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Op 6 november heeft Provincie Drenthe, IWACO B.V. Vestiging Noord opdracht gegeven

voor het verrichten van een onderzoek naar de waterwinning te Nietap. Het te verrichten
onderzoek bestaat uit twee fasen. Het onderhavige onderzoek vormt de eerste fase en kan
worden omschreven als een knelpuntenanalyse.

1.2

ACHTERGRONDEN

De grondwaterwinning Nietap ligt in het watersysteem Noordenveld. In dit watersysteem is
de functietoekenning aan freatisch grondwater en oppervlaktewater afgestemd op het
realiseren van optimale condities voor natuur in de beekdalen van het Peizerdiep. De
herinrichting Roden-Norg speelt bij het creëren van deze condities een belangrijke rol. Op
grote schaal vindt functieverandering plaats (landbouw-+natuur) en met name in de beekdalen
wordt de waterbeheersing afgestemd op de natuurdoelstelling. In de Gebiedsvisie Natuur, Bos
en Landschap Noordenveld worden de natuurdoelstellingen nader uitgewerkt. Zowel voor de
korte (10 jaar) als de lange termijn (30 jaar) is een streefbeeld voor natuur geschetst, dat
nauw is afgestemd op de planvorming in het kader van de herinrichting Roden-Norg. In de
beekdalen van het Peizerdiep en in delen van het Leekstermeergebied wordt gestreefd naar
herstel van grondwaterafhankelijke vegetaties.
Het diepe grondwater in het watersysteem Noordenveld heeft zowel een ondersteunende
natuurfunctie als een functie voor de bereiding van drinkwater. Op dit moment is niet
duidelijk in hoeverre het combineren van beide functies een spanningsveld oplevert. In het
Waterhuishoudingsplan Drenthe wordt daarom een onderzoek aangekondigd dat moet
uitwijzen in hoeverre de natuurdoelstellingen door de grondwaterwinning worden beïnvloed.
Daarnaast moet er een overzicht komen van mogelijke alternatieven, waarbij ook het gebruik
van oppervlaktewater in heeld komt. De gewenste aanpak van dit onderzoek wordt door de
provincie Drenthe, in overleg met provincie Groningen en WAPROG, nader uitgewerkt in het
'Projectplan waterwinning Nietap'.

1.3

ONDERZOEKSVRAGEN EN FASERING

Centrale onderzoeksvraag zoals geformuleerd in het 'Projectplan waterwinning Nietap' is:
'In hoeverre is de waterwinning van invloed op de in het Waterhuishoudingsplan
toegekende fancties aan het watersysteem Noordenveld en op welke wijze kan de natuurfanctie van de beekdalen vanuit de waterhuishouding verder worden ontwikkeld. Hierbij
moeten zowel de waterwinning als ook overige waterhuishoudkundige invloedsfactoren in
beschouwing worden genomen. '
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De geformuleerde onderzoeksvraag geeft aan dat de interactie tussen waterwinning en natuur
bezien moet worden in een groter kader waarbij ook andere functies (met name landbouw)
een rol spelen.
Het onderzoek wordt in twee fasen uitgevoerd. Deze eerste fase is een knelpuntenanalyse
waarin de effecten van de huidige winning worden beschreven en mogelijke oplossingsrichtingen worden verkend. In de tweede fase worden op basis van de uitkomsten van de
eerste fase een aantal kansrijke alternatieven verder uitgewerkt.

1.4

OPZET VAN HET RAPPORT
Het rapport is als volgt opgebouwd:
Omdat het beleidskader bepalend is voor de gewenste ontwikkelingsrichting, wordt in
hoofdstuk 2 een analyse gemaakt van het (facet-)beleid voor ruimte en water en het (sectorale)
natuurbeleid voor de provincies Drenthe en Groningen. Tevens wordt nader ingegaan op de
natuurdoelstellingen in het onderzoeksgebied.
In hoofdstuk 3 worden de hydrologische effecten van de grondwaterwinning Nietap beschreven. Hierbij wordt allereerst ingegaan op de geohydrologische situatie en het gebruikte
modelinstrumentarium. Op basis van de hydrologische effecten worden in hoofdstuk 4 de
knelpunten als gevolg van de grondwaterwinning op de natuur beschreven.
In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de oplossingsrichtingen voor de knelpuntgebieden. Hierbij
wordt 3 principe-oplossingen onderscheiden:
verplaatsing van de winning en ingrepen in het diepe en ondiepe hydrologisch systeem. Ten
slotte wordt in hoofdstuk 6 een keuze gemaakt welke oplossingen verder worden uitgewerkt
in de tweede fase. Hierbij wordt tevens aangegeven welk aanvullend (veld)onderzoek
noodzakelijk is.
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Het studiegebied bevindt zich aan de noordwestzijde van het Drents plateau en omvat de
stroomgebieden van het Eelder- en Peizerdiep, en de overgang naar het laagveengebied
(Leekstermeergebied, Zuidelijk Westerkwartier). De twee beekdalen in het gebied worden
gevoed door talrijke bovenloopjes en stromen ter hoogte van Peize samen in een open,
vochtig graslandgebied. Aan de westzijde vormt de overgang naar de Friese beekdalen
(bovenloop Koningsdiep) de grens van het studiegebied, aan de oostzijde is dat het Eelderdiep.
Een belangrijk abiotisch kenmerk van het studiegebied is de aanwezigheid van een macrogradiënt, te weten de overgang van het Drents plateau met ingesneden beekdalsystemen naar het
noordelijk gelegen en ingepolderde laagveengebied. Aan de noordzijde hiervan gaat het
laagveen over in gebieden met kleiige afzettingen (klei-op-veen). Een verder bijzonder aspect
van het studiegebied is het voorkomen van potklei en keileem. Naast de macrogradiënt
bevinden zich tal van gradiënten in de beekdalen (overgangen plateau-beekdal). Deze uiten
zich in verschillen in vochttoestand (droog-nat), basenrijkdom (zuur-basenrijk) en voedselrijkdom (voedselarm-voedselrijk). De aanwezige moeras- en hooilandvegetaties hebben zich
onder meer vanwege deze abiotische gradiënten kunnen ontwikkelen. De vegetaties zijn
plaatselijk nog goed ontwikkeld; bijzondere soorten zijn onder meer Adderwortel, Moeraszegge, Kleine valeriaan .en Verspreidbladig Goudveil.

2.2

BELEIDSKADER
Omdat het beleidskader bepalend is voor de gewenste ontwikkelingsrichting, wordt een
analyse gemaakt van het (facet-)beleid voor ruimte en water en het (sectorale) beleid voor
natuur. Voor de provincies Drenthe en Groningen volgen hier de hoofdlijnen van het beleid
voor het onderzoeksgebied (grntendeels ontleend aan Gebiedsvisie NBL Noordenveld). Het
modelgebied omvat ook aangrenzende delen van Friesland. Omdat hier bij de huidige winning
geen hydrologische effecten optreden, wordt deze provincie vooralsnog buiten beschouwing
gelaten.
DRENTHE
In het Streekplan Drenthe wordt voor het systeem Noordenveld een tweedeling aangebracht:
1. hogere zandgronden
Landbouw is de richtinggevende functie. Dit betekent dat het ruimtelijk beleid gericht is
op het bieden van optimale condities voor uitoefening van landbouw op bedrijfseconomische grondslag. Het toekennen van een natuurfunctie beperkt zich tot de aanwezige bosen heideterreinen.
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2. beekdalen, potkleigebied en Leekstermeergebied
Landbouw en natuur zijn doorgaans gelijkwaardige functies. De agrarische bedrijfsvoering dient afgestemd te worden op behoud of versterking van aanwezige natuur- en
landschapswaarden. In delen van het gebied is natuur de richtinggevende functie (onder
andere oeverlanden Leekstermeer, Kleibosch, Mensinge, Hazematen en Broekland). De
ontwikkelingskaart geeft aan dat in de beekdalen van het Peizerdiep en in het Leekstermeergebied op langere termijn gestreefd wordt naar ontwikkeling van natuurwaarden.
Volgens de ontwikkelingskaart van het Streekplan kan natuurontwikkeling in de beekdalen gecombineerd worden met ontwikkeling van oppervlaktewaterwinning.
De tweedeling die in het Streekplan is aangebracht, werkt door in de provinciale beleidsplannen ten aanzien van water, milieu en natuur. In het Waterhuishoudingsplan Drenthe krijgt het
freatisch grondwater van de hogere zandgronden een landbouwfunctie; in de beekdalen en het
Leekstermeergebied een natuurfunctie. In het potkleigebied en in de beekdalflanken heeft het
freatisch grondwater een algemene functie; de waterbeheersing dient afgestemd te worden op
zowel landbouw als natuur. Ook aan het oppervlaktewater in de beekdalen en het Leekstermeergebied wordt een natuurfunctie toegekend. Het Leekstermeer zelf krijgt een natuurfunctie op midden niveau; het overige oppervlaktewater een natuurfunctie op hoog niveau. Het
diepe grondwater in het systeem Noordenveld heeft een ondersteunende natuurfunctie. Rond
Nietap geldt gelijktijdig een functie voor de bereiding van drinkwater.
Binnen het watersysteem Noordenveld worden grote delen van de beekdalen van het
Peizerdiep en de Peizer- en Eeldermaden aangemerkt als verdroogde natuurgebieden.
De Provinciale Ecologische Hoofdstructuur uit het Provinciaal Natuurbeleidsplan is opgebouwd uit gebieden waaraan in het Streekplan een natuurfunctie is toegekend, al dan niet in
combinatie met een gelijkwaardige landbouwfunctie. In aansluiting op de ontwikkelingskaart
van het Streekplan worden de beekdalen van het Peizerdiep aangeduid als natuurontwikkelingsgebied.
GRONINGEN
Volgens het Streekplan Groningen is natuur richtinggevend in de vochtige graslandgebieden
noordelijk van het Leekstermeer en langs het Dwarsdiep en Matsloot (onder andere Tolberterpetten en Oude Riet). In het overige deel van de graslanden zijn natuur en landbouw in
samenhang richtinggevend (weidevogelgebieden). Hetzelfde geldt voor de hogergelegen
zandruggen met een structuur van houtsingels. Noordwestelijk van Oostwold is ruimte
gereserveerd voor een spaarbekken dat een functie zou kunnen vervullen ten behoeve van de
drinkwaterwinning.
Het Provinciale Waterhuishoudingsplan kent aan het grond- en oppervlaktewater in de
graslandgebieden van Leekstermeer, Matsloot en Dwarsdiep specifieke ecologische functie
toe. Dit houdt onder andere in: geen wijziging in grond- en oppervlaktewaterpeilen, geen
aanvoer gebiedsvreemd water in de meest kwetsbare gebieden en conserveren gebiedseigen
water. Ook de diepe zandwinplas bij Lettelbert heeft een specifiek ecologische functie. In
graslandgebieden met een gecombineerde functie (landbouw en natuur) wordt aan het gronden oppervlaktewater een tweetal hoofdfuncties toegekend (specifiek ecologisch en agrarisch).
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Hier is wijziging van het oppervlaktewaterpeil niet toegestaan, tenzij de belangen van natuur
en landbouw zich daar beide niet tegen verzetten. Een uitzondering wordt gevormd door
peilaanpassing ter compensatie van maaivelddaling. Voor het overige gebied, waaronder alle
hogere zandruggen, geldt een agrarische functie. Aan het Lettelberterdiep wordt een specifiek
ecologische functie toegekend; tevens vervult deze waterloop een functie als ecologische
verbindingszone. In het plan worden het Matslootgebied, De Drie Polders, Leekstermeergebied, Dwarsdiep en Coendersbosch aangemerkt als verdroogd gebied.
In de Nota uitwerking ecologische hoofdstructuur Groningen wordt een ecologische hoofdstructuur geschetst die bestaat uit een samenhangend gebied van vochtige graslanden. Deels
gaat het om bestaande natuurgebieden, voor het overige om begrensde relatienotagebieden.
Het Lettelberterdiep krijgt een functie als natte verbindingszone (als onderdeel van de zone
tussen Leekstermeer en Lauwersmeer).
REGIOVISIE GRONINGEN-ASSEN 2030
Recent is de Regiovisie Groningen-Assen 2030 uitgebracht. In deze visie is aangegeven hoe de
toekomstige ontwikkeling van de regio Groningen-Assen wordt voorgesteld uitgaande van een
groei van ca. 55.000 woningen in het jaar 2030. Het studiegebied vormt een belangrijk
onderdeel van het gebied waarover de Regiovisie zich uitspreekt. In de visie wordt natuur en
landschap als belangrijke drager voor de toekomstige ontwikkeling gezien waarbij met name
water als sleutelfactor geldt. Het vrij afstromende water vanuit Peizer- en Eelderdiep wordt
benut om natuurontwikkeling te combineren met andere functies zoals wonen, recreatie en
drinkwaterwinning. Concreet is voor het studiegebied een stedelijke ring in beeld met
daarbinnen een natuurgebied van ca. 1500 hectare ('waterland'). Dit zou aan de westzijde uit
bosgebieden bestaan en in het centrum uit moerassen en open water (rondom het Leekstermeer). De visie zoals die op hoofdlijnen is gepresenteerd moet nog nader worden uitgewerkt.
Duidelijk is dat er veel raakvlakken zijn met de onderhavige studie.

2.3

NATUURDOELSTELLINGEN
In het onderzoeksgebied is er sprake van een duidelijke samenhang tussen het abiotisch
systeem en de aanwezige natuurwaarden. Met name de verspreiding van vegetaties en
plantensoorten is gerelateerd aan patronen in bodemopbouw (ondiepe potklei, klei-op-veen)
en hydrologie (grondwaterniveau en -kwaliteit, inundatie). Ook de potenties voor natuurontwikkeling worden in belangrijke mate door genoemde factoren bepaald. De landschapsecologische analyses die zijn verricht in het kader van de herinrichting Roden-Norg en de gebiedsvisies voor Noordenveld en Zuidelijk Westerkwartier, geven voldoende inzicht in de
samenhang tussen natuur en hydrologie in het onderzoeksgebied.
In de Gebiedsvisie NBL Noordenveld wordt ten aanzien van de natuurdoelstelling een
onderscheid gemaakt tussen de korte en de lange termijn. Wat betreft de korte termijn wordt
een streefbeeld geschetst voor de bestaande natuurgebieden en de begrensde relatienota- en
natuurontwikkelingsgebieden, rekening houdend met de huidige toestand van deze gebieden.
Het streefbeeld is op kaart uitgewerkt aan de hand van natuurdoeltypen. Voor het Zuidelijk
Westerkwartier kan dit kaartbeeld worden aangevuld aan de hand van het streefbeeld dat per
deelgebied wordt geschetst in het Begrenzingenplan Zuidelijk Westerkwartier.
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Vochtige schraallanden vormen een belangrijk onderdeel van het streefbeeld. Het gaat om
vegetaties als Dotterbloemhooilanden, Blauwgraslanden en Grote zegge-vegetaties die eisen
stellen aan de grondwatersituatie. Ook doeltypen als rietland en ruigte, vochtige heide en
verschillende bosgemeenschappen (onder andere Elzenbroekbos- en -bronbosvegetaties)
stellen hydrologische randvoorwaarden.
Voor de lange termijn wordt de gewenste ontwikkeling geschetst in termen van de beheersstrategie (multifunctioneel, half-natuurlijk of begeleid-natuurlijk) en van de landschappelijke
verschijningsvorm. Figuur 2.1 geeft voor Noordenveld en Zuidelijk Westerkwartier een
uitwerking van de natuurdoelstelling voor de lange termijn, waarbij een onderscheid wordt
gemaakt tussen een half-natuurlijke en begeleid-natuurlijke ontwikkeling. In de boven- en
middenloop van het Peizerdiep, het Leekstermeergebied en het Zuidelijk Westerkwartier
wordt in de natuurgebieden gestreefd naar een half-natuurlijke ontwikkeling, waarbij er een
sterke relatie bestaat met de hydrologie. In de benedenloop van het Peizerdiep en in de
Peizer- en Eeldermaden wordt op langere termijn gestreefd naar een begeleid-natuurlijke
ontwikkeling. Ook hier speelt sturing door hydrologische processen een belangrijke rol. Naast
grondwater gaat het hierbij nadrukkelijk ook om de dynamiek van het oppervlaktewater. Het
kaartbeeld zal voor de resterende gebieden worden aangevuld.
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3.

HYDROLOGISCHE EFFECTEN VAN DE GRONDWATERWINNING

3.1

GEOHYDROLOGISCH SITUATIE
De geohydrologische omstandigheden van het gebied dat door de winning van Nietap wordt
beïnvloed is in verschillende studies uitgebreid onderzocht
onder andere (IW ACO 1988 en IW ACO 1992). Bovengenoemde onderzoeken leveren de
volgende inzichten op in de hydrologische omstandigheden:
Het grondwater te Nietap wordt onttrokken uit een zeer goed doorlatend watervoerend pakket
(kD = 6700 m2/d) dat aan de bovenzijde deels wordt afgedekt door een grillig verspreide
potkleilaag met een zeer hoge hydraulische weerstand. Boven de potkleilaag vormen
plaatselijk tevens de keileemlaag en de holocene kleilaag weerstandbiedende lagen. In figuur
3 .1 is de geohydrologische schernatisatie weergegeven.
Door het grote doorlaatvermogen van het bepompte watervoerend pakket en de grote
weerstand van de potkleilaag spreiden de verlagingen in het diepe watervoerend pakket zich
uit tot op grote afstand van de winning (ca. 10 km). Ter plaatse van de winning wordt de
diepe stijghoogte bijna 3 m. verlaagd.
Daar waar potklei voorkomt zal de ondiepe grondwaterstand nauwelijks worden beïnvloed.
Op de randen van en bij gaten in de potklei is de interactie tussen het diepe en ondiepe
grondwater over het algemeen goed. Hier treden, bij afwezigheid van overige slechtdoorlatende lagen, verlagingen van de grondwaterstand op die in dezelfde ordegrootte zijn als de diepe
verlagingen.
In de gebieden waar potklei aaneengesloten en met een redelijke verbreiding voorkomt is het
ondiepe hydrologische systeem vrijwel volledig geïsoleerd van het diepe systeem. Ingrepen in
de waterwinning hebben hier geen effect op de freatische grondwaterstand. Alleen door
ingrepen in de ondiepe waterhuishouding kan het freatische grondwaterpeil en lokale en
subregionale kwel worden beïnvloed.
In gebieden waar de potklei niet voorkomt zullen ingrepen in de waterwinning wèl effect
hebben op de freatische grondwaterstand en de regionale kwelstroming. Een verhoging van
het oppervlaktewaterpeil leidt hier over het algemeen tot een lokale verhoging van de
grondwaterstand maar leidt tegelijktijdig tot een afname van de kwelintensiteit.

3.2

MODELINSTRUMENTARIUM
Voor het gebied rondom Nietap zijn door IWACO diverse grondwatermodellen opgezet. In
1990 is een grondwatermodel opgezet van het Zuidelijk Westerkwartier en het intrekgebied
van Nietap in het kader van het Provinciaal WaterhuisHoudingsPlan (PWHP) Groningen. Het
model is gebruikt om de effecten van grondwaterwinningen op verschillende locaties en
verschillende debieten te evalueren met als doel de mogelijkheden voor grondwaterwinning te
verkennen. Later is het model tevens gebruikt om de intrekgebieden te bepalen van de
Groningse industriële winningen.
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In 1993 is door IWACO onderzoek uitgevoerd naar de ligging van het intrekgebied en de
verblijftijden van de drinkwaterwinning Nietap. Ten behoeve van dit onderzoek is grondwatermodel verkleind en is het elementennetwerk rondom de winning van Nietap sterk verdicht.
Om de infiltratie- en kwelfluxen goed te kunnen berekenen is het oppervlaktewatersysteem en
de maaiveldhoogte in meer detail in het model gebracht.
De hydrologische effecten van de grondwaterwinning en ingrepen in de waterhuishouding zijn
bepaald met behulp van het in 1993 aangepaste model. De geohydrologische schematisatie
van het model is weergegeven in figuur 3 .1. Het modeloppervlakte bedraagt 540 km2 • Het
elementennetwerk bestaat uit 4300 knopen en 8300 elementen. Het grondwatermodel is geijkt
op de gemiddelde stijghoogte van 1986 en geverifieerd op de gemiddelde stijghoogte van
1988. De gemiddelde afwijking tussen de gemeten en berekende stijghoogte in 38 peilbuizen
bedraagt 18 cm voor de ijkperiode en 19 cm voor de verificatieperiode. Voor een uitgebreide
beschrijving van de modelopzet -ijking en · verificatie wordt verwezen naar het rapport
'Berekening intrekgebieden en verblijftijden voor de grondwaterwinningen Nietap en de
Groeven' (IW ACO 1993).
De potkleiverbreiding zoals deze in het model is opgenomen is gebaseerd op recente kennis
kennis. De verbreiding van de potkleilaag is gecheckt aan recente boorgegevens onder andere
REGIS). Een vergelijking van de potkleiverbreidingskaart REGIS en de weerstandskaart die
gebruikt is in het grondwatermodel is niet altijd direct te maken omdat naast de potldei ook
Peeloklei met een geringere weerstand kan voorkomen. Wanneer verschillen interpretaties
van de potkleiverbreding aanleiding geven tot problemen bij het juist inschatten van de
effecten van de winning zal dit in de rapportage worden aangegeven onder andere bij
bespreking van de knelpuntgebieden paragraaf 4.2 en 4.4).
De noordelijke modelrand van het gebruikte grondwatermodel ligt op een afstand van ca. 6,5
km van de grondwaterwinning te Nietap. In het bepompte watervoerend pakket is op deze
afstand nog een verlaging van de stijghoogte te verwachten. Om eventuele beïnvloeding van
de noordelijke modelrand op de berekeningsresultaten uit te sluiten is de stijghoogteverandering op deze rand berekend met het grote model uit 1990. In dit model ligt de noordelijke
modelrand op een afstand van ca. 15 km van de grondwaterwinning te Nietap.

3.3

OPPERVLAKTEWATERPEILEN
De kwel- en infiltratieflux zijn sterk afhankelijk van de gehanteerde oppervlaktewaterpeilen.
Om veranderingen in kwel en infiltratie juist te bepalen zijn de gehanteerde oppervlaktewaterpeilen van groot belang. Vooral de omslag van kwel naar infiltratie (en omgekeerd) is sterk
afhankelijk van de oppervlaktewaterpeilen. De verlaging van de grondwaterstand is veel
minder afhankelijk van de oppervlaktewaterpeilen.
Bij de modelberekeningen is rekening gehouden met een aantal toekomstige peilveranderingen:
In het Zuidelijk Westerkwartier is uitgegaan van het 65-alternatief. Hierbij wordt voor de
landbouwgebieden uitgegaan van een oppervlaktewaterpeil van 65 cm beneden het 10%
laagste maaiveldniveau. In reservaatsgebieden is het peil gelijk gesteld aan het 10%
laagste maaiveldniveau. In beheersgebieden wordt het huidige peil gehandhaafd van ca.
50 cm beneden het 10% laagste maaiveldniveau (IW ACO 1996a).
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Voor het Noordenveld is uitgegaan van de polderpeil en stuwpeilveranderingen zoals
aangegeven in het ontwerpplan herinrichting Roden-Norg. Voor bouwland wordt
uitgegaan van een drooglegging van 80 tot 110 cm. Voor grasland bedraagt de drooglegging 80 tot 90 cm. In veenweide gebieden tenslotte bedraagt drooglegging 60 cm. De
maximale stuwpeilverandering bedraagt + 105 cm. De polderpeil verandering varieert
tussen - 40 en + 30 cm.

3.4

HYDROLOGISCHE EFFECTEN
In deze paragraaf worden de berekende grondwaterstandsdaling en de verandering van kwel
en infiltratie als gevolg van een winning van 12 miljoen m3/jaar te Nietap besproken. Deze
zijn bepaald door de grondwaterstand en de kwelflux voor de situatie zonder grondwaterwinning af te trekken van de situatie met grondwaterwinning. Voor beide situaties is uitgegaan
van een langjarig gemiddelde neerslag berekeningen en toekomstige oppervlaktewaterpeilen.
De berekende grondwaterstandsverlaging is weergegeven in figuur 3.2. Uit deze figuur blijkt
duidelijk dat de verlaging van de grondwaterstand sterk is gerelateerd aan het ontbreken van
de potkleilaag. In het potkleigat direct boven de winning bedraagt de verlaging van de
grondwaterstand meer dan 100 cm. Aan de potkleirand direct ten westen van de winning
bedraagt de verlaging van de grondwaterstand maximaal 100 cm. Ten zuiden van Roden in
bedraagt de verlaging maximaal ca. 25 cm. In het Zuidelijk Westerkwartier gaat het om een
verlaging van maximaal ca. 10 cm.
In figuur 3. 3 is de verandering van de kwelstroming weergegeven. De verandering van de
kwelstroming is weergegeven voor de kwelgebieden in de situatie zonder winning. De
infiltratie gebieden zijn buiten beschouwing gelaten. Tevens is in figuur 3.2 weergegeven
welke gebieden de kwelstroming als gevolg van de grondwaterwinning omslaat in een
infiltratiesituatie.
In het Zuidelijk Westerkwartier en het beekdal van het Peizer- en Eelderdiep is in een groot
gebied sprake van en licht vermindering van de kwelstroming (0,1 tot 0,5 mm/dag).
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4.

KNELPUNTEN GRONDWATERWINNING OP NATUUR

4.1

METHODE BEPALING ECOLOGISCHE EFFECTEN WATERWINNING NIETAP
Een globale beschouwing van de effecten van de grondwaterwinning Nietap geeft aan dat in
een aantal natuurgebieden ecologische effecten op kunnen treden als gevolg van gewijzigde
waterhuishoudkundige omstandigheden. Het gaat om gebieden met kwelathankelijke
natuurwaarden waar de daling van de grondwaterstand groter is dan 5 cm en/of de afname
van kwel groter dan 0, 1 mm/dag. Dit is het geval in de volgende gebieden:
1.
2.
3.
4.

Hazematen (Lieverense Diep)
Broeklanden (Oostervoortse diep)
Polder Matsloot - Roderwolde
Oude Riet (ZWK)

De ligging van de bovengenoemde knelpuntgebieden is weergegeven in figuur 4.1. Van de
knelpuntgebieden wordt een korte karakteristiek gegeven en de huidige verdrogingssituatie
benoemd. Vervolgens worden de effecten van de winning Nietap op deze reservaten
beschreven aan de hand van hydrologische modelberekeningen. De interpretatie wordt
afgesloten met enkele conclusies.
- methode ecologische effectbeschrijving
De hydrologische effecten worden beoordeeld op basis van veranderingen in grondwaterstanden en kwelfluxveranderingen. Het betreft een kwalitatieve interpretatie die in de eerste plaats
de effecten van de winning beschrijft. Daarnaast wordt aangegeven of andere oorzaken
(mede) ten grondslag kunnen liggen aan geconstateerde verdrogingsverschijnselen. In de
gebieden die volgens de Herinrichting Roden-Norg reeds als reservaat zijn begrensd is
gerekend met hogere peilen. Daar waar alsnog effecten van landbouwkundige ontwatering
worden verwacht is dit aangegeven.

4.2

HAZEMATEN (LIEVERENSE DIEP)
De Hazematen vormen onderdeel van het landgoed Mensinge en bestaan uit beekdalgraslanden aan de westzijde van het Lieverense diep. Het Lieverense diep ter hoogte van de
Hazematen is een niet genormaliseerd gedeelte van het Peizerdiep. De Madelanden worden
geflankeerd door bos en (natte) heidegebieden. De aanwezige beekdalvegetaties ontlenen hun
waarden aan het voorkomen van Dotterbloemhooilanden met Adderwortel, terwijl plaatselijk
Vleeskleurige orchis en Ronde zegge voorkomen. Van de jaren vijftig is het voorkomen van
Parnassia bekend, een soort van natte, en sterk basenrijke milieus. Naar de beekdalrand toe
komen natte, meer zuurminnende vegetatietypen voor (Grootjans, 1985). Door de terreinbeheerder is met behulp van z.g. 'elleboogjes' (in hoogte verstelbare afvoerpijpen) de afwatering vanuit het gebied zo afgesteld dat afvoer van regenwater mogelijk is via ondiepe
begreppeling, maar dat diepere ontwatering (drainage) uitblijft.
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Het voorkomen van basenminnende, grondwaterafhankelijke vegetaties in de Hazematen
wordt verklaard door sterke toestroming van grondwater in dit deel van het beekdal. Dit
hangt onder meer samen met het ontbreken van potklei in dit deel van het beekdal onder
andere Waprog, 1974; Everts & De Vries, 1986). Naast toestroming van freatisch grondwater
vanaf het westelijk plateau wordt hierdoor ook grondwater uit het 2e watervoerend pakket
toegevoerd dat tot in maaiveld reikt.
Verdroging
Begin jaren tachtig is door de RUG onderzoek uitgevoerd in de Hazematen (Grootjans et al.,
1985). Hierbij is op grond van verandering in de vegetatiesamenstelling en EGV-metingen
van het ondiepe grondwater geconstateerd dat verdroging is opgetreden. Met name in het
zuidelijke deel bleek dat op hoge plekken ('Veenbult') en langs afwateringssloten niet alleen
het aandeel droogteminnende soorten toenam maar dat veel natte, basenminnende soorten
zoals Holpijp, Dotterbloem, Moeraszegge en Adderwortel 'sterk achteruitgaan en zich naar de
beek toe terugtrekken' (Grootjans et al., 1988). Ook soorten van vochtige omstandigheden
zoals Ratelaar en Kale Jonker namen af. Geconcludeerd werd dat de toestroming van
basenrijk grondwater tot boven in het veenprofiel stagneerde. Naast verdroging (lagere
grondwaterstanden) duidt vervanging van grondwater door regenwater op verzuring.
De oorzaken van de optredende verdroging zijn tot nu toe gezocht in het peil van de beek, te
lage peilen van de afwateringssloot nabij een petgat en de invloed van de waterwinning Nietap
(Van Diggelen, 1984; Grootjans et. al., 1988). Niet ingegaan werd op het aandeel van de
verschillende oorzaken in het totale verdrogingseffect. Aanbevolen werd het peil van de
afwateringssloot en de beek te verhogen en het verdroogde veenpakket af te graven (20-30
cm).
Intemretatie berekende effecten

* grondwaterstand/kwelflux
Voor het beekdal de Hazematen worden freatische grondwaterstandsdalingen berekend van
maximaal ca. 25 cm. Tevens neemt de kwelintensiteit af met minimaal 0.5 tot maximaal 2.5
mm/dag (gemiddeld ca. 1 mm/dag). Opvallend is dat berekende hydrologische effecten zich
tot dit gedeelte van het dal beperken (relatie potkleiverbreiding; zie onder). Voor beide
parameters geldt dat het om behoorlijke effecten gaat die van wezenlijke invloed zijn op
aanwezige grondwaterafhankelijke vegetaties. Voor het hydrologisch systeem betekenen de
effecten dat basenrijk grondwater minder goed tot in maaiveld kan toestromen waardoor
regenwater gaat stagneren en voor verzuring zorgt. Daarnaast kan de invloed van freatisch
grondwater (toestromend over de keileem) toenemen ten opzichte van regionaal grondwater
(2e watervoerend pakket). De mate van toestroming neemt af zodat per saldo minder water in
de beekdalgraslanden uittreedt.
Door de grondwaterstandsdaling gaat de toplaag van het veenpakket mineraliseren (het eerst
op de meest hooggelegen plekken) en licht klinken afhankelijk van de dikte van het veenpakket. Voor de vegetatie betekent dit dat de standplaatscondities sterk veranderen (verschuiving
naar drogere, zuurdere en voedselrijkere omstandigheden). Vooral de condities van natte,
basenminnende vegetaties worden hierdoor sterk aangetast. De geconstateerde vegetatiekundige veranderingen (zie 'verdroging') geven aan dat een dergelijke verschuiving zich heeft
voorgedaan (Grootjans,et al., 1988) en zich mogelijk nog doorzet.
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* overige oorzaken verdroging
Andere oorzaken van geconstateerde verlaging kunnen liggen in het beekpeil, aanwezigheid
van een afwateringssloot binnen het gebied (nabij petgat)(Grootjans et al., 1988) en mogelijk
in landbouwkundige ontwatering van het gebied ten zuiden/noorden van de Hazematen. Alle
drie de factoren lijken ondergeschikt aan de winningseffecten. De afwateringssloot heeft
beperkte effecten alleen nabij het petgat, het beekpeil is in een zone aan weerszijden van de
beek van invloed (ca. 50 m, zie Grootjans, 1988) terwijl de landbouwkundige ontwatering aan
de oostzijde van het dal (hooggelegen es) en aan de noordzijde naar verwachting niet tot in het
reservaatsgebied van invloed is.
* verspreiding potkleilaag
Uit een onderzoek van de Waprog uit 1974 blijkt dat ter plaatse van het reservaat de
Hazematen geen potklei aanwezig is. De ligging van de potkleilaag is grotendeels gebaseerd
op boringen en geo-elektrische metingen. In het reservaat wordt een sterk basenrijke
kwelstroming waargenomen die goed kan worden verklaard indien de potkleilaag afwezig is.
In de REGIS-kaart wordt aangegeven dat de grens van de potklei zich juist ten zuiden van de
Hazematen bevindt. Deze ligging is gebaseerd op een aantal boring nabij het reservaat.
Het gebruikte grondwatermodel gaat grotendeels uit van de potkleiverbreiding zoals is
gekarteerd in 1974. Ten zuiden van de potkleilaag is rekening gehouden met een hydraulische
weerstand van 50 d. Gezien de invloed van de ligging van de potkleilaag op de berekende
effecten van de winning lijkt het verstandig om de ligging van de potkleilaag en de overige
kleilagen in de tweede fase gedetailleerd in kaart te brengen. Om een nauwkeurige voorspelling van de hydrologische en ecologische effecten te kunnen maken dient het detail van het
grondwatermodel ter plaatse van het de Hazematen (knooppunt afstand van 400 m) te worden
vergroot.

4.3

BROEKLANDEN
Het beekdalreservaat Broekland(en) vormt onderdeel van het Oostervoortse diep, nabij de
samenvloeiing met het Groote Diep. Het gebied ligt op de zuidflank van het beekdal. In het
gebied doet zich een gradiënt in vegetatieverspreiding die is gecorreleerd aan de waterkwaliteit (Everts & De Vries, 1986). Nabij de beek komen in sloten en watergangen Dotterbloem,
Kleine watereppe, Waterviolier en Holpijp voor op plaatsen met zeer basenrijk water op
geringe diepte. Naar de flank toe komen soorten van licht tot matig verrijkt grondwater voor
waaronder Duizendknoopfonteinkruid en Snavelzegge. De gradiënt houdt verband met
aanwezige (beek)leem die zich onder het zuid-oostelijk deel van het reservaat bevindt. De
Broeklanden wordt vanaf de flank (zuidoostelijk deel) gevoed door water uit het le watervoerend pakket. In het noordwestelijk deel en nabij de beek treedt water vanuit het 2e watervoerend pakket uit.
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Verdroging
De beekdalgraslanden in de Broeklanden zijn aan verdroging onderhevig (Everts & De Vries,
1986). De Dotterbloemhooilanden zijn slecht ontwikkeld en veelal overgegaan in zuurdere en
drogere vormen. Blauwgrasland-vegetaties zijn verdwenen en overgegaan in zeer fragmentaire vormen dan wel in zuurdere Kleine zegge-vegetaties. Dit wijst op afname van de grondwaterinvloed (le en 2e watervoerend pakket) en toename van de neerslagwaterinvloed. Verdroging in het reservaat komt afgezien van lagere grondwaterstanden, tot uiting in de veranderde
kwaliteit van het ondiepe grondwater.
Inter:pretatie berekende effecten

* grondwaterstand/kwelflux
De berekende effecten zijn veel minder sterk als in de Hazematen. De berekende kwelafname
leidt ertoe dat de invloed van grondwater aan maaiveld licht is teruggelopen. De invloed van
ondiepe toestroming is mogelijk ten opzichte van de kwel uit het 2e watervoerend pakket
enigszins toegenomen. Dit leidt ertoe dat de standplaatscondities voor soorten van basenrijke
omstandigheden zowel aan maaiveld als in sloten en watergangen minder gunstig zijn. Het feit
dat de effecten van de winning tamelijk gering zijn terwijl de vegetatiesamenstelling sterk is
gewijzigd duidt erop dat maatregelen in de oppervlaktewatersfeer (opheffen landbouwontwatering in toekomstige reservaatsgebieden, meegenomen in de berekeningen) een belangrijke
factor zijn in dit reservaat. Niet duidelijk is of de huidige reservaatsbegrenzing (volgens
Herinrichting Roden-Norg, zonder aangrenzende plateaugebieden) voldoende is voor herstel
van hydrologische condities aan de zuid-oostrand van het reservaat.
Overigens treden ook aan de noord-oostzijde van het dal effecten van de winning op; deze
verminderen de toestroming van grondwater naar het beekdal toe; effecten leiden tot afname
van grondwaterafhankelijke plantensoorten in sloten en watergangen.

* overige oorzaken verdroging
Andere oorzaken van verdroging liggen in het gewijzigde beekpeil (afname/verdwijnen
inundaties) en landbouwontwatering (weerszijden reservaat, flankzijde). Hierdoor is vooral
het ondiepe systeem veranderd en zijn de standplaatscondities voor Blauwgraslanden (aan de
rand van het dal, zuidoostzijde reservaat) aangetast. In hoeverre afname van inundaties voor
negatieve effecten in de Broeklanden heeft gezorgd is moeilijk aan te geven. Vermoedelijk
zijn vooral de Dotterbloemhooilanden hierdoor beïnvloed. Vergeleken met de Hazematen is
de invloed van de winning minder groot en de invloed van landbouwontwatering in omliggende gebieden groter.
4.4

POLDER MATSLOOT - RODERWOLDE
Het poldergebied geldt als een contactzone tussen invloeden van lokaal en regionaal grondwater enerzijds, en brakke invloeden vanuit het verleden onder andere aangetoond in het diepe
pakket volgens Everts & De Vries, 1986).
De polder Matsloot wordt gekenmerkt door het voorkomen van kwelindicatoren waaronder
Holpijp, Waterviolier met name nabij de zandruggen van Roderwolde en Sandebuur. Dit
duidt op invloeden van matig verrijkt water als gevolg van lokale toestroming vanuit de
zandruggen.
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Dotterbloem, Tweerijige zegge en Kleine watereppe duiden op invloeden van sterker verrijkt
water (regionaal grondwater afkomstig van het Drents plateau) terwijl het voorkomen van
Lidsteng als kenmerkend wordt beschouwd voor de contactzone met de voormalige brakke
gebieden (klei-op-veenbodems).
Verdroging
Binnen het gebied liggen enkele kleinere reservaten zoals b.v. Het Waal (Elzenbroekbos). Dit
gebied is sterk verdroogd, getuige de veraarde veenbodems en de sterk verruigde kruidlaag
van het Elzenbroek. De meeste grondwateratbankelijke natuurwaarden in de polder concentreert zich in en langs sloten en watergangen.
Internretatie berekende effecten

* grondwaterstand/kwelflux
In de benedenloop van het Peizerdiep (polder Matsloot) neemt de kwelintensiteit af. Op
sommige plekken treedt omslag van kwel naar infiltratie op. Ecologische effecten liggen
vooral in afname van het voorkomen van grondwateratbankelijke plantensoorten in sloten
doordat grondwater verminderd uittreedt. Ook in oeverzones van de Matsloot en andere
kleinere wateren kan het aandeel van basenminnende soorten (vooral soorten als Dotterbloem,
Kleine watereppe, Grote boterbloem) afnemen. Grondwaterstanden blijven ongewijzigd.

* overige oorzaken
Afgezien van effecten van de winning is het polderpeil van invloed op voorkomen en
ontwikkelingsmogelijkheden van natte, basenminnende vegetatietypen. Ook speelt het
beekregime inclusief het voorkomen van (winter)inundaties een belangrijke rol.

* Verbreiding van de potkleilaag
In polder Matsloot en de directe omgeving is de verbreiding van de potklei zeer onzeker. In
de REGIS-kaart is aangegeven dat in polder Matsloot potklei voorkomt. In de polder en de
directe omgeving zijn echter geen boorpunten aangegeven waarop deze verbreiding is gebaseerd. Indien in de polder potklei aanwezig is treden ter plaatse geen hydrologische effecten
op. Deze zullen in dat geval verder naar zuid-oosten optreden. In de tweede fase is nader
onderzoek naar de ligging en weerstand van de potklei en Peeloklei noodzakelijk.
4.5

OUDE RIET (ZWK), ZUIDZIJ[)E TOLBERTER PETTEN
De Oude Riet is een reservaatsgebied dat wordt gekenmerkt door het voorkomen van goed
ontwikkelde Dotterbloemhooilanden. In de jaren tachtig is het gebied in beheer genomen door
Staatsbosbeheer. Door aanpassingen in het waterbeheer (peilverhoging) heeft zich een snelle
ontwikkeling voltrokken vanuit soortenarme, voedselrijke graslanden naar de huidige Dottervegetaties. Naast Dotterbloem komen hierin onder meer Waterkruiskruid, Breedbladige
orchis, Noordse zegge en Echte koekoeksbloem voor. J.let uittreden van grondwater aan
maaiveld wordt geïllustreerd door het voorkomen van roestverschijnselen.
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De recente ontwikkeling is zeer positief, en vermoedelijk het gevolg van zeer gunstige
abiotische omstandigheden. De Oude Riet ligt op de overgang van het Drents plateau naar het
laagveengebied, exact op een potkleirand. Hier treedt met een relatief hoge intensiteit
regionaal grondwater uit met hoge gehalten aan calcium en bicarbonaat. Rondom het gebied
komen enkele dieper insnijdende watergangen voor die worden gekenmerkt door zeer sterke
roestverschijnselen en het voorkomen van grondwaterafhankelijke plantensoorten.

"

De Tolberter Petten kennen een relatief geringe kwelintensiteit (ca. 0.5-1 nun/dag)
Verdroging
De recente pos1t1eve ontwikkeling duidt erop dat sterke vernatting heeft plaatsgevonden
waarbij regenwater ondiep wordt afgevoerd. Verdroging in termen van te lage grondwaterstanden treden in deze gedeelten van het reservaat niet op. Uitzondering vormen de reservaatranden, nabij diepere watergangen waar 20 m aan weerszijden verdrogingseffecten zijn waar
te nemen.
Intemretatie berekende effecten

* grondwaterstand/kwelflux
De effecten van de winning zijn in termen van kwelafname en grondwaterstandsdaling beperkt
(resp. max. 0.5 nun/dag kwelafname en 10 cm grondwaterstandsdaling). Vergelijking van
figuren met absolute kwelintensiteiten (situatie met en zonder Nietap) laten zien dat in polder
de Oude Riet slechts op enkele plaatsen een lichte vermindering van kwelintensiteit wordt
berekend. Vanwege de hoge kwelintensiteit in delen van polder de Oude Riet zijn negatieve
effecten van de winning nauwelijks waarneembaar. Integendeel, deze delen van de Oude Riet
hebben zich in de afgelopen 10 jaar juist zeer positief ontwikkeld. Vermoedelijk manifesteren
effecten zich wel aan de rand van het kwelgebied.
In de Tolberter Petten treedt als gevolg van de winning afname van de kwelintensiteit op, zij
het weinig (tot 0,1-0,5 nun/d). Het gebied heeft een geringe kwelintensiteit (ca. 0,5 mm/d)
als gevolg van het voorkomen van een kleilaag tussen het diepe en ondiepe watervoerend
pakket. Er vindt geen omslag van kwel naar infiltratie plaats. Naar het westen (zuidzijde 't
Kret) blijven relatief hoge kwelintensiteiten bestaan.

* overige oorzaken verdroging
Naast de winningseffecten spelen (diepe) ontwateringssloten een rol. De effecten zijn, in
gebieden met een hoge kwelintensiteit, beperkt tot een zone van ca. 20 m aan weerszijden van
de watergang (mond.med H. Hut, Staatsbosbeheer). In gebieden met een geringere kweldruk
zijn de effecten van landbouwkundige ontwatering groter.
In de Tolberter Petten is de landbouwontwatering aan de zuidzijde van het gebied van invloed
op met name de kwelstroming in de zuidrand van het reservaatsgebied. Dit geldt ook voor het
aan de zuidzijde van het Kret gelegen reservaat (Dotterbloemhooiland en Grote zeggen).
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CONCLUSIES KNELPUNTENANALYSE
De ecologische effecten van de waterwinning Nietap concentreren zich in enkele gebieden.
Het gaat om laaggelegen gebieden zonder potklei in de ondergrond. Veruit de sterkste
effecten van de winning doen zich voor in het beekdalreservaat de Hazematen dat een zeer
hoge natuurwaarde heeft. De effecten van de winning in de overige besproken natuurgebieden
zijn geringer. Bovendien spelen daar vaak andere oorzaken (b.v. landbouwpeilen, beekpeilen)
een substantiële rol. Oplossingen kunnen daar mede worden gezocht in het ondiepe systeem
(peilbeheersing).
In het landelijk gebied zijn ecologische effecten vooral beperkt tot sloten en watergangen.
Doordat het aandeel grondwater in kwelsloten afneemt verdwijnen indicatieve soorten langs
en in deze natte milieus.
In de situatie zonder grondwaterwinning te Nietap zal de grondwaterstand in de bebouwde
omgeving Leek en Roden aanzienlijk stijgen (tot maximaal 100 cm). Als gevolg hiervan zou
wateroverlast kunnen ontstaan bijvoorbeeld als gevolg van het onderlopen kelders en
kruipruimtes. Vooral in nieuwbouwwijken die vaak op de lagere gronden worden gebouwd
b.v. Wolvenschans in Leek) en waar rekening wordt gehouden met de bestaande situatie (met
grondwateronttrekking) is wateroverlast door het stopzetten van de winning niet uit te sluiten.
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De effecten van grondwaterwinning in het Eelderdiep kunnen worden gecompenseerd door
aanvulling van het grondwater vanuit het oppervlaktewater. Door een sterke vernatting als
gevolg van het herstel van de oude loop van het Eelderdiep kan de compensatie verder
worden verbeterd.
In het kader van het natuurontwikkelingsproject 'De Wolden' is een aantal waterhuishoudkundige maatregelen voorgesteld om de benedenloop van het Peizerdiep een meer natuurlijk
karakter te geven (IWACO 1995). De maatregelen moeten leiden tot vernatting en inundatie
mogelijk maken. Een aangepaste inrichting zou moeten leiden tot herstel en ontwikkeling van
voor benedenloop-systemen kenmerkende hydrologische en ecologische processen en
bijbehorende levensgemeenschappen. Het gaat om relatief voedselrijke moerassen, broekbossen en graslanden. Om de aanvulling van het grondwater te verbeteren kan tevens worden
gedacht aan het aanleggen van 'petgaten'. De plannen voor vernatting van de benedenloop
van het Peizerdiep sporen goed met de lijnen zoals die zijn uitgezet in de gebiedsvisie
Noordenveld en de Norg en de Regiovisie Groningen Assen 2030.
Een aantal problemen van grondwaterwinning in het Eelderdiep zijn reeds in dit stadium van
onderzoek te voorzien:
In het noorden van het beekdal komt het zoet-zoutgrensvlak omhoog. De onderbegrenzing van het zoete grondwater verloopt van dieper dan 150 m-mv ten noorden van Peize
en Eelde tot minder dan 50 m-mv aan de noordzijde van het beekdal.
Door een gronawaterwinning zal de zwakke kwelstroming aan de randen van het beekdal
(waar de potklei afwezig is, op de grens tussen de hogere zandgronden en de lagere
veengronden) waarschijnlijk (deels) omslaan in infiltratie. De consequentie voor de
bestaande en te ontwikkelen natuurwaarden zijn zonder nader onderzoek moeilijk in te
schatten.
De verwachting is dat niet het volledige onttrekkingsdebiet van het Pompstation Nietap
(12 miljoen m3/jaar) in het Eelderdiep kan worden gewonnen.
Als gevolg van de grondwateronttrekking kan zetting van de holocene veen(klei)
optreden.

5.2

COMPENSATIE DOOR INGREPEN IN HET DIEPE HYDROLOGISCHE
SYSTEEM
De effecten van de grondwaterwinning die zich manifesteren aan maaiveld worden veroorzaakt door veranderingen in het diepe hydrologische systeem. Door maatregelen te nemen in
het diepe systeem kunnen de ondiepe effecten weer worden gecompenseerd. In het onderzoek
'Potentiële drinkwaterbronnen noord Nederland' (IW ACO 1992) is aangegeven dat onder de
potkleilaag goede mogelijkheden bestaan voor diepinfiltratie. Bij diepinfiltratie wordt
voorgezuiverd oppervlaktewater door middel van putten geïnfiltreerd in het diepe watervoerend pakket. Door diepinfiltratie kan de grondwaterstand worden verhoogd en kwelstroming
worden hersteld. Door toepassing van diepinfiltratie nabij pompstation zou bijvoorbeeld de
kwelstroming naar het reservaat de Hazematen kunnen worden hersteld (zie paragraaf 5.2.3).
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Een diepinfiltratiesysteem bestaat uit een aantal onderdelen:
Innamepunt (gebiedseigen of gebiedsvreemd water)
Analyse- en mengbekken en eventueel een voorraadbekken
Voorzuiveringsinstallatie;
Diepinfiltratieputten;
Onttrekkingsputten;
Transportleidingen;

•

In de volgende paragrafen worden verschillende aspecten van het diepinfiltratiesysteem
besproken en worden globaal de mogelijkheden in het gebied rondom Nietap aangegeven.

5.2.1

Inname en opslag van oppervlaktewater
Voor de onttrekking van oppervlaktewater zijn in principe twee bronnen beschikbaar:
Gebiedsvreemd water: Vanuit het Van Starkenborghkanaal kan via het Hoendiep en
Letterberterdiep gebiedsvreemd water worden aangevoerd in de richting van de grondwaterwinning te Nietap.
Gebiedseigen water: Vanuit het Peizer- en Eelderdiep kunnen aanzienlijke hoeveelheden
gebiedseigen water worden aangevoerd.
Het voordeel van gehiedsvreemd water is dat er steeds voldoende water beschikbaar is. Een
nadeel van gebiedsvreemd water is dat de kwaliteit minder goed is. Een probleem vormt met
name het hoge ammonium-gehalte. Verder bestaat door de scheepvaart en lozingen onder
andere RWZI's en fabrieken) een grote kans op calamiteiten. Kwalitatief gezien verdient
gebiedseigen water de voorkeur. Mogelijke calamiteiten en verslechteringen van de kwaliteit
en de daardoor nood7.alcelijke innamestops zullen over het algemeen slechts kortdurend zijn
door de relatief hoge stroomsnelheid van het Peizer- en Eelderdiep (vergelijk Drentse Aa).
Een probleem van het gebiedseigen water als bron voor diepinfiltratie vormt echter de
zomerafvoer. De minimum dagafvoer bij Hoogkerk van het Peizer- en Eelderdiep bedroeg in
de periode 1978 tot 1982, 0,02 tot 0,04 m3/s. Op jaarbasis is een continue onttrekking van 0,6
tot 1,2 miljoen m3 mogelijk. In dezelfde periode bedraagt de minimum maandafvoer 342.000
m3 (= 4,1 miljoen m3/jaar). In figuur 5.1 is de afvoer-duurlijn voor 1982 van het Peizer- en
Eelderdiep (gebaseerd op 4 afvoerpunten) weergegeven. Voor een permanente onttrekking
van 5 miljoen m3/jaar is een berging van ca. 125.000 m3 nodig.
De berging van het oppervlaktewater kan geschieden in een relatief kleine voorraadbekken
met een sterke peilfluctuatie. In principe zijn in de omgeving van Nietap de bodemopbouw
zeer geschikt voor de aanleg van een voorraadbekken met wisselende peilen. Door het ondiep
voorkomen van de potkleilaag is natuurlijke onderafdichting aanwezig die het mogelijk maakt
om de effecten van een wisselend waterpeil op de grondwaterstand sterk te beperken. In het
verleden zijn daarom ook al plannen gemaakt voor een groot voorraadbekken nabij Lettelbert
(reservering in het streekplan). Bij een peilvariatie van 2,5 m kan 125.000 m3 worden
geborgen op een oppervlakte van 5 ha. Een nadeel van een nieuw aan te leggen voorraad
bekken met sterk wisselende peilen vormt het feit dat deze functie moeilijk te combineren valt
met andere functies zoals natuur en recreatie.
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Door het voorkomen van potklei in de ondergrond is het technisch gemakkelijk realiseerbaar
om het waterpeil in het bekken enkele meters onder het grondwaterpeil te verlagen zonder
effecten naar de omgeving. Omdat het water voor een groot deel onder de grondwaterstand
kan worden geborgen is het niet noodzakelijk om hoge dijken rondom het bekken te plaatsen.
In de Regiovisie Groningen-Assen 2030 wordt in de benedenloop van het Peizer- en Eelderdiep voorgesteld ca. 1000 ha te reserveren voor de opslag van water in ondiepe spaarbekkens
met aanliggende moerassen en graslandcomplexen. In deze bekkens zouden door een geringe
peilfluctuatie (30 tot 50 cm) een ecologische functie kunnen krijgen. Bij de peilfluctuaties
dient te worden bedacht dat door seizoensverschillen in neerslag en verdamping een natuurlijke peilfluctuatie optreedt in dezelfde ordegrootte. De aanleg van dergelijke 'bekkens' is
moeilijk te combineren met de natuurdoelstellingen voor het gebied. Zoals in paragraaf 5.2 is
aangegeven dat vernatting en tijdelijke inundatie van het beekdal in combinatie met grondwaterwinning waarschijnlijk beter is te combineren met de natuurdoelstellingen van het gebied.
Een andere mogelijkheid voor voorraadvorming biedt het Leekstermeer. Water uit het Peizeren Eelderdiep kan door nieuw aan te leggen verbinding in het Leekstermeer worden gevoerd.
Door het relatief grote oppervlak van het Leekstermeer van ca. 175 ha ( = 1, 75 miljoen m2)
veroorzaakt een berging van 125.000 m3 een peilvariatie van 0,07 m. Een variabel peil heeft
echter nogal wat consequenties voor de lokale waterhuishouding. Aspecten die hierbij een rol
spelen zijn onder andere:
ecologische effecten door toevoer van andere waterkwaliteit, grotere doorstroming en
wisselende peilen in de oeverzones. Door het toekennen van een bergingsfunctie wordt
het boezemkarakter van het Leekstermeer versterkt (inundaties in oeverlanden);
om wisselende peilen in het Leekstermeer te realiseren moet het meer worden afgesloten
van de boezem.
wisselende peilen op de Rodervaart en Leeksterhoofddiep die de landbouwontwatering
beïnvloeden;
compartimentering voor gescheiden peilbeheer of om kwaliteitsredenen b.v. water vanuit
de Leeksterhoofdvaart direct afvoeren naar Hoendiep);
toegankelijkheid van het meer voor de recreatievaart en noodzaak om kunstwerken aan te
leggen.
Naast de voorraadvorming is ook het bekkenvolume noodzakelijk/wenselijk voor de analyseen procesfunctie. Het analysebekken dient om de waterkwaliteit vast te stellen alvorens het
water in te nemen. Hierdoor neemt de beheersbaarheid van waterwinsysteem toe. In een
analysebekken dient propstroming plaats te vinden en een verblijftijd in de ordegrootte van
één week. De procesfunctie van het bekken omvat een afvlakking en verbetering van de
waterkwaliteit door onder andere bezinking, afbraak, vervluchtiging, het afsterven van
bacteriën en virusverwijdering. De verblijftijd is in de ordegrootte van 1 maand. In het
Leekstermeer zouden deze functies gemakkelijk kunnen worden geïntegreerd. Bij de aanleg
van een nieuw voorraadbekken met sterk variabele peilen dient ook rekening te worden
gehouden met het ruimtebeslag van het analyse- en procesbekken. De procesfunctie zou
tevens mogelijk zijn in de diepe zandwinplas nabij Lettelbert.
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Voor de inname zijn in principe 2 mogelijkheden:
directe inname uit het oppervlaktewater
inname via oeverfiltraatwinning
Bij deze laatste methode wordt het water na een korte bodempassage op gepompt uit drains.
Door de bodempassage ontstaat een aanzienlijke (natuurlijke) voorzuivering zoals bij
langzame zandfiltratie. Hierdoor is minder aanvullende zuiveringsinspanning noodzakelijk is.
De drains zouden in de bodem van het bekken kunnen worden aangelegd (gestuurde boringen). Door de aanwezigheid van een ondiepe potkleilaag kan het systeem goed geïsoleerd
worden van het grondwater in de omgeving.
Samenvatting en conclusies:
Voor de opslag van gebiedseigen oppervlaktewater zijn 3 mogelijkheden:
Opslag in een relatief klein bekken met een grote peilfluctuatie. (bijv 5 ha met een
peilfluctuatie van 2,5 m).
Opslag in een groot 'bekken' met een geringe peilfluctuatie.
(bijv 1000 ha met een totale peilfluctuatie van 0,3 tot 0,5 m)
Opslag in het Leekstermeer
(oppervlakte 175 ha peilfluctuatie 0,07 m)
Een keuze voor een var. de bovengenoemde mogelijkheden voor wateropslag en inname
behoeft in dit stadium van project nog niet te worden gemaakt. Een keuze kan beter worden
gemaakt indien duidelijk wordt welke hoeveelheid oppervlaktewater nodig minimaal
noodzakelijk is voor infiltratie. Voorlopig lijkt het realiseren van een klein bekken met grote
peilvariaties de minste problemen op te leveren.
Gezien de mogelijkheden tot opslag van oppervlaktewater in de omgeving van pompstation
Nietap gaat, op basis van de huidige gegevens de voorkeur uit naar het gebruikt van gebiedseigen water uit het Peizer- en Eelderdiep als mogelijke bron van infiltratiewater. Deze
voorkeur wordt ingegeven door de betere waterkwaliteit, betere beheersbaarheid van de
kwaliteit en de geringere kwetsbaarheid van het gebiedseigen water.

5.2.2

Mogelijkheden grondwaterberging en waterretentie
In de vorige paragraaf is uitgebreid ingegaan op de mogelijkheden van berging van oppervlaktewater in bekkens. Een andere mogelijkheid om periodes met onvoldoende afvoer van
gebiedseigen bronnen te overbruggen is door gebruik te maken van grondwaterberging. Dit
houdt in dat in periodes met onvoldoende afvoer, de diep infiltratie wordt stopgezet en de
grondwateronttrekking wordt gecontinueerd. In deze periodes zullen de grondwaterstanden
gaan dalen. Door de sterke spreiding van de effecten van de winning (potkleilaag) zal de
daling echter slechts langzaam verlopen en slechts tijdelijk zijn. Een probleem met het
tijdelijk stopzetten is dat de daling van de grondwaterstanden altijd in een droge periode zal
pla~:s vinden hetgeen ste:k negatieve effecten kan hebben op grundwaterafhankelijke
natuurwaarden. Er wordt vanuit gegaan dat het stopzetten van de voorzuiveringsinstallatie
(vlokverwijdering en zand/actiefkoolfiltratie) technisch niet tot grote problemen hoeft te
leiden.
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Een andere methode om de zomerafvoer te vergroten is de retentie van afstromend oppervlaktewater in het stroomgebied van het Eelde- en Peizerdiep. Door het langzamer laten afstromen
van water kan de basisafvoer worden vergroot en hierdoor de noodzaak tot waterberging ten
behoeve van diepinfiltratie worden verkleind. De basisafvoer in de zomer komt voornamelijk
voor rekening van afvoer van kwelwater. Dit water infiltreert op de hogere delen van het
stroomgebied en stroomt zeer traag af naar de beekdalen. Het ondiepe voorkomen van de
keileernlaag veroorzaakt namelijk een snelle reactie van afvoer op neerslag (schijngrondwaterspiegels). Maatregelen die in het kader van de herinrichting Roden-Norg in de boven- en
middenlopen van het Peizerdiep worden genomen, dragen bij aan vergroting van de retentie.
Retentiemaatregelen in de benedenloop zijn reeds besproken bij oppervlaktewaterberging
(paragraaf 5.2.1). Het dient nader te worden onderzocht in hoeverre de basisafvoer significant
kan worden beïnvloed door waterretentiemaatregelen.

•

Conclusie:
Door het gebruik van grondwaterberging kunnen korte periodes (bijvoorbeeld 1 à 2 weken)
worden overbrugt waarin de afvoer van oppervlaktewater niet toereikend is. Indien langere
tijd moet worden overbrugd zal een significante verlaging van de grondwaterstand optreden.
Het dient nader te worden onderzocht in hoeverre de basisafvoer significant kan worden beinvloed door waterretentiemaatregelen.

5.2.3

Inrichting infiltratiesysteem
Bij plaatsing van de diepinfiltratieputten onder de potkleilaag zal ter plaatse geen beïnvloeding
van de freatische grondwaterstand optreden. Zolang de infiltratieputten onder de potklei
worden geplaatst bestaat er dus een grote vrijheid met betrekking tot keuze van de locaties. In
principe zijn hierbij twee mogelijkheden:
Geconcentreerde diepinfiltratie nabij de onttrekkingsputten. Hierbij dient rekening te
worden gehouden met de minimale verblijftijd van het geïnfiltreerde water van 60 dagen. De
plaatsing van de infiltratieputten nabij de onttrekkingsputten heeft een aantal praktische
voordelen (onderhoud (eventueel terugspoelen) en kortere kabels en leidingen). Het effect van
de geconcentreerde infiltratie rondom de winning is te vergelijken met een reductie van het
onttrekkingsdebiet ter grootte van het infiltratiegebied. In grote lijnen kan er van worden
uitgegaan dat de grondwaterstandsverlaging en de vermindering van de kwelstroming
ongeveer lineair zijn met de grootte van de onttrekking. Dit houdt in dat bij een onttrekking
van 12 miljoen m3/jaar de effecten overal met 40% worden gereduceerd bij een infiltratie van
5 miljoen m3/jaar. Geconcentreerde diepinfiltratie rondom de winning kan leiden tot
wateroverlastschade voor landbouw en bebouwing ten westen van de winning.
Diepinfiltratie nabij de knelpuntgebieden. De infiltratieputten worden zodanig geplaatst dat
de negatieve effecten van de winning in de knelpuntgebieden zoveel mogelijk worden
gecompenseerd. Doordat de infiltratieputte'1 dichter bij de knelpuntgebieden worden gepl'latst
is de compenserende werking aanzienlijk groter en veel selectiever. Tevens kan ook eventuele
vemattingsschacic; voor de landbouw en schade aan bebouwing woruen beperkt. Van belang
bij deze oplossing is dat het geïnfiltreerde water uiteindelijke in de winning terecht komt en
niet opkwelt in een natuurgebied. Door de noordelijk gerichte natuurlijke grondwaterstroming
zijn de mogelijkheden ten noorden van de winning beperkt.
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Op basis van een globale analyse wordt ingeschat dat de mogelijkheden voor compensatie van
de effecten in de Broeklanden en de Hazematen goed tot zeer goed zijn. Ingeschat wordt dat
met een infiltratiedebiet van minder dan 5 miljoen m3/jaar de effecten van de winning in de
Hazematen en de Broeklanden vrijwel geheel kunnen worden gecompenseerd. Door een
optimale plaatsing van de infiltratieputten kan mogelijk ook het regionale kwelsysteem naar de
Hazematen worden hersteld (zie figuur 5.2). De mogelijkheden voor compensatie van de
effecten in polder Matsloot-Roderwolde en in het zuidelijk Westerkwartier worden in geschat
als beperkt. Het infiltratiewater zal door de noordelijk gerichte stroming niet meer terugstromen naar de grondwaterwinning. Diepinfiltratie kan sowieso niet plaatsvinden buiten het
huidige intrekgebied. Voor polder Matsloot-Roderwolde en het Zuidelijk Westerkwartier lijkt
alleen diepinfiltratie nabij de onttrekkingsputten een mogelijkheid. In figuur 5.3 is het
principe van geconcentreerde diepinfiltratie nabij de onttrekkingsputten en gespreide diepinfiltratie ten noorden van de winning weergegeven.
De gespreide plaatsing van de infiltratieputten heeft praktische nadelen. De lengte van de
kabels en leidingen neemt sterk toe en het onderhoud wordt bemoeilijkt. Gespreide infiltratie
biedt goede mogelijkheden om wateroverlast door hogere grondwaterstanden in landbouwgebieden en bebouwde gebieden te voorkomen.
Conclusie
Door middel van diepinfiltratie nabij de Hazematen kan de ven:lroging in dit reservaat
effectief worden opgelost. Tevens zou hierdoor een positieve bijdrage worden geleverd aan de
verdroging bij de Broeklanden. De knelpunten zuidelijk Westerkwartier en polder MatslootRoderwolde zijn alleen (deels) op te lossen met geconcentreerde diepinfiltratie nabij de
onttrekkingsputten. Geconcentreerde diepinfiltratie nabij de waterwinning kan leiden tot
wateroverlast.
Op basis van het bovenstaande lijkt diepinfiltratie nabij de Hazematen en de Broeklanden
eventueel gecombineerd met infiltratie nabij de onttrekkingsputten een effectieve (deel)oplossing voor de in hoofdstuk 4 besproken knelpunten .

5.3

COMPENSATIE DOOR INGREPEN IN HET ONDIEPE HYDROLOGISCHE
SYSTEEM
Bij het oplossen van de knelpunten van de grondwaterwinning bij Nietap kunnen ook ingrepen
in het ondiepe hydrologische systeem noodzakelijk zijn. Het betreft hier bijvoorbeeld
ingrepen als het opzetten van oppervlaktewaterpeilen en het realiseren of verbeteren van
wateraanvoer. In hoofdstuk 4 is bij de bespreking van de knelpunten duidelijk naar voren
gekomen dat naast de winning ook andere factoren bijdragen aan de verdroging. Een deel van
de verdroging als gevolg van lage oppervlaktewaterpeilen wordt reeds opgelost door
maatregelen in het kader van de Herinrichting Roden-Norg en het peilenplan voor het
Zuidelijk Westerkwartier(zie paragraaf 3.3).

IW ACO B.V. Vestiging Noord

Grondwaterwinning
Nietap

grens intrek gebied
<

Oude Riet (ZWKl
regionaal
kwel systeem

>

Leek

r: . : . : . :pot:kle~ . : . : . :1

... potldei,

. .

·i

<
<
<
.',

··,:

.,.,

·,,:

...:

'

<

.,,

'

,·

Geconcentreerde ::11ep 1ni1ltrat1e nab1J de winning

z

N
Oude Riet (ZWK>

vergroting
kwel intensiteit

verhoging çrlJ'ldwaterstand in Leek

<
<

Gespreide diep,nfiltratie ten noorden van de winning

z

N
grens intrek gebied
Oude Riet <ZWK)
infiltratie water kwelt
op il natwrgebiecl

<

-~

<

<

1

1

,,-..'"'>(·-,.'"'·-.- . .·----,·.·-.·----,"·-.-.-.-.'--.--------':----.,-...,-.....~.,.-,Y-,..-,_......,...•--'x·"""'·-/..,...,,-.l·x.,...,-··.("'"'·,---,..,,....,/_'.J

t-"h<.,..,
.•,-,(~',;~':,t·.,..,,,__

2233520 Waterwinning Nietap: knelpunten analyse
Rapportage
19 maart 1997

pag. 25

In het reservaat de Hazematen kan door verhoging van het beekpeil in het Lieverense Diep en
door peilverhoging/afdammen in een afwateringssloot een deel van de verdroging worden
verminderd. Binnen de Herinrichting wordt het beekpeil ter plaatse van het reservaat niet
aangepast. Mogelijk wordt het beekpeil verhoogd door stuwpeilaanpassingen bovenstrooms
van het reservaat. In de Broeklanden wordt een deel van de verdroging toegeschreven aan het
verlaging van het beekpeil en de landbouwontwatering in de omgeving van het reservaat.
Binnen de herinrichting Roden-Norg wordt het beekpeil ter plaatse reeds met 60 cm verhoogd
en de landbouwgebieden aan twee zijden van het reservaat worden ingericht als reservaatsgebied. Het oppervlaktewaterpeil wordt met 25 cm verhoogd.
Maatregelen om de verdroging van de Broeklanden en de Hazernate terug te dringen via
ingrepen in het ondiepe hydrologische systeem zijn reeds voor een deel uitgewerkt in het
kader van de herinrichting Roden-Norg. Aanvullend op de herinrichtingsplannen zouden
maatregelen op de flanken van de essen (tussen es en beekdal) een verdere verbetering
betekenen. Het is echter de vraag in hoeverre deze aanvullende maatregelen realiseerbaar zijn
in verband met beperkt draagvlak in de streek. Voorts is het onduidelijk of het beekpeil ter
plaatse van de Hazernaten verder kan worden verhoogd.
In de polder Matsloot-Roderwolde wordt het gehandhaafde polderpeil als mede-oorzaak van
de verdroging gezien. Nabij Sandebuur en Roderwolde wordt in de herinrichting Roden-Norg
een polderpeilverlaging voorgesteld van 30 cm. De voorgestelde polderpeilverlaging zal een
verdere verdroging tot gevolg hebben. Nabij het broekbosreservaat 't Waal wordt een
polderpeilverhoging voorgesteld van 10 cm. Hierdoor zal de verdroging maar zeer beperkt
worden gecompenseerd. De geconstateerde verdroging kan efficiënt worden opgelost door
middel van aanvullende peilaanpassingen. De maatregelen in het kader van de herinrichting
Roden-Norg dragen niet of nauwelijks bij aan de oplossing van de verdroging.
De grondwaterwinning heeft met name invloed in kwelgebieden met een lage kwelintensiteit
bijvoorbeeld de Tolberter petten. Effecten in het diepe hydrologische systeem worden hier
afgezwakt door het voorkomen van een slecht doorlatende kleilaag. Ingrepen in het ondiepe
systeem b.v. peilveranderingen) hebben een grote invloed op de grondwaterstand en de
kwelstroming. In gebieden met een hoge kwelintensiteit is het effect van de grondwaterwinning en van ingrepen in de landbouwontwatering gering.
In het peilenplan voor het Zuidelijk Westerkwartier worden momenteel de effecten bestudeerd
van voor een verlaging van de landbouwontwatering van 0,50 m-mv naar 0,65 m-mv of 0,90
m-mv gecombineerd met een verhoging van de peilen in de reservaatsgebieden. Over het
algemeen gaat hierdoor de grondwaterstand in de reservaatsgebieden omhoog maar neemt de
kwelintensiteit af. Door het verhogen van de peilen in de omgeving van het reservaat kan
mogelijk de afname van de kwelintensiteit (deels) worden gecompenseerd. Om de kwelstroming in de Tolberter petten te verhogen is waarschijnlijk peilopzet in het landbouwgebied in
de omgeving een effectieve maatregel.
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Conclusie
Binnen de herinrichting Roden-Norg worden een groot aantal maatregelen getroffen in de
waterhuishouding om de verdroging in de reservaatgebieden de Broeklanden en in mindere
mate de Hazematen te verminderen. Alleen een beekpeilverhoging ter plaatse van de
Hazematen en maatregelen op de flanken van de essen (tussen es en beekdal) zouden een
verdere verbetering betekenen. Het is echter de vraag in hoeverre deze aanvullende maatregelen realiseerbaar zijn in verband met beperkt draagvlak in de streek.
In de gebieden de Tolberter petten en in de polder Matsloot-Roderwolde
zou de verdroging waarschijnlijk effectief kunnen worden bestreden door middel van
peilaanpassingen in het landbouwgebied. In het peilenplan Zuidelijk Westerkwartier worden
maatregelen voorbereid die in reservaatsgebieden van de Tolberter petten niet oplossen
(peilverhoging maar daardoor vermindering van de kwelintensiteit en verzuring van natte
vegetaties). In de herinrichting Roden-Norg zijn voor de polder Matsloot-Roderwolde
maatregelen opgenomen die in een aantal gebieden een verdere verdroging veroorzaken
(polderpeilverlaging).
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AANBEVELINGEN 2E FASE

In dit hoofdstuk worden op basis van de uitkomsten van de knelpuntenanalyse aanbevelingen
gedaan voor de 2e fase van onderzoek. Hierbij wordt een stapsgewijze aanpak voorgesteld. In
een eerste stap worden onzekerheden met betrekking tot de rol van de winning op de
knelpunten nader geanalyseerd (paragraaf 6.1). In de tweede stap worden de verschillende
oplossingsrichtingen verder uitgewerkt (paragraaf 6.2). Tenslotte vindt de evaluatie van de
verschillende alternatieven plaats in de derde stap (paragraaf 6.3).

6. 1

NADERE ANALYSE VAN DE KNELPUNTEN
Bij de bespreking van de knelpunten (zie hoofdstuk 4) en de oplossingsrichtingen is een aantal
onzekerheden aangegeven met betrekking tot de invloed van de waterwinning. Voordat kan
worden begonnen met het uitwerken en evalueren van alternatieven dient eerst meer duidelijk
bestaan met betrekking tot deze onzekerheden. Hierbij zijn onder andere de volgende vragen
van belang:
is er een hydrologische invloed van de grondwaterwinning op de ecologische knelpunten?
Het zou bijvoorbeeld kunnen dat uit nader onderzoek blijkt dat in een knelpuntgebied
potklei aanwezig is en dat de winning ter plaatse geen hydrologische effecten veroor-

zaakt;
hoe groot is de invloed van de grondwaterwinning op de ecologische knelpunten en hoe
verhoudt zich dat tot andere hydrologische beïnvloedingen?
Door een goed inzicht in de lokale bodemopbouw en de sturende ecohydrologische
processen kunnen de hydrologische en ecologische effecten beter worden gekwantificeerd.
Hieronder volgt per knelpuntgebied een korte toelichting over de onzekerheden met betrekking tot de bodemopbouw en de sturende ecohydrologische processen:
Hazematen en Broeklanden
Bij de Hazematen bestaat onduidelijkheid over de ligging van de potklei. Om de effecten van
de grondwaterwinning correct te kunnen bepalen is het essentieel dat de verbreiding van de
potkleilaag en ander kleilagen gedetailleerd bekend is. Voorgesteld wordt om, op basis van
bestaande gegevens, de potkleiverbreiding vast te stellen. De universiteit van Groningen
beschikt mogelijk over een groot aantal ondiepe boorgegevens. Gezien het belang van dit
gebied en de onzekerheid met betrekking tot de kleiverbreiding ter plaatse kan het wenselijk
zijn de nadere analyse van de bestaande gegevens uit te breiden met boringen en/of geoelektrische metingen. In het grondwatermodel dient de knooppuntsafstand nabij de Hazematen
en Broeklanden te worden verkleind om betere gegevens te kunnen leveren voor de ecologische effect voorspelling. Daarnaast lijkt het nuttig om de bestaand~ ecohydrologische
inzichten te toetsen aan de hand van stroombaanberekeningen met het gedetailleerde grondwatermodei. Hierbij is met name ue invloed van regionale en lokale kwel van belang.
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Polder Matslo ot-Rod erwold e
In polder Matsloot-Roderwolde en de directe omgeving is de verbrei
ding van de potklei
onzeker. In het grondwacennodel is aangenomen dat in het oosten van
de polder geen potklei
aanwezig is. Vanuit de ecologie en grondwaterkwaliteit zijn er tevens
indicaties die duiden op
afwezigheid van potklei.
In de REGIS-kaan wordt echter aangegeven dat in de gehele polder
potldei voorkomt. In her
oostelijke deel van de polder en de directe omgeving zijn echter geen
boorpumen aangegeven
waarop deze verbreiding is gebaseerd.
Indien in de polder potklei aanwezig is treden ter plaatse geen hydrolo
gische effecten op.
Deze zullen in dat geval verder naar zuid-oosten optreden.
In de tweede fase is nader onderzoek naar de ligging en weerstand van
de potklei en Peeloklei
noodzakelijk. Indien na een verdere inventarisatie bij onder andere
gemeente (sonderingen)
blijk."1 dat geen gegevens aanwezig zijn over de bodemopbouw van het
oostelijlte deel van de
polder Matsloot-Roderwolde kan alleen middels aanvullend veldwe
rk de ligging van de
porklei en de invloed van de winning worden bepaald. Voor het veldwe
rk kan worden gedacht
aan geo-elektrische metingen, sonderingen of boringen.
Uitgaan de van de afwezigheid van potklei in het oostelijke deel van
de polder is voor het
bepalen van de invloed van de winning op de natuurwaarden een beter
inzicht noodzakelijk in
de sturende ecohydrologische processen. In het gebied is mogelijk sruring
door zowel lokale
en regionale kwel als door oppervlaktewater (inundatie) aanwezig.
Op basis van een goede
kennis van de bodemopbouw en een hydrologische systeemanalyse
kan meer inzicht worden
verkregen in deze processen. Voor het kwantificeren van de ecohyd
rologische effecten en de
systeemanalyse is een verdere detaillering van het grondwatermodel
noodzakelijk.
Tolber ter Petten
De Tolberter Petten liggen op de rand van de Potklei. Direct ten
oosten komt een dikke
potkleilaag voor terwijl direct ten westen geen potklei aanwezig
is. In het model is een
weerstand van de potkleilaag ingevoerd van 2000 tor 5000 dagen.
Het voorkomen en de
weerstand van de potklei is van groot belang voor de bepaling van het
effect van de grondwaterwinning op de natuurwaarden.
Voor het gebied in de omgeving van de Tolben er Petten is de keuze
gemaakt om de landbouw
in de toekomst een belangrijke positie in te laten nemen. De landbouwkun
dige ontwatering zal
daarom waarschijnlijk in belangrijke mate de omwikkelingsmogelijkheden
van de Tolben er
Petten bepalen. De door de winning veroorzaakte effecten lijken zowel
in een situatie met als
zonder potklei een ondergeschikte rol vervullen. Mogelijk kan een gevoel
igheidsanalyse hier
meer duidelijkheid geven over de effecten van de landbouw en de waterw
inning.

6.2

MOGELIJKE ALTERNATIEVEN TWEEDE FASE
In hoofdstuk 5 is aan de hand van een globale analyse een aantal
haalbare en effectieve
oplossingsrichtingen uitgewerkt. In deze paragraaf wordt een en ander
samengevat en wordt
een voorzet gegeven voor alternatieven die in de tweede fase kunnen
worden uitgewerkt.
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Een definitieve keuze van de al ternatie\·en voor de tweede fase kan pas worden gemaak.'1 ;-ia de
nadere analyse van de kne!pumen . De wijze waarop de alternatieven h.,mnen worden
geëvalueerd op bas is van her ecologisch renàemem is beschreven in paragraaf 6..3 .
In de tweede fase kunnen de vo lgende alternatieven \·erder worden uitgewerkt:
Verplaatsen van een deel van de winning naar de benedenioop van het Peizer- en
Eelderdiep:
Om de effecten van een winning in de benedenloop van het Eelder- en Peizerdiep vas t te
stellen is een uitgebreide studie noodzakelijk. Er is meer informatie benodigd over de ligging
van her zoet-zoutgrensvlak en de potkleiverbreiding (zie polder Matsioot-Roderwolde paragraaf 6. 1). Daarnaast is meer inzicht nodig in de basisafvoer van het Eelder- en Peizerdiep
Dit is van belang om mogelijkheden van grondwater te bepalen zonder jat aanvoer van
gebi edsvree:nd water ;-ioodzakelijk. Door verplaatsing van de winning !runnen nieuwe ecoiogisó e knelpunten omstaan. Voo r deze kne!pumen is mogelijk .ianrnlknd onderzoek nooàuk.elijk (zie paragraaf 6.2).
Voorgesteld wordt om de mogelijkheden eerst globaal te verkennen. Als meer inzicht is
verkregen in de te verwachten hydrologische en ecologische effecten en :i.ls de mogelijkheden
gunstig lijken kan aanvullend veldwerk worden uitgevoerd en kunnen de effect gederailleerde
in kaart worden gebracht. Het bestaande grondwatermodel dient verder te worden gedetailleerd en mogelijk in noordelijk en oostelijke richting te worden uitgebreid.
II

Diepinfiltratie nabij de winr:ing ;
a: continu
b: discontinu

Er zal een globaal omwerp worden gemaakt van het diepinfiitratiesysteem voor een .:::ipacueit
van 3. 6 en 9 miljoen m3/jaar . Een overonttrekking is noodzakelijk om d){het afstromen van
infiltratiewater buiten het invloedsgebied te voorkomen. De infiltratieputten worden op enige
afstand (minimale verblijftijd 60 d) van de onnrekkin.gsputten onder de porkleilaag geplaatst.
Er wordt van uitgegaan dat gebiedseigen water uit het Ee!der- en Peizerdiep wordt gebruikt
als bron voor diepinfilrratie. Bij continue diepinfiltratie is een berging noodzakelijk. Bij
discominuë diepinfiltratie zal de infiltratie worden gestopt indien de afvoer van gebiedseigen
water te laag is. Om de haalbaarheid van continue en discominuë diepinfiltratie te bepalen is
het van belang te weten:
hoeveel berging is noodzakelijk voor een continue infiltrariedebiet van 3, 6, en 9 miljoen
m3/jaar.
hoelang moet de infiltratie worden gestaakt bij een discontinu infiltratie debiet van 3, 6.
en 9 miljoen m3/jaar.

UI Diepinfiltratie nabij de Hazematen en Broeklanden:
a: continu
b: discontinu
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De optimale locatie en het infiltratiedebiet moet nader worden vastgesteld. Als de infiltratieputten nabij bij de reservaten worden geplaatst, worden de effecten van de winning efficiënt
gecompenseerd. Als echter de putten te dicht bij de reservaten worden geplaatst zal het
infiltratiewater niet naar d winning afstromen maar in de reservaten opkwellen. Voorlopig
wordt uitgegaan van een infiltratie debiet van 3 miljoen m3/jaar.
IV Aanpassing van oppervlaktewaterpeilen nabij knelpuntgebieden
Het betreft hier aanpassingen die aanvullend zijn op de reeds geplande peilaanpassingen. In
hoofdstuk 5 zijn de verschillende ingrepen beschreven. Voor de Hazematen is het van belang
te onderzoeken hoe ver het huidige peil van het Lieversche Diep verder kan worden verhoogd.
V

Compensatiemaatregelen buiten knelpuntgebieden

In dit alternatief wordt gekeken naar mogelijkheden van compenserende maatregelen buiten
de knelpunt gebieden. Hierbij wordt uitgegaan van een 'saldobenadering'. De vermindering
van natuurwaarden in de knelpunt gebieden wordt gecompenseerd door het herstel van
natuurwaarden in een ander gebied. De kosteneffectiviteit van dergelijke compensatiemaatregelen kan hoger zijn dan relatief dure maatregelen als diepinfiltratie. In paragraaf 6.3 wordt
nader ingegaan op de wijze waarop de alternatieven met elkaar kunnen worden vergeleken.
VI Combinatie alternatieven
Op basis van de resultaten van uitwerking van de alternatieven kunnen combinaties van
alternatieven worden uitgewerkt. Hierbij valt te denken aan:
gedeeltelijke verplaatsing van de winning en aanpassingen van oppervlaktewaterpeilen;
diepinfiltratie en aanpassing van oppervlaktewaterpeilen;
diep infiltratie nabij de Hazematen en de winning.
Uitgangspunt is dat de maatregelen afzonderlijk effectief zijn en elkaar versterken.

6.3

EVALUATIE VAN ALTERNATIEVEN
De evaluatie zal plaatsvinden op basis van het zogenaamde 'ecologisch rendement'. Hiermee
wordt bedoeld de mate waarin het ecologische streefbeeld door de verschillende alternatieven
wordt bereikt in relatie tot de kosten van de te treffen maatregelen. Hierbij worden verschillende situaties met elkaar vergeleken:
de huidige situatie: winning te Nietap 12 miljoen m3/jaar, huidige oppervlaktewaterpeilen
en de huidige natuurwaarden;
situatie na peilaanpassing: peilveranderingen in het kader van de herinrichting RodenNorg en het peilenplan Zuidelijk Westerkwartier zijn du0rgey_,erd. De voorgenomen
peilveranderingen zullen over het algemeen een positief effect hebben op de natuurwaarden;
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situatie na uitvoering van maatregelen en peilaanpassingen; De natuurwaarden zullen zijn
toegenomen als gevolg van de maatregelen. De mate van verbetering verschilt per
alternatief en bepaalt het ecologisch rendement van het alternatief;
situatie zonder winning en met peilaanpassingen: Hiermee kan het effect van de winning
in beeld worden gebracht;
streefbeeld. Een realistische, meest optimale situatie die in de toekomst kan worden
bereikt. Eventueel kan ook de historische referentiesituatie worden aangegeven.

Voor het treffen van maatregelen kunnen onder andere de volgende kostenposten worden
onderschei-den:
kosten van leidingen, putten, bekkens, zuiveringsinstallaties etc.;
ruimtebeslag/verwerving van gronden;
herinrichting van landbouwgronden, oppervlaktewaterstelsel etc.;
kosten als gevolg van wateroverlast in bebouwd gebied;
landbouwschade;
kosten voor voorzuivering van oppervlaktewater tot infiltratiewater.
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