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I.

INLEIDING.
Bij schrijven no.

42545, dd. 25 oktober 1965 werd door Gedeputeerde

Staten van de provincie Overijssel aan het Rijksinstituut voor
Drinkwatervoorziening he,t verzoek gericht een onderzoek in te stellen naar
/

de mogelijkheden van grÓndwate:rwinning in deze provincie.
Voor het beantwoorden van deze vraag is in de eerste plaats een uitvoerig en diepga.and geo-bydrologisoh onderzoek van het gebied nodig.
Nu is dit voor een uitgestrekt gebied als de provincie Overijssel een
omvangrijke en langdurige taak. Teneinde tooh zo spoedig mogelijk een voorlopig antwoord te kunnen geven op de vraag betreffende de optima.al winbare
hoeveelheid grondwater, is dit onderzoek verdeeld in twee fasen.
De eerste fase omvat een inventarisatie en bestudering van de beschik-

bare geologische en hydrologische gegevens, op basis waarvan vervolgens
voorlopige conclusies t.a.v. de mogelijkheden van de grondwaterwinning

•

kunnen worden getrokken. Tevens wordt een programma voor een voortgezet
onderzoek, ter aanvulling van de laeunes in de kennis en de gegevens, op-.
gesteld.
In de tweede fase zullen de gegevens, verkregen uit het voortgezette
onderzoek, worden verwerkt en zullen de eindconclusies betreffende de optimale mogelijkheden van grondwaterwinning in het onderhavige gebied kunnen
worden opgesteld.

De eerste fase vergt betrekkelijk weinig tijd en geld; voor het verdere
onderzoek (tweede fase), waarvoor boringen en andere werkzaamheden in het
terrein moeten worden uitgevoerd, zullen de kosten hoger zijn en zal op een
duur van enige jaren moeten worden gerekend.
Een geo-hydrologisoh onderzoek op zichzelf is niet voldoende voor het
beantwoorden van de vraag naar de optimale mogelijkheden voor de grondwaterwinning. Immers, door de sterke toeneming van de winning zullen veranderingen in de waterhuishouding van het betrokken gebied worden aangebracht
die van invloed kunnen zijn op de belangen van de landbouw, de waterstaat
en de natuurbescherming. Het is daarom noodzakelijk dat reeds in een vroeg
stadium van het onderzoek overleg wordt gepleegd met belanghebbende
instanties op bovengenoemde gebieden. Eerst daarna kan een indruk worden
verkregen van de optimale grondwaterwinning waarbij de belangen van derden
zo min mogelijk worden geschaad.
In het voorliggende rapport worden de resultaten vermeld van de eerste
fase van het geo-hydrologisch onderzoek. Voor degenen die zich snel op de
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hoogte willen stellen van deze re sul ta.ten is een sa.menva ttin.g va.n de voornaamste conclusies gegeven in hoofdstuk II.

Ten aanzien van de opzet van deze eerste fase van het onderzoek zij het
volgende opgemerkt.
Ieder onderzoek betreffende de optimale winningsmogel ijkheden van
grondwater dient te beginnen met een bestudering van de geologische gesteldheid van de ondergrond van het ,betrokken gebied, teneinde het voorkomen en
de uitgestrekthei d van de watervoerende formaties te leren kennen. Vooral
in Overijssel is dit van belang, aangezien de opbouw van de ondergrond geer
gecompliceerd is (Hoofdstuk III).
Vervolgens dient een inzicht in de hydrologische gesteldheid te worden
verkregen, met name de stijghoogte van het grondwater in de verschillende
watervoe~ende formaties en de richting en aard van de grondwaterstro ming.
Daarbij kan tevens een indruk worden verkregen van de invloed van de rivieren
en de beken op de grondwaterstan d in de verschillende formaties
(Hoofdstuk IV).
Vervolgens wordt in hoofdstuk Veen algemeen overzicht gegeven van de
kwaliteit van het grond.water. Slechts de belangrijkste bestanddelen zullen
hier gebiedsgewijs worden besproken.
1
Een meer kwantitatief inzicht in de grondwaterstro ming, d.w.z. een
inzicht in de verhouding tussen de voeding van het grondwater uit de neerslag enerzijds en de ondergrondse en bovengrondse afstroming anderzijds,
wordt verkregen door middel van een studie van de waterbalans van het gebied.
Hiertoe is het nodig te beschikken over gegevens betreffende de neerslag,
de verdamping, de oppervlakteafv oeren, de hoeveelheden grondwater onttrokken
d-0or de waterleidingbe drijven en de industrieën en tenslotte de ondergrondse
toe- en afstroming. Een algemene beschouwing ten aanzien hiervan is gegeven
in hoofdstuk VI. In de hierna volgende hoofdstukken VII tot en met XI is
voor een aantal deelgebieden in Overijssel aan de hand van de hiervoor genoemde punten een raming van de mogelijke grondwaterwinn ing gemaakt.
Een vergelijking tussen de tot dusver geraamde optimaal te onttrekken
hoeveelheid grondwater in Overijssel en de toekomstige waterbehoefte van
deze provincie vindt plaats in hoofdstuk XII, terwijl in aansluiting hierop
in het kort een aantal andere winningsmogel ijkheden, als aanvulling op de te
verwachten tekorten aan goed gebruikswater, zullen worden besproken.
Tenslotte wordt in hoofdstuk XIII een programma voor een voortgezet

onderzoek (2e fase) vermeld, waarbij tevens een globale raming van de daaraan verbonden kosten wordt gegeven.
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Met nadruk zij er op gewezen dat de vermelde resultaten in het algemeen
alleen betrekking hebben op de mogelijk.heden van grondwaterwinni,DB uit
Pleistocene zanden. Eventuele winningsmogelijkheden van grondwater uit formaties welke ouder zijn dan het Pleistoceen, zijn in dit rapport niet in
beschouwing genomen, wegens gebrek aan gegevens over deze formaties. Voort&
is de Noordoostpolder niet in de studie betrokken.
Het in dit rapport behandelde onderzoek werd uitgevoerd door de
Wetenschappelijk Ambtenaar bij de geo-hydrolog~sehe a.fdeling van het Rijksinstituut, Drs.K.G.Lamsvelt, die ook de samenstelling van het rapport verzorgde.
Een woord van dank dient te worden gebra.oht aan de Geologische Dienat
te Haarlem, de Wa.terleidingmaatsohappij "0verijsseP' N.V., de Provinciale
Waterstaat te Zwolle en de Waterschappen van de Sallandsobe Weteringen en
de Regge, die hun medewerking hebben verleend bij het tot stand komen van

het rai.ort.
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SAMENVATTING.

Op verzoek van Gedeputeerde Staten van Overijssel werd door het
Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening een onderzoek inges·teld naar de
mogelijkheden van uitbreiding van de grondwaterwinning in deze provincie.
1.

Een dergelijk onderzoek zal in de eerste plaats een geo-hydrologisohe
studie van het betrokken gebied dienen te omvatten. Doch dit op zichzelf is
niet voldoende om de optimale winning van grondwater vast te stellen. Hiernaast dient overleg te worden gepleegd met deskundigen op het gebied van de

2.

landbouw, de waterstaat en de natuurbescherming, teneinde vast te stellen in
welke gebieden de grondwaterwinning de minste schadelijke invloed zal hebben.

Eet onderhavige rapport omvat de resultaten van de eerste fase van het
geo-hydrslogisch onderzoek, die werd verricht op basis van de thans beschikbare gegevens. Voorts wordt een pz-ogramma voor de voortzetting van het

3.

onderzoek voorgesteld.
De in het rapport geraamde mogelijkheden voor de uitbreiding van de grondwaterwinning hebben over het algemeen betrekking op afzettingen uit het
Pleistoceen. Het gebied van de Noordoostpolder is niet in de beschouwingen
betrok.ken. Mogelijkheden voor de uitbreiding van de grondwaterwinning uit

4.

.

formaties welke ouder zijn dan het Pleistoceen, werden voorshands buiten beschouwing gelaten, wegens gebrek aan voldoende gegevens te dien aanzien en
het beperkte gebied waar deze formaties op niet al te grote diepte aanwezig
zijn.
Gelet op de geologische ontwikkelingsgeschied enis van Overijssel kan gesteld worden dat de dikte van de Pleistocene afzettingen in het algemeen
toeneemt ~an oost naar west en van zuid naar noord.
De dikte van de voor de grondwaterNinning in aanmerking komende Pleisto-

5.

cene zandlagen is dan ook in het zuidoosten van Overijssel in het algemeen
zeer gering, veelal zelfs slechts enkele decimeters; naarmate men westwaarts

gaat, wordt voor de waterwinning de bodemgesteldheid in het algemeen
gunstiger.'In het IJsseldal tussen Deventer en Zwolle bestaat het da.ar aanwezige dikke Pleistocene pakket echter voor een zeer groot gedeelte uit
glaciale kleilagen.
Het is bekend dat gedurende de jongere geologische geschiedenis van
Nederland krachtige breuktektonieken werkzaam zijn geweest; de hoofdrichting
hiervan is NW-ZO (Nederlandse richting). Er bestaan aanwijzingen dat ook in
Overijssel t.g.v. bovengenoemde breuktektonieken storingen in de ondergrond
aanwezig zijn. Als gevolg hiervan zal de laagdikte van de Pleistocene en
oudere formaties in laterale zin sterk kunnen variëren.

- 56.

Met betrekking tot de hydrologisohe gesteldheid kon het volgende worden

vastgéiiteld"

De richting.van de afstroming van het grondwater in Overijssel vindt in
het algemeen pla.ats van oost naar west. Slechts in het oosten van Twente en
langs de oostelijke hellingen van de stuwheuvels is de afstroming tegengesteld
a.

gericht.
Op grond van de beschikbare gegevens met be·trekking tot de stijghoogte
van het grondwater dient voorlopig te worden vastgesteld dat het grondwaterregime in de bovenste en diepere zandlagen in zekere mate door het bestaande
stelsel van rivieren en beken wordt beïnvloed. Het duidelijkst komt dit tot
uiting langs de belangrijkste hoofdwatergang en waar een opvallende drainerende

b.

invloed van deze leidingen valt waar te nemen.
/

a. In regionaal opzicht zijn geen duidelijke, tegen de verticale grondwaterstroming weerstand biedende lagen aanwezig. Verlagingen van de stijghoogte
van het diepe grondwater zullen zich dus in het algemeen in nagenoeg gelijke
mate voortzetten in het grondwater in de bovenste lagen.
De waterhuishoud.k undige toestand van het gebied is zeer gecompliceerd
ten gevolge van de grote plaatselijke versohillen in topografische en morfologische gesteldheid, de onttrekkingen a.a.n en lozingen op open leidingen en de

d.

aanwezigheid van vele stuwen in de leidingen.
De ondergrondse afvloeiing, d.w.z. het debiet van de grondwaterstro ming,
blijkt in Overijssel in het algemeen gering te zijn, Het gedeelte van de neerslag dat in de bodem dringt en het grondwate:r voedt, vloeit na een korte weg
ondergronds reeds spoedig weer uit in het dichte net van sloten, beken en
e.

,\e.i

andere watergangen. Slechts in het westen van Overijssel vindt nog een geringe
ondergrondse afstroming van grondwater plaats in de richting van het IJsselda.l
en de Noordoostpold~ r. Niettemin wordt ook hier een zeer belangrijk deel van
de voeding uit de neerslag na een korte weg ondergronds via de oppervlaktewateren afgevoerd.

r.

Uit de ter beschikking staa.nde chemische analyses van het grond.water in
Overijssel blijkt dat de kwaliteit van het water, gezien uit het oogpunt van
de drinkwatervoor ziening, in het midden van de provincie het beste is.
gevolg van het geringe debiet van de grondwaterstro ming zal in het
algemeen elke uitbreiding van de grondwaterwinn ing re sul teren · in een nagenoeg
even grote vermindering van de afstroming van grondwater naar de beken.
Uitbreiding van de grondwaterwinn ing in Overijssel zal dus gepaard gaan met

7. Als

- 6 een verminde ring van de beekafvo eren. Combinee rt men dit gegeven met de eis
dat de verlaging en van de grondwat erstand zo beperkt mogelijk moeten blijven
teneinde schade aan landbouw en landschap te voorkome n, dan zal de concl.usie
moeten luiden dat in de toekomst gestreefd zal moeten worden naar een grondwaterwin ning die zoveel mogelijk gespreid over het gebied plaatsvin dt.
Gedacht .dient te worden aan pompstat ions met een oapaoite it in de orde van
enkele miljoenen m3 per jaar.

8.

Indien een gespreide grondwat erwinning wordt toegepas t, is het mogelijk
om aan de hand van de in het rapport besproken relatie tussen beekaf'vo er en
grondwat erstand een indruk te krijgen van de orde van grootte van de te verwaohten verlaging en van de grondwat erstand bij een. gegeven grootte van de
grondwat erwinning . De maxima.al winbare hoeveelhe den grondwat er kunnen aan de
hand van deze relatie en de ter plaatse toelaatba re verlaging van de grondwaterstan d voor de verschill ende gebieden van Overijss el worden bepaald.

9.

Aldus is voor een viertal grote deelgebie den, welke tezamen nagenoeg de
gehele provincie Overijss el omvatten inclusie f een klein gebied in ZO-Drent e,
een voorlopig e raming opgesteld van de nog winba.re hoeveelhe den gTondwa.t er.
Deze raming is gebaseerd op de veronder stelling dat een verlaging van de
grondwat erstand in de landbouw gronden variërend van ca 0,10 tot 0,30 m nog
aanvaard baar is. Een overzich-; , van de aldus geraamde hoeveelhe den is gegeven
in tabel 8 in Hoofdstuk XII sub 1 (blz.73 ). In deze tabel werden eveneens de
geraamde waterbeh oeften voor de jaren 1S,80 en 2000 opgenomen, die staan vermeld in het rapport van de Technisch e Werkgroep Watervoo rziening in de

Provincie Overijss el. De belangri jkste conclusie s luiden nu als volgta
a.. de &;rondwa teronttrek king in Overijss el bedroeg in 1965 ca 109 miljoen m3 ;
b. de geraamde mogelijke uitbreidi ng van de grondwat erwinning bedraagt
ca 107 miljoen m3/ja.arJ
c.
d.
e.

de geraamde waterbeh oeften voor de jaren 1980 en 2000 bedragen (exclusie f
de Noordoos tpolder) resp. 166 en 266 miljoen m3 per jaar;
de waterbeh oefte van bevolking en industrie kunnen tot het jaar 1980
ruimscho ots worden gedekt uit het grondwat er;
voor het gebied van Twente zullen de behoeften aan water echter reeds ver
voor 1980 niet meer kunnen worden gedekt uit het grondwat er. Volgens de
resultate n van het onderhav ige rapport dient de totaal winbare hoeveelh eid

grondwat er in Twente te worden geraamd op 90 tot 95 miljoen m3 per jaar.
Volgens het rapport van bovengeno emde werkgroe p bedragen de totale waterbehoeften voor Twente voor de jaren 1980 en 2000, resp. 108 en 170 miljoenm1
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Teneinde tot een nauwkeuriger raming van de mogelijkheden van grondwaterwinning in Overijssel te komen, dient een voortgezet onderzoek te worden
uitgevoerd (2e fase). Als onderdelen hiervan kunnen o.a. worden genoemd•
a. het uitvoeren van een boorprogramma teneinde aanvullende gegevens te verkrijgen over de geologische en hydrologische gesteldheid van de ondergrond,
b. het doen plaatsvinden van beeka.fvoermetingen in gebieden waarvan tot op
heden nog geen afvoergegevens bekend waren;
o. het vroegtijdig overleg plegen met landbouw- en landschapsdeskundigen
teneinde een gebiedsgewijze beoordeling te verkrijgen betreffende de gevoeligheid van deze gebieden voor de verlaging van de grondwaterstand;
d. het verkrijgen van een volledige informatie betreffende de grootte van de
industriële gTondwateronttrekking en;
e. het doen uitvoeren van een aantal voorstudies met betrekking tot de mogelijkheid van winning van oppervlaktewater, zoals kunstmatige infiltratie,
oeverinfiltratie en aanleg van spaarbekkens.

~

III.
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GEOLOGISCHE ONTWIKKELING EN OPBOUW VAN OVERIJSSEL.

Voor de bestudering van de geologische opbouw van het gebie~ kon worden
beschikt over de beschrijving van de monsters van een zeer groot aantal boringen afkomstig uit het geologisch archief van het Rijksinstituut . Naast de
literatuur over het gebied werden een aantal recente detailstudies geraadpleegd, die waren uitgevoerd door de Geologische Dienst in opdracht van derden.
Het resultaat van deze geologische voorstudie is vastgelegd in een viertal
profielen op de bijlagen 2, 3, 4 en 5. De ligging van de profielen is aangegeven op de overzichtskaar t op bijlage 1.
Het doel van de profielen is om, op grond van de bestaande gegevens en
de huidige kennis van de geologische ontwikkelingsg eschiedenis van Overijssel,
een globaal inzicht te krijgen in de verdeling, uitgestrekthei d en dikte van
de voor de grondwaterwinn ing in aanmerking komende za.ndpakketten. Mede in verband met de nog te geringe kennis van de geologische en tektoni.oohe ontwikkeling van het gebied moest met betrekking tot de stratigrafisch e indeling van
de verschillende lagen worden volstaan met een vrij globale schematisatie.
In het nu volgende zullen, aan de hand van de profielen, de algemeen
tektoniso.b.e en geologische ontwikkeling van het gebied worden besproken.

De aanleg van de belangrijkste breuktektoniek en in Nederland dateert

vermoedelfjk reeds uit het X:arboon. Gedurende het Mesozoioum en het Tertiair
en zelfs tot in het Midden-Kwarta ir hebben, vooral in zuidoost- en
noordoost-Nede rland, krachtige breuktektoniek en hun sporen achtergelaten. De
.,,........

hoofdrichting hiervan is NW - zo, welke ook wel de ''Nederlandse" richting
wordt genoemd. Dit 11W - ZO gerichte breuksysteem heeft op diverse plaatsen
langs de Nederlandse oostgrens de ondergrond verbrokkeld en verdeeld in hooggelegen horst-

en lagergelegen slenk.gebieden. Gedurende de gehele geologische
ontwikkeling hebben, soms tot in recente tijd, langs deze breuken bewegingen
.plaatsgevonde n. Hierdoor zijn naast de belangrijkste h-0ofdstoringen talloze,
kleinere breuken ontstaan.
De invloed van het NW - ZO gerichte breuksysteem kan tot ver in het
bekkengebied van West-Nederland worden vervolgd. Voorts is gebleken, dat gedurende bijna het gehele Tertiair en Kwartair (Pleistoceen) de bewegingen
langs deze breuken hebben geresulteerd in een voortdurende relatieve rijzing
van de horstgebieden t.o.v. de slenkgebieden. Het gevolg hiervan is geneest dat <È
sedimenten in de slenken een zeer grote dikte hebben bereikt, terwijl op de

- 9 gehee l onthorste n slech ts een zeer dunne bedek king aanwe zig is of zelfs
breek t.
daar de beDoor het grote aanta l boring en in Limbu rg en Braba nt konde n
worde n vervo lgd.
langr ijkste storin gen van dit NW - ZO gerich te breuks ysteem
Neder land,
In belan grijk gering ere mate geldt dit voor het noord oosten van
midde l van borin met name voor Overi jssel. Reeds lange tijd gelede n was door
en oudel'19
gen aange toond, dat in het zuido osten van Overi jssel Tertia ire
weste n en
sedim enten aan of dicht onder de opper vlakte voorko men. In het
de jongs te
noordw esten van Overi jssel werde n in een enkele diepe boring
200 m. {Borin g
Tertia ire afzett ingen aange troffe n op diepte n tussen 160 en
boring en
Zwart sluiss 21E-5 2). Uit de gegev ens van een aanta l recen te diepe
in de onder in Overi jssel en Friesl and is nu komen vast te staan, dat ook
Terti aire
grond van Overi jssel storin gen aanw~ zig moete n zijn en dat het
. Aan de inter opper vlak niet een min of meer onges toord hellen d vlak vormt
van de vier
preta tie van de boorg egeve ns uit dit gebied en de const ructie
profie len hebben
profie len, ligt deze jongs te ziensw ijze ten grond slag. Deze
de tektonog geens zins de prete ntie gehee l juist te zijn, met na.me inzake
een eerste
nische interp retati e ervan . Zij vorme n slech ts een midde l om
van de onder indruk te krijge n van de region ale, geohy drolog ische gestel dheid
grond van Overi jssel.
uit van een
Vanaf de aanvan g van het Terti air maakt e lfoder land deel

~.

.

België en
groot daling sgebie d, dat zioh uitstr ekte tot in Noord -Duits land,
e gebied en
Engel and. In deze period e werde n in Neder land over ~itge strekt
Ze bestaa n voordikke aanee ngeslo ten, overw egend marien e sedim enten afgez et.
namel ijk uit kleien en sterk kleiho udend e glauco nietza nden •
zuidZoals reeds is verme ld, liggen de Tertia ire afzett ingen in het
n welke resp.
oosten aan de opper vlakte en in het westen en noorde n op diepte
hiertu ssen
variër en tussen 160 tot 200 men 80 tot 100 m. In de gebied en
edelij k op zeer
ligt de boven kant van de jonge re, Tertia ire afzett ingen vermo
storin gen welke
versc hillen de diepte n als gevolg van de beweg ingen langs de
door een schuin e
het gebied doork ruisen . In de profie len komt dit tot uiting
ha.roe ring van de boven kant van het Terti air.
entati eBij de aanvan g van het Oud- Pleis to~ was in het algem ene sedim
de opvul ling
patroo n nog weini g veran dering gekomen: het betro f nog steeds
veran dert het
van een dalend bekke n. In de loop van het Pleist oceen eohte r
gelei delijk minkarak ter van de sedim entati e. De daling van het bekke n wordt
e sedim entati e
der; vanaf de rand van het bekke n wordt gelei delijk de marien
de marien e
vervan gt\in door een fluvia tiele sedim entati e, welke tenslo tte
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invloed geheel verdringt. Alleen in het westen van Overijssel komen op de
jongere Tertiaire afzettingen nog mariene sedimenten voor uit het Ioenien.
Deze Oud-Pleistocen e mariene afzettingen van de zich steeds meer in westelijke richting terugtrekkende zee worden waarschijnlijk in het gehele IJsseldal nog aangetroffen op diepten tussen 100 en 130 m; van hieruit neemt de
diepte in noordelijke en noo~dwestelijk e richting geleidelijk toe tot
oa 200 m onder de Noordoostpolde r.
Na de afzetting van het Ioenien wordt in Overijssel gedurende het gehele
verdere Pleistocene tijdperk het bekken opgevuld met dikke, overwegend. zandige
sedimenten, afkomstig van rivieren welke hun materialen aanvoerden uit zuidelijke en oostelijke tot noordoostelijk e riohting. Op deze wijze zijn in het
westen en noorden van Overij,sel aanzienlijke zandpakketten gevormd. In zuidelijke en zuidoostelijke richting, waar de Tertiaire afzettingen steeds hoger
liggen, neemt ook de dikte van de fluviatiele zandpakketten snel af. De vier
profielen geven hiervan een goed overzicht.
Aan het begin van het Midden-Pleisto ceen komt aan de tektonische daling
van het bekken een einde, waardoor ook de aanvoer va.n riviersediment en uit
het oosten ophoudt. Slechts de aanvoer vanuit het zuiden vond voortgang. De
invloed van de Midden-Pleisto cene rivieraanvoer wordt naar het oosten geleidelijk minder. Waar het landschap te hoog ligt, ontbreken de Midden-Pleisto cene
riviersediment en geheel.

In klimatologisch opzicht wordt het Pleistoceen gekenmerkt door een
opeenvolging van koude en warmere perioden, resp. de glacialen en interglacialen. Gedurende de interglacialen wordt in een deel van Nederland de
fluviatiele sedimentatie onderbroken door een mariene sedimentatie als gevolg
van een tijdelijke landinwaarts gerichte uitbreiding van de zee (transgressie) .
Op de plaatsen waar de zee het land niet overspoelde, werden continentale
kleien, (fijne) zanden en veen afgezet. In Overijssel zijn tot op heden nog
gee~Midden-P leistocene mariene afzettingen aangetroffen.
In de glaciale perioden trok de zee zich ver terug (regressie). Ten
gevolge van de lage zeespiegel was de invloed van de naar het bekken afstromende rivieren zeerg~"COt; het transportvermo gen nam sterk toe. De glaciale
peri~den worden dan ook gekenmerkt door de afzetting van dikke, overwegend
•
grofzandige pakketten.
In het Sa.alien, de glaciale periode aan het einde van het
Midden-Pleisto ceen, werd het noorden en noordoosten van Nederland, waaronder
ten dele Overijssel, door het landijs bedekt. De zuidelijkste begrenzing van
het ijsfront tijdens de diverse uitbreidingsfa sen was lobvormig.
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Op de hogere, oostelijke delen van Overijssel werd door het landijs
een grond.morene afgezet; de keileem. Deze is afwisselend sterk zandig tot
sterk kleihoudend ontwikkeld, afhankelijk van de samenstelli ng v~n de ondergrond waarover het landijs zich voortbewoo g. In de lager gelegen dalen waar
geen ijslob binnendron g, werden smeltwaterp rodukten gesediment eerd. Waar een
ijslob de lagere dalvlakten wel binnendrong , werd keileem afgezet (IJsseldal) ,
terwijl tegelijker tijd de oudere rivierafzet tingen door de stuwende werking
van het ijsfront zijdelings omhoog werden gedrukt t~t stuwheuvel s.
In de profielen op de bijlagen 2 t/m 5 komt de hoge ligging van de keileem in Twente goed tot uiting. Ook de stuwheuvels bij Nijverdal, Holten,

~.

.

Markelo en Ootmarsum komen duidelijk naar voren. Tot hoe diep de stuwing in
de ondergr6nd is doorgedrong en, is niet bekend; voorlopig is in de profielen
de invloed hiervan tot N.A.P. getekend •
In het toenmalig lager delegen rivierengeb ied in het westen en noorden
van Overijssel drongen tijdens het Saalien eveneens ijslobben in de diepe
brede riviervlakt en binnen. De stuwende kracht van het ijsfront was hier vermoedelijk groter dan in het oosten van Overijssel , want de in deze periode
gevormde stuwheuvels van de oostelijke Veluwerand zijn aanzienlijk hoger dan
die ten oosten van het IJsseldal. In de rivierdalen in West- en NoordOverijssel zijn in een aantal diepe boringen aanzienlijk e keileemlage n aangetroffen.
Ten~lotte komen nog dikke keileemafz ettingen aan de oppervlakte voor in
het noordwesten van Overijssel . Ook hier werden doo1· het landijs stuwheuvels
gevormd ter weerszijde van het vlakke glaciale dal van de Steenwijke r A
(profiel II-II).
'l'oen tegen het einde van de ui tbreidingsf ase het landijs zioh, t.g.v.
klimatolog ische omstandighe den, begon terug te trekken, ontstond in het
IJsseldal aan de zuidzijde van de afsmeltende ijslob in het rivierdal een
stuwmeer waarin stagnerend rivier- en smeltwater werd vastgehoud en. Hierin
werden plaatselijk op de oudere keileemlage n glaciale afsmelting skleien afgezet. De dikte van beide afzettingen samen varieert in het IJsseldal van
30 tot ca 50 m (zie profielen I-I en III-III). Tot hoever deze glaciale
kleien zioh in het westen van Overijssel uitstrekken , is nog onvoldoende
bekend. In noordelijke richting is deze klei nog aangetroffe n bij Olst
(boring 270-11) en bij Raalte (boring 27F-15). Hierna volgt een groot hiaat,
totdat in de omgeving van Zwolle weer glaciale kleien zijn aangetroffe n op
het pompstation "Engelse Werk" (profiel I-I). Hier is vermoedeli jk geen sprake
meer van een dik, aaneengesl oten kleipakket zoals in de buurt van Deventer.
De totale dikte van de glaciale sedimenten neemt in noordelijke richting tot
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de omgeving van Zwolle sterk toe, terwijl het zandige bestanddee l hierin
ga.at overheersen . Ook in het Vechtdal bij Ommen zijn in de boringen 220-50
en 22C-38 dikke glaciale kleilagen aangeboord . Ook hier varieert de dikte
kaart, bijlage 1) is praktisch geen
sterk; in boring 22C-32 (zie overzichts
1
klei aangetroffe n.
Zoals blijkt uit profiel I-I (boring 210-9 en 210-15), wordt ter hoogte
van Zwolle het diepe glaciale dal van de IJssel door een duidelij~e storingszone begTensd. In de beide genoemde boringen bevindt zich de bovenkant van
het Tertiair op oa N.A.P. - 35 m; glaciale sedimenten worden in deze boringen
niet meer aangetroffe n. De spronghoog te langs deze storing bedraagt vermoedelijk oa 110 m.
In het Jone::Pleist ooeen heeft het landijs zich uit geheel Nederland
teruggetrok ken; een interglacia le periode (het Eemien) is aangebroke n. OPnieuw werd een deel van Nederland vanuit het westen en noordwesten door de
zee overspoeid . De uit het zuiden toestromend e rivieren herkregen hun oorspronkelijk e stroomrich ting in Midden-Ned erland.
Vooral in het noordwesten , noorden en midden van Nederland werden bij
een relatief hoge zeestand ver landinwaar ts mariene Eemafzettin gen gevormd.
Bij voorkeur drong de zee binnen in de diep uitgeslepen , door het landijs
verlaten, glaciale dalen. In de ondergrond van Overijssel echter worden, tot
zover nu bekend is, de mariene Eemafzettin gen alleen aangetroffe n in het
gebied ten zuiden van Kampen en in het westen van de Noordoostp older. Zij
bestaan uit overwegend grove, schelphoude nde zanden; plaatselijk echter,
vooral langs de rand van de Eemzee-uit breiding, komen hoger in het profiel
dikke kleilagen voor.
Waar de Eemzee het landopperv lak niet overspoelde , werden continenta le
afzettingen uit het Eemien gevormd. Zij bestaan uit overwegend fijne en
matig fijne zanden en kleien van fluviatiele herkomst, terwijl lokaal ook
veenvorming heeft plaatsgevon den. Waar op sommige plaatsen grovere zanden
met grind in deze Jong-Pleist ocene fluviatiele sedimenten voorkomen, betreft
het grover materiaal dat vermoedeli jk is opgenomen uit de grofzandige grindrijke omgeving van het oudere landopperv lak uit het Saalien.
Jong-Pleist ocene kleilagen van continenta le oorsprong worden in geheel
Overijssel aangetroffe n. Vooral in het IJsseldal komen in de overwegend
fijnzandige afzettingen van het Jong-Pleist oceen vrij veel kleilagen voor.
In het gebied ten oosten van de Vecht tussen Hardenberg en Marienberg komt
een kleilaag voor, welke vermoedeli jk van meer dan lokale betekenis is.
Gedurende het Jong-Pleist oceen treedt opnieuw een klimatolog ische ver-
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vormt tevens het einde van het Kwarta.ir. Deze laatste glaeia.le periode wordt
gekenmerkt door een arotisoh klimaat met zeer lage temperaturen en sneeuwen Èa.ndstormen; vegetatie was er nauwelijks. De zee had zioh ver van onze
huidige kustgebieden teruggetrokken . De rivieren sneden zich diep in het
landschap in en het transportvermo gen nam weer sterk toe. Tijdelijk komen
gedurende het Weiohselien nog klimaatsverbet eringen voort de interstadialen s
in het algemeen echter betreft het hier een gla.oiale periode. Het landijs
heeft Nederland in deze periode evenwel niet bereikt. Kenmerkend voor deze
tijd zijn• behalve de grovere rivierafzettin gen, de typisch periglaciale
afzettingen, welke zijn'gevormd in een gebied dat grenst aan een gebied met
een la.ndijsbedekki ng (Noord-Dtli tsland en Scandinavië). Tot de periglaciale
afzettingen behoren o.a. de uitgestrekte eolische dekzandoomplex en en
solifluotielag en. Laatstgenoemde afzettingen, welke slechts plaatselijk voorkomen en uit overwegend grover materiaal bestaan, zijn ontstaan door het afglijden van de uitgeblazen, ontdooide grovere bovenste grondlagen naar lager
gelegen delen van het terrein.
De dekzanden danken hun ontstaan voornamelijk aan de wind; het zijn
overwegend fijne tot zeer fijne zanden welke in dat tijdperk grote oppervlakken van het landschap hebben bedekt. De dikte van de dekzandlaag
varieert van een of enkele decimeters tot enkele meters op de dekzandruggen •
. T.g.v. de diverse periglaciale verschijnselen zijn ook in Overijssel de
grootste terreinverschi llen, daterend uit de voorgaande glaciale periode
(Sa.alien), enigszins genivelleerd en verhuld.
De laatste en belangrijkste klimaatsverbe tering komt tenslotte in het
Holoceen (vroeger ookAlluvium genoemd). Opnieuw worden grote delen van
Nederland door de zee bedekt. In Overijssel eohter worden uitsluitend conti~entale afzettingen gevormd, welke thans als een i.h.a. dunne deklaag in de
meer lagere delen van het terrein op de oudere afzettingen aan de oppervlakte
liggen. In kwantitatief opzicht spelen de Holocene afzettingen, bestaande uit
fijne fluviatiele zanden, klei en veen, een ondergeschikte rol. Plaatselijk
im de jongere beekdalen komen wat dikkere afzettingen voor, terwijl ookJ..n
de vlakkere polder- en veenkolonia.le gebieden lagen van grotere dikte kunnen
voorkomen. Langs de Vecht treft men nog restanten aan van Holocene stuifduinen (Rheezerbelten ).
In de profielen zijn de Jong-Pleistoce ne en de hierop gelegen Holocene
afzettingen ten onderscheid van de hieronder gelegen Midden-Pleisto cene afzettingen gestippeld aangegeven omdat zij overwegend fijn ontwikkeld zijn.
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IV.

HYDROLOGISCHE INDELING EN GESTELDHEID VAN DE ONDERGROND.
Uit de v~orgaande paragraaf is gebleken, dat de ondergrond van Overijssel

is opgebouwd uit een basis van Tertiaire en plaatselijk in het zuidoosten nog
oudere afzettingen, welke deels van mariene en deels van continentale oorsprong zijn. Hierop ligt een pakket Pleistocene en Holocene afzettingen die
vrijwel geheel van continentale oorsprong zijn. De veronderstelling is gewettigd dat t.g.v. de geologische ontwikkeling van het gebied en de in deze
periode voorgekomen tektonische bewegingen, de diverse formaties in laterale
zin zeer in dikte verschillen en geen grote regionale verbreiding bezitten.

Een uitzondering hierop vormen de jongere bovenste deklagen.
Een gedetailleerde hydrologische beschouwing per afzetting heeft dan ook
geen zin, omdat de afzettingen in laterale zin geen gTote eenheden vormen.
Teneinde toch enigermate een inzicht te krijgen in de hydrologische gesteld-

heid van de ondergrond, zal een sohematisatie worden toegepast waarbij de afzettingen op grond van hun lithologische samenstelling zullen worden ingedeeld
in de volgende hydrologische groepen:
1. Ondoorlatende en slecht doorlatende lagen;
2. matig tot moeilijk doorlatende lagen;
3. goed doorlatende lagen.

!!~!~--~~~~2~!!!!~de_!~_!!~~~~-~~~!!~!!~~!-!!~!~·
!~-.Pe~!!!!!!!~_!!!!!~!~i~·
·Tot deze groep moeten de kleien, de sterk kleiboudende zanden en de zeer
sterk slibboudende zeer fijne zanden uit deze tijd worden gerekend. Aangezien
uit de boorgegevens is gebleken dat de Tertiaire sedimenten overwegend uit
bovengenoemde bestanddelen zijn opgebouwd, met uitzondering van het grovere
Plioceen dat in Midden-Overijssel werd aangetroffen in de boringen 210-9 en-t 5,

zal voorshands het gehele Tertiair tot deze groep worden gerekend.
Van de afzettingen ouder da.n het Tertiair is thans nog te weinig bekend,
zodat deze hier buiten beschouwing zullen worden gelaten.

De zeer dikke, vaste kleien en z~ndige kleien van glaciale oorsprong in
de ondergrond van het IJsseldal en het Vechtdal (afsmeltingskleien) ~oetan
tot deze groep worden gerekend. Het laat zich aanzien, dat deze kleien zich

.

als een aaneengesloten laag uitstrekken onder vrijwel het gehele stroomgebied
van de Sallandse Weteringen. De consequenties hiervan voor de grondwater-

winning in zuidwest-Overijssel komen in de loop van dit rapport nog ter sprake.

- 15 Ook de keileemafzettingen, voor zover zij niet sterk zandig zijn ontwikkeld, dienen als ondoorlatend te worden beschouwd. In grote delen van
Twente ligt deze afzetting aan of nagenoeg aan de oppervlakte; plaatselijk
ligt zij hier op de ondoorlatende kleien uit het Tertiair. In andere delen
van het gebied, zoals b.v. bij ~eutum en Vasse (profiel II-II), bevindt zich
tussen beide ondoorlatende lagen een watervoerend zandpakket van 30 à 40 11
dikte.

!!.:.g.:..M!.!!6_~~!!!!Jk d?2!:!!~!~~!-!!~!~~

-a.

-----------. -·- -------

Het onderste Oud-Pleistoceen.

Hiertoe moeten alle fijnzandige, sterk slibhoudende en kleihoudende afzettingen uit het Oud-Pleistoceen worden gerekend. Uit de resultaten van
diepe boringen is gebleken dat•het onderste gedeelte van het Ol.td-Pleistoceen
overwegend uit fijne sedimenten bestaat, waarin plaatselijk veelvuldig, vooral bovenin, dikke kleilagen voorkomen. Vooral de bovenzijde van deze formatie
zal een belangrijke weerstand tegen verticale grondwaterstrominB vormen.
Zoals op alle profielen blijkt, ligt de bovenkant van deze afzetting in
Overijssel op zeer uiteenlopende diepten. Het beeld van de grondwaterstromiJl8
in het Pleistooeen zal hierdoor stellig gecompliceerd zijn, aangezien deze
weerstand biedende lagen in horizontale zin voortdurend onderbroken zijn.

Hiertoe moeten worden gerekend alle afzettingen uit het Jong-Pleistoceen
en het Holoceen.
De korrelgrootte van deze afzettingen samen varieert van
.:,
zeer fijn tot plaatselijk matig grof dooh is overwegend fijn, terwijl het gehele sediment doorgaans slibhoudend is en er plaatselijk veel kleilagen in
kunnen voorkomen.
De dikte van de deklaag varieert in het IJsseldal van oa 30 tot oa 60 mf
in het overige deel van het gebied bedraagt zij 20 à 25 m, terwijl in het
zuidoosten van Overijssel de deklaag zeer dun is of ontbreekt. Alleen in het
gebied, om Weerselo en in het dal van de Dinkel komen weer dikten van
20 tot 30 m voor.

!!~1.:,_Q~~~-~~2!±!!,!~_!!§!D:
T9t deze groep behoren alle tot nu toe niet genoemde, overwegend grofzandige afzettill8en vans
a. het fluvio-glaoiale Midden-Pleistoceen;
b. het fluviatiele Midden-PleistoceenJen
c. het fluviatiele, bovenste deel van het Oud-Pleistoceen;
d. het mogelijk, tot nu nog weinig bekende, grovere Plioceen.

•
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Deze afzettingen vormen samen als het ware de grofzandige, goed doorlatende "middengroep", die ingesloten zit tussen een matig tot moeilijk doorlatende deklaag aan de bovenzijde en een ba.sislaag aan de onderzijde, waarvan
het bovenste deel moeilijk doorlatend is en het onderste deel slecht tot
ondoorlatend is.
Ter plaatse van de gestuwde heuvels komt de grofzandige middengroep
aan de oppervl"akte en vindt rechtstreeks infiltratie van regenwater naar de
diepere ondergrond plaats.
Zoals uit de profielen blijkt, loopt ook de dikte van dit grofzandige
middenpakket van plaats tot plaats sterk uiteen. Aangezien het hier om het
belangrijkste watervoerende pakket gaat, is het nuttig de dikteverdeling van
deze laag over de gehele provincie op de volgende wijze globaal te schetsen

{vgl. bijlage 1).
Dikte van

O-

25

m, in het gebied ten oosten van de lijn Diepenheim-GoorAlmelo-Weerselo-Ootmarsum.

~P_i_k_t_e__,v~a~n--"'2•5'--~-5~0.....m~, in het gebied ten westen van de hiervoor genoemde lijn
en ten oosten van de lijn Wijhe-Heino-Vilsteren-OmmenDedemsvaart.
Dikte van

50 -

100 men meer in het gebied ten westen van de laatstgenoemde
lijn.

Binne~ de hier onderscheiden gebieden komen uiteraard uitzonderingen op de
aangegeven dikte voor. Met name ter plaatse van de stuwheuvels komen grotere
dikten voor, terwijl in het laatste der drie bovengenoemde gebieden in de
boringen 210-9 en 210-15 de dikte van het grove middenpakket sterk geredu~
oeerd blijkt te zijn efi juist het Tertiair hier grover aanwezig is.
Globaal gezien echter blijkt, vanuit Twente in noordwestelijke richting
gaande, dat de dikte van de goeddoorlatende, watervoerend Pleistocene zandpakketten voortdurend toeneemt van nul in het zuidoosten tot meer dan 100 m
in de kop van Overijssel.

~1..:...-~hz~!~!!!~_!an h~!-il~~~~!!.!e~~
Teneind~ een inzicht te krijgen in het gedraJs en de aard van het grond~

waterregime in de ondergrond van Overijssel, ~neen aantal isobypsekaarten
gemaakt (bijlagen

6, 7

en

8).

Door middel van lijnen van gelijke grondwater-

stijghoogte'(isobypsen) is hierop de stijghoogte van het grondwater op een
bepaalde datum weergegeven. De stijghoogten gemeten in ondiepe peilbuizen
(landbouwbuizen) hebben betrekking op het grondwater in de bovenste grondlagen tot 3 à 4 m onder het maaiveld (freatisch grondwater)J de stijghoogten
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het grond water
gemet en in diepe peilbu izen (peilp utten) hebben betrek king op
g:rond water) .
in de zandla gen diepe r dan 3 à 4 m onder het maaiv eld (diep
d van aan
Het diepe waterv oerend e zandp akket kan t.g.v. de aanwe zighei
sub-e tages met
grond waters tromin g weers tand bieden de lagen in twee of meer
onder verde eld.
onder ling versc hillen de stijgh oogte n van het grond water zijn
de geo-b. ydrolo Aange zien op dit moment echte r nog te weini g beken d is van
en volsta an
gische opbouw van de onderg ron~ van Overi jssel, zal moete n-word
water en van
met het verva ardige n van isobyp sekaa rten van het boven ste grond
heeft dus behet diepe grond water. De isohy pseka art van het diepe grond water
Pleist ooene zandtrekki ng op de stijgh oogte van het grond water in het gehele
Terti air. Het
pakke t van 3 à 4 m onder maaiv eld tot aan de boven kant van het
ardige n van de
moet zelfs niet uitge sloten worde n geach t, dat bij het verva
ik is gemaa kt
isohy pseka art van het diepe grond water in enkele geval len gebru
zijn gepla atst,
van peilin gen in putten waarv an de filter s in het Terti air
nog te worde n
nl. daar waar het Terti air relati ef hoog ligt. Tensl otte dient
Sallan dse
opgem erkt, dat in zuidw est-O verijs sel, in het gebied van de
hebben op het
Weter ingen, de stijgh oogte n van het diepe grond water betrek king
le kleien
diepe grond water in de zandla gen gelege n boven de dikke glacia
aldaa r.

in een groot aanta l
De kaart is gebas eerd op de grond waters tanden 6 emeten
e 1951 - 1955,
landbo uwbui zen op 14 oktob er 1954. Deze datum valt in de period
land - T.N.O .
toen door de Comm issie Onder zoek Landb ouww aterhu isboud ing Neder
naar de water over prakti sch gehee l Neder land een onderz oek werd inges teld
van dit onder huisho udkun dige toesta nd van de landbo uwgro nden. De result aten
groot aanta l
zoek, kortwe g genoemd c.o.L. N.-on derzo ek, zijn neerg elegd in een
rappo rten, één per provi ncie.
een groot
Ten behoev e van dit C.O.L .N.-on derzoe k ziJn ook in Overi jssel
in deze period e ver-.
aanta l. landbo uwbui zen gepla atst (gemi ddeld 1/kin2 ). Alle
waters tanden T.N.O .
richte waarne minge n zijn verzam eld in het Archi ef van Grond
waarn eming sin Den Haag. Over de period e 19j1-1 955 zijn daardo or zeer veel
\

cijfer s besch ikbaa r.
1/>
een groot aanta l van deze landbo uwk~
rzoe
onde
het
na
In de jaren
bleek in verho ubuize n in het ongere de geraa kt. Het rester ende aanta l buizen
te kunne n verding te gering te zijn om daarme de een kaart van recen te datum
e 6 gebru ik
vaard igen. Om deze reden is voor het samen stellen van bijlag
or mogel ijk
gemaa kt van de gegev ens uit de period e 1951-1 955. H~t is daardo
en, het hui-_
dat plaat selijk , t.g.v. divers e waterh uishou dkund ige veran dering

- 18 dige beeld afw4.jkt van dat op bijlage 6. Niettemin zal de kaart in grote
lijnen nog juist zijn. De gekozen ~atum geeft een betrekkeli jk hoge grondwaterstand weer.
Terwille van de overz,ichte lijkheid van de kaart zijn de vele waarneming spunten met de hierbij behorende waterstande n niet in de kaart opgenomen.
De kaart geeft niet alleen een beeld van de stand van het bovenste
grondwater , maar geeft eveneens informatie over de waterhuisho udkundige
•
toestand. Het is echter in het kader van het onderhavige onderzoek niet mogelijk diep in te gaan op de vele waterhuisho udkundige aspecten in de provincie.

Deze zijn zeer gecomplice erd t.g.v. de sterk wisselende bodemsame nstelling,
het grote relief' en de aanwezighe id van stuwen in een groot aantal kanalen
en beken. Een globale beschouwing aan de hand van de kaart leert eohter het
volgende.
De algemene stroomrich ting van het grondwater in het bovenste pakket is
van oost naar west. Langs de oostelijke flanken van de gestuwde oomplexen
tussen Ommen en Markelo, Enschede en Oldenzaal en bij Ootmarsum en Tubbergen
is de stroomrioh ting echter van west naar oost. Ook op nog een paar kleinere
stuwcomplex en is de afstroming tegengeste ld gericht.
Op de iso~.ypseka art van het bovenste grondwater zijn de twee belangrijkste waterscheid ingen aangegeven . Dit zijn zowel waterscheid ingen tussen
stroomgebie den van de beken als waterscheid ingen in het bovenste grondwater .
In Twente vindt een klein gedeelte van de bovengrond se afstroming
plaats in oostelijke richting naar de Dinkel, die het water buiten de landsgrens voert. Het grootste deel van de afwatering in Overijssel vindt plaats
in het stroomgebie d van de Regge, dat een onderdeel vormt van het stroomgebied van de Overijssels e Vecht benedenstro oms van Leemgraven , en in de
stroomgebie den van de Schipbeek en de Sallandse Weteringen , behorende tot
het grote stroomgebie d van de IJssel. De IJssel vormt in het westen de belangrijkste afwaterings eenheid waarin in de wintermaand en het overtollige water
van het zuiden en zuidoosten van Overijssel ,via de Sohipbeek, de Dortherbeek
en het Twenteka.na .al, wordt geloosd. In de zomermaande n wordt water uit de
IJssel opgepompt in het Twentekana al om het peil hiervan in stand te houden.
Voorts watert een Drents gebied in het noordoosten , gelegen tussen de
plaatsen Coevorden, Sleen en Nieuw-Scho onebeek, af op de Overijssels e Vecht.
Het isohypsebe eld van dit gebied is niet op deze kaart getekend, maar kan
worden bestudeerd op de desbetreffe nde bijlage bij het rapport Grondwater winning in de provincie Drente, R.I.D. juni 1967.
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Een verdere beschouwing van.de ~aart laat zien, dat het beeld van de
afstroming van het grondwater in de bovenste zandlagen in zekere mate wordt
beïnvloed door het stelsel van rivieren en beken. In de gebieden op korte afstand ter weerszijde van de belangrijkste hoofdwatergangen komt deze invloed
in het al 6 emeen duidelijk tot uiting.

De sterkste ontwatering van de bovenste zandlagen vindt plaats in de
hogere zandgebieden langs de Ovenijsselse Vecht en de Regge; in minder sterke
mate langs de Dinkel. In het overige deel van het gebied is de invloed van de
beken op het regime van het bovenste grondwater niet of nauwelijks zichtbaar
op de isohypsekaart. Voor een deel zal dit worden veroorzaakt door de aanwezigheid van een groot aantal stuwen in de diverse beken en kleinere leidingen.
In de ho6 e zandgebieden in Twente zijn stuwen geplaatst om te grote stroomsnelheden in de beken en daarmede te grote bodemerosie te voorkomen. In de
lagere zandgebieden wordt d.rn v. stuwen voorkomen dat in de zomermaanden de
grondwaterstand te veel zal dalen. De Linderbeek is gestuwd, om in het bovenstroomse deel van het gebied een voldoende hoog peil te handhaven in de
scheepvaartwegen in de veenkoloniale gebieden. Al deze menselijke ingrepen
hebben het ontwateringsbeeld in belangrijke mate beïnvloed.
Een invloêd van kanalen met hoog peil op de grondwaterstand is in het
algemeen niet merkbaar; nergens treedt een duidelijke voeding van het bovenste
grondwater uit deze kanalen op. Omgekeerd echter blijkt het diep ingesneden
benedenste pand van het Twentekana.al (peil ll.A.P. + 10 m) ten zuidwesten van
Delden de bovenste grondlagen sterk te draineren. De invloed van dit kanaal
op de omgeving komt het duidelijkst tot uiting bij de kruising met de Sohipbeek. Gedurende een groot deel van het jaar staat de Schipbeek ter weerszijde
van het Twentekanaal over een afstand van ca 1 km regelmatig droog. Het waterverlies wordt hier veroorzaakt door ondergrondse afstroming naar het kanaal,
waarvan het peil 3 tot 4 m lager ligt dan het maaiveld in de omgevil'J8.
Dij de bespreking van de optredende grondwaterstanden in de bovenste
grondlagen in Overijssel zal gebruik word.en gemaakt van de resultaten van
voornoemd c.o.L.N.-onderzoek.
Voor alle zandgebieden in Overijssel geldt dat, t.g.v. de grote variaties
in bodemtypen en de grote verschillen in bodemrelief, de waterhuishoudkundige
toestand van plaats tot plaats sterk wisselt. In de zandgebieden ten zuiden
van de Vecht heeft, in verhouding tot het oppervlak, minder dan de helft van
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het gebied een goede waterhuishoudi ng. In de veenk.oloniale gebieden ten
noorden van het kanaal Almelo-Nordhor n komen grote stukken voor waarin afwisselend de waterhuishoudi ng goed is of wateroverlast optreedt. In de omgeving van Daa.rle en 'Nierden en ten oosten van de Regge; tur;sen Rijssen en
'

Hellendoorn korr.en regehintig verdro 6 ende 6 ronden voor.

Dit .;eldt ook voor en}~ele gebied.en aan de voet ven de west::'.;ijde vun de
Holter- en Ha.arlerberg. Eveneens komen regelmatig verdrogende gronden voor
ter weerszijde van het Tvrnntekanaal tussen Lochem en Delden en ten zuiden
van Henf,;elo. Ook in het Sallandse gebied wisselen gebieder~ met een goede en
met een slechte waterhuishoudi ng elkaar af.

Enigszins gunstiger is de waterhuishoudk undige toestand in de zandgebieden ten noorden van de Vecht, hoewel hier, in verhouding tot het oppervlak, meer'gebieden voorkomen met regelmatig of afwisselend wateroverlast.
Zeer lage zomerwaterstan den komen hier minder vaak voor, terwijl ook de
fluctuaties van de grondwaterstan d in het algemeen geringer zijn dan in het
~ebied ten zuiden van de Vecht.
Teneinde deze verschillen wat aanschouwelijk er uit te beelden, zijn in
de hieronder staande tabel een aantal cijfers vermeld welke zijn overgenomen
uit het C,0.1.N.-rappo rt van Overijssel. Onderstaande getallen zijn
oppervlakteper centages welke betrekking hebben op het voorkomen van bepaalde
zomerwaterstan den en de fluctuaties hiervan in de volgende zandgebi.eden.
A. Zandgebied ten noorden van de Vecht (exclusief veengebied tussen Dedemsvaart
en De Krim).
Weteringen.
B. Zandgebied van de Sallandse
C. Zandgebied aan de west~ijde begrensd door de Regge en de Vecht tot
Hardenberg en aan de oostzijde ongeveer begTensd door het zijkanaal Delden-Almelo en het Overijssels Kanaal naar het noorden.
D. Zandgebied in oos~elijk Twente, begrensd door de lijn tussen de plaatsen
Delden-Almelo- 13:cuinehaar-Va .sse-Oldenzaal-E nschede-Delden .
tabel 1.
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Ondanks plaatselijke verbeteringen van de waterhuishoudkundige situatie
sinds 1955 zullen deze cijfers toch in grote lijnen de verhoudingen nog
juist weergeven.
Uit de beschouwde gegevens kan de conclusie worden getrokken, dat het
bergingsvermogen van de bovenste grondlagen in het zandgebied ten noorden
van de Vecht geringer is dan in de zandgebieden ten zuiden van de Vecht;
de grondwaterstand ligt er in het algemeen dichter onder maaiveld.
In de paragrafen 2 en 3 van hoofdstuk IX zal op dit aspect nog nader
worden teruggekomen.
Het noordwesten van Overijssel is een overwegend vlak gebied, hoofdzakelijk bestaande uit bemalen polders. Het merendeel daarvan heeft een
peil dat varieert tussen N.A.P. - 0,70 men - 1,0 m. Rondom Giethoorn liggen
een paar diepere polders met een peil dat varieert tussen N.A.P. - 2,40 m
en - 2,80 m. Bij IJsselmuiden ligt de diepste polder in dit gebied (polder

De Koekoek) met een peil van N.A.P. - 3,20 m.
Het peil van de belangrijkste boezemwateren in dit gebied bedraagt
ca N.A.P. -

0,70

m.
Het peil in de Noordoostpolder is vele meters lager dan dat op het oude
land en bedraagt in het centrum van de polder oa N.A.P. - 6,0 m. Dit afzonderlijke ontwateringsgebied zal echter buiten beschouwing worden gelaten.
De belangrijkste afwateringseenheden in het noordwesten van de provincie
zijn, na.ast de boezemwateren, het Zwarte Water, het Meppeler diep, de Reest
(praktisch al het water is van Drents gebied afkomstig) en de Eteenwijker Aa •
Tenslotte blijkt uit de kaart, dat op de glaciale stuwheuvels bij
Vollenhoven en Steenwijk de afstroming van het bovenste grondwater op geheel
natuurlijke wijze plaatsvindt en dat het verhang plaatselijk zeer steil is.

.
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Zoals reeds werd vermeld, hebben deze kaarten betrekking op de stijghoogten van het grondwater in het gehele Pleistocene zandpakket beneden
ca 3 tot 4 m onder maaiveld.
Het aantal peilputten dat voor de vervaardiging van de kaarten ter beschikking staat, is, in verhouding tot het aantal landbouwbuizen in
bijlage 6, uiterst gering. Voor het grootste gedeelte van Twente bleek het
zelfs niet mogelijk isohypsen te tekenen. Waar in het overige deel van het
gebied werd getwijfeld over de juiste richting van de isohypsen, werden de
lijnen onderbroken weergegeven.
Zowel bijlage 7 als bijlage 8 laat zien, dat ook in het diepere
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Een uitzondering hierop vormt ook nu het gebied a.an de oostelijke zijde van
de stuwheuvels in Midden-Overijssel tot even ten noorden van het Overijssels
Kanaal.
In het oosten van Twente kon de waterscheiding in het diepere Pleistocene
pakket door het ontbreken van isohypsen niet worden aangetoond. Aangezien
uit de geologische opbouw van het Twentse gebied is gebleken, dat het
Pleistocene pakket hier zeer dun is ontwikkeld, mag worden aangenomen dat
het stroombeeld van het diepe grondwater vrijwel overeenkomt met dat van het
bovenste deel van de dunne Pleistocene zandlaag.
Langs de grenzen van Overijssel vindt op sommige plaatsen nog een toeof afstroming van diep grondwater plaats. Ten westen van Coevorden vindt
toestromin~ plaats vanuit het hogere Drentse landschap naar het zandgebied
ten noorden van de Vecht (bijlage 8). In het zuiden vindt toestroming plaats
uit het hoge gebied tussen Haaksbergen en Borculo in de Achterhoek. Het gebied in de IJsseldelta ten westen van Zwolle wordt ondergronds gevoed door
de toestroming van grondwater uit de Veluwe, terwijl de westelijk gerichte
afstroming in N\V-Overijssel ombuigt naar het centrum van de diepgelegen
Noordoostpolder.
Zoals uit de kaarten op de bijlagen 7 en 8 blijkt, wordt het patroon
van de grondwaterstroming in het diepe Pleistocene zandpakk0t in Overijssel
en omgeving praktisch geheel bepaald door de geologische opbouw van het
gebied.
Voor zover de nauwkeurigheid van het getekende isohypsebeeld dat toelaat, blijli't eveneens dat de invloed van de grotere rivieren en beken op het
grondwaterregime in het diepere pakket niet onaanzienlijk is. De hoofdontwateringen draineren meer of minder de bovenste lagen va.n het diepe
Pleistocene zandpakket.
Opvallend is voorts het grotere verhang van de grondwaterstroming in
het gebied van de stuwheuvels. Dit zal vermoedelijk worden veroorzaakt door
de geringere dikte van het grofzandige pakket aan de voet van de heuvels •
•
Ook in het gebied van de Sallandse
Weteringen blijkt het verhang aanvankelijk groot te zijn; in noordwestelijke richting neemt het vervolgens geleidelijk af. Dit is een gevolg van de toeneming van de dikte van het wàtervoerend
pakket boven de glaciale kleien in westelijke richting.
Op de isohypsekaart van 14 oktober 1964 blijkt dat t.g.v. de grondwater. e
onttrekking op de pompstations Goor, Herikerberg, Wierden en Hoge Heksel
!
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verlaging en van de grondwat erstand in het Pleistoce ne pakket zijn opgetrede n.
De invloed van de grondwat eronttrek king op andere plaatsen in het gebied
komt in het algemeen minder duidelijk tot uiting, hetgeen een gevolg zou
kunnen zijn van het ontbreken van voldoend e waarnemi ngspunten . Een duidelijk e
invloed van de grondwat eronttrek king is tenslotte nog waarneem baar in een
gebiedje ten noordwes ten van Bathmen (ca 7 km ten oosten van Deventer ). Het
betreft hier vermoede lijk een geconcen treerde industrië le onttrekki ng. Het
algemene stroombe eld van het diepe grondw~t er in Overijss el is, zoals bl:i.jkt
uit het stroombe eld op bijlage 7, in 10 jaar nagenoeg onverand erd gebleven.
Wel blijkt dat de gemiddeld e stijghoog te van het grond.wat er op bijlage 8
ca 1 meter lager is dan op bijlage 7. Dit verschil kan hier geheel worden
toegeschr even aan klimatolo gische omstandig heden.
Een belangrij ke vraag bij de studie van de hydrolog ie van de provincie
is waar en in welke mate de stijghoog ten van het ondiepe (freatisc he) en
diepe grondwat er in het Pleistoce ne zandpakk et overeenkomen of verschil len.
Belangrij ke verschil len immers duiden op de aanwezi~ heid van min of meer
aaneenge sloten moeilijk- doorlaten de lagen tussen het ondiepe en het diepe
watervoer end: pakket. Deze watersta ndsversc hillen kunnen in beginsel worden
gevonden door vergelijk ing van de isohypse kaarten op de bijlagen 6 en 7. Om
deze reden werd voor de kaarten dezelfde datum gekozen: 14 oktober 1954.
T.g.v. een veel geringer aantal waarnemi ngspunten is het stroombe eld
van het diepe grondwat er op bijlage 1 veel minder gedetaill eerd dan het
stroombe eld van het ondiepe grondwat er op bijlage 6. Het gevolg hiervan is
dat een vergelijk ing van de beide stroomve lden slechts zeer globaal kan geschieden .
Uit de vergelijk ing blijkt nu, dat in het gehele gebied in het algemeen
de verschill en tussen de stijghoog ten van het grondwat er in het diepe en in
het ondiepe pakket zeer gering zijn of zelfs geheel ontbreken . Slechts
plaatsel ijk zullen, op grond van de aanwezig heid van lokale sterk weerstan dbiedende lagen zoals keileem- en kleilagen , stijghoog teversch illen aanwezig
zijn. Dit geldt met name voor enkele van de glaciaal gestuwde heuvelge bieden.
Een voorbeeld hiervan is het gebied in de omgevin8 van de pompstat ions
"Wierden" en "Hoge Heksel". Vermoed elijk geldt het ook voor het gestuwde
gebied van de H~ikerbe rg. Ook in het gebied ten oosten van Vecht tot de
Nederlan ds-Duitse grens is te verwacht en"dat plaatsel ijk stijghoo gteversohill en, mogelijk van enigszins geringere grootte, aanwezig zullen zijn;
nauwkeur ige gegevens betreffen de de stijghoog te van het diepe grondwat er
ontbreken hier echter. Aanzienl ijke stijghoog teversoh illen blijken uiteraard
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Overijssel. Eveneens in het gebied ten noorden van de Vecht lijken op grond
van de isohypsekaarten potentiaalverschillen te bestaan. In dit gebied is
echter geen enkel waarnemingspunt aanwezig, zodat het isobypsebeeld hier
discutabel is en het potentiaalverschil wellicht niet reëel.
Volstaan dient thans te worden met vorenstaande constateringen. Slechts
een gedetailleerd geo-hydrologisch onderzoek zal in de toekomst kunnen aantonen op welke plaatsen in Overijssel weerstand biedende lagen in de ondergrond voorkomen. In het algemeen echter kan gesteld worden dat in regionaal
opzicht geen weerstand biedende lagen aanwezig zijn. Daardoor zullen bij
6-rondwa ter.vinning uit het diepe pakket de daardoor veroorzaakte verlagingen
van de stijghoogte van het diepe grondwater zich in gelijke mate voortzetten
in het bovenste grondwater
Op 3rond van de huidige kennis van de geologische opbouw van Twente,
waarbij is gebleken dat het Pleistocene zandpakket daar in het algemeen
zeer dun is, werd voor het vervolg van deze studie aangenomen dat het gr~ndwaterregime in dat gebied goeddeels overeenkomt met het getekende op
bijlage 6.
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KWALI'l'EIT V.All HET GRONDWATER.

In het kader van het voorlopig onderzoek kan dit aspect van het grondwater slechts globaal worden behandeld. De beschouwi~.g heeft voorts alleen
betrekking op de kwaliteit van het grondwater in de grovere, voor de grondwaterwinning in aanmerking komende, watervoerende zandpakketten van het
Pleistoceen. De gegevens zijn afkomstig van een groot aantal chemische analysen (oa 120) uit talrijke boringen.
Bij de beschouwing van de kwaliteit van het grondwater op diverse
plaatsen in Overijssel werd weder een onderscheid gemaakt tussen de drie in
hoofdstuk IV.3. genoemde gebieden, waarin de dikten van de éTOVere
Pleistocene zandpakketen resp. 0-25 m, 25-50 men meer dan 50 m bedragen.
Dat van deze indeling gebruik wordt gemaakt, houdt geenszins in dat er een
verband zou bestaan tussen de dikte van de grovere watervoerende pakketten
en de samenstelling van het daarin voorkomende grondwater; de indeling in

drieën werè. slechts aangehouden ter wille van de overzichtelijkheid.
Aangezien het voorshands om een globaal beeld van de kwaliteit van het
grondwater gaat, zijn slechts vier va.n de belangrijks·te chemische hoedanigheden in de beschouwing betrokken, nl. het chloride-, het ijzer- en het
ammoniakgehalte en de hardheid. Teneinde tot een zekere in&eling van het
water met het oog op zijn bruikbaarheid voor de drink:watervoorziening te
komen, is voor elk van deze vier hoedanigheden een verdeling in drie klassen
aangenomen (zie tabel 2). Het aantal malen dat nu van de onderzochte analyses·
een bepaalde hoedanigheid binnen een gegeven klasse viel, werd omgerekend
'

,

in percenten van het totale aantal bepalingen van de hoedanigheid in kwestie.
Deze werkvvijze werd voor elk van de drie onderscheiden gebieden uitgevoerd.
De resultaten ervan. zijn in •tabel 2 weer 0 f;geven.

Uit de tabel mag voorlopig geconcludeerd worden dat de kwaliteit van
het grondwater in het middelste gebied het beste is. Voorts blijkt dat het
ohloridegehalte van het grondwater in de gebieden met dikten van kleiner
dan 50 m doorgaans zeer laag is. In het westelijke deel van Overijssel
daarentegen blijkt plaatselijk, met name in het IJsseldal en langs de westrand van . de kop van Overijssel, brak grondwater in de diepere ondergrond

voor te komen. De aanwezigheid van de mariene Oud-Pleistocene afzettingen
(Ioenien) aan de basis van het Pleistocene zandpakket en de mariene inbraken
uit geologisch jongere perioden zullen hoogstwaarschijnlijk de kwaliteit van
het grondwater in het westelijke randgebied van Overijssel hebben beïnvloed.
In hoofdstuk X zal nog nader worden ingegaan op dit voorkomen van brak grondwater.

)

\,)

tabel 2
Ft• -t-wwl ---d"k_t____
h--t-,

o aa.
aantal

e van e
watervoerend

analyses

pakke~

1

-~~Î~;;~;Îte
mg/l

--- -----<

~

_:~~0

---~:~;;;i;;---- ----~~~~;;~~;--- ----~;~e~~-,
m /l
mg/l
°J)
g
-- ---- ---~-...- ------,--------~ ------ --~:-~-~
<_~:~ o:~:~ :-~- < o::~~:~:,5 :..::~ -~~~~~-~~
l

__,

..:.:~~

~-----~=~~~
!:. _2~-~ __:__
_.'.~~--=-i-~~ ~~
-~1:~.
r'94
i
110
165 ~~~~~1~L~ ~~~E~~~
L_:_:___
40

1 86

25-50 m

1 _ _:__

%

6

%

-

16

~:-~.·-

% 1 42 % 1

63

42

%

30

%1

67

%

1

3

%

32

%

58

%

%

1\)

°'

\

•

- 27 ALGEMENE BESCHOUWING VAN DE WATERBALANS.

VI.

Wil men in een gebied , in kwant itatief opzich t, een indruk krijge n van
geode mogeli jkhede n van grondw aterwin ning, dan dient in het kader van het
eld.
hydrol ogisch onderz oek een waterb alans van het gebied te worden opgest
Deze kan worden uitged rukt in de volgen de vergél ijking .

R - E • N,

( 1)

waarin :

= de

hoevee lheid neersl ag;
verE • de evapo transp iratie, zijnde de som van de evapor atie (de direct e
dampin g) en de transp iratie· ( de verdam ping van de begroe iing);
N = de nuttig e neersl ag, ook wel het neersla g-over schot genoemd.
R

_.,-..,_

Bovens taande vergel ijking (1) is tevens de defini tiever gelijk ing voor
de nuttig e neersl ag.
=----'. "',"'--· De balans vergel ijking voord ~ bovens te overwe gend fijnzan dige deklaa g
(hoofd stuk IV.2.b .) luidt:

=é_~f~ + ,~ t9
,,,,..,"'

N

,

.. ~--·-~

A

B+(-ik D.1.L) 1 + W2 ,

(2)

waarin
e
Qd = de hoevee lheid water uit de neersl ag die in de beschou wde balans period
onderg ronds naar de beken af~troo mt (draina g~deb iet);
in niet geurba niQo • de hoevee lheid water uit de neersl ag die boveng:ro:g._!is
seerde gebied en naar de beken afstroo mt;
niseerd e geb~ed en op
~ 0 = de hoevee lheid water uit de neersl ag die in geurba
verhar de opperv lakken (strate n, daken, enz.) neerva lt en via rioleri ngen
naar de beken afstroo mt;
Q1 • de hoevee lheid grondw ater onttrok ken aan het bovens te pakket t.b.v.
indust rieel en huisho udelijk gebrui k;
ig water aan het
AB ... het versch il tussen de hoevee lheid in de bodem aanwez
begin en die aan het einde van de balans period e;
in de
(-lkD .i.1.) 1 ... het versch il tucsen de onderg rondse in- en afstrom ing
bovens te lagen van de fijnzan dige·d eklaag in het beschouwçle gebied ;
/

te pakket ;
kD = het doorÎaa tvermo gen ván het fijnzan dige bovens
mhet verhan g van de ondiep e grondw aterstro ming langs resp. de instroo
en de uitstro omzijd e va.n het beschou wde gebied ;
L .,. de lengte van resp. de in- en de uitstro omzijd e;
wegzij gt uit de fijnzan dige deklaa g na.ar
w2 = de hoevee lheid grondw ater die
de dieper gelege n zandla gen.
i

-
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Hoewel het diepere Pleistoc ene pakket door breuken plaatse lijk sterk
gestoor d is, mag worden veronde rsteld dat de aanwezi ge minder goed doorlatende lagen.h ierin slechts van lokale beteken is zijn. Op grond hiervan zal
het gehele Pleistoc ene pakket, gelegen tussen de fijnzand ige deklaag en de
bovenka nt van het Tertiai r, in regiona al opzicht als één watervo erend pakket
worden beschou wd.
De balansv ergelijk ing van dit diepe pakket luidts

(3)
waarinc
~•de hoeveel heid grondwa ter onttrokk en aan het diepe pakket t.b.v.
industr ieel en huishou delijk gebruik ;
r-.ikD.i .1) 2 = het verschi l tussen de ondergr ondse in- en afstrom ing in het
diepe pakket in het beschouw de gebied;
w • de hoeveel heid grond.w ater die wegzijg t uit het diepe pakket naar

3

de hierond er gelegen Tertiai re lagen.
Aangezi en veronde rsteld is, dat de top van de Tertiai re afzettin gen
slecht tot ondoorl atend ia, kan de term w3 in bovenst aande vergeli jking
worden verwaar loosd of gelijk nul worden gesteld .
Voor de gemeten beekafv oer (~) kan tenslot te nog de volgend e vergelijk .ill{i
worden opgeste ld:

(4)
( 5)

~=de gemeten beekafv oer in het beschouw de gebied;
Q = de som van alle grondw aterontt rekking en t.b.v. industr ieel en
g
huishou delijk gebruik .

- 29 Teneinde vergelijk ing 5 beter te verstaan , dient hierover het volgende
te worden opgemerk t.
Het voor huishoud elijk en industrie el gebruik aan de ondergron d onttrokken water Qg zal voor het grootste deel uiteinde lijk weer in de
oppervlak tewateren worden geloosd. Van het huishoud elijk gebruiksw ater mag
zelfs worden aangenomen dat het volledig in de beken terechtko mt. Het kan
daarbij echter voorkomen dat het onttrekki ngsgebie d en het gebied waarop tenslotte het gebruiksw ater wordt geloos4 (het voorzien ingsgebie d) niet samenvallen. Dit aspect van de waterbala ns zal echter per beschouwd gebied nader
worden besproke n. Van het industrie el gebruiksw ater zal slechts een zeer
bering gedeelte het balansge bied verlaten . Gedacht kan_o.a. worden aan verliezen door verdampi ng {koeltore ns). Betrouwb are cijfers betreffen de dit
soort waterver liezen zijn niet bekend. Aangenomen mag echter worden dat
deze hoeveelh eid in het algemeen zeer gering is in verhoudin g tot de totale
Q. Daarom zal in het vervolg worden veronder steld dat de totale hoeveelh eid
-------- . ··--···- . .

.. .

.

.... ,. ................

g
onttrokke n ~industri eel en huishoud elijk gebruiksw ater geheel in de oppervlak te-,
wateren zal ...worden geloosd.

____

Samenvoeging van de vergelijk ingen 2 tot en met 5 levert de volgende
algemene balansve rgelijkin g op:
N = ~+

C-!

kDiL)

+

.A B

( 6')

Met behulp van deze vergelijk ing kan de onbekend e, nl. de nuttige neerslag ,
worden berekend indien de overige termen bekend of te bepalen zijn. In de
volgende hoofdstuk ken zal uiteen worden gezet in hoeverre bovenstaa nde vergelijking bruikbaa r is bij het opstellen van een waterbala ns van een aantal
stroomge bieden in Overijss el. De indeling van deze gebieden is aangegev en op
bijlage 8.

-VII•

RA1'lING VAl~ DE T,WGELIJKE GRONDWATER1!'I1'11ITNG IN GEBIED I

lSallandse Weteringen).

Het eerste gebied waarvoor getracht zal worden in kwantitatief opzicht
een indruk te krijgen van de mogelijke grondwaterwinn ing, is het stroomgebied
van de Sallandse '::eteringen ( oppervlak ca 33.000 ha). Dit is slechts mogelijk
indien niet meer dan één van de posten van de waterbalans onbekend is. Van
het genoemde stroomgebied als geheel zijn echter zowel de beeka:f'voer (~) als
de nuttige neerslag (N) onbekend. Om nu toch een waterbalans van dit gebied
te kunnen opstellen, kan als volgt te werk worden gegaan.
De beekafvoer van een tweetal kleinere substroomgebie den
(de Zandwetering, oppervlak 6730 ha, en de Nieuwe Wetering, oppervlak 17.100 ha)
is wel bekend. Van elk dezer beide gebieden kan dus in principe een waterbalans
worden opgesteld, waarin de nuttige neerslag de sluitpost vormt. De uit deze
balansen af te leiden waarden voor N, of de gemiddelden hiervan, kunnen vervolgens worden gebruikt voor de waterbalans van het grote stroomgebied, waarin
nu alleen de post~ onbekend is.
VolGe~s mededelingen van de Cultuurtechnis che Dienst te Zwolle wordt
echter de afvoer van de Zandwetering gedurende bepaalde perioden van het jaar
belnvloed door toestroming van kwelwater uit de IJssel. Derhalve blijkt alleen
het stroomgebied van de Nieuwe Wetering in aanmerking te komen voor het opstellen van een waterbalans.
!!!~!.:1~-!~.! !!Ë!!~-~-~!-~ E~~~ebi!2;_ !~-~~.1!~!-.! ~!~!!~~
Op bijlage 8 is de begrenzing van dit balansgebied aangegeven. De grenzen
zijn, ter vereenvoudigin g van de berekening van de ondergrondse in- en afstroming, gelegd hetzij langs stroomlijnen van het diepe grondwater (aan de
noord- en de zuidzijde), hetzij langs isohypsen c.q. waterscheiding en van het
diepe grondwaterstro omveld {west- en oostzijde).
Zoals blijkt valt de oostelijke begrenzing nagenoeg samen met de oostelijke grens van het stroomgebied van de Nieuwe Wetering. Langs deze begrenzing
zal dus geen water boven- of ondergronds het balansgebied binnenstromen.
Verder blijkt dat de overige drie begrenzingen van het balansgebied niet geheel samenvallen met die van het stroomgebied van de Nieuwe ~etering. De ligging van deze drie begrenzingen is echter zo gekozen dat zij zo goed mogelijk
samenvallen met de gemiddelde begrenzing van het stroomgebied. Dit betekent
dat de oppervlakte van het balansgebied praktisch gelijk is aan die van het
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stroomge bied, terwijl tevens de twee gebieden elkaar zoveel mogelijk dienen
te dekken. Zoals op bijlage 8 blijkt, wordt aan deze condities voldaan.
Door de keuze van drie der begrenzin gen van het balansge bied langs
stroomlij nen en watersch eidingen zal slechts langs de westelijk e begrenzin g
uitstromi ng plaatsvind en& bovengron ds via de Nieuwe Wetering (afvoer in
meetpunt D) en ondergron ds in het diepere pakket.
~

Ten aanzien van de verschill ende posten van de waterbala .ns van het beschouwde gebied ka.n het volgende worden opgemerk t.

De afvoer~ ·
De afvoerci jfers van de Nieuwe Wetering , betrekkin g hebbend op meetpunt D te~ westen van Heino, werden verstrek t door de Dienst Waterhuishoudi.Dg
en Waterbew eging van de Rijkswat erstaat in Den Haag. Op bijlage 9 zijn de
maandeli jkse afvoeren tegen de tijd uitgezet ; in kolom 3 van tabel 4 zijn
de jaarlijks e afvoeren over een periode vá.n twaalf jaar en gemeten in meetpunt D va~ de Nieuwe Wetering vermeld. Bij,de besprekin g van de berging sal ~ /
nader worden verklaard , waarom voor de jaarafvoe ren de periode van 1 mei tot}
1 mei is genomen. Een tabellari sch overzich t van de afvoeren komt voor in ·
tabel 3 op blz.32.

De ondergron dse afstromin g (-'tkD.i .L).
Blijkens de isohypse kaarten (bijlagen 6, 7 en 8) stroomt aan de westzijde
van het balansge bied zowel in de bovenste fijnere zandlagen als in het diepe
zandpakk et beneden 3 à 4 m onder maaiveld grondwat er af. De afstromin g in het
bovenste pakket is echter verwaarlo osbaar klein in verhoudin g tot die in de
diepere lagen; derhalve kan de term (-~kDiL) 1 , in vergelijk ing 2 gelijk nul
worden gesteld. De hoeveelh eid grondwat er die het balansge bied in westelijk e
richting verlaat, volgt dus uit
(-~kDiL) 2 •. Het doorlaatv ermogen {kD) van
het diepe pakket langs de westelijk e begrenzin g van het balansge bied kan aan
de hand van de resultate n van een aantal pompproeven op enige afstand er
vandaan worden geschat op ten hoogste 2000 m2/dag. Het verhang van de diepe
grondwat erstromin g langs de westelijk e rand van het gebied is bepaald aa.n de
hand van het isohypseb eeld op bijlage 8J het gemiddeld e verhang bedraagt
1 : 2650. Het verhang heeft in de loop van de laatste 12 jaar geen wijziging
van betekeni s ?~!~ga.~~ 1-de jaarlijks e ondergron dse afstromin g kan daarom als
~
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constant worde n&!~
·
De lengte L van de westelijk e be~enzin g bedraagt ca 10 km. De afstromin g
,

.

,)

)

te.bel 3.
D, peilschaal 4 (stroomgeb ied van de SallandseJ Weteringen ), oppervlak 17.100 ha.
Afvoer in mm van de Nieuwe Wetering, meetpunt
•

rj,~:;!,~ -~~:_i-=~-- ~
58,243
1 1953 j 28,404 1
1 1954 1 32,2391
l 1955 1 53,122
l 1956 57,412
l 1957 32,196
79,003
; 1958
1 1959
75,821
i 1960 16,070
68,0351
11961
1962
1. 1963 86,380
o,o b
1964 31,8581
1965 88,305
57,513
1966

·---

---

40,771
55,104
23,6921
41,872
13,762
43,221
44,029
24,688
24,002
68,890
62,712
o,o b
39,495
37,247
74,532

22,780
19,883
38,4561
33,331
51,3041
36,080
37,954
28,211
22,586
55,350
31,845
69,251
31,950
36,750
42,036

~::~
19,578
18,419
12,703
10,647
9,345
7,893
21,104
8,568
54,038
43,466
21,661
27,603
47,004
51,217

~----~-------- ------

a • geen afvoer - beek staat droog
b • geen afvoer - beek dichtgevror en
~

•

~~f:~~~~~:~
1
i:;~11~ :~1 t!6~I ~:!~~ • 1:::!~
r:i:.
2,899 1 2,084
2,175' 1,238
1,3431 3,419
1,275 .
26,133 I
2,6641
3,660
7,560'
4,762 I
3,8311
22,609
20,096
25,1941
18,201 .
56,227
9,5)5

3,333
4,099
3,336
o,879
5,111
0,076
0,439
17,6081
9,360
18,097
11,442
42,695
26,777

I!

_ _
........

44,471 1
19,085
0,1241
6,861
22,745 24,097
2,1161 7,635
12,181 118-,036
O,O a.
0,169
22,964
3,981
40,964
18,262
1,556
3,132
23,624
17,090
1,847
1,533
41,517
72,712

-------

-----

23,4401
0,0931
19,179 I
77,233'
18,237

70,864
1,212
23,299
44,880
37,043

O,O a

O,O a

30,995
31,755
1,611
29,079

49,327
70,441
6,322
44,481
16,160
11,656

o,o

al

21,846

-

-;~;:--~;;;:---

,....__...__

36, 903
46, 433 '1
4, 1 )3
65' 3241
8,216
24,787
34,172
29,167

--------'
55, 826

50 ,006
11 , 688
:;4, 584
27,756
34,988
36,431
39,258
2,142
o,o a
93,204
:J1,640
56, 859 111 , 192
38,214
20,973
33,643
69,311
52,988
29,766
29,564 124,588

________...,_ ----~-~--------

totaal

260,986
151,968
395, 182
21),522
288,220
327,848
~
336,138
156,973
367,607
616,003
325, 667
351, 431
262, 843 .

'
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Gegevens afkomstig van de Rijkswater staat Dienst voor de Waterhuish ouding .

- 33 welke ondergronds het balansgebie d verlaat, bedraagt derhalve ongeveer
2,75.10 6 m3 per jaar of, omgeslagen over de oppervlakte ·van het balansgebie d
(ca 17.000 ha), 16 mm per jaar (zie kolom 4 van tabel 4).
Bergingsve rschil AB.

T.~.v. het plaatselijk blank staan van het maaiveld gPdurende de wintermaanden zullen de dan waargenomen grondwater standen in de landbouwbu izen geen
betrouwbaa r beeld geven van de werkelijk geborgen hoeveelhede n grondwater in
de bovenste grondlagen . Om deze reden werd het balansjaar niet van 1 januari
tot 1 januari gekozen, ma.ar van 1 mei tot 1 mei.
Daar in het algemeen de grondwater standen aan het begin en het einde van
een balansjaar niet gelijk zijn, zal de hoeveelheid in de bodem geborgen
water aan het eind van het jaar verschillen van die aan het begin. Dit ver-·
schil ~B kan op de volgende wijze worden benaderd.
Op bijlage 9 zijn de stijghoogte n van het grondwater in een tweetal
landbouwbu izen en één diepe peilput (358/28) over de jaren 1953 tot en met
1965 weergegeve n. In het westelijke deel van het balansgebie d zijn geen peilbuizen aanwezig waarvan een redelijk aaneengesl oten waarneming speriode bekend
is. Voorshands wordt echter veronderst eld dat de beschikbare buizen niettemin
een redelijk goede weerspieie ling vormen van de gemiddelde fluctuaties van de
grondwater standen binnen het balansgebie d.
Uit de grafieken blijkt nu dat er een goede overeenstem ming bestaat tussen de schommeling en van de grondwater stand in de beide landbouwbu izen en die
in de diepe peilput. De amplituden van de drie krommen zijn praktisch even
groot. De invloed van de berging op de grondwater stand in de bovenste grondlagen zal zich dus vermoedeli jk in dezelfde mate doen gelden op de grondwater stand in de diepere watervoeren de lagen.
Tenslotte blijkt uit de grondwater sta.ndslijne n dat de seizoenflu ctuaties
in het gebied gemiddeld ca 1 m bed.ragenJ slechts in zeer droge zomers met
'
extreem lage grondwater standen zijn de verschillen tussen winter- en zomerstanden 1,50 à 1,75 m. In een aantal zomermaanden in de jaren 1955, 1957,
1959 en 1964 blijkt de grondwater stand zo laag te zijn geweest dat de afvoer
in de beken uiterst geri?l8 was of zelfs geheel ontbrak.
Teneinde nu een indruk te krijgen van de bergingsve rschillen aan het
einde van ieder balansjaar (op 1 mei), zijn de verschillen in de grondwater stand in de beschikbare waarneming sbuizen gemiddeld. Deze gemiddelde grondwaterstand sversohille n worden vervolgens vermenigvu ldigd met de bergingacoëffioien t of het werkzaam poriënvolum e van de grond (hier gesteld op 10 %).

- 34 staan de aldus gevonden bedragen per balanajaar
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In kolQm 5 van tabel
verrne l d.
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Nadat alle termen aan de rechterzijde van de balansvergelijking (6)
zijn bepaald, kan voor elk van de beschouwde 12 jaren de nuttige neersla.€'
worden berekend. Het resultaat hiervan is in kolom 6 van tabel 4 weergegeven. Alle posten van de balans zijn uitgedrukt in mm per jaar over het
·
oppervlak van het balansgebied.

' :0

4

tabel

~;

_:r ~

t,P,,lJ

"--

;.e,.,

4

Waterbalans stroomgebied Nieuwe Wetering (opp.17100 ha).

2_T_ 3 , --4
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,------ 1.• - -

r:-:-::-----+-+-t--perio en

I

1

1

"'b .

l 633 l 1~2

. 1.6

f 1.5"19S4-1.5.1955 l 927 423

'--16

, 1.5.1953-1.5.1954

11.5.1955-1.5.1956, 678 2081
11. 5 • 19 56-1. 5. 19 57 1830 2 76 1
l1.5.1957.... 1.5.195als1of316
1
11.5.1958-1.5.1959 f 8291 317.
1sf
1 1.5.1959-1.5.1960141
1.5.1960-1.5.1961 1995 5431
1.5.1961-1.5.1962 916 I 5941

l

l

16
16

16
16.
16

16
16

Il 1.s.1962-1. 5.1963 591 l 192 1 16
697139111
1.5.1964-1.5.1965 i 4 9 341 I•

11.5.1963-1.5.1964
1

1

. '
~'

767
~;~~~~-over 12 Jaar
l

•

1 g

-

-==· -----
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1

.,.,_.

16

16

1

1

1

o

~

t>

1 --~I 497 1f 680- 1 _:__ 422

- 221 ~36

f

392

f

5 f 229 f 449 1 6501·
1- 1 1 I 2 75 1 555 1 590
f +41l43)l437f650•
2613011 522 l 617
f-47 1 471424 787
1 + 31, 5901 405 600
1 0 6101 306 610

403

1

36 5
403
382
487
372
379

1 + 16 l 224 I 3731590

365

1

l-43,36413331628
1 1
1
1
1 + 52 f 409 I 340 1 690

389

1

1

+ 101 449 f 4781632

1+

1-

1

1

1
1
1

1
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;;~-16-r--:n ~.r42~;-~.- ;--.--1

,

_._.,.r...___. . , _ , _ _ _ _

-

L

\J 1·

1
""

_, _

...,·'./.
1
.J
-_....1_,
___ ..1..-_______
.c

- - -

De in kolom 2 vermelde neerslagcijfers zijn de gemiddelden van de jaartotalen gemeten in de K~N.M.I. neerslagstations te Hellendoorn, Heino en
Deventer.
Ten aanzien van de gevonden waarden van de nuttige neerslag (kolom 6)
dient het volgende te worden opgemerkt. Bij de berekening van Nis, zoals ook
blijkt uit de balansvergelijking (6), geen'rekening gehouden met de extra
hoeveelhelien water welke anders dan door de neerslag in het balansgebied zijn
ingevoerd. Het is nl. bekend, dat pomps.tations bui ten het balansgebied ten

25 dele ook binnen het balansgebied water leveren. Met na.me wordt Raalte met

Holten" van
de N.V. Waterleidingmaatschappij "Overijssel", gelegen ten oosten van het
balansgebied. Volgens schattingen va.n de W.M.O. gaat het bier echter om zeer
geringe hoeveelheáen. De beide genoemde pompstations werden voorts eerst in
resp. 1954 en 1957 in gebruik genomen, zodat gemiddeld over de beschouwde
12 ja.ren de geringe leveringen aan Raalte met omgeving van weinig invloed
zullen zijn op het hiervoren berekende gemiddelde van de nuttige neerslag.
Men zou kunnen rekenen op bijv. gemiddeld 5 mm/jaar. Dit betekent dat het
gemiddelde in kolom 6 iets kleiner zou moeten zijn, nl. 335 mm.
omgevirl8 van water voorzien door de pompstations "Nijverdal" en

11

Met behulp van vergelijking (1) in hoofdstuk VI kan nu uit de waarden
van Ren N voor elk balansjaar de verd.ampill8 E worden berekend (zie kolom
van tabel

7

4) • De gemiddelde verdamping over 12 j1::.ren bedraagt 427 mm per

jaar.
'fär toetsing van. deze verdampingscijfers is het wenselijk ze te verge-

lijken met de waarden van de potentiële verdamping, bepaald met de methode
van PENM.AN. Volgens deze methode kan de potentiële evapotranspiratie (Ep ),
d.i. de verdamping die zou optreden indien de vegetatie optimaal van water
wordt voorzien, worden berekend door uit te gaan van de verdamping van een
vrij wateroppervlak (E 0 ). De relatie tussen beide grootheden wordt weergegeven door de vergelijking
Ep

=

f EO

(7)

De factor fis een correctiecijfer welke door Penman op 0,75 wordt gesteld,
als gemiddèlde over een jaar.
Volgens MAKKINK~ moet hieraan echter nog een extra reductiefactor worden
toegevoegd, welke afhankelijk is van de aard van de begroeiing. De werkelijke
potentiële verdamping bedraagt volgens Makkink.

0,75 :x: E0 '
o,87 :x: 0,75 :x: E 0 ,
voor loofhout
VOOl' heide
0,9 :x 0,75 :x: Eo'
voor kale zandgrond
0,4 :x: 0,75 x Eo en
voor bouw- en grasland o,8 x 0,75 .x Eo •

voor naaldhout

H

1

x

Zie Versl. en Med. Commissie F.,ydrologisoh Onderzoek T.N.O., no•s

4 en 5.
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Volgens de gekleurde topografische kaart van het gebied bestaat het
oppervlak voor ca 83 %uit bouw- en grasland, voor ca 14 %uit loof- en
naaldhout en voor ca 3 %uit heidegrond. Op grond van deze verdeling kan
de gemiddelde bebTOeiingsfa ctor op 0,824 worden gesteld. De factor f wordt
dan o,824 x 0,75, afgerond 0,62.
In kolom 8 V3.n tabel 4 staat per ba.lansjaar de E0 vermeld, zijnde het

--

gemiddelde van de waarnemingen in de K.N.M.I.-waarn emingsstations te
Winterswijk, Witteveen en Dedemsvaart. In kolom 9 is de hieruit berekende
potentiële verdamping vermeld. Volgens vorengenoemde methode bedraagt de gemiddelde verdamping (EP) 400 rnm per jaar en volgens de wat.erbala.ns 427 mm
per jaar. Gezien de onnauwkeurighe den van de diverse posten in de beide berekeningsmetho den i:::i het .cesul taat ervan niet onbevred.it«end. Beschouwt men
echter _de verdampingsci jfers van de afzonderlijke balansjaren, dan blijkt
de overeenstemmin g veel uinder fraai te zijn. Het valt daarbij op, dat in
de eerste 8 balansjaren, met uitzondering van het ja.ar 1959-1960, de waarden

•

berekend met de waterbalans groter zijn dan volgens de methode "Penman-Makkink,
terwijl in de ja.ren na 1961 de waarden in kolom 7 i.h.a. kleiner zijn.
Voorts blijkt dat in he·t droge balansjaar 1959-1960 de waarde in kolom 9 groter is dan die in kolom 7.
Een verklaring voor de optredende verschillen in de eerste 8 balansjaren
zal vermoedelijk zijn gelegen in het feit dat in de berekeningsmet hode van
Pemna.n-Makkink geen rekening is gehouden met de invloed van de stand van het
grondwater op de verdamping. In het droge jaar 1959-1960 zal t.g.v. de opgetreden la.ge grondwaterstan den de werkelijke verdamping uiteraard veel minder
zijn geweest dan de potentiële. In de overwegend natte jaren daarentegen zal,
t.g.v. zeer hoge grondwaterstan den (drassige gronden), de verdamping plaatselijk zelfs groter zijn geweest dan de berekende volgens de methode

Penman-Makkink.
Voor de laatste vier balansjaren gaat bovenstaande redenatie niet op.
Geen van de jaren is uitzonderlijk droog geweest. Als mogelijke verklaring
zou kunnen gelden, dat t.g.v. de diverse waterhuishoudk undige veranderingen
de beeka:f'voeren zijn toegenomen, zonder dat dit in de afvoercijfers tot
uiting komt. De uit de balans bepaalde,waard e van de nuttige neerslag'is dan
eveneens groter geworden dan zij in werkelijkheid zal zijn. Aangezien
E = R - N, zal dus de verdamping schijnbaar kleiner zijn dan in werkelijkheid.
-..a;.;.:.;:wu. Zoals blijkt uit bovenstaande beschouwingen., zouden de cijfers in de
verschillende kolommen van tabel 4 om diverse redenen nog moeten worden gecorrigeerd. Niettemin vormt de gemiddelde waarde van N (kolom 7) een redelijke

- 37 -

basis bij de verdere beschou wing van het grotere balansg ebied in het stroomgebied van de Salland se Weterin gen.

VII.1.2 . Wate~! !~-!fill .~~!l:2 2!6!bie !_!!~_. 9;!..~!! landse ~~te!!!! Sen.
De begrenz ing van dit balansg ebied (opp. ca·30.00 0 ha) is eveneen s op
bijlage 8 aangege ven. Dij de bepalin g van de begrenz ingen gelden dezelfd e
overweg ingen als besprok en bij het kleine balansg ebied.
Zoals blijkt valt oa de helft van het stroomg ebied van de Za.udwe tering
binnen het balansg ebied, terwijl het stroomg ebied van de Nieuwe Weterin g er
grotend eels binnen ligt. Hiertus sen ligt een deel van het stroomg ebied van
de Soest Weterin g, waarvan geen afvoer bekend is. De afvoer van de bovenlo op
van de Soest Weterin g vindt plaats op het zijkana al Devente r-Lemel erveld. De
post beekafv oer ~ op de balans is dus onbeken d. Een redelij k goede indl.'U.k.
hiervan kan echter als volgt worden verkreg en.
: De gemidde lde nuttige neersla g (R) in het balansg ebied wordt gelijk genomen aan die in het hiervoo r besprok en g~bied van de Nieuwe Weterin g, dus
N = 335 rmn/jaar . Voorts is het redelij k te veronde rs·tellen dat het berging s..
verschi l (AB) over een g:root aantal jaren gelijk nul is; dus AB • o.
~:Onderé:,TOndse afstrom ing uit het bala~~~~·bië,i"(=îi'fü.:C) vindt in werle- •

---- ---- -- ---·--·-··-----------.....;;;.

lijke richtin g plaats over een front van ca 25 km. Het gemidde lde verhang
van de grondwa terstrom ing hierlan gs bedraag t volgens het isohyps ebeeld op
14 oktober 1964 ca 1 : 22,50. Het gemidde lde doorlaat vermoge n van het diepe
watervo erende pakket kan op grond van gegeven s van pompproeven geschat •orden
op 2200 m2 /dag. De ondergr ondse afstrom ing, omgerek end over het oppervl ak van
het balansg ebied, bedraag t dan 30 mm per jaar. Uit de balanev ergelijk ing volgt
dan voor de gemidde lde jaarafv oer van de beken 305 mm(~= 305 mm).
Evenals dat het geval was voor het gebied van de Nieuwe Weterin g moet er
ook bij het onderha viee balansg ebied rekenin g mee worden gehoude n dat wateraanvoer , aan te duiden als~ plaatsv indt door buiten het balansg ebied gelegen pompst ations.B lijken~ opgave hieromt rent door de W.M.O., moet globaal
gereken d worden op een aanvoer geduren de de laatste jaren van gemidde ld 5 ma
per jaar. De hierbov en gevonde n waarde van~ moet daarom gecorri geerd worden
tot 305 + 5 • 310 mm/jaar .
Zoals in hoofdst uk VI is vermeld , luidt balansv ergelijk ing (5)
gebied nog de
~ = Qg + Qd + Q0 + Q_,, 0 • Hieraan dient voor het beschouw de
term ~in het rechter lid van de vergeli jking te worden toegevo egd. Ten aanzien van de overige vier termen aan de rechter zijde van de ve.rgeli jking kan

..
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het volgende worden opgemerkt.
Aangezien in het balansgebied geen grote steden voorkomen, kan de
post ~o worden verwaarloosd. Voorts mag worden aangenomen dat de hoeveelheid water uit de neerslag die bovengronds rechtstreeks naar de beken afstroomt, zeer klein is in verhouding tot de totale~; de post Q0 zal dus
verder buiten beschouwing worden gelaten. De totale onttrekking binnen het
kan volgens
'balansgebied t.b.v. industrieel en huishoudelijk gebruik (Q)
g
opgaaf van de W.M.O. 6 emiddeld op maximaal 10 mm per ja.ar worden gesteld.
Voor het balansgebied geldt nu voor een klimatologisch gemiddeld jaar
de volgende balans.
Uit:

Ins

Beekafvoer ~, zijnde:

Gemiddelde nuttige
lleerslng .N

335 mm/jaar

opgepompt grondwater Qg
,.

10 mm/jaar.

·--;.~:...;

geïmporteerd water Q.l.W

Geïmporteerd water
Qiw

-~ - . -

5 mm/jaar

5 mm/jaar
drainagedebiet Qd

295 mm/jaar

•

Ondergrondse afstroming
(-%kDiL)

30 mm/jaar

--------------------------------------------~------------------~--------Totaal

340 mm/jaar

340 mm/jaar

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat zowel de grondwateronttrekking Qg
als de ondergrondse afstroming(-t kDiL) slechts een gering deel vormt van
de totale hoeveelheid grondwater die door de bovenste grondlagen naar de beken
afstroomt, Qd. Voorts volgt hieruit dat een vergroting van Qg ten koste zal
moeten gaan van Qd.
De maximaal toelaatbare uitbreiding van de grondwaterwinning kan nog
niet direct uit bovenstaande balans worden afgelezen; zij is afhankelijk van
velerlei factoren, zoals de spreiding van de water.vinplaatsen, de dikte van

f

de watervoerende lagen en de invloed van de winning op de stand van het grond
~ water in de bovenste grondlagen. In de volgende§§ zal hierop nader worden

f,

'

ingegaan.
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Een van de limiterende factoren t.a.v. de uitbreidingsmogelijkh eden
van de waterwinning is de door deze uitbreiding veroorzaakte verlaging van
de grondwaterstand in de bovenste grondlagen. Een indruk van de orde van
grootte hiervan kan op de volgende wijze worden verkregen. Op bijlage 6 zijn
de iiobypsen van het ondiepe grondwater voor 14 oktober 1954 getekend. Zij
geven een beeld van de drainerende werking van de beken, die plaatselijk
sterk en plaatselijk minder duidelijk aanwezig is. De mate van opbolling
•
van de grondwaterstand tussen de beken is, behalve van de d001·latendheid
van dJ ondergrond en de afstand tussen de beken, afhankelijk van de hoeveelheid door de bodem nnar de beken stromend water. Bij een grotere afstroming
(b.v. in de winterr;1aande.n) behoort, bij overigens dezelfde omstandigheden,
een grotere opbolling van de ~rondwaterstand. De grootste verschillen tussen
winter- en zomergrondwaterstande n zullen dus worden aangetroffen in het
midden van de afstand tussen twee bek.en. Vlak bij de beken zullen de fluctuaties het geringst zijn.
De t:;roridwateronttrekking aan het diepe pakket zal de stijghoogte van
het grondwater in deze formatie verlagen (Nabij het oentrum van de waterwinning is deze verla 5ing uiteraard het grootst en zij neemt af naarmate de
afstand tot dit centrum groter wordt). Als gevolg daarvan za.1 ook het ondiepe
gTondwater dalen, hoewel deze daling als gevolg van eventueel aanwezige
minder doorlatende afzettingen in de bovenste grondlagen in het algemeen
geringer of zelfs veel geringer zal zijn dan die in het diepe pakket. Door
de daling van het bovenste grondwater zal de afstroming van dit water naar de
beken verminderen. Daar nu, zoals in voorgaande§ werd geconcludeerd, een
uitbreiding van de grondwaterwinning Q volledig ten koste gaat van de afg

stroming van grondwater naar de beken, Qd, moet de vermindering van Qd gelijk
zijn aan de toeneming van Q.
g
Nu bestaat er een zeker verband tussen de hoeveelheid naar de bfk•n af'
in het stroomgebiedJ bij een hogere
stromend grondwater en de g?ondwaterstand
grondwaterstand stroomt meer water naar de beken dan bij een lage stand. Van dit verband kan gebruik worden gemaakt om de als gevolg van de grondwaterwinning te verwachten verlagingen van de bovenste grondwaterstand te leren
kermen. Dit verband kan op de volgende wijze worden gevonden.
Op bijlage 9 zijn met de maandafvoeren van de Zandwetering en de
Nieuwe WetEring de stijghoogten van het grondwater in twee min of meer willekeurig gekozen landbouwbuizen uitgezet tegen de tijd voor de jaren 1953 tot
en met 1965. De ligging van deze landbouwbu.ize~, 339/l-28a en 358/1-23, is

· · · · ~
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aangegeven op bijlage 6. Zoals nu blijkt, bestaat er een correlatie tussen
de afvoer en de grondwaterstand. Om deze correlatie zo goed mogelijk te bepalen, dient de invloed van de berging van grondwater in de bodem bij stijgende of dalende grondwaterstand te worden geëlimineerd. Hiertoe zijn met
behulp van de getekende stijghoogtelijnen op bijlage 9 perioden opgezocht
waarin de fluctuaties van de grondwaterstand zo klein mogelijk waren en
waarin tevens de stijghoogte van het grondwater aan het begin en einde van
een periode gelijk of nagenoeg gelijk waren. Voor elk van deze perioden werd
vervolgens de hierbij behorende gemiddelde afvoer van de beek bepaald. Op
bijlage 9 is voor de landbouwbuis 339/l-28a en de afvoer van de Nieuwe
Wetering deze werkwijze uitgebeeld. Op bijlage 10 zijn vervolgens de gemiddelde waarden van de grondwaterstand en de afvoer voor elk van de perioden
lineair tegen elkaar uitgezet. Dezelfde werkwijze is toegepast voor peilbuis
358/1-23.
Uit bijlage 10 blijkt dat bij niet te hoge en niet te lage grondwaterstanden er tussen de gemeten afvoer en de grondwaterstand een min of meer
rechtlijnig verband bestaat.
Bij lage standen van meer dan ca 1 m beneden maaiveld blijkt de gemeten
afvoer iets groter te zijn dan op grond van het rechtlijnige verband mocht
worden verwacht. De verklaring hiervan is dat deze minimumafvoer grotendeels
bestaat uit lozing van industrieel en huishoudelijk gebruikswater (Q + Q•. is
g
~w
oa 15 mm/jaar~.
Het resterende kleinste gedeelte van deze afvoer kan als volgt worden
verklaard.
In verschillende delen van het stroomgebied zal t.g.v. de lage grond.waterstanden in het ondiepe zandpakket de afstroming naar de beken zijn opgehouden. In andere delen van het gebied, bijv. waar de beken dieper in het
landschap zijn ingesneden, zal de afstroming van ondiep grondwater naar de
beken nog voortgaan. In de beken aan de benedenstroomse zijde van het balansgebied zal dus nog een zekere beekafvoer, afkomstig uit grondwatexafstroming
worden waargenomen. He·t verband tussen beekafvoer en grondwaterstand is nu
echter niet meer rechtlijnig. Het bovenste, gestippelde gedeelte van de
lijnen op bijlage 10 heeft betrekking op de optredende topafvoeren bij hoge
grondwaterstanden gedurende de winterperioden. Dit gedeelte van de grafiek
loopt zeer steil. De verklaring hiervan is, dat in deze perioden de ondergrond praktisch tot aan maaiveld met water verzadigd is (zie bijv. de
perioden 1, 10 en 12 op bijlage 9); zelfs zullen gedeelten van het terrein
blank hebben gestaan. Ook bij nog grotere regenval en dus nog grotere beek-
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afvoer zou de grondwaterstan d niet verder hebben kunnen stijgen. Men mag
daarbij aannemen dat een niet onbelangrijk deel van de gemeten a:f'voer in
deze winterperioden rechtstreeks over het oppervlak naar de beken is afgevloeid. De orde van grootte van de hoeveelheid water welke op deze wijze
aan de natuurlijke beekaf'voer is toegevoegd, kan aan de hand van het verschil tussen de getrokken en gestippelde lijn op degra:!1eken van bijlage 10
worden bepaald.
De hiervoor beschreven grafieken kunnen nu worden gebruikt voor de bepaling va.n de te verwachten daling van de grondwaterstan d bij een gegeven
grondwaterontt rekking. Daarbij dient voorshands te worden aangenomen dat de
grondwaterwinn ing plaatsvindt als een gelijkmatig over het gebied verdeelde
onttrekking. Hoe meer de wateronttrekki ng plaatsvindt beneden een minder doorlatende laag, hoe meer de invloed van deze winning op de stand van het
bovenste grondwater gespreid zal zijn en hoe meer de situatie van een gelijkmatig verdeelde onttrekking benaderd wordt.
Zoals hiervoor wordt uiteengezet, zal een zekere uitbreiding van de
grondwaterontt rekking dQg tot gevolg hebben dat de afstroming van grondwater
naar de beken met een gelijke hoeveelheid .ö.Qd zal verminderen. Volgens het
verband op bijlage 10 blijkt nu dat een vermindering van de beekaf'voer met
bijv. 5 mm/maand een gevolc zal zijn van een daling van de grondwaterstan d in
de beide landbouwbuizen van 8 à 9 om. Deze verlaging is dus een gevolg van een
grondwaterontt rekking van eveneens 5 mm/maand. Hierbij dient te worden opgemerkt dat men ter plaatse van andere landbouwbuizen waarschijnlijk andere verlagingen zou hebben gevonden. Een landbouwbuis op een punt juist halverwege
tussen twee beken gelegen (dus op het hoogste punt van de opbolling van het
freatisoh vlak) zal in de regel een grotere verlaging laten zien dan een buis
vlak bij een beek.
In perioden met zeer lage grondwaterstan den zal de grondwaterwinn ing
niet meer uit een vermindering van de afstroming naar de beken plaatsvinden,
maar ten koste van de berging. In de voorgaande paragraaf is voor de berekening van de berging uitgegaan van een poriënvolume van de grond van 10 %.
Dit betekent dat een gelijkmatig over het gebied verdeelde winning van
5 mm/maand een gelijkmatige daling veroormaakt van 5 cm per maand. De beide
op bijlage 10 genoemde landbouwbuizen liggen in het stroomgebied van de
Nieuwe Wetering. In het balansgebied van de Sallandse Weteringen bleken geen
andere landbouwbuizen te liggen, waarvan de waarnemin&en zo la1,gdurig en vol-

.)
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ledig aanwezig waren. Het is daardoor niet mogelijk reeds nu tot een voldoend
volledige indruk te komen omtrent de bij een bepaalde toeneming van de grondwaterwin ning in dit gebied te verwachte n verlaging van de grondwat erstand.
Daarom zal voorshand s veronder steld worden dat het verband op bijlage 10 tussen de verlaging van de grondwat erstand en de grondwat eronttrek king min of
meer represen tatief is voor hèt gehele stroom.;e bied van de Sallandse
ir.!etering en.

Y!!:.J~~~ 2!~~!~-~ ~~!:!!~~ ~~-~~~-~ ~Ebare ~~!~~!!~~~!L~~2~~!!~E.!.
Na de voorgaand e besohouw ing rijst de vraag welke hoeveelhe den grondwat er
in het Sallandse gebied in de toekomst kunnen worden gewonnen en wat hiervan
de gevolgen zullen zijn o:p de grondwat erstand. Daar dezerzijd s geen uitspraak
kan worden gedaan inzake d.e uit landbouwk und.ig oogpunt toelaatba re verlaging en
van de grondwat erstand - dit dient aan landbouw deskundig en te wo1·den overgelaten - zal in de hier volgende beschouw ingen worden gewerkt met een op
andere gronden aangenom en maximaal mogelijke onttrekki ng. Indien naderhand
zou blijken dat de daarbij te verwacht en verlaging van de grondwat erstand
landbouw kundig of landscha ppelijk niet aanvaard baar is of, omgekeer d, nog
mag worden overschre den, dienen de aansenome n cijfers van de maxima.al mogelijke onttrekki ng dienovere enkomsti g te worden herzien.
Als criterium voor de bepaling van de mogelijke grondwat erwinning in
balansge bied I zullen nu de gemeten minimuma fvoeren vn.n de beken gedurende
de zomermaanden worèen genomen. Immers, zeer kleine afvoeren gaan gepaard met
zeer lage é.,TOndwa tersta.nden . De gevolgen vc.n de crondwa terv,innin g voor landbouw en landschap zullen dus in perioden met lage gro.:.1.dwaterstanden het duidelijkst tot uiting komen. Daarbij zij echter opgemerk t àat in droge zomers de
grondwat erstand vaak van nature al zo laag is dat de extra verlaging t.g.v.
de w6ter'.vin ning geen invloed meer heeft.
Het oppervlak van balansge bied I bedraagt 30.000 ha en komt in orde van

grootte overeen met het oppervlak van net stroom6 ebied van de Sallandse
Wetering en. Uit de afvoerci jfers kan word.en berekend , élat de gemiddeld e beekafvoer ov2r de maanden mei, juni, juli en augustus in de periode van 1953 tot
en met 1964 voor de Nieuwe ~'.'etering en de Zandwete ring resp. 10,6 en 13,4 mm
per maand is geweest. Volgens mededelin gen van de Dienst voor de Waterhuishoud ing en \~;'aterbeweging van de Rijkswat erstaat te Den Raag en de
Cultuurte chnische Dienst te Zwolle komen de afvoerco ndities van het stroomgebied van de :neuwe Wetering in 6 rote lijnen overeen met die in de gebieden
waarvan geen afvoerci jfers bekend zijn (Soest Wetering en Oude Wetering ).

- 43 Deze gebiede n, met inbegri p van het stroomg ebied van de Nieuwe Weterin g,
beslaan oa 80 %van het stroom6 ebied van de Salland se Weterin gen. Op grond
hiervan mag worden 6 esteld dat in ca 80 l'o van het gehele stroomg ebied de ,;emiddeld e zomeraf voer over de beschouw de periode eveneen s 10,6 mm per maand
heeft bedrage n. In het overige deel van het gebied (ca 20 %) bedroeg de gemiddeld e zomeraf voer dus ca 13,4 mm per maand. Voor het gehele gebied kan de
gemidde lde zomeraf voer dus op 4 x 10, 6 _:+- 13, 4 = 11 , 2 mm/iiieta.üd worden gesteld ;
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mm/ir.aa.nd. Qg' de totale onttrek king t.b.v. industr ieel en huishoudeli jk gebruik , plus de hoeveélh eid. water welke extra, vanuit het oosten
in het gebied werd ingevoe rd (Qiv) bedrae;e n e;emidde ld over de laatste jaren
4 à 5 miljoen m3/ jaar, dit komt overeen r;:iet ca 1, 2 mm/maand.
Het gemidde lde drainag edebiet ( Qd) geduren de de 2,omermaa.nden bedroeg in de
beschouw de periode dus ca 10 mm/maand • .Aangenomen wordt dat dit bedrag ook
~

= 11,2

geldt voor een klimato loiisch gemidde lde zomerma and.
Er vloeit in een dergeli jke claand dus nog ca 10 mm grondwa ter naar de
beken af. Theoret isch zou de grondwa terwinni n.s dus nog met 10 mm/maand kunnen
toeneme n voordat alle afstrom ing van grondwa ter n&a.r cie beken in een gemiddelde zomerma and zou ophoude n, Volgens bijlage 10 beteken t een grondw aterwinning van 10 mm/maand een dal_ini:. van de grondw aterstan d van ca 0,20 m. Dit
in
is waarsch ijnlijk- hoger dar. landbou wkundig toelaotb ::ar. :Neemt men aan dat
een klimato logisch gemidde lde zomerma and de gror~dw aterstand in het gehele
gebied met gemidde ld 10 cm kan worden verlaag d, dan beteken t dit volgens
bijlage 10, dat de grondwa terwinni ng met ca:, mm per maand of 60 mm per ja.ar
kan worden uitgebr eid.
Voor gebied I (30.000 ha) zou dit een uitbreid ing va .... de winning van
ca. 18 miljoen m3 per jaar beteken en. Er dient echter te worden opgemer kt,
dat zeker niet het gehele gebied in aa1m1erk ing zal komen voor grondw aterexploi to. tie. Hierbij kan gedacht worden aan gebiede n waar om landbouw kundige

redenen een verlagi ng van de grondw aterstan d .üiet toelaatb aar is. Voorts zul,
len er gebiede n kunnen voorkom en, waa.r het om waterwi nningste chnisch e redenen
zoals te geringe dikte van het watervc erend pakket of een zeer slechte kwaliteit van het 6 rondwat er, niet aantrek kelijk is tot trondwa terwinn ing over te
gaan. Er moet dus rekenin g worden eehoude n r.iet het feit, dat om diverse
redenen een deel, b.v. 1/3, van het bebied. niet in aanmerk ing komt voor gronding
waterwir mir"G· Hieruit vol,;t, 0.at voorlop ig d.e rr;aximaa l mo§.elij ke uitbreid
var; de grondwa terwinni ng in [:ebied I zou kunnen worden 6 esteld op
12 miljoen m3 J)er jaar.
De huiC:.ie:e c.:nttrekkin1:., vt.n i_.:rondvn:ter vcor industr iële en huishou delijke
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doeleind.en in het gebied van de Sallandse Weteringen (inclusief de onttrekkingen bij Deventer voor zover deze binnen gebied I liggen), kan voor het
ja.ar 1965 worden geraamd op 4 miljoen m3 • De maximale erondwateronttrekking
in balansgebied I kan dus voorlopig worden geraamd op 16 miljoen m3/jaar~
1

Met betrekking tot de gevolgen van de vergrote grondwaterwinning voor
de stand van het grondwater in het bovenste zandpakket dient nog het volgende
te worden opgemerkt.
De schade aan de landbouw t.g.v. de vergrote grondwaterwinning zal in
het algemeen het grootst zijn in gebieden waar het 6 rondwater zich thans
reeds op een kritieke diepte bevindt. In gebieden waar de gemiddelde zomergrondwaterstand reeds zeer diep ligt (dieper dan de bewortelingsdiepte van
de gewassen), zal een extra verlaging t.g.v. de grondwaterwinning er weinig
toe doen. In zeer natte ,sebieden za.l een verlaging van de grondwaterstand
zelfs nuttig kunnen zijn, vooral i.v.m. de mechanische bewerking van het land.
In het Sallandse gebied blijkt de waterhuishoudkundige toestand van
plaats tot plaa~s te variëren; er zal van landbouwkundige zijde daarom nog
dienen te worden onderzocht waar en in welke mate een verdergaande grondwaterstandsdaling toelaatbaar moet worden geacht.
Ten aanzien van de grootte van de maximale onttrekking per waterwinplaats
z1J er hier op g~wezen, dat in het Sallandse gebied ten zuiden van de Vecht,
behalve op grond van diverse landbouwkundige overwegingen, ook op zuiver
geo-bydrologische gronden vermoedelijk slechts een optimale grondwaterwinning
mogelijk zal zijn, indien ~en gespreide exploitatie zal worden toegepast;
d.w.z. ettelijke waterwinplaatsen met een niet te brote capaciteit.
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VIII.

!W.,UNG VAN DE MOGELIJKE GR011l:'lATERWINl:HNG IN GEBIED II.

Als balansgebied II is het bovenstroomse deel van het stroomgebied van
de Regge gekozen (zie bijlage C). Zowel aan cie westelijke zijde, de
Midden-Overijsselse stuwheuvels, als aan de oostelijke zijde wordt het begrensd door grondwaterscheidingen . De noordelijke begrenzing wordt ten dele
gevormd door een stroomlijn van het diepe grondwater, die zoveel mogelijk de
grens van het beschouwde sub-stroomgebied van de Regge, meetpunt B, volgt.
Ten ooste~ van Almelo volgt de grens de grondwaterscheiding tussen Albergen
en Tubbergen en vervolgens wee·r een stroomlijn (zie ook bijlage 6). De zuidelijke begrenzing van het balansgebied wordt ten dele gevormd door een stroomlijn en ten dele door een lijn evenvJijdig aan de isohypsen, waarlangs in het
laatste geval ondergrondse instroming in balansgebied II plaatsvindt. In de
volgende paragraaf zal hierop nader worden ingegaan. Het oppervlak van het
balansgebied bedraagt ca 60.000 ha, hetgeen overeenkomt met het oppervlak

van het sub-stroomgebied van de• Regge, meetpunt B.

~!!.:..J.~--E~~~!~~!!~._!_6.!!_~~~!!~-.!1:.
Voor het onderhavi~e gebied is vastgesteld dat de ondergrond vanaf het
maaiveld is opgebouwd uit één watervoerend zandpakket van uiteenlopende dikte.
Dit pakket rust op een basis van slechtdoorlatende Tertiaire afzettingen. Er
mag dus worden aangenomen dat er geen grondwater vanuit het beschouwde zandpakket naar de diepere lagen zal wegzijgen. De balansvergelijking van het
Pleistocene zandpakket van gebied II luidt dan als volgt:

(8)
In deze verg9.lijking zijn:
N
Qd

= de
= de

nuttige neerslag;

hoeveelheid water uit de neerslag die ondergronds naar de beken afvloeit (drainagedebiet);

= de totale grondwateronttrekking aan het Pleistocene pakket;
~o = da hoeveelheid waaer uit de neerslag die boven6 ronds naar de

Q

g

vloeit {vo

Qif

=

.6B

=

(-tkDiL)

= vaste

beken af-

oppervlakken);

de b~eveelheid water onttrokken aan kanalen t.b.v. infiltratiedoeleinden
(b.v. op waterwinplaatsen);
het verschil tussen de hoeveelheden water geborgen in de bodem aan het
begin en het einde van een balansperiode;

= de

hoeveelheid water, zijnde het verschil tussen de ondergrondse in-

en afstroming van het beschouwde balansgebied.
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Voor de gemete n beekaf voer ~ van de Regge in het meetpu nt B te Nijver
kan nog de volgen de vergel ijking worden opgest eld.

(9)
In deze vergel ijking zijn:

= de gemete n beekaf voer van het beschou wde balans gebied ;
ont~o = de hoevee lhGid water c!ie als indust rieel proces water blijven d

~

Qiw

=

trokke n (bo) wo ...·dt aan het Twente ka.naal en in het balans gebied wordt
geloos d;
de hoevee lheid grondw ater onttrok ken door waterl eiding bedrijv en buiten
het balans gebied en geïmpo rteerd naar voorzi enings 0ebiede n binnen het

balans gebied (iw = import waterl eiding water) ;
binnen
• de hoevee lheid grondw aiier ·onttro kken door waterl eiding bedrijv en
,Q
ew
het balans gebied en geëxpo rteerd naar voorzi enings gebied en buiten het
balane Gebied (ew = export waterl eiding water) ;
het balans Qeb • de hoevee lheid water onttrok ken aan beken of riviere n binnen
gebied en uitges lagen op kanale n die dit water afvoer en buiten het
balans gebied (eb= export beekw ater).
n
In bovens taande twee vergel ijkinge n zijn de posten N en Qd ~e te bepale
en kwanti onbeke nden. De overig e posten zullen in het volgen de in kwalit atief
tatief opzich t nader worden toegel icht.
(zie
(-JkDi LL• Gelet op de liggin g van de grenze n van het balans gebied
gebied
bijlag e 8), blijkt alleen langs de zuidel ijke begren zing van het balans
instro ter hoogte van de pomps tations "Herik erberg " en te Goor onderg rondse
s in
ming plaats te vinden . Voorts blijkt uit het isobyp sebeel d dat nergen
ondiep e
gebied II onderg rondse afstrom ing plaats vindt; zowel het diepe als
grondw ater draine ert volled ig naar de beken en kanale n.
De orde van groott e van de onderg rondse instrom ing langs de zuidel ijke
de
begren zing kan·al s volgt worden bepaal d. Het gemidd elde verhan g van
segrondw aterstro ming langs de zuidel ijke grens bedraa gt volgen s de isobyp
van 1964 oa 1 : 750; het doorlaa tvermo gen kD van de onderg rond kan

kaart

2
er
worden gestel d op gemidd eld 1300 m /dag; de lengte L van de lijn waarov
de hoevee linstrom ing plaats vindt, bedraa gt 10 km. Voor het jaar 1964 kan dus
n m3 •
heid instrom end grondw ater in gebied II worden geraam d op 6,5 miljoe
n
Omgere kend over het opperv lak van gebied II komt deze hoevee lheid overee

met ca. 11 mm per jaar.
de
Een gedeel te van deze instrom ing zal door de beide pomps tations aan

- 47 bodem worden onttrokken; het resterende gedeelte zal rechtstreeks worden
gedraineerd door de Boven-Regge. Uit het feit dat de ondergrondse instroming
zeer gering is, kan de conclusie w o r ~ ~ n y a : t _ ~ ~ d ~ ~ ~ de
grondwaterwinn
ing in gel:i~-~~.Jl
,;1.ll.e.e.n. mQp;.e.l.ijlç"j,,il__tJ::J..1.Ju;)at.ELYan de drainage
_.,,-;~-- .
=~-~- van grondwater naar de beken. Een raming van de nog winbare hoeveelheden
grondwater is dus slechts mogelijk indien een indruk kan worden gekregen
van de orde van grootte van de grondwaterafst roming naar de beken, d.w.z.
van het drainagedebiet Qd.
~· De enige natuurlijke afvoer van oppervlaktewa ter is die van de Regge.
Het meetpunt (13) van deze afvoer ligt bij Nijverdal aan de noordelijke grens
van het balansgebied. Van de Dienst '.'.'aterhuishoudi ng van cle Rijkswaterstaa t
zijn de maandelijkse afvoercijfers van de Re 6 ge verkre 6 en. De waarnemingsperiode bedraagt 22 jaar, nl. 1943, 1944 en 1946 tot en met 1965. Op
bijla 6 e 11 zijn deze afvoeren grafisch teben de tijd uitcezet voor de jaren
1953 tot en rnet 1;:;65. Een tabellarisch overzicht van alle afvoercijfers van
de Regge,meetpunt B, is gegeven in tabel 5 op blz. 48.

Q. Deze post heeft betrekking op de totale hoeveelheid grondwater onttrokken

~

door de industrieën en waterleidingbe drijven. Gegevens betreffende de
ÜJdustriële onttrekkingen zijn vermeld in een enquête van het Centra.al
Bureau voor de Statistiek ~C.B.S.). Volgens deze enquête bedroeg de totale
industriële onttrekking in gebied II in de jaren 1957 en 1962 resp.

ca 20 en 22 r;iiljoen m3 • Uit recente onderzoekingen in andere provincies is
echter gebleken dat de in het C.B.p.-onderzo ek genoemde bedragen in het alge\
meen te klein zijn, veelal in de o'de van ten minste 50 %, soms zelfs 100 %
of meer. Ilet, lijkt daarom voorshand~ redelijk te veronderstelle n dat de
werkelijke industriële, onttrekking i\n gebied II in de jaren 1957 en 1962
ten minste resp. 30 en 33 miljoen m3 \eeft bedragen.
\
In het vervolg van deze paragraaf\zal de totale grondwaterontt rekking
in gebied II voor het ja.ar 1957 worden '~~bruikt als ba.sis voor de verdere
,,
besohouwingen over de waterbalans. Het is~aarom noodzakelijk ook de grondwateronttrekki ng door de waterleidingbe drijven in bedoeld jaar te kennen.
Rekening houdende met de ligging van sommige waterwinplaats en
(Nijverdal en Wierden) op of diohtbij de grenzen van het balansgebied, kan
voor het jaar 1957 de totale onttrekking door de waierleidingbe drijven worden
gesteld op ca 6 miljoen m3 • In gebied II bedroeg de totale grondwateronttrekking in 1957 dus ten minste 36 miljoen m3 of 60 mm. Neemt men aan dat
de grondwaterwinn ing sinds 1957 voortdw:·end is toegenomen, dan kan voor het

\

/)

)

tabel

5•

.Af'voP.r in mm van de Regge, meetpunt B, peiL;chaal 2 ( oppervla.l~ 60. 600 ha).

-;::;r-j~~--i--;;~;:-i--;;;;;-,--:;;~î-J--;;~--Tj~~---r-;~î~-J-:::;:--i--;~;~:-,--~~::---r-~~;:--,--~;~:--'T'~;:::;:--,
~-~~+.-------"t"--------+-~-----t------- -----.---t-------...L.------- _______ J.. -------+----~--r------..L-------t--------J
. 1943-1 49,219
47,5401 27,998
27,544 :, 26,6771' 25,8471 25,348
24,5621'• 2j,839 I 25,618 26,4601 30,841 1 363-,3 !
1944
56,058 45,7771 35,668
25,701
25.485
25,841, 28,3071 25,671
24,3771 26,638
68,8321 54,7191 443,1 1
1

1945 I
1946
1947
1948
1949
1950
1951
19521
19531
1954
1955
1956
1957
195 8
1959
1960
·1961
11962
1 1963
11964
1965

34,496
0
0
,:I!
0
1
54,572
12,455
11,713 1 11,868
62,543
32,462
24,6171 23,768
31,004 30,744 27,013
25,412
33,661 ·30,416
27,997. 27,0111
35,472
38,040
29,473
23,243
55,502 1 51,720
31,149
29,425
33,5741 30,2951 26,967
28,012
31,546
30,565 28,043
28,899
39,507 . 31,5061 28,156
28,126
38,126
36,398
36,394
27,509
57,985
32,298 1 27, 789
26,940
54,778
28,20.21 28,216
26,189
42,746
22,22al 20,a53 1 19,188
28,106
19,892
12,066
16,610
19,956
20,949
19,619
18,463
38,166
32,710121,186
21,685
28,348
42,900
22,271 117,044
o,o b
o,o bt 46,765 25,474 24,948 18,575
1
22,832127,512
24,232
24,713, 21,442
16,7681
60, 954 26, 876
28,285
40, 286 1 43, 262 t 25, 085

40,755
18,8:;;4
24,835
107,436
30,713
38,758
73,444
64,2061
37,3461
35,036
53,910
62,246
47,735
76,431
67,40'.;
19, 146
59,491
75,016

~~~:~

80,446
153,800 1
15,091 1
73,211
26,7. 85
74,773
43,:>06 t
48,5211
59,541
28,6341
45,1941
30, 149
63,9551
46,974
18,646
20,023 I
58,0941
50,3221

c

20,821 1
17,910
32,385
26,141
28,390
29,795
33,518
28,937
34,030
27,590
54,804
26,9391
22,340 1
19,032
20,005
23,546
19,717
19,107
18,075
42, 928

O

17,1161
15,033
27,395
26,708
25,266
30,541
31,179
37,320
49,319
26,766
42,052
27,1121
26,428
18,364
25,9;0
28,604
17,182
23,831
19,028
28, 644

O

22,811
16,272
33,964
26,6341
25,795 1
28,387 f
27,9451
26,828
34,609
27,278
35,274
61,457
16,4561
17,401'
29,4841
23,792'1
15,774
20,179
16,954
25, 104

~~~.L~:. _~=j__=~~=~~ ------ - - - ____

O
20,580
26,8421 38,564 I
24,8961 28,622 I
26,150 1 26,3651'
27,1451 31,135,
28,617
39,2241
27,680 1 41,737 1
32,327
52,4641
28,335
27,184
62,033
53,290
29,743
29,9511
40,383
36,929
33,856, 26,8491
2s,118'l 19,01a
13,889
12,9331
32, 18~ 1 61,334
33,1441 34,9041
17,110117,5971
30,604
49,144
16,197
19,188J
15, 775
24, 333

_J____

23,963
25,405
62,094
26,394
56,6981
54,1071
59,3511
54,6101
29,311
57,471
44,674
44,583
37,921
30,211
1.5,654
73,081
86,867
30,954
27,443
26,700
100, 854

1
414,9 1
348,1 l
467,5 1
370,9 1
441,2 1
502,1 1
463,7 l I
393,6 1 .i:,.
481,6 1O>
423,6 1'
493,3 1
463,2 1
371,01
259,9 1
360,2 l
462,2 1
354,3 1
286,0

1

253,6 1
462, 5 l

J _______ ----- _____J

b • geen afvoer - beek dichtgevroren

Gegevens afkomstig van de Rijkswaterstaa.t-

o • geen afvoergegevens - peilschaal defect

Dienet voor de Waterhuishouding.
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jaar 1965 de totale grondwateronttrekking in gebied II worden geraamd op oa
50 miljoen m3 of ca 84 mm. Het aandeel hierin van de waterleidingbedrijven
kan worden gesteld op 12 à 13 miljoen m3 •
Voor de balans is ook nu verondersteld dat de totale onttrekking van
grondwater naar de beken afstroomt en uiteindelijk als~ wordt gemeten.
Een globale controle op de raming van 1965 is als volgt mogelijk. Sinds
enkele jaren wordt door het Waterschap de Regge op actieve wijze deelgenomen
aan de zuivering van het op de beken geloosde gebruikswater van de steden en
industrieën. In perioden met weinig of geen neerslag bestaat het op de beken
geloosde water nagenoeg geheel uit gebruikswater van huishoudelijke en
industriële herkomst, de z.g. droogweerafvoer (D.W A.). Voor de dimensionering
van de waterzuiveringsinstallaties dient de orde van grootte van de D.W.A.
bekend te zijn. Sinds enkele jaren wordt door het waterschap voor het belangrijkste industriële gebied ten zuiden van het kanaal Almelo-Nordhorn voor de
D.W.A.'> een bedrag van ca 1,5 m3 per sec. aangehouden. Dit bedrag komt overeen
met een jaarlijkse lozing van ca 47 miljoen m3 • Zoals blijkt komt deze waarde
zeer goed overeen met het hiervoor genoemde bedrag van )0 miljoen voor het
jaar 1965.

"7o· Het door de steden op de beken geloosd water bestaat doorgaans niet alleen
üîtverbruikswater; een deel ervan is afkomstig van de neerslag op verharde
oppervlakken, zoals straten, pleinen, daken enz. In sterk geurbaniseerde en
geïndustrialiseerde gebieden zoals Twente zal ongetwijfeld een belangrijk
deel van de neerslag via riolen en eventueel een zuiveringsinstallatie naar
de beken afvloeien in plaats van in de bodem te zakken. Teneinde een indruk
te krijgen van de orde van grootte van deze hoeveelheid zal de volgende
berekeningsmethode worden toegepast.
De gemiddelde hoeveelheid neerslag in de periode 1946 tot en met 1965
waargenomen in een achttal regenstations in gebied II bedraagt 780 mm.
Verondersteld wordt nu dat een klein gedeelte van de neerslag door interceptie (b.v. platte daken) of indringing in verharde oppervlakken niet zal
afstromen via de riolen naar de beken, maar na beëindiging van de bui zal verdampen~ Stelt men dit percentage op ten hoogste 20 %of 150 mm, dan zal gemiddeld per jaar 630 mm naar de beken afvloeien.
Het oppervlak van de stedelijke bebouwing van grote en middelgrote steden
kan worden bepaald door middel van planimetratie van deze oppervlakken op de

topografische kaart van het jaar 1958. Het oppervlak van de belangrijkste
stedelijke bebouwingen bedraagt in totaal ca 4000 ha of 6,5 %van het opper-

- 50 vlak van gebied II. Neemt men verder aan dat de helft van dit oppervlak,
zijnde 2000 ha, wordt ingenomen door daken, straten, pleinen enz., dan blijkt
er gemiddeld per jaar ru~ 12 miljoen m3 water uit de neerslag naar de beken

af te vloeien;

Q.,,- 0

•

20 mm/jaar.

~o· Het is bekend dat in Twente door diverse industrieën, met goedkeuring

vän'

Rijkswaterstaat, arrondissement Almelo, jaarlijks grote hoeveelheden water

aan het '1\ventekanaal tussen Zutphen en E;nsohede worden onttrokken. Voor zover
dit water voor koeling wordt gebruikt, wordt het rechtstreeks of indirect in
het kanaal teruggevoerd. Het resterende deel van de onttrokken hoeveelheid
doet dienst als proceswater en wordt niet teruggevoerd op het kanaal, maar geloosd op de beken; dit is de z.g. blijvend onttrokken (bo) hoeveelheid kanaalwater. Mogelijk wordt een deel van de blijvende onttrekking via watergangen
van het waterschap toch nog teruggevoerd na.ar het ka.na.al; dit is echter niet
met zekerheid vast te stellen. Het belangrijkste deel van de blijvende onttrekking zal als beekaf'voer het balansgebied verlaten. Uit de door de
Rijkswaterstaat verstrekte gegevens blijkt dat in de periode van 1951 tot en

met 1965 uit ·de bovenste twee panden van het Twentekanaal, gelegen binnen het
balans6ebied, door de industrieën in deze periode gemiddeld oa 5 miljoen m3
water per jaar blijvend werd onttrokken. Dit komt overeen met ca 8,5 mm per
jaar.
Er dient tenslotte nog te worden opgemerkt dat wellicht ook langs andere
weg water uit het '1\ventekanaal het balansgebied binnendringt. Het kanaal ont1
vangt aanvulling bij Zutphen, waar regelmatig water vanuit de IJssel in het
kanaal wordt gepompt. Een deel van het opgepompie IJsselwater vloeit t.g.v.
schutverliezen terug naar de IJssel. Uit berekeningen van Rijkswaterstaat
blijkt nu dat er in een aantal jaren in het Twenteka.naal aanzienlijke, tot op
heden nog onverklaarbare, watertekorten zijn opgetreden. Deze tekorten kunnen
mogelijk ten dele worden verklaard door wegzijging van kanaalwater naar de
diepere ondergrond over die gedeelten van het kanaal waar de bodemgesteldheid
dit mogelijk maakt. Dit water komt dus in het balansgebied terecht.
Qif• Behalve door de industrieën wordt er ook door een tweetal waterleidingbedrijven water uit het Twentekanaal onttrokken ten behoeve van infiltratie
op de waterwinplaatsen (p.s. "Herikerberg11 en "Lonneker"). Dit kanaalwater
infiltreert in de bodem en voedt deels het watervoerend pakket onder de waterwinplaats en deels stroomt het ondergronds af naar de beken. De post Qif
komt voor in vergelijking (8) en bezit hier een negatief teken aangezien het
grondwater betreft dat niet van de natuurlijke neerslag afkomstig is, maar in
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het balansgebied wordt ingevoerd. Voorts blijkt dat deze post niet voorkomt
in vergelijking (9), aangezien de hier beschouwde hoeveelheid water kan worden
ondergebracht bij de posten Qd en Q. Op grond van de ter beschikking staande
•

g

gegevens kan de gemiddelde hoeveelheid geïnfiltreerd kanaalwater gedurende de
afgelopen 10 tot 15 jaar worden geraamd op 1 à 1,5 miljoen m3 per jaar;c deze
hoeveelheid komt overeen met ca 2 mm per jaar.
en Qew • :Blijkens informaties van de W.M.O. en de gemeentewaterleiding van
Enschede worden jaarlijks bepaalde hoeveelheden grondwater afkomstig van pomp-

Q.

1w

stations binnen het balansgebied ("Nijverdal",

11

Holten" en "Herikerberg")

geleverd aan voorzieningsgebieden bui.ten het balansgebied ( Qew ) • Omgekeerd
_
worden bepaalde hoeveelheden grondwater van buiten het balansgebied ingevoerd
~aar voorzieningsgebieden erbinnen (Q.
Enschede gemiddeld ca 1,5.10

6

i·~

: p.s."Lossel''levert aan de stad

m3/jaar)~ De post Q.

1w

is dus in zekere mate be-

zou misschien op grond van zeer globale ramingen kunnen
kend. De post Q
ew
worden geschat. Een gemiddelde waarde over de beschouwde periode kan echter
niet worden vastgesteld, aangezien onder meer de wateruitvoer in de loop van
de afgelopen jaren, naarmate er meer pompstations in het westen van het
balansgebied werden gesticht, geleidelijk zal zijn toegenomen. Q dient dus
ew

voorshands als onbekend te worden beschouwd. Aangezien in vergeli~(9) de
beide posten een tegengesteld teken bezitten en ze elk in kwantitatief
opzicht vermoedelijk van weinig belang zijn, zal in het vervolg van dit hoofdstuk worden aangenomen dat de som van Q.J.W en Qew 0 elijk nul is.
Qeb' De laatste post in vergelijking (9) heeft betrekking op de hoeveelheid
geëxporteerd beekwater. Hiermee wordt bedoeld de hoeveelheid uitgemalen beekwater uit het stroomgebied van de Loolee in het noordoosten van het balansgebied. Sinds 1960 kunnen de hoge afvoeren uit het stroomgebied van de Loolee
worden afgeleid in de richting van het kanaal Almelo-Nordhorn, waar het
J.B~nisgemaal het overtollige water van de Loolee uitmaalt op het kanaal •
.

'

Volgens gegevens verkregen V1!J,n het i'Jaterschap nne Regge" is de uitgemalen
hoeveelheid beekwater gedurende de zomermaanden over het algemeen klein en
gedurende de ovexige maanden vrij aanzienlijk. Van 1961 tot en met 1965 werd
in totaal 50 miljoen m3 beekwater in het kanaal gepompt. In de jaren voor

1961 kwamen de hoge afvoeren, vaak ten koste
stroom van de Regge terecht •

•

van inundaties, in de hoofd-·

Zoals uit voorgaande besohouwing blijkt, zijn verschillende posten van
de balans niet of slechts bij benadering bekend. Het is daardoor in dit

- 52 stadium van het onderzoek niet mogelijk een voldoend nauwkeurige waterbalans,
zeker geen jaarbalansen, van het gebied op te stellen. Als oorzaak hiervoor
moet de uiterst gecompliceerde waterhuishoudkund.ige toestand van het betrokken
gebied worden aangemerkt. De gemeten beekafvoer Qb, de grootste post op de
waterbalans, wordt daardoor sterk beïnvloed. Slechts van enkele van de
factoren die deze afvoer beïnvloeden, zijn meer of minder nauwkeurige gegevens
bekend.
In het voorgaande werd reeds gezegd dat een raming van de nog winbare
hoeveelheden grondwater alleen mogelijk is indien een indruk kon worden verkregen van de orde van grootte van d.e post Qd. Met behulp van de in het voorgaande besproken gegevens van de diverse balansposten zal nu een globale benadering worden gegeven van Qd en N als gemiddelde over een periode van 20 jaar.
Ten behoeve van deze bewerking zullen de jaarlijkse gemeten afvoeren van
de Regge in de periode tussen 1961 en 1965 voor ieder van deze jaren worden

,.......

gecorrigeerd met de post Qeb' zijnde de hoeveelheid beek.water onttrokken door
het, sinds 1961 in werking getreden, J.Banisgemaal. Het gemiddelde van de
aldus verkregen jaarafvoeren over 20 jaar wordt aangeduid met~,; dit gemiddelde bedraagt 408 mm. Stelt men voorts dat Q. - Q over 20 jaren gelijk:
1.w

'

ew

nul is, dan krijgt vergelijking (9) de volgende gedaante:
( 10).

Het gemiddelde van Q over de 20-jarige periode ware te stellen op
zijnde de geraamde totale grondwateronttrekking in
36 miljoen m3 of 60
1957. Voor ~o zal het in het voorgaande genoemde bedrag van 20 mm worden aan-

!n,

gehouden. De gemiddelde waarde voor ~o voor de jaren 19~1-1965 bedroeg oa
8,5 mm. Over 1 de 20-jarige periode zou derepost op 8 mm kunnen worden gehouden.
Hieruit volgt nu dat Qd

=

408 - (60 + 20 + 8)

= 320

mm per jaar.

Ten aanzien van vergelijking (8) kan vervolgens worden opgemerkt dat de
berging .o B als gemiddelde over 20 jaar nul mag worden gesteld. In welke mate
de ondergrondse instroming in het zuiden van het balansgebied in de loop van
20 jaren zal zijn gewijzigd, is uiteraard niet bekend. Uit het isohypsebeeld
op bijlage 7 blijkt dat het stroombeeld van het diepe grondwater in grote
lijnen gelijk is gebleven aan dat op bijlage 8. Sinds het in bedrijf komen
van het ps. "Herikerberg" zal de ondergrondse instroming vermoedelijk geleidelijk zijn toegenomen. Het lijkt daarom redelijk om voorlopig het in het
voorgaande berekende bedrag van 11 mm/jaar te gebruiken. Voor de post ~f zal
tenslotte het reeds genoemde bedrag van 22 mm/jaar worden aangehouden.
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De orde van grootte van de nuttige neerslag blijkt volgens vergelijking (8) dus te zijn N = 320 + 60 + 20 - 11 - 2 "387 mm/jaar. Het gevonden bedrag lijkt redelijk in vergelijking tot de berekende nuttige neerslag van gebied I (Sallandse Weteringen). De gemiddelde jaarbalans van
gebied II komt er dus als volgt uit te zien:

In:

Uit:
Gemiddelde

Gemiddelde nuttige
neerslag N

: 387 mm/jaar

Ondergrondse instroming (- ikDil)

:

11 mm/jaar

:

t.b.v. infiltratie Q,if :

VIII.2.

320 mm/jaar

water Q

g

:

60 mm/jaar

:

20 mm/jaar

Neerslag op verharde

8 mm/jaar

Onttrokken kanaalwater

Totaal

Drainagedebiet Qd
Opgepompt grond-

Blijvende onttrekking
kanaalwater ~o

beekafvoer ~, , zijnde:

oppervlakken ~o
Blijvende onttrekking

2 mm/jaar

kanaalwater ~o

408 mm/jaar

8 mm/jaar
408 mm/jaar

Conclusie aangaande de nog winbare hoeveelheden grondwater.

--------------------------------------------~---·------------------Zoals in het voorgaande hoofdstuk werd opgemerkt, kan de maximaal toelaatbare uitbreiding van de grondwaterwinning ~iet rechtstreeks uit de waterbalans worden afgelezen; zij is afhankelijk van velerlei factoren. Een va.n
deze factoren betreft de invloed van de winning op de stand van het grondwater
in de ~ovenste grondlagen. Ook in gebied II komen over het algemeen weinig
weerstandbiedende lagen voor tussen het bovenste en het diepe grondwater;
dus worden ook hier de uitbreidingsmogelijkheden in hoge mate bepaald door de
gevolgen van de grondwaterwinning op de stand van het grondwater in de
bovenste lagen.
Overeenkomstig de benaderingswijze toegepast voor het gebied van de

Sallandse Weteringen (hoofdstuk VII.3.), zullen nu ook hier de gemiddelde
zomerafvoeren in de maanden mei tot en met augustus als criterium voor de
nog winbare hoeveelheden grondwater worden genomen.
Indachtig aan hetgeen werd besproken in de vorige paragraaf, dienen ook
de gemeten zomerafvoeren te worden gecorrigeerd, ten einde een indruk te
krijgen van de orde van grootte van het d.rainagedebiet van de beken in het
zomerseizoen.
Volgens de afvoergegevens op bijlage 11 bedroeg in de periode 1946-1965
de gemiddelde maandelijkse zomerafvoer 26 mm. In tegenstelling tot gebied I

'.:;4 -

blijkt in het beschouwde 6 ebied in geen enkele zomermaand de afvoer nul te
zijn geweest. Slechts tijdens de strenge winter 1962-1963 vond in het Reggegebied geen afvoer plaats wegens ijsvorming. In de zeer droge zomermaanden
van de jaren 1946 en 1959 bedroeg de minimumafvoer in meetpunt Bin mei en
juni 1946 resp. 11,7 en 11,9 mm per maa.nd; in mei 1959 werd nog 12,1 mm gemeten. De gemiddelde minimumafvoeren over de maanden mei tot en met augustus
in de jaren 1946 en 1959 bedroegen resp. 15,4 en 16,5 mm per maand. In het
volgende zal nu worden aangenomen dat ir. droge tot zeer droge zomermaanden

de minimumafvoer van de Regge, meetpunt B,.!..6

r.im

per maand bedraagt, terwijl

de gemiddelde afvoer in een klimatologisch gemiddelde zomermaand gelijk is

aan het hiervoren genoemdé gemiddelde over 20 x 4 zomermaanden, dus
26 mm/maand.
In het volgende zal de gemiddelde ma.o.ndafvoer voor een klimatologisch
geffiiddelde zomermaand worden aangeduid met de term ~.kl en de gemiddelde afvoer tijdens een droge tot zeer droge zomermaand met ~.dr. Overeenkomstig

'l

hiermee zal het dra.inagep.ebiet naar de beken worden aangeduid met resp. Qd.kl
en Qd.dr• De twee laatst 6enoemde posten kunnen nu worden berekend uit de
volgende vergelijkingen&
~.kl

en

~.dr

= Qd.'kl
= %.dr

+·Qg + Q,,o + ~o

( 11),

+ Qg + Q,,o + ~o

( 12).

Met betrekking tot de

0 ·rootte

van de posten in de bovenstaande vergelijkingen

kan het volgende worden opgemerk~
Voor Qg zal het reeds vastgestelde bedrag van 60 mm/jaar gelden; in de
beide vergelijk~gen bedraagt Q dan 5 mm/maand. Voor Q
kan worden opgemerkt,
g
--Vo
dat de gemiddelde maandelijkse neerslag gedurende de 4 zomermaanden in de
jaren 1946 en 1959 ca 50 mm/maand en voor de overige 18 jaren van de beschouwde
periode oa. 80 mm/maand bedraagt. Volgens de bereke.ningsmethode in
paragraaf VIII.1. komen deze bedragen overeen met resp. bijna 1 mm/maand en
ruim 2 mm/maand.
Voor de post ~o zal gemakshalve in beide vergelijkingen 1 mm/maand
worden aangenomen. Nu blijkt dus dat de orde van grootte van

,r = 18 mm/maand en _;;;~·-=--=r~~~~~Qd d = 9 mm/maand; dit wil das zeggen da.t het gemidd.~l
delde drainaeedebiët van de beken in geiled II tijdens een klima. tologisoh
Q

gemiddelde zomermaand oa 18 mm bedraagt en gedurende zeer droge zomers
ongeveer de helft ervan.
Uiteraard rijst ook nu de vraag met welk bedrag het drainagedebiet na.ar
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zullen zijn in het bovenste zandpakk et. 1~n einde hiervan een indruk te krijgen, zijn, op dezelfde wijze als voor het gebied van de Sallandse Weteringe n
is gedaan, voor een viertal landbouw buizen de grondwat erstanden en de afvoer
van de Regge in het meetpunt B tegen elkaar uitgezet ; het resultaa t hiervan
is weergegev en op bijlage 12. Een beschouw ing van de figuren leert nu het
volgende .
1. Het verband tussen de grondwat erstand en de afvoer is goed tot redelijk
goed aanwezig . In mindere mate geldt dit voor de landbouw buis 418/1-07 ten
zuiden van Enschede .
2. Ook nu vertonen de lijnen een knik bij~= oa 20 mm; bij buis 418/1-07
kon de knik tussen a en b niet worden.a angetoond .
3. Opvallend is voorts dat de hellingen van de lijnen sterk uiteenlop en. Dit
kan worden verklaard uit versohil len in het doorlaatv ermogen van de ondergrond en verschil len in de afstand tussen de buis en de nabijgele gen waterlopen. Immers hoe groter de afstand, hoe groter ook de seizoens fluctuati es
zijn. De grondwa terstands fluctuati es zijn daardoor het kleinst in buis
~ ~59/1-B en het grootst in buis 418/1 ..... 07 ( zie ook bijlage 11).

4. De min of meer horizonta le onderste tak (a) van de figuren behoort bij een
beekafvo er van bemiddeld 16 mm/maand, hetgeen overeenko mt met de hiervoor besproken waarde van ~.dr· Ook hier heeft de tak (a) betrekkin g op de situatie
waarin de minimale afvoer alleen wordt gevormd door het draineren d grondwat er
van dieper ingesnede n beken (Qd.dr) plus de diverse lozingen. In het extreme
geval van langdurig e droogte zullen zelfs de hoofdleid ingen als gevolg van te
la.ge grondwat erstanden hun drai.ue1•en d vermogen verliezen en zal· slechts de
D. lll .A., voor zover deze dan niet zal infiltrer en, door de beken worden afgevoerd. In dat geval zal de tak (a) van de figuren horizonta al zijn geworden .
5. Tenslotte valt op voor de buizen 359/1-B en 379/1-E da.t de gemiddeld e
afvoeren in de eerste jaren van de hier beschouw de periode (19:;3-19 6)), met
name de ztomerafv oeren, nie·t in het gevonden verband van de daaropvo lgende
jaren passen. Bij overeenko mstige 6 rondwate rstanden blijkt de afvoer in de
eerste jaren gemiddeld ca 12 mm per maand hoGer te zijn geweest dan in de
daaropvo lgende jaren. Vool.' buis 379/1·-E is tli t aangegev en d.m.v. een onder-

broken lijn. Afgezien van mogelijke klimatolo gische omstandig heden is er
thans nog geen duidelijk e oorzaak voor dit versohijn 8el aan te wijzen. Het
moet evenwel niet uitgeslot en worden geacht dat de lagere zomerafv oeren
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in de waterhuishoudkundige toestand van het stroomgebied.
Ten einde weer terug te keren tot àe vraag betreffende de nog winbare
hoeveelheden 6 rondwater in gebied II, zou voorshands gesteld kunnen worden
dat b.v. 2/3 van het drainagedebiet van de beken gedurende zeer droge zomermaanden, d~s 2/3. Qd.dr = 6 mm/maand, ten goede kan komen van de grondwaterwinning; dus,72 mm per jaar. Deze hoeveelheid betekent, dat gedurende de
klimatologisch gemiddelde zomermaanden het drainagedebiet Qd.kl met 1/3 zal
worden verminderd. Wederom dient t;e worden aangenomen dat slechts een deel
van het oppervlak van gebied II voor de winning van gron4water in aanmerking
zal komen. Aangezie11 in een zeer groot gedeelte van het Reggegebied de
Pleistocene watervoerende pakketten zeer dun zijn of geheel ontbreken - slechts
plaatselijk komen in het 1wentse gebied in vermoedelijk glaciale geulen
(Weerselo, Reutum) vrij dikke, grove zandpakketten voor - zal voorshands
worden veronderste~d dat niet meer dan 1/3 van het oppervlak van gebied II
voor de winning van grondwater in aanmerking komt. De geraamde extra winning
bedraagt dan 0 1 072 x 600.10 6 m3 of rond 1j miljoen m3 per jaar.

3

In paragraaf VIII.1. werd de totale onttrekking in 1965 geraamd op
ca 50 miljoen m3 , dat wil dus zeggen dat in de toekomst gerekend mag worden
op een uitbreiding van de gTondwaterwinning van ten hoogste 30 % t.o.v. de
huidige onttr~kking. De orde van grootte van de te verwachten grondwaterstandsverlagingen door deze extra winning kunnen nu worden bepaald aan de
hand van de lijnen op bijlage 12. Wordt nu verondersteld dat in het
zuidoosten van het gebied praktisch geen grondwaterwinning uit het Pleistoceen
mogelijk is, da.n geldt onderf:':taande conclusie alleen voor de westelijke helft.
Bij een onttrekkine va.n 6 mm/maand in dat gebied zal in een klimatologisch
geQiddelde zomermaand de verlaging van de grondwaterstand in de bovenste
lagen variëren van ca 5 tot ca 25 cm. Tijdens zeer droge zomers echter,
waarin praktisch geen voeding van het grondwater uit de neerslag optreedt,
zullen de optredende verlagingen niet meer door de relatielijnen op bijlage 12
worden bepaald maar door het poriënvolumen van de bovenste meters van de
ondergrond. Stel dat het poriënvolumen varieert van 10 % tot 20 %, dan zal
iedere maandelijkse onttrekking van 6 mm een extra verlaging van de grondwaterstand v,3:roorzaken van 6 tot 3 cm. Aangezien deze verlagingen cumulatief
zijn, zal een droge zomerperiode van b.v. drie maanden achtereen een extra
verlaging van 18 tot 9 cm veroorzaken.
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IWUMG VA:U DE MOGELIJKE GRONDWATERWIMNING IN GE:BIED !II.

Het grote stroomgebied van de Vecht (oppervlak 377.884 ha) ligt ten dele
op :Nederlands t;ebied en ten è.ele in Duitsland ( de bijlage S). Het bestaat
uit diverse kleinere stroomgebieden welke allen op de Vecht afwateren. Een
belangrijke sub-strooru&ebiedsgrens binnen het grote ~troomgebied bevindt zioh
in het oosten van Tr>'enthe. Deze grens loopt min of rr:eer noord-zuid en valt
vrijwel samen illet de op bijlage 6 aangegeven oostelijkste grondwaterscheiding
in de bel::.ngrijkste stuwheuvels tussen Uelsen-Oo·tmarsurn-Oldenzaal-EnschedeAlstätte. Het gebied ten oosten van deze grens (oppervlak 170.870 ha) omvat,
behalve het stroomgebied van de Din.~el, voornamelijk de 8troomgebieden van in
Duitsland naar de Vecht afstromende zijrivieren. 'l1en noo~·den van de Vecht
loopt deze sub-gr·ens oostwaarts en heeft voornamelijk betrekking op de afwatering van het gebied gelegen tussen het kanaal Coevorde.u-Al te Piaa.rdie en de
Vecht.
Het deel van het stroomzebied van de Vecht gelegen ten westen van bovengenoemde sub-grens en voorts bovenstrooms van Vechterweerd (in het vervolg
gebied III te _noem~n) omvat een aantal kleinere stroomgebieden van rivieren
die praktisch geheel op Nederlands grondgebied zijn celegen en afstromen naar
de Vecht. Slechts het bovenstroomse deel van de Itterbeek ten noorden van
Manderveen en van de Radewijkerbeek liggen op Duits grondgebied. Hetzelfde
geldt voor het gebied tussen het Duitse 6 edeelte van het Kn11aal CoevordenAlte Picardie en het Schoonebeeker diep (zie ook bijlage 8).
Als de belangrijkste ontwateringseenheden in gebied III kunnen worden
genoemd:
1. Het stroomgebied van de Re 6 ge, waarvan het bovenstroomse gedeelte ( 6ebied II)
reeds in het vorige hoofdstuk werd behandeld. ·Het benedenstroomse deel
(met de Linderbeek) zal in dit hoofdstuk worden besproken (gebied III 1 ).
2. Het ontwateringsgebied ten zuiden van de Vecht tussen Leemgraven en
Vechterweerd. Hiertoe behoren de Bruchterbeek en de Ra.dewijkerbeek
(f;ebied III 2 ).

3. Het ontwateringsgebied ten noorden van de Vecht tussen Leemgraven en
Vechter~eerd (gebied III 3 ).
4. Het afwateringsgebied vanaf het Drenthse plateau ten noorden van Coevorden
en het gebied ten oosten van Coevorden behorende bij het Sohoonebeekerdiep
{gebied III 4 ).

.
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Op dezelfde wijze als in de voorgaand e hoofdstuk ken werd uiteenge zet, is
ook de begrenzin g van geb:j.ed III zoveel mogelijk aangepas t aan de diverse
hydrolog ische grenzen in het diepe en het ondiepe watervoe rende zandpakk et.
Zoals blijkt op bijlage 8 komt een deel van de begrenzin g van het gebied
overeen met een stroomli jn in het diepe 0 rondwate rstroomv eld.
De zuidelijk e begrenzin g valt dus samen met de noordelij ke grenzen van de
gebieden I en II. De begrenzin g van het gebied ten oosten van Coevorden is,
voor wat betreft het diepe grondwat er, aangepas t aan het 1sohyps€ beeld van
een aantal Duitse hydrolog ische kaarten.
Zoals blijkt uit het globale isobypsen beeld op bijlage 8, is de hoeveelheid srondwat er die ondergron ds in westelijk e richting het gebied uitstroom t,
verwaarlo osbaar klein. Hieruit volgt,da. t ook in gebied III de vergrotin g van
de grondwat erwinning alleen mogelijk zal zijn, indien deze winning ten koste
zal gaan van de hoeveelh eid ondergron dse afstromin g naar de beken en rivieren.
Met uitzonde ring van de afvoer van het bovenstro omse gedeelte van de
Regge (meetpun t B te l;ijverda l), zijn in gebied III van de afzonder lijke
afwaterin gsgebied en III 1 , enz. geen afvoergeg evens bekend. Daarenteg en is
31'1
wel de totale afvoer van de Vecht bij het meetpunt bij Vechterw eerd bekend.
Deze gegevens , verstrek t door de Rijkswat erstaat, arrondiss ement Zwolle,
werden afgeleid uit de 8-uur standen op de stuwen te Vechterw eerd en Vilsteren
en bestrijke n·een periode tussen de jaren 1945 en 1964. De afvoeren van het
oostelijk e gedeelte van het stroomge bied va.n de Vecht bovenstro oms van mpt.
H2
Leemgrav en zijn bekend en werden eveneens door genoemde dienst ter beschikk ing
gesteld. Deze afvoergeg evens werden berekend aan de hand van peilsoha. alwaa.rnemingen bij Emlichhei m aan de Vecht in Duitsland . De afvoer van de
Vecht bij Leemgrav en aan de rijksgren s is een factor 1,01 6 roter dan de afvoer
te Emliohhe im. 1 De waarnemi ngsperiod e begint in 1953 en loopt tot en met 1964.
Teneind.e nu vervolgen s een indruk te krijgen van de orde van grootte van
de totale hoeveelh eid oppervlak tewater die binnen gebied III naar de Vecht is
afgestroo md, kan de afvoer gemeten te·Vechte rweerd worden verminde rd met de
afvoer gemeten in Emlichhei m. Ook de in Nijverda l (Regge, meetpunt B) gemeten
hoeveelhe den zullen in mindering worden gebracht , omdat die reeds in rekening
zijn gebracht bij balansge bied II. In welke verhoudin gen echter de diverse
sub-stroo mgebiede n hebben bijgedrag en tot deze totale afvoer, is niet bekend.
Op bijlage 13 is het resultaa t van de berekenin g van de afvoer van
gebied III weergege ven. Uit deze figuur blijkt nu het volgende .
In de meeste Jaren van de beschouwd e periode tussen 1953 en 1965 komen
x1

Een overzich t van de afvoeren van de Vecht te Vechterw eerd is gegeven in
tabel 6 op blz.59.
:ff2 Een overzich t van de afvoeren van de Vecht te Leemgrav en is gegeven in
tabel 7 op blz.60.
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tabel 6
Afvoeren van de Vecht te Vechterweerd in 10 6 m3 (opp. 377.884 ha).
jaar

1945
1946
1947
19481
1949 1
19501
1 1951
1 19 52 '1
1 19 53 1 1954
1955
56 t
1 19
1957
'1 1958
- 1959
1960
1961
1962
1963

~~~:==l-~~~a~1~::~~
I

159,5
181~428,2
314,8
141,51 561,7
272,8
122,3 I
117,5
568,21 324,6
17,8, 49,6
20,5,
183,21 304,61141,1
342,5! 190,.1 221,9
119,8
292,9, 202,0
82,5
131,6 249,1
135,;
108,3 I 32,9
139,::>
209,01 209,5
276,9, 121,61 221,1
191,61 283,6, 238,6
368,711 250,5f 197,9
87,1 1 115,0
326,5
46,4
69,6
32,6
195,1
341,1
271,7
109,2
272,2
340,9
230,3
65,1
76,4

1964

-~-· -~9

44,01

34,11I

85,0 i' 16s,9
69,9
163,41 25,2
25,81
92,6
15,4,
81,9,

131,~1 116,61
221,)1
.74,2
64,0
~3,3
01,0
79,6
55,8
60,21
75,7
15,1
165,8
202, 1
98,1

68,51
14,31
13,81
12,41
93,51
28,9,
22,81
70,6
12,5
6,6
84,9

12,9

125,4, 146,0 .
53,9
65,6î 30,6 f sa~J 57,91
105,71 91,3 1
58,2
18,1, 24,7 I 35,01
49,7
235,3
79,1
8,2
9,2
7,01
11,5 I
18,8
29,8,
21,1
76,91 27,4,
61,71
92,11
18,9
283,81
70,9
10,0
6,0
6,3
10,4,
14,1
48,71 21,3fl 52,1 1 70,1! 149,01241,21
28,3
107,4 238,of
1,1
10,4 1
21,a1 21,1
2;,31
209,8
317,8
16,21 63,2
30,711
50,01
10,9
22,7
12,0
8,o
27,11
1,,3
24,71
20,9
71,71 237,91102,91 262,7 224,8 247,5
1~,1
152,2
56,0
30,9
13,4
6,4
7,3
2J,9
138,91183,0
148.,0
113,8
125,71 150,6
23,9
172,1
115,1
11,61 22,51 222,31 159,0
10,8
151,5
92,5
40,41122,1,
77,2
43,21
48,51
13,2
10,8
4,Bf
3,8 1
7,0
6,4,
7,9 1
420,3
300,8
134t31139,5
8,8, 106,5
4,8
441,[5
156,9
77,!lj9119,7
55,3'1 94,6
58,0
113,9
22,8
16,6
19,2
22,4 t
22,0
2J, 7
86,9
227,4
121,3
55,3
53,0
37,0
20,3

1

I

15.91,2
1504,7
996,8
1~56,6
:)86,7
1500,6
1482,a
1401,8
671,7
1512,7
1030,6
1612,0
1505,8
1523,3
670,7
1285,3
2062,5
1236,5
1154,6

~~= ~:=~~~ ~-~~~~3 1~~ -~~~ ~~2 ~~5•
83,5

Oegevens afkomstig van de Rijkswaterstaat, arrondissement Zwolle.
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tabel 7
Afvoeren van de Vecht te Emlichheim in 10 6 m3 {opp. mpt. Leemgraven 170.870 ha) •

.!j~+~+~~~~:t:~~~~~E~~
0~~l~
î
~
1950
' 19 51
j 1952
11953

67,4 1129,9

1

-

1
1

-

183,2 '1
-

53,4
86, 8

1 50,9
99,2
34,3
24,4
. 119541 41,5
17,8
58,9 1 42,0
11955
87,0
82,4 1 55,2 1 37,0
l 19561' 111,3
38,6 1 99,6 1 34,0
l 1957 81,4 128,1 '1100,7 1 24,4
l 19581167,0 1112,7
88,4 1 30,5
f 19i9 l 143,3
35,0
51,4 1 32,9
1 19601 11,7
20,7
18,3 1 8,9
11961 1 73,9
90,4
56,B 1 50,3
196UJ150,o!lf 124,1
44,7
82,4
11963
19,8
13, 8
108,2
37,8

Il

43, 7 '1
3 5, 3

1 1
1 10,2 1

1

10,2 1
37,0 1
1 15,5 1
1 14,5 1
1 39,8 1
1 8,6 1
6,1 1
1 28,9 1
29,4_J1
31,6

I

12,2-T
15' 7
10,1
13,7
9,1 1
15,0 1
16,3
7,5 1
22,8 1
2,9 1
5,9 '
17,4 1
8,8 •
13,2

17,9
11 , 5
22,5
11,5
28,6
7,5
52,8
8,0
17,9
3,8
6,3
16,6
13,9
15,8

10,4
13, 7 1 18,2 1 51
85,2 1
10, 2
8' 6
1
1
1
17,1
9,1
19,3 1 78,8
82,5 1
9,6
9,6 1 9,4 1 8,8
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1
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53,0 1 42,2 : 84,1
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1 4,0
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1 23,6 1 21,0 31,6 1 41,0 1116,4 Il
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119,0
38,3

687,0

1

-

1
1
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293,6
643,0
444,4
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634,9
685,5
300,3
352,0
567,9
548,o
479,8

1

1
1

1

1

J

1
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1

Gegevens afkomstig van de Rijkswaterstaat, arrondissement Zwolle.
Afvoer te Leemgraven is factor 1,01 groter dan de afvoer te Emliohheim.
~ geëxtrapoleerde waarde aan de hand van de relatie tussen de afvoeren te Vec1lterweerd en Emlichheim.

1

1

1

°'
0
1
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een of meer maa.11den voor waarin de verschillen tussen de afvoeren een negatief
saldo opleverden. Met andere woorden, gedurende deze waanden is de hoeveelheid
oppervlaktev1ater die bij Veohterweerd het gebied uitstroomde kleiner geweest
dan de som van de hoeveelheden instromend oppervlaktewa~er bij Nijverdal en
Emlichheim • .Dit betekent dus, dat gedu:r·ende deze maanden iu::;trowend

\

oppervlaktewater binnen '-;ebieè. III is geborgen. Er éi.ient echter op te worde
gewezen, dat bij de be:i. ekenL1g van de afvoeren uit peilscha.alaflezingen bij
0

stuwen fouten kunnen ontstaan die juist, waar het om zeer kleine afvoeren
gaat, procentueel vrij groot kunnen zijn. Afhankelijk

Vê,n

de toegepaste

berekeningsmethode ko.n een berekEnd afvoertekort soms te groot of soms te
klein zijn. Dit houdt in, dat in plaats van een berekend afvoertekort evenb~ed
een c:;erints afvoeroverschot kan zijn opgetreden. lüettemin zal van de op

bijlage 13 vermelde gegevens gebruik ruOEiten worden gemaakt.
In de beschouwde periode van 12 jaren op bijla~e 13 zijn
positieve en

7 jaren met een

5 jaren met een negatieve afvoer gedurende de zomer. De gemid-

delde zomerafvoer over de beschouwde periode zal dus worden verondersteld
positief te zijn geweest. Hiet·~egens taande het feit, dat van geen enkel van
de afzon~erlijke sub-stroomgebieden de afvoer bekend is, zal nu voor de drie
l::.ieronC::er te be~~preken gebi€den

\".'Ol'den

getracht de mogelijlr..heden vnn grond-

waterwinning iL meer locale zin te benaderen.

Het oppervlaktewater in dit E;ébied van ca 40.000 ha., waarvan de begrenzin.;en op bijlage 8 zijn aa.n6 e 5 even, ·,,o.rd t o0;er het al~;emeen Gterk gestuwd.
De af1,va~e:r·in6 van het ho&e, .f;,estuwd.e gebied ror..d It~erbeek en Uelsen vindt
ten dele plaats via. de Itterbeek naar de Linderbeek en ten dele via het
Vriezenveense Veenka.naal na.ar het Ovei'ijssels Kanaal. Het ove;:ige hoge gebied

tussen Almelo-'J:ubbergen en Vasse watert normaal af op de Linà.erbeek.
Het gEbied vel'toont, met betrekking tot de al;;er.;ene topo 0 rafisohe ge-

steldheid, een grote overeenkomst met gebied II. Beide 6 ebieden bezitten onder
meer een bovenstrooms gelegen hoog infiltratiegebied. Eet lijkt daarom
voorshands aanvaard.baar, de onder5 rondse afstroming na.ar de beken gedurende
de klimatologisch 6 emiddelde zomermaand (Qd,kl) in beide gebieden aan elkaar
gelijk te stellen, d.w.z. 17 ûllll per maand. Teneinde een ind.I'uk ;:;e krijgen
van de orde van grootte van de beekafvoer

~

tijdens de gemiddelde zomermaand,

dient Qd.kl te worden vermeerderd met Qg en ~o·

Met betrekking tot de post Qg zulle~:. ook Lier, als ~e1dddelde over de beschouwde periode, de onttrekkingen in het ja.ar 1957 worden .genomen. Aan de

hand van de C.B.S.-enqu ête kan de totale industriële onttrek:kin.3 in 1957
worden geraamd op ca 10 miljoen m3 • Door de pompstation s van de waterleidin gbedrijven ~erd in 1957 ca 3,5 miljoen m3 grondwater onttrokken . Hierbij dient
te worden OJ;>i(;emerkt dat de onttrekking in het pompstation "Wierden"
(ca 3 miljoen m3 ) slechts voor de helft in rekening is gebracht aangezien dit
pompstation is gelegen op de grezis van twee balansgebie den. De totale lozing
van industriee l en huishoudel ijk gebruikswa ter bedraagt voor 1957 dus
ca 13,5 milJoen m3 ; dit komt overeen met ca 34 mm per jaar of afgerond. 3 mm per
maand.
De post ~o zal in verhouding tot die in gebied II (2 mm/maand) verwaarloosbaar klein zijn. Hieruit volgt dat~ gedurende een klimatolog isch
beilliddelde zomermaand op 20 mm kan worden gesteld.
\Yelk gedeelte van de hiervoor bepaalde gemiddelde zomerafvoe r dient te
worden i,68'Guwd ten behoeve van de instandhoud inc van de peilen in de diverse
waterwegen , is uiteraard niet bekend. Vcorlopig echter zal wo ..:den aangenomen
dat hiervaL ~~G\{ ten minste 3 mm per maand over de stuwen zal afstromen. De
beekafvoer zou dus met 3 mm/maand mogen verminderen aleer hierdoor schade aan
de landbouw ontstaat. Dit betekent dat een zodanice grondwaterw inning toelaatbaar is, dat daardoor de ondergronds e afstroming naar de beken met niet meer
dan 3 mm/maand afneemt. De toelaatbare (uitbreidi:n .; van de) grondwaterw inning
bedraagt dus eveneens 3 mm/maand of 36 mm/jaar. Hoewel het cewormen water
waarschijn lijk nagenoeg geheel binnen het balans'°;ebie d op de beken wordt geloosd, waardoor de beeka.fvoer en feitelijk weer tot de oorspronke lijke waarde

-zouden terugkeren, is hiermee zekerheidsh alve geen rekening gehouden.
Bij de bepaling van de mogelijke uitbreidin6 van de grondwaterw inning
in gebied III1 dient in aanmerking te worden genomen dat b.v. 1/3 van het gebied om diverse redenen niet in a.anmerking zal komen voor de grondwaterw inning.
Hierdoor kan de geraamde uitbreiding van de grondwaterw inning in het gebied
3
van de Linderbeek voorlopig worden gesteld op ca 10 miljoen m per jaar. De
gezamenlijk e grondwater onttrekking in 1965 t.b.v. huishoudeli J'ic en industriee l
gebruik kunnen worden geschat op 15 à 20.10 6 m3 • De totaal mogelijke onttrekking in gebied III1 bedraagt dan globaal 25 à 30 ::iiljocn m3 pel' jaar.

Dit gebied, ter grootte van :::a 38.0vO ha, omvat de stroomd"ebi eden van de
Radewijkerb eek en de Bruchterbee k en de ontwaterin,: ; van hat eebied tussen
Bergentheim , :Kloosterha ar, Bruine haar en v.res ter haar.
r
Een schattinc an de zomerafvoe ren in dit gebied is problematis cher dan

.
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Volgens het C. ü.L.N.-ra:pport echter behoort di·t gebied tot

een overwegend zandgebied, waarvan de waterhuishoudkuntlige toestand in grote
lijnen overeenkomt met dat van de Linderbeek en de Regge (bovenstrooms van
Nijverdal). In grote delen van het gebied dalen in de zomermaanden de grond.waterstanden tot; 1 à. 1,40 m on.ier maaiveld; plaatselijk zelfs u,eer dan 1,40 m.

OE'ringere è.aliûèe.n van de

é.,'l'Ondwa terstand komen

ui ttras.rd voor in de veen-

gebieden ten zuià.en van Br:r·gentheim; hier· varieert de zomergrondwaterstand
tussen O, 40 en

1,0

m onder n~aaiveld. liet .:.,roots tt deel van het gebied echter

zal in het albemeen worden Lekenmerkt door een goede waterberging in de

ondergrond. HE,t karakt,sr van de beekafvoeren in dit gebied zal dus da.t va~
èe Reg2,e è.icht benaderen, d.v.r. z. geen grote veri:schillen tussen winter- en·

zomerafvoeren en een vrij constante è,Ofiliddelde zomE::rafvocr, waarin geen grote
variaties optreden.

'

De bekeu in he·t gebied worden vrijwel niet 6 estuwd. Vam,e 6 e de overeen-

komst met 3ebied II zal -.roorlo':Jie worden verondersteld da.t ook in het onder-

= 9 r.im/maand. Voorts zal eveneens
.ar
cerek.end worden o_p een maximale winnin{;; van 36' mm per jaar, afkomstig uit
hu:vi6e 2,ebied Qd k•

.J.

=

î

7 rnrr/1*aand en Qd ,

,:,er; ver:·11ind"'rii\~ va.11 de ondergrondse ëifstrGming ::1.~ar à.e beken.

ITe t op Lui ts grondgebied ,::_;::lecen ,;edeel te van het onderhavige gebied
(ca 20.000 ha) komt ,.üteraard niet in aanmerln::è> voor de vesti 6 ing van waterwinpb.atsen. Ook in 8en ...;edeelte (bijv. 1/3) van het resterende gebied van
1 ~}.000 ha zal, om diverse redenen, cee:r.: winnine; mogelijk zijn.
Op basis . t,n deze cijfers kan de mogelijke ui tbreidin.; van de grond-

wat'::lrninning in het zandr&amd op ca

5 miljoen m3

011

veengebied ten oosï;en v:in de Vecht worden ge-

pGr ja~.

De totale onttrekking van grondwater in 1965 ten behoeve van

industrieel en huishou&elijk ~ebruik kunnen in dit 6 ebied worden geraamd
tussen de 2,5 en 5 miljoen m3 • De totaal mogelijke onttrekking in gebied III2
kan dus globaal ,,orden gesteld op 7{ à 10 milj__oe,;i_ m3/j?..ar.

De i;;;Elbieden .;en uoo:L'deu van de Vecht,

~e1i

C.:.ele binnen de provincie

fü'enthe gelee;en, bestaan à.eels uit polei.er land en deels ui·t; ::nid.delhoge zandgronden.
Het polderla11d omvat in heli nlgemeell de veenkoloniule gronden om

•

l)edecsvaart, Sla6hare:n en De lüim in Overijssel en de r:aterschappen va.n het
Riegmeer en het Drostendiep in Dren~he. De afwai- 1..Jr.in6 van dit gebied ge-

schiedt hoofdzakelijk via het Ommerkanaa.l naar de Vecht en via de
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Lutterhoofdwijk en het Coevorden-Vechtkanaal eveneens naar de Vecht.
Het gebied in Drenthe ten noorden van Coevorden (zie bijlage 8) bestaat
zowel uit polderland als uit hoge gronden van de stroomgebieden van het
Loodiep, het Drostendiep, de Sleenerstroom, het Hoolslootdiep en de Oshaarse
Ruimsloot. Deze s·troomgebieden zijn overwegend zandige gebieden met brede
beekdalen, die in westelijke en oostelijke richting geleidelijk overga.an in
vee:ngebieden. Het gebied wordt in het algemeen gekenmerkt door een slecht
doorlatende bo\·engrond t.g.v. de aanwezigheid van laa€-,"Veen of leemlagen op
vrij {;eringe diepten beneden maaiveld. Ook de z.g. koffiebanken treden
plaatselijk als storende lagen op. Zowel gebieden met wateroverlast als
sterk verdrogende gronden komen dan ook veelvuldig voor. De afwatering van
dit gebied geschiedt voor wat betreft het Loodiep via de stadsgrachten van
Coevorden en het Coevorden-Vechtkanaal naar de Vecht en voor het Drostendiep
en de Oshaarse Ruimsloot via het eerste pand van het Stieltjeskanaal en het
Coevorden-Vechtkanaal eveneens naar de Vecht.
Het gebied ten oosten van Coevorden, geheel in Drenthe gelegen, bestaat
zowel uit polderland als uit hoge gronden. Het gestuwde Schoonebeekerdiep
watert af via het eerste pand van het kanaal Coevorden-Alte Pieardie en het
Coevorden-Vechtkanaal op de Vecht, terwijl het gebied ten noorden van
Oud-Schoonebeek het oppervlaktewater af'voert op het 2e pand van het
Stieltje~anaa.l. Dit kanaal komt weer uit op de stadsgrachten van Coevorden,
waarna het water via het verbindingskanaal Coevorden-Vecht op de Vecht wordt
geloosd.
Uit bovenstaande globale beschrijving van de waterhuishouding van de
gebiedén ten noorden van de Vecht komt voldoende duidelijk naar voren dat er
in grote lijnen een wezenlijk verschil bestaat tussen de afwatering van dit
gebied in vergelijking tot diè van de gebieden ten zuiden van de Vecht. In
verhouding tot de oppervlakken van de beide gebieden ter weerszijden van de
Vecht kan gesteld worden dat ten zuiden van de Vecht de hogere zandgronden
met een &roter bergend vermogen sterk overwegen, terwijl het noordelijk
gebied overwegend bestaat uit polders en minder goed doorlatende lage en
middelboge zandgronden met een relatief gering bergend vermogen.
Een vergelijking tussen de afvoerkrommen op bijlage 13 en op bijlage 11
(Regge, meetpunt B) la.a.t zien, dat de verschillen tussen de winter- en
zomerafvoeren in het Veohtgebied veel groter zijn dan in het Reggegebied.
Dit verschil in het karakter van de af'voer wijst er op, dat er in gebied III
uitgestrekte terreinen moeten voorkomen waarvan het bereingsvermogen van de

or.dergrond beduidend gerine;er is dan in gebied II. Vlelk gedeelte van
tebied III aansprakelijk kan worden gesteld voor het afvoerbeeld op bijlage 1~
is niet bekènd. Het ligt voor de hand te veronderstelle n dat de afvoer uit de
f:ebieden ten noorden van de Vecht in bela.ngrijke rr.ate het beeld o:p bijlage 13
zal hebben bepaald. Deze veronderstellin ts· sluit goed aan bij de in tabel I
ge:.10ernde bedragen betreffende de grond.waterstan den in he;t onderhavige gebied.

De :Eogelijkheden va:n i::rcndwaterwinn ing d.m.v. Gen ·,;erminderin& van de
beekafvoeren lijken dus voorshands in het gebied ten noorden van de Vecht
mL1der goed realiseerbaar dan in het gebied ten zuiden hiervan. Aangezien
echter in het onderhavige gebied de dikte van de Pleistocene, watervoerende
pakketten in het a1 2;erneen groter is dan ten zuid.en v&n de Vecht, zal voorshands wo.r·den veronà.ercield, dat een r:innin!'.i van ten minste 3 mm per maand

ook bier in de toekomst mogelijk zal zijn.
Het oppei·vlak van gebied III ten noorden van de Vecht ( ;ebieden rrr 3 en
III 4 ) bed.r·aagt cc 62.000 ha. Stelt men nu v,ederom d.at b.v. 20.000 ha niet
war grondwa.tei•vdnn ing in aamnerking komt (een klein gedeelte van het gebied
ligt in Duitsland), dán ma·g in het gebied ten noord.en van de Vecht voorlopig

·;:orc:en gerekend op een ui tbreidingsmo6 elijkhéid van de c.,rondv:a. terwinning
.
·
m3 Eer Jaar.
van ca 1 2r mi• 1 Joen
De totale onttrekking van grond~ater ~en behoeve van huishoudelijk en
industrieel ~eb.1.·u.ik kunnen in dit gebied in 1 ::.i65 word.en gera.::.md tussen de
7, 5 en 10 miljoen m3 • De totale v1ir...nir.Jés:.::0 6 elijkheid in .de 6 ebieden III 3 en

rrr 4 bedraagt dus "1aar

1

schatting 22~ à 2; miljoen :n 3 /jnar.

betreffende J.e 6 ronuNt.i:!;erwinn ina in
-I_X_._5 •.• Samenvatünç; an conclusie3

-------------------~-------------------------------

----------~---

.~.

Sa;nenvattend voor het gehele gebied III kan voorlopig de vergroting van
·
·
30 m1· 1 Joen
.
.
m3 r>er Jaa.r.
d e grondwa t erw1,nans
6 eraamd wor d en op ca ___
De ;ezamenlijke onttrekking in het jaar 1965 bedroeg in gebied III dus
tussen de 25 en 35 ,niljoen m3 • Dit betekent è.at in de toekomst waarschijnlijk
gerekend kan worden op ongeveer een verdubbeling van de huidi[.;e onttrekking.
T.a.v. de orde va.n Ê~rootte van de te verwachten verla.gint;en van de
erond\7aterstan d in de drie hier.boven besnroken _·;ebieden kan niets worden
gezegd, aangezien van geen enkel stroomgebied afzonderlijk af'voergegevens
bekend zijn. Om toch eni..::;e basis voor het uits'1reken van een verwachting te
dien aanzien te hebben, zijn op bijlage 13 de grondwaterstan den van twee
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min of meer willekeurig gekozen lendbouwbuizen in cebied III tegen de tijd
uitgezet. Met behulp daarvan kan worden nagegaan in welke mate er een
ove1·eenkcmst beotaa.t tussen de afvoer en de grondwaterstand op twee willekeurige plaatsen in gebied III. Zoals blijkt op bijlage 13, is er inderdaad
over het algemeen een redelijk goede overeenkomst tussen beide. Het opstellen van betrekkingslijnen zoals op bijlage 12 heeft hier echter weinig zin,
aangezien niet bekend is op welke wijze elk van de diverse kleinere gebieden
he~ft bijgedragen tot het totale beeld van de afvoer. In gebied III dient•
dus in de toekomst zo spoedig mogelijk een begin te worden gemaakt met het
bepalen van de afvoeren in de verschillende sub-stroomgebieden, teneinde
een indruk te krijgen van de orde van grootte van de te verwachten grondwaterstandsdalingen bij een uitbreiding van de grondwaterwinning •

.

'

X.

RAMING VAN"DE MOGELIJKE GRONDWATERWINNING IN GEBIED IV.

!.:..!.:__:{!~te~!~~!;~!!2;!~~!~!:~!~!-!!!_d~ kwa!!!~!!~!:..h~-~~!!~Y!!!!!'..:.
Zoals op bijlage 8 blijkt, wordt gebied IV gevormd door de rest van
Overijssel ten noordwesten van de gebieden I en III, met inbegrip van een
strook op de oostelijke IJsseloever tussen Zwolle en Deventer en met uitzondering van de Noordoostpolder.
De stijghoogtelijn van N.A.P. in het diepe watervoerende pakket vormt

in het noorden de oostelijke begrenzing van pet gebied, terwijl van Meppel
af in oostelijke richting de begrenzing samenvalt met een stroomlijn in het
diepe grondwaterstroomveld. Waar deze stroomlijn de stijghoogtelijn van
N.A.P. + 4 m snijdt, vervolgt de begrenzing deze isohypse in zuidelijke
richting tot hij aansluit op de noordwestelijke begrenzing van gebied III.
De noordelijke begrenzing van het gebied valt weer samen met een stroomlijn
van het diepe grondwater. De westelijke begrenzing komt in het algemeen
overeen met de provinciegrens en de vroegere kustlijn.
De totale oppervlakte van gebied IV bedraagt ca 96.000 ha.
Het onderhavige gebied bestaat overv,egend uit polderland en boezemwateren, met uitzondering van ten eerste de zuidelijke punt die tot het westelijk deel van het stroomgebied van de Sallandse Weteringen behoort, en ten
tweede Qe glaciale opduikingen rond Vollenhove en Steenwijk. Het polderpeil
in de meeste polders varieert van ca N.A.P. tot N.A.P. - 1 m. Een uitzondering hierop vormen de diepe polders tussen Blokzijl en Steenwijk. Het polderpeil daarvan varieert van N.A.P. - 2,40 m tot - 2,80 m. Tenslotte ligt in
het Waterschap Mastenbroek nog de diepe polder De Koekoek met een peil van

N.A.P. - 3,20 m.
Het peil van

de belangrijkste boezems bedraagt N.A.P. - 0,70 m•

•
Zoals uit de beschrijving in hoofdstuk III is gebleken, behoort de ondergTond van noordwest-Overijssel tot een oud deltagebied waar de Overijsselse
rivieren in contact kwamen met de zee. Deze delta is tot op grote diepte opgebouwd uit overwegend riviersedimenten van sterk uiteenlopende korrelgrootten.
Sterk grofzandige pakketten, ten dele van fluvio-glaciale oorsprong, worden
afgewisseld door fijnere zandlagen of klei- en leemlagen van fluvio-glaciale
dan wel mariene oorsprong. Deze overwegend continentale afzettingen kunnen
tot onder het IJsselmeer worden vervolgd.
Over het algemeen hebben de klei- en leemlagen een vrij locale verbreiding. Een uitzondering hierop vormen vermoedelijk de glaciale afsmeltings-
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kleien in het zuidwestelijke deel van het IJsseldal. Op grond van de thans
ter beschikking staande gegevens strekt deze kleilaag in Overijssel zich uit
van Deventer tot Olst en vermoedelijk ook tot Wijhe. In oostelijke richting
is deze kleilaag eveneens aangetroffen in een boring te Raalte. Voorts is
deze laag in een aan;tal boringen op het pompstation'"E ngelse Werk" te Zwolle
aangetroffen. De dikte is hier echter geringer, terwijl vermoedelijk ook het
zandige karakter van de afzetting hier is toegenomen.
Waar in het deltagebied de zee in contact kwam met de grovere rivierafzettingen, kon vanuit het westen zout water dit sediment binnendringen.
Vanuit het oosten echter vond tegelijkertijd afstroming van zoet grondwater
door de diepere zandpakketten plaats. Deze a.1'stroming heeft er in de loop
van de geologische geschiedenis toe geleid, dat het zoute wa1;er niet verder
landinwaarts is binnengedronge n. In de ondergrond heeft zich aldus een evenwicht tussen beide tegengesteld gerichte stromingen ingesteld. Sinds de afsluiting van het IJsselmeer en de inpoldering van een aantal gebieden hiervan, is een verzoeting van het grondwater in het betrokken gebied ingezet;
dit betreft echter slechts de meer ondiepe formaties. In de diepere ondergrond van noordwest Overijssel wordt op diverse diepten nog brak tot zout
grondwater aangetroffen. Ook in het IJsseldal tussen Deventer en Zwolle zijn
in een aantal diepe boringen beneden de glaciale kleilagen monsters water
onttrokken waarvan het chloridegehalt e vrij hoog bleek te zijn. De oorzaak
van het hoge gehalte in dit gebied is vermoedelijk gelegen in de aanwezigheii
van de dikke kleilagen boven de mariene afzettingen, waardoor geen of slechts
een vrij geringe uitloging van deze watervoerende lagen is opgetreden.
Teneinde een overzicht te krijgen van de aanwezigheid van brak en zout
water in de diepere ondergrond van het westelijke randgebied van Overijssel,
zijn op bijlage 14 een aantal boringen aange8even waaruit het chloridegehalt e
van het grondwater bekend is. Per boring zijn het chloridegehalt e, de diepte
van het onttrekkingsf ilter en het ja.ar van de bemonstering vermeld. Tevens
zijn een aantal boringen opgenomen waarin is aangetoond dat in de diepere
ondergrond wel·zoe~ water aanwezig is.
Het aantal beschikbare diepere boringen is te gering om hiermede meer
dan een uiterst globaal beeld te krijgen van de verdeling van zoet en zout
grondwater in het westen van Overijssel. Zoals uit de bijlage blijkt, komt
bijv. in het gebied tussen Zwolle en Diepenveen slechts één d.iepe boring voor
waarin het chloridegehalt e van het grondwater bekend is. Een mogelijkheid
ter oompleteri~ van dit globale beeld is gebruik te maken van de resultaten
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van een door de Werkgroep Geo-elektrisch Onderzoek T.N,O. verricht onderzoek
in de kop van Overijssel. :De resultaten van dit onderzoek zijn vermeld in het
rapport inzake een geo-elektrisoh onderzoek "Noordoostpolder-kop van
Overijssel" dd. mei 1963. De drie op bijlage 14 getekende weerstandslijnen
zijn aan dit rapport ontleend. Voor de kop va.n Overijssel komt een weers~and
van 50..n..m overeen met een chloridegehalte van het grondwater van ca 100 mg/1
of minder. In het gebied ten oosten van de drie lijnen zal het grondwater op
diepten van 25 tot 100 min het algemeen zoet zijn, ten westen van de lijnen
bestaat kans op het voorkomen van brak of zoet water. Hoewel het hier slechts
een globale indicatie betreft aangaande de verdeling van zoet en zout grondwater, vormen deze lijnen en de boringen een uitgangspunt van waaruit een
verdere beschouwing inzake de winningsmogelijkheden van grondwater in
noordwest Overijssel kan worden opgebouwd.

•

Het oppervlak van dit gebied bedraagt ca 16000 ha, waarvan vermoedelijk
slechts 10.000 ha voor grondwaterexploitatie in aanmerking zal komen. Gezien
de aanwezigheid van zeer dikke kleiiagen in de ondergrond en de te verwachten
minder goede kwaliteit van het grondwater, mogen de winningsmogelijkheden
van grondwater in dit gebied namelijk niet te hoog worden aangeslagen. Het
belangrijkste watervoerende pakket is het overwegend fijnzandige JongPleistooeen boven de glaciale kleien.
Zekerheidshalve zal worden aangenomen dat in dit gebied slechts de helft
van het aantal millimeters van gebied I kan worden gewonnen. De raming voor
de mogelijke uitbreiding van de grondwaterwinning in de zuidelijke punt van
gebied IV bedraagt dan ca 3.10 6 m3 per jaar.

Voor het gebied ten noorden van Zwolle, voor zover gelegen ten oosten
van de op bijlage 14 getekende weerstandslijnen, kan ten aanzien van de
mogelijkheden tot uitbreiding van de grondwaterwinning het volgende worden
gezegd.

De verwachtingen voor dit 60.000 ha bestaande gebied zijn, in vergelijking tot de rest van Overijssel, aanmerkelijk gunstiger. Een eerste aanwijzing hiervoor wordt gevormd door de grote hoeveelheid zoet grondwater
die jaarlijks in de diepe polder De Koekoek ten noordoosten van IJsselmuiden

70 opkwelt (35 à 40 miljoen m3/jaar). Een in 1959, op verzoek van Gedeputeerd e
Staten van Overijssel door het Rijksinstit uut voor Drinkwater voorziening ingesteld onderzoek naar de hoeveelheid water welke t.g.v. de bemaling van
De Koekoek aan het oppervlakte water van de polder Mastenbroek werd onttrokken, •
leidde tot de volgende gegevens te dien aanzien.
De doorlatend. heid van het diepe zandpakket in dit gebied is zeer groot
(kD = 7100 m2/dag), de weerstand tegen verticale stroming in de Holocene
deklagen in beide polders daarentegen gering (ok = 51 etm. en om• 264 etm.).
Door de bemaling van de polder De Koekoek verliest de polder Mastenbroe k
jaarlijks door wegkwellin g na.ar De Koekoek gemiddeld ca 12 miljoen m3 oppervlaktewate r. Omgeslagen over het oppervlak van de polder Mastenbroe k
(6430 ha) betekent dit ca 190 mm/jaar, een uitzonderl ijk hoog wegzijging sverlies.

.

In zekere zin geldt dit ook voor de diepe polders ten noordoosten van
Blokzijl. De polderpeile n in dit gebied variëren van N.A.P. - 2,40 tot
- 2,80 m, terwijl de stijghoogte van het diepe grondwater oa N.A.P. - 0,5 m
bedraagt. Ongetwijfe ld zullen ook hier aanzienlijk e hoeveelhede n zoet kwelwater op de omliggende boezemwate ren worden geloosd.
Voorts is het bekend, dat in het algemeen de poldergebie den, behorende
tot het waterschap Vollenhove , te kampen hebben met wateroverl ast.
Het lijkt daarom aanvaardba~ r te veronderst ellen dat in de toekomst een deel
van het in de polders opkwellende grondwater zal ku.nnen worden gewonnen ten
behoeve van de drinkwaterv oorziening. Het gevaar voor verzilting van het
grondwater t.g.v. de toekomstige waterwinnin g in bedoeld gebied lijkt gering.
De met de grondwaterw inning gepaard gaande verlaging, _van de stijghoogte , . ·
van het grondwater in het diepe pakket zal plaatselijk een welkome vermindering van het waterbezwa ar tot gevolg hebben.
Hoe groot het waterbezwa ar in de diverse poldergebie den is, is niet
bekend.Op grond van hetgeen hiervoor werd vermeld over de polder De Koekoek,
zal worden aangenomen dat een gemiddelde verminderin g van het waterbezwa ar
met 10 mm per maand, in de diverse poldergebie den in noordwest- Overijssel
zonder waterstaatk undige of landbouwku ndige bezwaren mogelijk is en in vele
gevallen zelfs de waterhuisho udkundige toestand slechts ten goede zal komen.

~ Nota betreffende de herziene conclusies van het in 1934 uitgebrach te
rapport inzake een geo-hydrolo gisch onderzoek in de Polder De Koekoek
en omgeving.

71 Stelt men ook nu weer d.e.t 2/3 van het .;enoemde gebied van 60.000 ha voo:r
grondvmterexp loitatie in aanmerking komt, dan kan de mogelijke uitbreiding
van de grondwaterwinn ing in noordwest-Ove rijssel dus geraamd worden op
Jl a,.,.·1·
·
•
~1-Joen
m3 per Jaar.

De totale mogelijke uitbreiding van de grondwaterwinn ing in gebied IV
komt dus op rond 50 miljoen m3 per jaar. De gezamenlijke onttrekking door
waterleiding en industrie in 1~65 kan in gebied IV worden geraamd op
ca 25 miljoen m3 . Deze bedragen zijn exclusief de onttrekking in 1965 door
het pompstation "Havelterberg" . In totaal bedragen de winningsmogel ijkheden'
in i;;ebied IV dus naar schatting 75 miljoen m3/jaar.
In welke mate de toekomstige winning in noordwest-Ove rijssel de onder6Tondse afstroming van grondwater in westelijke richting zal beïnvloeden,
kan thans niet worden beoordeeld. Evenwel kan worden gesteld, dat vermoedelijk een bepaalde hoeveelheid ondergrondse afstroming dient te worden
gehandhaafd teneinde te voorkomen dat de verzilting van het grondwater in
de diepere ondergrond in het noordwesten van Overijssel de toelaatbare
grens overschrijdt. Waar deze grens ligt, dient in de toekomst van plaats
tot plaats te worden vastgesteld.

#
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•

HET GEBIED VAN DE DINKEL EN DE SCHIPBEEK.

In de voorgaande vier hoofdstukken zijn de mogelijkheden van uitbreiding van de grondwaterwinning voor praktisch geheel Overijssel geraamd.
Slechts een aantal kleinere gebieden zijn tot nu toe buiten beschouwing gebleven. Dit zijn de gebieden binnen de provincie Overijssel die behoren tot
de stroomgebieden van de Diukel en de Schipbeek. Eet opper·vlak van het deel

van beide stroomgebieden dat binnen de provincie Overijssel is gelegen, bedraagt voor de Dinkel ca 22.500 ha en voor de Schipbeek ca 32.500 ha.. T.a.v.
deze gebieden kan het volgende worden opgemerkt.
Van slechts een gedeelte van het stroomgebied va..n d.e Dinkel ziJn
afvoergegevens bekend. Hiervan is slechts een klein gedeelte op nederlands
grondgebied gelegen. Op grond van de kennis van de opbouw van de ondergrond
van het Dinkelgebied mag verwacht worden dat de ondergrondse afstroming
plaatsvindt in oostelijke richting vanaf de grondwaterscheiding tussen
Ootmarsum en Enschede. V!e;;ens het ontbreken van voldoende waarnemingsputten
in het Dinkelgebied is niets bekend omtrent de grootte van deze ond.er€rondse afstroming.
In zekere zin gelden deze ar6,umenten ook voor het gedeelte van het
•
stroomgebied van àe Schipbeek gelegen binnen de frovincie
Overijssel.
Aangezien echter de dikte van de,voor de grondwaterwirmin~ in aanmerking
komende, Pleistocene zanden in beide genoemde gebieden vrij gering is, mag
verwacht worden dat deze gebieden slechts een zeer geringe bijdrag~ zullen
leveren aan het totale grondwaterpotentieel van de provincie Overijssel.
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TOTALE RAMING-BEHOEFTE EN AANVULLI:00.
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Teneinde een indruk te krijgen in hoeverre de geraamde maximaal winbare hoeveelhe den ,:;rondwat er de toekomst ige waterbeh oeften in üverijss el
kunnen dekken, zullen de in dit rapport berekende cijfers worden vergeleke n
met die welke zijn genoemd in het rapport van de Technisch e Werkgroep
Watervoo rziening in de provincie Overijss el van mei 1965.
In tabel 8 is een overzich t gegeven van de in het voorligge nde rapport
genoemde bedragen voor de verschill ende gebieden<
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Iexclusi ef de Noordoos tpolder.
ZoHls uit de totalen blijkt, zal in de toekomst voor üverijsse l vermoedelijk kunnen wor·den ,.;erekend op een verdubbe ling van. de huidige onttrekking. Voorts blijkt dat in de meeste gebieden gerekend mag worden op de
m~gelijk heid van een belangrij ke uitbreidi ng van de grondwat erwinning uit
het Pleistooe ne pakket. Alleen voor Twenthe (gebied II) zijn de perspecti even
minder gunstig; hier mag slechts worden gerekend op Ren uitbreidi ng van
maximaal 30

~

van de huidige onttrekk ing.
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De in tabel XI van het rapport van vorengenoemde werkgroep vermelde
bedragen betreffende de totale waterbehoefte voor de jaren 1980 en 2000
zijn, exclusief de Noordoostpolder, resp. 166 en 266 miljoen m3 per jaar.
Op grond van de huidige ramingen met betrekking tot de totale grondwatervoorraad en de behoeften voor de toekomst, blijkt dus dat in het jaar 1980
de waterbehoeften van bevolking en industrie in Overijssel nog ruimschoots

kunnen worden gedekt uit het brondwater. Voor het jaar 2000 echter zal de
winbare hoeveelheid grondwater niet toereikend zijn. Voor het gebied van
'l\venthe zullen de tekorten zich zelfs reeds ver voor het jaar 1980 openbaren.
De winbare hoeveelheid grondwater in Twenthe kan volgens de resultaten van
het onderhavige rapport worden geraamd op 90 tot 95 miljoen m3 per jaar
( Gebied II + Linderbeekgebied, hoofdstuk VII.2.). Volgens het rapport van
de Technische Werkgroep dient voor Twenthe gerekend te worden op een waterbehoefte van 108 en 170 miljoen m3 per jaar voor resp. het jaar 1980 en
2000.
De toekomstige waterbehoefte in Overijssel zal dus niet uitsluitend

kunnen worden gedekt uit de winning van gTondwater. In zuidoost Overijssel
dient zelfs reeds in de nabije toekomst naar andere bronnen te worden gezocht. In eerste instantie kan dan worden gedacht aan de winning van oppervlaktewater. In de hierna volgende paragraaf zal hierop nader worden ingegaan.

Een uitvoerige uiteenzetting over andere toe te passen winningsmethoden valt buiten de opzet van het onderzoek. Niettemin echter zullen
er een aantal hier in het kort worden vermeld.
1. Kunstmatige infiltratie. D.m.v. putten, geulen, greppels of kleine
bekkens wordt oppervlaktewater uit rivieren of kanalen in de bodem geinfiltreerden aan het grondwater toegevoerd. Deze winningsmethode wordt

reeds op twee watenvinplaatsen in Overijssel toegepast. Er zijn ongetwijfeld mogelijk.heden tot uitbreiding hiervan aanwezig.
2. Oeverlnfiltratie, een winningsmethode waarbij de middelen tot grondwaterwinning op korte afstand van en zo mogelijk in een rij evenwijdig aan

open waterlopen worden geïnstalleerd, D~ door de wateronttrekking veroorzaakte daling van de grondwaterstand zal infiltratie van oppervlaktewater
uit de bedoelde waterlopen naar de ondergrond tot gevolg hebben. Ruime
mogelijkheden voor continue oeverinfiltra.tie worden geacht aanwezig te
zijn langs de IJssel.
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3. Spaarbekkens, grote of kleinere bekkens waarin, in tijden van hoge
rivierafvoeren , rivierwater kan worden geborgen en van waaruit ten behoeve van de drinkwatervoor ziening water kan worden onttrokken.
De bruikbaarheid van elk van de hiervoren genoemde winningsmethod en

is afhankelijk van een groot aantal verschillende factoren welke slechts
door middel van detailonderzoe kin6 en kunnen worden vastg~steld •

•
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XIII.

TE VERRICHTEN NADER ONDERZOEK EN KOSTENRAMING.

Teneinde in de toekomst tot een nauwkeur iger raming van de mogelijk heden van grondwat erwinning in Overijss el te komen, dient op verschill ende
punten nog aanvullen d onderzoek te worden verricht . Deze punten zijn de
volgende .
1. Het uitvoeren van een groot aantal diepe verkennin gsboringe n, welke als
waarnemi ngsput dienen te worden a.fgewerk t. Uit de gegevens verkregen uit
deze boringen zal het mogelijk zijn het thans bestaand e, slechts globale,
inzicht betreffen de de geologisc he opbouw van de ondergron d en de hierin
aanwezige storingss ystemen in meer regionale zin belangri jk te verdiepen ,
terwijl hierdoor eveneens de verbreid in6 en dikteverd eling van de voor de
grondwat erwinning van belang zijnde watervoe rende Pleistoce ne zandpakketten nader kunnen worden vastgest eld.
'
Voorts is het mogelijk om door middel van deze diepe boringen de
grote hiaten op te vullen in het waarnemi ngsnet van diepe peilbuize n,
waardoor een betrouwb aarder beeld zal, worden verkregen van de richting en
aard van het grondwat erstroomv eld in de diepere Pleistoce ne zandlagen . De
invloed van onttrekki ngen zal nooit van te voren nauwkeur ig kunnen worden
voorspeld . Door de dan aanwezige peilbuize n echter zal het tevens mogelijk zijn de invloed van de toenemend e wateront trekking op de grondwat erstanden na te ga.an. Op deze wijze zal men tot de optimale winning kunnen
geraken (zie ook punt 4).
Tenslotte vormen de boringen een middel om meer informat ies te verkrijgen betreffen de het zoutgeha lte van het diepere grondwat er in het
w8sten en noordwes ten van Overijss el.
Om de 0 edachte te bepalen, zou voorlopig het aantal verkenni ngsboringen op 45 kunnen worden gesteld. Het verdient aanbevel ing om het
uitvoeren van bovenges teld boorprogr amma te doen geschiede n in nauwe
samenwer king met de Geologisc he Dienst te Haarlem en de Werkgroe p Geoelektrisc h Onderzoe k T.N.O. te Voorburg .
2. Het is van groot belang dat ten spoedigs te een begin wordt gemaakt met
een programma van metingen van beekaf'vo eren in gebieden waar tot dusver
zulks nog niet plaatsvon d. Deze afvoeren dienen immers bekend te zijn,
wil men een indruk krijgen van de te verwachte n verlaging en van de
•
grondwat erstand als gevolg van de grondwat erwinning in de diverse stroomgebieden .
T.a.v. het meetprogr amma is het van belang een en ander te doen ge-

schieden in overleg met de Dienst van de Waterhuisho uding en Waterbeweg ing
van de Rijkswater staat te Den Haag en de Waterschap pen in de betrokken
gebieden.
3. Voorts dienen contacten te worden gelegd met landbouw- en landschaps deskundigen teneinde voor ieder gebied de maximaal toelaatbare grondwater standsverla ging vast te stellen. Ten aanzien van deze verlagingen zou het
aanbeveling verdienen te onderzoeken in hoeverre schade aan de landbouw
zou kunnen worden voorkomen door de landbouw onafhankel ijk te maken van de
grondwater stand; d.w.z. na te gaan in hoeverre toepassing van kunstmatige
beregening mogelijk is. In dat geval immers zal niet alleen een grotere
grondwater onttrekking mogelijk zijn doch zal tevens de opbrengst van de
gewassen per ha. stijgen. Een zeker gedeelte van de kosten van de kunstmatige beregening zal dan door de onttrekkend e maatsohapp ij dienen te
worden vergoed.

4. Teneinde de invloed van de diepe grondwaterw inning op de stand van het
bovenste grondwater beter te leren kennen, zal het waarneming ennet van
ondiepe peilbuizen (landbouwb uizen) dienen te worden uitgebreid .
Om welke aantallen het hier gaat, kan op dit moment niet bij benadering worden gezegd. De uitvoering van dit programma han8~ immers ten
nauwste sa.men met dat genoemd in punt 2.

5. Tot het onderzoek naar de mogelijkhed en va.u uitbreiding van de grondwater winning en de invloed hiervan op de grondwater stand in de omgeving, behoort
voorts het doen houden van pompproeve n. Deze pompproeven kunnen, indien
mogelijk, worden uitgevoerd op bestaande of nieuw te stichten waterwinplaatsen.

6. Ten aanzien van de industriële onttrekking en van grondwater zou het gewenst
zijn hieromtren t ten spoedigste meer informaties te verkrijgen va.n de
betrokken industrieën . Deze informaties zouden, zolang de wettelijke
meldingspl icht·voor industriële onttrekking en nog niet va.n kracht is,
door' de belanghebbe nde waterleidin gbedrijven kunnen worden verzameld.

7. Tenslotte verdient het aanbeveling om, ten behoeve van de watervoorz iening
van de gebieden waar belangrijke tekorten worden verwacht, naast het hierboven geschetste programma. van nader onderzoek reeds nu een begin te maken
met een aantal voorstudies betreffende 4e eventuele winningsmo gelijkheden
van oppervlakte water. Hierbij dient te worden gedacht aan een aantal preadviezen en richtlijnen betreffende de toepassings mogelijkhe den van de in
hoofdstuk XII genoemde winningsme thoden.

- 78 kos ~en van vo.r-engenoemd nader onderzoek zullen voorlopig in hoofdzaak
worden bepaald door de kosten verbonden aan het boorprogramma van diepe en
ondiepe boringen, het houden van pompproeven en de eventuele kosten verbonden
D(-:
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aa.n de in punt

7 genoemde yoorstudies.

Ten einde een indruk te krijgen van de orde van grootte van de kosten
verbonden aan het voortgezet geo-hyd1·ologis ch onderzoek ten behoeve van ,.à,e
optimale grondwaterwinn ing in Overijssel, kunnen deze kosten als volgt worden
geraa.mdt

1.

45 diepe verkenningsbor ingen, af te werken als waarnemingsput; de totale boordiepte kan worden geschat op •
2500 à 3000 m, (inclusief kosten voor filters en stijgf. 400.000,--

buizen)t
2. 40 ondiepe borinJen (landbouwbuize n) met een totale
--~

f.

boordiepte van oa 120 m,

1.000,-

3. pompproeven o.g:. stopproeven op wa ter1linplaa tsen,

p.m.

4. het meten van beekafvoeren,

p.m.

.,......

. eventueel iü terim1·apport R.I.D.,

·,:.

6. eindrapport R.I.D.

f.

25.000,-

f.

:;0.000,-

N.B.
De kosten van het onder 1 genoemde boorprogra.mma betreft i:'en zeer gl@~:
'-·-q.
~

raming, aan6 ezien de boordiepten sterk uiteen ~u.nnen lopen van b.v.
20 tot 200 m. Het is niet mogelijk nu reeds bij benadering te overzien
in welke tebieden van Overijssel h~t geraamde aantal boringen met een bepaalde boordiepte zal worden over- of onderschreden. Ten slotte dient
te worden opgemerkt dat de kostenra:ning in het bovenstaande is gebaseerd-_
op het kostenpeil geldend voor het jaar 1967 •
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