
opzichte van de totale natte omtrek
van kanalen verwaarloosd. Zodoende
zijn de kanalen in te delen bij
voedingstype A1 •
Bij kanalen doet zich het geval van
niet-permanente voeding niet voor.

2.3.4. De zandgaten (type 111)

Zandgaten zijn als voedingsbron
meegenomen indien ze in verbinding
staan met een waterlopenstelsel.
Voor zandgaten is geen voedingsweerstand berekend zoals bij
waterlopen. Er is in dit geval gebruik
gemaakt van de in het STATRECT·

programma aanwezige mogelijkheid
om voeding via de zogenaamde
'Rivieroptie' in te voeren. In dat geval
wordt voeding rechtstreeks aan het
eerste watervoerende pakket geleverd via een een op te geven bodemweerstand en 'rivieroppervlakte'.

cform.2

Cv

1
= --1-+__!_2
Cv

C2

+ ....

waarin
cv ==totale voedingsweerstand
cv 1 ==voedingsweerstand van
voedingstype 1 (idemvoor 2,
3 .. enz.)
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De bodemweerstand van zandgaten
is op 1O dagen gesteld omdat zandgaten over het algemeen nog jong
zijn, een zandige bodem hebben en
zowel infiltreren als draineren.
Bij dit type speelt permanente of
niet-permanente voeding wel een
rol, daarom is geïnventariseerd in
hoeverre de zandgaten in verbinding
staan met een waterlopenstelsel.
Als een zandgat opgenomen is in
een beheerst waterlopenstelsel dan
wordt het meegenomen als
permanent voedend. Dit is ook het

geval als het zandgat een doorspoelmogelijkheid bezit. Als een zandgat
via een overstort in verbinding staat
met een waterlopenstelsel, dan
wordt het meegenomen als nietpermanent voedend. De grenswaarde voor de voeding is dan
berekend door aan te nemen dat het
neerslagoverschot van 1 mm/dag
(januari, februari en maart), dat 'valt'
op het zandgat en een strook van
100 m breedte daaromheen en via
een overstort tot afstroming komt.
Deze afvoer kan maximaal als

voeding infiltreren.
Aangenomen is dat elk zandgat
direkt in kontakt staat met het eerste
watervoerende pakket. Slechts voor
één zandgat is van deze aanname
afgeweken. Het betreft hier een
ondiep zandgat dat boven een
keileempakket ligt. De weerstand
van de keileem is hier bij de
weerstand van de bodem opgeteld.
Bij de zandgaten wordt geen
rekening gehouden met radiale
weerstanden, zodat alleen de
bodemweerstand een rol speelt.

2.3.5. Meren en Plassen (type IV)

De meren en plassen, bedoeld
onder type IV hebben meestal een
slecht doorlatende bodem omdat
zich in jaren een dikke sliblaag
opgebouwd heeft. De bodemweerstand van het Zuidlaardermeer
dat deels een zandige bodem heeft
is op 100 dagen gesteld. De bodemweerstand van de overige meren in
Drenthe is in verband met de
veenachtige bodem op 200 dagen
gesteld.

Bij dit type doet zich het geval van
niet-permanente voeding niet voor.
De meren en plassen zijn ingevoerd
met behulp van de in de vorige
paragraaf aangeduide 'rivieroptie'.

2.3.6. Verwerking van de drainage

Drainagestelsels kunnen worden
gezien als intensieve stelsels van
kleine waterlopen. Omdat in de
Drentse situatie de drainage in een
gemiddeld voorjaar nog water
afvoert kan door grondwaterstandsdaling ten gevolge van een
grondwaterwinning de afvoer
afnemen (zie 2.3.6.1.). Er blijft dus
meer water, dat zonder grondwater·
winning zou worden afgevoerd in het
grondwatersysteem achter. Deze
afvoervermindering is 'in superpositie' als voeding te beschouwen.
Daarom zijn de drainagestelsels ook
als voedingstelsels meegenomen.

De berekeningen hebben als doel te
bepalen hoe groot de gemiddelde
verlaging (verandering) van de voor·
jaarsgrondwaterstand is ten gevolge
van de winning van grondwater in
het diepe grove watervoerende
pakket {in de modelschematisatie:
het tweede watervoerende pakket).
Dit betekent dat er voor gekozen is
allerlei extreme omstandigheden
niet bij de berekeningen te
betrekken. Er wordt ook bij
drainagestelsels dus niet gerekend
met een extreem nat of extreem
droog voorjaar. Er wordt niet
gerekend met piek-buien doch met
een gemiddeld neerslagoverschot
van 1 mm/d (het gemiddeld
neerslagoverschot over de maanden
januari, februari en maart).

Indien de grondwaterstand beneden
het drainniveau zakt stopt de afvoer.
De afvoervermindering is dus aan
een grens gebonden, hij kan
namelijk slechts zo groot zijn als de
·afvoer in een gemiddelde voorjaarssituatie. Daarom is de drainage
meegenomen als een niet-permanent
voedingssysteem.

Het navolgende geeft aan hoe voor
de gedraineerde gebieden
(aangegeven op kaart 6)de voedings·
weerstand berekend is.
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2.3.6.1. Voedingsweerstanden voor
drainagestelsels

Bij het bepalen van de voedingsweerstanden van de gedraineerde
gebieden is uitgegaan van de
volgende type-indeling (figuur 2.21.)
Deze type-indeling sluit aan bij de
inventarisatie van de leemlagen.
Door de ligging van de gedraineerde
gebieden te combineren met de
leeminventarisatie is het mogelijk
om van elk gedraineerd gebied het
drainagetype vast te stellen.
Deze werkwijze komt overeen met
de methode die voor de uitvoering
van de waterlopen in de
berekeningen is gebruikt.
De bepaling van de voedingsweerstand (in dit geval te zien als
een echte drainageweerstand) kan
onder andere met de voorhanden
zijnde formules geschieden. De
formules van Hooghoudt en Ernst
zijn algemeen bekend.
Daarnaast is het mogelijk gebruik te
maken van de eerder genoemde
formule van Bruggeman. Voor de
verschillende geschematiseerde
gevallen is aan de hand van praktijkgegevens met genoemde formule de

voedingsweerstand berekend. Uit
besprekingen met drainagedeskundigen is echter gebleken dat
de berekende weerstanden niet
goed overeenkwamen met de
werkelijke situatie. In de praktijk
worden drainagestelsels vaak op
grond van ervaringscijfers aangelegd
waarbij de lokale bodemgesteldheid
maatgevend is. Deze situatie sluit
vaak niet aan bij de op regionaal
niveau verzamelde geohydrologische
gegevens. Derhalve is overeengekomen de voedingsweerstand te
bepalen aan de hand van het meest
voorkomende drainagecriterium.
Bij de bepaling van de drainafstanden
wordt in Drenthe meestal het
drainagecriterium 7-50 gehanteerd.
Dit betekent dat bij een maatgevende afvoer van 7 mm/etm. de
grondwaterstand maximaal tot 50
cm-m.v. stijgt. Daar de meeste
drains op 1 m- m.v. liggen betekent
dit een opbolling van 50 cm bij
q=7 mm/d.

Figuur 2.21.

Type-indeling drainagestelsels

TYPE A
M.V.

r---..0--------0--------......0----

DRAINBUIZEN IN EEN ZANDPAKKET ZONDER
WEERST ANDBIEDENOE LAGEN

TYPE B
M.V.
ORAINBUIZEN LIGGEN OP WEERSTANDBIEDENDE
LAGEN

TYPE C
M.V

r----..0---------0--------......~
".

P/M

///

xa

DRAINBUIZEN LIGGEN OP ZEKERE AFSTAND
BOVEN WEERSTANDBIEDENDE LAGEN
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1n het onderstaande wordt per type
aangegeven hoe dit drainagecriterium uitgewerkt wordt:
Type a:
Geen weerstandbiedende afzetting
aanwezig. De drainbuizen liggen in
een zandpakket dat in de modelschematisatie direkt kontakt heeft
met het eerste watervoerende
pakket. Dit eerste watervoerende
pakket zal bij het stromingsproces
een grote rol spelen. Voor deze
situatie zijn de formules van
Hooghoudt en Ernst niet goed
bruikbaar omdat daarbij een ondoorlatende basis op zekere diepte wordt
verondersteld.
Voor het bepalen van de drainageweerstand wordt daarom gebruik
gemaakt van de formule van
Bruggeman die nog het meest
aansluit bij het te berekenen
stromingsbeeld.

Uitgegaan wordt van de volgende
gegevens:
- een drainafstand van 25 m
- een k-horizontaal voor het zandpakket van 3 m/d
- een k-vertikaal voor het zandpakket van 1 m/d
een natte omtrek van de drainsleuf
van 0,3 m
- een intreeweerstand van 0,3 d/m
- een dikte van de drainerende laag
van 5-10 m.
Uitgaande van de bovengenoemde
waarden wordt een drainageweerstand berekend van: 28 dagen.
1n hoofdstuk 2,~.1. is reeds afgeleid
(form uier (13)) dat de totale voedings:
weerstand de som is van de
drainageweerstand en de leerriweerstand, nl.:
Cv=

(0,8 Cdr + Ce)

De leemweerstand bedraagt bij dit
type O dagen, dus wordt voor type a
uiteindelijk een voedingsweerstand
van 0,8 x 28 22 dagen berekend.

=

type b:
De drainbuizen liggen op de 1
weerstandbiedende laag (leemlagen
op een diepte'van ± 0,8 m - m.v.).
De drainageweerstand wordt nu
vrijwel alleen bepaald door de
stroming boven het vlak van de
drains. Derhalve speelt de opbolling
in dit geval een rol bij de grootte van
de weerstand.
1

De stroming boven drainniveau kan
volgens Hooghoudt beschreven
worden met de formule:

\ /L2' \ r-1'

v ---:ik . v --o-q-

4 kh 2
q =--L-2--

(14)

berekening vinden we een
Hieruit blijkt dat in dit geval de
drainageweerstand van ± 100 d.
drainageweerstand nagenoeg
Deze waarde is voor dit geval
omgekeerd evenredig is met
Bij een gemiddelde afvoer van 0,0005
ingevoerd als voedingsweerstand.
m/d (zie opmerking 1) bedraagt de
Bij de berekeningen is de totale
drainageweerstand dan:
voedingsweerstand van belang. Dit
1
is de som van de drainageweerstand
cdr = 5,94 y 0,0005 = 266 dagen
en de leemweerstand.
Dit betekent dat bij een drainageOpmerkingen:
weerstand de leemweerstand
1 . Voor q 0,007 mld en een
opgeteld moet worden. Dit is reeds
opbolling van 50 cm wordt een
in formule (13) van 2.2.1. gegeven,
cdr = 71 d berekend.
namelijk:
Met fürmule (14) wordt berekend

:yq.

=

dat de factor

5,94.

W.

dan gelijk is aan

Voor de berekening in een
gemiddeld voorjaar wordt uitgegaan van een gemiddeld neerslagoverschot (en dus een gemiddeld
drainagedebiet) van 1 mm/d.
Omdat de weerstand bij dit type
afhankelijk is van het drainagedebiet zal bij af name van het
drainagedebiet een andere weer·stand optreden. Dat betekent dat
de weerstand die bij 1 mm/d
berekend wordt, niet meer geldt
als ten gevolge van grondwaterwinning het drainagedebiet
àfnéemt. Daar dit niet-stationaire
effekt echter niet meegenomen
kan worden is de weerstand
ingevoerd die berekend wordt bij
een debiet van 1/2. 1 mm/d = 0,5
mm/d (0,0005 m/d}.
2. Bij bovenstaande berekening is
stilzwijgend aangenomen dat de
leemlaag onder de drains vrijwel
ondoqrlatend is. Voor de dunne
keileemlaag (1 m) met een
weerstand van 20 dagen is deze
aanname twijfelachtig. Er zal hier
namelijk wel stroming onder het
vlak van de drains plaatsvinden.
Derhalve kan in dit ene geval de
drainageweerstand beter worden
berekend met Hooghoudt voor
een tweelagen profiel. Bij

De berekende voedingsweerstanden
voor type b staan vermeld in tabel
2.4.

type c:
Drainbuizen op zekere afstand
boven de weerstandbiedende lagen.
Voor dit type kan weer gebruik
gemaakt worden van het drainagecriterium 7-50, omdat de stroming
zich weer hoofdzakelijk in het vlak
onder de drains afspeelt. Dit
betekent cdr = 0,5/0,007 = 71 dagen.
Ook hier moet de leemweerstand er
bij opgeteld worden om de totale
voedingsweerstand te krijgen.
De berekende weerstanden van type
c staan vermeld in tabel 2.5.
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Tabel 2.4.

keileemcode

Voedingsweerstanden type b

1.1.
1.2.
1.3.

dikte

beekleemcode

100 d 1)

n.v.t.

1m
2m
4m

80d
280d

266d
266d

266d
266d
266d

dikte

1.1.
1.2.
1.3.

1m
2m
4m

100d
200d
400d

Tabel 2.5.

keileemcode

dikte

cu

Voedingsweerstanden type c

2.1.
2.2.
2.3.
3.1.
3.2.
3.3.

1m
2m
4m
1m
2m
4m

20d
80d
BOd
20d
80d
280d

71
71
71
71
71
71

d
d
d
d
d
d

0,8x 71
0,8 x 71
0,8 x 71
O,Bx 71
0,8 x 71
x 71

1m
2m
4m
lm
2m
4m

100 d
200d
400d
100d
200d
400d

71
71
71
71
71
71

d
d
d
d
d
d

0,8 x 71 + 100 =
0,8x71+200
0,8 x 71 + 400 =
0,8 x 71 + 100 =
0,8 x 71 + 200 =
0,8 x 71 + 400 =

1) zie opmerking 2 hierboven.

0,8x266+ 100=313d
0,8 x 266 + 200 = 413 d
0,8 x 266 + 400= 613 d
Cv

Cdr

77d
+ 20
+ 80 137 d
+ 280 = 237 d
+ 20= 77d
+ 80= 137 d
+ 280 = 237 d

beekleemcode
2.1.
2.2.
2.3.
3.1.
3.2.
3.3.

2.3.6.2. Totale resultaten

Resumerend worden voor drainage
de volgende afgeronde
voedingsweerstanden ingevoerd:

Tabel 2.6.

zonder leem:<;,= 22 dagen

Totale voedingsweerstanden drainage

keileemcode
1.1.
1.2.
1.3.
2.1.
2.2.
2.3.

3.1.
3.2.
3.3.

2.3.6.3. De verwerking van de
voedingsweerstand van
drainagestelsels in de totale
voedingsweerstand

c=
v

beekleemcode

c=
v

100d
290d
490d
80d
140d
240d
80d
140 d
240 d

1.1.
1.2.
1.3.
2.1.
2.2.
2.3.
3.1.
3.2.
3.3.

310 d
410d
610d
160 d
260d
460d
160d
260d
460d

De voedingsweerstand die in
rekening moet worden gebracht
voor de drainage moet worden
samengevoegd met de voedingsweerstand voor de overige
ontwateringsmiddelen. Daartoe
moeten de beide weerstanden
reciprook bij elkaar opgeteld worden
waarbij de reciproke waarde van de
totale in te voeren weerstand wordt
verkregen:

- - - = -----+----cv' drains'

157 d
257d
457 d
157 d
257 d
457 d

cv'overig'

De ingevoerde voedingsweerstand
c 1 van de permanent voedende
waterlopen is op kaart 7 aangegeven;
op kaart 8 staat de ingevoerde
c 1-waarde van de niet-permanent
voedende wateren, welke reciprook
als DATFI( +,)in de berekeningen
zijn ingevoerd.
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2.4. Een derde watervoerend
pakket

In het zuidwesten van Drenthe
bevindt zich een gebied waar
beneden het tweede nog een derde
watervoerend pakket aanwezig is,
gescheiden door een semipermeabele laag de Tegelenklei.
Indien in het tweede watervoerende
pakket grondwater gewonnen wordt,
zal dit derde watervoerende pakket
bij kunnen dragen aan de voeding

van het tweede pakket. In onderstaande paragrafen wordt
uiteengezet waar en op welke wijze
bij onttrekking uit het tweede
watervoerend pakket de voeding uit
dit derde pakket in rekening is
gebracht.

2.4.1. De verbreiding van de
Tegelenklei (Formatie van
Harderwijk)

De begrenzing van de Tegelenklei
voor de kaartbladen 21-0 en 22-W is
overgenomen uit fit. 1. Deze begrenzing is bepaald aan de hand van
diepe boringen en geo-elektrische
metingen.

De aansluiting met kaartblad 17-W is
gezocht aan de hand van enkele
diepe boringen omdat geoelektrische metingen daar ontbraken.

2.4.2. Het watervoerende pakket
onder de Tegelenklei

Bij een grondwaterwinning in het
tweede watervoerende pakket
(boven de Tegelenklei gelegen) is
het mogelijk, dat er een (extra)
voeding optreedt vanuit het onder
de Tegelenklei gelegen pakket. De
mate van voeding is afhankelijk van
het doorlaatvermogen van dit watervoerende pakket en de weerstand
van de Tegelenklei. De grofheid van
het derde watervoerende pakket
variëert nogal.
Aangenomen is dat voeding van
belang alleen daar optreedt waar het
pakket een zekere mate van
grofheid heeft en dus een redelijk
dooriaatvermogen bezit. Als dit klein
is zullen er namelijk aanzienlijke
verhangen nodig zijn om de voeding
naar het tweede watervoerende
pakket te compenseren. Verwacht
wordt dat het stijghoogteverschil
over de Tegelenklei dan dermate
klein zal zijn dat de voeding niet
meer van belang is.
Om de grofheid van het zand van dit
pakket te bepalen is gebruik
gemaakt van diepe boringen en geoelektrische metingen. (In feite
dezelfde als onder par. 2.4.1.
genoemd).
De interpretaties van de geoelektrische metingen staan vermeld
in /it. 41 en 55.
Behalve de formatieweerstand is
tevens de weerstand van het poriënwater van belang. Hiermee kan
namelijk de formatiefactor F worden
bepaald. In formule:

F=~
pw
= specifieke elektrische
formatieweerstand (n m)
p w = specifieke elektrische
weerstand van het
poriênwater (n m).
pf

De formatiefactor F geeft een
indikatie van de grofheid van het
betreffende pakket. Bij een waarde
groter dan 3,5 spreekt men van
matig grof tot grof zand; een waarde
van 3,5 of lager duidt op fijn tot fijn
slibhoudend zand.
De weerstand van het poriênwater is
afhankelijk van het geleidingsvermogen van het water, dit kan bij
diepe boringen uit wateranalyses
worden bepaald. Op kaartblad 22West bedraagt het geleidingsvermogen van het grondwater onder
de Tegelenklei gemiddeld 320
µ.S/cm. Deze waarde komt overeen
met een specifieke elektrische
weerstand van het poriënwater van
±300 m.
Met dit gegeven is van iedere geoelektrische meting van kaartblad 22W de formatiefactor te bepalen. Is
deze groter dan 3,5 dan is het zand
dermate grof, dat het gebied rond
deze meting geacht wordt mee te
doen aan het leveren van de extra
voeding naar het grove watervoerende pakket boven de
Tegelen klei.
Voor kaartblad 21-0 is fit. 41
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geraadpleegd. Bij dit onderzoek is
een andere werkwijze gehanteerd.
Wegens het ontbreken van
voldoende grondwateranalyses is er
geen gemiddeld geleidingsvermogen
van het grondwater vastgesteld,

maar is via een andere benadering
een gemiddelde formatiefactor van
3,5 bepaald. Matig grof tot grove
zanden komen onder de Tegelen klei
op dit kaartblad niet voor.

Kaart 9 geeft een overzicht van de
gebieden die een bijdrage leveren
aan de voeding.

2.4.3. Het invoeren van de
voeding uit het derde water·
voerende pakket in de modelberekenin·gen

Het programma rekent met een
zogenaamde twee lage nsysteem, dat
wil zeggen een systeem, uitgaande
van twee watervoerende pakketten,
gescheiden door een semipermeabele laag. Indien er, zoals
hier, sprake is van een derde
watervoerend pakket, zal dit op de
één of andere manier in het systeem
moeten worden verwerkt. Bij de
modelberekeningen wordt er van
uitgegaan, dat er een winning plaats
vindt in het tweede watervoerende
pakket, onder de semi-permeabele
laag, doch boven de Tegelenklei.
Door de optredende stijghoogteverschillen treedt er voeding op uit
het bovenste watervoerende pakket,
dat op zijn beurt weer wordt gevoed
uit het oppervlaktewater.
Een derde watervoerende pakket,
onder de Tegelenklei zal bij
voldoende grofheid van het materiaal
(F > 3,5) eveneens een bijdrage aan
de voeding naar het bovenliggende
watervoerende pakket kunnen
leveren. Deze voeding is afhankelijk
van de weerstand van de Tegelenklei en het optredend stijghoogteverschil.
Gezien de dikte en de weerstand
van de Tegelenklei kan worden
aangenomen dat de voeding klein
zal zijn. Uitgaande van de grofheid
van het zandpakket dat de voeding
moet leveren, zal de potentiaaldaling in het pakket onder de

Tegelenklei verwaarloosbaar zijn.
In de modelberekeningen kan zo
uitgegaan worden van een vaste
potentiaal in het derde watervoerende pakket

2.4.4. Onttrekking uit het derde
watervoerende pakket

1n voorgaande paragrafen is
beschreven waar en op welke wijze
voeding uit het derde watervoerende
pakket in rekening is gebracht (bij
onttrekking uit het tweede water·
voerende pakket). Daarnaast bestaat
de mogelijkheid grondwater te
onttrekken uit het grove deel van het
derde watervoerende pakket. In de

Bovendien ontbreekt ter plaatse een
duidelijke weerstandbiedende laag
tussen het eerste en het tweede
watervoerende pakket. In dit geval is
het daarom mogelijk deze extra
voeding mee te nemen als zijnde
een extra voeding vanuit het
topsysteem naar het eerste watervoerende pakket, zij het dat het
meegenomen moet worden bij de
permanent voedende waterlopen.
Deze hebben namelijk ook een vast
potentiaal.
De dikte van de Tegelenklei varieert
in het gebied van 0-20 m. Door de
beperkingen van de geo-elektrische
metingen zijn dit globale dikten. In
berekeningen voor het gebied rond
Zuidwolde (fit. 4 7) is een gemiddelde
dikte van 10 à 15 m aangehouden,
met een bijbehorende weerstand van
5000 dagen. Deze weerstand kan nu
als volgt in de voedingsweerstand
(c 1) van het oppervlaktewaterstelsel
worden verdisconteerd:
1

1

5000

c 'nieuw'

----+---c'oud'

praktijk gebeurt dit ook. Het aantal
mogelijke winningslocaties breidt
zodoende uit. De hydrologische
effecten van winning onder de
Tegelenklei zijn apart berekend, dit
is beschreven in par. 2.7.
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2.5. Omrekenen van de
verlagingen van het eerste water·
voerende pakket naar verlagingen
van de grondwaterstand

Door het programma STATRECT
worden veranderingen in het eerste
en tweede watervoerende pakket
ten gevolge van een permanente
grondwaterwinning van 2 miljoen
m3/jaar berekend. Deze
veranderingen betreffen
veranderingen van stijghoogten en
van fluxen door de semi-permeabele
(c 1)-laag van en naar het oppervlaktewater. 1n verband met vervolgberekeningen is het nodig de
verandering van de grondwaterstand
te weten omdat deze verlaging
'doorwerkt' naar de diverse belangen.
De verandering van de stijghoogte in
het eerste watervoerende pakket
moet dus omgerekend worden naar
de verandering van de grondwaterstand.
Bij de omrekening is als uitgangspunt
genomen dat het berekende punt·
gegeven (de verlaging midden in het
km 2 -vak). representatief is voor de
gemiddelde verlaging in het km 2-vak.
In par. 2.6. wordt hier nader op
ingegaan.
Het programma STATRECT rekent
met twee watervoerende pakketten,
het eerste en het tweede watervoerende pakket. De stroming vanuit
het oppervlaktewater door het
freatisch pakket, door een eventuele
leemlaag, naar het eerste water·
voerende pakket zit er slechts
schematisch in namelijk via de
voedingsweerstand c 1 • 1n deze
vöedingsweerstand zit eigenlijk de
gehele weerstand tussen het
oppervlaktewater en het eerste
watervoerende pakket.
De voedingsweerstand is berekend
met analystische formules (zie par.
2.3.). De~e formules leveren ook als
uitkomst de daling van het freatisch

Figuur 2.22.

vlak bjj een aangenomen daling van
de stijghoogte in het eerste watervoerende pakket. Deze uitkomsten
zijn voor het omrekenen gebruikt.
Bij het berekenen van de voedingsweerstanden is gebruik gemaakt van
een onderscheiding in vijf voedingstypen (par. 2.3.). Van deze onderscheiding wordt daarom ook weer
gebruik gemaakt bij het omrekenen
van de verlaging van de stijghoogte
in het eerste watervoerende pakket
naar een verlaging van de grondwaterstand.
Voor alle berekening waar hieronder
sprake van is, is uitgegaan van de
parameter-waarden zoals die voor
de verschillende voedingstypen in
par. 2.3. aangegeven zijn:
Type A 1 (figuur 2.22.)

Bij dit type ligt de watergang geheel
in het zandpakket. Er is geen
weerstandbiedende leemlaag
aanwezig. Aan de berekeningen van
de voedingsweerstanden kan worden
ontleend dat bij een slootafstand
van 100 m het quotiênt van de
verlaging van de grondwaterstand
(8 hg) en de verlaging van de
stijghoogte in het eerste watervoerende pakket (8 97 1) ten gevolge
van variatie in de diverse parameters
schommelt van 0,98 tot 0,95.
Dat wil zeggen: in het ongunstigste
geval: kleine slootafstand (100 m) en
grote natte omtrek (22 m) bedraagt
de verlaging van de grondwaterstand
95% van die van de verlaging van het
eerste watervoerende pakket. In
andere gevallen nadert dit percentage tot 100%. Voor dit type kan
8 hg daarom zonder grote fouten te
maken gelijk gesteld worden aan
897 1 of 8 hg/ 897 1 = 1

TYPE A1
- - ip,~hg

Figuur 2.23.

~----~
1

- - hg

--4>1
hg:.:::.p,
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Figuur 2.24.

TYPE B
- - hg
--i.J'1

Figuur 2.25.

hg

~tp,

Figuur 2.26.

- - hg

l.f.l1

Type A 2 (figuur 2.23.)

Type C 1 (figuur 2.25.)

Type C2 (figuur 2.26.)

De watergang steekt door de leemlaag heen.
Voor dit type ligt de minimum waarde
van !::. hg/ 6<p 1 bij een slootafstand
van 100 m op 0,9. Er is dus maximaal
10% verschil tussen!::. hg en 6<p 1•
Omdat type A2 alleen bij de grotere
waterlopen voorkomt, waarbij de
slootafstand (L) over het algemeen
een veelvoud van 100 mis kunnen
ook bij dit type !::. hg en !::.<p 1 aan
elkaar gelijk gesteld worden.

Bij dit type ligt de watergang geheel
in de leem. Indien er een
stijghoogteverlaging in het eerste
watervoerende pakket plaatsvindt,
zal het freatisch vlak uiteindelijk
evenveel zakken omdat er geen
aanvulling vanuit het oppervlaktewater naar het freatisch vlak plaats
kan vinden.
Voor dit type is!::. hg gelijk te stellen
aan 6<p 1 dus !::.hg/ 6<p 1 = 1.

Bij dit type ligt de watergang
gedeeltelijk boven en gedeeltelijk in
de leem. Dit geval lijkt op type B. De
verhouding !::.hg/ 6<p 1 is ook hier
sterk afhankelijk van dec-waarde
van de leemlaag en de slootafstand
(L).
Op dezelfde wijze als bij type B is
een grafiek gemaakt die het mogelijk
maakt om de verhouding 6hg/6<p1
af te lezen voor bepaalde
combinaties van c- en L-waarde.
Er zijn uiteindelijk twee grafieken
gemaakt (figuur 2.28 en 2.29) voor
een leemdiepteligging van 1,6 m
(code 2.-) en voor een leemdiepteligging van 2,5 m (code 3.-).

Type B (figuur 2.24.)

Bij dit type ligt de watergang geheel
boven de leemlaag. In deze situatie
is de verhouding !::. hg/ 6<p 1 sterk
afhankelijk van dec-waarde van de
leemlaag en de slootafstand (L).
Met behulp van de berekeningen
voor de voedingsweerstand is een
grafiek gemaakt (figuur 2.27.) die
aangeeft welke verhouding voor
6 hg/ 6<p 1genomen moet worden
bij een bepaalde combinatie van de
c· en L-waarde.
Aan de hand van deze grafiek is per
km 2-vak, waar type B voorkomt, vast
te stellen hoe de verhouding tussen
!::. hg en 6<p 1 ligt. Dit verhoudingsgetal is gebruikt voor het omrekenen.

Het resultaat van deze benadering is dus:
type A 1 - !::. hg = 6<p 1
type A2 - !::.hg= 6<p 1
type B figuur 2.27.
.
type C 1 - !::.hg= 6<p 1
figuur 2.28. voor leemcode (2.-)
type C 2 figuur 2.29. voor leemcode (3.-)

6hg/6<p1 = 1
6hg/6<p1=1
grafisch
6hg/6<p1=1
grafisch
grafisch
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Bij de omrekening spelen de
volgende punten een rol:
- per km 2-vak komen meerdere
voedingstypen voor. Voor de
modelberekeningen is een totale
voedingsweerstand berekend,
waarbij elk voedingstype via zijn
'eigen' voedingsweerstand bijdraagt
aan de totale voeding. Voor het
omrekenen naar een verlaging van
het freatisch vlak is eerst per km 2vak en per voedingstype bepaald
welke verhouding van .6.hg/ .6.<p 1
voorkomt, waarna op grond van de

voor type B: .6. hg/ .6.<p 1 = 0,68 en
type C 2 .6.hg/ .6.<p 1 = 0,75. De
uiteindelijke verhouding wordt nu
berekend door het gewogen
gemiddelde te bepalen van de
afzonderlijke verhoudingsgetallen
op grond van de resp. lengte aan
watergang. 1n dit geval:
1400 x 1 + 1600 x 0,68 + 1000 x 0,75

totale lengte aan watergang per
voedingstype gemiddeld is.
Bijv.:
1n een vak met een beekleemweerstand cp = 400 d. (code 2.3)
komen de voedingstypen A 1 , Ben
C 2 voor met resp. een totale
slootlengte van 1400, 1600 en
1000 m; een gemiddelde slootafstand derhalve van 250 m. Op
grond van de bovenbeschreven
indeling kan bepaald worden dat
voor type A1 geldt .6.hg/ .6.<p 1 1,

= 0 •81

4000

Op deze manier is voor elk km 2-vak
een verhouding vast te stellen.
- De mogelijkheid bestaat dat een

Figuur 2.27.
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waterloop droogvalt omdat de
maximaal te leveren voeding
bereikt is (de klasse van de zgn.
niet-permanent voedende waterlopen (zie par. 2.3.). Als dat zo is
gaat het verhaal hierboven voor
de typen Ben C 2 niet meer op. Er
ontstaat dan een ander stromingsgeval waarbij er geen contact meer
is met de watergang.
In deze situatie kan de t::,. hg gelijk
gesteld worden aan de /::,.<p 1
verminderd met het potentiaalFiguur 2.30.
Overzicht van gebieden, waar een verlaging van
de grondwaterstand geen gevolgen heeft voor
de belangen aan het maaiveld

SCHAAL
012345

10

15 KM

verschil dat nodig is om de max.
voeding {q max) over de leemlaag te
transporteren. In formule vorm:
!::,. hg= 1::,.·<fJ1 - !::,. p
t::,. p= q max. cu
!::,. p =potentiaal-verschil voor het
transporteren van q max
cu = weerstand van de leemlaag

- Er bestaan km 2-vakken waarin
naast watergangen ook drainagebuizen voorkomen. Dit ontwateringsmiddel kan opgevat worden

als een extra voedingstype. In par.
2.3. worden de formules afgeleid
voor het berekenen van de
voedingsweerstand; uit deze formules is de volgende formule voor de
verlaging van de grondwaterstand
af te leiden:
!::,.

hg=

!::,.<p1 -

qv.

Cf

qv = voeding uit het drainagestelsel {in werkelijkheid de
verminderde afvoer)

cu =weerstand van de leemlaag.
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Figuur 2.31.

GRONDWATERSTAND (hg)

---- --------

..............

,,,.. ,,,.. - QZZU)'//.1'?//./fa/,0?2J222222' ' '

-·T·STIJ.GHD~GTE.~.

__,.:'~-----·-·-·-·-·---.~~--· -·

GEBIED WAARVOOR GELDT DAT GEEN
RELATIE AANWEZIG IS TUSSEN hg EN .p 1

Er wordt met de volgende leemweerstanden gewerkt:

Daarom is voor drainagestelsels
.6.hg als volgt berekend:

een grondwaterstandsniveau van
2,5 m - m.v. of dieper.

geen leem Cf = 0

alscp<20d---->
als cp > 80 d---->

Binnen deze gebieden kunnen
plaatselijk ondiepe grondwaterstanden voorkomen door schljnspiegels. Een verlaging van de
stijghoogte in het eerste watervoerende pakket heeft hierop geen
invloed, omdat deze grondwaterspiegels geïsoleerd liggen (zie
figuur 2.31.).

keileem

beekleem

dunce= 20 d
middel Cf = 80 d
dikce= 280 d
dun Cf = 100 d
middel ce = 200 d
dikce= 400 d

De voeding uit een drainagestelsel
kan maximaal 1 mm/d bedragen.
Dit betekent, dat op grond van
formule (1) bij een Cf van 20 dagen
of minder het verschil tussen .4hg
en .6.cp 1 maximaal 2 cm kan
bedragen. Dit verschil is te
verwaarlozen ten opzichte van de
modelnauwkeu rig heid.

b,.
b,.

hg=
hg=

b,.<p 1
b,.<p 1

-qv. Cp

.6.cp1 en qv volgen uit de
berekeningen. De crwaarde volgt
uit de geohydrologische
inventarisatie.
- Er zijn gebieden in Drenthe waar
de grondwaterstand zo diep ligt,
dat een verlaging daarvan geen
gevolgen heeft voor de belangen
'aan het maaiveld'. Voor deze
gebieden kan wel een verlaging
berekend worden doch deze werkt
niet door met een effekt op de
belangen. Op figuur 2.30. staat
aangegeven om welke gebieden
het gaat. Als grens is aangehouden

Figuur 2.32.

Computer-uitvoer van de berekeningsresultaten

<FORMAT 4<2F5.0,2F5. 1>>
1324 -3. -ó. -. 1 -. 1 .

1432 -72.

1389 -5.
-5. -.2 -.2
1433 -74. -81. -3.S -3.5
1477 -7.
-7. -. 1 -. 1

139m -5.
-s.
1434 -11. -11.

-.2
-. 1

-.2
-. 1

1391
1475

-s.
-~.

-6.
-3.

-.2
-.2

-.2
-.2

1432
147ó

-4.
-7.

~79.

-5.
-7.

-. 1
-. 1

~- 1
-. 1

-. 1

-. 1

-3.4 -3.5

-.2
-.2

-.2
-.2

W////////////////////////////////////////////////////////////////ff//////////////////////////////////////////////////,/////,//////////////$///$/&//#/$/#~~~~~
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2.6. Presentatie resultaten

Figuur 2.33.
Verlagingskromme bij grof en fijn netwerk

Het resultaat van deze selecties is
De berekeningen voor permanente
als printuitvoer en op magneetband
geconcentreerde grondwaterwinning
zijn uitgevoerd voor de vier afzonder- aan de provinciale waterstaat
toegeleverd. Figuur 2.32. toont een
lijke modelgebieden.
stukje printuitvoer van de tweede
Op de berekeningsresultaten van de
selectie.
computer zijn twee selecties
De resultaten van de tweede
uitgevoerd:
selectie zijn vervolgens overgezet
1e selectie:
op het computersysteem van P.W.
de veranderingen in alle knoopDe berekende stijghoogtepunten met een stijghoogteverlaging
verlagingen van het eerste waterin het tweede watervoerende pakket
voerende pakket zijn daarna
(<JJ2 ) > 1 cm worden op tape en
omgerekend naar verlagingen van
papier weggeschreven.
het freatische vlak zoals omschreven
2e selectie:
in par. 2.5.
de veranderingen in alle knooppunten met een stjjghoogteverlaging - Met deze resultaten zijn meerdere
in het eerste watervoerende pakket
exercities uitgevoerd om correlaties
tussen de invoergegevens en de
(<JJ 1) > 2,5 cm en/of voeding
vanuit het topsysteem (q 1) > 0,1
rekenresultaten in beeld te kunnen
mm/dag worden op tape en papier
brengen. Dit hoofdstuk toont enkele
weggeschreven.
uitkomsten van deze exercities.
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2.6.1. Netwerkverdichting

Bij de verwerking van de
overeenstemmen. In het
onttrekkingspunt zelf is de
berekeningsresultaten is
gemiddelde verlaging op grond van
aangenomen dat de berekende
het resultaat met eeh verdicht
stijghoogteverlagingen, geldend
netwerk aanzienlijk kleiner dan bij
voor het midden van de km 2-vakken,
het netwerk van km 2-vakken. Daar
representatief zijn voor de
staat tegenover dat in de direct
gemiddelde verlaging van het
naastliggende km 2-vakken juist
gehele km 2-vak. Om deze aanname
grotere verlagingen worden
nader te toetsen zijn enkele
berekend.
onttrekkingspunten in modelgebied
Op zich is dit niet vreemd. Bij keuze
D doorgerekend met een verdicht
van grotere elementen zal de
netwerk rond de onttrekkingspunten.
Voor knooppunt 153 van modelkromme waarmee de dalingslijn
gebied D is bijvoorbeeld gekeken in
beschreven wordt, grover benaderd
hoeverre de met een fijn netwerk
worden dan wanneer kleinere
berekende verlagingen afwijken van
elementen worden gekozen (zie ook
figuur 2.33.).
de verlagingen zoals die met een
grof netwerk van km 2-vakken zijn
berekend. Kaart 10 geeft de
Omdat met behulp van de
verlagingsbeelden. Het blijkt dat de
berekeningen onder andere
uitkomsten per knooppunten nogal
opbrengstdervingen met elkaar
' worden vergeleken en deze
kunnen verschillen, maar dat de
opbrengstdervingen niet altijd lineair
verlagingspatronen in grote lijnen
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zijn met de verlaging, is vervolgens
nagegaan in hoeverre de opbrengstderving bij berekening met het fijne
netwerk, afwijkt van de opbrengstderving, berekend met het grove
netwerk. Het verschil blijkt bij
knooppunt 153 6,7% te bedragen.
Dit geeft een orde van grootte aan
van de fout die gemaakt wordt bij
deze keuze van elementgrootte.

Ook in andere studies is onderzocht
welke invloed de elementgrootte
heeft op de berekeningsresultaten.
Hierover is onder andere
gerapporteerd in het aanvullend
onderzoek in het proefgebied Sleen
(/it. 33). Uit de resultaten van dit

onderzoek en de berekeningen voor
knooppunt 153 kan worden
geconcludeerd dat de gekozen
elementgrootte aanvaardbare
resultaten oplevert.

2.6.2. De onttrekkingsgrootte

Voor de onttrekkingsgrootte van het
wandelend pompstation is 2 miljoen
m3 /j gekozen. Deze grootte sluit aan
bij het gros van de bestaande
geconcentreerde winningen. Daarnaast wordt verwacht dat het bij
toekomstige vergunningsaanvragen
zal gaan om capaciteiten die in deze
orde van grootte liggen.
Bij de keuze van de grootte is de
veronderstelling uitgesproken dat de
berekeningsresultaten wel extrapoleerbaar zullen zijn naar effecten
bij kleinere en grotere onttrekkingsgrootten, waardoor ze ook voor, naar
Drentse begrippen, middelgrote
pompstations bruikbaar zijn (4 à 6
miljoen m3/j).
Deze veronderstelling is getoetst
door voor een aantal knooppunten
(mogelijke winningslocaties)
onttrekkingen van 4 miljoen m3/j
door te rekenen.
De resultaten van deze berekeningen
zijn v~rgeleken met de
oorspronkelijke berekeningen. De
kaarten 11 en 12 tonen de
verlagingspatronen bij deze beide
ontfrekkingsgrootten. Hierbij moet
opgemerkt worden dat bij een
onttrekkingsgrootte van 2 miljoen
m3 /jaar een selectiecriterium van
q.> 1 > 2,5 cm geldt, en dat bij 4
miljoen m3/jaar een selectiecriterium
rp1 > 5 cm is gehanteerd.
Het is duidelijk, dat tussen de
verschillende verlagingspatronen bij
onttrekkingen van 2 en 4 miljoen
m3/jaar een grote mate van evenredigheid bestaat. Lineaire inter- en
extrapolatie introduceert derhalve
geen grote onnauwkeurigheden. Bij
de verrichte berekeningen hangt de
fout ten gevolge van extrapolatie af
van de lineariteit van het voedingssysteem. Voor een deel is het
voedingssysteem niet-lineair namelijk

daar waar het niet-permanent
voedend oppervlaktewater betreft.
Echter zolang dit niet droog valt is
het systeem nog lineair, dat wil
zeggen de verlaging van de
stijghoogte in het eerste watervoerende pakket is recht evenredig
met het debiet. Als het droog valt
gaat deze evenredigheid niet meer
op. Dit betekent, dat het extrapoleren van de resultaten, ook al
tonen de bovenbeschreven
berekeningen een evenredigheid,
naar andere onttrekkingsgrootten
zeker niet 'te ver' mag gaan en met
omzichtigheid en toetsing moet
plaatsvinden.
N.B. Op zowel kaart 11en12 valt
reeds het grote verschil in omvang
van het totaal beïnvloed gebied rond
de verschillende onttrekkingspunten
op. Hier wordt in de navolgende
paragraaf r:1ader op ingegaan.
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2.6.3. Samenhang
geohydrologische gegevens en
berekeningsresultaten
2.6.3.1. Enkele karakteristieke
berekeningsresultaten

Het is niet verwonderlijk dat de
resultaten van de berekeningen
nauw samenhangen met de invoergegevens. Als voorbeeld is de
verlaging van de stijghoogte van het
eerste watervoerende pakket
weergegeven voor enkele
karakteristieke situaties met de
daarbij behorende geohydrologische
constanten.

Figuur 2.34.

Verlagingen in het eerste watervoerende pakket
(cm) en gearceerd de weerstand tussen eerste
en tweede watervoerende pakket.

555

E>

D
Potklei, km 2-vak 34.54
Uit figuur 2.34. blijkt dat er een
duidelijke samenhang bestaat tussen
de verlaging in het eerste watervoerende pakket en de weerstand
tussen het eerste en tweede
watervoerende pakket. Het betreft
hier grote weerstanden die aan de
potklei worden toegeschreven. In de
directe omgeving van de bron
worden geen verlagingen

(<p1) > 2,5 cm berekend. In knooppunten waar deze klei van de
Formatie van Peelo ontbreekt doen
zich wel verlagingen voor. Gesteld
kan worden dat het voedingsgebied
van de onttrekking zich buiten de
Peelo-afzettingen bevindt. Er zijn
enkele beïnvloede punten waar wel
een verlaging van het eerste watervoerende pakket is berekend,
ondanks de zeer hoge potklei-

ONTTREKKINGSPUNT
GEBIED MET POTKLEI
(HOGE WEERSTAND}

weerstand (100.000 dagen). Deze
punten blijken geen of een zeer
summier waterlopenstelsel te
bevatten. Zie ook figuur 2.35.

Figuur 2.35.

Onttrekking in een potkleigebied

---

------ lf'1

---lf>2
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Figuur 2.36.
Verlagingen in het eerste watervoerende pakket
(cm)

kD 2 ± 1000 m2/dag
Voedingsweerstand c 1

""

125 d
,

"•

2

2

2

545
2
·..

intensief oppervlaktewaterstelsel en
lage kD 2 , km 2-vak 60.45
De onttrekking in dit knooppunt in
de omgeving var:i Valthermond heeft
een beperkt inv.loedsgebied. Dit

0

•

wordt veroorzaakt door de lage
voedingsweerstanden (=veel
oppervlaktewater) in en rond het
knooppunt. Vrijwel alle voeding
wordt door het km 2-vak met de
onttrekking geleverd (in slechts

Figuur 2.37.
Verlagingen in het eerste watervoerende pakket
(cm)
kD 2 ± 3500 m2/dag
Voedingsweerstand c 1 "" 125 d
(in enkele punten geen waterlopenstelstel)

negen omliggende knooppunten is
2,5 cm en/of q 1 0,1 mm/d).
Het geringe doorlaatvermogen van
het tweede watervoerende pakket
veroorzaakt een steile onttrekkingskegel (figuur 2.36.).
<p 1
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ONTTREKKINGSPUNT
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intensief oppervlaktewaterstelsel en
hoge kD 2 , km 2-vak 11.30
Dit km 2-vak ligt in de zuid-westhoek
van Drenthe (nabjj Havelte). Het
gebied kenmerkt zich door een hoge

kD 2 en een intensief waterlopenstelsel. Het intensieve voedingssysteem beperkt het invloedsgebied.
Door het grote doorlaatvermogen
leveren hier echter meer knooppunten een aandeel in de voeding in

0 ONTTREKKINGSPUNT

vergelijking tot de hiervoor
geschetste situatie (nu 24 knooppunten). De onttrekkingskegel is nu
minder steil (figuur 2.37.).
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Figuur 2.38.
Verlagingen in het eerste watervoerende pakket
(cm)
kD 2 3500 m2/dag
Voedingsweerstand c 1
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extensief oppervlaktewaterstelsel
km 2-vak 28.33
Km 2-vak 28.33. ligt ten noordwesten
van Hoogeveen. Het gebied rondom
dit km 2-vak kenmerkt zich door een ·
zeer intensief waterlopenstelsel, dus
een hoge c 1-waarde. Het invloeds-

2.6.3.2. Vergelijking van de
resultaten voor geheel Drenthe met
de geohydrologische gegevens
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gebied zal zich daarom uitbreiden
totdat door het ver weg gelegen
waterlopenstelsel voldoende voeding
wordt geleverd om de onttrekking te
compenseren. Door het hoge
doorlaatvermogen van het tweede
watervoerende pakket ter plaatse,
kan het invloedsgebied zich

gemakkelijk uitbreiden (een
onttrekkingskegel met een grote
tophoek). Het totaal aantal
beïnvloede vakken (tp1 > 2,5 cm), dat
hier berekend is, bedraagt 142
stuks (figuur 2.38.).

Zoals in de voorgaande paragraaf
reeds aan de hand van enkele
karakteristieke beelden is
gedemonstreerd, bestaat er een
nauwe samenhang tussen de
geohydrologische invoergegevens
en de berekeningsresultaten. Dit
blijkt andermaal als geheel Drenthe
in beschouwing wordt genomen.
Kaart 13 geeft een overzicht van de
bij de onttrekkingspunten behorende
grootte van de invloedssfeer. De
variatie van invloedssfeer (dat is het
totaal aantal km 2-vakken met een
verlaging van de grondwaterstand
van meer dan 2,5 cm) is weergegeven in vijf klassen. De grenzen
van de klassen komen overeen met
fictieve vierkanten.
De grootte van de invloedssfeer
wordt voor een belangrijk deel
bepaald door de intensiteit van het
waterlopenstelsel zoals blijkt uit
kaart 13 (grootte van de invloedssfeer) en kaart 7(voedingsweerstand

diverse beekdalen in Drenthe
herkenbaar aan hun lage voedingsweerstanden en geringe invloedsgebieden. Voor de hogere delen van
Drenthe geldt het tegenovergestelde.
Een uitzondering hierop vormt de
Hondsrug. Door de hoge voedingsweerstanden kunnen hier grote
invloedsgebieden verwacht worden.
Kaart 13 geeft dit echter niet aan. Dit
komt omdat er op de Hondsrug een
aantal km 2-vakken is, waar geen
invloed wordt verondersteld op de
belangen aan het maaiveld (zie par.
2.5.). Daardoor worden deze vakken
als niet-beïnvloed aangemerkt zodat
de invloedssfeer beperkt lijkt. In
werkelijkheid treedt uiteraard wel
een verlaging op.
Ook in potkleigebieden is het op
kaart 13 aangegeven aantal
beïnvloede km 2-vakken niet
bepalend voor de grootte van het
invloedsgebied.
Bij hoge weerstanden tussen het
eerste en tweede watervoerende
pakket worden geen verlagingen in
het eerste pakket berekend zodat
ook deze vakken niet worden
gerekend tot de beïnvloede vakken.

C1).

Een gebied met grote invloedssferen zal doorgaans
corresponderen met een gebied met
hoge voedingsweerstanden. Op
beide kaarten zijn duidelijk de
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2e: doorlaatvermogen tweede watervoerende pakket; bepalend voor de
'vorm' van de onttrekkingskegel
3e: weerstand tussen het eerste en
tweede watervoerende pakket; alleen
sterk van invloed bij grote weerstanden (potklei)
4e: doorlaatvermogen eerste watervoerende pakket (kD 1 ): nauwelijks
van invloed op de berekeningsresultaten.

Op kaart 14, een overzicht van de
verlaging van het freatisch vlak ter
plaatse van de onttrekking, worden
bovenstaande vakken met een nul
'O' aangeduid.
Er is ook een kaart gemaakt van de
som van de verlagingen {> 2,5 cm)
van het freatisch vlak per
onttrekkingspunt (kaart 15). Deze
kaart blijkt grote overeenkomst te
vertonen met kaart 13, waarop het
aantal beïnvloede vakken per
onttrekkingspunt is aangegeven, wat
op zich niet verwonderlijk is. Het
invloedsgebied breidt zich immers
uit tot dat voldoende voeding vanuit
het voedingssysteem wordt geleverd
ter compensatie van de onttrekking.
Deze voeding wordt op zijn beurt
weer bepaald door het quotiënt van

de verlaging in het eerste watervoerende pakket en de voedingsweerstand.
Tenslotte toont kaart 16 de
gemiddelde verlaging van het
freatische vlak per onttrekkingspunt.
Op deze kaart zjjn onder andere de
potkleigebieden herkenbaar aan
hun geringe gemiddelde verlaging
(vergelijk ook kaart 14 waar de
verlaging in het onttrekkingspunt
wordt weergegeven).

2.7. Berekeningen voor winning in
het derde watervoerende pakket

Zoals in par. 2.4. beschreven bevindt
zich in zuid-west Drenthe een derde
watervoerend pakket van enkele
tientallen meters dik. Vanuit het
grove deel van dit pakket kan
technisch gezien grondwaterwinning
plaatsvinden, hetgeen in eerste
instantie niet in de berekeningen is
meegenomen.

In de praktijk vindt die grondwaterwinning ook plaats. Om het pakket
onder de zogenaamde Tegelen klei
in de beschouwing te betrekken zijn
extra verlagingsberekeningen
uitgevoerd met een model (GELSAT)
dat overeenkomt met het eerder
beschreven en gebruikte programma
(STATRECT).

2. 7.1. Schematisering van de
ondergrond

In de berekeningen met STATRECT
is uitgegaan van de schematisering
(tweelagensysteem) zoals
aangegeven in figuur 2.3. (blz. 15).

tot een twee-lagensysteem, analoog
aan het oorspronkelijke schema.
Dit kan door het eerste en tweede
watervoerend pakket samen te
nemen (kD 1 + kD 2 ). Dit is aanvaardbaar omdat in het desbetreffende
gebied de weerstand c2 zeer klein is
(modelmatig op 20 dagen gesteld)
en er dus nauwelijks van een
scheiding tussen eerste en tweede
pakket sprake is.

Samenvattend kan voor de
Drentse situatie gesteld worden
dat de volgende parameters de
berekeningsresultaten respectievelijk
sterk tot nauwelijks beïnvloeden:
1e: voedingsweerstand (c 1); sterk
bepalend voor het verlagingsbeeld

In de situatie met de Tegelenklei en
een derde watervoerend pakket is
een andere schematisering nodig
(zie figuur 2.39.).

Het schema uit figuur 2.39. is t.b.v.
de extra berekeningen teruggebracht
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Figuur 2.39.

Modelschematisatie drie-lagensysteem

r----MV.
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- c 1 • Deze is vrijwel ongewijzigd ten
opzichte van de eerdere
berekeningen: alleen de voedingscomponent vanuit het derde watervoerend pakket die eerst hierin
verwerkt was (par. 2.4.) is niet meer
in rekening gebracht.
- kD 1 (nieuw). De doorlatendheid van
het 'eerste' watervoerend pakket is
nu de som van kD 1 en kD 2 uit de
eerdere berekeningen.
Aangezien hier kD 1 (oud) zeer klein
is t.o.v. kD 2 (oud) kan kD 1 (oud)
worden verwaarloosd en kan kD 2
(oud) worden aangehouden als
waarde voor kD 1 (nieuw).
- c 3 • De weerstand van de
Tegelenklei. Uit een pompproef te
Zuidwolde (/it. 4 7) is een weerstandswaarde van 5000 dagen
bepaald. De dikte van de Tegelenklei is ter plaatse 10 à 15 m dik. Aan

de randen van de Tegelenkleiverbreiding is de dikte 0 à 10 m.
Hier is een c 3 van 2500 dagen
aangehouden.
- kD 3 • De doorlatendheid van het
grove watervoerende pakket onder
de Tegelenklei is op grond van de
pompproef bij Zuidwolde bepaald
op 1650 m 2/dag. Deze waarde van
1650 m 2/dag is aangehouden voor
die km 2-vakken waarvan met
redelijkheid kan worden
aangenomen, dat het zandpakket
grof ontwikkeld is (zie ook par. 2.4.).
Voor het overige is aangenomen,
dat het pakket onder de Tegelen klei
dermate fijn is, dat grondwaterwinning technisch op problemen
stuit. Daar ter plaatse zijn kDwaarden aangehouden van 500
m 2/dag.

2. 7.3. Extra berekeningen

Voor de bepaling van de optredende
grondwaterstanddalingen is
gebruik gemaakt van het computerprogramma 'GELSAT'. Dit
computerprogramma is vergelijkbaar met het R.l.D.-model
'STATRECT' met dien verstande,
dat de modelgrootte sterk is
beperkt, namelijk maximaal 300
knooppunten bij een tweelagensysteem.

Als modelgebied is gehanteerd
een net van 300 km 2-vakken. de
km 2-vakken binnen de provincie
Drenthe, die op kaart 9 als
potentiële waterwinplaatsen staan
aangegeven zijn doorgerekend
met een onttrekking van 2 miljoen
m3 per jaar(= 5500 m 3/dag).

2. 7.4. Berekeningsresultaten

De extra berekeningen geven per
onttrekkingspunt de grondwaterstandsverlagingen van het tweede
en het eerste watervoerend
pakket. Omrekening van de grondwaterstandsverlaging in het eerste

watervoerende pakket naar een
verlaging van de grondwaterstand
heeft plaatsgevonden op dezelfde
wijze, als is gebeurd met eerdere
berekeningsuitkomsten (zie par.

2. 7.2. De gehanteerde
invoergegevens

2.5.).

3. Modelbereken ingen voor het
bepalen van de hydrologische effecten
van beregening uit grondwater
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Op grond van verschillende
prognoses (fit. 54 en 63) zal in de
toekomst rekening gehouden
moeten worden met claims op
grondwater ten behoeve van de
watervoorziening voor land- en
tuinbouw. Bij het honoreren van de
claims zal een bestuurder een
afweging moeten maken tussen
diverse belangen. Beregening uit
grondwater betekent immers een
ingreep in het hydrologisch systeem,
die gevolgen kan hebben voor
andere belangen.
Voor het opstellen van het grondwaterplan zijn in de technische fase
de benodigde technische gegevens
aangedragen om een afweging van
belangen mogelijk te maken.

Het beregeningsprobleem is als
volgt benaderd:
- eerst is een beregeningsscenario
vastgesteld voor de te verwachten
omvang van de beregening, de
beregeningsgiften de beregeningsperiode. Dit scenario is opgesteld
voor een 10% droge zomer.
Statistisch zal deze situatie zich
maximaal één keer per 10 jaar
voordoen. Bij de vaststel!ing van dit
scenario is als uitgangspunt
genomen dat binnen de minimumplangebieden zoals die in fit. 63 zijn
vastgesteld, alleen uit het oppervlaktewater zal worden beregend.
Hier vindt dus geen grondwateronttrekking ten behoeve van
beregening plaats.

- vervolgens zijn met behulp van een
computerprogramma
(TRANSRECT) de hydrologische
gevolgen berekend. Het betreft
hier de hydrologische effecten op
regionaal nivo. Voor het beschrijven
van het 'effect bij de buurman' zijn
aanvullende berekeningen
uitgevoerd.
- tenslotte zijn de hydrologische
gevolgen gebruikt voor het bepalen
van effecten op het landbouwbelang.

3.1. Het beregeningsscenario

Beregening kenmerkt zich, in
tegenstelling tot onttrekking ten
behoeve van drinkwatervoorziening,
door een diffuus onttrekkingspatroon. De onttrekkingen hebben
een niet-stationair karakter en
vinden alleen geçjurende het groeiseizoen plaats. De grootte van de
onttrekking en de lengte van de
beregeningsperiode is afhankelljk
van de droogte van het groeiseizoen.

De vaststelling van het beregeningsscenario kan in vier componenten
worden uitgesplitst te weten:
- bepaling van de gronden die voor
beregening in aanmerking komen
- bepaling van de grootte van de
beregentngsgift
- bepaling van de periode waarin
beregend wordt
- bepaling van de beregeningsstrategie.

3.1.1. De beregeningsrendabe/e
gronden

In meerdere situaties (o.a. /it. 54 en
/it. 63) worden prognoses gegeven
over de omvang van beregening in de
toekomst. Deze prognoses stoelen
vaak op de resultaten van beregeningsenquêtes in relatie met bedrijfs-

structuren en toekomstige ontwikkelingen daarvan. Door de technische
werkgroep grondwaterplan is een
methode gehanteerd waarbij de kosten en baten van een beregeningssysteem maatgevend zijn.

3.1.1.1. Selectiemethode

De beslissing van een boer, om al
dan niet over te gaan tot het
aanschaffen van een beregeningsinstallatie, wardt genomen op grond
van meerdere motieven, die van
uiteenlopende aard kunnen zijn. Een
belangrijk motief is het al dan niet
rendabel zijn van beregening.
Daarnaast zijn er motieven, die
minder makkelijk te bepalen zijn: de
beregeningsinstallatie vormt een
soort verzekering tegen droogteschade, versnelde afschrijving etc.

Getracht is in eerste instantie een
selectiecriterium voor het rendabel
zijn vast te stellen op grond van
'objectief' bepaalde kosten en baten.
Daartoe zijn de gemiddelde jaarlijkse
kosten van een beregeningsinstallatie vastgesteld.
Vervolgens zijn de gemiddelde baten
(meeropbrengsten) per mm aanvullend vocht vastgesteld. Met
behulp van beide bedragen kan het
vochttekort worden gevonden
waarbij de baten gelijk zijn aan de
meeropbrengsten.
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Gronden die een groter vochttekort
kennen worden aldus 'beregeningsrendabel' genoemd.
Vervolgens is dit selectiecriterium
bijgesteld om de niet-economisch te

bepalen motieven tot uitdrukking te
laten komen. Daarbij is getracht aan
de hand van veldverkenningen en
het huidige beregeningsareaal een

zo reëel mogelijke beregeningsprognose te geven.

3.1.1.2. De jaarlijkse kosten van een
beregeningsinstallatie

De vaste jaarlijkse kosten bestaan
uit afschrijving, rente, onderhoud,
verzekering en stalling van de
installatie (incl. pomp en bron). De
variabele kosten zijn die van de
brandstof. Arbeidskosten zijn niet in
rekening gebracht omdat onduidelijk

is in hoeverre deze door de boer
worden meegeteld. De jaarlijkse
kosten (prijspeil 1982) van een
beregeningsinstallatie zijn als volgt
begroot (volgens opgave van de
provinciale Directie voor de Bedrijfsontwikkeling):

I Systeem 'Baars' (buizeninstallatie)

nieuwwaarde f 17.000,-

3.400,850,1.000,-

rente+ afschrijving 20%
onderhoud, verzekering, stalling 5%
bron
f

5.250,-

brandstof 6 tot 8 liter/uur à f 1,stel 200 uur gemiddeld

f

1.400,-

totaal

f

6.650,-

11 Haspelinstallatie

nieuwwaarde f 45.000,-

jaarlijks 25%
bron

f 11.300,1.000,-

brandstof

f 12.300,1.600,-

totaal

f 13.900,-

resp. 20 en 10 ha daadwerkelijk
wordt beregend.
In dat geval bedragen de jaarlijkse
kosten 6650/10 = ± f 650,-/ha voor
het systeem 'Baars' en 13.900/20 =
± f 700,-/ha voor de haspelinstallatie.

De keuze haspelinstallatie - buizeninstallatie zal afhankelijk zijn van de
grootte van het bedrijf, de
·
verkaveling, de beschikbare arbeid
en het grondgebruik.
Het volgende is aangenomen:
Een bedrijf dat een haspelinstallatie
gebruikt, is gemiddeld 30 ha groot:
het systeem 'Baars' wordt gebruikt
op bedrijven met een gemiddelde
grootte van 15 ha. Omdat de
verkaveling nooit optimaal zal zijn
wordt gesteld dat op deze bedrijven

Tabel 3.1.

Studie Prijs haspelinstallatie

Bovenstaande bedragen komen
redelijk overeen met de jaarlijkse
beregeningskosten uit andere
studies: tabel 3.1. geeft hiervan een
overzicht.

Totale vaste kosten

Totale vaste en variabele kosten per ha

30 m3 /uur

30 m3 /uur 60 m3 /uur

Beregeningskosten volgens meerdere studies
30 m3 /uur

*exclusief kosten voor de bron
**geldig voor een installatie van 50 m3/uur
***exclusief brandstof

lit. 63 27.500,-*
lit. 62
lit.27 31.000,lit. 66 32.000,lit.43 40.000,-

60 m3/uur

-

5.500,-

47.500,-

9.500,-

-

5.800,7.240,-

54.500,-

-

60 m3 /uur

10.600,-**
14.600,-

10.900,-

450,-

700,794,525,-

464,-***

640,-
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3.1.1.3. Criteria voor het rendabel-zijn
van beregening

Gras

De baten van aanvullende vochtvoorziening worden in hoofdstuk 4
uitvoering behandeld. De gegevens
in het onderstaande worden daaraan
ontleend. Voor gras kan gesteld
worden dat 1 mm aanvullend vocht
overeenkomt met een netto
opbrengstverhoging van 20 kg.ds.
gras per ha.
De prijs van 1 kg.ds. gras bedraagt
f 0,40 zodat gesteld kan worden dat
1 mm aanvullend vocht voor grasland
= f 8;- (prijspeil 1982).
De gemiddelde jaarlijkse kosten van
een beregeningsinstallatie bedragen
± f 700,- zodat gesteld kan worden
dat een installatie 'objectief' gezien
rendabel is bij een langjarig
gemiddeld vochttekort van ca. 90
mm.
Door de Stiboka zjjn met het
programma van De Laat alle binnen
Drenthe voorkomende combinaties
van bodemtype-cultuurtoestand
doorgerekend (zie hoofdstuk 4).
Daarbij zijn onder andere de vochttekorten in de bestaande situatie
voor een aantal droogteklassejaren
berekend. Het langjarig gewogen
gemiddelde vochttekort is hieruit
afgeleid.
Met behulp van deze berekeningsresultaten en bovenstaand selectiecriterium kunnen dus die bodemtypes
worden geselecteerd, die
'beregeningsrendabel' zijn.
Het blijkt nu dat, indien voor
grasl'and het criterium 90 mm wordt
gehanteerd, er in Drenthe vrijwel
geen 'beregeningsrendabele' graslanden geselecteerd worden. 1n de
praktijk wordt grasland echter wel
beregend getuige de ca. 80
vergunningen voor graslandbedrijven
(situatie 1982). Klaarblijkelijk worden
door veehouders ook andere
motieven gehanteerd en beregenen
zij in de praktijk eerder dan
'financieel gezien' rendabel is. Een
aantal van deze motieven wordt
opgesomd in par. 3.1.1.4.
Om tot een zo reëel mogelijk
beregeningsscenario te komen is
tiet criterium voor grasland verlaagd.
Dit is enigszins arbitrair op 60 mm
gesteld na de gevoeligheid van de
geselecteerde oppervlakte voor
verandering van de selectiecriteria
te hebben onderzocht. Bovendien
komt dit cijfer aardig overeen met

elders in den lande gehanteerde
normen. Het huidige beregeningsareaal blijkt bij een selectiecriterium
van 60 mm grotendeels binnen de
geselecteerde gronden te vallen.
Aardappelen

Voor aardappelen geldt: 1 mm
aanvullend vocht = f 24,- extra
baten (hoofdstuk 4).
Een beregeningsinstallatie is voor
aardappelen dus rendabel bij een
langjarig vochttekort van 700/24 ~
30mm.
Dit criterium zou gelden als elk jaar
aardappels verbouwd konden
worden. In de praktijk kan een akkerbouwer echter maximaal één keer
per twee jaar aardappels verbouwen
(in verband met ziektebestrijding en
dergelijke). Daarom stelt hij een
zogenaamd bouwplan samen. 1n dit
bouwplan komen over het algemeen
naast aardappelen granen en bieten
voor. Van deze gewassen zijn de
vochttekorten en/of de meeropbrengsten per mm in een
gemiddeld jaar echter geringer en is
beregening dus ook minder rendabel.
Om dit tot uitdrukking te laten
komen moet het selectiecriterium
voor aardappelen worden aangepast,
in dit geval worden verhoogd zodat
minder gronden worden
geselecteerd.
Het selectiecriterium voor
aardappelen is vastgesteld op een
gewogen gemiddeld vochttekort van
40 mm (vochttekorten afgerond op
gehele getallen).
Deze keuze is mede gemaakt op
basis van prognoses uit fit. 54 en
fit. 63 en een beschouwing van het
huidige beregeningsareaal.
De aldus geselecteerde
beregeningsrendabele gronden zijn
aangegeven in deel lil van het
grondwaterplan (kaart 3).
Kaart 2 in deel 111 geeft een overzicht

van de bedrijven die momenteel een
beregeningsinstallatie voor
onttrekking van grondwater bezitten
(situatie 1982).
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3.1.1.4. Niet-economisch bepaalde
motieven

Er kunnen voor een boer vele
redenen zijn om al dan niet over te
gaan tot de aanschaf van een beregeningsinstallatie. Hieronder worden
enkele rede·nen aangevoerd, die de
selectiecriteria positief of negatief
kunnen beïnvloeden.
De jaarlijkse kosten zijn op f 700,per ha per jaar begroot. Dit is een
gemiddeld bedrag, dat erg gevoelig
is voor de grootte van het beregende
oppervlak en de aanschafprijs van
de installatie.
Verder kunnen de volgende factoren
sterk van invloed zijn op de jaarlijkse
kosten: het kopen van een tweedehands installatie, versnelde
afschrijving (het verkorten van de
levensduur brengt hogere afschrijving
met zich mee wat belasting-technisch
voordeliger kan zijn), zelf uitvoeren
van onderhoud, geen stallingskosten
etc. Van invloed kunnen voorts zijn:
effect van bedrijfsvoorlichting,
schade-uitkeringen voor tijdelijke
grondwaterstandsverlagingen, het
'de buurman heeft ook een
installatie'-effect, de aanschaf van
een installatie in samenwerkingsverband, het vóórkomen van
meerdere opeenvolgende droge
jaren etc.
De installatie kan fungeren als
verzekeringspremie tegen
opbrengstdervingen waardoor
aankoop van duur ruw- en krachtvoer, afstoting van vee en een

3.1.2. De beregeningsgift

Uit de berekeningen van De Laat
blijkt dat het vochttekort voor de
beregeningsrendabele gronden in
een 100/o droge zomer voor gras
gemiddeld 125 mm en voor
aardappels gemiddeld 106 mm
bedraagt.
Voor het bepalen van de uiteindelijke
grootte van de beregeningsgift moet
rekening gehouden worden met
verliezen en een overbodige gift.
Baars (/it. 2) berekent 18,5% verlies
voor Z.0.-Nederland. In 'Water naar
Drenthe' (/it. 63) wordt een verliespercentage van 15-200/o gehanteerd.
Het S.W.L.T.-rapport (/it. 54) ontleent
aan Baars een verliespercentage
van 18%.
Voor het aanvullend onderzoek in
het proefgebied Sleen (/it. 34) is
destijds gesteld: een brutogift van

minder goede benutting van het
machinepark kan worden vermeden.
De meeropbrengsten per mm
aanvullend vocht zijn met name door
het Instituut voor Cultuurtechniek en
Waterhuishouding (l.C.W.) op proefbedrijven onderzocht. Hierop zijn
een aantal verliesposten in rekening
gebracht. Daarbij is nog geen
rekening gehouden met ziekten in
gewassen en dergelijke. Deze
kunnen de extra baten beïnvloeden.
De navolgende eenvoudige
berekening kan duidelijk maken
hoezeer toevalsfactoren invloed
kunnen hebben op het criterium:
Stel een boer verbouwt op 20 ha
aardappelen. Hij koopt in het
voorjaar van een 10% droge zomer
een installatie (bijvoorbeeld omdat
het voorjaar al erg droog is). Het
bodem type is H n 21 VI (meest
voorkomend in Drenthe).
Het vochttekort bedraagt voor dit
bodemtype in een 10% droog jaar
ca. 100 mm. Eén mm aanvullend
vocht= f 24,- extra baten. Zijn
totale meeropbrengst is dus
20 x 100 x 24 = f 48.000,Dit bedrag kan niet in z'n geheel
gezien worden als meeropbrengst
waarmee de installatie kan worden
afbetaald. De orde van grootte geeft
echter wel aan dat in een dergelijke
situatie de financiering van een
installatie minder problemen zal
geven.

30 mm in 10 dagen, waarvan 25 mm
ten goede komt aan het gewas. Dit
betekent een verliespercentage van
16,7%.
Dit laatste percentage is ook bij de
TRANSRECT-berekeningen
gehanteerd. Dit betekent dat de
nettogift met 1,2 wordt vermenigvuldigd.
Naast verliezen is rekening
gehouden met een overbodige gift
van 30 mm.
Deze punten maken dat de brutogift
voor gras in een 10% droge zomer
gesteld moet worden op:
1,2 x 125 + 30 = 180 mm en voor
fabrieksaardappelen op
1,2x106 + 30 = 157 mm.
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3.1.3. De beregeningsperiode

Uit de berekeningen van De Laat
blijkt, dat het vochttekort in een 10%
droge zomer voor gras op de
beregeningsrendabele gronden half
mei optreedt. Voor aardappelen is
dat eind juni.

Begin september treden in een 10%
droge zomer geen vochttekorten
meer op.

3.1.4. De beregeningsstrategie

Uit de bodemkundige inventarisatie
kan worden berekend dat binnen het
modelgebied D (het modelgebied
waar de berekeningen voor zijn
uitgevoerd, zie ook par. 3.5.), de
verhouding tussen beregeningsrendabel grasland en beregeningsrendabel bouwland (fabrieksaardappelen) 1 : 5 is. De gemiddelde
gift bedraagt dus
1/5 x 180 + 4/5 x 157 ~ 162 mm. In
de andere modelgebieden is de
verhouding tussen beregeningsrendabel grasland en bouwland
anders. ,De gemiddelde gift is daar
enkele millimeters hoger.

Bij de modelberekeningen is in ieder
km 2-vak, waar zich beregeningsrendabele gronden bevinden met
een oppervlakte> 10 ha, een
beregeningsbron gesitueerd.
De grootte van deze bron wordt als
volgt bepaald:

Aldus is het in figuur 3.1.
weergegeven onttrekkingsverloop
bepaald. Hierbij is de totaal
benodigde beregeningsgift (voor
gras 180 mm en aardappelen
157 mm} gelijkmatig verdeeld geacht
over de periode met het vochttekort
(voor gras 12 decaden en
aardappelen 8 decaden). Deze
aanname is redelijk indien bedacht
wordt dat de boeren niet allen gelijk
zullen beregenen. De één start
eerder, de ander geeft een grotere
gift ineens enz.
De totate gift volgens figuur 3.1.
bedraagt:
Q=0,25x40+ 1,89x80= 161,2 mm.

Figuur 3.1.
Onttrekkingsverloop over het groeiseizoen

Q =

0. f. q. 10-3 m3/d

Q = onttrekkingsdebiet in m3/d
0 = oppervlak beregeningsrendabele gronden (m 2)
= reductiefactor voor de
omzetting van bruto-cultuurland
naar netto-cultuurland (f = 0. 79
zie hoofdstuk 4)
q =beregeningsintensiteit, te
ontlenen aan de voorafgaande
figuur (mm/dag).

Terwille van de eenvoud is de
grootte van het onttrekkingsdebiet
geschematiseerd in vijf klassen.
Deze schematisatie vloeit in feite
voort uit de schematisatie van de
beregeningsrendabele gronden
welke op kaart 3 van deel 111 van het
grondwaterplan qua grootte in vijf
klassen zijn aangegeven. De
gemiddelde oppervlakte per klasse
is gebruikt voor de berekening van
het onttrekkingsdebiet.
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3.2. Motivatie modelkeuze voor
het vaststellen van de
hydrologische effecten van
beregening

Ten aanzien van de berekening van
de hydrologische gevolgen van
beregening uit grondwater zijn de
volgende zaken van belang:
beregening uit het grondwater is
niet-permanent, er wordt slechts in
beperkte perioden binnen het
groeiseizoen water onttrokken en
dan ook nog in wisselende
hoeveelheden, afhankelijk van de
droogtegraad.
- beregening uit het grondwater
vindt plaats uit een groot aantal
verspreid liggende kleine bronnen
(een diffuus onttrekkingspatroon).
De hydrologische gevolgen van
beregening uit grondwater
verschillen hierdoor van de
hydrologische gevolgen van grondwaterwinning voor de openbare
drinkwatervoorziening, zelfs al zou
men op jaarbasis dezelfde hoeveel-

heden grondwater onttrekken. Het
computerprogramma voor stationaire
situaties (STATREcn is vanwege het
niet-permanente karakter van
beregening niet meer bruikbaar voor
de berekening van de hydrologische
gevolgen. De gevolgen zijn alleen
met niet-stationaire berekeningen te
bepalen. In dit geval is gekozen voor
het niet-stationaire computerprogramma TRANSRECT van het
R.l.D. Het belangrijkste motief hiervoor was dat een groot deel van de
geohydrologische parameters voor
TRANSRECT direkt aan de invoergegevens van STATRECT kon
worden ontleend. Daarnaast kon
gebruik gemaakt worden van de
modelgebieden zoals ze bij
STATRECT waren gekozen, zodat
het gebruik van TRANSRECT relatief
de geringste inspanning vergde.

3.3. Beschrijving TRANSRECT

TRANSRECT is een op de eindige
elementenmethode (rechthoekige
elementen) gebaseerd computerprogramma voor de berekening van
een niet-stationaire grondwaterstromingssituatie. De lengte van de
tijdstappen (op te geven door de
gebruiker) mag in de rekenperiode
variêren. Met TRANSRECT kan
hetzelfde geohydrologisch systeem
worden gesimuleerd als met
STATRECT (zie par. 2.1.). De tijds-

afhankelijke invoergegevens, zoals
oppervlaktewaterpeilen, voedingsweerstand, onttrekkingen en grondwateraanvulling kunnen per tijdstap
worden opgegeven.
De berekeningen met TRANSRECT
zijn in superpositie uitgevoerd dat
wil zeggen dat alleen de effecten van
de ingreep ten opzichte van de
ongestoorde situatie zijn berekend.

3.4. Invoergegevens TRANSRECT

TRANSRECT is onder andere
gekozen omdat de meeste bij de
STATRECT-berekeningen gebruikte
invoergegevens rechtstreeks
aangewend konden worden. Dit
geldt met name voor de kD 1 , kD 2 en
c 2 • Voor de inventarisatie van deze
gegevens wordt verwezen naar
hoofdstuk 1. De voedingsweerstanden die voor de STATRECT-

berekeningen zijn gebruikt zijn voor
TRANSRECT niet meer bruikbaar.
Hiervoor zijn nieuwe bewerkingen
uitgevoerd. Verder zijn bergings·
coêfficiênten bepaald en is een
beregeningsscenario vastgesteld
(par 3.1).

3.4.1. Het voedingssysteem

Grondwaterwinning is het op kunst·
matige wijze onttrekken van
grondwater aan de bodem. Het
betekent een extra post op de
waterbalans. Deze onttrekking moet
gecompenseerd worden door
veranderingen van andere water·

balansposten. Dit proces wordt wel
genoemd de 'voeding' van de grond·
waterwinning.
1n het geval van niet-permanente
grondwaterwinning voor beregening
zijn er twee waterbalansposten van
belang voor de voeding. De ene post
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is het water dat vrijkomt uit de
grondwaterberging doordat de
grondwaterstand daalt. De andere is
de voeding vanuit het oppervlaktewater in de vorm van verminderde
afvoer naar- of toegenomen infiltratie
uit het oppervlaktewater (vergelijk de
berekeningen van STATRECT voor
de permanente grondwaterwinning
voor de drinkwatervoorziening,
hoofdstuk 2).

Met het R.l.D.-rekenprogramma
TRANSRECT worden beide waterbalansposten uitgerekend. Hiervoor
was het nodig bergingscoëfficiënten
in te voeren om de voeding uit de
grondwaterberging te berekenen, en
voedingsweerstanden in te voeren
om de voeding naar of vanuit het
oppervlaktewater te berekenen. Bij

alles is uitgegaan van dezelfde
geohydrologische schematisering
als die gebruikt is ten behoeve van
de berekeningen met STATRECT
(zie hoofdstuk 2).

3.4.2. Bergingscoëfficiënten

Bij niet-stationair rekenen moet
rekening gehouden worden met
grondwater dat 'vrijkomt' door het
dalen van de grondwaterstand, de
zgn. voeding uit de berging. Wil een
bepaalde verandering van de grondwaterstand gerealiseerd worden dan
moet eerst de hoeveelheid water
tussen de oude en nieuwe
grondwaterstand weggepompt
worden. Voor elk watervoerend
pakket moet dientengevolge een
bergingscoëfficiënt opgegeven
worden.

van De Laat die zijn beschreven in
hoofdstuk 4. De theoretische
achtergronden van de procedure ter
bepaling van deze coëfficiënt zijn
beschreven in fit. 31.

Voor de watervoerende pakketten
met een vrije grondwaterspiegel
(freatisch water) betreft het een zgn.
freatische bergingscoëfficiënt. Deze
is ondermeer afhankelijk van de
bodemgesteldheid (bodemfysische
gegevens), de diepte van de
grondwaterstand minus maaiveld, de
stromingstoestand vlak boven het
freatisch vlak (kapillaire opstijging of
perkolatie) en de lengte van de
periöde die wordt beschouwd. De
grootte van de freatische bergingscoëfficiënt varieert dus van plaats tot
plaats en ook nog in de tijd.
Voor de berekening van de
freatische bergingscoeëfficiënt, die
gebruikt wordt voor het topsysteem
(boven het eerste watervoerende
pakket) is een door het R.l.D.
ontwikkelde procedure gevolgd (fit.
37).
De freátische bergingscoëfficiënt,
gedefinieerd als de hoeveelheid
water die vrijkomt per eenheid van
daling van de grondwaterstand
(0.17 geeft bijvoorbeeld aan: 17 mm
waterschijf per 10 cm daling), is
conform deze procedure vastgesteld
met behulp van de resultaten van de
berekeningen met het programma

1n de situatie dat er vlak boven het
freatisch vlak perkolatie optreedt
(een in Drenthe veelvuldig voorkomende situatie zoals blijkt uit de
resultaten van de berekeningen voor
de diverse bodemtypen met het
programma van De Laat), kan de
grootte van de freatische bergingscoëfficiënt worden bepaald met
behulp van de formule

waarin
() : vochtgehalte bij verzadiging
5
(porositeit)
a, f3 : konstanten die uit de vochtkarakteristiek en het kapillair
geleidingsvermogen zijn af te
leiden
qw: flux door het freatisch vlak
(cm/dag)
Bovenstaande parameters zijn direct
of indirect uit de invoergegevens en
resultaten van de berekeningen met
het programma van De Laat te
destilleren.
Met behulp van bovenstaande
formule zjjn de bergingscoëfficiënten
voor een groot aantal bodemtypes
vastgesteld. Na alle bodemtypen
binnen circa 700/o van de cultuuroppervlakte van Drenthe in
beschouwing te hebben genomen
bleek dat de bergingscoëfficiënten
voor niet-leemprofielen uiteen liepen
van 0.12 tot 0.22 en voor
leemprofielen van 0,02 tot 0.03.
Gewogen gemiddeld bedragen deze
waarden respectieveljjk 0.17 en
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Figuur3.2.
Bergingscoëfficiënten met bijbehorende
oppervlakte
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0.03. In figuur 3.2. wordt één en
ander grafisch voorgesteld.
Omdat een km 2-vak, een element
van het modelschema, zowel leemals niet·leemprofielen kan bevatten
en er maar één bergingscoëfficiënt

per element kan worden opgegeven
is op grond van de verdeling in
oppervlakte van leem- en nietleemprofielen een gewogen
gemiddelde bergingscoëfficiënt per
vak bepaald.

De elastische bergingscoëfficiênt
voor zowel het eerste als het tweede
watervoerende pakket is op 0.001
gesteld. Dit is blijkens /it. 7en /it. 48
een in Drenthe veel voorkomende
gemiddelde waarde.

3.4.3. Voedingsrelatie tussen
oppervlaktewater en eerste
watervoerende pakket

Naast de voeding uit de berging
speelt ook de voeding uit het
oppervlaktewater een belangrijke rol
(voeding in de zin van verminderde
afvoer en/of toegenomen infiltratie).

Qe = stroming door eventuele

Voor de bepaling van de relaties
tussen het topsysteem en het eerste
watervoerende pakket kunnen de in
figuur 3.3. aangegeven waterstromen
('fluxen) onderscheiden worden,
waarbij zij opgemerkt dat het hier
een sterke schematisering van de
werkelijkheid betreft.
q1 = stroming 'door' het freatisch vlak
(m/d}
q0 =stroming vanuit het oppervlaktewater naar het freatisch pakket (m/d)
qb =stroming vanuit het oppervlakte·
water direct naar het eerste watervoerende pakket (m/d)
Figuur3.3.
Schematisering onderscheiden waterstromen

leemlaag (m/d)
q1 =totale voeding vanuit het
topsysteem naar het eerste watervoerende pakket {m/d).
Deze waterstromen worden
beschreven met onderstaande
formules:
= +N + dhgµ.
dt
PP-hg
qo =

qf

UR

qb

= PP-tp1
eb

q,q = hg-1711

Cp

(1)

(2)

(3)

(4)

Q1 = QR + qb

(5)

qp = qf+qo

(6)
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N.B. Afhankelijk van de opbouw van
het topsysteem komen bepaalde
fluxen wel of niet voor (bijvoorbeeld
qb ontbreekt wanneer een water*
gang geheel boven een leemlaag
ligt).
N
hg
µ,

=neerslag (m/d)
= gemiddeld niveau van het
freatisch vlak (m)
=freatische bergingscoëfficiënt

dhg

= verandering van het
gemiddeld niveau van het
freatisch vlak per
tijdseenheid (m/d)
pp = peil van het oppervlaktewater
dt

gesplitst in een indirecte en een
directe component. De indirecte
component wordt berekend met de
formule:
qi·

hg - <fJ1

deze component is dus gelijk aan de
hiervoor beschreven component qe.
Om deze formule te kunnen
gebruiken is het nodig hg te
bepalen. Voor hg kan een vergelijking
opgesteld worden door de formules
(1 ), (2), (4) en (6) samen te stellen. De
vergelijking is dan:

(m)

=stijghoogte in het eerste
watervoerende pakket (m)
·= weerstand tussen opp. water
en eerste watervoerende
pakket (d)
ce = weerstand van een eventueel
aanwezige leemlaag (d)
UR = weerstand tussen het
oppervlaktewater en het
freatisch pakket (d).
De totale voeding van het eerste
watervoerende pakket wordt

3.4.4. De invoergegevens voor het
voedingssysteem

(7)

ce

UR.cp

l ( dhgµl

hg= - - - · N + - +
(UR + cp
dt

cp.PP + UR.cp1

UR + cp

(B)

Met behulp van een aanpassing van
het bestaande TRANSRECTprogramma was het mogelijk om
telkens binnen één tijdstap hg uit te
rekenen, waarna deze waarde
gebruikt werd om de indirecte
component van de voeding (formule
7) uit te rekenen.

gebruik gemaakt van de zogenaamde
rivieroptie van het TRANSRECT~
programma. Met deze optie kan de
voeding van watergangen, die in het
eerste watervoerende pakket
insnijden {directe voeding),
uitgerekend worden. Daarvoor wordt
dan gebruik gemaakt van de formule:
(9)

Lr = lengte van de 'rivier' (m)
Br = breedte van de 'rivier' (m)
er = weerstand tussen de 'rivier' en
het eerste watervoerende
pakket.
In de aangenomen schematisering
van het topsysteem (zie figuur 3.3.) is
als directe component geformuleerd:
(3)

Uit het samenstellen van formule (3)
en (9) volgt:
(10)

Voor de directe component is

Voor het uitrekenen van de voeding
met de formules (7) en (9) is het
nodig om per km 2-vak een waarde in
te voeren voor:

Omdat in superpositie gerekend
wordt is voor PP nul (0) opgegeven.
De parameter N (grondwateraanvulling) wordt in par. 3.4.6. nader
toegelicht. De waarde voor de
bergingscoêfficiënt µ,is reeds in
par. 3.4.2. aangegeven.
De leemweerstand (ce) is ontleend
aan de leeminventarisatie, die plaats
gevonden heeft voor de invoergegevens voor de STATRECTberekeningen (zie hoofdstuk 1).
De weerstand tussen het oppervlaktewater en het freatisch pakket
(UR-waarde) is afhankelijk van de
opbouw van het topsysteem. Voor elk
voedingstype, dat is onderscheiden
(zie hoofdstuk 1), is bepaald wat de
UR zou moeten zijn. Voor een deel
van de voedingstypen kan gebruik
gemaakt worden van de voedingsweerstand die voor de STATRECT·

berekeningen is gebruikt (hierna aan
te duiden met CVS).
Hieronder wordt aangegeven hoe de
UR-waarde per voedingstype is
bepaald:
geen oppervlaktewater:
UR = 999999 (q0 = 0)
voedingstype A1 :
U R = CVS - 5. De voedingsweerstand wordt met 5 dagen verminderd
omdat deze vertikale weerstand van
het pakket als leemweerstand is
ingevoerd.
voedingstype A2 :
UR is met de formule van Bruggeman
(zie hoofdstuk 2) berekend voor het
pakketje boven de leem.
voedingstype B:
UR = CVS - cu. De voedingsweerstand is samengesteld uit een
component voor de weerstand
tussen freatisch pakket en
watergang en de leemweerstand.
voedingstype C1 :
UR = 999999 (q0

0)
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voedingstype C2 :
UR is berekend voor het pakketje
boven de leem.

cdsi = cds-waarde van het i-de
voedingstype
L

per km 2 -vak meerdere
voedingstypen voorkomen dan is
een gemiddelde UR-waarde
berekend met behulp van de
geïnventariseerde slootlengtes.
1ndien

Alleen bij de voedingstypen A 2 , C1 en
C2 is sprake van een directe
component. Voor de STATRECTberekeningen zijn de weerstandswaarden voor deze directe
component per voedingstype
bepaald {de waarden hierna te
noemen cds-waarden). Deze
waarden zijn te gebruiken voor het
bepalen van er, Lr en Btwaarden.
De directe voeding die een
voedingstype in een km 2-vak levert is
als volgt berekend:

=onderlinge slootafstand
waarmede cds berekend is
(100 m)
=lengte van de î-de voedingstype aanwezig in het km 2 -vak.

Zijn er meerdere voedingstypen met
een directe component aanwezig in
een km 2·vak, dan is de totale
voeding daarvan:
qdt = (PP-1p 1)

~ J:.:!i_

(11)

1 cd~

L = 100 m
Nemen we voor Lr = 1000 men
Br = 100 m dan kan er berekend
worden met de formule:
1000

n 1
.1 c d si

1000

- - = l:-i_ __,.c
r

n

L

i

cdsi

E--'-

li en cdsi zijn geïnventariseerd per
km 2·vak.

n =aantal aanwezige voedingstypen met een directe
component
Voor het berekenen van qdt met het
TRANSRECT-programma wordt
gebruik gemaakt van formule (9).
fv\et formule (11) levert dit:

PP-

qd - - - -.. L_I,
i cds.1

3.4.5. De simulatie van droge
seizoenen

Bij het TRANSRECT-programma is
het niet mogelijk om onderscheid te
maken tussen permanent-voedende
en niet-permanent-voedende water·
lopen. Er kunnen alleen maar
permanent-voedende waterlopen
ingevoerd worden.
Wel is het mogelijk om een deel van
de waterlopen een bepaalde tijd al
dan niet mee te nemen. Gedurende
één of meerdere tijdstappen kunnen
ze als niet-voedend worden
ingevoerd.
Met behulp van deze mogelijkheid is
een meer of minder droog seizoen
gesimuleerd.
Voor de droge zomer (10%-droog) is
alleen uitgegaan van voeding door
de permanent-voedende waterlopen.
Het betreft de waterlopen die altijd
watervoeren, of door voeding vanuit
het eigen stroomgebied of door
aanvoer van buitenaf (zie hoofdstuk
2). Voor deze situatie worden dus
een UR-zomer en een er-zomer
bepaald. De rest van de invoer·
gegevens is niet seizoenafhankelijk.
Voor het simuleren van een droge
winter is uitgegaan van voeding door
de voor STATRECT geselecteerde

permanent-voedende waterlopen en
de zgn. moeilijk-droogvallende waterlopen. Deze laatste zijn de
waterlopen die gevoed worden door
een naastgelegen hoger gebied.
Voor deze situatie zijn een UR-wint
en een cr·wint bepaald.
Het tijdstip van invoeren van resp.
U R· en cr·waarden is vastgesteld
zoals aangegeven in figuur 3.4.
Binnen het modelgebied komt ook
drainage voor. In de berekeningen is
als uitgangspunt genomen dat in
een droge zomer alleen dat deel van
de drainage voedt, dat 's zomers als
infiltratiesysteem dient, één en
ander bepaald in overleg met de
waterschappen. In een droge winter
wordt volstaan met de drainage in de
natste delen: de zogenaamde
madelanden.
De invloed van de drainage is
verwerkt in de UR-waarden.
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Figuur3.4.
Invoering UR en cr"waarden zomer- en
winterperiode
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Een aanname bij de berekening is,
dat op de beregende gronden zoveel
water gegeven wordt dat de wortelzone niet verder uitdroogt dan
pF 3,0/2,7 (3,0 voor gras en 2,7
voor fabrieksaardappelen).
Dit betekent dat een deel van de
opneembare vochtvoorraad niet
opgenomen wordt, zodat deze
percelen aan het eind van de droge
zomer vochtiger zijn.
Dit zal zich bij het optreden van een
neerslagoverschot gaan uiten in een
grondwaterstand, die sneller
reageert dan in. de situatie zonder
beregening het geval zou zijn
geweest. In superpositie-termen
gedacht betekent dit een verhoging
van de grondwaterstand ten opzichte
van de ongestoorde toestand. Dit
effect is door Van Lanen berekend
bij het aanvullend onderzoek 'Sleen'
(lit.34). Het effect sluit tevens aan bij
wat berekend is in het kader van de
wateraanvoer voor de herinrichting
(fit. 62). Door de daar bewerkstelligde of te bewerkstelligen wateraanvoer treedt een toename van de
.infiltratie op en is het profiel
dientengevolge aan het eind van het
groeiseizoen natter dan in het geval
deze (vergrote) infiltratie niet
plaatsvindt.
Omdat met TRANSRECT 'in
superpositie' gerekend wordt, zal de
hoeveelheid vocht, die nu niet door
de gewassen opgenomen wordt,
aangemerkt moeten worden als een
voeding ten opzichte van de
ongèstoorde situatie zodat deze als
referentie geldt, de zogenaamde
nulsituatie.
Dit gevolg van de ingreep moet dan
ook in rekening gebracht worden. De
hoeveelheid is te berekenen uit het
verschil tussen de vochtleverantie bij
uitdroging tot pF = 4,2 en bij

OKT.

NOV.

DEC.

JAN.

DECADEN
MAAND

pF = 3,0/2,7. Dit verschil is berekend
met behulp van de resultaten van de
vochtleverantieberekeningen met
het model De Laat (hoofdstuk 4). Het
blijkt om een vrij konstant bedrag te
gaan ter waarde van 20 mm voor
gras en 32 mm voor fabrieksaàrdappelen. Gemiddeld op grond
van de verhouding gras : aardappelen
(deze verhouding wordt in par. 3.1.4.
nader aangeduid) wordt dit 30 mm.
Aan deze hoeveelheid moet worden
toegevoegd de overbodige
beregeningsgift (zie ook par. 3.1.2) en
de verliezen (deze laatste post
bedraagt circa 200/o van de totale
verliezen; /it. 2, 54 en 63).
Deze overbodige gift en de
berekende verliezen bedragen
samen ongeveer 50 mm, zodat de
totaal in rekening te brengen 'extra'
voeding 80 mm wordt.
Op grond van het aanvullende
onderzoek 'Sleen' wordt door Van
Lanen gesteld dat voor gronden met
een grondwatertrap VI deze extra
voeding in de maanden oktober en
november plaats heeft, terwijl voor
gronden met grondwatertrap VII deze
periode een maand opgeschoven
moet worden (tit. 34).
Om bovengenoemde voeding in
rekening te brengen is voor elk km 2vak waarbinnen beregening plaats
gevonden heeft een voedingsterm
opgegeven. De grootte daarvan
hangt onder andere af van het aantal
ha bereg~ningsrendabele gronden
binnen het km 2-vak.
De genoemde extra voeding in een
droge winter.wordt verondersteld
gelijkmatig te verlopen van half
november tot eind december. Eén
en ander is in figuur 3.5.
weergegeven.
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Figuur3.5.
Extra voeding in een droge winter
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3.5. Bespreking resultaten voor
model D

De berekeningen met TRANSRECT
zijn alleen voor modelgebied D
uitgevoerd. De keuze voor dit
modelgebied hangt samen met de
grootste droogtegevoeligheid van dit
modelgebied (i.c. de intensiteit van
beregeningsrendabele gronden) en
de intensiteit van het voedingssysteem. Berekeningen met
TRANSRECT voor de overige modelgebieden bleken in verband met de
beschikbare tijd en financiën niet
mogelijk. De hydrologische gevolgen

in de andere modelgebieden zijn
daarom middels extrapolatie
benaderd (zie par. 3.6.).
De baten en de opbrengstdervingen
zijn alleen voor modelgebied D
bepaald omdat de verlagingsberekeningen voor de overige
modelgebieden te globaal werden
geacht om verdere stappen mee uit
te voeren.

3.5.1. De berekende verlagingen

Met het programma TRANSRECT
zijn twee situaties doorgerekend te
weten:
- beregening volgens het maximum
scenario in een 10% droge zomer
gevolgd door een droge winter.
- beregening met de op dit moment
aanwezige beregeningsinstallaties
in een 10% droge zomer, gevolgd
door een droge winter. De
beregeningsgift, -periode en strategie komen overeen met die
van het maximum scenario, alleen
wordt beregend op de gronden, die
thans (1983) een vergunning
hebben.

einde van de tijdstap berekend. Bij
de berekening hiervan en de
voeding vanuit het freatische pakket
naar het eerste watervoerende
pakket wordt echter de grondwaterstand aan het einde van de
voorgaande tijdstap gebruikt.
Hierdoor wordt het potentiaalverschil overschat en aldus een te
grote voeding vanuit het freatische
pakket berekend. Dit heeft weer tot
consequentie dat te geringe
verlagingen berekend werden.
De fout die gemaakt wordt is
aanzienlijk bij een sterke daling van
de grondwaterstand binnen een
tijdstap. Deze situatie doet zich voor
bij een kleine bergingscoêfficiênt en
een kleine leemweerstand. De
onnauwkeurigheid kon teruggebracht worden tot een acceptabel
nivo door de tijdstaplengte op een
halve dag en de leemweerstand
minimaal op 50 dagen te stellen. Op
deze wijze werd de fysische
werkelijkheid geen geweld
aangedaan.

Bij deze berekeningen is de lengte
van de tijdstap op een halve dag
gesteld. Oorspronkelijk was deze 10
dagen. Het bleek echter dat de
nauwkeurigheid van de berekeningsresultaten nauw samenhangt met de
lengte van de tijdstap. Dit kan als
volgt verklaard worden:
Het TRANSRECT-programma bevat
in zijn standaardvisie geen optie om
het freatisch vlak uit te rekenen. 1n
de voor het grondwaterplan
aangepaste versie wordt dit freatisch
vlak op expliciete wijze aan het

De resultaten van de aldus
uitgevoerde berekeningen zijn als
grafieken toegeleverd. Er zijn vier
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soorten grafieken gemaakt te weten:
a. contourlijnen van de verlagingen
op twee tijdstippen;
b. de voeding vanuit het waterlopensysteem aan het eind van de
beregeningsperiode;
c. de verlagingslijnen voor enkele
dwarsdoorsneden door het gebied
op twee tijdstippen (raaiverlagingslijnen);
d. de tijd-verlagingslijnen van een
aantal knooppunten.

3.5.2. Beregening volgens het
maximum scenario in een 10%
droge zomer gevolgd door een
droge winter

Hieronder worden de resultaten voor
beide berekeningen toegelicht
waarbij de vier hierboven genoemde
grafieken worden aangehaald.

- Met het TRANSRECT-programma
regionale effecten worden
berekend. Het zogenaamde 'effect
bij de buurman' wordt nader
toegelicht in par. 3.5.4.

Vooraf dient nogmaals opgemerkt
dat:
-Een 10% droge zomer zich
statistisch slechts éénmaal per 10
jaar voordoet;

De contourlijnen van de verlagingen
zijn op twee tijdstippen getekend,
namelijk aan het eind van de
beregeningsperiode en aan het eind
van de daarop volgende droge
winter, respektievelijk op kaart 17 en
18.
In het verlagingsbeeld van kaart 17
zijn duidelijk de onttrekkingspunten
terug te vinden (welke samenvallen
met de beregeningsrendabele
gronden van kaart 3 van deel 111 van
het grondwaterplan). De grootste
verlagingen doen zich voor op die
punten waar de beregeningsrendabele gronden geconcentreerd
zijn. De verlagingen zijn in zekere
mate evenredig met de onttrekkingsgrootte. Gemiddeld bedragen ze 10
à 15 cm terwijl op enkele plekken
ruim 20 cm gehaald wordt.
Het verlagingsbeeld van kaart 18
toont aan dat er zich na een droge
winter incidenteel verlagingen van
enke.le centimeters voordoen (hoge
ruggen zonder oppervlaktewaterstelsel). Op enkele punten is zelfs
een geringe verhoging van de
grondwaterstand (ten opzichte van
de onberegende situatie) berekend.
Deze situatie is mogelijk doordat
beregende gronden aan de aanvang
van de winter een lagere pF, dus een
hoger vochtgehalte bezitten.
Daardoor reageert de grondwaterstand op deze gronden sneller en
kan zich in het voorjaar een grondwaterstandsverhoging op deze
beregeningsrendabele gronden
voordoen.
Kaart 19 geeft een overzicht van de

voedingen vanuit het waterlopenstelsel naar het eerste water·
voerende pakket aan het eind van de
beregeningsperiode. Uit deze kaart
en kaart 17 is duidelijk de

samenhang te zien tussen de
grootte van de voeding en de grootte
van de verlagingen.
Kaart 20 geeft de plaatsverlagingslijn
van raai 23·1614 (zie kaart 17) aan

het einde van de beregeningsperiode (T = 160 dagen). Deze
raaiverlagingslijn geeft als extra
informatie de verhoudingen tussen
grondwaterstand en de potentiaal
van het diepe watervoerende
pakket. Deze verhoudingen worden
uiteraard bepaald door de
geohydrologische constanten.
Kaart 20 geeft tevens dezelfde
plaatsverlagingslijn aan het eind van
de droge winter (T = 365 dagen). Het
blijkt dat de verlagingen op de
meeste plaatsen geheel zijn
verdwenen, op enkele plaatsen nog
enkele centimeters bedragen en
incidenteel als verhogingen het
nieuwe groeiseizoen ingaan.
De kaarten 18 en 20 rechtvaardigen
de conclusie dat voor de situatie met
zeer intensieve grondwaterwinning
voor beregening, de hydrologische
gevolgen van beregening zelfs na
een droge zomer en een daarop
volgende droge winter nihil zullen
zijn.
Kaart 21 geeft de tijdverlagings-

lijnen van de knooppunten 779, 453
en 279. Deze knooppunten zijn
aangegeven op kaart 17. Het betreft
hier twee knooppunten waarin de
onttrekkingsgrootte gelijk is (453 en
779) en een derde knooppunt
waarin geen onttrekking is geplaatst.
De lijnen 779 en 453 vertonen vijf
stadia:
1e. De periode waarin de
onttrekkingsgrootte nog gering
is. Hiermee wordt getracht de
aanloopperiode te simuleren
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waarin de beregening op gang
komt (tijdstap 5 t/m 9; eind mei
tot half juni).
2e. Vervolgens wordt tot en met half
september (tijdstap 16) met het
volledige debiet onttrokken. Aan
het eind van deze beregeningsperiode doen zich dus de
grootste verlagingen voor.
3e. Deze periode kenmerkt zich
doordat de grondwaterstand zich
langzaam herstelt. Er is nog geen
sprake van een neerslagoverschot.
4e. Deze periode vangt aan in
tijdstap 24 (half november). Het
verdampingsoverschot slaat om
in een neerslagoverschot. Er
wordt verondersteld dat het
effect van de extra bodemvochtvoorraad in het najaar zich op dit
moment manifesteert: modelmatig vindt een extra grondwateraanvulling plaats {t/m
tijdstap 28; half december)
waardoor de grondwaterstand
sneller gaat stijgen dan in de
onberegende situatie het geval
zou zijn geweest.
5e. Tenslotte breekt een periode aan
waarin de grondwaterstand zich
verder hersteld (terugkeert naar
de 'nul-situatie'). In deze periode
wordt geen extra grondwateraanvulling verondersteld.
De verlagingslijnen voor de grondwaterstand en de potentialen van
het tweede watervoerende pakket
kruisen elkaar regelmatig. Dit hangt
samen met het pakket waarin de
ingreep wordt gepleegd: tijdens de
beregeningsperiode wordt
onttrokken uit het tweede water·
voerende pakket. De grondwater-

Figuur3.6.
Plaatsverlagingslijnen

stand volgt hierbij met enige
vertraging. Vervolgens wordt de
beregening stopgezet. De potentiaal
van het tweede watervoerende
pakket reageert hier onmiddellijk op,
de grondwaterstand reageert weer
met vertraging. Dan volgt de periode
van grondwateraanvulling. Deze
aanvulling wordt rechtstreeks aan
het freatische water toegevoegd
zodat nu de grondwaterstand snel
reageert en de diepe potentiaal
naijlt.
De lijnen voor de knooppunten 779
en 453 zijn vrijwel identiek. Bij
knooppunt 453 blijkt de potentiaal
van het diepe watervoerende pakket
aan het eind van de winterperiode
weer onder het oorspronkelijke
niveau te dalen. 1n eerste instantie
lijkt dit vreemd. De verklaring
hiervoor luidt als volgt: In de
beregende km 2 -vakken vindt in het
najaar grondwateraanvulling plaats.
Dit veroorzaakt een snelle stijging
van de grondwaterstand en met
enige naijling van de diepe
potentiaal. In de onberegende
omliggende vakken is geen grondwateraanvulling. Daardoor zal hier
de potentiaal langzamer stijgen
zodat in de loop van de winter·
periode de situatie ontstaat dat in de
omliggende onberegende vakken de
diepere grondwaterpotentialen
grotere verlagingen vertonen dan in
de beregende vakken. Deze eerste
gaan dus als onttrekking fungeren
ten opzichte van de beregende
vakken waardoor de potentialen in
de loop van de winter weer een
lichte daling vertonen (figuur 3.6.
brengt de geschetste situatie in
beeld).

Eén en ander wordt nog duidelijker
wanneer de tijdverlagingslijn van
knooppunt 279 in beschouwing
wordt genomen. Deze lijn kent vaag
de vijf bovengenoemde stadia. Deze
zijn het gevolg van de potentiaalverlagingen (dus de onttrekkingen)
in de omliggende knooppunten.
Omdat ter plaatse van dit knooppunt
niet rechtstreeks aan één van de
pakketten wordt onttrokken liggen
de diepe en ondiepe potentialen niet
ver van elkaar. De verlagingen zjjn
uiteraard ook geringer. In dit
knooppunt vindt in het najaar geen
grondwateraanvulling plaats.
Daardoor stijgt de grondwaterstand
in deze vierde periode duidelijk
langzamer en blijft deze dus ook
onder het uitgangsniveau. Aan het
begin van de vijfde periode ontstaat
hier dus het effect dat dit knooppunt
als punt met de grootste verlaging
gaat fungeren ten opzichte van
omliggende knooppunten waar de
potentialen al op een hoger niveau
zijn beland.
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3.5.3. Beregening met de huidige
beregeningsinstallaties (1983) in
een 10% droge zomer gevolgd
door een droge winter

De contourUjnen van de verlagingen
zijn voor de situatie aan het eind van
de beregeningsperiode getekend
(kaart 22). Uit deze kaart blijkt dat in
een beperkt gebied aan het eind van
de beregeningsperiode verlagingen
te verwachten zijn van 5 à 10
centimeter met op enkele plaatsen
pieken van meer dan 10 centimeter.

1n een daarop volgende droge winter
zullen deze verlagingen weer
volledig verdwijnen.
Op grond van deze resultaten is
afgezien van verdere behandeling
van raai-verlagingslijnen en tijdverlagingslijnen van deze situatie.

3.5.4. Regionale effecten
- plaatselijke effecten

Met het computerprogramma
TRANSRECT zijn de regionale
effecten van beregening vanuit het
grondwater bepaald. De effecten op
geringe afstand van de afzonderlijke
beregeningsbronnen (afpompkegeltjes) zullen verschillen van
deze regionale effecten.
Om deze plaatselijke effecten te
bepalen zijn met een analytische
formule voor niet-stationaire grondwaterstroming de regionale en
plaatselijke effecten aan een nader
onderzoek onderworpen.
Daarbij is de geohydrologische
schematisering gebruikt, zoals
aangegeven in figuur 3. 7.

Hieronder zijn voor twee situaties de
tijdsverlagingsUjnen op enkele
afstanden van de bronnen berekend
te weten:
a. 1 bron van 1000 m3/d. De
tijdverlagingslijnen op 10, 25 en
100 m afstand.
b. 36 bronnen van 1000 m3/d, in een
symmetrisch patroon op een
onderlinge afstand van 500 m. De
tijdsverlagingslijnen op 14 en 70
m afstand.

Daarnaast zijn de volgende uitgangs·
punten gekozen:
er wordt gedurende 100 dagen
beregend(~ 3 maanden) van 8 tot
16 uur (continu}
- elke bron kan 20 ha voorzien
-totaal wordt in 100 dagen ca. 160
mm 011ttrokken (10% droog jaar)
- de capaciteit van de bronnen
bedraagt ca. 1000 m3/d
42 m3/u.).

Figuur3.7.
Freatisch water zonder oppervlaktewaterstelsel
doorlaatvermogen: 2500 m2/d
bergingscoêfficiënt: 0,12

Figuur3.8.
Overzicht van de situatie

ad a:
Figuur 3.8. geeft een overzicht van
deze situatie. De tijdverlagingslijnen
van de punten A, B en C worden in
figuur 3.9. getoond. De grondwaterstand blijkt met een vrijwel
constante amplitude te variêren.
Daarbij wordt een langzame daling
van de toppen van deze kromme
waargenomen. Naarmate de afstand
van de onttrekking groter wordt,
wordt de amplitude geringer. Op een
afstand van 100 m blijkt de
amplitude nog ca. 2 cm te bedragen.
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Figuur3.9.
Tijdverlagingslijnen van A, B en C
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Figuur 3.10.
Overzicht van de situatie
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Figuur 3.11.
Tijdverlagingslijnen van A en D
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ad b:
Figuur 3.10 geeft een overzicht van

deze situatie. De tijdver!agingslijnen
van de punten A en D worden in
figuur 3.11. getoond. Ook nu blijkt de
grondwaterstand weer met een
vrijwel constante amplitude te
variëren. Op een afstand van 70 m
bedraagt de variatie nog ca. 4 cm.
De langzame daling van de toppen
van de kromme kan gezien worden
als het regionale effect '!Vat bij

3.6. Extrapolatie van de resultaten
naargeheelDrenthe

TRANSRECT wordt berekend. Het
blijkt dat in de beide situaties de
variatie in de amplitude op
vergelijkbare afstanden gering is.
Omdat de hierboven geschetste
geohydrologische situatie een
relatief ongunstige is (namelijk geen
weerstand tussen de diepe lagen en
het freatisch pakket en geen
oppervlaktewaterstelsel) kan uit
bovenstaande excercitie

De hydrologische gevolgen van
beregening uit het grondwater zijn
alleen voor modelgebied D
berekend. De extrapolatie naar de
overige modelgebieden is
vervolgens met de beschikbare
gegevens uitgevoerd.
Met de berekeningsresultaten van
STATRECT (wandelend pompstation)
is voor modelgebied D de stationaire
(eind)verlaging berekend als
cumulatief effect van de diverse
bronnen die ook in het nietstationaire programma TRANSRECT

geconcludeerd worden dat de
plaatselijke effecten van beregening
. (afpompkegeltjes) zich doorgaans
niet op het terrein van de buurman
zullen manifesteren, tenzij de
beregeningsbron zeer dicht bij de
eigendomsgrens is geplaatst.

zijn ingevoerd. Hierbij is als volgt te
werk gegaan.
Zoals in hoofdstuk 2reeds
beschreven, zijn met het computerprogramma STATRECT de
verlagingen berekend die worden
veroorzaakt door een wandelende
permanente onttrekking van 5500
m3/dag in de afzonderlijke km 2vakken. Bij beregening volgens het
opgestelde scenario staan in veel
km 2 -vakken bronnen (één bron per
km 2-vak), die tegelijkertijd grondwater onttrekken. Het debiet
waarmee onttrokken wordt varieert
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Figuur 3.12.
Verloop stationaire en niet-stationaire verlaging
van een willekeurig punt

TIJD

voor de verschillende km 2-vakken
(vijf categorieën) terwijl de periode
waarin onttrokken wordt van
beperkte duur is.
Met behulp van STATRECTberekeningsresultaten en lineaire
interpolatie (om verschillen in de
onttrekkingsgrootte te verdisconteren) is de stationaire (eind)verlaging
te bepalen van de afzonderlijke
beregeningsbronnen. Figuur 3.12.
toont van een willekeurig
onttrekkingspunt de verlaging aan
het eind van de beregeningsperiode
en de stationaire (eind)verlaging. De
verhouding tussen beide waarden
wordt met name bepaald door de
intensiteit van het voedingsstelsel.
Door al deze afzonderlijk herleide
verlagingen per km 2-vak te
sommeren, ontstaat een stationair
verlagingsbeeld. De resultaten van
deze bewerking staan weergegeven
op kaart 23.
Vervolgens zijn deze resultaten
vergeleken met de berekeningsresultaten van TRANSRECT met het
doel een soort evenredigheid te
vinden per gebied tussen de (nietstationaire) verlaging aan het eind
van de beregeningsperiode en de
stationaire eindverlaging, die bereikt
zou zijn bij 'eeuwige' beregening.
Hierbij doet zich echter nog het
volgende probleem voor.
De aanname dat de stationaire
berekeningsresultaten met
STATRECT in het betreffende traject
lineair interpoleerbaar zijn is in
principe onjuist omdat gebruik is
gemaakt van een niet-permanent
voedingssysteem. Dit nietpermanente systeem is bij de
TRANSRECT-berekeningen,
uitgevoerd voor een 10% droog jaar,
uitgeschakeld. D8:arom moeten

meerdere zaken met elkaar
gecombineerd worden.
Uit combinatie van vier kaarten te
weten:
a. de verlagingen berekend met
TRANSRECT (kaart 17)
b. de verlagingen berekend met
STATRECT (kaart 23)
c. de voedingsweerstanden uit
STATR EGT met betrekking tot het
permanente systeem (kaart 7)
d. de voedingsweerstanden uit
STATRECT met betrekking tot het
niet-permanente systeem (kaart 8)
blijkt dat het mogelijk is een
uitspraak te doen over de verhouding
tussen de verlaging aan het eind van
de beregeningsperiode en de
stationaire eindverlaging, onderscheiden naar gebieden met een
verschillend oppervlaktewaterstelsel
(i.c. voedingsweerstand). Bij afwezigheid van een oppervlaktewaterstelsel (voedingssysteem) wordt het
grootste deel van de voeding
ontleend aan de berging en daarom
duurt het lang voordat de stationaire
situatie wordt bereikt. 1n dat geval
zal de stationaire (eind)verlaging
veel groter zijn dan de nietstationaire verlaging na de
beregeningsperiode. Bij een
uitgebreid waterlopenstelsel wordt
de stationaire situatie sneller bereikt.
Het leeuwedeel van de voeding
wordt nu door het oppervlaktewater
geleverd. In dat geval zal er weinig
verschil zijn tussen de stationaire en
niet-stationaire situatie.
Voor diverse gebieden kan een
factor worden vastgesteld, die de
verhouding weergeeft tussen de
verlaging aan het eind van de
beregeningsperiode (de
TRANSRECT-verlaging) en de

stationaire eindverlaging (STATRECT·
verlaging). Deze laatste is voor heel
Denthe te berekenen. Op grond van
de verhoudingsgetallen, gevonden
binnen modelgebied D, kunnen dan
ook de verlagingen ten gevolge van
beregening in heel Drenthe vrij goed
worden benaderd, uitgaande van de
verlagingen berekend met STATRECT
(kaart 23).

De volgende stappen zijn daarbij
genomen:
-Eerst worden alle verlagingen
< 5 cm rechtstreeks overgenomen
(deze vallen in ieder geval binnen
de klasse met verlagingen tot
Sem).
- Gebieden waar met STATRECT
geen aaneengesloten verlagingen
worden berekend, worden ook
zonder correctie overgenomen (zie
de verspreid liggende verlagingen
onder in modelgebied D op kaart
23).

- Grote aáneengesloten gebieden
met een oneindig grote voedingsweerstand van het permanente en
niet-permanente systeem (dus
zonder voedingssysteem) krijgen
de factor 5 (dat wil zeggen de
verlagingen berekend met
STATRECT worden gedeeld door
de factor 5). Dit geldt op kaart 23
voor de gebieden op de Hondsrug.
- Grote aaneengesloten gebieden
met een oneindig grote voedingsweerstand van het permanente
systeem (dus zonder permanent
voedingssysteem) en een matige
weerstand (500 à 1000 dagen) van
het niet-permanente systeem
krijgen de factor 2,5.
- Grote aaneengesloten gebieden
met een oneindig hoge voedingsweerstand van het permanente
systeem en een lage weerstand
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Bovenstaande bewerking is op de
modelgebieden A, B en C toegepast
waarna de globale verlagingen ten
gevolge van beregening in kaart zijn
gebracht (maximum scenario, 10%
droge zomer).
Kaart 5 van deel 111 van het
grondwaterplan geeft de verlagingen
voor geheel Drenthe weer.

van het niet-permanente systeem
(< 500 dagen) krijgen de factor 1,5.
- Grote aaneengesloten gebieden
met een lage voedingsweerstand
van het permanente systeem (100
à 500 dagen) krijgen de factor 1.
- Grote aaneengesloten gebieden
met een matige weerstand (500 à
1000 dagen) van het permanente
systeem krijgen de factor 1,25.

- Voor alle incidenteel afwijkende
voedingsweerstanden en overgangsgebieden worden factoren
vastgesteld afhankelijk van de
omliggende vakken.

3. 7. Beschrijving van de
berekeningen van de schade en
de baten ten gevolge van
beregening

De hydrologische gevolgen van
beregening uit het grondwater
kunnen worden vertaald naar
schade voor de landbouw op de nietberegende percelen en baten voor
de beregende percelen.
Daarbij dient te worden opgemerkt
dat de berekende schade en baten
voor een 10% droge zomer en bij
een maximum beregeningsscenario
gelden.

De berekening is alleen uitgevoerd
voor modelgebied D omdat hiervan
meer exacte berekeningsresultaten
voorhanden zijn. De verlagingsberekeningen voor de andere
modelgebieden worden te globaal
geacht om verdere stappen mee uit
te voeren.

3. 7.1. Schade

De vochttekorten die per bodemtype
als gevolg van niet-stationaire
verlagingen van de grondwaterstand
optreden zijn niet rechtstreeks te
destilleren uit de berekeningsresultaten met het programma van
De Laat (zie hoofdstuk 4). Hiermee
zijn immers de vochttekorten bij
constan::te verlaging van de voorjaarsgrondwaterstand berekend.
Bij beregening uit grondwater treedt
de verl~ging pas in de loop van de
zomer op. Daarom is getracht de
vochttekorten ten gevolge van nietpermanente grondwaterstandsverlagingen indirekt uit de resultaten
van de berekeningen van De Laat te
schatten.
Van Lanen (/it. 3 7) heeft deze
mogelijkheid onderzocht en
geconstateerd dat de werkelijk
optredende vochttekorten bij nietconstante verlagingen redelijk
worden benaderd, door de vochtte korten die worden gevonden bij
constante verlagingen, te
verminderen met een vochthoeveelheid 1::. V waarbij 1::. V = vochtinhoud wortelzöne zonder verlaging
- vochtinhoud wortelzöne bij de
desbetreffende verlaging.

Wanneer !::. V groter wordt dan het
optredende vochttekort (ten gevolge
van permanente onttrekking), dan
wordt bij niet-permanente onttrekking
geen vochttekort in rekening
gebracht.
Met deze methode blijkt het
mogelijk t~ zijn veelal binnen 1%
(van de potentiële produktie) de
opbrengstafname ten gevolge van
een niet-constante verlaging te
voorspèl len.

De factoren zijn vastgesteld op
grond van vergelijking van de
verhouding cp 1 STATRECT/cp 1 TRANSRECT en de voedingsweerstanden.

Bovenstaande bewerking is stapsgewijs als volgt uitgevoerd:
* Eerst is met behulp van de opbouw
van de wortelzöne en de bij de 'De
Laaf berekeningen gebruikte pF·
curves de vochtinhoud van de
wortelzöne van de diverse
.
verschillende typen wortelzönes bij
verschillende grondwaterstanden
berekend.
* Vervolgens'is de verandering van
de vochtinhoud van de wortelzöne
bij verschillende verlagingen
bepaald.
*Als derde stap zijn de vochttekorten bij verlagingen die met
het programma van 'De Laat' zijn
bepaald, gecorrigeerd aan de hand

67
van de resultaten uit de vorige
stap.
* Daarna zijn de vochttekorten per
ha per km 2-vak voor verschillende
verlagingen van de grondwaterstand berekend waarbij verondersteld is dat gronden die beregend
worden, geen schade zullen ondervinden van grondwaterstands-

verlaging ten gevolge van de
beregening.
*Tenslotte zijn de verlagingen die
zijn berekend met het programma
TRANSRECT gekoppeld aan de
opbrengstdervingen per km 2-vak.
Dit resulteerde in de schade ten
gevolge van beregening zoals
aangegeven op kaart 21 van deel 111

van het grondwaterplan. De
schade is aangegeven in kg droge
stof gras per ha netto cultuurgrond
en zal zich statistisch één maal per
10 jaar voordoen bij beregening
volgens het maximum scenario.

3. 7.2. Baten

Naast de schade op de nietberegende percelen zijn ook de
baten op de beregende gronden
berekend. Hier zal immers het
vochttekort voor de huidige situatie
grotendeels opgeheven worden.
Ook bij berekening van de baten
kunnen enkele stappen worden
onderscheiden:
*Allereerst zijn voor de beregeningsrendabele gronden de vochttekorten in een 10% droog jaar
bepaald.
*Met behulp van deze gegevens en
de opbrengstderving per mm
aanvullend vocht, zijn de baten
bepaald, uitgaande van de
aanname dat het vochttekort in zijn
geheel kan worden opgeheven (zie
ook hoofdstuk 4).
*Vervolgens zijn op deze baten de
gemiddelde jaarlijkse kosten van
beregening in mindering gebracht.
De resterende baten zjjn ook
uitgedrukt in kg droge stof gras per
ha cultuurgrond en aangegeven op
kaart 20 van deel 111 van het
grondwaterplan.

In de praktijk blijkt het moeilijk om
met beregening het vochttekort voor
100% op te heffen. Het 'toedienen'
van de laatste millimeters kost erg
veel water. Zo'n 20% van het vochttekort zal resteren. Bij het vaststellen
van de beregeningsgift voor de
berekeningen is uitgegaan van
100% van het vochttekort. Voor de
batenberekening wordt daarom
geen correctie hierop toegepast.

Berekeningen voor het bepalen van
opbrengstdervingen ten gevolge van
grondwaterstandsverlaging
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Grondwaterwinning gaat gepaard
met verlagingen van de grondwaterstand. Deze verlagingen kunnen
effekt hebben op het opbrengstniveau van landbouwgewassen
binnen het invloedsgebied van een
grondwaterwinning. Dit effekt kan
zowel positief als negatief zijn.
Positief, indien door de grondwaterstandsverlagingen de grond in het
voorjaar eerder op temperatuur kan
komen, waardoor de groei of
ontkieming sneller en beter op gang
komt. Ook indien door de verlagingen

4.1. Keuzevan de berekeningswijze

de bewerkbaarheid van de grond
toeneemt, waardoor zaaien, bemesten
en oogsten beter en op tijd kunnen
gebeuren. Het effekt kan negatief zijn
als door de verlagingen de ter
beschikking van de gewassen
staande vochtvoorraad afneemt. Er
treedt dan een reduktie van de
werkelijke verdamping op met als
gevolg opbrengstderving.
Voor Drenthe geldt, dat gebieden
waar positieve effekten kunnen
optreden beperkt van omvang zijn.

De gewasverdamping en de stroming
in de overzadigde zöne is als een
deelsysteem van de hydrologische
kringloop te beschouwen. Onder
bepaalde omstandigheden mag dit
deelsysteem los van de andere
deelsystèmen benaderd worden, mits
er relaties geformuleerd worden die
de interakties (binnen zekere
grenzen) goed beschrijven.
1n Drenthe is deze loskoppeling
verantwoord zodat gerekend kon
worden met een losgekoppeld model
voor de onverzadigde zöne. Gekozen
is voor het model.De Laat. Dit model is
voldoende in de literatuur beschreven
(!it. 30 en 31). Het model De Laat
berekent vochttekorten voor cultuurgewassen. Hiervoor zUn invoergegevens nodig die betrekking
hebben op de meteorologische
omstandigheden, eigenschappen
van het gewas, eigenschappen van
het bodemprofiel en een relatie die de
interaktie met het verzadigde grondwatersysteem beschrijft.
De resultaten van het model De Laat
gelden voor kombinaties van
bodemtype, kultuurgewas en grondwatertrap. 1n hoofdstuk 2 is al
beschreven dat voorde berekeningen
gewerkt wordt met een netwerk van
km 2 -vakken overeenkomstig de
topografische kaart. Om de resultaten
van het model De Laat toepasbaar te
maken binnen dit stramien zijn ze
omgerekend naar waarden per km 2vak. Zo is uiteindeljjk per km 2-vak
een relatie opgesteld tussen de
langjarig gemiddelde opbrengstderving en de verlaging van de
voorjaarsgrondwaterstand.

Daarnaast staat een deel ervan op de
nominatie om landbouwkundig
verbeterd te worden. De rest is
dusdanig gering van omvang, dat de
inspanning om de positieve effekten
te bepalen niet opweegt tegen de
verwachte invloed op de uiteindelijke
beslissingen. Daarom wordt ten
aanzien van het effekt op het
landbouwbelang alleen gewerkt met
het criterium: langjarig gemiddelde
opbrengstderving door afname van
de werkelijke verdamping als gevolg
van grondwaterstandsdaling.

De berekeningen met het model De
Laat zijn verricht in samenwerking
met de Stichting voor Bodemkartering
(Stiboka). De Stiboka heeft aan de
verschillende bodemtypes de bodemfysische parameters toegekend en
voerde de berekeningen uit. Door de
technische werkgroep grondwaterplan zijn de andere benodigde
gegevens verzameld. Over het werk
van de Stiboka is gerapporteerd in fit.
53.
1n de rest van dit hoofdstuk wordt van
het aandeel van de technische
werkgroep verslag gedaan. Achtereenvolgens komen aan de orde:
-de inventarisatie van de invoergegevens (4.2.)
-een korte beschrijving van de
berekeningen (4.3.)
- het verwerken van de berekeningsuitkomsten (4.4.)
- een prestatie van de resultaten (4.5.)
- enkele kanttekeningen bij de
uitgevoerde berekeningen (4.6.)
Vermeld zij nog dat de berekeningen
met het model De Laat zoals daarover
in fit. 53 wordt gerapporteerd, zijn
verricht met invoergegevens en randvoorwaarden die naderhand voor een
deel zjjn veranderd. De resultaten die
uiteindelijk zijn gebruikt voor het
grondwaterplan wijken daarom af van
het in fit. 53 vermelde. De
veranderingen vloeiden voort uit
toenemend inzicht en afstemming op
andere berekeningen. Waar nodig zal
kort aangegeven worden om welke
afwijkingen het gaat.
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4.2. De inventarisatie van de
invoergegevens

De verdamping van een gewas hangt
af van de meteorologische
omstandigheden in het groeiseizoen,
de eigenschappen van het gewas, de
eigenschappen van het bodemprofiel

en de heersende hydrologische
omstandigheden.
Het model De laat heeft dan ook
invoergegevens nodig die hierop
betrekking hebben.

4.2.1. De meteorologische
gegevens

De meteorologische gegevens die
invloed hebben op de vochthuishouding van de gewassen zijn: de
neerslag, de zonnestraling, de
temperatuur, de relatieve vochtigheid
en de windsnelheid. Met behulp van
deze laatste vier gegevens kan het
model De Laat de verdampingsvraag
van de atmosfeer berekenen (de
zogenaamde potentiêle gewasverdamping).
Voor de berekeningen voor het
grondwaterplan is hier geen gebruik
van gemaakt, doch is de zogenaamde
openwaterverdamping ingevoerd.

waterverdampingscijfers van het
K. N.M .1. -station Dedemsvaart over de
jaren 1911 - 1979. De openwaterverdamping is omgerekend naar
potentiële verdamping met behulp
van gewasfaktoren.
Uitgegaan is van twee gewassen: gras
en fabrieksaardappelen. Ongeveer
75% van het cultuuroppervlak in
Drenthe is met deze gewassen
bedekt. Omdat de gewasfaktoren
voor deze gewassen verschillen zijn
twee reeksen droogteklassejaren
berekend.

De meteorologische omstandigheden
variêren van jaar tot jaar. Het
vaststellen van een langjarig
gemiddelde verdamping zou in deze
het doorrekenen van een lange reeks
jaren vergen. Dit is ondervangen door
uit te gaan van frequentiejaren (zgn.
droogteklassejaren). Deze droogteklassejaren worden gekarakteriseerd
door een cumulatief verdampingsoverschot aan het eind van het
groeiseizoen en een bijbehorende
kans van overschrijden. Er wordt
volstaan met het doorrekenen van
een aantal karakteristieke droogteklassejaren, waaruit een gewogen
gemiddelde als langjarig gemiddelde
kan worden bepaald (lit. 53).
Voor het vaststellen van de
droogteklassejaren is gebruik
gemaakt van de neerslag- en openFiguur 4. 1.:

Potentiëleverdampingsoverschotvoorgras(19111979)

MM
300
200
100

100
200

Voor gras is gerekend met een
gewasfaktor 0,8. Hiermee is een
reeks potentiële verdampingsoverschotten voor gras berekend (zie
figuur 4.1.). Aangenomen is dat het
groeiseizoen voor gras loopt van
1 april tot en met 30 september.
Deze reeks is daarna gerangschikt
naar grootte (tabel 4.1.). De
overschrijdingskans die ook in deze
tabel staat aangegeven is berekend
met de formule:
P(x>~

P (x

i
n

i
)=--

n+1

> ~ )=

=

kans dat het i-de
potentiële verdampingsoverschot wordt overschreden
rangnummer uit tabel 4.1.
totaal aantal jaren

POTENTIËLE VERDAMPINGSOVERSCHOT ( 0,8 E0 - N) VOOR GRAS
( GROEISEIZOEN 1 APRIL - 30 SEPTEMBER )
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Gras
Volgorde naar grootte van het verdampingsoverschot per jaar

Tabel 4.1.

Verdampingsoverschotten voor gras (1911-1979)

Rang- Jaar Verdampings
no.
overschot

1
2
4
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23

1911
1959
1976
1921
1971
1964
1928
1947
1949
1929
1955
1917
1938
1919
1934
1933
1943
1973
1942
1978
1977
1948
1913

322
307
225
256
176
160
144
135
133
132
121
115
111
111
103
95
90
87
83
82
81

1.4

=

1914
1941
1944
1979
1974
1975
1951
1925
1918
1962
1967
1946
1916
1915
1963
1935
1922
1923
1970
1930
1952
1926
1937

24
25
26
5%
27
28
29
10% 30
31
32
33
34
35
36
20% 37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

2.9~

4.3
5.7
7.1

8.6~

10.0
11.4
12.9
14.3
15.7

!

18.6
20.0
17.1
21.4
22.9
24.3
25.7
27.1
28.6
30.0
31.4
32.9

81

80

Rang- Jaar Verdampings
no.
overschot

Rang- Jaar Verdam- Overschrijpings
no.
dingsoverkans
schot

Overschrijdingskans

34.3
35.7
37.1
38.6
40.0
41.4
42.9
44.3
45.7

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
47.1
48.6
57
50.0 50% 58
51.4
59
52.9
60
54.3
61
55.7
62
57.1
63
58.6
64
60.0
65
61.4
66
62.9
67
64.3
68
65.7
69

79
71
59
56
51
41
38
37
37
36
35
32
23
23
16
9
4
3
2
- 1
- 3
- 7
-14

1969
1958
1939
1940
1920
1953
1957
1924
1961
1936
1966
1956
1912
1969
1972
1960
1954
1945
1950
1931
1927
1932
1965

!

-

16
20
25
27
33
34
37
45
- 46
- 51
- 52
- 52
59
- 61
- 63
- 66
- 82
- 85
- 87
-110
-134
-174
-175

Overschrijdingskans

67.1
68.6
70.0
71.4
72.9
74.3
75.7
77.1
78.6
80.0
81.4
82.9
84.3
85.7
87.1
88.6
90.0
91.4
92.9
94.3
95.7
97.1
98.6

Figuur4.2.

Cumulatief verdampingsoverschot voor gras in
een 50% droog jaar.

KUMULATIEF VERDAMPINGSOVERSCHOT VAN HET GEWAS GRAS : I ( 0,8 E0 -N )
STATION DEDEMSVAART
OVERSCHRIJDINGSKANS 50 %

MM

200

100

II

1962

-39

1967

-B

-41

II

lII

APRIL

llI

II

MEI

IlI

II

JUNI

II

IiI

m

II

AUG

JULI

m

SEPT

-29

-19

-12

-17

20

39

·55

72

78

74

60

71

71

52

28

36

25

42

30

17

41

72

74

98

117

133

132

95

119

89

39

35

80

85

67

66

87

121

120

134

145

84

92

77

35

32

B

-9

-21

-23

-6

3(,.

62

54

19

22

10

23

1946

21

37

58

91

1916

17

-31

-13

-19

19'15

-11

17

31

9

44

83

116

129

138

89

83

65

32

22

29

39

23

GEM.

-4

12

25

22

27

40

54

64

85

82

92

93

67

65

54

30

30

-5
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Voor de berekeningen met het
model De Laat is gebruik gemaakt
van een beperkt aantal droogteklassejaren nl. een 500/o, 200/o, 100/o,
50/o en 1,4% jaar. Deze jaren zijn
berekend door een aantal jaren rond
deze overschrijdingskansen te
middelen. Zo is het 509ó·jaar
berekend uit de werkelijke jaren
1962, 1967, 1946, 1916 en 1915
(tabel 4.1.). Het verloop van het
verdampingsoverschot over dit
droogteklassejaar is bepaald uit het
gemiddelde van de potentiêle
verdampingsoverschotsommen van
elke decade van bovengenoemde
werkelijke jaren. Figuur 4.2. brengt
dit in beeld.

Op dezelfde wijze zijn voor het
gewas fabrieksaardappelen ook
droogteklassejaren berekend. Als
groeiseizoen is genomen de periode
1 mei tot en met 10 september. Over
deze maanden is met een variêrende
gewasfactor gewerkt:
mei
decade
gewasfactor

1

Il

1

Il

111

1

Il

augustus
111

1

Il

111

september
1

0,5 0,5 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,7 0,7 0,7

Deze gewasfactoren zijn ontleend
aan /it. 24. Voor de rekenperiode is
ook de maand april meegenomen. In
deze maand is gerekend met de
gewasfaktor 0,3 voor de verdamping
van kale grond. De verdampings-

overschotten voor aardappelen staan
in figuur 4.3. aangegeven; in tabel
4.2. zijn ze gerangschikt naar grootte
en is tevens de overschrijdingskans
aangegeven, analoog aan de wijze
waarop dat voor gras is gedaan.

Aardappelen
Volgorde naar grootte van het verdampingsoverschot per jaar

Tabe/4.2.
Verdampingsoverschotten voor aardappelen
(1911-1979)

Rang- Jaar Verdamno.
pings
overschot
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17

19
20
21
22
23

Omdat het station Dedemsvaart iets
ten zuiden van Drenthe ligt is
onderzocht in hoeverre de cijfers
van Dedemsvaart representatief zijn
voor Drenthe. Er bleek dat

juli

juni

111

1911
1959
1921
1976
1929
1971
1955
1947
1973
1949
1978
1964
1919
1928
1917
1934
1938
1918
1957
1935
1933
1975

268
225
220
168
129
126
101
98
93
91
90
84
78
70
64
58
58
53
51
48
46
40

Overschrijdingskans

1.4

Rang- Jaar Verdamno.
pings
overschot

=

24
25
5% 26
27
28
29
10% 30
31
32
33
34
35
36
20% 37
38
39
40
42
43
44
45
46

2.9~

4.3
5.7
7.1

8.6~

10.0
11.4
12.9
14.3
15.7

!

17.1
18.6
20.0
21.4
22.9
24.3
27.1
28.6
30.0
31.4
32.9

1967
1943
1941
1930
1948
1974
1946
1942
1977
1925
1944
1913
1962
1968
1979
1940
1970
1915
1923
1937
1916
1963

Dedemsvaart gemiddeld 15 mm
'natter' is over het groeiseizoen dan
het gemiddelde voor Drenthe. De
uiteindelijk gebruikte droogteklassejaren bevatten dan ook deze

38
35
32
31
30
27
19
17
16
13
12
12
7
4
1
- 3
-14
-24
-30
-31
-33
-38

Overschrijdings·
kans

34.3
35.7
37.1
38.6
40.0
41.4
42.9
44.3
45.7

Rang- Jaar Verdam- Overpings
no.
schrijoverdingsschot
kans

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
47.1
48.6
58
50.0 50% 58
51.4
59
52.9
60
61
54.3
55.7
62
57.1
63
54
60.0
61.4
66
62.9
67
64.3
68
65.7
69

!

1922
1926
1936
1939
1952
1950
1958
1924
1969
1961
1920
1953
1966
1956
1954
1972
1960
1927
1945
1931
1932
1965

-

39
41
45
47
47
50
51
55
78
84
- 84
- 84
- 91
97
99
-104
-108
-121
-122
-161
-177
-241

67.1
68.6
70.0
71.4
72.9
74.3
75.7
77.1
78.6
80.0
81.4
82.9
84.3
85.7
87.1
88.6
90.0
92.9
94.3
95.7
97.1
98.6

korrektie verdeeld over de maanden
van het groeiseizoen. In tabel 4.3.
zijn de gehanteerde cijfers weergegeven.

72
Figuur4.3.
Potentiële verdampingsoverschot voor
aardappelen (1911-1979)

MM

POTENTIËLE VERDAMPINGSOVERSCHOT ( f E0 - N ) VOOR AARDAPPELEN
( GROEISEIZOEN 1 MEI - 10 SEPTEMBER + APRIL MET f =0,3 )

300

.,.,

Lfl
N

Lfl
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Tabel 4.3a.
Verdampingsoverschot per dekade in mm voor
gras en aardappelen

Gras

Droogteklasse

april
1

2

1,4%

12 21 -15

5 o/o

12

10 o/o
20 o/o
50 o/o

2

19 17

13 22

-4
8

10
10
-3

-3

0

18 13

16

juli

juni

mei
1

3

september

augustus

2

3

1

2

3

1

2

3

34 30

12

15

17

25

27

32

24 13 22

19

9

21

32

32

38
-4

12

12

12

9

1

12 16

7

-6
4
-3

5
5 13
0 -10 -23

-6
1

1

3

24

9

19 10

11

8

3

25

16

11

12

-7

10

4

10 11

35

20

21

4

9

4

-8

-6

-3

5

14

15

11

21

-4
-3

10

-3 -24

1

2

3

Aardappelen

Droogte·

april

klasse

juli

juni
2

3

september

augustus

3

2

3

1

2

3

1

1,4%

2

7

7

30 25

16

19 22

31

41

31

28

21

23

5 o/o

-4

-9

-4

7

9

26

6

29

30 26

40

10

7

13

8

7

10 o/o

-18

-4

-4

0

-6

19

0

12

31

20

17

18

-6

19

-4 -'19 -10
3
-4
-7

8

22

14 30

11

18

12

7

-2

7

2

15

4

-3

20 o/o
50 o/o

Tabel 4.3b.
Verdampingsoverschot cumulatief in mm voor
gras en aardappelen

2

7 -27

-11

2

21

2

3

13 12

-3 -11

-3

9

4 -17

8

Gras

Droogteklasse

april
1

2

juni

mei
1

3

2

3

1

2

augustus

juli
1

3

2

3

1

2

september
3

1

2

3

12 33
12 22

54

88 118 130 145 162 187 225 252 284 308 321 343 337

35 57 73

97 116 125 146 178 210 206 218 230 242 251 252 256

10 o/o

-4

6

15 34 44

55

63

20 o/o

8

19 30

65

50 %

-3

5
-3

15 28 25

30

85 106 110 119115119 111 105 110 123 128 122
44 59 70 91 88 98 101 77 77 67 44 45

3

1

1,4%
5 o/o

18 37

9

66

91 107 118 130 123 133 145 161 168 165

Aardappelen

Droogteklasse
1,4%
5 o/o

april
2

1
2

9

1

-8 -11

-4 -13 -17 -10
-2 -26

10 %

-18 -22

20 %

-4 -23 -33 -30
-11 -15 -14 -21

50 %

juni

mei
3

2

2

-4 26 51 67
-1 25 31 60
-32 -13 -13 -1
-22
0 14 44
-23 -16 -14
7

juli
1

3

2

augustus
3

1

2

september
3

1

86 108 139 180 211 239 260 283
90 116 156 166 173 186 194 201
50

67

85 79

98 111 123

55 73

85

92

89

78

75

84

28

25 33

34

38

21

30
9

24

2

3
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4.2.2. Gegevens over bodemtypen,
grondgebruik en hydrologische
omstandigheden

Naast de meteorlogische omstandigheden hebben ook de
eigenschappen van het bodemprofiel, de eigenschappen van het
gewas en dè hydrologische
omstandigheden invloed op de
verdamping. 1n het model De Laat
dienen dan ook gegevens te worden
ingevoerd over de dikte van de
wortelzêne, de pF-curve van de
wortelzöne, de opbouw van de
ondergrond, k-rji-relaties van de
ondergrond en een relatie die de
interaktie met het verzadigd grondwatersysteem beschrijft (de
zogenaamde onderrandvoorwaarde).
Hiervoor zijn als eerste stap alle
kombinaties van bodemtypen,
bodemgebruik en grondwatertrap
geïnventariseerd, die in Drenthe
voorkomen. Dit is gebeurd aan de
hand van beschikbare bodemkaarten
(schaal 1 : 50.000). Een deel hiervan
is reeds uitgebracht door de Stiboka
(kaartbladen 12-0, 17-W, 17-0) een
ander deel is in concept ter
beschikking gesteld. Daar waar
bodemkaarten ontbraken is gebruik
gemaakt van een netwerk van
boringen die verricht zijn in het
kader van het Integraal Struktuur·
plan Noorden des Lands (l.S.P.) te
weten de kaartbladen 12-W en 16-0
(ged.). Het bodemgebruik is geïnventariseerd aan de hand van de
topografische kaarten. Voor de
berekeningen met het model De
Laat was alleen van belang waar
grasland en waar bouwland voorkwamen, echter ook andere vormen
van bodemgebruik zijn vastgelegd.
Per km 2-vak is verzameld en vastgelegd welke bodemtypen
voorkomen in combinatie met
bodemgebruik en grondwatertrap.

4.2.3. Het optreden van
verdampingsreducties

Een gewas kan potentieel verdampen
indien de zuigspanning in de
wortelzêne niet te hoog wordt. De
grenswaarde waarbij verdampingsreductie optreedt is niet alleen
afhankelijk van het gewas maar ook
van de verdampingsvraag van de
atmosfeer. Indien deze al hoog is zal
het gewas, onder overig.ens gelijke
omstandigheden, de verdamping
eerder gaan beperken dan bij een
lage verdampingsvraag.
In het model De Laat kan dit
verschijnsel op beperkte wijze

Tevens is vastgelegd met welk
oppervlak deze combinaties binnen
het km 2-vak aangetroffen worden.
Uit deze verzameling zijn de
combinaties gedestilleerd waarin
grasland of bouwland voorkomt.
Deze combinaties(± 750) zijn aan
de Stiboka geleverd, die er de
bodemfysische paramaters aan
toegekend heeft (/it. 53).
Uit bovenstaande blijkt al dat als
karakteristiek voor de hydrologische
omstandigheden de grondwatertrap
gekozen is. Hierbij wordt
aangenomen dat de heersende
grondwatertrap de resultante is van
alle hydrologische invloeden op de
desbetreffende plaats. In sommige
gebieden van Drenthe zijn na het
bepalen van de grondwatertrap
cultuurtechnische werken uitgevoerd
gericht op landbouwkundige
verbetering. De invloed van deze
werken op de geïnventariseerde
grondwatertrap is aan de hand van
gegevens van de Landinrichtingsdienst zo goed mogelijk ingeschat,
waarna met een gecorrigeerde
grondwatertrap is gerekend.
Het totale bestand aan gegevens
per km 2-vak is bij de provinciale
waterstaat in geautomatiseerde
vorm aanwezig. Opgemerkt wordt
dat een strook van 3 km over de
provinciegrens mee geïnventariseerd
is. Een grondwaterwinning aan de
grens zal namelijk over die grens
ook zijn invloed uitoefenen.

worden gesimuleerd. Er kan een
grenswaarde opgegeven worden
voor de pF·waarde in de wortelzöne.
1ndien deze waarde wordt
overschreden wordt geen vocht
meer opgenomen uit de wortelzêne.
De pF wordt als het ware op de
grenswaarde gefixeerd.
Voor de verdamping staat dan alleen
de capillaire opstijging uit de
ondergrond ter beschikking. Over
het algemeen treden dan
verdampingsreducties op. Aangezien
in werkelijkheid na overschrijding
van de grenswaarde nog wel vocht
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KUMULATIEF
IN MM

Figuur4.4.
Potentiêle, actuele en werkelijke verdamping

_ _ POTENTIËLE VERDAMPING ( GRAS I
------ BEREKENDE AKTUELE VERDAMPING BIJ pF=3,0
- · - · - WERKELIJKE VERDAMPING

300

200

HIER WORDT DE pF-WORTELZONE

100

JUNI

uit de wortelzöne wordt gebruikt,
wordt op deze wijze het vochttekort
enigszins overschat. In figuur 4.4. is
dit weergegeven.
Voor de gewassen die bij de
berekeningen zijn gebruikt zijn de
volgende grenswaarden gehanteerd:
gras: pF-wortelzöne = 3,0
fabrieksaardappelen: pF-wortelzöne

JULI

AUG.

>3,0

SEPT

1n /it. 53 is voor beide gewassen
gerekend met een grenswaarde van
pF = 4,2. 1n verband met
berekeningen voor beregening uit
grondwater is deze waarde
naderhand gewijzigd. Bij een grenswaarde van pF = 4,2 wordt over het
algemeen het vochttekort
onderschat.

=2,7.

4.3. Berekeningen van Stiboka

De geïnventariseerde combinaties
zijn door de Stiboka doorgerekend.
1n /it. 53 is hierover gerapporteerd.
Per combinatie is uitgerekend de
relatieve verdamping, het vochttekort
en opbrengstdervingscijfers. Deze
zijn uitgerekend voor een vijftal
droogteklassejaren (50%, 200/o, 100/o,
5% en 1,4%). Eerst is de uitgangssituatie doorgerekend dat wil
zeggèn de relatieve verdamping, het
vochttekort en de opbrengstderving
bij de heersende grondwatertrap.
Daarna is uitgerekend wat deze
zullen zijn indien de grondwatertrap
met een aantal cm wordt verlaagd.
Als verlagingen zijn genomen: 10,
25, 75, 100, 150, 200, 300 cm.
De cijfers zoals ze in /it. 53 vermeld
zijn met betrekking tot de uitkomsten
wijken af van de naderhand voor het
grondwaterplan gebruikte gegevens.
Dit komt doordat in een later
stadium gerekend is met een andere
grenswaarde voor de pF in de

wortelzöne waarboven verdampingsreductie op kan treden (par. 4.2.3.) en
met andere cijfers voor de opbrengstderving per mm vochttekort (par.
4.4.2.).
Hieronder wordt in tabelvorm (tabel
4.4.) weergegeven welke resultaten
uiteindelijk gebruikt zUn voor het
grondwaterplan. Het betreft hier de
cijfers voor het vochtte kort voor een
combinatie van bodemtype, cultuurgewas en grondwatertrap. Het
gewogen gemiddelde is berekend
uit de cijfers van de diverse
droogteklassejaren.
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Vochttekort in mm in de onderscheiden droogteklassejaren

Tabe/4.4.

Vochttekort in mm voor een bepaalde combinatie
bodemtype - gewas - Gt (voorbeeld)

Verlaging in cm

gem.

1,4%

5%

10%

20%

50%

0.0
10.0
25.0
50.0
75.0
100.0
150.0
200.0
300.0

11.6
13.2
15.8
26.1
38.6
50.5
65.2
71.5
76.6

181.1
188.2
198.8
220.8
245.5
266.5
292.8
304.1
313.0

91.2
97.2
107.4
129.8
154.6
176.4
203.8
215.5
225.2

16.0
22.0
30.6
50.9
75.1
96.2
120.7
131.2
139.7

3.0
7.6
15.1
32.0
49.8
64.3
82.8
91.9
99.8

0.0
0.0
0.0
10.3
24.9
40.3
60.7
68.8
75.0

4.4. Verwerking van de resultaten

De resultaten van het model De Laat
gelden voor een combinatie van
bodemtype, cultuurgewas en grondwatertrap. Voor de verdere
berekeningen is het nodig om per
km 2-vak te beschikken over een
relatie die aangeeft wat de langjarig
gemiddelde opbrengstderving is bij
een verlaging van de voorjaarsgrondwaterstand.

Dit houdt in dat de resultaten van het
model De Laat, bestaande uit vochttekorten, omgerekend moeten
worden naar opbrengstdervingen en
aan de hand van de inventarisatie
van combinaties per km 2 -vak samen·
gesteld moeten worden tot een
relatie per km 2·vak.

4.4.1. Potentiële opbrengst,
opbrengstderving en prijzen van
gras en fabrieksaardappelen

Voor gras is de bruto potentiële
opbrengst, - dat is de opbrengst bij
optimale watervoorziening-, in een
gemiddeld jaar gesteld op 14 ton d.s.
per ha. Een jaar dat droger is dan
een gemiddeld jaar (500/o) kent over
het algemeen meer inkomende
globale zonnestraling, zodat bij
optimale watervoorziening een
hogere potentiële opbrengst
gehaald kan worden (fit. 27). Daarom
zijn voor de andere droogteklasse·
jaren de bruto potentiële
opbrengsten berekend met de
volgende formule:

1n de bedrijfssituatie treden verliezen
op. Er kunnen twee verliesposten
onderscheiden worden:
-verliezen ten gevolge van een niet
optimaal maai- en beweidingsschema
N.B.: Niet optimaal in de zin van
totale produktie
-verliezen t.g.v. vertrapping of
conservering.
Beide verliesposten worden op 200/o
gesteld (mondelinge mededeling
van de provinciale directie voor de
bedrijfsontwikkeling). De netto
potentiële opbrengst komt zo uit op
640/o van het brutobedrag. Tabel 4.5.
bevat de gehanteerde cijfers.

4.4.1.1. Gras

Yx

=bruto potentiële opbrengst
van het x-de droogteklassejaar

Y50

=idem voor een 500/o-jaar

Rx

=inkomende globale straling
voor het x-de droogteklassejaar

R50

=idem voor een 500/o-jaar

De bruto-opbrengstderving per mm
vochttekort is gesteld op 30 kg d.s.
per ha (/it. 10). Dit bedrag is voor alle
droogteklassejaren constant
genomen, want hoewel het potentiële
produktieniveau in een droog jaar
hoger ligt dan in een gemiddeld jaar,
is toch het quotiënt van potentiële
produktie en verdamping vrijwel
constant omdat ook de verdamping
hoger is. Indien de eerder genoemde
verliesposten in rekening worden
gebracht, komt de netto opbrengst-
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Tabe/4.5.
De bruto en netto potentiële produktie van gras
in de verschillende droogteklassejaren

D roogteklassejaar

20 %

110

10 %

113
116
118

5 %
1,4%

derving per mm vochttekort op 20 kg
d.s. per ha.
Voor het bepalen van de geldelijke
waarde van een kg d.s. gras is
uitgegaan van de kosten die een
Tabel4.6.
Netto potentiêle produktie van aardappelen in de
verschillende droogteklassejaren

( R/Rs s0%)· 100%

Bruto potentiële
produktie in

Netto potentiële

ton ds/ha

produktie in
ton ds/ha

15,4
15,8

10, 1

16,2
16,5

10,6

9,9
10,4

boer moet maken indien hij 'zijn'
opbrengstderving wil vervangen
door aanvullende voedervoorziening.
Een kg d.s. gras vertegenwoordigt
dan een waarde van f 0,40 (prijspeil
1982). Een mm vochttekort komt zo

overeen met f 8,- per ha (prijzen
excl. BTW.).

Droogteklasse jaar

Netto potentiële produktie in ton/ha

50 %
20 %
10 o/o
5 %
1,4%

4.4.1.2. Fabrieksaardappelen

Voor fabrieksaardappelen is de bruto
potentiële opbrengst in een
gemiddeld jaar gesteld op 55 ton per
ha (/it. 63). Overeenkomstig hetgeen
bij gras is gebeurd, zijn voor de
andere droogteklassejaren hogere
opbrengstn iveau's berekend.
Op deze cijfers behoeven geen
verliesposten in rekening gebracht
te worden. In tabel 4.6. zijn de
gebruikte cijfers weergegeven.
Voor de opbrengstderving per mm
vochttekort is 170 kg per ha
aangehouden. Dit cijfer is afgeleid
uit /it. 24. Ook hier geldt dat dit
,bedrag voor alle droogteklassejaren
gelijk is.

4.4.2. Het invoeren van een
gemiddeld bouwplan

De geldelijke waarde van een kg
fabrieksaardappelen is gesteld op
f 0,14 (prijspeil 1982). Een mm
vochttekort komt zo overeen met
f 23,80 per ha.
Bij de berekeningen waarover in /it.
53 wordt gerapporteerd is gebruik
gemaakt van andere cijfers voor de
opbrengstderving per mm vochttekort. Daarom wijken de uiteindelijk
gebruikte getallen ook af van het
daarin gestelde.

Het bouwland is voor het grondwaterplan doorgerekend met het
gewas fabrieksaardappelen. Omdat
slechts eens in de twee jaar
fabrieksaardappelen op hetzelfde
perceel mogen worden verbouwd,
kan gemiddeld maximaal 50% van
het bouwland beteeld worden met
·fabrieksaardappelen. Daarom is
besloten de cijfers die berekend zijn
voor fabrieksaardappelen om te
rekenen naar cijfers die aansluiten
bij een gemiddeld bouwplan.

bouwplan aangehouden worden:
45% fabrieksaardappelen,
25% suikerbieten en 30% granen.
Het is niet mogelijk gebleken om uit
cijfers van vochtleverantieberekeni ngen, verricht in het kader
van andere onderzoeken, voor deze
landbouwgewassen eenduidige
correlaties vast te stellen. Besloten
is daarom de vochttekorten die
berekend zijn voor de fabrieksaardappelen ook te laten gelden
voor suikerbieten en granen.

Voor Drenthe kan als gemiddeld

De opbrengstderving voor fabrieks-
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aardappelen is gesteld op 170 kg
per ha per mm vochttekort (par.
4.4.1.2.). De opbrengstderving voor
bieten bedraagt ca. 190 kg per ha
per mm vochttekort. Dit cijfer is
ontleend aan /it. 23. Voor granen is
de opbrengstderving per mm vochltekort gesteld op 18,5 kg graan per
ha en 17 kg stro per ha. Deze cijfers
zijn ontleend aan /it. 63.

De prijzen zijn voor de diverse
gewassen als volgt aangenomen
(excl. BTW.):
Fabrieksaardappelen f 0,14 per kg
Suikerbieten
f 0,11 per kg
Granen
f 0,46 per kg
Stro
f 0,08 per kg

Uit al deze cijfers is af te leiden dat 1
mm vochttekort 'voor een gemiddeld
bouwplan' gelijk staat met een
geldelijke waarde van f 18,90 per
ha.

4.4.3. Bruto en netto
cultuuroppervlak

De oppervlakte cultuurland per km 2vak (zie par. 4.2.2.) is geïnventariseerd
met behulp van de bestaande
kaarten. Deze kaarten zijn gebaseerd
op een verkenning in 1968-1972. Op
grond van deze inventarisatie
bedraagt het totale bruto oppervlak
aan cultuurland in Drenthe
214.000 ha.
Uit de landbouwcijfers van het C.B.S.
over 1981 blijkt dat de totale bruto
oppervlakte cultuurland in dat jaar
ca. 200.500 ha bedroeg. Dit
betekent een vermindering ten
opzichte van 1968/1972 van ca. 7%.
Deze afname is, zo blijkt uit de
C.B.S. cijfers, vooral ten koste
gegaan van het areaal grasland.

begrepen oppervlakten ingenomen
door landbouwwegen, verspreide
bebouwing, kleine waterlopen, erven,
etc. Uit de C.B.S.·cijfers blijkt dat het
totaal aandeel van deze laatste
oppervlakten ca. 16% bedraagt, want
het netto oppervlak cultuurland is
169.000 ha groot.
Bovengenoemde percentages zijn
gehanteerd om de oppervlakten
cultuurland per km 2 -vak om te zetten
van bruto naar net~o. Verrekening
van beiden houdt in dat de
geïnventariseerde oppervlakten met
21% gecorrigeerd zijn om uiteindelijk
de opbrengstderving per km 2-vak te
kunnen berekenen. Het was niet
mogelijk om te onderscheiden naar
gebieden waar het cultuuroppervlak
meer of minder afgenomen was. Elk
km 2-vak is even zwaar gecorrigeerd.

In het bruto cultuuroppervlak zijn
naast het beteelde land ook

4.4.4. Ongevoelige gebieden

Er zijn in Drenthe gebieden waar de
grondwaterstand zo diep weg ligt dat
een daling daarvan geen invloed
heeft op de vochtvoorraad, die ter
beschikking staat van het gewas.
Het gaat dan om gebieden met zgn.
hangwaterprofielen. Deze liggen in
Drenthe op de hogere ruggen.
Plaatselijk kunnen hier schijnspiegels voorkomen.
Om te bepalen welke km 2-vakken
geen opbrengstderving kunnen
hebben ten gevolge van grondwaterstandsverlaging is aangenomen dat

deze ongevoeligheid optreedt bij
een voorjaarsgrondwaterstand van 2
à 3 m of meer minus maaiveld.
Aan de hand van hoogtecijfers en
een isohypsen kaart voor de grondwaterstand op 28 april 1980 zijn de
gebieden bepaald waar geen
opbrengstderving ten gevolge van
grondwaterstandsverlaging kan
optreden. Figuur 4.5. geeft aan waar
deze liggen.

4.4. 5. Bepaling van een relatie per
km2-vak

De resultaten van het model De laat
en de gegevens beschreven in par.
4.4.1. tot en met 4.4.3. zijn gebruikt
voor het bepalen van een relatie per
km 2-vak tussen opbrengstderving en
verlaging van de grondwaterstand.

Daarbij zijn de volgende stappen
genomen:
- binnen een km 2-vak wordt bekeken
welke combinaties van bodemtype,
cultuurgewas en grondwatertrap er
voorkomen en met welke
oppervlakte
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Figuur4.5.
Gebieden waarvan aangenomen wordt dat
grondwaterstandsdaling geen effect heeft op de
gewassen.

SCHAAL

10

0 1 2 3 4 5

Figuur4.6.
Relatie opbrengstderving - verlaging
voorjaarsgrondwaterstand

5000

15KM

OPBRENGSTDERVING TENGEVOLGE VAN DALING
GEMIDDELDE VOORJAARSGRONDWATERSTAND
IN KG D.S. GRAS I HA

4000
3000
2000
1000

0

10

25

50

75

100

150

200

300

DALING VAN DE GEMIDDELDE VOORJAARSGRONDWATERSTAND IN CM.

- de oppervlakten worden van bruto
omgerekend naar netto
- de vochttekorttabellen die
uitgerekend zijn met het model De
Laat en die betrekking hebben op
de combinaties binnen het km 2-vak
worden gebruikt voor het
berekenen van de opbrengst-:
derving (i'ri guldens} voor elkè
combinatie

-vervolgens worden deze bedragen
per verlagingstrap (0, 10, 25, 50,
75, 100, 150, 200 en 300 cm)
gesommeerd
- tenslotte worden de totale
bedragen per verlagingstrap weer
teruggerekend naar kg ds gras
- uiteindelijk is dus een relatie
opgesteld tussen een fysieke

opbrengstderving en de verlaging
van de voorjaarsgrondwaterstand.
In figuur 4.6. wordt een voorbeeld
gegeven. Voor elk km 2-vak dat is
geïnventariseerd is zo een relatie
bepaald.
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4.5. Presentatie van de resultaten

De relaties, die voor alle km 2vakken zijn bepaald (ca. 3600) zijn in
een geautomatiseerd bestand vastgelegd. Met behulp hiervan is een
tweetal kaarten gemaakt die een
indruk geven van de gevoeligheid
van de onderscheiden km 2-vakken
voor opbrengstderving ten gevolge
van grondwaterstandsdaling.
Kaart 8 van deel 111 van het grondwaterplan geeft weer, in een aantal

4.6. Kanttekeningen

Bij de berekeningen zoals die zijn
verricht met het model De Laat zijn
enkele kanttekeningen te plaatsen.
Zo is gebruik gemaakt van de
grondwatertrappen van de bodemkaarten om de hydrologische
omstandigheden te karakteriseren.
De gebruikte bodemkaarten zijn niet
recent Naar verwachting hebben
cultuurtechnische werken, die na de
opname van de kaarten verricht zijn,
de grondwatertrappen beïnvloed. De
algemene indruk is dat ze veelal
'droger' geworden zijn. Voor een
aantal gebieden zijn daarom
correcties uitgevoerd, doch lang niet
alles is bekend. Daarnaast rijst de
vraag of het hanteren van een
grondwatertrap nog wel kan nu de
waterschappen in Drenthe een veel
intensiever stuwbeheer gaan of zijn
gaan voeren. Via dit stuwbeheer
worden situaties dermate gestuurd
dat er nauwelijks meer sprake is van
een grondwatertrap overeenkomstig
het bestaande systeem.
Een tweede kanttekening kan
gemaakt worden bij het gebruiken
van frequentiejaren. Omdat het
uiteindelijk gaat om de frequenties
van de vochttekorten zal het
doorrekenen van een reeks
historische jaren en daarna een
frequentie-analyse toepassen op de
vochttekorten een meer correcte
handelwijze zijn. Daar komt bij dat
door het opstellen van frequentiejaren het grillig karakter van vele
groeiseizoenen voor het deel wordt
afgevlakt. De frequentiejaren
verlopen over het algemeen gladder.

klassen, welke opbrengstderving per
km 2-vak voor zou komen indien de
grondwaterstand gelijkmatig over
Drenthe 10 cm zou dalen.
Opgemerkt wordt dat de gevoeligheid
of ongevoeligheid die op deze kaart
gepresenteerd wordt, niet alleen het
gevolg kan zijn van bodemfysische
of hydrologische omstandigheden,
maar ook van het percentage
cultuurland binnen een km 2-vak.

Zo kunnen vochttekorten die het
gevolg zijn van een droge decade in
een overigens gemiddeld jaar
weggepoetst worden. Ook dit pleit
voor het doorrekenen van historische
jaren.
Een derde kanttekening heeft
betrekking op de grenswaarde voor
de pF in de wortelzöne, als punt voor
het optreden van verdampingsreducties. Het model fixeert de pF bij
dreigende overschrijding op de
grenswaarde en stelt dan geen
vocht uit de wortelzöne meer ter
beschikking, er treden vochttekorten
op. 1n werkelijkheid gebeurt dit niet
en wordt wel vocht uit de wortelzöne
opgenomen, zij het met beperking
van de verdamping. Het vochttekort
zoals dat nu berekend is moet dan
ook als een maximum beschouwd
worden. Over het algemeen zal het
een overschatting zijn van het
werkelijke vochttekort.
Tot slot zij opgemerkt dat de
resultaten van gerapporteerde
berekeningen vooral relatief
gebruikt worden. Daarom kunnen ze,
ondanks de gemaakte kanttekeningen, verantwoord toegepast
worden.
Ook speelt een rol dat na het makën
van de projekt-opzet voor het
opstellen van het grondwaterplan
enkele jaren zijn verstreken. In deze
jaren is het inzicht en de kennis op
bepaalde punten verscherpt en
toegenomen, zodat een deel van de
kanttekeningen pas nu gemaakt kan
worden.

Inbreng natuurlijk milieu
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Grondwateronttrekking veroorzaakt
veranderingen in het grondwatersysteem. Omdat onderdelen van het
natuurlijk milieu op bepaalde
plaatsen nauw samen hangen met
het grondwaterregime verandert het
karakter van deze gebieden indien
door grondwaterwinning
veranderingen in het regime
optreden. De aard en mate van de
verwachte verandering in het
natuurlijk milieu bepalen de kwetsbaarheid van een gebied. De
gegevens van de milieukartering zijn
voor het grondwaterplan als

Ten behoeve van het grondwaterplan
uitgangspunt voor de beoordeling
is door de afdeling ecologie van de
van de kwetsbaarheid genomen. De
Provinciale Planologische Dienst
beoordeling heeft betrekking op:
(P.P.D.) een rapport opgesteld
1 . specifieke situatie ter plaatse
waarin de gevolgde werkwijze is
(uitgangssituatie);
toegelicht (fit. 22).
2. veranderingsgevoeligheid
(verwachte verandering).
' In het hierna volgende worden voor
de verschillende onderdelen van het
Vanwege grootschalige ontwateringsnatuurlijk milieu criteria aangegeven
projecten en de nivellering
op grond waarvan de kwetsbaarheid
tengevolge daarvan worden natte en
vochtige gebieden momenteel als
is bepaald.
specifiek (zich duidelijk onderscheidend van andere gebieden)
beschouwd.

Figuur5.1.
Kwetsbaarheid van de vegetatie per km 2-vak
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5.1. Vegetatie

De kwetsbaarheid van de vegetatie
per kilometervak is volgens onderstaand schema bepaald op grond
van het voorkomen van kwetsbare
vegetaties (fit. 52) in het
desbetreffende kilometervak (figuur
5.1.).
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Figuur5.2.
Kwetsbaarheid van de fauna per km 2-vak
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5.2. fauna

De kwetsbaarheid van de (avi)fauna
per kilometervak is bepaald op
grond van de aanwezigheid van
kwetsbare vogelgebieden (/it. 42) in

het desbetreffende km 2-vak volgens
bovenstaand schema (figuur 5.2.).

Figuur5.3.
Kwetsbaarheid van het abiotisch milieu per km 2vak
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De kwetsbaarheid van het abiotisch
milieu per kilometervak is bepaald
op grond van de aanwezigheid van
kwetsbare gradiënten (fit. 40) in het
desbetreffende km 2-vak volgens
bovenstaand schema (figuur 5.3.).
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Figuur5.4.
Deelscores voor de kwetsbaarheid
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Het resultaat is drie deelscores voor
de kwetsbaarheid (figuur 5.4.).
De kwetsbaarheid van het natuurlijk
milieu per km 2-vak als resultante van
de drie deelscores is als volgt tot
stand gekomen:

1. vegatiescore is uitgangspunt;
2. is de score voor de fauna of voor
het abiotisch milieu hoger dan de
vegetatiescore 1 dan wordt deze
score (die echter nooit hoger kan
zijn dan 2) in bepaalde gevallen
als (eind)score voor de kwetsbaar-

heid van het natuurlijk milieu van
het desbetreffende km 2-vak
genomen. 1n deze gevallen zijn er,
blijkens fauna en/of abiotisch
milieut toch hydrologisch
gevoelige omstandigheden
aanwezig, die op dit moment niet
in de vegetatie weerspiegeld
worden.
De aldus samengestelde kwetsbaarheid per kilometervak is aangegeven
op kaart 9 van deel 111 van het
grondwaterplan.

Inbreng openbare
drinkwatervoorziening
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Omdat het overgrote deel van
Drenthe tot het concessiegebied
van de N.V. Waterleidingmaatschappij 'Drenthe' (W.M.D.)
behoort, is in eerste instantie aan dit
bedrijf gevraagd, de voorkeuren voor
grondwaterwinning ten behoeve van
de openbare drinkwatervoorziening
voor het eigen concessiegebied aan
te geven. Deze voorkeuren hangen

algemeen samen met de waterleidingtechnische aspecten van de
winning: zuivering, kwaliteitsbescherming en distributie van
drinkwater. De W.M.D. heeft dit
gedaan. Daarna is, in overleg met de
andere waterleidingmaatschappijen,
te weten: Gemeentelijk Waterbedrijf
Groningen (G.W.G.), Waterleidingmaatschappij Overijssel (W.M.0.),

Gemeentelijk Waterleidingbedrijf
Hoogeveen en Gemeentelijk Waterleidingbedrijf Coevorden, een
invulling gemaakt van de andere
gebieden.

6.1. Rapport W.M.D.

Als bijdrage aan het grondwaterplan
ter onderbouwing van het belang
van de openbare drinkwatervoorziening heeft de N.V. Waterleidingmaatschappij 'Drenthe' het rapport
opgesteld: 'Inventarisatie van
potentiële grondwaterwinplaatsen in
Drenthe' (fit. 57). In dit rapport heeft
de W.M.D. voor haar concessiegebied (de provincie Drenthe,
exclusief de gemeenten Eelde,
Hoogeveen, Coevorden, Havelte,
Vledder, Nijeveen en Meppel) de
volgende aspecten uitgewerkt en in
kaart gebracht:
- hydrologische belemmeringen
- ruimtelijke belemmeringen
- milieuhygiënische belemmeringen.

Andere relevante parameters zoals
het chloridegehalte en de hardheid
geven geen aanleiding om gebieden
uit te sluiten.

Als hydrologische belemmeringen in
dit stadium zijn gehanteerd:
1. Een lage kD-waarde. Als minimum
is 1000 m2/dag gekozen. Alle
gebieden met een lagere kDwaarde van het watervoerende
pakket zijn in beginsel als
technisch ongeschikt voor grondwaterwinning aangemerkt omdat
bronnen in een dergelijk watervoerend pakket een lage
opbrengst hebben waardoor veel
bronnen nodig zijn met een
navenant energieverbruik en
ruimtebeslag.
2 . Een hoog ijzergehalte. Een gebied
waar het grondwater meer dan 20
mg fe2+ per liter bevat, is
technisch ongeschikt.
3. Een hoog ammoniakgehalte. Een
gebied waar het grondwater meer
dan 2 mg NH+4 per liter bevat is
technisch ongeschikt.
De grenswaarde van beide laatste
factoren is bepaald door de
verwachting dat grondwater moeilijk
is te zuiveren als het niet aan deze
normen voldoet.

Als ruimtelijke belemmeringen zijn
aangemerkt: radiosterrenwacht,
militaire oefenterreinen en recreatieparken. Door hun op grond van de
ruimtelijke ordening gegeven
bestemming zijn deze gebieden
uitgesloten voor grondwaterwinning.
De milieuhygiënische
belemmeringen zijn:
1. Woonkernen: niet geschikt geacht
voor grondwaterwinning als het
aantal inwoners groter is dan
1000.
2. Vervoersvoorzieningen: vliegvelden, spoorlijnen, scheepvaartwegen en grote doorgaande
wegen. Hierbij is als invloedssfeer
van deze voorzieningen aan
weerszijden 250 m gehanteerd.
3. De 'voor waterwinning gevaarlijke'
vuilstortplaatsen en vloeivelden.
Tussen de in de provincie Drenthe
liggende stortplaatsen is onderscheid gemaakt in 'voor waterwinning zeer gevaarlijke' en
'normale' stortplaatsen.
Onbekendheid met omvang en
karakter van veel stortplaatsen
hebben ertoe geleid deze
'normaal' te noemen en de
omgeving daarvan niet à priori
ongeschikt voor waterwinning aan
te geven. Nader onderzoek zal
moeten uitwijzen of deze stortplaatsen verenigbaar zijn met
waterwinning.
4. Olieveld Schoonebeek (NAMlokaties).
Bij beschouwing van de milieuhygiënische belemmeringen speelt

1
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nog een hydrologische factor mee,
nl. de in een aantal gebieden
voorkomende potkleilagen boven
het grove watervoerende pakket. Bij
grotere dikte en uitgestrektheid
geven deze potkleilagen wegens de
zeer slechte doorlatendheid een
afdoende bescherming van het
onderliggende watervoerende
pakket. Er is dan nauwelijks of geen
beïnvloeding van de grondwatersamenstelling door aktiviteiten die
zich aan het oppervlak afspelen. 1n
de gebieden, waar dergelijke kleilagen aanwezig zijn, behoeft geen
rekening gehouden te worden met
de genoemde milieuhygiënische
belemmeringen.
Ter bescherming van de potentiële
waterwingebieden is .een zgn. 10jaars toestromingslijn gehanteerd.
Deze lijn geeft een begrenzing aan
van het 'waterwingebied': alle waterdeeltjes buiten dit gebied hebben
meer tijd nodig om de winningsmiddelen te bereiken, dan de
genoemde 10 jaar. Uitgaande van de
gehanteerde grondwaterwinning per
locatie van 2 miljoen m3 per jaar
krijgt een waterwingebied van een
pompstation gemiddeld voor Drenthe
een omvang van 1,8 km 2• Globaal
gezien is dit een cirkelvormige
invloedszöne met een straal van
750m.

6.2. Inbreng .andere
waterleidingmaatschappijen

Ter bescherming van de potentiële
waterwingebieden is daarom bij de
milieuhygiënische belemmeringen
een 'bufferzone' van 750 m
aangehouden: op deze wijze komt
een potentieel waterwingebied dus
op een afstand van tenminste 750 m
van een dergelijke belemmering te
liggen.
In eerste instantie is in het W.M.D.rapport nog geen nader onderscheid
gemaakt tussen de aspekten
winning, zuivering en bescherming
van grondwater. Dat wil zeggen dat
alle aspecten even zwaar zijn
gewogen en dat gesteld kan worden
dat wanneer één van de gehanteerde
parameters niet aan de gestelde eis
voldoet, het gebied ongeschikt moet
worden geacht voor grondwaterwinning.
Vanuit de gezichtshoek van andere
bij het grondwaterbeheer betrokken
belangen bleek een wat meer
genuanceerde beoordeling gewenst.
Via een aanvulling op het genoemde
rapport (/it. 57) is hieraan door de
W.M.D. tegemoet gekomen door de
volgende maatstaven te hanteren:
- milieuhygiënische en ruimtelijke
belemmeringen: gebied ALTl.JO
ONGESCHIKT voor grondwaterwinning

Teneinde de overige consessiegebieden in Drenthe in te vullen is in
nauw overleg met de betrokken
waterleidingbedrijven een indeling in
voorkeuren voor mogelijke grondwaterwinplaatsen gemaakt,
overeenkomstig de methode van de
W.M.D. en aansluitend op het
concessiegebied van de W.M.D. Dit
overleg is gevoerd met onderstaande waterleidingmaatschappijen:
- Gemeentelijk Waterbedrijf
Groningen (G.W.G.) met concessiegebied gemeente Eelde
-Waterleidingmaatschappij
Overijssel (W.M.0.): concessiegebied de gemeenten Vledder,
Havelte, Nijeveen en Meppel
- Gemeentelijk Waterleidingbedrljf
Hoogeveen voor de gemeente
Hoogeveen

- hydrologische belemmeringen:
-wanneer alle drie gehanteerde
parameters (kD-waarde, Fe2+- en
NH+4 -gehalte) in een gebied niet
aan de gewenste eisen voldoen,
is het gebied ONGESCHIKT voor
grondwaterwinning.
- bij twee hydrologische
belemmeringen· in een gebied
wordt deze MINDER GESCHIKT
geacht.
- bij één hydrologische
belemmering is het gebied
GESCHIKT voor grondwaterwinning
-wanneer in een gebied geen
enkele beperking of belemmering
voorkomt, is het gebied ZEER
GESCHIKT voor grondwaterwinning
(uit het oogpunt van de openbare
drinkwatervoorziening).
In de genoemde aanvulling (fit. 57)
zijn de belemmeringen per categorie
in kaart gebracht en is een kaart
getekend met de 'vertaling' naar de
mate van geschiktheid voor grondwaterwinning.

- Gemeentelijk Waterleidingbedrijf
Coevorden voor de gemeente
Coevorden.
Uit het gevoerd overleg bleek o.a.
dat in tegenstelling tot de visie van
de W.M.D. als streekbedrijf de
transportleidingen voor met name de
stadsbedrijven aanzienlijke
investeringen kunnen vergen en de
transportkosten dus wel een rol
kunnen spelen. Tevens wordt het
zinvol geacht, nader onderscheid
aan te geven tussen de drie
hydrologische belemmeringen, te
weten lage kD-waarden, hoog
ijzergehalte en ammoniakgehalte,
door het kostenaspekt mee te
wegen. Dit onderscheid dient in de
bestuurlijke afweging plaats te
vinden. Dat geldt eveneens voor het
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eventueel nader onderscheiden van
ruimtelijke en milieuhygiënische
belemmeringen.
Voor het concessiegebied van de
G.W.G. (gemeente Eelde) is met het
oog op de van het gemiddelde voor
Drenthe afwijkende hydrologische

kenmerken een bufferzone van
450 m in plaats van 750 m
voldoende, gebaseerd op de 10jaarsstromin,gslijn als begrenzing
van het waterwingebied.
De belemmeringen voor grondwater-

winning voor geheel Drenthe zijn op
kaart A aangegeven; de geschiktheid voor grondwaterwinning op
kaart B. Beide kaarten zijn als kaart
10 en 11 in deel 111 van het
grondwaterplan aangegeven.

Berekening van de waterbalans
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Aangezien de provincie D'renthe als
één plangebied is te beschouwen
kan volstaan worden met één
waterbalans voor geheel Drenthe.
Omdat verschillende posten van
deze waterbalans moeilijk te meten
of te berekenen zijn en geschat
moeten worden, is er sprake van een
globale waterbalans. Achtereenvolgens komen aan de orde:

7.1. Neerslag
7.2. Verdamping
7.3. Afvoer en aanvoer van
oppervlaktewater
7.4. Grondwateronttrekkingen
7.5. Ondergrondse aanvoer en afvoer
7.6. De globale waterbalans.

Uitgegaan is van een gemiddeld jaar
en een oppervlakte van Drenthe van
268.055 ha.

7.1. Neerslag

In de K.N.M.1.-neerslagstations zijn
neerslagnormalen berekend over de
jaren 1951 - 1980. Van de in en rond
Drenthe gelegen stations zijn
hieronder (in tabel 7.1) de neerslagnormal_
en vermeld (/it. 29).

Door middel van het op figuur 7.1.
aangegeven zogenaamd Thiessennet is een gemiddelde neerslag van
784 mm voor Drenthe berekend.

Tabel 7.1.

Groningen
Assen

Schoonebeek
Klazienaveen
Dedemsvaart
Zweeloo
Veenhuizen
Eelde
Roden
Schoonloo
Giethoorn
Frederiksoord
Emmen

Neerslag normalen van een aantal K.N.M.1.neerslagstations

7 .2. Verdamping
(evapotrans~iratie)

Veendam
Zeijen
Appelscha
Dwingeloo
Hoogeveen
Rouveen
Gieterveen
Eext
Onnen
Nw. Buinen

804mm
801 mm
756mm
802mm
840mm
821 mm
811 mm
767mm
765mm
816 mm
746mm
739mm

Het K.1\1.M.I. verstrekt verdampingscijfers van open water (aangeduid
met Eo) van enkele stations, onder
andere de stations Eelde en
Dedemsvaart (lit 29). Deze
verdamping wordt niet rechtstreeks
gemeten, maar berekend met de
zogenaamde Penman-verdampingsformule voor een vrij wateroppervlak. Als basiselementen zijn in
deze formule ingevoerd de normalen
van de etmaaltemperatuur, de
relatieve zonneschijnduur, de
relatieve vochtigheid en de
gemiddelde windsnelheid (/it. 13).
Sinds 1981 worden voor de cijfers
van de openwatèrverdamping
nieuwe berekeningsmethoden
gehanteerd. De maandnormalen
(1951-1'980), die aldus berekend
worden liggen aanzienlijk lager dan
de cijfers van voor 1981 (normalen
over 1953-1968).

704mm
742mm
763mm
779mm
833mm
780mm
806mm
795mm
777mm
810mm
756mm

Op grond van deze nieuwe K.N.M.1.cjjfers wordt voor Dedemsvaart een
gemiddelde openwaterverdamping
gegeven van 610 mm en voor Eelde
632 mm. Voor Drenthe is daarom
gemiddeld 620 mm aangehouden.
Voor de omrekening van de
openwaterverdamping Eo naar de
potentiële verdamping van het aardoppervlak (evapotranspiratie) kan
gebruik worden gemaakt van zgn.
gewasfaktoren.
Van het grondgebruik in Drenthe is
de verdeling (1983) als volgt (C.B.S.cijfers):
- 75% bruto cultuurgrond, t.w. 38%
grasland en ·37% bouwland
-15,5% bos- en natuurgebied
- 8,5% verhard oppervlak
- 1% open water
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Figuur 7.1.
Gemiddelde neerslag in Drenthe: 784 mm

777

•

De gemiddelde potentiële
verdamping voor Drenthe kan nu
worden berekend (zie tabel 7.2.):
Gecombineerd met de procentuële
verdeling van het grondgebruik
volgt: 0,38 x 485 + 0,37 x 389 +
0,155 x 496 + 0,085 x 310 + 0,01
x 620 = 438 mm als gemiddelde
potentiële verdamping voor Drenthe.

In het groeiseizoen (april t/m
september) treedt in het algemeen
een zekere verdampingsreductie op.
Het gewas beperkt de verdamping
ten gevolge van een optredend
vochttekort. Met behulp van de
vochtleverantieberekeningen van
Stiboka (beschreven in hoofdstuk 4)
is voor het totale cultuuroppervlak
van Drenthe een gemiddeld vocht-

tekort van 17,5 mm vastgesteld. Voor
geheel Drenthe betekent dit een
verdampingsreductie van ca. 13 mm,
waardoor de werkelijk optredende
gemiddelde verdamping kan worden
geschat op 425 mm.
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M

A

M

3 12 39
2 11 39
2 11 39
0,6 0,6 0,7
0,3 0,3 0,3

67
67
67
0,8
0,3

103
102
102
0,8
0,6

J

Tabel 7.2.

Verdampingscijfers en gewasfaktoren

Eo Eelde
Eo Dedemsvaart
Eo Drenthe
f-faktor gras
f-faktor aard.

F

f-taktor bos- en natuurgebied
f-faktor verhard oppervlakte
f-faktor open water

7 .3. Afvoer en aanvoer van
oppervlaktewater

J

115
117
0,8
0,8

Door Rijkswaterstaat worden
afvoeren gemeten van een aantal
beken en grotere waterlopen (figuur
7.2.). Uit de afvoercijfers van
Rijkswaterstaat is voor ieder afvoer·
meetpunt een gemiddelde afvoer in
m3/sec over een jaar samengesteld.
1n tabel 7.3 zijn deze gemiddelde
afvoercijfers per meetpunt vermeld.

Afvoermeetpunt

107
108
0,8
0,9

88
86
87
0,8
0,8

s

0

Opp.(ha)

3 Eelde
4 Bunne
5 Schipborg*
6 Vledder~ en Wapserveense Aa
7 .Blijdenstein
8De.'f.ille
9 Gieterveen

9160
3060
640
1475

?
17025
13970
5890
15260

1.45

.59
.20
.04
.11
1.35

.90
1.14

.78
.99

1.32

1.34

.18

Totaal
Eo
Eo
Eo
fEo
fEo

=632 mm
= 610 mm
=620 mm
=485 mm
389mm

mm per jaar; gemiddeld over 19771982 is deze voor alle bemeten
gebieden 273 mm per jaar. De
afvoermeetpunten Lieveren, Vledder·
en Wapserveense Aa, Blijdenstein
en Gieterveen worden beschouwd
als meest representatief voor de
gemiddelde oppervlaktewaterafvoer
voor geheel Drenthe. De gemiddelde
afvoer op grond van deze meet·
punten bedraagt 287 mm per jaar.
Deze is gebaseerd op de jaren 1977
- 1982 en dient nog te worden
gekorrigeerd om voor de water·

1977 1978 1979 1980 1981

.63
.21
.04
.14

D

fEo =496 mm
fEo = 310 mm
fEo
620mm

Gem. afvoercijfers in m3 /sec. van een aantal
afvoermeetpunten over de jaren 1977·1982.
1 Lieveren
2 Boerelaan

N

57 25 7
2
5
53 22
0
1
6
55 24
0,8 0,7 0,6 0,6
0,4 0,3 0,3 0,3

=0,8
gem.=0,5
=1

De gemiddelde afvoercijfers per
meetpunt, vermenigvuldigd met de
oppervlakte van het bijbehorende
stroomgebied, geven de afvoer in
Tabel 7.3.

A

J

119 109

1982 Gem. af·
voer in
m3/sec.

1.07
.37

1.18
.35

1.17
.37

.68
.22

.05
.25
1.74

.03
.19
1.76

.03

.28
2.10
1.26
1.73
.34
1.80

1.40
1.58
.36
1.78

1.47
1.28
.48
2.07

.13
1.3
.83

1.1
.20
1.62

Gem.afvoer in
mm/jaar

.887
.287
.038
.183
1.617

305
296
187
391

1.107
1.303
.312
1.655

206
293
166
342

*De cijfers vàn Schipborg zijn niet meegenomen vanwege
de onzekerheid van de omvang van het ::itroomgebied.

hoeveelheid in m3

Tabel 7.4.

Hoeveelheden aangevoerd water vanuit het
Meppelerdiep in m3

1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967

12.222.756
5.159.348
19.744.452
4.387.656
13.178.880
1.503.060
74.104.056
23.812.308
2.008.344
10.874.479
6.046.992
24.271.541
12.632.100
7.442.984
10.561.790

jaar
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981

hoeveelheid in m 3
3.234.382
16.692.328
11.836.119
34.578.168
22.316.8,24
37.431.281
19.786.799
23.669.400
68.647.793
26.482.765
28.271.650
19.545.218
12.885.834
12.460.663
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Figuur 7.2.
Afvoermeetpunten met stroomgebieden

1 Lieveren
2 Boerelaan

3 Eelde
4 Bunne
5 Schipborg

6
7
8
9

0

~

Afvoermeetpunt ( beheer Rijkswaterstaat }
Stroomgebieden

Vledder-. en Wapserveense Aa
Blijdenstein
De Tille
Gieterveen

balans alle berekende gemiddelden
te kunnen vergelijken over dezelfde
reeks meteorologische jaren.
Het gemiddelde neerslagoverschot
(neerslag minus potentiêle
verdamping) van het station
Dedemsvaart is over de jaren 1977
-1982 en over de jaren 1951-1980
nagenoeg gelijk zodat geen correctie
nodig is. Uitgaande van de totale

oppervlakte van Drenthe van
268.055 ha wordt op grond van een
gemiddelde afvoer van de meest
representatieve meetpunten van
287 mm/j. totaal 768 miljoen m3 per
jaar berekend.
De aanvoer van oppervlaktewater
vindt in de zomer plaats via het
Meppelerdiep. 1n tabel 7.4. is deze

aanvoer over de jaren 1953 1981
weergegeven.
De gemiddelde aanvoer bedraagt
ca. 20 miljoen m3 per jaar.
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7 .4. Grondwateronttrekkingen

De grondwateronttrekkingen in
Drenthe over de loop der jaren zijn
bekend. Deze worden ieder jaar
door de provinciale waterstaat
geïnventariseerd (zie deel 111 van het
grondwaterplan, hoofdstuk 3). De

laatste jaren ligt de totale grondwateronttrekking gemiddeld op 70
miljoen m3 per jaar. Voor deze globale
waterbalans is dit cijfer
aangehouden.

7 .5. Ondergrondse aan- en afvoer

Een deel van het geïnfiltreerde neerslagoverschot stroomt ondergronds
af over de provinciegrenzen. Van
ondergrondse wateraanvoer vanuit
de omliggende gebieden is
nauwelijks sprake. Deze onder-

grondse afvoer is berekend aan de
hand van recente isohypsenkaarten
en de kD-waardenkaart van het grove
watervoerend pakket en bedraagt ca.
30 miljoen m3 per jaar. Deze hoeveelheid is destijds ook in fit. 61 berekend.

7 .6. De globale waterbalans

Samenvattend kan nu voor Drenthe
de volgende globale waterbalans
worden samengesteld (zie ook
figuur 7.3.):

In: neerslag
Uit: verdamping

2101 miljoen m3
1139 miljoen m3 -

784mm
425 mm -

=

Neerslagoverschot 359 mm

962 miljoen m3

Oppervlakte afvoer (768 - 20) = 7 48 miljoen m3
Ondergrondse afvoer
30 miljoen m3
Onttrekkingen
= 70 miljoen m3 +
848 miljoen m3
Sluitpost

De sluitpost bedraagt± 5% 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 balans·
posten zijn niet helemaal over
dezelfde periode vastgesteld.
Hierdoor kunnen meteorologische
invloeden een rol gaan spelen.
- de gemiddelde werkelijke
verdamping is moeilijk te bepalen.
Uit vergelijking van de gehanteerde
cijfers met berekeningsresultaten
van het model Gelgam in het proefgebied Sleen (/it. 32) blijkt de
geschatte gemiddelde werkelijke
verdamping beslist niet te laag.

114 miljoen m3

42 mm

Omdat echter het verdampingsvraagstuk nog volop in discussie is,
is een fout in het geraamde
gemiddelde niet onaannemelijk.
- een deel van de grondwateronttrekking wordt binnen het
balansgebied geloosd. Indien deze
lozing in de bemeten gebieden
(par. 7.3., tabel 7.3.) plaatsvindt,
wordt een deel dubbel geteld en
beïnvloedt het de sluitpost
ongunstig.
- een grote mate van onzekerheid zit
in de berekende oppervlaktewaterafvoer.
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Figuur 7.3.
Globaal schema waterbalans van Drenthe
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Toelichting bij scorekaarten voor
landbouw, natuurlijk milieu en
drinkwatervoorziening
92
In deel lil van het grondwaterplan is
in hoofdstuk 6 onder andere
beschreven hoe voor geconcentreerde permanente grondwaterwinning
scorekaarten zijn gemaakt voor het
landbouwbelang en het belang van

het natuurlijk milieu. In dit hoofdstuk
zal hier wat gedetailleerder op in
worden gegaan. Eerst wordt de
scorekaart voor het landbouwbelang
beschreven (8.1.) en vervolgens
wordt ingegaan op het vervaardigen

8.1. De scorekaart voor het
landbouwbelang

Een grondwaterwinning, die
permanent en geconcentreerd
plaatsvindt, heeft in Drenthe in de
meeste gevallen een invloed, die
zich uitstrekt tot ver buiten het km 2vak waar de winning is gesitueerd.
De mate van beïnvloeding is voor
een belangrijk deel afhankelijk van
de eigenschappen van het oppervlaktewaterstelsel. In figuur 8.1. is
zo'n beïnvloeding weergegeven als
verlagingen van de voorjaarsgrondwaterstand bij een permanente
onttrekking van 2 miljoen m3 /jaar.

van de scorekaart voor het natuurlijk
milieu (8.2.) en de scorekaart voor
het belang van de openbare
drinkwatervoorziening (8.3.). Tot slot
worden enige opmerkingen gemaakt
(8.4.).

Zo is bij een onttrekking van 2
miljoen m3/jaar voor elk km 2-vak
(wandelend pompstation) de
invloedssfeer daarvan berekend. De
relatie tussen de verlaging van de
voorjaarsgrondwaterstand en de
opbrengstderving, die hiervan het
gevolg is, is bekend (hoofdstuk 4). In
figuur 8.2. staat in grafiekvorm een
voorbeeld van zo'n relatie voor een
bepaald km 2-vak.

Figuur'B.1.

Verlaging grondwaterstand in cm ten gevolge van
grondwateronttrekking van 2 mln. m3 /jaar
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Figuur8.2.

Relatie opbrengstderving en verlaging
grondwaterstand
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Figuur8.3.
Verdeling van de opbrengstderving in gelijke
klassen

IN TON D.S GRAS I JAAR
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Figuur8.4.
Histogram met procentuële aandeel van elke
score

40
30
LU

l!J

~

20

z

LU

u

a::
a..

LU

10

0

a

9

SCORE

De totale landbouwschade
veroorzaakt door een grondwaterwinning kan nu met deze gegevens
worden berekend. Voor elk km 2-vak
binnen de invloedssfeer wordt de
opbrengstderving berekend. De
totale som van de opbrengstdervingen van de km 2 -vakken binnen
de invloedssfeer wordt vervolgens
toegekend aan het km 2-vak waarin
de (theoretische) winning is
gesitueerd en vormt de totale
schade door de winning. Dit proces
levert uiteindelijk voor elk km 2-vak,
dat in principe in aanmerking komt
voor grondwaterwinning (totaal±
2.700), een schadebedrag op voor
het landbouwbelang. De bedragen
verlopen van 2 ton tot 613 ton d.s.

gras (netto}. Gemiddeld bedraagt de
opbrengstderving 146 ton. Voor het
hanteerbaar doen zijn van deze
reeks schadebedragen en voor het
overzichtelijk kunnen presenteren, is
de reeks in negen gelijke klassen
verdeeld. Klasse 1 betreft de laagste
opbrengstderving en dus de meest
geschikte km 2-vakken. Klasse 9
betreft de hoogste opbrengstderving
en daarmee de minst geschikte km 2vakken. 1n figuur 8.3. staat de
verdeling aangegeven.

8.2. De scorekaart voor het
natuurlijk milieu

Door de provinciale planologische
dienst is een kwetsbaarheidskaart
gemaakt, die in een vijf-tal klassen
~angeeft hoe kwetsbaar het
natuurlijk milieu in een km 2-vak is
voor veranderingen in de
hydrologische omstandigheden. In
hoofdstuk 5 staat beschreven hoe
tot deze kaart gekomen is, terwijl
kaart 9 van deel 111 van het
grondwaterplan het resultaat bevat.

uitgangspunt bij de bestuurlijke
afweging.
Uit de ligging van de gemiddelde
opbrengstderving en dientengevolge
de gemiddelde score (= 2.6) blijkt
dat de scores scheef verdeeld zijn.
Er komen erg veel lage scores voor.
In een histogram is aangegeven wat
het procentuele aandeel is van elke
score in het totaal (figuur 8.4.).

Het klassecijfer vormt de uiteindelijke
score. Op kaart 24 zijn de scores
verdeeld over Drenthe weergegeven.
Deze kaart vormt het resultaat van
de gehele exercite en dient als

Voor het maken van een scorekaart
voor het belang van het natuurlijk
milieu moet de kwetsbaarheidsklasse

gekoppeld worden aan de
hydrologische beïnvloeding van een
grondwaterwinning, op dezelfde
wijze als voor het landbouwbelang
heeft plaatsgevonden, om zodoende
inzicht te verkrijgen in de voorkeuren, die vanuit het belang van het
natuurlijk milieu gelden voor de
lokatie voor een grondwaterwinning.
Een probleem bij deze koppeling is
echter het feit, dat het effekt van een
hydrologische verandering op het
natuurlijk milieu moeilijk te
kwantificeren is. Het gaat hier om
het vraagstuk van de zogenaamde

*de score-getallen geven weer hoe 'erg' een gebeurtenis
wordt ingeschat. De getallen hebben een ordinale waarde.

dosis-effekt relaties. Concreet komt
het er op neer dat het natuurlijk
'milieu wel te klassificeren is in
kwetsbaarheid doch dat moeilijk aan
te geven is hoe de natuurwaarde
verschuift of wordt aangetast indien
een bepaalde verlaging van de
grondwaterstand wordt veroorzaakt.
Uiteindelijk is een methode
gehanteerd, die uitgaat van de
volgende principes:
- een verlaging in een km 2-vak met
een 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 beïnvloeding van veel vakken
met eenzelfde kwetsbaarheid is
erger dan een beïnvloeding van
weinig vakken met dezelfde
kwetsbaarheid.

Deze principes zijn tot uitdrukking
gebracht in tabel 8.1.
De tabel is als volgt gebruikt: binnen
invloedssfeer van een
gro'ndwaterwinning wordt allereerst
geïnventariseerd hoeveel km 2-vakken
met kwetsbaarheidsklasse 4 er
voorkomen in combinatie met een
verlàging 30 cm; daarna hoeveel
km 2-vakken met kwetsbaarheidsklasse 4 er voorkomen in combinatie
met een verlaging 10 cm en
daarna hoeveel km 2-vakken met
kwetsbaarheidsklasse 4 er voorkomen in éombinatie met verlagingen
>2,Scm.
Vervolgens wordt hetzelfde gedaan
met km 2-vakken met kwetsbaarheidsklasse 3 en hoger (> 3). Zo wordt
doorgegaan naar kwetsbaarheidsklasse O of hoger.
eenJ~_epaalde

>

>

Wordt als voorbeeld uitgegaan van
onderstaand verlagings- en kwetsbaarheidspatroon, (figuur 8.5.) dan
levert een inventarisatie volgens
bovenbeschreven werkwijze
uiteindelijk tabel 8.2. op.
Tabel 8.1. en 8.2b. kunnen nu
gecombineerd worden. Uit tabel
8.2b. is te lezen. dat er 2 km 2-vakken
in de invloedssfeer liggen met een
kwetsbaarheidsklasse 4 en een
verlaging 10 cm. Deze
'gebeurtenis' scoort op grond van
tabel 8.1. een 4. De 'gebeurtenis':
18 km 2-vakken met kwetsbaarheid 4
met een verlaging 2,5 cm scoort
op grond van tabel 8.1. een 6. Zo kan
elke gebeurtenis van tabel 8.b.
omgezet worden in een score. Deze
staan aangegeven in tabel 8.3.

>

>

FiguurB.5.
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Tabel8.2.

a. inventarisatie-tabel

Kwetsbaarheidsklasse

4

> 2,5

cm

1.
1
1

1

1111 Jllf JHf JHf 1111 .JHf Il
JHI n

'

Jllf /lli

1111 1/11

Jllf lllf JHI Jllf Jllf

Verlagingen

Kwetsbaarheidsklasse

>

>

2.5cm

>

10 cm

30 cm

aantal vakken

aantal vakken

aantal vakken

4

18

2

0

>3
>2

20
26

3
6
9
9

>1

32

>0

32

Kwetsbaarheidsklasse

Verlagingen

>2,5cm
aantal vakken

18

4

Als eindscore wordt nu de hoogste
score gekozen. In dit geval is dat
score 6. Dit scoregetal wordt
toegekend aan het km 2-vak waarin
de winning is gesitueerd.
Deze werkwijze leidt tot een scoreverdeling voor geheel Drenthe.

> 30

cm

1
1

>1

FiguurB.6.
Histogram met procentueel aandeel van de
scores

> 10

cm
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Kaart 25 geeft deze weer. De scores

lopen van 1 tot 9. Een 1 betekent
meest geschikt vanuit het oogpunt
van het natuurlijk milieu. Een 9
betekent minst geschikt vanuit het
oogpunt van het natuurlijk milieu.
Het .rekenkundig gemiddelde van

alle toegekende scores bedraagt
5,0. In onderstaand histogram
(figuur 8.6.) wordt het procentueel
aandeel gegeven van elke score in
het totaal.
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8.3. De scorekaart voor het
belang van de openbare
drinkwatervoorziening

Bij het maken van de scorekaart is
uitgegaan van de volgende
onderscheiding:

-

geen belemmering voor grondwaterwinning - zeer geschikt
één hydrologische belemmering
twee hydrologische belemmeringen
drie hydrologische belemmeringen
ruimtelijke en/of milieuhygiënische belemmering - ongeschikt

Kaart 26 geeft de scoreverdeling
weer over Drenthe. Het rekenkundig
gemiddelde van de toegekende
scores bedraagt 5,1. In onderstaand

FiguurB.7.
Histogram met procentueel aandeel van de
scores

score 1
score 4
score 7
score 8
score 9

histogram (figuur 8. 7.) wordt het
procentuële aandeel aangegeven
van elke score in het totaal.
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8.4. Slotopmerkingen

- De waàrde van de scorekaarten is
gelegen in de overzichtelijke wijze
·waarop informatie kan worden
gepresenteerd en in de rangvolgÖrde die tot uitdrukking wordt
gebracht. Een 4 is 'erger' dan een 3
en minder 'erg' dan een 5. Door
middel van deze kaarten wordt snel
een inzicht verkregen hoe de
belangen liggen.
- Gegeven de onzekerheden die in
modelberekeningen aanwezig zijn
en het enigszins arbitraire karakter

van de wijze waarop de natuurscore tot stand gekomen is,
moeten de scorekaarten meer
relatief gebruikt worden dan
absoluut. Een discussie over de
exacte waarde van een scoregetal
is in deze minder zinvol.
- Omdat de scoreverdelingen nogal
verschillen (zie figuur 8.4. en 8.6.)
zijn overeenkomstige scoregetallen
niet vergelijkbaar.

Beschrijving van enkele technische
kaarten
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In dit hoofdstuk worden de kaarten
toegelicht, die eveneens relevant
worden geacht voor de rapportage
doch elders niet zijn beschreven.
Het gaat om:

-isohypsenkaarten van de voor- en
najaarsdatum (kaarten 27, 28, 29
en 30);
- een kwel- en wegzijgingskaart
(kaart 31).

9.1. lsohypsenkaarten

Omdat ten behoeve van de meeste
berekeningen voor het grondwaterplan uitgegaan is van de gemiddelde
voorjaarsgrondwaterstand (G.V.G.) is
een voorjaarssituatie in beeld
gebracht. Tevens is voor aanvullende
informatie een najaarssituatie
getekend.
Voor de te kiezen data voor de vooren najaarssituatie zijn de volgende
drie kriteria aangehouden:
- de data moeten 'recent' zijn,
- de data moeten vallen onder de
zogenaamde kwartaaldata van
D.G.V.-T.N.0., om van zoveel
mogelijk waarnemingen te kunnen
profiteren,
- de waarnemingen op de data
moeten geen extreme situatie
representeren.
Aan het eerste criterium is tegemoet
gekomen door alleen de jaren 1976
t/m 1982* in beschouwing te nemen.
Op grond van het tweede criterium
kwamen alleen 28 april en 14
oktober in aanmerking (zogenaamde
T.N.0.-data).
Voor het derde criterium zijn van een
aantal willekeurig gekozen meetpunten de waarnemingen van
bovenstaande data over de jaren
1976 t/m 1982 vergeleken met het
gemiddelde daarvan over deze
reeks jaren. De waarnemingen van
28 april 1980 en 14 oktober 1978
bleken het meest de gemiddelden te
benaderen. Op grond hiervan is
besloten om voor deze twee data
isohypsenkaarten te maken.
Bij het verzamelen van de gegevens
is gebruik gemaakt van de bestanden
van Dienst Grondwaterverkenning
T.N.0., diverse waterschappen en de
waterleidingmaatschappijen.

* Omdat de kaarten in 1982/1983 zijn vervaardigd geldt
deze periode als recent

Aan de hand van de gehanteerde
geohydrologische schematisering
(zie hoofdstuk 1) is van elk gebruikt
meetpunt nagegaan in welke pakket
het 'filter (of de filters) staat(n).
Hierdoor konden per watervoerend
pakket alle waarnemingen weergegeven worden; op deze wijze zijn
per watervoerend pakket (freatisch,

eerste en tweede) isohypsenkaarten
geproduceerd.
De waarnemingen van de meetpunten leveren puntgegevens op.
Isohypsen vormen de verbinding
tussen deze puntgegevens. Omdat
meetpunten vaak ver uit elkaar
liggen moet het verloop tussen de
punten geschat worden. Voor de
diepe watervoerende pakketten is
dit gemakkelijker dan voor het
freatisch vlak (de grondwaterstand).
Bij de kaart voor het freatisch vlak is
dan ook gebruik gemaakt van
aanvullende gegevens zoals: hoogtelijnen kaarten, bodemkaarten en
bestaande isohypsenkaarten. In de
grensgebieden is gebruik gemaakt
van isohypsenkaarten van aanliggende provincies om een reêle
aansluiting te vinden. De peilen van
de grote waterlopen zijn voor het
freatisch vlak van invloed geacht op
de loop van de isohypsen.
Enkele bijzonderheden en
opmerkingen m.b.t. de kaarten:
- Voor meerdere meetpunten
ontbreken waarnemingen op 28
april 1980 en 14 oktober 1978. Aan
de hand van de voorafgaande en
de volgende waarnemingen in het
betreffende punt en waarnemingen
van nabijgelegen meetpunten zijn
van deze meetpunten voor de
betreffende data de grondwaterstanden geschat.
- Er zijn grote gebieden waar geen
meetpunten zijn. Het betreft hier
vooral de hooggelegen gronden en
natuurgebieden: Echtenerveld,
Ellertsveld, Havelterberg en
Hondsrug. In deze gebieden valt
niets te zeggen van de grondwaterstand, hetgeen dan ook niet is
gedaan. In tegenstelling tot bijv. de
kaarten van het regionaalgeohydrologisch onderzoek is ook
geen beeld geschetst op grond van
de hoogtelijnen van het maaiveld.
Wel is voor deze gebieden
aangegeven, op grond van de
keileem- en beekleemkaart (kaart
5), waar schijnspiegels KUNNEN
voorkomen.
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1ndien tussen het freatisch pakket
en het eerste watervoerende
pakket een leemlaag ontbreekt
kan verondersteld worden dat in
deze gebieden de grondwaterstand
nagenoeg gelijk is aan de
stijghoogte in het eerste watervoerende pakket. Deze veronderstelling wordt hier geuit doch is
verder niet op kaart verwerkt.
Zeker is dat de gebieden waarvan
hier sprake is nader onderzoek
behoeven.
- Er zijn gebieden waar weinig tot
geen meetpunten zijn, maar
waarbij toch op grond van
hoogtelijnenkaarten en bodemkaarten een verloop van de grondwaterstand te schatten is. Daar
waar de isohypsen van het
freatisch vlak over aanzienlijke
lengte slechts op deze aanvullende

gegevens zijn gebaseerd, is dit op
kaart weergegeven met een onderbroken lijn.
- Bij het tekenen van de isohypsen is
op sommige plaatsen gebruik
gemaakt van een relatief sterk
verdicht net van meetpunten, dat
opgezet is ten behoeve van lokale
onderzoeken: De Veenmarken,
hoogveenreservaat, tunnelbak
prov. weg S 13 enz. Hoewel dit het
totale beeld een wisselende
betrouwbaarheid geeft, is toch
gemeend alle informatie mee te
moeten nemen.
-In sommige gebieden werd een
duidelijk verschil gekonstateerd
tussen de stijghoogten in het
eerste en het tweede watervoerende pakket (bijv. rond
Emmen). In andere gebieden, waar
op grond van een aanwezige

scheidende weerstandbiedende
laag, ook een verschil verwacht
kon worden, werd dit niet
waargenomen. Enerzijds omdat
waarnemingsfilters in beide
pakketten ontbraken, anderzijds
omdat de stijghoogten nagenoeg
gelijk waren. Omdat slechts in een
paar gebieden een duidelijk
verschil in stijghoogte tussen het
eerste watervoerende pakket en
het tweede watervoerende pakket
is waargenomen, is besloten één
kaart te maken voor het tweede
watervoerende pakket met daarop
mede aangegeven 'afwijkende'
isohypsen in het eerste watervoerende pakket (door middel van
een onderbroken lijn). Daarnaast is
met een raster aangegeven waar
een scheidende weerstandbiedende laag tussen het eerste en
Najaar

Voorjaar

Tabel 9.1.

Stand

Gem. stand

Verschil

Stand

Gem. stand

Verschil

28·4·80

28-4-76/82

(cm)

14-10-78

14-10-76/82

(cm)

1193
1621
1544
1437
1364
1717
1656

1215
1620
1540
1446
1366
1715
1657

- 22

1169
1597
1478
1376
1291
1684
1655

1170
1575
1473
1370
1292
1684
1657

-

1

-

0
2

P48
P170
P183
P191
P192
P·193
P194
P196
P199
P200

1669
1355
1479
1352
1259
1175
1315
1402
1674
1470

1663
1345
1480
1355
1262
1178
1319
1418
1675
1471

1598

1603

-

5

1
3
"
3
3
- 4
16
1
- 1

1238
1288
1350
1669

1235
1299
1368
1672

+ 3

L502
l505
L506
L507
L512
L513
L520
L526
"
" L529
L531
"

1662
1672
1693
1681
1690
1636
1621
1628
1502
1577

1671
1672

9
0

1685
1640
1621
1621
1514
1577

5
4
0
+ 7
- 12
0

1616
1676
1685
1678
1632
1609

1620
1670
1680
1679
1626
1613

4
6
+ 5
+ 1
+ 6
- 4

1537
1532

1525
1518

+ 14

Meetpunt

17H-L24
" L35
L37
"
L38
"
L39
L40
"
L45
"
"

"
"
"

"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"

+ 1
+ 4

-

+

-

9
2
2
1

+ 6
+ 10

1

+

22
+ 5
+ 6

-

-

+

-

Gem. verschil = - 2,5

11
- 18
- 3

-

+

+ 12

Gem. verschil=+ 1,55
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Doel van deze bewerking is om aan
te geven hoe representatief de
isohypsenkaarten zijn.
Allereerst is voor de gekozen vooren najaarsdatum gekeken, hoe de
waarnemingen op deze data zich
verhouden tot de gemiddelde
stand op de data 28-4 en 14-10 in
de loop der jaren (1976-1982). De
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het tweede watervoerende pakket
is. Dit raster heeft een signaalfunctie, om de aandacht te
vestigen op een mogelijk aanwezig
verschil tussen de stijghoogten van
de twee pakketten, terwijl dit tot nu
toe niet is geconstateerd.
- Met betrekking tot het noordelijk
deel van Drenthe (de kaartbladen
7-W, 11-0, 12-W en -0 en 13) zij
vermeld dat de isohypsen voor dit
deel in samenwerking met de
D.G.V.-T.N.0. (distriktskantoor
Oosterwolde) vervaardigd zijn.
- Naar aanleiding van de gekozen
data rijst de vraag hoe de
waarnemingen op deze dagen
'liggen' ten opzichte van die van de
andere jaren. Ook is van belang
hoe de waarnemingen van 28 april
1980 en 14 oktober 1978 zich
verhouden tot de gemiddelde vooren najaarsstand van de afgelopen
jaren.
Hieronder is een en ander aan
cijfermateriaal weergegeven en
zijn conclusies getrokken met
betrekking tot bovenstaande
vragen.

VERSCHILLEN IN EEN KLASSE
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vergelijking is gedaan voor meetpunten van kaartblad 17-H. Dit
kaartblad staat vol met meetpunten, maar niet alle meetpunten
zijn bruikbaar vanwege bijvoorbeeld
onverklaarbaar gedrag van een
meetpunt of doordat bepaalde
waarnemingen ontbreken. Ook
kan het zijn dat een meetpunt
merkbaar onder invloed van waterwinning staat.
In tabel 9.1. zijn van de overbljjvende
meetpunten vergelijkingen van de
waarnemingen op resp. 28 april
1980 en 14 oktober 1978 met het
gemiddelde over de jaren
1976- 1982 aangegeven.
De verschillen zijn hierboven in
historische grammen uitgezet,
waarbij klassen met een breedte
van 5 cm zijn gehanteerd (figuur 9.1.).
Conclusie: van de beschouwde
meetpunten van kaartblad 17-H
blijken de waarnemingen op 28 april
1980 in 680/o van de gevallen
maximaal 5 cm te verschillen van het
gemiddelde over de jaren 1976 t/m
1982. In 88% van de gevallen
bedraagt dit verschil max. 10 cm.
Voor de waarnemingen op 14
oktober 1978 zijn de percentage
resp. 600/o en 750/o.
Een andere interessante vraag is
hoe de waarnemingen van 28 april
1980 en 14 oktober 1978 zich
verhouden tot de grondwaterstand

aan het begin van het groeiseizoen
resp. aan het eind (gem. laagste
grondwaterstand).
Om hier inzicht in te krijgen zijn de
waarnemingen van 28 april 1980
voor een reeks meetpunten op
kaartblad 17-H vergeleken met het
gemiddelde van de waarnemingen
op 28 maart over de jaren 1976 t/m
1982. Eveneens zijn de waarnemingen die de laagste grondwaterstand aangeven. In tabel 9.2.
zijn deze vergelijkende waarnemingen en de verschillen
aangegeven.
Deze verschillen zijn eveneens in
een histogram uitgezet (figuur 9.2.).
Uit de vergelijkingen blijkt dat de
waarnemingen op 28 april 1980
gemiddeld 24 cm afwijken van het
gemiddelde van de waarnemingen
op 28 maart over de jaren 1976 t/m
1982. Ongeveer 71% van de onderzochte meetpunten heeft een
verschil dat kleiner of gelijk is aan 25
cm. Voor wat betreft de waarnemingen op 14 oktober 1978 en de
gemiddelde laagste grondwaterstand
(G.L.G.) zijn de afwijkingen gemiddeld
8 cm. 90% van de onderzochte
meetpunten heeft een verschil dat
kleiner of gelijk is aan 25 cm.
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Najaar

Voorjaar

Tabel 9.2.

Meetpunt

Stand
28-4-80

Gem.stand
28-3-76/82

Verschil
(cm)

Stand
14-10-78

Gem. laagste
stand (GLG)

17H-L24
" L35
" L37
" L38
" L39
" L40
L45
"

1193
1621
1544
1437
1364
1717
1656

1135
1649
1551
1464
1387
1735
1663

- 42
- 28
- 7
- 27
- 23
- 18
7

1169
1597
1478
1376
1291
1684
1655

1162
1576
1470
1368
1290
1678
1650

+ 7
+ 30
+ 8
+ 8
+ 1
+ 6
+ 5

P48
P170
P183
P191
P192
P193
P194
P196
P199
P200

1669
1355
1479
1352
1259
1175
1315
1402
1674
1470

1689
1379

- 20
24

1598

1598

0

1200
1340
1429
1681

- 25
- 25
- 27
- 7

1238
1288
1350
1669

1227
1287
1350
1669

L502

1662
1672
1693
1681
1690
1636
1621
1628
1502
1577·

1702
1679
1703
1692
1697
1660

40
7
- 11
7
24

1616
1676
1685
1678
1632
1609

1616
1665
1676
1674
1629
1607

1535
1596

- 33
- 19

1537
1532

+ 34
+ 22
Gem. verschil = + 8 cm

"
"
"

"
"

"
"
"
"

"
"

" L505
" L506
" L507
" L512
" L513
" L520
" L526
L529
L531

- 10

Verschil
(cm)

+
+

11
1

0
0

+
+
+
+
+

0
11
9
4
3
2

1503
1510

Gem. verschil = - 24 cm
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9.2. Kwel- en wegzijgingskaart

Er is een kaart gemaakt met de
verspreiding van kwel- en wegzijgingsgebieden (kaart 31).
De kaart is in eerste instantie
gebaseerd op de isohypsenkaarten
van voor- en najaar. Hierbij is er van
uitgegaan dat deze kaarten een
goed beeld geven van de
gemiddelde voor- en najaarssituatie
van de grondwaterstand en de
stijghoogten in de diepere watervoerende pakketten.
Er zijn kwel- en wegzijgingssituaties, die niet in het isohypsenbeeld terug te vinden zijn. Dit kan
komen door een gebrek aan
meetpunten, maar ook door het
ontbreken van weerstand tussen de
verschillende watervoerende
pakketten. Daarom is voor de
verspreidingskaart gebruik gemaakt
van aanvullende informatie t.w. een
verbreidingskaart van kwelindicerende vegetaties (P.P.D.-afd.
ecologie), topografische kaarten,
bodemkaarten met grondwatertrappen en locale kennis.
Al deze gegevens zijn met elkaar
gecombineerd. Als kwel of wegzijging op grond van deze gegevens
aangenomen kon worden en in
overeenstemming was met het
algemene hydrologische beeld, is
het patroon, dat in eerste instantie
gebaseerd was op de isohypsenkaarten, verder aangevuld.

Kaart 31 geeft een regionaal patroon

weer en kan dus slechts met de
nodige voorzichtigheid voor locale
situaties worden gebruikt. Hoogteverschillen, die plaatselijk van
invloed kunnen zijn op kwel- en
wegzijgingsverschijnselen, zijn op
de isohypsenkaarten niet terug te
vinden. Evenzo geeft de verbreiding
van kwelindicatoren soms een
indicatie van de aanwezigheid van
kwel zonder dat deze door andere
gegevens wordt bevestigd.
Kaart 31 geeft geen informatie over

de grootte van de kwel of wegzijging.
Deze is naast het stijghoogteverschil tevens afhankelijk van de
weerstand tussen de watervoerende
pakketten. Voor het berekenen van
de grootte van de kwel of wegzijging
bleek het niet mogelijk om zonder
meer de gegevens over de diepere
weerstandbiedende lagen te
combineren met de stijghoogteverschillen van de isohypsenkaarten.
De kaarten zijn hiervoor niet klein·
schalig genoeg.
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per onttrekkingspunt.
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26. Scorekaart voor de openbare drinkwatervoorziening.
27. Globale isohypsen van het freatisch
grondwater; gem. voorjaarssituatie (d.d. 28 april
1980).
28. Globale insohypsen van het eerste en
tweede watervoerende pakket; gem. voorjaarssituatie (d.d. 28 april 1980).
29. Globale isohypsen van het freatisch
grondwater; gem. najaarssituatie (d.d. 13 oktober
1978).
30. Globale isohypsen van het eerste en tweede
watervoerende pakket; gem. najaarssituatie (d.d.
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31.* Potentiële kwel- en wegzijgingsgebieden.
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