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Samenvatting 
Ervaringen uit recente droge jaren laten zien dat droogval een groot probleem is in het 
beheergebied van waterschap Regge en Dinkel. Dit uit zich zowel in belemmeringen voor 
aquatische natuurgebieden, waar droogval en lage stroomsnelheden doelstellingen uit de 
Europese Kaderrichtlijn Water onhaalbaar maken, als in landbouwgebieden waar het 
noodgedwongen invoeren van beregeningsverboden leidt tot opbrengstderving door 
droogteschade.  
De grootte van beekafvoeren in de zomer hangt voornamelijk af van gemaakte keuzes en 
ingrepen bovenstrooms in het stroomgebied. Voorbeelden hiervan zijn (met tussen haakjes 
de percentages afname van de zomerafvoer): 
• onttrekkingen in het grondwatersysteem voor beregening (13-28%) en 

drinkwaterwinning (14-22%);  
• drainage van percelen (22-47%);  
• keuzes over waterverdeling en inlaat in het oppervlaktewater;  
• bijdragen van effluent uit rioolwaterzuiveringsinstallaties.  
De beschikbaarheid van water voor landbouw, drinkwater en terrestrische natuurgebieden 
wordt op de schaal van stroomgebieden bepaald. Voeding vanuit het grondwater is in de 
afgelopen 50 jaar door diverse ingrepen met circa 20-50% verminderd en speelt daardoor in 
veel gebieden nog slechts een beperkte rol. Een uitzondering hierop vormen gebieden met 
bronnen of een diep grondwatersysteem, waar de basisafvoer nog wel grotendeels uit 
grondwater bestaat. Veel beeksystemen zijn echter in droge jaren inmiddels geheel 
afhankelijk geworden van RWZI-effluent en/of waterinlaat van buiten het stroomgebied. Bij 
veranderingen van het klimaat (W+ scenario) zullen droge perioden toenemen als gevolg van 
de aanwezige drainage, toegenomen onttrekkingen en door de wijze waarop het klimaat 
verandert en verwachten we bovendien een afname van mogelijkheden voor waterinlaat. De 
gemiddelde zomerafvoer neemt hierdoor met 25-30% af, de laagste afvoeren met meer dan 
70%. 
Verhoging van de lage afvoeren is mogelijk, maar vereist een gebiedsbreed inzicht in 
technische mogelijkheden. Daarnaast is maatwerk noodzakelijk, in de vorm van 
functieafweging, prioritering van doelen en samenwerking van betrokken stakeholders. 
Belangrijk hierbij is de bereidheid van waterbeheerders, ruimtelijke ordenaars en 
landgebruikssectoren om daadwerkelijk maatregelen te gaan nemen. Daarbij zullen ook 
grondgebruiksfuncties noodzakelijkerwijs moeten gaan ‘meebewegen’, omdat de strategie 
van ‘weerstand bieden’ niet kan voorkomen dat de waterhuishouding onder invloed van 
klimaatverandering toch zal veranderen. Dit kan betekenen dat de landbouwsector op zoek 
zal gaan naar andere teelten, maar ook dat natuurdoelen, zoals die uit de KRW, kunnen 
worden bijgesteld.  
De uitkomsten van het project hebben de inzichten in sturingsmogelijkheden vergroot en 
geplaatst in het perspectief van toekomstige toename van droogte. De effectanalyses uit dit 
project zijn gebaseerd op modelresultaten en theoretische maatregelscenario’s. Het verdient 
aanbeveling voorbeeldprojecten te starten, waarin met de praktijkimplementatie van sturen op 
basisafvoer kan worden geëxperimenteerd, en die kunnen dienen als leeromgeving en 
demonstratieprojecten voor effectieve samenwerking in droogtebestrijding. 
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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 

In recente droge jaren (2003, 2006, 2008, 2010 en 2011) heeft waterschap Regge en Dinkel 
kennis gemaakt met allerlei droogtegerelateerde problemen in het watersysteem. Zo werden 
vanuit de landbouwsector en de natuurbeheerders klachten ontvangen met betrekking tot 
droogvallen van waterlopen of verminderde stroming en te diep wegzakkende 
grondwaterstanden. Droogval veroorzaakt verschillende problemen:  
1. Allereerst worden daardoor ecologische doelen in de beken, die direct gekoppeld zijn aan 

minimale stroomsnelheden, waterdieptes en permanentie, niet gehaald en treedt er 
daardoor sterfte onder watergebonden macrofauna op.  

2. Watertekort en te lage oppervlaktewaterpeilen dragen ook bij aan verdroging van 
terrestrische natuurgebieden.  

3. Bovendien leidt het watertekort tot een verminderde vochtvoorziening van 
landbouwgewassen waardoor de beregeningsbehoefte toeneemt. Bij droogvallende 
waterlopen zal tevens het wateraanbod voor beregening van landbouwpercelen in de knel 
komen. In 2003, 2006 en 2010 heeft het waterschap zelfs langdurige 
beregeningsverboden moeten afkondigen. 

 
In de toekomst wordt een sterke toename van de droogteproblemen verwacht. In dit 
onderzoek is specifiek gekeken naar de waterbeschikbaarheid en watervoerendheid van de 
waterlopen. Hieraan gerelateerde verwachtingen zijn dat: 
1. De basisafvoer en gemiddelde zomerafvoer sinds het aanleggen van intensieve drainage, 

in de afgelopen 50 jaar sterk zijn afgenomen. 
2. Droge perioden zullen toenemen, als gevolg van toegenomen onttrekkingen, aanwezige 

drainage en door verandering van het klimaat (meer neerslag in pieken en drogere 
zomers). 

3. Een toekomstige afname van mogelijkheden voor waterinlaat vanuit de rijkswateren wordt 
verwacht. Hierdoor zal het gebied meer aangewezen zijn op gebiedseigen water. 
Voldoende vasthouden van gebiedseigen water en aanvoer van grondwater naar het 
oppervlaktewater systeem wordt daarom steeds belangrijker.  

4. De komende jaren voor drinkwaterwinning in het beheergebied 5 tot 7 miljoen m3 
vervangende capaciteit moet worden gevonden. Deels betreft dit de vervanging van de 
bestaande drinkwaterwinningen Weerseloseweg en Mander en deels betreft het de 
benodigde operationele reserve. Drinkwaterbedrijf Vitens zal hiervoor op zoek gaan naar 
nieuwe winninglocaties en mogelijkheden. Inzet bij deze ‘Zoektocht Twente’ is dat 
droogteproblemen niet toenemen, maar dat deze juist moeten afnemen. 

 
De eerste drie verwachtingen gelden voor een groter deel van Nederland, met name de vrij 
afwaterende gebieden (pleistoceen Nederland). Het vierde punt is een specifieke Twentse 
opgave. 
Waterschap Regge en Dinkel plant en voert momenteel inrichtingsmaatregelen uit om de 
doelen, opgesteld vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), te halen. De taakstelling is 
als volgt: in 2015 moet 100 kilometer van de waterlichamen zijn heringericht en in 2027 moet 
400 kilometer op orde zijn. De geplande maatregelen zijn gericht op verbetering van de 
ecologische en chemische toestand van het watersysteem. De focus van deze maatregelen 
ligt veelal op een meer natuurlijke inrichting van waterlopen: aankoop en natuurlijke inrichting 
van stroken langs de waterlopen, verflauwen van oevers, ongestuwd maken van beken, et 
cetera. Verwacht wordt dat deze maatregelen minder of niet effectief zullen zijn als 
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waterlopen ’s zomers meer/langer droogvallen. Maatregelen zoals het verwijderen van 
stuwen werken (langere) droogval zelfs in de hand.  
 
Hoe nu om te gaan met deze problematiek? Dat is de centrale vraag in dit uitgevoerde 
onderzoek. Op dit moment krijgen belangrijke aspecten als watervoerendheid en 
stroomsnelheid van de waterlopen nog onvoldoende aandacht. Watervoerendheid is echter 
één van de belangrijkste sturende parameters voor 
het verkrijgen van een goede ecologische kwaliteit. 
Droogval of onvoldoende stroomsnelheid en 
dientengevolge stilstaand water in de waterlopen 
leiden tot verslechtering van de waterkwaliteit, vaker 
optreden van blauwalgen, botulisme, vissterfte en 
sterfte van watergebonden macrofauna. 
Stromingsminnende soorten komen hierdoor in de 
beken van Twente momenteel vaak al weinig voor, 
met name de meest kritische soorten ontbreken. 
Daarnaast is de aanvoer van grondwater van goede 
kwaliteit in veel gevallen een belangrijke 
randvoorwaarde voor de ontwikkeling van een goede ecologische toestand (GET). Ook hier 
wordt door de huidige inrichtingsmaatregelen nog onvoldoende op ingespeeld. 

1.2 Doelstelling 
Met dit onderzoek willen we inzicht krijgen in de mogelijkheden om de toestand van het 
grondwater en de basisafvoer in beken te verbeteren. De uiteindelijke doelstelling is: 
1) Behalen van de doelen zoals gesteld in de Europese Kaderrichtlijn Water. 
2) Duurzame keuzes maken ten aanzien van de watervoorziening voor alle stakeholders in 
het gebied. 
 
Het toekomstig beoogde resultaat is een op duurzame wijze georganiseerde 
watervoorziening in het beheersgebied, zowel op de korte als op de langere termijn.  
 
Het project is gericht op het vinden van maatregelen die synergie opleveren met andere 
beleidsdoelen, zoals Waterbeheer 21ste eeuw en Natura2000/EHS, inrichting van de KRW-
waterlichamen, herziening van het onttrekkingenbeleid en het op een goede wijze blijven 
verzorgen van alle aanwezige grondgebruiksfuncties in het gebied. Niet langer worden deze 
als losse projecten beschouwd, maar samengebracht zodat de resultaten elkaar kunnen 
versterken. Deze benadering levert ook grote synergie met droogtebestrijding, waardoor 
zelfvoorzienendheid van het gebied sterk zal toenemen: In de toekomst zal waterinlaat in het 
beheersgebied door Rijkswaterstaat naar verwachting immers steeds verder worden beperkt 
en bovendien steeds hogere kosten met zich meebrengen. Oplossen van de verdroging 
binnen het gebied zelf, zonder externe wateraanvoer, heeft dus de voorkeur. 

1.3 Aanpak 

Het project is gefaseerd uitgevoerd. De eerste fase omvat het opstarten van het project. In de 
tweede fase van het project zijn knelpunten en mogelijkheden gebiedsbreed in beeld 
gebracht. Vervolgens is in fase 3 ingezoomd op een proefgebied. Op beide schalen is gebruik 
gemaakt van grondwatermodelberekeningen en van beschikbare metingen. In de laatste fase 
is gezorgd voor kennisverankering en rapportage van de resultaten en zijn vervolgplannen 
geformuleerd. 
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Figuur 1: Fasering. 
 
Vanaf het begin van het project heeft het waterschap zich gerealiseerd dat het met puur 
technische maatregelen de oplossing niet zal vinden. De sturingsmogelijkheden zijn namelijk 
sterk afhankelijk van de verschillende belangen die spelen in het gebied. Bovendien kan het 
tijdig combineren van belangen leiden tot meer synergie in de uiteindelijke 
oplossingsrichtingen. Directe interactie met stakeholders leidt tot maatregelen die niet alleen 
technisch maar ook maatschappelijk onderbouwd zijn. Het betrekken van stakeholders speelt 
in de aanpak een belangrijke rol. In dit project is daarom gekozen voor een benadering 
waarin inhoud verbonden wordt met proces. Hierdoor krijgt het waterschap inzicht in de 
sturingsmogelijkheden, zowel technisch als procesmatig. Dit inzicht is nodig om gewogen en 
gedragen keuzes te kunnen maken om maatschappelijke en technische knelpunten aan te 
pakken. In de aanpak is daarom een stakeholdergroep opgericht die actief meedenkt over 
maatregelen en oplossingsrichtingen. 

1.4 Een SKB-project 
Dit project werd gefinancierd door Waterschap Regge en Dinkel, Provincie Overijssel, 
Deltares, met medefinanciering door SKB. Het sluit aan bij het streven van SKB om de link 
tussen waterbeheer en bodembeheer te versterken. ‘Sturen op basisafvoer’ gaat over de 
relatie tussen grondwater en oppervlaktewater, zowel kwalitatief als kwantitatief. Het thema 
ondergrond en waterbeheer staat bij SKB voor het eerst op de agenda. De insteek van dit 
project, waarin het draait om integraal en gebiedsgericht grondwaterbeheer en het behalen 
van synergie voor verschillende functies, gericht op het behalen van maatschappelijke winst, 
sluit daarmee goed aan bij de vernieuwende doelstellingen van SKB.  

1.5 Leeswijzer 

Dit rapport beschrijft de resultaten van het project ‘Sturen op Basisafvoer’ en begint met een 
kennismaking in hoofdstuk 2. Hierin beschrijven de gebiedskenmerken, de belangrijkste 
stakeholders en beschikbare literatuur over sturingsmogelijkheden gericht op vergroting van 
de basisafvoer en de zomerafvoer. Hoofdstuk 3 beschrijft de gebiedsbrede analyse waarin 
metingen zijn geanalyseerd en de effecten van grootschalige ingrepen gebiedsbreed zijn 
doorgerekend. In hoofdstuk 4 zoomen we verder in op een deelgebied om de effecten van 
maatregelen verder te in beeld te brengen.  
In het project wordt continu aandacht besteed aan overdracht en verankering van nieuw 
opgedane kennis. Dit gebeurt door betrekken van stakeholders in alle fasen van het project 
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en het organiseren van twee bijeenkomsten met een externe klankbordgroep. De resultaten 
van het gebiedsproces komen per hoofdstuk aan bod, zodat een chronologisch beeld wordt 
verkregen van de betrokkenheid van stakeholders (zie paragrafen 2.3, 3.3, en 4.5). In 
hoofdstuk 5 besteden we specifieke aandacht aan het proces en de werkwijze voor 
kennisoverdracht en verankering met andere stakeholders. In hoofdstuk 6 sluiten we af met 
conclusies ten aanzien van technische sturingsmogelijkheden en conclusies met betrekking 
tot het stakeholderproces. 
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2 Kennismaking 

2.1 Definitie ‘basisafvoer’ 

Wat is basisafvoer? Bij de start van het project is door het projectteam besproken welke 
definitie we hanteren voor basisafvoer. Hiervoor zouden we de 1/100Q kunnen aanhouden. 
Dit is de afvoer die in slechts 10% van het zomerhalfjaar wordt onderschreden (paragraaf 
3.1.2); een zeer lage afvoer dus, die het waterschap doorgaans hanteert als een van de 
ontwerpparameters voor het watersysteem. Ook kunnen we de basisafvoer definiëren als de 
gemiddelde zomerafvoer. Tenslotte is ook de continue afvoer van grondwater naar 
oppervlaktewater een veel gebruikte definitie van basisafvoer.  
De keuze hangt uiteraard af van het doel waarvoor de bepaling van de basisafvoer gebruikt 
wordt. Voor de ene functie is de laagste afvoer het belangrijkste, voor de andere een 
gemiddelde afvoer of het aantal dagen dat de beek droogvalt of stagnant wordt. Omdat we 
hier niet aan één bepaalde landgebruikfunctie kijken, maar integraal naar alle 
watergebruikende functies in het gebied, zullen we in dit project ook naar verschillende 
afvoeren kijken. Daarbij definiëren we de basisafvoer als de 1/100Q. Wanneer we de term 
‘basisafvoer’ gebruiken verwijzen we dus naar deze zeer lage afvoer. Daarnaast zijn ook 
steeds de (effecten op) de gemiddelde zomerafvoer bepaald. De gemiddelde zomerafvoer 
wordt berekend over de maanden juni t/m augustus. Beide afvoeren kunnen dus zowel uit 
grondwater als uit inlaatwater of RWZI-effluent bestaan. Aanvullend is in enkele gevallen ook 
de verandering het aantal dagen droogval in beeld gebracht. 
 
De basisafvoer vormt een relatief kleine component van de totale jaarlijkse afvoer, maar is 
belangrijk voor het behouden van voldoende watervoerendheid en stroomsnelheid tijdens 
droge perioden. Gedurende het groeiseizoen is een goede watervoerendheid cruciaal voor 
aquatische flora en fauna. Daarnaast bestaat basisafvoer vaak uit relatief schoon grondwater 
vanwege de diepe oorsprong. Het versterken van de basisafvoer kan dan ook worden gezien 
als een kans voor het verbeteren van de ecologische en chemische toestand van 
oppervlaktewaterlichamen. Met het huidige klimaatscenario W+ is een afname van de 
basisafvoer echter een reëel risico, zeker wanneer de droge, hete zomers leiden tot een 
grotere beregeningsbehoefte vanuit het grondwater. Vandaar dat het van belang is na te 
gaan hoe en in welke mate de basisafvoer beïnvloed kan worden door menselijk ingrijpen 
(Hendriks e.a., 2010). 
 
Vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) worden er eisen gesteld aan de chemische 
en ecologische toestand van oppervlaktewaterlichamen. Hierbij gaat de KRW er nadrukkelijk 
vanuit dat een goede toestand van het grondwater vereist is voor het behoud van een goede 
toestand van oppervlaktewaterlichamen en het behalen van de milieudoelstellingen. Vanuit 
de EU werkgroep grondwater is aangegeven dat bij de kwantitatieve toestand van 
grondwaterlichamen ook de ‘Environmental Flow Needs of Surface Waters’ moeten worden 
bepaald (Blum e.a, 2009). Het concept ‘Environmental Flow Needs’ omvat de hele dynamiek 
van een oppervlaktewatersysteem en is bepalend voor het behoud van natuurlijke 
biodiversiteit en de samenhang in aquatische ecosystemen (Richter, 1997). De basisafvoer is 
een van de componenten van de ‘Environmental Flow Needs’ van een riviersysteem worden 
onder natuurlijke omstandigheden voornamelijk bepaald door de toestand van het 
grondwater. De ‘Environmental Flow Needs’ van een riviersysteem zullen in dit opzicht vooral 
in gevaar komen bij een afname van de watertoevoer vanuit het grondwaterlichaam 
(kwelstroom), waardoor de basisafvoer vermindert. Afname van de kwelstroom kan 
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veroorzaakt worden door menselijke ingrepen (zoals onttrekkingen, drainage en normalisatie) 
en door klimaatverandering (verminderde neerslag of verhoogde verdamping).  

2.2 Gebiedskenmerken 

2.2.1 Inleiding 
De teksten uit deze paragraaf zijn grotendeels overgenomen uit en vrij bewerkt naar de 
Wateratlas Twente (De Louw e.a., 2006). 
 
Een afwisseling van weiden, maïs- en graanpercelen en houtwallen kenmerkt het Twentse 
landschap. Vele vaak kleine bos- en natuurgebieden vergroten de diversiteit van dit 
kleinschalige cultuurlandschap. In vergelijking met het overgrote deel van Nederland kent 
Twente aanzienlijke hoogteverschillen. Bij Oldenzaal ligt het hoogste punt op meer dan 80 
meter boven NAP. Het laagste punt bij Ommen ligt zo’n 75 meter lager. Een hoogtekaart is 
weergegeven in Figuur 2.1. 
 

Figuur 2.1 Bewerkte hoogtekaart van Twente. 
 
De bodem bestaat overwegend uit zand. In het dekzandgebied is een afwisseling te zien van 
oud cultuurlandschap en heideontginningen. Uitgestrekte bossen en droge heiderestanten 
zijn natuurlijke elementen op de dekzandruggen. Door hun rust zijn ze van groot belang voor 
de fauna. Op de stuwwallen met keileem komen bovendien nog matig voedselrijke bossen, 
bronbossen en voedselarme blauwgraslanden voor. In het oostelijke stuwwalcomplex zijn 
daarnaast ondiepe en slecht doorlatende kleiafzettingen aanwezig. Een gevolg daarvan is dat 
alleen hier bronnen en bronbeken voorkomen als gevolg van kwel. Verder treedt kwel op aan 
de voet van de stuwwallen en in de beekdalen. De grondwaterstroming volgt globaal het 
landschapsreliëf. Aan de voet van de stuwwallen en in het noorden van het gebied heeft zich 
vroeger veen gevormd. Er zijn echter nog maar enkele veengebieden intact. Voorbeelden 
hiervan zijn het Wierdense Veld en de Engbertsdijksvenen.  
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Tussen de stuwwallen overheerst het beekdallandschap. De beekdalen kunnen plaatselijk 
diep ingesneden liggen tussen de essen. Een aantal beken heeft, soms ten dele, het 
natuurlijke karakter van de min of meer kronkelende houtwalbeek behouden. In de beekdalen 
komt leem voor, afgezet in dunne laagjes. Langs de beken en op andere vochtige plaatsen 
komen broekbossen, vochtige heide, beekbegeleidende bosjes en beekdalgraslanden voor. 
Een uitzondering op dit landschapsbeeld vormen de open vlakke gebieden in de omgeving 
van Vriezenveen en Vroomshoop. 
 
In Twente neemt de landbouw meer dan zeventig procent van het grondoppervlak in beslag. 
Het betreft overwegend melkveehouderijbedrijven, maar ook intensieve veehouderij komt vrij 
veel voor. In het gebied tussen Langeveen en Vroomshoop komt veel akkerbouw voor. De 
landbouw staat sterk onder druk. Enerzijds is dit het gevolg van het Europese landbouw- en 
milieubeleid, anderzijds is de oprukkende verstedelijking hier debet aan. Op dit moment 
bestaat ongeveer vijftien procent van het gebied uit bos- en natuurterrein. Een aanzienlijk 
deel hiervan (ruim 10.000 ha) is tevens grondwaterbeschermingsgebied ten behoeve van 
drinkwaterwinning. De Ecologische Hoofdstructuur heeft een totale oppervlakte van 48.000 
ha. Een groot deel daarvan is nog niet gerealiseerd. 
 
Ongeveer twaalf procent van het oppervlak is bebouwd. De grootste stedelijke agglomeraties 
zijn Enschede, Hengelo, Almelo en Oldenzaal. In totaal telt het beheergebied van het 
waterschap zo’n 600.000 inwoners. 
 
Het huidige watersysteem is in belangrijke mate ontstaan door enerzijds de geologische 
ontstaansgeschiedenis en anderzijds ontwikkelingen in het landgebruik in de laatste duizend 
jaar. Om de huidige waterproblemen in perspectief te plaatsen wordt in deze paragraaf 
ingegaan op de geschiedenis en huidige toestand van het Twentse watersysteem 

2.2.2 Geologie en geohydrologie 
Het voor het watersysteem relevante gedeelte van de geologische geschiedenis begint in het 
Tertiair(65 miljoen - 2,4 miljoen jaar geleden). Twente lag destijds in een kustzone waar 
vooral mariene kleien werden afgezet (Formatie van Dongen, Formatie van Rupel, Formatie 
van Breda). Deze Tertiaire afzettingen vormen de basis voor het grondwatersysteem. Aan het 
eind van het Tertiair trok de zee zich iets terug en werd er zandiger fluviatiel (van de rivieren) 
materiaal afgezet (Formatie van Oosterhout, Formatie van Scheemda).  
 
Het Pleistoceen (2,4 miljoen - 10.000 jaar geleden) werd gekenmerkt door een afwisseling 
van glacialen (ijstijden) en interglacialen (de warme perioden tussen deze ijstijden). De Saale-
ijstijd was de laatste grote koudeperiode van het midden Pleistoceen. Deze periode is sterk 
bepalend geweest voor het landschappelijke karakter van het huidige Twente. Tijdens de 
Saale-ijstijd kroop een ijskap uit Scandinavië met zijn enkele honderden meters dikte 
langzaam over het gebied. De ijskap duwde materiaal voor zich uit, waaruit de verschillende 
stuwwallen ontstonden. Het materiaal is noordoostelijk van deze stuwwallen ‘weggeschraapt’. 
De stuwwallen in het oosten, bij Ootmarsum en Oldenzaal/Enschede, zijn daardoor kleiiger 
dan in het westen bij de Sallandse Heuvelrug. Dit komt omdat in Duitsland in die tijd mariene 
kleien uit het Tertiair aan de oppervlakte lagen, terwijl in het Nederlandse deel tertiaire en 
vroeg- en midden-Pleistocene zanden en grinden voorkwamen. De ijskap ploegde als het 
ware materiaal voor zich uit, dat schots en scheef op ruggen kwam te liggen. Uiteindelijk zijn 
de stuwwallen in Overijssel allemaal opnieuw overreden en ‘gedrumliniseerd’, ofwel 
gestroomlijnd toen de ijskap zich uitbreidde. 
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Naast verhoging zorgde de ijskap voor verlaging van het landschap. Diepe glaciale geulen 
werden uitgeschuurd in de oudere sedimenten, tot diep in de Tertiaire kleien. Een goed 
voorbeeld hiervan is het bekken ten noorden van Denekamp. De afzettingen die direct 
samenhangen met de Saale-landijsbedekking, behoren tot de formatie van Drenthe. Dit zijn 
de grondmorene (keileem), smeltwater- en glaciale meerafzettingen. Door hun glaciale 
afzettingsmilieu vormen de afzettingen uit de Formatie van Drenthe geen nette 
lagenstructuur. De grondmorene vormde zich op het schuifvlak van het landijs met de oude 
ondergrond. Allerlei soorten materiaal werden opgenomen, ‘verfrommeld’ en samengeperst 
tot een lemige keienlaag. Ook de ijs- en sneeuwsmeltafzettingen zijn zeer heterogeen van 
samenstelling. Verder sneden de smeltwaterstromen zich in de onderliggende gestuwde 
pakketten. Ook nu nog zijn deze smeltwaterdalen zichtbaar in het landschap, bijvoorbeeld op 
de stuwwal van Ootmarsum. Het ontstaan van de stuwwallen is schematisch weergegeven in 
Figuur 2.2. 
 

Figuur 2.2 Schematisch overzicht van het ontstaan van de stuwwallen. 
 
Na de Saale-ijstijd volgde een warmere periode, het Eemien aan het begin van het laat-
Pleistoceen. De zeespiegel steeg door het smelten van het ijs en de zee bereikte zelfs het 
oerstroomdal van de Vecht. Aan de noordwestelijke rand van het gebied komen dan ook 
zeeafzettingen uit deze periode voor in de vorm van klei (Eem Formatie). Verder stammen uit 
het Eemien enkele lokale organische meer- en hoogveenafzettingen van de Formatie van 
Asten.  
 
Toen het klimaat aan het einde van het Eemien weer grimmiger werd, daalde de zeespiegel 
opnieuw en ontstonden grote riviervlakten. De voornamelijk zandige afzettingen die hiermee 
samenhangen horen bij de Formatie van Kreftenheye. Uiteindelijk veranderde het gebied 
tijdens de laatste ijstijd, het Weichselien, in een poolwoestijn. Grote hoeveelheden zand uit de 
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drooggevallen Noordzee werden door de wind aangevoerd en bedekten het gebied 
(dekzanden uit de Formatie van Twente). Hoewel de Scandinavische ijskap niet meer tot 
Nederland reikte, ontstond er in de winters zoveel sneeuw en ijs, dat in de zomer opnieuw 
smeltwaterafzettingen ontstonden. Vaak bestaan deze afzettingen uit verspoeld dekzand met 
leembanden.  
 
Tijdens het Holoceen (10.000 jaar geleden tot heden) werd het klimaat opnieuw zachter en 
natter. Tussen Almelo en de Vecht vormde zich door een slechte afwatering hoogveen 
(Formatie van Griendtsveen). Als gevolg van grootschalige veenafgravingen is daar 
tegenwoordig nog maar weinig van over. In beekdalen werd beekleem afgezet en veen 
gevormd. Deze afzettingen worden tot de Formatie van Singraven gerekend. Verder 
verwaaide het dekzand opnieuw, met name door ontbossing tijdens de middeleeuwen. Er 
ontstonden stuifzandduinen (Formatie van Kootwijk). 
 
De geologische geschiedenis heeft consequenties gehad voor het watersysteem. De 
opeenvolging van slecht doorlatende (klei)lagen en goed doorlatende watervoerende 
(zand)pakketten bepaalt de grondwaterstroming in het gebied. De verschillen in 
geohydrologische opbouw in Twente zijn erg groot (Figuur 2.3). In het westen ligt een dik 
watervoerend pakket, af en toe onderbroken door een weerstandbiedende kleilaag. Deze 
laag scheidt het eerste watervoerende pakket van het tweede. De maximale dikte van de laag 
bedraagt hier ongeveer honderdvijftig meter. Meer naar het oosten, in Midden-Twente, ligt de 
geohydrologische basis al op een diepte van ongeveer tien tot twintig meter (Figuur 2.4). 
Oost-Twente kenmerkt zich door kleiige stuwwallen, waarin grondwater moeilijk infiltreert. 
Aan weerszijden van de stuwwallen liggen laagtes, die voornamelijk met zand zijn opgevuld. 
De laagte aan de westzijde van de stuwwal van Ootmarsum, heet de Slenk van Reutum.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.3 Geohydrologische deelgebieden, hoofdindeling. 
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Figuur 2.4 Geohydrologisch west-oost profiel van Twente. 

2.2.3 Het watersysteem van Twente 
In Figuur 2.5 is de waterbalans voor Twente weergegeven. De waterbalans van Twente geeft 
inzicht in de gemiddelde grootte van de belangrijkste in- en uitgaande waterstromen. Uit de 
waterbalans blijkt dat neerslag de belangrijkste voeding van het grondwatersysteem vormt. 
Het grondwatersysteem verliest het meeste water aan verdamping en afvoer via het 
oppervlaktewatersysteem. Ook grondwateronttrekkingen en oppervlakkige afvoer nemen een 
significant deel van die afvoer voor hun rekening.  
 

 
Figuur 2.5 De waterbalans van Twente. 
 
Het Twentse oppervlaktewatersysteem bestaat uit een complex stelsel van waterlopen. De 
totale lengte bedraagt ruim 8.500 kilometer. Daarvan beheert het waterschap ongeveer 2.500 
kilometer. Op basis van hun grootte en functie bestaan er verschillende benamingen voor 
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deze waterlopen. De Twentekanalen, de Regge en de Dinkel zijn de grootste wateren in 
Twente en vormen de basis voor de indeling in hoofdstroomgebieden. Stroomgebieden zijn 
geografisch afgebakende gebieden, waarbinnen al het water zich verenigt in een 
stromingstelsel (beek of rivier). De beken die meestal direct op de grotere wateren afwateren 
zijn van nature ontstaan, al dan niet door de mens vergraven. Vaak hebben zij nog een 
belangrijke ecologische functie. Om het land geschikt te maken voor landbouw en 
bebouwing, zijn een groot aantal sloten gegraven. De sloten grenzen direct aan de percelen, 
zijn recht en vormen de perceelsgrenzen. Als het perceel nog niet droog genoeg was, zijn er 
greppels in het perceel gegraven of drainagebuizen aangelegd. 
 
Om het oppervlaktewatersysteem te kunnen sturen, zet het waterschap kunstwerken in, zoals 
stuwen, gemalen en verdeelwerken. Momenteel liggen er ongeveer zeventienhonderd grote 
en kleine stuwen in de verschillende waterlopen. Stuwen reguleren het peil en verminderen 
de stroomsnelheid. Dat laatste is met name van belang op de flanken van de stuwwallen, 
omdat te grote snelheden daar te veel erosie veroorzaken. 
 
Nederland is verdeeld in vier stroomgebieden: de Rijn, de Maas, de Schelde en de Eem. In 
het waterschap Regge en Dinkel gaat het om stroomgebieden van een kleinere orde: de 
Laaglandregge, de Stadsregge, de Dinkel, de Vecht en een oppervlaktewatersysteem dat 
bestaat uit de Twentekanalen. Het waterschap is verantwoordelijk voor het integrale beheer 
van het oppervlaktewater in deze systemen, met uitzondering van de Twentekanalen.  
 

 
Figuur 2.6 De hoofdstroomgebieden van het waterschap Regge en Dinkel. 
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De verschillende hoofdstroomgebieden zijn weer onderverdeeld in deelstroomgebieden. 
Deze zijn weergegeven in Figuur 2.7.  

Figuur 2.7 Deelstroomgebieden binnen het beheergebied van waterschap Regge en Dinkel. 

2.2.4 Historische ontwikkeling en toekomst 
Door de eeuwen heen is het Twentse watersysteem continu onderhevig geweest aan 
veranderingen. Na het verdrijven van de Noormannen, zo rond 1100, namen de ontginningen 
ten behoeve van de landbouw toe. De bevolking groeide sterk, de horigheid en het 
grootgrondbezit nam af. Het bosoppervlak daalde in deze periode sterk, terwijl het aantal 
vierkante meters heide, weiland en akker flink toenam. De natuurlijke gronden werden 
gebruikt voor strooiselwinning, afplaggen en veebeweiding. Tussen 1000 en 1200 ontstond 
de turfwinning, met name in het westen van Twente, omdat als gevolg van de houtkap een 
brandstoftekort was opgetreden. De turfwinning ging door tot ver in de twintigste eeuw. 
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Figuur 2.8 Historische kaart omgeving Almelo, rond 1912. 
 
Vanaf honderd jaar geleden (Figuur 2.8) raakte de verandering van het watersysteem in een 
stroomversnelling. De woeste gronden, heide- en veengebieden werden ontgonnen, terwijl 
vennen en moerassen werden drooggelegd. Allemaal om meer land geschikt te maken voor 
de landbouw. Dat ging gepaard met het graven van een zeer intensief ont- en 
afwateringstelsel. De meeste sloten en greppels werden eind negentiende en begin twintigste 
eeuw gegraven, mede in het kader van allerlei werkverschaffingsprojecten. 
 
Na de Tweede Wereldoorlog nam de druk op het watersysteem snel toe. Met Marshallhulp 
(wederopbouw) werd geïnventariseerd waar de landbouw te lijden had onder hoge 
grondwaterstanden, droogte en verzilting. Deze inventarisatie vormde de start voor het op 
grote schaal verbeteren van het ontwateringsysteem. Dat gebeurde grotendeels tijdens 
verschillende ruilverkavelingprojecten. Het resultaat was een verlaging van de 
grondwaterstand over een groot oppervlak. 
 
Begin twintigste eeuw ging het onttrekken van grondwater voor de drinkwatervoorziening en 
industrie van start. Pas in de vijftiger jaren vond een sterke groei plaats. Toen begon ook de 
landbouw grondwater te onttrekken voor beregening. De verbeterde ontwatering en de 
grondwateronttrekking leidden samen tot verdroging van de natuur- en landbouwgebieden. 
Onder verdroging worden zowel verlaging van de grondwaterstand als afname van kwel 
verstaan. Dit proces heeft veel grondwaterafhankelijke natuur doen verdwijnen. Herstel van 
deze voor Nederland bijzondere ecosystemen betekent een herstel van een duurzamer, 
natuurlijk watersysteem.  
 
De verbeterde ontwatering maakte een verbetering van de afwatering noodzakelijk. De 
afvoercapaciteit van veel grote waterlopen werd vergroot en het onderhoud geïntensiveerd. 
Hierdoor namen in het bovengebied regelmatige inundaties af. Mede hierdoor ontstonden 
stroomafwaarts incidenteel wel grote overstromingen. Die maakten de natuurlijke berging in 
de overstromingsgebieden in feite ongedaan. De verbeterde ont- en afwatering heeft ook tot 
gevolg, dat het oppervlaktewaterstelsel in de zomer nog maar zeer weinig water bevat of 
zelfs grotendeels droog staat.  
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Een ander veranderingsproces dat zich nog steeds voltrekt is de klimaatsverandering. Naar 
het zich laat aanzien veranderen de temperatuur, het neerslagregime en het zeepeil 
geleidelijk. De afgelopen honderd jaar nam de neerslag al toe met ongeveer honderd 
millimeter op jaarbasis, terwijl de zeespiegel steeg met vijftien tot achttien centimeter. Steeds 
vaker vinden er extreem intensieve regenbuien, maar ook juist drogere jaren plaats. Figuur 
2.10 toont de droogte-inventarisatie uit het droge jaar 2003.  
Droogval is een probleem en wordt ook steeds meer als een probleem ervaren. Dit wordt 
mede ingegeven vanuit de doelen die de Kaderrichtlijn water stelt. In Figuur 2.9 is voor alle 
waterlopen (KRW waterlichamen en overig) die in beheer zijn bij Waterschap Regge en 
Dinkel de gewenste watervoering weergegeven op basis van het KRW-type. Wanneer we 
Figuur 2.9 vergelijken met Figuur 2.10, valt duidelijk op dat in de huidige situatie veel 
beeksystemen in droge zomers niet watervoerend zijn, terwijl dit beleidsmatig wel gewenst is. 
Anderzijds blijven er ook deelgebieden watervoerend door wateraanvoer voor peilbeheersing 
in de landbouw of compensatie van effecten van winningen waar dat puur vanuit ecologisch 
oogpunt niet noodzakelijk is.  
 
 

 
Figuur 2.9 Beleidsmatig gewenste watervoering voor alle waterlopen in beheer bij Waterschap Regge en Dinkel 

op basis van KRW-typering. 
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Figuur 2.10 Droogte-inventarisatie 2003 (links) en een vergelijking met beleidsmatig gewenste watervoerendheid 

(rechts). De rode waterlopen in de rechter figuur geven droogval weer die beleidsmatig (Figuur 2.9) 
ongewenst is; de gele waterlopen zijn permanent watervoerend, maar hierin is een lager peil 
waargenomen dan normaal.  

 

2.3 Verwachte huidige en toekomstige knelpunten 

De verwachte knelpunten zijn samengesteld op basis van interviews met de belangrijkste 
stakeholders. De stakeholdergroep van dit project bestaat uit organisaties die belangen 
vertegenwoordigen van eindgebruikers en uitvoerende partijen in het beheersgebied van 
waterschap Regge en Dinkel. Eindgebruikers zijn in dit geval Vitens (drinkwatervoorziening), 
LTO-Noord (belangbehartiging van agrariërs in het gebied) en de terreinbeherende 
organisaties (TBO’s, waaronder Stichting Natuur en Milieu Overijssel, Staatsbosbeheer, 
Landschap Overijssel en Natuurmonumenten). De natuur- en landschaporganisaties zijn door 
Landschap Overijssel vertegenwoordigd in de stakeholdersgroep. Uitvoerende partijen in het 
gebied zijn de provincie Overijssel en waterschap Regge en Dinkel. Deze organisaties geven 
vorm aan het beleid op het gebied van grondwater en oppervlaktewater. 
 
In de periode van november 2010 tot en met februari 2011 zijn interviews gehouden met alle 
organisaties uit de stakeholdergroep. In deze interviews zijn de verschillende stakeholders 
gevraagd naar knelpunten ten aanzien van droogte, in de huidige en toekomstige situatie, en 
welke oplossingen zij zien voor deze knelpunten. Verder is ingegaan op specifieke gebieden 
die zouden kunnen dienen als proefgebieden in het project. Er is besproken welke andere 
stakeholders een rol zouden kunnen spelen en met welke relevante onderzoeken en 
gevoeligheden rekening gehouden moet worden. Tot slot zijn de verwachtingen van het 
project gepeild. In bijlage B zijn de verslagen van de interviews opgenomen. 
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In de onderstaande tabellen zijn de huidige en toekomstige knelpunten per stakeholder 
weergegeven. Een groen gekleurd vakje betekent dat dit knelpunt door de desbetreffende 
stakeholder genoemd is. Bij een geel gekleurd vakje is het knelpunt indirect, bijvoorbeeld als 
antwoord op een andere vraag, genoemd. 
 
Tabel 2.1 Overzicht huidige knelpunten per stakeholder (groen: knelpunt concreet benoemd in interview, geel: 

knelpunt indirect genoemd, bijvoorbeeld als antwoord op een andere vraag). 

Oorzaak droogte: klimaatverandering

Twente qua geohydrologie lastig gebied voor 
grondwaterwinning

Effect drinkwaterwinningen op omgeving

Smalle, diepe beken dragen bij aan verdroging 
hogere gronden

Droogte t.g.v. wateronttrekkingen voor 
gebruiksfuncties (stad, landbouw, natuur)

WRD alleen invloed op GLG (1e orde waterlopen), 
agrariërs invloed op GHG (2e en 3e orde 
waterlopen)

Tegenstelling tussen landbouw en natuur m.t.b. 
droogteproblematiek

Gebied is vrijwel volledig vrij afwaterend

Nadruk op voorkomen natschade (afvoeren), 
waardoor droogteschade is toegenomen

TBO’sLTO-
Noord

VitensProvincie 
Overijssel

WRD

Oorzaak droogte: klimaatverandering

Twente qua geohydrologie lastig gebied voor 
grondwaterwinning

Effect drinkwaterwinningen op omgeving

Smalle, diepe beken dragen bij aan verdroging 
hogere gronden

Droogte t.g.v. wateronttrekkingen voor 
gebruiksfuncties (stad, landbouw, natuur)

WRD alleen invloed op GLG (1e orde waterlopen), 
agrariërs invloed op GHG (2e en 3e orde 
waterlopen)

Tegenstelling tussen landbouw en natuur m.t.b. 
droogteproblematiek

Gebied is vrijwel volledig vrij afwaterend

Nadruk op voorkomen natschade (afvoeren), 
waardoor droogteschade is toegenomen

TBO’sLTO-
Noord

VitensProvincie 
Overijssel

WRD

 
 
Tabel 2.2 Overzicht toekomstige knelpunten per stakeholder. 

Meer discussie over effecten van winningen

Toename in watervraag door droogte

TBO’s zorgen ervoor dat landbouw in de 
zomer nog water heeft

WRD kan niet sturen op peil, doordat 
gebied hellend is

Droogval beken ondermijdt effect KRW-
maatregelen

Waterkwaliteitsproblemen

Langer groeiseizoen (= meer verdamping)

Bergingsmogelijkheden “leidingen” en 
opslag in bodem onvoldoende benut

TBO’sLTO-
Noord

VitensProvincie 
Overijssel

WRD

Meer discussie over effecten van winningen

Toename in watervraag door droogte

TBO’s zorgen ervoor dat landbouw in de 
zomer nog water heeft

WRD kan niet sturen op peil, doordat 
gebied hellend is

Droogval beken ondermijdt effect KRW-
maatregelen

Waterkwaliteitsproblemen

Langer groeiseizoen (= meer verdamping)

Bergingsmogelijkheden “leidingen” en 
opslag in bodem onvoldoende benut

TBO’sLTO-
Noord

VitensProvincie 
Overijssel

WRD
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In Tabel 2.3 zijn de verschillende oplossingen, die door de stakeholders genoemd zijn, 
weergegeven. 
 
Tabel 2.3 Oplossingen t.a.v. droogte. 

Bv. door aanleg 
EHS

Landbouw 
ontwikkelings-
gebieden, EHS

Functiescheiding / Ruimtelijke 
Ordening / Functie verschuiving

Technologische 
ontwikkelingen 
en sluiten 
waterketen

Afname watervraag

Retentie, stuwen 
in de winter

Sponswerking 
bodem benutten

Pieken vasthouden in het gebied

TBO’s kunnen 
hulp bieden

Accepteren van (tijdelijke) hogere 
peilen en wateroverlast

Later land op, 
verdeling in 
maaien gras, 
blauwe diensten 

GLB, droogte 
tolerante 
gewassen telen

Extensieve 
landbouw, 
combineren 
met EHS

Maaiveld-
morfomana-
gement

Aanpassingen landbouw

SKB-projectKeuzeopties inzichtelijk maken

Gebiedsspecifieke 
verdringingsreeks

Bodem van beken verhogen

TBO’sLTO-NoordVitensProvincie 
Overijssel

WRD

Bv. door aanleg 
EHS

Landbouw 
ontwikkelings-
gebieden, EHS

Functiescheiding / Ruimtelijke 
Ordening / Functie verschuiving

Technologische 
ontwikkelingen 
en sluiten 
waterketen

Afname watervraag

Retentie, stuwen 
in de winter

Sponswerking 
bodem benutten

Pieken vasthouden in het gebied

TBO’s kunnen 
hulp bieden

Accepteren van (tijdelijke) hogere 
peilen en wateroverlast

Later land op, 
verdeling in 
maaien gras, 
blauwe diensten 

GLB, droogte 
tolerante 
gewassen telen

Extensieve 
landbouw, 
combineren 
met EHS

Maaiveld-
morfomana-
gement

Aanpassingen landbouw

SKB-projectKeuzeopties inzichtelijk maken

Gebiedsspecifieke 
verdringingsreeks

Bodem van beken verhogen

TBO’sLTO-NoordVitensProvincie 
Overijssel

WRD

 
GLB = Gemeenschappelijk Landbouw Beleid; EHS = Ecologische Hoofdstructuur; TBO’s = terreinbeherende 
organisaties. 
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Als andere stakeholders / belanghebbenden kwamen de volgende organisaties naar voren in 
de interviews: 
• Gemeente(n) / VNG: bij keuze voor stedelijk proefgebied of vanuit bijdrage aan 

aftoppen piekafvoeren. 
• Recreatie:  visverenigingen, kanovaarders. 
• Rijkswaterstaat: bij keuze voor gebied rond Twentekanaal. 
• Duitse waterbeheerders. 
 
Tijdens de interviews zijn de volgende projecten en onderzoeken aanbod gekomen die 
mogelijk interessant zijn voor dit project: 
• Landschap Overijssel (i.s.m. Alterra): “Dood hout”-project. 
• LTO: “Goed boeren in kleinschalig landschap”. 
• LTO: “Deltaplan Agrarisch Water”. 
• WRD/Provincie: “Landbouw op peil”. 
• Natura 2000 documenten. 
• Provincie: rapport “Klimaat en droogte” (Tauw, Deltares). 
• Provincie: knikpuntenanalyse (Tauw). 

2.4 Literatuuronderzoek 
In het literatuuronderzoek hebben we gekeken naar rapporten en artikelen over onderzoeken 
naar de mate waarin maatregelen bijdragen aan het verhogen van de basisafvoer of de 
gemiddelde zomerafvoer en naar informatie over de randvoorwaarden die aquatische natuur 
stelt aan deze lage afvoeren.  
 
Er is natuurlijk al heel veel (versnipperd beschikbare) literatuur beschikbaar op het gebied 
van droogte. Dat leidt er soms toe dat je een ‘deja-vu’-gevoel krijgt als er weer een ‘nieuw’ 
rapport langskomt dat net iets anders is dan een rapport dat al eerder eens langskwam. Als 
het gaat om droogte is bijvoorbeeld in het recente verleden al heel veel kennis gebundeld 
(geoperationaliseerd) in het nationale onderzoeksprogramma verdroging (NOV). Deze 
rapporten zijn te downloaden via http://www.landelijksteunpuntverdroging.nl/pages/nov-
rapporten.aspx. Dit is slechts een voorbeeld, er zijn er talloze.  
 
Dit hoofdstuk over literatuurstudie kan daarom nooit uitputtend zijn, maar is vooral 
anekdotisch, waarbij we vooral geprobeerd hebben om juist die gebiedspecifieke en 
onderwerpspecifieke (basisafvoer en zomerafvoer) informatie aan te halen, die bruikbaar en 
relevant is voor deze studie. Om praktische redenen is de beschreven literatuur 
onderverdeeld op basis van geografische regio: 
 Waterschap Regge en Dinkel; 
 Regio oost; 
 Waterschap Vallei en Eem; 
 Waterschap Velt en Vecht; 
 Regio zuid. 

2.4.1 Waterschap Regge en Dinkel 
In de Beleidsnota Retentie (Waterschap Regge en Dinkel, 2003) beschrijft het waterschap de 
vragen die met betrekking tot retentie opkomen en probeert het waterschap daarop 
antwoorden te formuleren. Onder retentie wordt verstaan het vasthouden van water in de 
bodem of het bergen van water aan het oppervlak. Doelen die hiermee worden beoogd zijn: 

1) het voorkomen van afwenteling; 
2) het voorkomen van wateroverlast; 
3) het verminderen van watertekorten; 
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4) het meer natuurlijk inrichten en laten functioneren van waterlopen. 
 
De nota beschrijft de waterknelpunten in het beheergebied, maar geeft ook aan welke 
gebieden mogelijkheden bieden voor vasthouden en bergen en onderscheidt aanvullend 
zogenoemde retentiekerngebieden aan die bedoeld zijn om op het niveau van het 
hoofdwatersysteem afvoerpieken te kunnen reduceren en ongewenste overstromingen te 
voorkomen. Deze retentiekerngebieden zijn overigens niet definitief aangewezen of al 
begrensd/gelokaliseerd. De nota gaat nog een stap verder en beschrijft ook de 
realisatiewijze, toepassingsmogelijkheden en benodigde acties voor verschillende 
retentiemaatregelen. Het waterschap kent een compensatieregeling voor schade ten gevolge 
van retentiemaatregelen. De maatregelen die relevant zijn voor sturen op basisafvoer worden 
hieronder kort genoemd. 
 

 Verondieping en extensivering af- en ontwateringsmiddelen 
Deze maatregelen leveren een bijdrage aan het vasthouden van water in de bodem. Het 
specifieke effect op de basisafvoer wordt niet beschreven. Ingrepen in de 
ontwateringsmiddelen (drainagebuizen, greppels en kavelsloten) kunnen worden beschouwd 
als een ‘blauwe dienst’ en zijn sterk afhankelijk van de bereidheid van individuele 
grondeigenaren. Ingrepen in de afwateringsmiddelen (leggerwaterlopen) vergen een 
procedure voor aanpassing in de legger. De maatregelen levert een bijdrage aan het 
vasthouden van water in de bodem. 
 

 Infiltreren en bergen van regenwater in stedelijke gebieden 
Deze maatregel wordt in de nota voornamelijk genoemd ter voorkoming van piekafvoeren. In 
infiltratiegebieden zal deze maatregel echter ook een vergroting van de voeding van het 
grondwatersysteem tot gevolg hebben. 
 

 Verhoging van het oppervlaktewaterpeil 
In de nota wordt aangegeven dat alle 4de en 5de orde waterlopen en daarnaast ook een aantal 
grotere waterlopen binnen het beheergebied van het waterschap overgedimensioneerd zijn. 
Dat wil zeggen dat er bij een hoogwater-situatie (twee maal de maatgevende afvoer) nog 
altijd bergingsruimte in de waterloop over is (het water staat dan “nog ver onder de boorden”). 
De maatregel wordt voornamelijk genoemd om(tijdelijk) meer water in de waterloop zelf te 
bergen en om berging in de ondergrond te vergroten, doordat met het waterpeil ook de 
drainagebasis wordt verhoogd. Het effect op natte natuur en landbouw wordt positief 
verondersteld, het effect op de basisafvoer wordt niet nader besproken. 
 

 Vergroten van de lengte van de waterloop (meandering) 
Meandering zorgt ervoor dat water er langer over doet om via de waterloop afgevoerd te 
worden. De afvoer wordt hierdoor dus vertraagd en het peil kan worden verhoogd. De 
ruimteclaim is aanzienlijk, maar het zorgt voor een natuurlijker en veerkrachtiger 
watersysteem. De nota gaat niet in op de mogelijke bijdrage aan de basisafvoer. 
 

 Aanvullende oppervlaktewaterberging  
Hierbij geeft het waterschap de voorkeur aan berging in natuurlijke laagtes, bijvoorbeeld door 
knijpduikers te gebruiken. Het doel dat in de nota wordt genoemd is het afvlakken van pieken 
door water tijdelijk te ‘parkeren’.  
 
In het concept-rapport Droogtebeleid (Waterschap Regge en Dinkel, 2008) geeft het 
waterschap een eerste aanzet voor het operationaliseren van de uitwerking van de 
beleidsnotitie Retentie (WRD, 2003) met betrekking tot extreme droogte. Hierin geeft het 
waterschap aan dat het huidige watersysteem goed functioneert als het gaat om afvoeren 
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van teveel water, maar dat dit in 95% van de tijd resulteert in een duidelijke overcapaciteit, 
met droogvallende waterlopen als gevolg. Het conceptrapport is bedoeld als een aanzet voor 
een Twentse verdringingsreeks en een afwegingskader om te kunnen beslissen welke 
maatregelen in welke situatie de beste keuze zijn.  
 
In het rapport Gevolgen van het kader GGOR voor de landbouw in Twente heeft Tauw in 
opdracht het waterschap Regge en Dinkel (Heuven en Worm, 2004) de doelrealisatie 
landbouw (nat- en droogteschade) berekend onder verschillende grondwaterregimes. De 
huidige situatie is vergeleken met de situatie in 1850/1900, 1950, en 1980 en met vier 
mogelijke uitwerkingen van het kader GGOR, waarbij gevarieerd is in de mate waarin voor 
landbouw of natuur een optimale situatie wordt nagestreefd. Met betrekking tot de historische 
situatie wordt geconcludeerd dat de totale doelrealisatie (voor het huidige landgebruik) sinds 
1850 nagenoeg gelijk is gebleven. Wel is sprake van een verschuiving van voornamelijk 
natschade naar voornamelijk droogteschade (1850: natschade 17% en droogschade 4%; 
2000: natschade 7% en droogschade 17%). De scenario’s laten zien dat er zowel voor 
landbouw als natuur winst valt te behalen door het verhogen van grondwaterstanden. Daarbij 
moet echter worden opgemerkt dat het rapport alleen ingaat op gemiddelde 
grondwaterstanden. De effecten op piekafvoeren zijn niet nader onderzocht. Ook de effecten 
op de basisafvoer zijn in dit rapport niet bekeken. 
 
In 2008 verscheen in H2O het artikel ‘Meanderende Regge’. In dit artikel stellen Medenblik 
e.a. (2008) dat het herstellen van de Regge door hermeandering zonder compenserende 
maatregelen leidt tot hoogwaterproblemen en verdroging. De toename van indundaties in en 
rondom het beekdal die worden verwacht als gevolg van het stijgen van de waterstanden na 
hermeanderen van de Regge kan door de aanleg van nevengeulen worden opgevangen. Het 
blijkt echter niet goed mogelijk ook alle stuwen uit de Regge te verwijderen. Dit leidt namelijk 
tot ongewenste daling van de GLG doordat het zomerpeil zo sterk zal dalen dat de beek ‘s 
zomers zal droogvallen. Voor de aangrenzende landbouwpercelen en natuurgebieden, zoals 
het Wierdense Veld, leidt dit tot ongewenste droogteschade en verdroging. Voorlopig wordt 
daarom ingezet op hermeandering met behoud van drie stuwen tussen Rijssen en 
Hellendoorn. Ten opzichte van de gekanaliseerde beekloop zal deze toekomstige, 
gedeeltelijk gestuwde, Regge de stroomsnelheid ten goede komen, maar bij lage afvoeren 
zullen de minimale stroomsnelheden voor de KRW-doelen niet worden gehaald.  
 
In het kader van het subsidieprogramma SenterNovem kijken verschillende universiteiten 
(Wageningen, Utrecht en Nijmegen) en waterschappen, waaronder waterschap Regge en 
Dinkel, naar de effecten van hermeandering van beken op hydrologie, morfologie en ecologie 
(binnen en buiten de beek). Hermeandering is één van de meest uitgevoerde maatregelen 
voor ecologisch herstel in beken. De komende 15 jaren worden in Nederland naar schatting 
tussen 3.000 en 4.000 nieuwe hermeanderingsprojecten uitgevoerd. Het SenterNovem-
project heeft als doel aan te tonen dat door het toevoegen van een extra maatregel aan 
hermeanderingsprojecten, de slagingskans van ecologisch herstel aanzienlijk groter wordt.  
De voorgenomen hermeanderingsprojecten grijpen in op of de morfologie of de hydrologie 
van een beek, maar bijna nooit beide tegelijk. De innovatieve aanpak die in dit project wordt 
gebruikt speelt in op het bereiken van de optimale combinatie van morfologische en 
hydrologische omstandigheden, die randvoorwaarde zijn voor optimale ecologische 
leefomstandigheden voor de KRW kwaliteitselementen. De innovatieve maatregel heeft 
steeds als doel gedempte dynamiek in de afvoer (het door het jaar aanwezig zijn van redelijk 
constante stroming) van een beek te bereiken en tegelijk een grote morfologische variatie. Dit 
kan bereikt worden door ruimte te geven aan inundatie, het omleiden van hoge afvoeren of 
het verbeteren van de morfologie in de beekbedding. Het project wordt uitgevoerd in 
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praktijkexperimenten, simulatie-experimenten en leidt tot het opstellen van vuistregels voor 
ecologisch beekherstel.  
 
Naast de hermeanderingsprojecten worden ook een aantal dood-houtprojecten uitgevoerd. 
Het betreft hier een experiment om ‘patchy’ (vlaksgewijs, met vaste tussenafstanden) over 
trajecten van ca 15 meter intensief een netwerk van dood hout op de beekbodem aan te 
brengen en dat met tussenafstanden van ca 25 meter diverse keren te herhalen. Doel hiervan 
is het verbeteren van de diversiteit aan soorten in de beek door het aanbieden van meer 
substraatvariatie en het verhogen van de beekbodems waardoor ook de drainage van de 
beek verminderd wordt (en b.v. terrestrische natuurdoelen gediend worden). Op deze wijze 
zal een traject van de Hagmolenbeek ingericht worden. Een – eveneens in het beheergebied 
van WRD gelegen – succesvol opgehoogde beekbodem door middel van inbreng van dood 
hout is de Jufferbeek. 

 
Landbouw op Peil (LOP) is een initiatief van de waterschappen uit het deelstroomgebied Rijn-
Oost, provincies, LTO-Noord en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & 
Innovatie (EL&I) samen met individuele agrarische bedrijven. Samen met de landbouw wordt 
gezocht naar manieren om op bedrijfsniveau de juiste waterhuishoudkundige maatregelen te 
nemen. ‘Juist’ slaat dan zowel op de huidige (suboptimale) waterhuishouding, maar ook de 
toekomstige(toenemende kans op extreme regenval en extreme droogte). Voor de 
landbouwsector is het een hele uitdaging om een rendabele bedrijfsvoering te handhaven. 
Het project Landbouw op Peil moet oplossingsrichtingen bieden die werken in de praktijk. Het 
project is in mei 2011 echt van start gegaan. De eerste stap betreft het opstellen van 
bedrijfswaterhuishoudingsplannen op 15 agrarische bedrijven. De tweede stap (2012) betreft 
het uitvoeren van de bedachte maatregelen en het monitoren van de effecten daarvan op 
waterhuishoudkundig, maar ook bedrijfseconomisch vlak. Meer info: www.landbouwoppeil.nl. 
 
Ook op dit vlak zijn de nodige (alternatieve) initiatieven te vinden elders in het land. In 
Nederland zijn er diverse lopende initiatieven en projecten op het gebied van 
klimaatbestendige landbouw en flexibel peilbeheer. Deze projecten richten zich echter 
hoofdzakelijk op de veenweidegebieden in laag-Nederland. De relevantie van dat onderzoek 
voor de situatie van de agrarische sector in Oost-Nederland is daardoor beperkt. Het project 
‘Landbouw op peil’ wil deze leemte vullen en in de praktijk verkennen wat mogelijkheden, 
kansen en belemmeringen zijn om met behoud van een vitale agrarische functie op de 
hogere zandgronden het watersysteem klimaatbestendig te maken. Er is t.b.v. landbouw op 
peil een (niet uitputtend) overzicht ‘samenhang met andere projecten’ opgesteld. Dit overzicht 
geeft inzicht in de relatie met andere projecten en binnen het project zal hiermee rekening 
gehouden worden (tabel 1). Per project is een samenvatting voorhanden, maar het zou te ver 
voeren om die hier allemaal op te nemen; volstaan is met een verwijzing naar eventuele 
websites. 
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Werkingssfeer KarakterNaam initiatief/project initiatiefnemer /trekker

Waterbeleid 21e Eeuw Cie WB21 / Ministerie LNV
http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321
&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=14884

Ruimte voor de rivier ministeries van I&M en EL&I
http://www.ruimtevoorderivier.nl/

Deltaplan Deltacommissie (Veerman 
cs)

http://www.nrc.nl/multimedia/archive/00172/delta_comm
issieLR-1_172381a.pdf

Deelprograma Zoetwater DG water

Landelijke 
Zoetwaterverkenning

Waterdienst

Kennisprogramma Deltaproof STOWA http://www.stowa.nl/nieuws__agenda/Nieuws.aspx?rId=
161

Kennis voor klimaat Programmabureau KvK, 
WUR, VU, KWR e.a.

http://kennisvoorklimaat.klimaatonderzoeknederland.nl/t
emplates/dispatcher.asp?page_id=25222734

ARK (adaptatie Ruimte voor 
Klimaat)

http://www.maakruimtevoorklimaat.nl/

Klimaat voor Ruimte http://promise.klimaatvoorruimte.nl/

Knikpunten Waterbeheer http://www.advice4all.info/waterbeheer/Jorna_bestande
n/flyerklimaatstendigheidversie9juli.pdf

Verdringingsreeks Water / 
Regionale 
verdringingsreeksen

RWS, Provincies, 
Waterschappen

http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/gebruiksfunct
ies/werkwijzer/kennis_uit_de/map/v/verdringingsreeks/

Blauwe en Groene Diensten WUR http://www.blauweengroenediensten.nl/index.htm

Landbouw Centraal WUR http://www.blauweengroenediensten.nl/index.htm

Project Hotspots Klimaat en 
Landbouw Noord Nederland

WUR / LTO http://www.ltonoord.nl/nl/25223008-Klimaat.html

Koeien en Kansen http://www.verantwoordeveehouderij.nl/index.asp?kanse
n/

Aquarius http://www.aquarius-nsr.eu/Aquarius.htm

Koe en Wij http://www.verantwoordeveehouderij.nl/index.asp?kanse
n/

Deltaplan Hogere 
Zandgronden

Provincies Noord-Brabant & 
Limburg

http://www.aaenmaas.nl/informatie_op_maat/item_1614
36/item_200595/deltaplan_hoge

Klimaat & Droogte Provincie Overijssel

Nieuw Limburgs Peil Waterschap Peel en 
Maasvallei

http://www.wpm.nl/nieuws/@157569/pagina/

Salland Waterproof Waterschap Groot Salland http://www.wgs.nl/actueel/project_salland

Boeren met Water I Aequator http://www.wetterskipfryslan.nl/sjablonen/1/infotype/web
page/view.asp?objectID=514

Boeren met Water II Aequator

Waterconservering 
Noardelijke Fryske Walden

Aequator http://www.noardlikefryskewalden.nl

Hogere zomerpeilen in 
Friesland

Aequator http://www.fryslanleeftmetwater.nl/sjablonen/39/infotype/
webpage/view.asp?objectID=26838 

Pilot Grondwaterberging 
Soestwetering

Aequator / Waterschap Groot 
Salland

http://www.aequator.nl/publicaties/publicaties_main.htm

Bedrijfswaterplannen Twente Aequator /  Waterschap 
Regge en Dinkel

http://www.aequator.nl/publicaties/publicaties_main.htm

Herstel Rossumermeden Aequator http://www.aequator.nl/publicaties/publicaties_main.htm

Werkingssfeer Karakter

 
Tabel 2.4 Niet-uitputtend overzicht van projecten die te relateren zijn aan klimaatseffecten. De groene zijn van 

belang voor het project 'Landbouw op Peil' (bron: WRD). 
 
Een van de gebruiksfuncties in het watersysteem die zijn invloed heeft op de waterbalans van 
een stroomgebied is de drinkwaterwinning. Het zoeken is steeds naar manieren en locaties 
om betrouwbaar drinkwater te kunnen winnen met zo min mogelijk schade aan de andere 
grondgebruiksfuncties. Het waterschap als oppervlakte- en ondiepe grondwaterbeheerder en 
Vitens als winner in het diepere grondwater komen hierbij elkaar veelvuldig tegen. 
Gezamenlijk wordt gezocht naar consensus en de goede oplossingen. De zoektocht Twentse 
Waterwinningen is hier een uitingsvorm van. In de Langetermijnvisie drinkwater’ van Vitens 
en de waterbijlage van de omgevingsvisie Overijssel geven Vitens en de provincie Overijssel 
aan dat er een tekort aan winbare capaciteit in Overijssel is. Daarnaast nopen 
beleidsdossiers als Natura2000 tot een kritische beschouwing van de effecten van de 
afzonderlijke winningen. 
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2.4.2 Regio Oost 
Het traject Klimaat en Droogte (K&D) van regio Oost is verbonden aan het nationale 
Deltaprogramma. Er is in de 1e fase van K&D (2010) een snelle en globale verkenning 
uitgevoerd naar de droogteproblematiek binnen regio Oost. In de 2e helft van 2011 en 2012 
wordt op grond daarvan een verdiepingsslag gemaakt. Klimaat en Droogte (K&D) is een 
vergelijkbaar onderzoek als het Deltaplan Hogere Zandgronden dat zich vooral richt op Zuid-
Nederland. 
 
Voor de verkenning is met het NHI (Nationaal Hydrologisch Instrumentarium, het model dat 
ook voor de landelijke zoetwaterverkenning wordt gebruikt) het watersysteem voor de jaren 
1996-2005 doorgerekend. Deze jaren kunnen gezien worden als representatief voor het 
huidige klimaat. Daarmee leent de reeks zich voor uitspraken over de gemiddelde situatie. 
Binnen deze reeks zit ook het jaar 2003 dat als droog kan worden gekarakteriseerd: 1 maal in 
de 7 á 10 jaar voorkomend. Dit jaar is apart geanalyseerd om uitspraken te kunnen doen over 
droge situaties. De uitkomsten van het NHI bleken nog niet voor alle situaties betrouwbaar, 
maar in combinatie met gebiedskennis voldoende voor een eerste indruk. 
 
De conclusies uit fase 1 van Klimaat en Droogte Regio Oost kunnen als volgt worden 
samengevat.  
 Ten aanzien van de waterhuishouding:  
o Het droge jaar van 2003 wordt rond 2050 een gemiddeld jaar. In de huidige situatie 

hebben de hoge zandgronden in droge zomers al een watertekort.  
o Rond 2050 zal het hele gebied van regio Oost (zowel hoog als laag) een watertekort 

kennen. Het gemiddelde neerslagoverschot op jaarbasis (verschil tussen 
neerslaghoeveelheid en verdamping) wordt kleiner: van circa 280 mm/jaar naar 200 
mm/jaar. Er is dus gemiddeld genomen minder water beschikbaar. 

o De grondwaterstandstand in het voorjaar blijft in de wat lagere gebieden, waar water 
aangevoerd kan worden, ongeveer gelijk. In de hogere delen daalt hij in het voorjaar 
echter structureel. De grondwaterstand aan het eind van de zomer daalt in alle 
gebieden structureel, zij het in gebieden met wateraanvoer het minst. 

o Binnen regio Oost is ongeveer 60% van het gebied vrij afwaterend en kan niet van 
water worden voorzien. Binnen dit gebied valt nu al ’s zomers een deel van het 
oppervlaktewaterstelsel droog. Droogval heeft een groot effect op de aquatische 
natuur. Gezien de afname van de afvoer en verlaging van de grondwaterstand als 
gevolg van de klimaatverandering is de inschatting, dat droogval sterk gaat toenemen.  

o De wateraanvoer uit het hoofdsysteem loopt in droge zomers nu al tegen grenzen aan. 
In 2003 was de huidige infrastructuur net toereikend om aan de vraag naar water te 
kunnen voldoen. Als in 2050 de droogte van 2003 de gemiddelde situatie wordt, dan 
zullen er veel vaker watertekorten optreden. De piekbehoefte in het jaar 2003 (aanvoer 
in de droogste decade) zal in de toekomst in extreme omstandigheden ongeveer 
verdubbelen. 

o Door de vergrote aanvoer van water (er zal langer en meer water ingelaten worden) 
neemt het gehalte gebiedsvreemd water toe. Dit kan leiden tot een verslechtering van 
de waterkwaliteit voor natuurwaarden. Dit wordt versterkt door de gestegen 
watertemperatuur.  

 
 Gevolgen voor de gebruiksfuncties: 
o Landbouw: de droogteschade in de landbouw zal toenemen. In de kop van Overijssel 

en in gebieden waar water aangevoerd kan worden lijkt deze toename beperkt. Op de 
hoge zandgronden kan de schade aanzienlijk zijn, zeker in aanmerking genomen dat 
deze over het gehele gebied optreedt. In extreme jaren kan de schade fors uitvallen. In 
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de verkenning is geconcludeerd dat de schade in de toekomst (2050) grofweg een 
factor 2 à 2,5 stijgt ten opzichte van de huidige situatie. 

o Natuur: overal zal verslechtering van de waterkwaliteit op treden. De temperatuur van 
het water wordt hoger. In delen waar water aangevoerd wordt komt daar een 
toenemende hoeveelheid van gebiedsvreemd water overheen. Op de hoge 
zandgronden zal er vaker en over een groter gebied droogval van waterlopen 
optreden. In brongebieden en bovenlopen worden forse effecten verwacht, die slechts 
deels met maatregelen kunnen worden tegengegaan. Het realiseren van de N2000-
doelen zal een forse extra inspanning vragen. Dit geldt ook voor de KRW-doelen in de 
overige gebieden. Naar verwachting zullen natuurgebieden met hoogveen het zwaarst 
getroffen worden.  

o Drinkwatervoorziening: de drinkwatervoorziening komt qua hoeveelheden niet in de 
problemen. Een deel van de grondwaterwinningen kent echter wateraanvoer om de 
effecten in de omgeving te beperken. Als er in droge zomers te weinig water is kan de 
beschikbaarheid teruglopen en kan het invloedsgebied groter worden. De 
waterwinningen waar dit kan spelen zijn in beeld gebracht.  

o Recreatie: droge zomers worden door de recreatiesector als positief beoordeeld. Maar 
wat betreft het wateraspect zijn er ook kanttekeningen. De waterkwaliteit verslechtert 
over het algemeen. Dat betekent dat in droge jaren, als juist de behoefte aan 
zwemwater toeneemt, de geschiktheid van het oppervlaktewater om te zwemmen over 
het algemeen afneemt. Dit vraagt alertheid op het voorkomen van onveilige situaties. 
Onduidelijk is of er vaarverboden te verwachten zijn. Gezien het structureel voorkomen 
van watertekorten mag hier wel een probleem worden verwacht. 

o Stedelijk gebied: de extra grondwaterstanddaling zal in het stedelijke gebied 
overeenkomen met het landelijke gebied. Een gevolg kan zijn dat verzakking van 
gebouwen en infrastructuur optreedt door een te lage grondwaterstand. Bij houten 
fundering kan paalrot optreden. Net als voor de begroeiing in het buitengebied is ook 
de begroeiing in het stedelijke gebied gevoelig voor extra grondwaterstanddaling. 
Verder zal de zuurstofhuishouding in het stedelijke oppervlaktewater als gevolg van 
zowel de stijgende temperatuur als langere perioden van droogte meer onder druk te 
staan. Het risico van periodieke vissterfte neemt hierdoor toe.  

 
Tot slot zijn in de eerste fase een aantal mogelijke maatregelen genoemd, op basis van twee 
strategieën: weerstand bieden en meebewegen. Binnen ‘weerstand bieden’ vallen 
maatregelen als: 
 Vergroten van de wateraanvoer. 
 Verhogen van de grondwaterstand (opslaan van neerslagwater) door opzetten van peilen, 

minder diep aanleggen van drainage, verondiepen of dempen van sloten. In de buurt van 
natuurgebieden kan dit intensiever nodig zijn. 

 Robuust maken van de EHS door aanpassingen van de waterhuishouding. 
Binnen ‘meebewegen’ vallen maatregelen als: 
 Een robuustere landbouw door verplaatsing van bedrijven naar geschiktere gebieden, 

andere teelten, andere bedrijfsvoering, enzovoort. 
 Heroverweging van soortenbeleid (natuurdoelen). 
 Robuust maken van de EHS door herbegrenzing en/of aanpassing van doelen. 
 Herschikking van functies via de ruimtelijke ordening. 

2.4.3 Waterschap Vallei en Eem  
Waterschap Vallei en Eem heeft de afgelopen jaren diverse onderzoeken laten uitvoeren 
naar verdrogingbestrijdende maatregelen.  
 
In het rapport Basisafvoer beken Vallei en Eem worden door Van Bakel en Van der Gaast 
(2007) naast de Gelderse Vallei ook voorbeelden aangehaald van de Drentse Aa (diverse 
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maatregelen, waarvan het stoppen van de drinkwaterwinning Assen het meeste effect heeft, 
met 4% toename van de basisafvoer), Strotelerbeek (diepe drainage gestuurd door 
reservoirwaterstanden), Beerze en Reusel (accoladeprofiel), Poelsbeek and Bolscherbeek 
(verondiepen) en Baakse Beek (verwijderen stuwen en extreem accoladeprofiel).  
 
Met betrekking tot verhoging van de basisafvoer komen de volgende maatregelen als kansrijk 
naar voren:  

 Verminderen van verdamping door bijvoorbeeld loofbos in plaats van naaldbos in 
infiltratiegebieden. 

 Stoppen of reduceren van permanente of niet-permanente grondwateronttrekkingen. 
 Gecontroleerde drainage (bijvoorbeeld in combinatie met een reservoir). 
 Extreem accoladeprofiel (deze laatste maatregel, waarbij de beekbodem wordt versmald, 

komt de aanwezigheid van stroming ten goede, maar verhoogt de hoeveelheid afvoer 
niet). 

 
Genoemde belemmeringen die de basisafvoer juist verlagen zijn:  

 Aanleg van buisdrainage.  
 Beekverbetering (vergroting profiel een aanleg stuwen).  
 Toename van verdamping door toegenomen gewasproductie. 
 Permanente en tijdelijke grondwateronttrekkingen.  

 
Ook wordt in dit verband waterconservering als belemmering genoemd. Aangegeven wordt 
dat wanneer door actief peilbeheer water uit de winterperiode zoveel mogelijk geconserveerd 
wordt, dit ten koste gaat van de afvoer in de periode direct erna. Onduidelijk blijft of dit in alle 
gevallen een nadeel is. Dit zal afhangen van de periode waarin het water wel beschikbaar 
komt. Mogelijk wordt bedoeld dat wanneer het geconserveerde water alleen ten goede komt 
van de directe omgeving, voor gewasverdamping, de totale afvoer naar de beek hierdoor 
afneemt.  
 
In het rapport Onderzoeksvragen Waterschap Vallei & Eem (De Graaf, 2007) en het 
bijbehorende artikel Maatregelen om over te piekeren (De Graaff en Van den Brink, 2007) is 
beschreven wat het effect is van peilverhoging en van de demping van sloten. Door beide 
maatregelen stijgt de grondwaterstand. Hierdoor neemt de afvoer via maaiveld sterk toe van 
0,15 naar 0,78 mm/dag. Als gevolg van de hogere grondwaterstand slaat de (lichte) kwel om 
in wegzijging, daardoor daalt de totale jaarlijkse afvoer naar de waterlopen afneemt van 1,7 
naar 1,2 mm/dag (dempen) of 1,4 mm/dag (opzetten waterstanden).  
De afvoerpieken worden door de beide maatregelen hoger. In deze studie is ervan uit gegaan 
dat grondwaterstanden boven maaiveld instantaan leiden tot piekafvoer. In dat geval leidt de 
toegenomen maaiveldafvoer tot 20 tot 30 procent meer piekafvoer. In het geval van 
verhoging van de waterstand is dit goed mogelijk, door de vele detailontwateringsmiddelen. 
Wanneer echter de detailontwatering wordt gedempt, zal de afstand tot de drainagemiddelen 
langer worden zal een deel van het water op maaiveld blijven staan in lokale depressies. 
Indien dit aandeel groot is, zou dit juist kunnen leiden tot een afname van de piekafvoeren. 
De trage afvoer neemt door het dempen van detailontwatering toe van 0,32 naar 0,42 
mm/dag, dit betekent iets meer basisafvoer, maar nog steeds droogval in de droogste 
perioden. Onbekend is hoeveel hernieuwde infiltratie vanaf maaiveld hieraan zou kunnen 
toevoegen. Wat niet in het artikel of rapport vermeld staat, maar wel uit de cijfers 
geconcludeerd kan worden, is dat de het dempen van sloten en verwijderen van 
drainagebuizen een duidelijk waterconserverend effect hebben. In de uitgangssituatie wordt 
meer dan de totale grondwatervoeding (percolatie) afgevoerd: 108%. Na het verwijderen van 
de drainage wordt nog slechts 77% van de totale percolatie afgevoerd. Dit water komt echter 
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niet direct ten goede aan het lokale beeksysteem, maar voedt het diepere watervoerende 
pakket en komt tot pas veel later tot (basis)afvoer. 
 
Door de aanleg van accoladeprofielen kunnen piekafvoeren enigszins worden afgevlakt, 
maar de hoeveelheid basisafvoer wordt hierdoor in de onderzochte gebieden niet positief 
beïnvloed. De uiterwaard sectie blijkt juist een verdrogend effect te hebben. Een kleiner 
profiel kan wel de stroming ten goede komen. Door beekherstel (meanderen) zullen 
waterstanden stijgen. De totale afvoer blijft echter nagenoeg gelijk. 

2.4.4 Waterschap Velt en Vecht: wateraanvoer op de helling 
Wateraanvoer is een denkbare maatregel om de watervoerendheid in droge perioden te 
garanderen. Daarbij bestaat wel een afhankelijkheid met de technische mogelijkheid om 
water in te laten, de toestemming om water in te laten vanuit bijvoorbeeld de rijkswateren (via 
een waterakkoord) en de wenselijkheid van waterinlaat aangezien het inlaatwater meestal 
een andere waterkwaliteit heeft (Rijnwater) dan het gebiedseigen water. In het beheergebied 
van WRD is het momenteel slechts in ca 20% van het beheergebied mogelijk om water in te 
laten. Dit heeft alles met de hoogteverschillen in het gebied te maken. Maar als het al 
mogelijk en toegestaan zou zijn, dan ligt de afweging voor (m.a.w.: wat weegt dan zwaarder): 
niet inlaten en laten droogvallen of stagnant worden of wel inlaten en een 
kwaliteitsverandering accepteren? 
De Meij (2009) stelt ook dat in de maatschappelijke discussie over de KRW één belangrijke 
vraag nog niet aan de orde is geweest: zijn de voorgenomen maatregelen voor ecologisch 
herstel wel effectief zolang we de aanvoer van gebiedsvreemd water handhaven? Aanvullend 
op die vraag stelt De Meij dat als de zomers droger worden door klimaatveranderingen, zijn 
op den duur misschien nieuwe investeringen nodig om de capaciteit van het systeem op te 
voeren. Het is de vraag of dat economisch rendabel is. 
Nu wordt water nog om verschillende redenen aangevoerd: 

 Scheepvaart moet onder alle omstandigheden mogelijk blijven en ook de stabiliteit 
van kanaaloevers vereist permanent hoge peilen.  

 Via de kanalen levert Velt en Vecht aanvoerwater door aan de buurwaterschappen. 
 Gemeenten hechten veel waarde aan de mogelijkheid om ‘s zomers stedelijk water te 

kunnen doorspoelen. Het ondersteunen van deze functies door aanvoer van water 
staat niet ter discussie. 

 Vanuit de kanalen laat het waterschap ook water in naar landbouwgebieden. 
 Door de watergangen op een hoog peil te houden, proberen we het uitzakken van 

grondwater in de zomer te voorkomen. Zo wordt droogteschade voor landbouw en 
natuur enigszins beperkt.  

 Het aanvoersysteem geeft ook de mogelijkheid om gewassen te beregenen uit 
oppervlaktewater. De landbouwsector hecht grote waarde aan de mogelijkheid van 
aanvoer van gebiedsvreemd water. Volgens grondgebruikers zijn verschijnselen van 
droogte sterk afgenomen nadat in de jaren ‘80 op grote schaal gebiedsvreemd water 
werd ingelaten.  

 
Vanuit de ecologie is een aantal argumenten aan te voeren die pleiten tegen het inlaten van 
gebiedsvreemd water. Die hebben vooral betrekking op de inrichtingseisen die wateraanvoer 
stelt aan watergangen. Om wateraanvoer mogelijk te maken, wordt in de zomermaanden een 
hoger waterpeil ingesteld. Oevers die ‘s winters droog staan, worden onder water gezet. Dat 
is een situatie die van nature niet voorkomt; zonder wateraanvoer zou het waterpeil juist 
uitzakken in de zomer. Weinig oeverplanten zijn aangepast aan omgekeerde peilen. Om 
voldoende water te transporteren, moet de doorstroomcapaciteit van aanvoerleidingen in de 
zomer groot genoeg zijn. Dat vereist intensief maaionderhoud, omdat watergangen anders 
dichtgroeien. De vegetatie wordt meerdere keren gemaaid, terwijl een goed ontwikkelde 
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plantengroei juist een voorwaarde is voor een goed leefmilieu in de sloot. Wateraanvoer 
vormt een belemmering voor natuurvriendelijk onderhoud. Als laatste argument tegen 
wateraanvoer is het effect op de waterkwaliteit te noemen. Wateraanvoer leidt op zich niet tot 
overschrijding van waterkwaliteitsnormen. Eigenlijk is alleen het chloridegehalte veel hoger 
dan in het gebiedseigen water, maar dat leidt in het gebied van de hellende zandgronden niet 
tot problemen. Wel zorgt aanvoer van gebiedsvreemd water ervoor dat tijdens het 
groeiseizoen ruimtelijke verschillen in de samenstelling van het water verdwijnen. Overal 
wordt het lokale water gemengd met hetzelfde type inlaatwater. Vanuit de ecologie worden 
verschillen in waterkwaliteit juist hoog gewaardeerd, omdat die zorgen voor het ontstaan van 
verschillende watermilieus. Hoe meer ruimtelijke diversiteit in waterkwaliteit, des te meer 
soorten planten en dieren kunnen voorkomen. Gelijkvormigheid in waterkwaliteit leidt tot 
afname van soorten en vooral van zeldzame soorten, die vaak bijzondere eisen stellen aan 
hun leefmilieu. Er zijn dus ook positieve effecten van wateraanvoer op de ecologie te 
vermelden. Zonder wateraanvoer zouden veel sloten in de zomer droogvallen, met sterfte van 
vissen als gevolg. Wateraanvoer zorgt voor meer stroming in het water, met een gunstig 
effect op het zuurstofgehalte. Aanvoerwater is vaak minder voedselrijk dan het gebiedseigen 
landbouwwater. 
 
De Meij (2009) stelt uiteindelijk dat de beleidsontwikkelingen van de afgelopen jaren het 
waterschap voor een lastige keuze stellen. Enerzijds vraagt de Kaderrichtlijn Water dat we de 
ecologische kwaliteit van onze wateren verbeteren. Wateraanvoer zorgt daarbij voor een 
aantal problemen, maar kan ook een positief effect hebben op de ecologie. Anderzijds 
moeten we vanuit het GGOR-beleid de verdroging zoveel mogelijk tegen gaan. Stoppen met 
wateraanvoer kan in gebieden met goed doorlatende zandgronden betekenen dat de 
zomergrondwaterstand daalt, wat het handhaven van de GGOR moeilijker maakt. Welke 
keuze moet gemaakt worden? Het antwoord blijkt uiteindelijk weer gevangen te worden in 
‘maatwerkoplossingen’. 

2.4.5 Regio Zuid: waterconservering 
Met de nationale beleidsnota Waterbeheer 21e Eeuw (WB21) is de trits vasthouden – bergen 
– afvoeren in zwang gekomen. Veel waterschappen zijn wel met de 2e stap, bergen dus, aan 
de slag gegaan, maar vasthouden blijkt een meer weerbarstig onderwerp te zijn. Allereerst is 
er de discussie over de definitie van ‘vasthouden’. De een stelt dat vasthouden is: het 
tegenhouden van afstromen van water totdat het in de leggerwaterlopen van het waterschap 
beland (bijvoorbeeld Alterra). De ander, bijvoorbeeld waterschap Regge en Dinkel, vindt dat 
lastig uit te leggen naar de ingelanden en maakt daarom onderscheid tussen “onzichtbaar” 
conserveren van grondwater (=vasthouden) en “zichtbaar” water in de waterlopen of op 
maaiveld (=bergen). Gemeen hebben ze natuurlijk wel dat het gaat om het begin van de 
kringloop op het moment dat het water als neerslag op de bodem is gevallen. 
 
Ook naar de mogelijkheden en effecten van waterconservering zijn de nodige studies gedaan 
en praktijkproeven uitgevoerd. Anti-verdrogingsmaatregelen in en rond natuurgebieden zijn 
voorbeelden van waterconservering, maar dan met een meer structureel karakter. Als het 
gaat om wateroverlast te voorkomen dan tref je in de regel waterconserverende maatregelen 
die een wat kortdurender karakter hebben, bijvoorbeeld de aanleg van peilgestuurde 
drainage, de aanleg van boerenstuwtjes en aanleggen van knijpduikers. Alterra heeft hier ook 
het nodige aan gedaan, zie bijvoorbeeld Van Bakel e.a. (2007). Conclusie van Alterra was dat 
reductie van pieken door vasthoudmaatregelen goed mogelijk is, mits tijdelijk extra berging 
van water in de onverzadigde zone en/of op maaiveld mogelijk is. Dat is dan meestal van 
korte duur zodat het geen grote veranderingen in de grondwaterstanden met zich mee 
brengt. Door dit soort maatregelen slim te lokaliseren, is de piek met 50% terug te dringen. 
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TNO-NITG heeft in Brabant ook het een en ander onderzocht t.a.v. conserverende 
maatregelen. TNO-NITG deed onder andere onderzoek in het Benelux Middengebied, als 
onderdeel van het in 1998 opgestarte Interreg-project ‘Watermanagement in het Benelux 
Middengebied’. Het project is onder de eindverantwoordelijkheid van de Provincie Noord-
Brabant gezamenlijk opgepakt met de provincies Nederlands en Belgisch Limburg, de 
provincie Antwerpen, de ZLTO en de Boerenbond, de Noord-Brabantse Waterschapsbond, 
PIDPA en Aminal. Met het project is een impuls gegeven aan de aanpak van de 
droogteschade in de landbouw via waterconservering. Aangenomen mag worden dat ook het 
tegengaan van de verdroging van de natuur hier baat bij heeft gehad, omdat de hogere 
grondwaterpeilen in het landbouwgebied door zullen werken naar de omgeving.  
 
Met waterconservering werd in dit kader bedoeld het vasthouden van grondwater door 
maatregelen in het oppervlaktewatersysteem door middel van stuwtjes of 
slootbodemverhogingen. Het doel van het onderzoek was het bepalen van de effecten van 
waterconservering. Daarbij is het van belang meer inzicht te krijgen in de interactie tussen 
oppervlaktewater en grondwater in verschillende soorten gebieden, op verschillende 
tijdstippen in het jaar. De opbouw van de ondergrond is daarbij een belangrijke factor en is 
dan ook voor het projectgebied in kaart gebracht (zie onder andere Massop e.a., 2005). 
Daarnaast was van belang dat ook de landbouwer meer inzicht krijgt in het effect van de 
maatregelen op de waterhuishouding van zijn perceel. Het effect van 
waterconserveringsmaatregelen is sterk afhankelijk van het topsysteem en dit is daarom in 
kaart gebracht voor het gehele Benelux Middengebied. Uiteindelijk zijn alle gegevens gebruikt 
voor de ontwikkeling van een CD-Rom: ‘De Reizende Waterconserveringsmaatregel’ (De 
Louw, 2001). In totaal is uiteindelijk in het gehele Benelux Middengebied 140.000 ha 
aangepakt en zijn er circa 2000 waterconserveringsmaatregelen (met name stuwen) 
getroffen. Door deze maatregelen wordt jaarlijks ca. 3,2 miljoen kuub water aan het 
grondwater toegevoegd. Uit onderzoek is gebleken dat het draagvlak onder agrariërs voor 
waterconservering is gegroeid en dat water een steeds belangrijker onderdeel uitmaakt van 
de agrarische bedrijfsvoering. Daarnaast zijn er praktische hulpmiddelen ontwikkeld, zoals 
het Handboek Agrarisch Stuwpeilbeheer, de bijbehorende PC-versie, het Werkboek 
Watermanagement in de Praktijk en het Handboek GPS (Gehele Plant Silage) die het de 
boeren en tuinders eenvoudiger maken om de juiste maatregelen te treffen. De CD-rom 
‘Reizende Conserveringsmaatregel’ is een instrument dat op basis van een grote hoeveelheid 
aan gegevens voor elk willekeurige plek in het Benelux Middengebied bepaalt welke 
maatregelen het meest effectief zijn.  
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3 Gebiedsbrede analyse 

3.1 Analyse metingen 

3.1.1 Selectie stroomgebieden 
Om een indruk te krijgen van de werkelijke basisafvoer in het beheergebied van het 
Waterschap en verschillen die over het gebied voorkomen zijn beschikbare meetgegevens 
geanalyseerd. Daarnaast is onderzocht wat de belangrijkste oorzaken zijn van de 
aangetroffen verschillen. Voor deze analyse zijn een aantal deelstroomgebieden binnen het 
beheergebied geselecteerd. De stroomgebieden zijn geselecteerd op basis van: 
 Een afgebakend stroomgebied zonder, of in ieder geval gemeten, verdeelwerken, 

waardoor een betrouwbare basisafvoer bepaald kan worden. 
 Stroomgebieden met een middelgrote omvang, zonder afvoer vanuit Duitsland, zodat 

gemeten reeksen kunnen worden vergeleken met uitkomsten uit het WRD 
grondwatermodel. 

 Aanwezigheid van een meetpunt waar tenminste twee jaar gemeten wordt en waar de 
beschikbare meetreeks van voldoende kwaliteit is. 

 Verschillen in geohydrologische opbouw. Hierbij zijn gebieden onderscheiden met een 
complexe geologische opbouw (stuwwallen met en zonder watervoerend pakket) en een 
meer of minder uniforme geologische opbouw (onderverdeeld in lokale en regionale 
grondwatersystemen). 

 Stroomgebieden met sterke kwel, overwegend infiltratie of een intermediair (zowel 
infiltratie als kwel) karakter. 

 Het al dan niet aanwezig zijn van antropogene invloeden zoals waterinlaat en 
effluentlozingen. 

 
Op basis van de bovenstaande criteria zijn uiteindelijk 13 stroomgebieden geselecteerd die 
voor nadere analyse in aanmerking kwamen. De geselecteerde stroomgebieden en de 
bijbehorende afvoermeetpunten zijn weergegeven in Figuur 3.1. 
 
Van deze stroomgebieden zijn de meetreeksen bekeken en zonodig gevalideerd. In Tabel 
3.1. zijn de kenmerken van de verschillende stroomgebieden opgenomen. In Figuur 3.2 wordt 
een voorbeeld van een meetreeks gegeven.  
 



 

 

 
 
 
 

 
Sturen op Basisafvoer 

 

1202530-000-BGS-0012, april 2012, definitief
 

30 
 

 
Figuur 3.1 Overzicht van de geselecteerde 13 geselecteerde stroomgebieden; de nummers bij de uitstroompunten 

verwijzen naar Tabel 3.1. 
 
Tabel 3.1 Kenmerken van de geselecteerde stroomgebieden.  

 Stroomgebied Meetperiode 
Oppervlakte 

(ha) Geohydrotype Infiltratie/kwel 
Wateraanvoer/ 

effluent 
1 Hoogelaarsleiding 16-05-2006 t/m 17-01-2011 2390 wvp > 25m Infiltratie - 

2 Roelinksbeek 10-05-2000 t/m 18-01-2010 1226 
Stuwwal zonder 

wvp Intermediair - 

3 Voltherbeek 10-05-2000 t/m 18-01-2011 960 
Stuwwal zonder 

wvp Intermediair - 
4 Spikkersbeek 20-12-2005 t/m 17-01-2011 2125 wvp < 25 m Intermediair - 
5 Hagmolenbeek 01-07-1996 t/m 17-01-2011 5536 wvp < 25 m Infiltratie - 

6 Reutummerbeek 01-10-2003 t/m 17-01-2011 1449 
Stuwwal met 

wvp Kwel - 

7 Fleringermolenbeek 02-01-2004 t/m 18-01-2011 1131 
Stuwwal met 

wvp Kwel - 
8 Hollandse graven 08-05-2000 t/m 17-01-2011 5103 wvp < 25 m Infiltratie Effluent 
9 Paalsleiding 05-07-2000 t/m 02-10-2010 1994 wvp > 25m Kwel - 
10 Gammelkerbeek 20-08-1997 t/m 17-01-2011 1697 wvp < 25 m Intermediair Effluent 
11 Markgraven 11-10-2006 t/m 19-01-2011 2463 wvp < 25 m Infiltratie Effluent 
12 Hammerflier 04-05-2000 t/m 19-01-2011 1864 wvp > 25m Intermediair Wateraanvoer 

13 Springendalse beek 08-04-1993 t/m 17-01-2011 432 
Stuwwal met 

wvp Kwel  - 
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Figuur 3.2 Voorbeeld meetreeks: afvoer Paalsleiding (stroomgebied 9). 
 

3.1.2 Bepalen van de basisafvoer uit meetreeksen 
In deze paragraaf bespreken de we wijze waarop de basisafvoer is bepaald uit de 
beschikbare meetreeksen. Aan de hand van de meetreeksen zijn allereerst duurlijnen 
gemaakt. Hierbij worden de daggemiddelde waarden van de afvoer gesorteerd van groot 
naar klein. Deze worden in een grafiek uitgezet tegen de dagen in een jaar, zie figuur 3.3. Uit 
deze grafiek kan dan afgelezen worden wat de afvoer is bij een bepaalde herhalingstijd.  
 
Voor dit onderzoek is de 1/100 Q gebruikt als waarde voor de basisafvoer. Deze is af te lezen 
in de duurlijn. Zie het onderstaande kader en de duurlijn in Figuur 3.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
De duurlijnen zijn gemaakt voor de gehele meetperiode en voor de jaren 2003 (extreem 
droog jaar) en 2005 (gemiddeld jaar). In onderstaande voorbeeldgrafiek (Figuur 3.4) is de lijn 
van de 1/100 Q afvoer uitgezet in de meetreeks als een rode lijn. De droge zomers van 2003, 
2006 en 2010 zijn duidelijk terug te vinden (groene cirkels). Hier komt de afvoer beneden de 
lijn van de 1/100 Q. 
 
De afvoeren bij 1/100 Q zijn vervolgens omgerekend naar een specifieke afvoer per ha. Op 
deze wijze kan de omvang van de basisafvoer in verschillende stroomgebieden onderling 
worden vergeleken, onafhankelijk van hun grootte. 
 

 
1/100 Q: wordt 10 % van het zomerhalfjaar bereikt of overschreden; 

ofwel 95 % van een jaar (= 347 dagen per jaar) overschreden. 
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Figuur 3.3 Voorbeeld van een duurlijn. 
 
 

 
Figuur 3.4 Meetreeks met daarin de 1/100Q lijn van de meetreeks. 
 

3.1.3 Resultaten 
In Figuur 3.5 is voor de verschillende geselecteerde stroomgebieden de specifieke afvoer 
weergegeven, dit is dus de 1/100Q afvoer in l/s/ha.  
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Figuur 3.5 Overzicht van de geselecteerde stroomgebieden met daarin de gemeten specifieke afvoer per 

stroomgebied. 
 
In deze figuur valt op dat er grote verschillen zijn tussen de geselecteerde stroomgebieden.  
 
De afvoeren zijn onderverdeeld in vier groepen: 

 Gebieden zonder basisafvoer (1/100 Q = 0 l/s/ha). 
 Gebieden met geringe basisafvoer en grote kans op perioden zonder afvoer: 1/100 Q 

0.001 t/m 0.010 l/s/ha. 
 Gebieden met een matige basisafvoer: 1/100 Q 0.010 tot 0.025 l/s/ha. 
 Gebieden met een hoge basisafvoer: 1/100 Q > 0.025 l/s/ha. 

 
Hieronder volgt een korte toelichting per groep van stroomgebieden. 
 
Gebieden zonder basisafvoer 
In vier van de geselecteerde gebieden treedt jaarlijks gedurende langere perioden droogval 
op of is er geen basisafvoer. Het betreft hier stroomgebieden met een dun watervoerend 
pakket of overwegend infiltratie. Deze bevinden zich in het dekzandlandschap 
(Hoogelaarsleiding) of zijn voor hun voeding afhankelijk van de stuwwal van Oldenzaal 
(Spikkersbeek, Voltherbeek, Roelinksbeek). In beide gevallen is de hoeveelheid water die 
beschikbaar is in droge perioden gering doordat deze stroomgebieden voor hun watervoering 
sterk afhankelijk zijn van neerslag. Het bergende vermogen van de ondergrond is gering 
waardoor het oppervlaktewatersysteem snel reageert op neerslag. Nalevering vanuit het 
grondwater treedt daardoor maar gedurende korte perioden op. Ook de aanwezigheid van 
intensieve ontwateringsstelsels voor landbouwkundig gebruik speelt in dit snelle afvoergedrag 
een belangrijke rol. Wanneer in deze gebieden ook nog veel grondwater ontrokken wordt, ten 
behoeve van drinkwaterwinning of beregening (Figuur 3.7: Hoogelaarsleiding), wordt het 
verdrogende effect versterkt.  
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Gebieden met geringe basisafvoer en grote kans op perioden zonder afvoer 
Vier gebieden hebben gedeeltelijk dezelfde kenmerken als de gebieden die geen basisafvoer 
kennen. Belangrijke verschillen ontstaan door de grotere omvang van het stroomgebied 
(Hagmolenbeek), de aanwezigheid van kwelgebieden (Figuur 3.6: Reutummerbeek en 
Fleringermolenbeek) of de aanwezigheid van kleine zuiveringen die zorgen voor een 
beperkte aanvoer van water (Hollandse graven). Doordat deze systemen veelal sterk 
gestuwd zijn waarbij de zomerpeilen onnatuurlijk hoog worden opgezet terwijl de 
grondwaterstanden in de zomer diep wegzakken treedt infiltratie op vanuit de waterlopen 
naar de omgeving. De beschikbare grondwatervoeding (kwel) en de kleine 
effluenthoeveelheden zijn dan niet voldoende om aan het eind van het stroomgebied nog 
voor afvoer te zorgen: in droge zomers treden perioden op zonder afvoer. 
 
Gebieden met een matige basisafvoer 
Drie van de geselecteerde stroomgebieden vallen in de categorie gebieden met een matige 
basisafvoer. Eén van deze gebieden (Figuur 3.6: Paalsleiding) wordt gevoed door een dieper 
grondwatersysteem met voeding vanaf de Sallandse heuvelrug. Hier vindt een lange 
nalevering plaats van grondwater naar het oppervlaktewatersysteem. Deze beek kent 
daardoor nauwelijks perioden zonder afvoer, ondanks de sterke landbouwkundige 
ontwatering in het stroomgebied. In de andere stroomgebieden speelt de aanwezigheid van 
effluent (Figuur 3.8: Gammelkerbeek, Markgraven) een belangrijke rol. Verder worden alle 
gebieden gekenmerkt door een intensief ontwateringsstelsel ten behoeve van de landbouw. 
Het aandeel natuur in het gebied is in alle gevallen klein.  
 
Gebieden met een hoge basisafvoer 
Eén van de twee stroomgebieden wordt gekenmerkt door een forse hoeveelheid water die 
wordt ingelaten in droge perioden (Figuur 3.7: Hammerwetering). Dit fenomeen zien we 
tevens in gebieden waar zich een relatief grote zuivering bevindt ten opzichte van het 
oppervlak van het stroomgebied.  
Uitzondering op het bovenstaande vormt het stroomgebied van de Springendalse beek. De 
Springendalse beek is een typische bronbeek (Figuur 3.9). Deze beek wordt gevoed door een 
groot aantal bronnen die zorgen voor een permanente, stabiele waterafvoer. De bronbeken 
op de stuwwal van Ootmarsum verschillen van de beken die ontspringen op de stuwwal van 
Oldenzaal. Dit komt doordat op de stuwwal van Ootmarsum de grondwaterspiegel (en soms 
de onderliggende slecht doorlatende laag) wordt aangesneden door de helling van de 
stuwwal. Hierdoor wordt grondwater gedwongen op uit te treden aan maaiveld en ontstaan 
bronnen. Deze bronnen zorgen voor een lange nalevering van grondwater naar de beken die 
hier ontspringen.  
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Figuur 3.6 Invloed diffuse kwel. 
 

 
Figuur 3.7 Invloed winningen en waterinlaat. 
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Figuur 3.8 Invloed van RWZI-effluent. 
 
 

 
Figuur 3.9 Invloed kwel in bronbeek. 
 
Een andere factor die de beschikbare waterhoeveelheden beïnvloedt is de sturing van 
afvoeren middels verdeelwerken. Verdeelwerken zijn gebouwd om waterstromen te kunnen 
sturen. Vaak zijn ze gebouwd om waterstromen te sturen bij hoge afvoeren om zodoende 
overlast te voorkomen. Water wordt dan verdeeld over meerdere stromen of bijvoorbeeld 
afgelaten op het Twentekanaal. Op andere punten in het systeem wordt de beschikbare 
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afvoer jaarrond verdeeld en er zijn ook punten specifiek ingericht om waterstromen te sturen 
in droge perioden. Deze laatste categorie vinden we vooral in gebieden waar water kan 
worden ingelaten. De verdeelwerken zijn dan bedoeld om het inlaatwater over een zo groot 
mogelijk gebied te verdelen. Vaak is wordt dit gedaan om een adequaat peilbeheer te kunnen 
voeren voor de landbouw maar er wordt lokaal ook water aangevoerd voor doorspoeling van 
het watersteem (stedelijk gebied) of ten behoeve van het voorkomen van verdroging van 
natuurgebieden.  
 
De verschillende verdeelwerken en samenstromingspunten van waterlopen worden samen 
ook wel systeemknopen genoemd. Het zijn dus punten waar de afvoer, al dan niet gestuurd 
groter of kleiner wordt. In Figuur 3.10 zijn de systeemknopen en de daaruit voorvloeiende 
basisafvoer onder de huidige omstandigheden opgenomen. In de figuur valt op dat de 
basisafvoer vooral groter is naarmate het stroomgebied meer omvang heeft. Wat echter ook 
opvalt, is dat de ook in de stedenband de basisafvoer relatief hoog is als gevolg van de 
aanwezigheid van meerdere grotere zuiveringen zoals die van Hengelo en Enschede. Ook 
benedenstrooms van het Twentekanaal waar water ingelaten wordt is de basisafvoer relatief 
hoog. In gebieden zonder waterinlaatmogelijkheden, effluent of sterke kwel is minder of zelfs 
geen water beschikbaar in droge perioden. De basisafvoer in de Beneden Regge en de 
Dinkel wordt dan ook voornamelijk bepaald door inlaatwater en effluent en in minder mate 
door kwel afkomstig van de flanken van de stuwwallen. 
 
De diverse verdeelwerken in Twente bepalen in sterke mate de waterverdeling in het gebied. 
Omdat veel verdeelwerken in het verleden met name zijn ingericht voor perioden met hoge 
afvoeren wordt vaak onbedoeld ook de verdeling van water in de zomer beïnvloed. Hierdoor 
wordt het weinige water dat beschikbaar is soms verdeeld of wellicht zelfs benut in systeem 
die minder of niet gevoelig zijn voor droogval.  
 

 
Figuur 3.10 Systeemknopen en basisafvoer (1/100Q) in huidige situatie.  

Hoofdwaterloop; debiet niet bepaald 
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3.1.4 Conclusies 
Uit de analyse van de meetgegevens in de geselecteerde stroomgebieden blijkt dat een 
veelheid aan factoren bepalend kan zijn voor de grootte van de basisafvoer. Onderstaande 
Tabel 3.2 vat de belangrijkste kenmerken van de gebieden samen.  
 
In gebieden die zich kenmerken door grotere grondwatersystemen treedt langere nalevering 
van grondwater op in de vorm van kwel. Deze kwel treedt uit in de vorm van bronnen (het 
beste voorbeeld hiervan is de Springendalsebeek op de stuwwal Ootmarsum en in mindere 
mate bronnen op de stuwwal van Oldenzaal) of diffuus in de randzones van de stuwwal van 
Ootmarsum en de Sallandse heuvelrug. In gebieden zonder grotere grondwatersystemen of 
met sterke ontwatering wordt de basisafvoer vooral bepaald door het al dan niet aanwezig 
zijn van effluent en/of winningen met of zonder compenserende waterinlaat. Deze zijn zeer 
bepalend: indien waterinlaat en effluent afwezig zijn vallen deze systemen veelvuldig droog. 
Naast de beschikbare bronnen speelt ook waterverdeling een niet onbelangrijke rol. Hierdoor 
worden de beschikbare bronnen wellicht niet juist of onvoldoende benut.  
 
Tabel 3.2 Verschillende factoren die bepalend zijn voor de grootte van de basisafvoer. 
Geen basisafvoer Geringe basisafvoer Matige basisafvoer Grote basisafvoer 
Dun watervoerend 
pakket, waardoor 
weinig nalevering. 

Geen zuivering of 
wateraanvoer. 

Intensieve 
ontwateringstelsels 
waardoor snelle 
afvoer en weinig 
nalevering. 

Grondwaterwinning 
zonder 
compenserende 
inlaat. 

Klein stroomgebied 
waardoor weinig kwel. 

 

Kleine zuiveringen en 
geen wateraanvoer. 

Intensief 
ontwateringsstelsel. 

 

Grondwaterstand kan 
diep wegzakken, wat 
leidt tot infiltratie vanuit 
de waterlopen in de 
zomer. 

Diep WVP waardoor 
lange nalevering. 

 

Effluent van grote 
zuivering.  

Intensief 
ontwateringsstelsel. 

 

Groot stroomgebied. 

Aanwezigheid van 
bronbeken. 

Effluent van één of 
meerdere grote 
zuiveringen. 

 

 

Grote hoeveelheden 
inlaatwater. 
 
 
 

 

3.2 Modelanalyse 
In deze paragraaf bespreken we achtereenvolgens het gebruikte grondwatermodel (paragraaf 
3.2.1) berekende afvoerfluxen uit het grondwatermodel en toetsing van de berekende fluxen 
aan gemeten afvoerfluxen (paragraaf 3.2.2), berekende waterbalansen voor de huidige 
situatie en na klimaatverandering (paragraaf 3.2.3) en de berekende effecten van 
grootschalige ingrepen aan de hand van modelscenario’s (paragraaf 3.2.4). 

3.2.1 Grondwatermodel Waterschap Regge en Dinkel 
Naast een analyse van het afvoerregime aan de hand van meetgegevens, is ook met behulp 
van een grondwatermodel de basisafvoer bestudeerd. In de gebiedsbrede analyse is 
onderzocht wat momenteel de basisafvoer en de gemiddelde zomerafvoer zijn van het totale 
beheersgebied van waterschap Regge en Dinkel en in welke mate deze worden gevoed 
vanuit het grondwater.  
 
In 2004 is voor het beheergebied van waterschap Regge en Dinkel een grondwatermodel 
ontwikkeld binnen het overkoepelende project “Watersysteemanalyse” van Waterschap 
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Regge en Dinkel (Minnema en Snepvangers, 2004). Dit grondwatermodel (WRD-model) 
omvat een gebied van 45 bij 58 km. Het modelnetwerk bestaat momenteel, na een 
neerschaling uitgevoerd in 2007 (Kuijper e.a., 2007), uit vierkante cellen van 25 × 25 m. De 
ondergrond is verdeeld in 3 watervoerende modellagen. De basis van de opbouw en 
parametrisatie van de ondergrond is REGIS. Deze basis is verder verfijnd met boringen en 
karteringen in het gebied. Het oppervlaktewatersysteem is in het WRD-model uitgebreid 
meegenomen. Naast de nauwkeurige legger van het waterschap zijn ook de kleinste 
waterlopen (greppels en droge sloten) individueel in het model ingebracht met peilen uit een 
AHN analyse. De netto grondwateraanvulling is berekend op basis van de neerslag, de 
gewasreferentieverdamping, het landgebruik, interceptie en beregening (deze laatste alleen 
in niet-stationaire modellering). Opgemerkt moet worden dat het WRD-model gekalibreerd is 
op freatische grondwaterstanden en op stijghoogten, maar niet op afvoer van 
oppervlaktewater. Meer informatie over het grondwatermodel is te vinden in Minnema en 
Snepvangers (2004) en Kuijper e.a. (2007). 
 
Belangrijk voor deze studie is dat de snelle afvoer van neerslag die direct afstroomt 
(‘hortenian overland flow’) en de neerslag die direct op de waterlopen valt niet worden 
meegenomen in de afvoerberekeningen van het grondwatermodel. In de modelschematisatie 
komt een deel van dit water eerst in het grondwatersysteem terecht en kan vervolgens 
vertraagd afgevoerd worden naar het oppervlaktewater via een de afvoercomponenten vanuit 
het grondwater de rest van het neerslagwater komt niet in het grondwatermodel terecht. Als 
gevolg hiervan worden de afvoerpieken onderschat door het model, terwijl de afvoer tijdens 
de rest van het jaar waarschijnlijk wat hoger ligt dan daadwerkelijk het geval is. 
 
Qua tijdschematisatie kent het WRD-model twee varianten: de stationaire modelvariant en de 
niet-stationaire modelvariant. Om te komen tot goede resultaten, ook voor trager reagerende 
watersystemen, is er in dit project voor gekozen om een modelscenario steeds eerst 
stationair en aansluitend niet-stationair op dagbasis door te rekenen. De niet-stationaire 
periode beslaat in alle gevallen de periode vanaf 1 april van het jaar voorafgaand aan het jaar 
van interesse tot en met 31 december van het jaar van interesse. De startdatum op 1 april is 
gekozen omdat de toestand van het grondwater op 1 april over het algemeen het beste 
aansluit bij de grondwatersituatie van de stationaire berekening. In totaal kent elke 
scenarioberekening dus een inslingerperiode bestaande uit de stationaire tijdstap plus negen 
maanden niet-stationaire berekening. 

3.2.2 Toetsing berekende afvoerfluxen 
Figuur 3.11 en Figuur 3.12 tonen de gebiedsbreed berekende afvoer in de jaren 2003 en 
2005 in l/s/ha. Voor deze eenheid is gekozen omdat deze aansluit bij de weergave de door 
het waterschap gemeten afvoeren van de deelstroomgebieden. Naast de totale afvoer 
(zwarte lijn) toont de grafiek ook opbouw van deze afvoer met gekleurde lijnen die de grootte 
van de bijdragen van de verschillende componenten weergeven: netto afvoer van grondwater 
naar de waterlopen (exfiltratie – infiltratie) in donkerblauw, drainagebuizen in rood en 
oppervlakkige afstroming in lichtblauw. In de figuur is zichtbaar dat over de hele periode de 
netto afvoer van grondwater naar de waterlopen het grootste deel van de totale afvoer 
genereert. Zichtbaar is dat oppervlakkige afstroming en de afvoer uit drainagebuizen relatief 
hoog zijn de winter periode.  
 
In de grafieken zijn daarnaast de totale afvoer ook de basisafvoer (1/00Q) als stippellijn en de 
gemiddelde zomerafvoer (1 juni t/m 31 augustus) van dat jaar als streeplijn weergegeven. In 
2003 was het zo droog dat het model geen basisafvoer berekent (1/100Q  0). Zichtbaar is 
verder dat de zomerafvoer ruim boven de basisafvoer (1/100Q) ligt. 
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Figuur 3.11 Modelanalyse beheergebied Regge en Dinkel: afvoercomponenten op dagbasis 2003 (l/s/ha). 

 
Figuur 3.12 Modelanalyse beheergebied Regge en Dinkel: Afvoercomponenten op dagbasis 2005 (l/s/ha). 
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Het WRD-model is gecalibreerd op grondwaterstanden en stijghoogten, niet op afvoeren. Om 
te toetsen in hoeverre de berekende fluxen overeenkomen met de werkelijkheid is een 
vergelijking is gemaakt voor drie deelstroomgebieden waarvan metingen beschikbaar zijn 
voor 2003 en 2005: Hagmolenbeek en de Hollandse Graven. De vergelijking is gemaakt voor 
de twee jaren waarvoor modelresultaten beschikbaar zijn: 2003 (Figuur 3.13 en Figuur 3.15) 
en 2005 (Figuur 3.13 en Figuur 3.16). 
 
 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

2-1-2003 21-2-2003 12-4-2003 1-6-2003 21-7-2003 9-9-2003 29-10-2003 18-12-2003

af
vo

er
 (l

/s
/h

a)

MEETREEKS (L/S/HA)
MODEL (L/S/HA)

HAGMOLENBEEK 2003

 
Figuur 3.13 Vergelijking van afvoermetingen en modelresultaten voor het stroomgebied Hagmolenbeek in 2003. 
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Figuur 3.14 Vergelijking van afvoermetingen en modelresultaten voor het stroomgebied Hagmolenbeek in 2005. 
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Figuur 3.15 Vergelijking van afvoermetingen en modelresultaten voor het stroomgebied Hollandse Graven in 2003. 
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Figuur 3.16 Vergelijking van afvoermetingen en modelresultaten voor het stroomgebied Hollandse Graven in 2005. 
 
Het algemene beeld dat voortkomt uit de vergelijking is dat het grondwatermodel moeite heeft 
met de snelle afvoercomponenten: het model onderschat de afvoerpieken. Hiervoor zouden 
verschillend oorzaken aan ten grondslag kunnen liggen. Allereerst hebben we hebben 
geanalyseerd of een deel van de verschillen tussen model en meting kan worden verklaard 
door invoerfouten of inslinger-effecten (het model heeft dan nog geen stationaire situatie 
bereikt), te hoge berekende grondwaterstanden, niet gemodelleerde 
beregeningsonttrekkingen uit het oppervlaktewater of te laag ingevoerde 
oppervlaktewaterpeilen.  
 
Inslinger-effecten hebben we kunnen uitsluiten door de keuze van de tijdschematisatie (zie 
beschrijving van het model in paragraaf 3.2.1). Het grondwatermodel is geijkt op 
grondwaterstanden, waardoor de grondwaterstanden niet structureel te hoog berekend 
worden als gevolg van het modelconcept. Het model is echter nooit geijkt op afvoeren, dus 
we weten eigenlijk nog maar weinig over de prestaties op dit gebied. 
 
In hoeverre zullen beregeningsonttrekkingen uit het oppervlaktewater een rol spelen op het 
verschil tussen gemeten en berekende afvoer? Naar aanleiding van de vergelijking van 
metingen en model zijn de beregeningsonttrekkingen en de zomer- en winterpeilen zoals 
deze in model geschematiseerd zijn vergeleken met de werkelijke situatie. Het waterschap 
heeft de meldingen en vergunningen nagekeken. In het stroomgebied van de Hollandse 
graven zijn geen meldingen of vergunningen voor beregening (oppervlaktewater en 
grondwater). Dat wil echter niet zeggen dat het niet gebeurt (kleinere hoeveelheden). Eerdere 
studies hebben daarnaast uitgewezen dat het berekeningen op basis van het vochttekort een 
goede schatting leveren voor de beregeningsonttrekking (Provincie Overijssel, 2011; 
Hendriks e.a., 2010). Daarnaast zien het verschil tussen de gemeten en gemodelleerde 
afvoer zowel verschil in 2003 als 2005. Aangezien de beregeningsbehoefte in 2005 veel 
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kleiner was dan in 2003, is het niet waarschijnlijk dat de verschillen in berekende en gemeten 
afvoer verklaard kunnen worden door de verschillen in schematisatie en werkelijke 
beregening. De lage afvoeren worden immers in beide stroomgebieden overschat in droge 
perioden. Ook in het stroomgebied van de Hagmolenbeek zijn geen meldingen of 
vergunningen voor beregening. 
 
Het model rekent met vaste zomer- en winterpeilen. Er kan dus ook een verschil zijn indien 
het streefpeil afwijkt van de werkelijkheid. Het waterschap heeft gekeken naar de 
meetgegevens van de waterpeilen in 2003 en 2005 voor zowel de Hagmolenbeek als de 
Hollandse graven. Er zijn geen duidelijke afwijkingen ten opzichte van het gehanteerde 
streefpeil, met uitzondering van verschillen van hooguit een paar millimeter in de droge 
perioden (Hollandse graven) tot maximaal een paar centimeter (2003 in Hagmolenbeek). De 
peilen zakken niet of nauwelijks weg tot onder de kruinhoogtes van de stuwen. Kortom, dit 
kan geen factor van belang zijn. Ook zijn de werkelijk gehanteerde oppervlaktewaterpeilen 
vergeleken met de peilen zoals die in het model zijn ingevoerd Deze komen wel goed 
overeen. 
 
Op basis van de bovenstaande analyse concluderen we dat de verschillen tussen meting en 
model waarschijnlijk niet voortkomen uit een invoerfout of inslinger-effecten. Waarschijnlijker 
is het dat de verschillen ontstaan doordat het grondwatermodel de snelle afvoercomponent, 
(snelle oppervlakkige afstroming, zonder dat het water eerst infiltreert) niet simuleert, zie ook 
de beschrijving van het model (paragraaf 3.2.1). Deze snelle afvoercomponent zie je dus wel 
in de metingen, terwijl in het model deze piek deels direct verwijderd wordt. Dit gebeurt 
enerzijds omdat deze nooit in het grondwatersysteem terechtkomt. Anderzijds infiltreert 
wellicht teveel neerslagwater, waardoor de grondwateraanvulling wordt overschat en deze 
vervolgens wordt ‘uitgesmeerd’ als afvoer over een langere periode. Hierdoor zie je steeds: 
een lagere piek en daarna een tragere uitzakking (dus hogere afvoer) in de periode na de 
piek. Dit is inherent aan het gekozen modelconcept en de gekozen tijdstap van een dag. In 
het Hagmolenbeekgebied zien we dat het model over het hele jaar een hogere afvoer 
berekent dan de metingen laten zien. Hier wordt de grondwateraanvulling dus waarschijnlijk 
enigszins overschat. Vooral in 2005 blijkt de jaargemiddelde grondwateraanvulling ca. 0,8 
mm/dag te bedragen. Dit is aan de hoge kant. De gesimuleerde afvoer voor Hollandse 
Graven komt beter overeen met de metingen dan die van de Hagmolenbeek. De 
grondwateraanvulling is hier ook lager. Wel zien we dat het model voor Hollandsche Graven 
in de zomer van 2005 geen pieken berekent, terwijl de metingen deze wel laten zien. In de 
modelinvoerbestanden is de grondwateraanvulling zeer laag over deze periode. Mogelijk 
heeft het gebruikte neerslagstation dat in het model voor dit gebied wordt gebruikt de 
neerslag niet (of niet goed) gemeten, terwijl deze in het stroomgebied wel optrad. 
Voornamelijk in de zomer komen er lokaal flinke verschillen in neerslaghoeveelheden voor, 
zeker in de buurt van de stuwwallen We zien bijvoorbeeld dat weerstation Denekamp 
(modelinvoer voor Hollandse Graven) wat minder neerslag heeft geregistreerd dan station 
Ootmarsum. Dit kan een deel van het verschil verklaren. Daarnaast wordt een deel van het 
verschil waarschijnlijk veroorzaakt door afvoer van de RWZI in combinatie met snelle afvoer 
uit het stedelijke gebied, welke beiden niet worden gemodelleerd, maar wel gemeten. 
Wanneer er in de zomer bijvoorbeeld korte heftige buien (25 mm bijvoorbeeld) optreden of 
wanneer er enkele dagen achtereen veel regen valt (40 mm of meer bijvoorbeeld) treden er 
vanaf de stuwwal snelle, korte afvoerpiekjes op na een periode zonder afvoer. In de metingen 
zien we dat deze piekjes deels afkomstig zijn vanaf de stuwwal (Roelinksbeek, Voltherbeek, 
Reutummerbeek), hier bevinden zich in de ondergrond dunne zandlaagjes op keileem, de 
Tertaire klei zorgt ervoor dat er weinig bergingsruimte is. Ook na flinke droogte treedt hier dus 
snelle afvoer vanuit het grondwater op. De gemeten afvoerpieken in het gebied Hollandse 
Graven zijn echter veel hoger. Hier zie je het effect van het stedelijk gebied (Ootmarsum) 
duidelijk terug. Het gaat om verhard oppervlak op een helling. De gemeten afvoer zal dus niet 
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alleen afkomstig zijn vanaf de RWZI, maar ook van regenwateroverlaten/-overstorten en 
directe lozing van verhard oppervlak op het oppervlaktewaterstelsel. 
 
Om de bovenstaande hypothese te toetsen is een aanvullende vergelijking gemaakt tussen 
model en metingen voor de stroomgebieden van de Maatgraven/Zunasche heide en de 
Reutumerbeek (Figuur 3.17 en Figuur 3.18). Beide stroomgebieden kenmerken zich door een 
stabiele basisafvoer in droge perioden door voeding met kwel uit een dieper 
grondwatersysteem, terwijl de afvoeren niet worden beïnvloed door antropogene factoren 
zoals waterinlaat of effluent. 
 
De vergelijking is uitgevoerd voor de jaren 2003 en 2005. In beide jaren zijn zowel de 
basisafvoer (1/100Q), de gemiddelde zomerafvoer als ook de jaarlijks hoogwaterafvoer (Q) 
bepaald. De resultaten voor alle vier de vergeleken stroomgebieden zijn weergegeven in 
Tabel 3.3.  
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Figuur 3.17 Vergelijking van afvoermetingen en modelresultaten voor het stroomgebied Reutumerbeek in 2003. 
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Figuur 3.18 Vergelijking van afvoermetingen en modelresultaten voor het stroomgebied Reutumerbeek in 2005. 
 
De resultaten uit de tabel bevestigen het vermoeden dat het model de basisafvoer als gevolg 
van diepe kwel (Maatgraven/Zunasche heide en Reutummerbeek) beter voorspelt dan de 
basisafvoer in stroomgebieden die meer door regenwater gevoed zijn (Hagmolenbeek en 
Hollandse graven). Vooral het stroomgebied van de Maatgraven/Zunasche heide laat zien dat 
de afvoer in droge perioden (1/100Q en gemiddelde zomerafvoer) zeer goed overeenkomen. 
Dat geldt in mindere mate ook voor de Reutumerbeek. Ook hier zien we dat in dit 
stroomgebied de basisafvoer vrij goed voorspeld wordt, maar dat de afwijkingen onder 
nattere omstandigheden, met name in 2005 groter zijn. De snelle, oppervlakkige 
afvoercomponent wordt ook hier door het model niet berekend, zoals ook al bleek in de 
stroomgebieden Hollandse graven en Hagmolenbeek.  
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Tabel 3.3 Vergelijking modeluitvoer per STAP-gebied (*)  en meetreeksen. 

 
STAP Maatgraven/ Zunasche heide (stap nr. 24)   
Meetpunten: 018.2 Paalsleiding en 059 Maatgraven   

jaar 
1/100 Q 
model 

1/100 Q 
meetreeks 

gem. 
zomerafvoer 
model 

gem. 
zomerafvoer 
meetreeks 

1Q 
model 

1Q 
meetreeks 

2003 0,006 0,000 0,048 0,039 0,38 2,140 
2005 0,043 0,048 0,076 0,109 0,31 1,57 
       
STAP Reutumerbeek (stap nr. 19)    
Meetpunt 067 Reutumerbeek     

jaar 
1/100 Q 
model 

1/100 Q 
meetreeks 

gem. 
zomerafvoer 
model 

gem. 
zomerafvoer 
meetreeks 

1Q 
model 

1Q 
meetreeks 

2003 0,000 0,000 0,000 0,045 0,41 0,46 
2005 0,018 0,042 0,049 0,106 0,34 0,83 
       
STAP Hollandse Graven (stap nr. 21)    
Meetpunten: 079 Hollandse Graven en 363 Springendalse beek  

jaar 
1/100 Q 
model 

1/100 Q 
meetreeks 

gem. 
zomerafvoer 
model 

gem. 
zomerafvoer 
meetreeks 

1Q 
model 

1Q 
meetreeks 

2003 0,022 0,012 0,049 0,041 0,33 2,650 
2005 0,058 0,085 0,087 0,242 0,33 1,19 
       
STAP Hagmolenbeek     
Meetpunten: 063 Hagmolenbeek aflaat Twentekanaal, 041 Hegebeek 
Usselerstroom 

jaar 
1/100 Q 
model 

1/100 Q 
meetreeks 

gem. 
zomerafvoer 
model 

gem. 
zomerafvoer 
meetreeks 

1Q 
model 

1Q 
meetreeks 

2003 0 0,001 0,029 0,086 0,55 5,46 
2005 0,034 0,027 0,067 0,083 0,39 3,28 

* STAP staat voor Stroomgebied Actie Plan. De stroomgebiedactieplannen zijn door het waterschap 
opgesteld per deelstroomgebied, aangeduid als STAP-gebied. 

3.2.3 Waterbalansen 
Voor de gebiedsbrede analyse zijn alle waterbalanscomponenten van het beheergebied in 
beeld gebracht aan de hand van de gemodelleerde waterbalans. In Figuur 3.19 zijn de 
watercomponenten van het beheersgebied van Waterschap Regge en Dinkel schematisch 
weergegeven. De waterbalans in het gebied bestaat uit de (1) grondwateraanvulling 
(neerslag - verdamping), (2) onttrekkingen uit het derde watervoerende pakket, (3) 
beregeningsonttrekkingen uit het tweede watervoerende pakket, (8) verandering van 
waterberging, (9) de laterale flux (naar omliggende gebieden), (7) infiltratie van 
oppervlaktewater naar grondwater (voornamelijk kanalen en waterinlaatgebieden), en de 
verschillende componenten van waterafvoer vanuit het grondwater naar het 
oppervlaktewater: (6) exfiltratie in waterlopen (afvoer van grondwater naar de waterlopen), (5) 
oppervlakkige afstroming (afstroming van grondwater wanneer dit opkwelt aan maaiveld, ook 
wel ‘saturated overland flow’) en (4) buisdrainage. De totale gebiedsafvoer is berekend als: 
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afvoer = exfiltratie waterlopen – infiltratie waterlopen + oppervlakkige afstroming + buisdrainage 
 
Aan de hand van het WRD-model is de waterbalans van het totale watersysteem berekend 
voor 2003 en 2005 (Tabel 3.4). De grondwateraanvulling van het gebied is in 2003 is 74 mm 
lager dan in 2005 (32% lager). Daarnaast is, als gevolg van de droogte in 2003, de 
onttrekking voor beregening ruim twee maal zo groot in 2003 vergeleken met 2005. De totale 
afvoer vanuit het beheergebied is in 2003 57 mm lager (24% lager) dan in 2005. Dit wordt 
voornamelijk veroorzaakt door een afname van de exfiltratie van grondwater naar de 
waterlopen en een toename van infiltratie van oppervlaktewater vanuit de waterlopen 
(kanalen en waterinlaatgebieden) naar het grondwater. 
 

 
Figuur 3.19 Schematisch overzicht van de waterbalanstermen in het beheergebied van waterschap Regge en 

Dinkel, zoals opgenomen in het grondwatermodel. (1) grondwateraanvulling (neerslag - verdamping), 
(2) onttrekkingen derde watervoerende pakket, (3) beregeningsonttrekkingen tweede watervoerende 
pakket, (4) buisdrainage, (5) oppervlakkige afstroming, (6) exfiltratie in waterlopen, (7) infiltratie van 
oppervlaktewater naar grondwater, (8) verandering van waterberging, (9) de laterale grondwaterflux.  
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Tabel 3.4 Waterbalans van het beheergebied van waterschap Regge en Dinkel voor 2003 en 2005, gebaseerd op 
het grondwatermodel. 

Waterbalanscomponenten 2003 (mm/jr) 2005 (mm/jr) 
grondwateraanvulling (neerslag-verdamping) 153 227 
onttrekkingen uit 3e wvp -23 -23 
beregening uit 2e wvp -12 -7 
buisdrainage -17 -21 
oppervlakkige afstroming -10 -10 
exfiltratie in waterlopen -217 -262 
infiltratie via waterlopen 61 53 
verschil berging 53 31 
laterale flux (verschil) -12 -11 
* negatief betekent dat dit water het beheergebied verlaat. 
 
Voor een beter begrip van de zomerwaterbalans is ook gekeken naar inlaathoeveelheden en 
RWZi-effluent in het Reggesysteem. Het Reggesysteem vormt een groot deel van het 
beheersgebied van waterschap Regge en Dinkel. Hoewel niet alles wordt gemeten en er 
onderweg water infiltreert vanuit waterlopen kan conclusie worden getrokken dat in zeer 
droge perioden op de Regge alleen effluent en inlaatwater langskomt. De minimale (worst 
case) afvoer van de RWZI’s (alleen gemeten, aantal ontbreken) is zeker 600 l/s. De 
inlaathoeveelheden zijn minimaal ongeveer 460 l/s. In totaal is dit dus een worst case afvoer 
van ongeveer 1 m3/s. De basisafvoer van de Regge is ongeveer 1 m3/s. Echter in 2003 was 
er een lange periode met minder afvoer (300 l/s). Kortom, in droge perioden treedt netto 
infiltratie op, omdat we weten dat er meer (extern) water in het systeem gaat dan eruit 
stroomt. Dit laat de gebiedsbrede modelberekening ook zien (geen grondwaterafvoer 
gebiedsgemiddeld, maar zelfs infiltratie in 2003). Belangrijke conclusie die hieruit kan worden 
getrokken is dat in zeer droge jaren het grote delen van het beheersgebied, volledig 
afhankelijk zijn van aanvoerwater en effluent. Het betreft hier met name de 
regenwatergevoede stroomgebieden. Gebieden met kwel in de vorm van bronnen of diepe 
kwel blijven wel watervoerend als gevolg van constante grondwateraanvoer. 

3.2.4 Effecten van grootschalige ingrepen en klimaatverandering op het watersysteem  
Om de effectiviteit van de verschillende sturingsmogelijkheden (“knoppen om aan te draaien”) 
inzichtelijk te maken is met het grondwatermodel bepaald in welke mate de basisafvoer en de 
gemiddelde zomerafvoer worden beïnvloed door verschillende ingrepen, die in de loop van 
de tijd in het beheergebied zijn doorgevoerd. Tevens is berekend wat de effecten zijn van 
klimaatverandering op de toestand van de waterbalans, het afvoerregime en de basis- en 
zomerafvoer van het beheersgebied. De modelanalyses zijn steeds uitgevoerd voor een 
droog jaar (2003) en een gemiddeld jaar (2005) om inzicht te krijgen in de verschillen tussen 
deze jaren.  
 
Tabel 3.5 geeft een overzicht van de modelscenario’s die zijn doorgerekend. Daarnaast is 
voor beide jaren het effect van klimaatverandering doorgerekend voor het KNMI-
klimaatscenario W+ met als zichtjaar 2050.  
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Tabel 3.5 Modelscenario’s. 
Jaar Scenario Klimaat Omschrijving 

Basis Huidig Huidige situatie, gemiddeld jaar 
Drainage uit Huidig Huidige situatie, gemiddeld jaar, zonder 

buisdrainage en tertiaire waterlopen 
Beregeningen uit Huidig Huidige situatie, gemiddeld jaar, zonder 

onttrekkingen ten behoeve van beregening 
van landbouwgebied en tuinen 

Onttrekkingen uit Huidig Huidige situatie, gemiddeld jaar, zonder 
grote onttrekkingen voor drinkwater en 
industrie 

2005 

Basis W+ 2050 Huidige situatie, gemiddeld jaar, onder W+ 
klimaat, zichtjaar 2050. 

Basis Huidig Huidige situatie, droog jaar 
Drainage uit Huidig Huidige situatie, droog jaar, zonder 

buisdrainage en tertiaire waterlopen 
 

Beregeningen uit Huidig Huidige situatie, droog jaar, zonder 
onttrekkingen ten behoeve van beregening 
van landbouwgebied en tuinen 

Onttrekkingen uit Huidig Huidige situatie, droog jaar, zonder grote 
onttrekkingen voor drinkwater en industrie 

2003 

Basis W+ 2050 Huidige situatie, droog jaar, onder W+ 
klimaat, zichtjaar 2050. 

 
In Tabel 3.6 en in Figuur 3.20 en Figuur 3.21 worden de berekende basisafvoeren (blauw = 
1/100Q) en gemiddelde zomerafvoer (paars = 1 juni – 31 augustus) voor de basissituatie en 
de scenario’s (situatie zonder drains verwijderen, situatie zonder grote onttrekkingen, situatie 
zonder beregeningonttrekkingen) met gebiedsbrede ingrepen en klimaatverandering (W+ 
2050). Bij de staafdiagrammen wordt voor de scenario’s ook in procenten aangegeven 
hoeveel de basis- en zomerafvoeren afwijkt van de basissituatie. 
 
In de analyse van de basissituatie zien we dat in 2003 de basisafvoer kleiner is dan nul. Deze 
negatieve afvoer betekent dat er in dat geval netto infiltratie plaatsvindt vanuit de waterlopen 
naar het grondwater. Dit gebeurt voornamelijk vanuit de grote kanalen, grotere gestuwde 
waterlopen met een onnatuurlijk hoog zomerpeil en in wateraanvoergebieden. De netto 
afvoer van grondwater naar oppervlaktewater is dan dus nul.  
 
Opvallend is dat in 2005 alle beregeningsonttrekkingen samen een even groot effect hebben 
als de grote onttrekkingen samen. In absolute aantallen klopt dit ook wel met de 
waterbalanscomponenten tijdens de zomerperiode: de beregeningsonttrekkingen in 2005 
bedragen op jaarbasis 7 mm in 3 maanden, de grote onttrekkingen 23 mm per jaar. In de 
zomerperiode (1 kwartaal) is de totale hoeveelheid dus vergelijkbaar. In 2003 is het effect van 
beregeningsonttrekkingen zelfs groter dan dat van de grote onttrekkingen. Er wordt dan ook 
meer beregend (12 mm in 3 maanden). 
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Tabel 3.6 Effecten van maatregelen en klimaatverandering op de basisafvoer en op de gemiddelde zomerafvoer 
(modelresultaten). 

  BASISAFVOER 2003 (NETTO)  ZOMERAFVOER 2003 (NETTO) 

  m3/dag mm/dag l/s/ha (%)  m3/dag mm/dag l/s/ha (%) 
BASIS -54586 -0,04 -0,005 --  216133 0,16 0,019 0 
DRAINS UIT 40366 0,03 0,0035 --  316805 0,24 0,027 47 
BEREG. UIT 32753 0,02 0,0028 --  277681 0,21 0,024 28 
ONTREKK. UIT -17471 -0,01 -0,0015 --  264652 0,20 0,023 22 
w+ 2050 -118210 -0,09 -0,0102 --  161563 0,12 0,0139 -25 
          
  BASISAFVOER 2005 (NETTO)  ZOMERAFVOER 2005 (NETTO) 
 m3/dag mm/dag l/s/ha (%)  m3/dag mm/dag l/s/ha (%) 
BASIS 266058 0,20 0,023 0  437709 0,32 0,038 0 
DRAINS UIT 378491 0,28 0,033 42  534732 0,40 0,046 22 
BEREG. UIT 310954 0,23 0,027 17  495986 0,37 0,043 13 
ONTREKK. UIT 311146 0,23 0,027 17  492448 0,37 0,042 13 
w+ 2050 75445 0,06 0,006 -72  304959 0,23 0,026 -30 
BASIS 2003 -54586 -0,04 -0,005 -121  216133 0,16 0,019 -51 
 
Uit deze modelanalyse blijkt verder dat het gebiedsbreed verwijderen van buisdrainage en 
tertiaire waterlopen samen een relatief groot effect heeft op de basisafvoer en op de 
zomerafvoer: toename van de zomerafvoer van 47% in 2003 en 22% in 2005; toename van 
de basisafvoer van 42% in 2005. Doordat de basisafvoer in het basisscenario van 2003 al nul 
is, is het niet mogelijk een procentuele afname van de basisafvoer te bepalen. De toename bij 
gebiedsbreed verwijderen van buisdrainage en tertiaire waterlopen wordt veroorzaakt doordat 
water dat in het gebied komt gedurende natte perioden langer vastgehouden wordt in het 
grondwatersysteem en geleidelijk afstroomt tijdens droge perioden.  
 
Belangrijk is ook dat klimaatverandering, in geval van het W+ scenario, al in 2050 een sterke 
vermindering van de basisafvoer en de zomerafvoer veroorzaakt: afname van de 
zomerafvoer van 25% in een droogjaar en 30% in een gemiddeld jaar; afname van de 
basisafvoer van 72% in het gemiddelde jaar. Aangezien de basisafvoer in het droge jaar al 
nul is, is het niet mogelijk een verdere afname in beeld te brengen. Het is aannemelijk dat de 
periode zonder afvoer van grondwater onder het W+ scenario langer zal duren: in Figuur 3.22 
en Figuur 3.23 wordt het effect van klimaatverandering op het afvoerregime weergegeven 
voor 2003 en 2005.  
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Figuur 3.20 Gebiedsbrede effecten van grootschalige ingrepen en klimaatverandering op de basisafvoer en op de 

gemiddelde zomerafvoer in 2003 (modelresultaten). 
 

Figuur 3.21 Gebiedsbrede effecten van grootschalige ingrepen en klimaatverandering op de basisafvoer en op de 
gemiddelde zomerafvoer in 2005 (modelresultaten). 
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Figuur 3.22 Gebiedsbrede effecten van klimaatverandering (W+ 2050) op het afvoerregime met 2003 als 

referentiejaar (modelresultaten). In de figuur zijn ook de zomer afvoer en periode zonder afvoer van het 
referentiejaar 2003 weergegeven. 
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Figuur 3.23 Gebiedsbrede effecten van klimaatverandering (W+ 2050) op het afvoerregime met 2005 als 

referentiejaar (modelresultaten). In de figuur zijn ook de zomer afvoer en periode zonder afvoer van het 
referentiejaar 2005 weergegeven. 
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3.2.5 Conclusies modelanalyse 
Vergelijking van de modelresultaten met de beschikbare metingen toont met name in door 
regenwater gestuurde gebieden afwijkingen na neerslagpieken. De tijdstapgrootte van 1 dag 
maakt dat een deel van de piek wordt gemist. Ook komt een deel van deze pieken niet in het 
grondwater terecht, maar stroomt direct via maaiveld weg. Het grondwatermodel neemt deze 
snelle component niet mee in de berekening. In gebieden waar de afvoer uit een grote 
grondwatercomponent bestaat komen de modelberekeningen en metingen veel beter 
overeen. 
 
Uit de modelanalyse blijken duidelijke verschillen tussen een gemiddeld en een zeer droog 
jaar. De grondwateraanvulling van het gebied is in het droge jaar 2003 74 mm (32%) lager 
dan in het gemiddelde jaar 2005. Daarnaast is, als gevolg van de droogte in 2003, de 
onttrekking voor beregening ruim twee maal zo groot in 2003 als in 2005. De totale afvoer 
vanuit het beheergebied is in 2003 57 mm (24%) lager dan in 2005. Dit wordt voornamelijk 
veroorzaakt door een afname van de exfiltratie van grondwater naar de waterlopen en een 
toename van infiltratie van oppervlaktewater vanuit de waterlopen (kanalen en 
waterinlaatgebieden) naar het grondwater. 
Over de gehele gemodelleerde periode bestaat het grootste deel van de totale afvoer uit 
rechtstreeks uittreden van grondwater in de waterlopen. Een veel kleiner deel komt via 
drainagebuizen of oppervlakkige afstroming in de waterlopen terecht. 
In droge perioden treedt duidelijk netto infiltratie op omdat, er meer (extern) water in het 
systeem gaat dan eruit stroomt. Dit laat de gebiedsbrede modelberekening ook zien (geen 
grondwaterafvoer gebiedsgemiddeld, maar zelfs infiltratie in 2003). Belangrijke conclusie die 
hieruit kan worden getrokken is dat in zeer droge jaren het Regge systeem, en wellicht het 
overgrote deel van het beheergebied, volledig afhankelijk is van aanvoerwater en effluent. 
Ook zien we dat alle beregeningsonttrekkingen samen een even groot effect hebben als de 
grote onttrekkingen. In absolute aantallen bedragen de beregeningsonttrekkingen in 2005 op 
jaarbasis 7 mm. Dit wordt echter onttrokken in slechts 3 maanden. Via de grote onttrekkingen 
wordt 23 mm per jaar onttrokken, dit komt neer op 7 - 8 mm in drie maanden. In de 
zomerperiode (1 kwartaal) is de totale hoeveelheid dus vergelijkbaar. De 
beregeningsonttrekkingen vinden bovendien plaats in de maanden met de grootste 
waterschaarste. In 2003 werd meer beregend dan in een gemiddeld jaar (12 mm in 3 
maanden). Het effect van beregeningsonttrekkingen was toen dus zelfs groter dan dat van de 
grote onttrekkingen. 
 
Uit deze modelanalyse blijkt verder dat tertiaire waterlopen een groot effect hebben op de 
basisafvoer. In 2005 zien we 42% afname van de basisafvoer door de aanwezigheid van 
tertiaire waterlopen en drainagebuizen samen. Op de zomerafvoer berekenen we een 
gezamenlijk effect van 47% in 2003 en 22% in 2005. Belangrijk is ook dat klimaatverandering, 
in geval van het meest droge W+ scenario, al in 2050 een sterke vermindering van de 
basisafvoer en de zomerafvoer veroorzaakt: afname van de zomerafvoer van 25% in een 
droogjaar en 30% in een gemiddeld jaar; afname van de basisafvoer van 72% in een 
gemiddeld jaar.  
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3.3 Stakeholderproces en kennisuitwisseling 

De stakeholdergroep is bij de start van het project bij elkaar gekomen om kennis te maken en 
verwachtingen over het project te delen. Daarna is er een interviewronde langs alle 
stakeholders gehouden (Bijlage B). Tijdens de tweede stakeholderbijeenkomst zijn de eerste 
resultaten van de modelanalyse (paragraaf 0) en de analyse van de metingen (paragraaf 3.1) 
besproken. Deze resultaten waren vooraf ook aan de deelnemers toegezonden, zodat ze 
voldoende tijd hadden om zich voor te bereiden op de bijeenkomst. Tevens zijn de resultaten 
van de stakeholderinterviews besproken met de deelnemers.  
 
Tijdens de interviews zijn onder andere de verschillende potentiële proefgebieden voor fase 3 
van het project besproken. In het projectvoorstel zijn al vijf potentiële proefgebieden 
aangewezen, zie Figuur 3.24. 
 

 
Figuur 3.24 Overzicht van het beheergebied van waterschap Regge en Dinkel met daarin de ligging van de vijf 

potentiële proefgebieden voor fase 3. 
 
In de onderstaande tabel zijn de wensen van de verschillende stakeholders, ten aanzien van 
de proefgebieden, weergegeven. De kleuren hebben de volgende betekenis: groen = 
voorkeur voor dit proefgebied; oranje = niet positief over dit proefgebied; rood = geen 
voorkeur voor dit proefgebied; wit = neutraal over dit proefgebied.  
 
 
 

(beheergebied Waterschap Rijn en IJssel)
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Tabel 3.7 Wensen proefgebieden per stakeholder (Gebieden A t/m E verwijzen naar Figuur 3.24). 

 
Uit de bovenstaande tabel blijkt dat het gebied in de omgeving Almelo niet de voorkeur heeft  
bij de meeste stakeholders. Het gebied Rodenmors/Hollandsche Graven daarentegen wordt 
door het merendeel van de stakeholders als een goed gebied voor fase 3 gezien.  
 
Tijdens de stakeholderbijeenkomst is er in twee parallelle groepen gediscussieerd over de 
proefgebieden. Hieruit kwamen de volgende drie potentiële proefgebieden uit naar voren:  

 
1. Groot = “Doorbraak” (bruin) – Regge  

 Bovenlopen (voeding)    
 Stad 
 Verdeling 
 Winningen 
 Zuiveringen/effluenten 
 LB+NATuur+STAD+KRW 

 
2. Klein = “Hagmolenbeek” – Regge  

 Droogtegevoelig 
 Mix-landschap: LB+NATUUR 
 Boeren v. Natuur 
 Verdeling Hagmolenbeek-Rutbeek 
 KRW 
 + Beeld buisdrainage 
 Door overdimensie Hagmolenbeek ruimte voor aanpassingen 

    
3. Hollandsche Graven – Dinkel  

 Zoeklocatie nieuwe winning     
 Betrouwbare afvoermetingen 
 Lastig te modelleren -> representatief voor oostelijk deel WRD 
 Verschillende gebruiksfuncties (landbouw + natuur) 
 Inrichtings- en beheersmaatregelen 

Richten op één 
beeksysteem/ 
stroomgebied

Gebied rondom ManderGebied rondom 
winning Hammervlier

Hammervlier nietGebied met 
bovenlopen ontbreekt 
in lijst

Extra gebieden / 
Opmerkingen

E) Rodenmors

D) Stroomgebied 
Midden-Regge

C) Stroomgebied 
Boven-Regge

B) Stroomgebied 
Twentekanaal

A) Omgeving Almelo

TBO’sLTO-NoordVitensProvincie 
Overijssel

Waterschap 
Regge en Dinkel

Richten op één 
beeksysteem/ 
stroomgebied

Gebied rondom ManderGebied rondom 
winning Hammervlier

Hammervlier nietGebied met 
bovenlopen ontbreekt 
in lijst

Extra gebieden / 
Opmerkingen

E) Rodenmors

D) Stroomgebied 
Midden-Regge

C) Stroomgebied 
Boven-Regge

B) Stroomgebied 
Twentekanaal

A) Omgeving Almelo

TBO’sLTO-NoordVitensProvincie 
Overijssel

Waterschap 
Regge en Dinkel
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Waterschap en Deltares hebben hier vervolgens na de bijeenkomst verder over gesproken. 
Een aantal overwegingen zijn belangrijk bij de keuze van een gebied: 
 Gebiedsgrootte: om te zorgen dat er echt ingezoomd kan worden op specifieke 

gebiedskenmerken moet het gebied niet te groot zijn. Het gebied ‘Regge Groot’ valt 
hierdoor af. 

 Gebieden waarin voor alle stakeholders een interessante component in zit. Door het 
ontbreken dan onttrekkingen in het stroomgebied van de Hagmolenbeek, valt ook dit 
gebied af. 

 
Gezien de verschillende gebruiksfuncties en de zoeklocatie voor een nieuwe winning in deze 
omgeving is Hollandse Graven (onderdeel van gebied Rodenmors) een interessant 
proefgebied. Mogelijk is dit gebied lastig te modelleren, maar dan zijn er in elk geval 
betrouwbare afvoermetingen beschikbaar. Er is daarom met de stakeholdergroep besloten 
om Hollandse Graven te kiezen als proefgebied. 
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4 Proefgebied Hollandse Graven 

4.1 Analyse metingen 
 
Het stroomgebied van het proefgebied Hollandse Graven wordt gevoed door twee systemen: 
het systeem van de stuwwal Ootmarsum en het systeem van de stuwwal van Oldenzaal. 
 

 
Figuur 4.1 Proefgebied Hollandse Graven (kleuren geven maaiveldhoogte weer, gebaseerd op het AHN). 
 
Landgebruik 
Het grootste deel van het stroomgebied bestaat uit grasland en maïs. Verder liggen de 
natuurgebieden Agelerbroek, Voltherbroek, Roderveld en Springendal in het gebied. In het 
stroomgebied ligt maar een klein deel stedelijk gebied, het stadje Ootmarsum en enkele 
verspreid liggende dorpen en buurtschappen. 
 
De historische kaart van 1900 laat zien dat een groot deel van het gebied uit heide en natte 
hooilanden bestond. In de vorige eeuw is veel heide ontgonnen en omgevormd naar goed 
ontwaterd landbouwgebied en is veel heide omgevormd naar bos. Dit heeft grote gevolgen 
gehad voor de waterhuishouding. 
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Figuur 4.2 Topografische kaarten van het gebied Hollandse Grave: links 1900, rechts 2009. 
 
Door een betere ontwatering wordt water sneller afgevoerd en is de aanvulling van het 
grondwater minder geworden. Ook de verdamping is toegenomen door landbouwgewassen 
en bos. 
 

 
Figuur 4.3 De grondwatersituatie voor en na ontginning van de natte heide. 
 
Voor de analyse van de metingen in het stroomgebied van de Hollandse Graven zijn vier 
meetpunten gebruikt. In de Voltherbeek, Roelinksbeek, de Springendalse beek en de 
Hollandse Graven. Van deze meetpunten is uit de meetreeks de 1/100 Q bepaald. 
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Figuur 4.4 Locaties afvoermeetpunten Hollandse Graven. 
 
De meetreeks van de Springendalse beek met daarin de lijn van de 1/100 Q (0,017 m3/s) laat 
zien dat deze beek altijd water afvoert, ook in droge zomers als 2003 en 2006. De bronnen 
van deze beek worden gevoed door een relatief dik watervoerend pakket op de stuwwal 
Ootmarsum. Deze bronnen liggen voor een groot deel in natuurgebied. 
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Figuur 4.5 Meetreeks Springendalse beek. 
 
 

 
Figuur 4.6 Stroomgebied Springendalse beek. 
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De meetreeks van de Hollandse Graven laat zien dat deze altijd water afvoert, maar relatief 
weinig. De 1/100 Q heeft een afvoer van 0,015 m3/s, dat is relatief weinig voor zo’n groot 
stroomgebied. Als vergelijking: de Springendalse beek heeft een 1/100 Q van 0,017 m3/s uit 
een veel kleiner stroomgebied. 
 
In de zomer wordt de Hollandse Graven vooral gevoed door effluent van de RWZI 
Ootmarsum. Vanuit het stroomgebied van de Voltherbeek en de Roelinksbeek komt in de 
zomer helemaal geen water meer. De 1/100 Q van de Voltherbeek en Roelinksbeek zijn dan 
ook nul. 
 
De zijwaterlopen die op de Hollandse Graven uitkomen, worden wel gevoed door bronnen op 
de stuwwal. Maar deze bronnen liggen, anders dan bij de Springendsalse beek, in goed 
ontwaterd landbouwgebied en hebben in de zomer geen lange nalevering. 
 
 

 
Figuur 4.7 Meetreeks Hollandse Graven. 
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Figuur 4.8 Stroomgebied Hollandse Graven tot meetpunt 079. 
 
De afvoer van de Hollandse Graven is dus in de zomer vooral afhankelijk van het effluent van 
de RWZI en aanvoer vanuit bronbeken als de Springendalse beek. 
 
Het KRW waterlichaam Hollandse Graven behoort tot het type R4 (Permanent langzaam 
stromende bovenloop op zand). In onderstaande tabel staan de eisen die de KRW stelt aan 
dit type waterlichaam. 
 
Tabel 4.1 KRW-eisen voor watertype R4. 
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Voor de Hollandse Graven en de Springendalse beek is de stroomsnelheid berekend bij de 
minimale vereiste waterdiepte bij 1/100 Q. De Hollandse Graven voldoet niet aan de vereiste 
stroomsnelheid van 0,15 m/s, de Springendalse beek wel. De Roelinksbeek en Voltherbeek 
vallen ’s zomers droog en voldoen daarmee niet. 
 
Tabel 4.2 Toetsing beken in het proefgebied Hollandse Graven aan de KRW-eisen (type R4). 
Meetpunt 1/100 Q (m3/s) Nat oppervlak (m2) Stroomsnelheid m/s 
Hollandse Graven 0.015 0.23 0.065 
Springendalse beek 0.017 0.087 0.195 
Roelinksbeek 0 n.v.t. 0.000 
Voltherbeek 0 n.v.t. 0.000 
 

4.2 Metingen RWZI-effluent 
Figuur 4.9 toont het gemeten debiet van de Hollandse Graven en de hoeveelheid RWZI-
effluent van de waterzuiveringsinstallatie van Ootmarsum. Het debiet van het RWZI effluent is 
veel constanter dan het debiet van de Hollandse Graven. In de winter is het debiet van het 
effluent van de RWZI maar een klein percentage (<10 %) van het debiet van de Hollandse 
Graven. In het voorjaar kan dit percentage oplopen tot 30%. In de zomer bestaat de afvoer 
van de Hollandse Graven zelfs voor het grootste deel uit RWZI-effluent  en is het percentage 
vrijwel altijd groter dan 50 %. Het debiet van het RWZI-effluent is zelfs regelmatig groter dan 
het debiet van de Hollandse Graven. Een deel van het RZWI-water infiltreert onderweg naar 
het grondwater of gaat verloren door verdamping. Het is dan ook zeer waarschijnlijk dat de 
Hollandse Graven ’s zomers nagenoeg alleen maar RWZI-effluent afvoert. 
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Figuur 4.9 Gemeten debiet van de Hollandse Graven en de hoeveelheid RWZI-effluent van de 

waterzuiveringsinstallatie van Ootmarsum. 
In hoeverre is dit een probleem voor de waterkwaliteit? Figuur 4.10 tot en met Figuur 4.12 
tonen de gemeten concentraties stikstof, fosfor en chloride in de beken en in het effluent. 
Deze zijn vervolgens vergeleken met de KRW-norm. Voor effluentlozingen geldt weliswaar 
ook een eigen norm, maar omdat onze analyse geen toetsing betreft en alleen een indruk wil 
geven van de bijdrage van het effluent aan de waterkwaliteit in de hoofdbeek, is in de 
onderstaande figuren als referentie alleen de KRW-norm afgebeeld. 
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4.2.1 Stikstof 
 
2005 
In 2005 is de stikstofconcentratie (N-totaal) benedenstrooms een groot deel van het jaar 
beneden de norm gebleven (april t/m november). De metingen bovenstrooms van de RWZI in 
2005 laten ook zien dat de concentraties uit het gebied sterk van elkaar kunnen verschillen. 
We zien bijvoorbeeld dat in de Moerbekke bronbeek in 2005 stikstofconcentraties onder de 
norm blijven, terwijl het andere meetpunt in de Kersbergbeek concentraties boven de norm 
laat zien. De herkomst (natuurgebied of landbouwgebied) kan hierin een rol spelen, in 
combinatie met de aard van het stroomgebied: het dunne watervoerende pakket op de 
keileem zorgt ervoor dat neerslag snel wordt afgevoerd, wat kan leiden tot snel transport van 
nutriënten uit het landbouwgebied naar de beek. In perioden met veel neerslag neemt echter 
ook de hoeveelheid RWZI-effluent toe. De precieze bijdragen van deze processen zijn echter 
niet nader geanalyseerd, omdat metingen bovenstrooms van de RWZI na 2005 geheel 
ontbreken, en uit 2005 zijn geen effluent gegevens bekend.  
 
2006 
In 2006 overschrijdt de stikstofconcentratie in alle metingen benedenstrooms in de Hollandse 
Graven de KRW-norm (rode lijn), zowel in het winter-, als in het zomerhalfjaar. Uit 2006 zijn 
geen effluentgegevens en metingen bovenstrooms beschikbaar. 
 
2007 en 2008 
In 2007 is de zuivering sterk verbeterd, door toepassing van membraamfiltratie. Na maart 
2007 komt de stikstofconcentratie benedenstrooms nog slechts eenmaal boven de norm (4 
december 2007), de overige concentraties in de meetreeks (laatste meting in januari 2009) 
zijn beneden de norm. Mogelijk speelt hierin de nieuwe membraanfiltratie een rol.  
De stikstofconcentratie in het effluent van de RWZI fluctueert sterk over het jaar met waarden 
tussen ongeveer 1,5 en 10 mg N/l. In de zomer is de stikstofconcentratie over het algemeen 
lager dan in de winter. Bij bijna de helft van de metingen overschrijdt de stikstofconcentratie 
(76 van de 161 metingen) de norm, ook dit is echter vaker in de winter dan in de zomer het 
geval. In 2007 zijn de gemeten stikstofconcentraties in het benedenstroomse meetpunt in de 
Hollandse Graven van dezelfde ordegrootte als in het RWZI-effluent, in 2008 is de 
stikstofconcentratie in de Hollandse Graven over het algemeen lager dan in het RWZI-
effluent. 
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Figuur 4.10 Concentratie N-totaal in RWZI-effluent (blauw) en meetpunt Hollandse Graven (paars). In 2005 werd 

stikstof ook in twee punten bovenstrooms van de RWZI gemeten (sterren en lichtblauwe punten).  

4.2.2 Fosfor 
De fosforconcentratie in het benedenstroomse meetpunt van de Hollandse Graven is in alle 
metingen hoger dan de KRW-norm (0,14 mg P/l). De fosforconcentratie varieert in de 25 
beschikbare metingen van 0,2 tot 3,7 mgP/l, deze variatie lijkt niet seizoensafhankelijk te zijn 
(Figuur 4.11). De fosforconcentratie is in 2007 en 2008 in het benedenstroomse meetpunt 
van de Hollandse Graven altijd hoger dan de norm. 
 Slechts in één van de 161 metingen in het RWZI-effluent is de fosforconcentratie lager dan 
de KRW-norm. De fosforconcentratie in het RWZI-effluent varieert tussen 0,12 en 9,3 mg P/l. 
Ook het effluent vertoont geen duidelijke seizoensfluctuatie in de fosforconcentratie. De 
fosforconcentratie lijkt in het RWZI-effluent over het algemeen hoger te zijn dan in het 
benedenstroomse meetpunt in de Hollandse Graven. 
In de twee bovenstroomse meetpunten in 2005 ligt de fosforconcentratie lager dan de 
concentratie benedenstrooms, maar ook in deze meetpunten wordt de norm in alle metingen 
overschreden.  
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Figuur 4.11 Concentratie P-totaal in RWZI-effluent (blauw) en meetpunt Hollandse Graven (paars). In 2005 werd 

stikstof ook in twee punten bovenstrooms van de RWZI gemeten (sterren en lichtblauwe punten). 

4.2.3 Chloride 
De chlorideconcentratie in het RWZI-effluent en in het benedenstroomse meetpunt in de 
Hollandse Graven liggen in dezelfde ordegrootte (Figuur 4.12). De variatie in concentraties is 
echter hoger in het RWZI-eflluent dan in de Hollandse Graven. 
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Figuur 4.12 Concentratie chloride in RWZI-effluent (blauw) en meetpunt Hollandse Graven (paars).  
 
Om een goede vergelijking te kunnen maken tussen concentraties in het RWZI-effluent en in 
de beek zijn metingen op (min of meer) hetzelfde tijdstip nodig. Op vier meetmomenten is min 
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of meer gelijktijdig alle informatie gemeten (Tabel 4.3). De concentraties voor N en P uit 
Tabel 4.3 zijn ook weergegeven in Figuur 4.13. In de zomermaanden is de hoeveelheid 
RWZI-effluent zeer groot ten opzichte van het totale debiet van de Hollandse Graven. Op alle 
tijdstippen ligt de fosforconcentratie van het effluent boven de norm en op twee van de vier 
tijdstippen is dit ook voor stikstof het geval (een maal ’s zomers en een maal ’s winters). Op 
drie van deze vier tijdstappen, is de fosforconcentratie hoger in RWZI-effluent dan in de 
Hollandse Graven. De stikstofconcentratie is op drie tijdstippen hoger dan de concentratie in 
de Hollandse Graven.  
 
Tabel 4.3 Vergelijking debieten en concentraties Hollandse Graven en RWZI-effluent of vier tijdstippen in 2008. 

Rode concentraties voor N en P liggen boven de KRW-norm.  
 Debiet N P Cl 
 Holl. 

Grav. 
RWZI %  

RWZI * 
Holl. 
Grav. 

RWZI Holl. 
Grav. 

RWZI Holl. 
Grav. 

RWZI 

4/5 juni 2008 0,0625 0,022 36,4 2,55 2,21 0,49 0,87 58 76 
19 aug. 2008 0,061 0,025 41,7 2,95 4,03 0,53 0,55 56 70 
16/17 okt 2008 0,233 0,058 25,3 1,84 3,31 1,2 0,74 43 53 
30 nov – 3 dec 2008 0,658 0,042 6,3 2,53 4,62 0,35 1,15 55 95 
* Het percentage RWZI-effluent (% RWZI) is berekend zonder in acht name van verdamping en infiltratie 

naar het grondwater. Vooral in de zomermaanden kan dit percentage daarom een overschatting zijn. 
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Figuur 4.13 Debieten en concentraties N en P ten opzichte van de KRW-norm op vier tijdstippen in 2008.  
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4.2.4 Conclusies 
Samenvattend zien we dat in de zomer de afvoer van de Hollandse Graven grotendeels uit 
RWZI-effluent bestaat en de kwaliteit van dit effluent slechter is (voor stikstof meer dan de 
helft van de metingen boven de norm en voor fosfaat alle metingen boven de norm) dan de 
kwaliteit van het oppervlaktewater. De RWZI zorgt dus wel voor wat extra toevoer van water, 
maar de verwachting is dat het RWZI-effluent, zeker voor fosfor, een negatieve invloed heeft 
op de waterkwaliteit van de Hollandse Graven: recente verbeteringen aan de zuivering lijken 
een verbetering in de stikstofgehalten op te leveren. Voor fosfor blijven normoverschrijdingen 
echter veelvuldig bestaan. Ook toetsing aan de KRW-doelen (ecologisch doelendocument 
waterschap) laat zien dat de normen voor fosfaat en ammonium fors overschreden worden 
maar dat dit voor N totaal (zomergemiddeld) in veel mindere mate het geval is (Waterschap 
Regge en Dinkel, 2009). 
 
Het precieze effect van het RWZI-effluent op de waterkwaliteit van de Hollandse Graven is 
met de beperkte beschikbare meetdata niet vast te stellen. Om goed onderbouwde 
uitspraken te doen zijn er veel meer metingen van de waterkwaliteit in de Hollandse Graven, 
zowel bovenstrooms als benedenstrooms van de RWZI nodig. De waterkwaliteit van het 
RWZI effluent wordt zeer regelmatig gemeten (22 maal in 2007 en 38 maal in 2008). De 
oppervlaktewaterkwaliteit van de Hollandse Graven is echter maar zes maal in 2007 en zes 
maal in 2008 bepaald. Direct bovenstrooms van de RWZI zijn helemaal geen 
waterkwaliteitsmeetpunten. Alleen helemaal bovenstrooms van de drie zijtakken, die vlak 
voor de RWZI samen komen, is de waterkwaliteit in 2005 vier of vijf maal bemeten. 
Aanvulling van het waterkwaliteitsmeetnet met vaste meetpunten bovenstrooms van de RWZI 
en een hogere meetfrequentie kunnen het inzicht in de bijdrage van de RWZI nog aanzienlijk 
vergroten. 

4.3 Modelanalyse 
Met het grondwatermodel is geanalyseerd wat het effect is van mogelijke maatregelen op de 
basisafvoer en de gemiddelde zomerafvoer in het proefgebied. De maatregelen in de analyse 
zijn gebaseerd op de eerder gekozen gebiedsbrede maatregelen: verwijderen 
drainagebuizen, dempen tertiaire waterlopen en stopzetten beregeningsonttrekkingen uit het 
grondwater. Deze maatregelen zijn behoorlijk ingrijpend wanneer deze gebiedsbreed worden 
ingezet. De analyses geven dan ook een maximaal effect weer op de basisafvoer en de 
zomerafvoer. In praktijk zullen deze maatregelen echter niet gebiedsbreed worden toegepast. 
Er is daarom ook een realistischer scenario doorgerekend waarbij maatregelen alleen zijn 
doorgevoerd binnen de ecologische hoofdstructuur.  

4.3.1 Huidige situatie 
Figuur 4.14 toont de berekende afvoer in het huidige situatie uit het stroomgebied van de 
Hollandse Graven in een gemiddeld jaar. Hierin is te zien dat zowel in de zomer als in de 
winter het grootste deel, ca. 80%, van de afvoer bestaat uit afvoer van grondwater naar de 
waterlopen. Een veel kleiner deel, ca. 14% van het water komt tot afvoer via drainagebuizen 
en de overige ca. 6% treedt bij hoge grondwaterstanden uit aan het maaiveld. 
 
Figuur 4.15 toont de geohydrologische stromingssituatie in het proefgebied in een doorsnede 
van de stuwwal van Ootmarsum naar de beek Hollandse Graven (HG). De stuwwal bestaat 
uit een slecht doorlatende kern van klei en keileem. De oostelijke flank vormt de ondergrond 
van het proefgebied en is opgebouwd uit veelal grofzandige en grindige fluvioglaciale 
afzettingen, bedekt door dekzand en matig grove tot matig fijne fluviatiele afzettingen. 
Grondwater stroomt vanaf de stuwwal in oostelijke richting en komt tot afvoer in de Hollandse 
Graven (riv1) en de Wiemselbeek (riv2). De greppels en kleine beken op de stuwwal (riv3) en 
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drainagebuizen (drn) voeren lokaal grondwater af. Zomergrondwaterstanden zijn lager dan in 
de winter. Hierdoor voeren de drainagebuizen in de zomer geen water af en vallen enkele 
greppels droog. In het dal van de Dinkel en de Hollandse Graven wordt in droge periode 
grondwater onttrokken voor beregening. De Wiemselbeek blijft grondwater van de stuwwal 
afvoeren. Door lage grondwaterstanden infiltreert ’s zomers water uit de Hollandse Graven 
naar het grondwater.  
 

 
Figuur 4.14 Berekende afvoer voor de Hollandse Graven in een huidige gemiddeld jaar (2005). 
 
 

  
Figuur 4.15 West-oost doorsnede door het huidige grondwaterstysteem rondom de beek Hollandse Graven (HG): 

links winter, rechts zomer. In de zomer zijn de grijze drainagemiddelen (riv3, drn) inactief doordat deze 
droogstaan, de zwarte zijn actief. 

4.3.2 Verwijderen drainage 
Het eerste scenario is het verwijderen van alle drainagebuizen (drn in Figuur 4.17) en 
dempen van de top10-waterlopen buiten de legger (riv3 in Figuur 4.17). Deze maatregel zorgt 
voor een toename van de basisafvoer en van de gemiddelde zomerafvoer. Door het dempen 
van drainagemiddelen stijgen grondwaterstanden op de stuwwal en treedt in steile delen een 
toename van de overland flow op ten opzichte van de huidige situatie. Door stijging van de 
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grondwaterstand worden met name voormalig gedraineerde gebieden natter en voeren de 
Wiemselbeek en Hollandse Graven in de winter meer water af: de piekafvoeren in de winter 
worden hoger. Ook de zomerafvoer neemt in de Wiemselbeek toe en vanuit de Hollandse 
Graven treedt ’s zomers minder infiltratie op: netto stijgt de zomerafvoer met ca. 20% (Figuur 
4.18). 
 

 
Figuur 4.16 Berekende afvoer voor de Hollandse Graven in een gemiddeld jaar (2005) zonder tertiaire drainage 

(top10-waterlopen buiten de legger en drainagebuizen). 
 

  
Figuur 4.17 West-oost doorsnede door het grondwaterstysteem rondom de beek Hollandse Graven (HG) na 

verwijdering van drainage: links winter, rechts zomer. Riv3=top10-waterlopen buiten de legger, 
drn=drainagebuizen, olf=overland flow: Grijze drainagemiddelen (riv3, drn) zjin inactief door droogstaan 
of demping, de zwarte zijn actief. 
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Figuur 4.18 Door verwijderen van drainagebuizen en dempen van greppels in het stroomgebied van de Hollandse 
Graven stijgt de basisafvoer met ca. 20%. 

 
Het verwijderen van alle drainage is een erg ingrijpend scenario waarbij risico’s van 
opbrengstderving in de landbouw niet zijn uitgesloten. Het berekende effect van 20% van de 
basisafvoer kan daarom beter beschouwd worden als het maximale effect van de momenteel 
aanwezige buis- en greppeldrainage, in het gebied Hollandse Graven. In de volgende 
paragraaf wordt een daadwerkelijke maatregel besproken: het verwijderen van drainage en 
enkele waterlopen binnen de ecologische hoofdstructuur.  

4.3.3 Verwijderen drainage binnen de EHS 
Het tweede scenario is het verwijderen van alle drainagemiddelen binnen de ecologische 
hoofdstructuur (EHS). Dit deel van het stroomgebied heeft een (deels toekomstige) 
natuurfunctie en biedt ruimte voor de gewenste vernatting en waterconservering. In het model 
is alle drainage binnen de EHS verwijderd met uitzondering van de eerste en tweede soort. In 
de doorsneden in Figuur 4.20 zijn de drainagebuizen (drn), top10-waterlopen buiten de legger 
(riv3) en drainerende leggerwaterlopen (riv2) verwijderd. In deze laatste categorie valt de 
Wiemselbeek,welke parallel aan de Hollandse Graven aan de voet van de stuwwal loopt. 
 
Ook de maatregelen in de EHS zorgen voor een toename van de basisafvoer en van de 
gemiddelde zomerafvoer. Door het dempen van drainagemiddelen stijgen grondwaterstanden 
op de stuwwal en treedt in steile delen een toename van de overland flow op ten opzichte van 
de huidige situatie. Door stijging van de grondwaterstand worden met name voormalig 
gedraineerde gebieden in de EHS natter. De Wiemselbeek verdwijnt waardoor meer 
grondwater opkwelt in de Hollandse Graven. De totale winterafvoer neemt toe. De Hollandse 
Graven infiltreert niet langer maar ontvangt opkwellend grondwater vanaf de stuwwal. Dit 
water werd voorheen afgevangen door drainagebuizen en de Wiemselbeek. Doordat het 
totaal aantal waterlopen sterk afneemt bestaat een minder groot deel van de afvoer uit kwel 
in de waterlopen. Netto neemt de zomerafvoer daardoor af ca. 6%. Extra voordeel zou 
kunnen worden behaald door de toename van de overland flow, natuurgebieden waar de 
grondwaterstand door het dempen van drainagemiddelen aan maaiveld komt te staan, niet 
direct tot afvoer te laten komen, maar langer in het brongebied vast te houden. 
De Wiemselbeek ligt weliswaar binnen de EHS, maar het is momenteel de Hollandse Graven 
waarop de status van KRW-waterlichaam type R4 ligt. Uit de analyse blijkt dat twee beken op 
peil houden in dit gebied wellicht wat veel van het goede is. De Wiemselbeek blijft met 
opkwellend grondwater van de stuwwal aardig op peil, maar de Hollandse Graven moet het in 
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droge perioden met alleen wat RWZI-water stellen. Demping van de Wiemselbeek zou de 
Hollandse Graven ten goede kunnen komen. De Hollandse Grave ligt echter juist weer buiten 
de EHS. In de stakeholdergroep bijeenkomst is gebleken dat er wel discussies zijn om een 
keuze te maken voor een van beide beken. Hierbij zou de status van KRW-waterlichaam over 
kunnen gaan op de Wiemselbeek. Uit de huidige analyse blijkt in elk geval dat er 
onvoldoende water is om beide beken optimaal te bedienen. 
 

 
Figuur 4.19 Berekende afvoer voor de Hollandse Graven in een gemiddeld jaar (2005) waarbij de drainagemiddelen 

in de EHS, met uitzondering van de eerste en tweede soort, zijn gedempt. 
 
 

  
Figuur 4.20 West-oost doorsnede door het grondwaterstysteem rondom de beek Hollandse Graven (HG) na 

verwijdering van drainage in de EHS: links winter, rechts zomer. Riv3=top10-waterlopen buiten de 
legger, drn=drainagebuizen, olf=overland flow: Groene drainagemiddelen (riv2, riv3, drn) zjin inactief 
door demping, de zwarte zijn actief. 
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Figuur 4.21 Door verwijderen van drainagebuizen en dempen van waterlopen binnen de EHS verdwijnen veel 

waterlopen en stroomt ’s winter veel opkwellend grondwater (bronnen) via het maaiveld weg. Hierdoor 
daalt ’s zomers de basisafvoer met ca. 6%. Het verdient daarom aanbeveling deze maatregel te 
combineren met het vasthouden van de toegenomen  overland flow in het brongebied. 

4.3.4 Stopzetten beregeningsonttrekkingen uit het grondwater 
De laatste maatregel die is doorgerekend betreft het stopzetten van 
beregeningsonttrekkingen uit het grondwater. Deze maatregel heeft in de winter geen effect, 
maar zorgt in de zomer voor een toename van de basisafvoer. De ondergrond waarin de 
onttrekkingen plaatsvinden is een dik zandpakket met weinig weerstandbiedende lagen. De 
onttrekkingen beïnvloeden daardoor vooral de freatische grondwaterstand. Deze stijgt door 
het stopzetten van de beregeningsonttrekkingen. Hierdoor wordt ’s zomers iets meer water 
afgevoerd naar de waterlopen en drainagemiddelen. De kwel in de Wiemselbeek stijgt licht. 
Infiltratie vanuit de Hollandse Graven blijft bestaan. De grootte van het effect is afhankelijk 
van de droogte van de zomer. In een gemiddelde zomer (2005) stijgt de basisafvoer met ca. 
9% ten opzichte van de huidige situatie met beregeningsonttrekkingen. In een droge zomer 
(2003) wordt veel meer beregeningswater onttrokken. Hierdoor neemt het effect toe tot een 
stijging van ruim 300%. Bij deze grote procentuele stijging moet worden opgemerkt dat de 
basisafvoer in 2003 ook aanzienlijk lager was dan in 2005. De absolute toename van de 
basisafvoer (in mm/dag) in 2003 is circa 5 maal zo groot als de toename in 2005. 
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Figuur 4.22 Berekende afvoer voor de Hollandse Graven in een gemiddeld jaar (2005) waarbij de 

beregeningsonttrekkingen zijn uitgezet. 
 

  
Figuur 4.23 West-oost doorsnede door het grondwaterstysteem rondom de beek Hollandse Graven (HG) na 

stopzetten van beregeningsonttrekkingen: links winter, rechts zomer. Riv3=top10-waterlopen buiten de 
legger, drn=drainagebuizen: Grijze drainagemiddelen (riv3, drn) zjin inactief door droogvallen, de 
zwarte zijn actief. 
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Figuur 4.24 Door stopzetten van beregeningsonttrekkingen stijgt de freatische grondwaterstand. Hierdoor neemt de 
basisafvoer in een gemiddeld jaar (2005) toe met circa  9%. In een droge zomer(2003) is het effect 
veel groter doordat in de huidige situatie in droge zomers ook meer beregeningswater wordt 
gewonnen.  

4.4 Conclusies Hollandse Graven 
Uit de analyses van het proefgebied Hollandse Graven blijkt dat de beken in het gebied ’s 
zomers onvoldoende water afvoeren om de doelstellingen vanuit de KRW te halen. Alleen de 
bronbeek Springendalse beek heeft ook ’s zomers voldoende stabiele grondwatervoeding om 
aan de doelstellingen te voldoen. De Roelinksbeek en Voltherbeek vallen ’s zomers geheel 
droog. De Hollandse Graven blijft door een combinatie van kwelwater en RWZI-effluent 
meestal watervoerend, maar de stroomsnelheid is te beperkt voor de ecologische 
doelstellingen. Bovendien kwelt het meeste grondwater momenteel op in de Wiemselbeek. 
Deze beek ligt binnen de ecologische hoofdstructuur aan de voet van de stuwwal ten westen 
van de Hollandse Graven. In het meetpunt Hollandse Graven is dit debiet meegerekend, 
maar bovenstrooms van het meetpunt voert de Hollandse Graven dus nog minder water dan 
de meting doet vermoeden. Een keuze in de waterverdeling en daarmee de ecologische 
doelstellingen tussen Hollandse Graven en Wiemselbeek ligt hier voor de hand. 
 
De doorgerekende maatregelen betreffen alle maatregelen in het stroomgebied van de 
Hollandse Graven. Het maximaal haalbare effect op de basisafvoer bedraagt een toename 
van 20% door dempen van alle drainage en een toename van 9-300% door het stoppen van 
beregeningsonttrekkingen uit het grondwater. Deze maatregelen alleen zijn echter 
onvoldoende om de stroomsnelheid in de Hollandse Graven op peil te krijgen. Enkel 
maatregelen in het beekdal zelf (verkleinen van het beekprofiel) zijn echter ook onvoldoende 
effectief. Hierdoor wordt namelijk niet meer water verkregen en wordt droogval niet 
tegengegaan. Er zal dus altijd een combinatie nodig zijn van stroomgebiedmaatregelen, 
maatregelen in het beekprofiel. Daarnaast is voor de Hollandse Graven en de Wiemselbeek 
een heroverweging zinvol van de doelen die worden gesteld per beek zodat een prioritering in 
de waterbeschikbaarheid kan worden aangebracht. 

4.5 Stakeholderproces en kennisuitwisseling 
Op 27 september 2011 vond de stakeholderbijeenkomst plaats in het proefgebied Hollandse 
Graven. De bijeenkomst bestond uit een excursie door het proefgebied, waarbij aandacht 
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werd besteed aan kennismaking met lokale stakeholders en aan kennisuitwisseling over 
sturingsmogelijkheden in het gebied.  
 
Aansluitend zijn door waterschap en Deltares de uitkomsten van de analyses met metingen 
en het grondwatermodel besproken in een kenniscarrousel. Aan de hand van posters zijn de 
resultaten besproken en bediscussieerd. De dag is afgesloten met samenvatting van 
mogelijke maatregelen ter verhoging van de basisafvoer en over gewenste vervolgstappen na 
afronding van het project. Het volledige verslag van de bijeenkomst is opgenomen in bijlage 
C. 
 

    

    
Foto 4.1 In de richting van de klok: fietsroute, kenniscarrousel. aan de hand van posters, kwel in de 

Springendalse beek vlak voor uitmonding in de Hollandse Graven, de Hollandse Graven bij 
Ottershagen,. 
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Foto 4.2 Veldpresentaties en discussie tijdens de fietsroute. 
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5 Kennisoverdracht en –verankering 

Kennisoverdracht en –verankering in het project Sturen op Basisafvoer is gericht op 
gezamenlijk leren en ontwikkelen van kennis. Paragraaf 5.1 gaat in op de technische aanpak 
van het leerproces. De procesmatige aanpak en de betrokken partijen bespreken we 
vervolgens in paragraaf 5.2. 

5.1 Technische aanpak 

5.1.1 Leerplan 
Leren in het project vond plaats op diverse manieren en kan worden gekenschetst als een 
proces van achtereenvolgens convergeren, divergeren, convergeren en weer divergeren. 
 
• Eerst zijn aan de hand van interviews met de stakeholders uiteenlopende kennis en 

ervaring samengebracht, die zich bevindt in de hoofden van de stakeholders 
(convergeren). 

• Vervolgens is watersysteemkennis verbreedt, waarbij de technische leervragen over 
interacties in het hydrologische systeem aan bod kwamen, in de gebiedsbrede studie. 
Dit is gebeurd door het analyseren van metingen, literatuurgegevens en door het doen 
van modelexperimenten. Deze nieuw opgedane kennis is vervolgens verder verbreed 
door deze samen te brengen met kennis van stakeholders in het gebied (via de 
stakeholdersgroep) en van waterbeheerders in andere gebieden met vergelijkbare 
problematiek (via de klankbordgroep). Oplossingsrichtingen aangedragen vanuit de 
klankbordgroep hebben daarmee enerzijds bijgedragen aan het leren van het 
consortium, terwijl ervaringen en kennis opgedaan door het consortium en de 
stakeholdergroep anderzijds bij droegen aan het vergaren van kennis door de leden van 
de klankbordgroep (divergeren). 

• Vervolgens is ingezoomd op het proefgebied Hollandse Graven, waarin de breed 
opgedane kennis is samengebracht en getoetst in lokale modelexperimenten, verdere 
analyse van metingen en gesprekken met lokale stakeholders (convergeren).  

• Tenslotte zijn de conclusies uit het project met behulp van de klankbordgroep gelegd 
naast ervaringen uit andere gebieden om te kunnen komen tot generieke conclusies, 
die het beheergebied van waterschap Regge en Dinkel overstijgen (divergeren). 

 

 
Figuur 5.1 Leerplan Sturen op Basisafvoer. 
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5.1.2 Ontsluiting resultaten en delen van kennis 
Het delen van kennis gebeurt in bijeenkomsten met de stakeholdergroep en de 
klankbordgroep, maar ook via publicaties. In de eerste fase van het project is de Sturen-op-
Basisafvoer-wiki gestart. De wiki is verbonden aan de openbare wiki-omgeving van Deltares, 
waarin beschikbare kennis en publicaties over de kaderrichtlijn water, grondwater en droogte 
worden gedeeld. Daarbinnen is een speciale pagina voor Sturen op Basisafvoer aangemaakt: 
http://publicwiki.deltares.nl/display/KRWGR/Sturen+op+Basisafvoer 
 
De Sturen-op-Basisafvoer-wiki geeft een overzicht van het project en geeft toegang tot de 
projectresultaten.  

5.2 Procesmatige aanpak 
Om het proces van kennisoverdracht en –verankering goed te laten verlopen zijn (1) een 
projectteam, (2) een stakeholdergroep  en (3) een bredere klankbordgroep in het leven 
geroepen. Deze drie groepen hebben hun eigen rol in het geheel gekregen. 
 

 
 
Het projectteam bestaande uit Waterschap Regge en Dinkel, Provincie Overijssel en 
Deltares, zorgt voor uitvoering van de projectwerkzaamheden, de rapportage en de 
organisatie van bijeenkomsten. 
 
De stakeholdergroep bestaat naast het projectteam uit betrokken organisaties in Twente 
(bijlage A) die nauw betrokken zijn in het gehele projectproces. De stakeholdergroep kwam 
hiervoor drie maal bij elkaar gedurende de looptijd van het project. De betrokken leden van 
deze groep denken inhoudelijk actief mee over de vraagstukken binnen het onderwerp 
“Sturen op basisafvoer” en heeft een beslissende rol vervuld tijdens de keuzemomenten in 
het project, door inhoudelijke sturing, keuze van scenario’s en proefgebieden, en inbreng van 
gebiedskennis. Ook zijn door de stakeholdersgroep lokale experts en gebiedskenners 
benaderd om een bijdrage te leveren bij het uitwerken van de case Hollandse Graven.  
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De klankbordgroep bestaat uit de stakeholdergroep, aangevuld met organisaties die 
belangen vertegenwoordigen van eindgebruikers en uitvoerende partijen (bijlage A). Het doel 
van de klankbordgroep is om over en weer van elkaar te leren en om het opschalen van de 
resultaten naar andere zandgebieden mogelijk te maken. Hiervoor zijn twee bijeenkomsten 
georganiseerd waarin praktisch invulling wordt gegeven aan de beoogde kennisoverdracht en 
verankering. Tijdens deze bijeenkomsten stond het delen van kennis opgedaan binnen het 
project met andere waterbeheerders centraal. Belangrijk is ook het inventariseren van 
vergelijkbare problematiek en oplossingsrichtingen op het gebied van droogte en basisafvoer 
in andere delen van het zandgebied van Nederland. Tijdens de bijeenkomsten is de 
deelnemers gevraagd een inhoudelijke bijdrage te leveren op basis van ervaringen in het 
eigen beheersgebied en zijn de resultaten en oplossingsrichtingen van het project 
gezamenlijk met de klankbordgroep worden geëvalueerd. 
 
De resultaten van de bijeenkomsten van de stakeholdergroep zijn in de voorgaande 
hoofdstukken chronologisch besproken. In de volgende paragrafen gaan we in op het proces 
van kennisoverdracht en -verankering samen met de klankbordgroep. 

5.2.1 Eerste bijeenkomst klankbordgroep 
Tijdens de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep is allereerst kennisgemaakt aan de 
hand van associatiekaarten. Vervolgens is er een inleiding gegeven op het project, waarin 
tevens de eerste resultaten van de modelanalyse aan de orde kwamen. Vervolgens is de 
groep uiteen gegaan in twee parallelle sessies. De eerste sessie richtte zich op technisch 
inhoudelijke aspecten en de tweede sessie ging in op de implementatie van maatregelen. In  
de technisch inhoudelijke sessie zijn de resultaten van de analyse van metingen 
gepresenteerd door het waterschap Regge en Dinkel en de eerste modelresultaten door 
Deltares. Vervolgens is gediscussieerd over de volgende vragen: 
 Welke maatregelen kunnen welk effect op de basisafvoer hebben?  
 Kunt u voorbeelden geven uit uw eigen gebied? 
 Welke definitie hanteren we en hoe bepalen we de basisafvoer? 

 
In de sessie over implementatie van maatregelen werd een presentatie gegeven over de 
herziening van het beregeningsbeleid door waterschap Regge en Dinkel. Ook werd een 
presentatie gegeven over waterconservering door waterschap de Dommel. Hierna werd 
gediscussieerd over de volgende vragen: 
 Welke maatregelen zijn op welke manier te implementeren?  
 Kunt voorbeelden geven uit uw eigen gebied? 

 
Tot slot is in een plenaire ronde aan iedere deelnemer gevraagd wat hij of zij meeneemt naar 
het eigen gebied.  
 
Vanuit de klankbordgroep hebben we ook veel input ontvangen in de vorm van literatuur van 
vergelijkbaar of aansluitend onderzoek uit vergelijkbare gebieden. Deze informatie is verwerkt 
in het literatuuronderzoek in paragraaf 2.4. 

5.2.2 Tweede bijeenkomst klankbordgroep 
De tweede bijeenkomst op 2 februari 2012 stond in het teken van vooruitkijken. De 
presentaties zijn te downloaden vanaf de wiki. 
 
Allereerst zijn de eindresultaten van het project aan de klankbordgroep gepresenteerd en 
toegelicht.  
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Vervolgens is een discussie gehouden over de resultaten. De discussie werd gevoerd aan de 
hand van stelling, geformuleerd en toegelicht door het waterschap en Landschap Overijssel: 
Stelling 1. Voor ons watersysteem EN de daarin gepositioneerde grondgebruiksfuncties 

is DROOGTE een veel groter probleem dan WATEROVERLAST. 
Stelling 2. Technische maatregelen in de sfeer van weerstand bieden hebben hun 

langste tijd gehad, het is beter om de RO aan te passen aan het watersysteem 
(meebewegen). 

Stelling 3. De toename van verdamping is de belangrijkste directe en indirecte reden van 
het verlagen van de basisafvoer. 

De stellingen en argumenten zijn opgenomen op de wiki. 
 
Tenslotte is besproken hoe de resultaten uit het project verder in praktijk gebracht kunnen 
worden. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is betrokkenheid en gevoel van urgentie vanuit 
het gebied. De mogelijkheden zijn besproken aan de hand van de benadering van 
ecosysteemdiensten. Deze benadering gaat uit van vier kritische succesfactoren, die een 
voor een zijn besproken: 
1. Is er een duidelijke stakeholder met een duidelijk, urgent probleem die het proces in 

beweging kan brengen? 
2. Is er in het gebied sprake van ondernemerschapszin? 
3. Is er sprake van heldere doelen waar iedereen zich aan vasthoudt? 
4. Is er faciliterend leiderschap aanwezig? 
 
Het totale verslag van de discussie is opgenomen in bijlage D.2 en op de wiki. 

5.2.3 Kennisverankering binnen het waterschap 
Op 21 december 2011 zijn de projectresultaten intern binnen het waterschap gepresenteerd 
en hebben collega’s, het dagelijks bestuur en de directie kennis genomen van de resultaten. 
Na de presentatie werden bevindingen bediscussieerd en is nagedacht over het vervolg en 
relaties tot het deltaprogramma zoetwatervoorziening en andere projecten zoals landbouw op 
peil, klimaat en droogte, hoe om te gaan met effecten op pieken versus droogte, en de 
mogelijkheid tot het uitvoeren van toekomstige praktijkproeven. 
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6 Conclusies en aanbevelingen 

Ervaringen uit recente droge jaren laten zien dat droogval een groot probleem is in 
beheergebied van waterschap Regge en Dinkel. Dit uit zich zowel in belemmeringen voor 
aquatische natuurgebieden, waar droogval en lage stroomsnelheden doelstellingen uit de 
Europese Kaderrichtlijn Water onhaalbaar maken, als in landbouwgebieden waar het 
noodgedwongen invoeren van beregeningsverboden leidt tot opbrengstderving door 
droogteschade. Veelvuldig getroffen beekherstelmaatregelen, waaronder hermeandering, 
verwijderen van stuwen en verkleining van het beekprofiel kunnen de omstandigheden voor 
aquatische natuur verbeteren en de stroomsnelheid lokaal verhogen, maar zorgen niet voor 
meer water en voorkomen daarmee droogval van de beek niet.  
 
Ingrepen in het watersysteem, waaronder drainage van landbouwgrond, overdimensionering 
van waterlopen, onttrekkingen voor drinkwater, industrie en beregening, verandering van 
landgebruik, inlaat en verdeling van oppervlaktewater en lozing van RWZI-effluent kunnen de 
grootte van de basisafvoer en de zomerafvoer beïnvloeden. Uit de in deze studie uitgevoerde 
waterschapbrede effectanalyse blijkt dat gebieden onderling sterk verschillen, maar dat in 
droge jaren veel beeksystemen geheel afhankelijk zijn geworden van RWZI-effluent en/of 
waterinlaat van buiten het stroomgebied. Voeding met grondwater is door diverse ingrepen 
sterk verminderd en speelt daardoor in veel gebieden nog slechts een beperkte rol. Een 
uitzondering hierop vormen gebieden met bronnen of een diep grondwatersysteem, waar de 
basisafvoer nog wel grotendeels uit grondwater bestaat.  
 
Het effect (en de grootte) van beregeningsonttrekkingen op de afvoer in het zomerseizoen 
(13% in gemiddeld jaar en 28% in een droog jaar) is vergelijkbaar met dat van de grote 
onttrekkingen (14% in gemiddeld jaar en 22% in een droog jaar). Tertiaire waterlopen en 
greppels hebben een relatief groot effect op de basisafvoer. Het effect van tertiaire 
waterlopen en buisdrainage samen bedraagt  42% op de basisafvoer in gemiddeld jaar. Het 
effect op de zomerafvoer varieert van 22% in gemiddeld jaar (2005) tot 47% in droog jaar 
(2003). Gebiedsbrede maatregen, zoals het verminderen of compenseren van onttrekkingen 
en het dempen van drainagemiddelen, bieden dus perspectief voor het verbeteren van de 
hoeveelheid afvoer en de stroomsnelheid, en zorgen daarbij voor hogere grondwaterstanden. 
In natte perioden kan dit ook tot een toename van wateroverlast leiden. Dit betekent dat een 
afweging van functies en belangen een grotere rol zal gaan spelen. In gebieden waar 
meerdere beken afhankelijk zijn van dezelfde, beperkte, hoeveelheid afvoerwater, zoals het 
Hollandse Graven gebied, ligt bovendien voor de hand om in de natuurdoelen te prioriteren: 
welke beek houden we op peil en welke niet?  
Wanneer we de positieve effecten van gebiedsbrede maatregen vergelijken met de negatieve 
effecten van klimaatverandering in het meest droge KNMI’06 scenario W+, zien we dat beide 
effecten in dezelfde ordegrootte liggen. Het effect dat uiteindelijk haalbaar is, hangt dus ook 
sterk af van het klimaatscenario dat uiteindelijk werkelijkheid wordt. 
 
Voor het proefgebied Hollandse Graven is de ordegrootte van de effecten van gebiedsbrede 
maatregelen onvoldoende om ook de stroomsnelheid op het niveau van de KRW-normen te 
krijgen. Watersysteemmaatregelen alleen, zijn dus niet voldoende om voldoende stroming te 
bereiken in grote, diepe beken. We concluderen daarom dat alleen een combinatie van 
waterconservering in het stroomgebied en maatregelen in het beekprofiel samen zullen leiden 
tot voldoende waterstroomsnelheid in de zomer. 
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Een geconstateerde kennisleemte is de mate waarin de verdamping sinds het begin van de 
vorige eeuw is toegenomen door veranderingen in landgebruik en in vegetatie (van heide 
naar bos) en de effecten hiervan op de basisafvoer. Door de betrokken stakeholders wordt 
verwacht dat dit effect groot is. Vervolgonderzoek is nodig om kennis over de effecten en de 
consequenties voor mogelijke maatregelen te vergroten. 
 
De uitkomsten van het project hebben de inzichten in sturingsmogelijkheden vergroot en 
geplaatst in het perspectief van toekomstige toename van droogte. De effectanalyses uit dit 
project zijn gebaseerd op modelresultaten en theoretische maatregelscenario’s. Er is niet 
geanalyseerd hoe de berekende effecten in praktijk zullen uitpakken. Niet onbelangrijk daarbij 
is de bereidheid van betrokken partijen en belanghebbenden om daadwerkelijk maatregelen 
te gaan nemen. Daarnaast is gebleken dat sturen op basisafvoer maatwerk vereist in de vorm 
van functieafweging per gebied, prioritering van doelen, samenwerking van betrokken 
stakeholders en tactisch beleid: 
• Zijn KRW-doelen wel altijd reëel? 
• In hoeverre is sturing van de ruimtelijke ordening, in landgebruikfuncties, maar ook in 

gewas- en vegetatiekeuze mogelijk? 
• Hoe gaan we om met effecten van beregening en grondwateronttrekking? 
• Op welke wijze kan er operationeel gestuurd worden, door herverdeling van 

waterstromen in droge perioden, nieuw beregeningsbeleid en peilbeheer? 
• Welke kansen zijn er voor herinrichting van waterlopen? 
 
Het verdient daarom aanbeveling een voorbeeldproject te starten, waarin met de 
praktijkimplementatie van sturen op basisafvoer kan worden geëxperimenteerd en wat kan 
dienen als leeromgeving en demonstratieproject voor effectieve samenwerking in 
droogtebestrijding. 
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A Projectgroep, stakeholdergroep en klankbordgroep 

 Projectgroep Stakeholder-
groep 

Klankbord-
groep Organisatie 

Bas Worm    Waterschap Regge en Dinkel 
Rob van Dongen    Waterschap Regge en Dinkel 
Jiska Waaijenberg    Waterschap Regge en Dinkel 
Thomas de Meij    Provincie Overijssel 
Marijn Kuijper    Deltares 
Dimmie Hendriks    Deltares 
Saskia Hommes    Deltares 
Sonja Kooijman    SKB 
Sylvie Meijer    Vitens 
Karel Hesselink    Landschap Overijssel 
Hille Kraak    LTO-Noord 
Bert Ribberink    Werkgroep Dinkeldalboeren 
Jan Smelt    Gemeente Dinkelland 
Corné de Leeuw    DLG 
Corine Geujen    Natuurmonumenten (landelijk) 
Teun Spek    Provincie Gelderland 
Jan Leunk    Provincie Noord-Brabant 
Chris van Rens    Waterschap Aa en Maas 
Michelle Berg    Waterschap De Dommel 
Hedwig van Putten     Waterschap Groot Salland 
Gert van den Houten    Waterschap Rijn en IJssel 
Mathijs van den Brink    Waterschap Vallei en Eem 
Tom Grobbe    Waterschap Velt en Vecht 
Johan Elshof    ZLTO 
Michelle Talsma    STOWA 
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B Interviews stakeholdergroep 

Datum verslag 
16 november 2010 

Project 
1202530-000 

Opgemaakt door 
Saskia Hommes 

 

Datum bespreking 
12 november 2010 

 
Aantal pagina's 
7 

 

Vergadering 
interview Sturen op Basisafvoer 
Aanwezig 
Bas Worm (WSRD), Saskia Hommes (Deltares) 
Afwezig 
Rob van Dongen (WSRD), heeft schriftelijk aanvullingen gedaan 
 
1. Introductie 
Doel van het interview: beeld krijgen van de beelden en belangen rondom 
droogteproblematiek en, in het bijzonder, watervoerendheid van beken en waterlopen. 

 
2. Huidige situatie 
- De landinrichtingen zijn tot voor kort vooral gericht op het zoveel mogelijk beperken van 

nog voorkomende percelen/gebieden met natschade voor de landbouw. Onbedoeld is 
hierdoor een flinke droogteschade geïntroduceerd in het systeem.  

- Er zijn een aantal studies, methoden en kaarten die de droogteschade in het algemeen of 
in het beheergebied van WRD beschrijven: 

o Droogtestudie Provincie Overijssel (2010)  concept rapport ontvangen van 
Thomas de Meij. 

o Gevolgen van het kader GGOR voor de landbouw in Twente (Tauw, 2004)  
rapport ontvangen van Bas Worm (BW). Let op: rapport is gebaseerd op 
gedateerde grondwaterinformatie. Algemene conclusies echter nog steeds geldig. 

o Rapport over referentiegrondwaterstanden. Reconstructie van de historische 
grondwatersituatie in Twente (Runhaar et al, 2003). Verkrijgbaar via Waterschap 
indien niet bekend bij Deltares.  

Op basis van deze studie valt te concluderen dat na vele jaren intensief ingrijpen in 
het watersysteem de natschade steeds verder is afgenomen. De droogteschade is 
echter evenredig, en in de laatste situatie zelfs sterker, toegenomen. De maatregelen 
zijn vooral op de natte plekken (depressies en beekdalen) gericht geweest. Het 
gevolg is dat de vochttekorten op de hoger gelegen gebieden toegenomen zijn. 
Doordat men de natte gebieden droger gemaakt heeft is de drainagebasis van geheel 
Twente verlaagd. Kortweg zou gesteld kunnen worden dat hierdoor met name de 
zomergrondwaterstanden, de GLG’s, verlaagd zijn. Als gevolg van toegenomen 
detailontwatering (kwelsloten en buisdrainage) is de GHG verlaagd. De genoemde 
verlaging van de drainagebasis heeft er voor gezorgd dat met name de sterk hellende 
gebieden in sterke mate zijn verdroogd (lagere GLG’s). Het voorkomen van 
natschade heeft in het (recente) verleden altijd meer nadruk gehad dan 
droogteschade vanwege het gegeven dat natschade direct zichtbaar is in het land en 
als erger wordt ervaren. 
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o COLN kaarten1 Kaarten ook digitaal beschikbaar bij WRD (evenals 
referentiegrondwaterstanden, bodemkaarten etc. etc.) 

o HELP (Herziening Evaluatie LandinrichtingsPlannen)-tabel2 (Werkgroep HELP-
tabel, 1987). Deze tabel is later verfijnd i.h.k.v. het Waternoodinstrument door 
Alterra i.o.v. STOWA. 

- WRD heeft het ‘probleem’ dat het gebied vrijwel volledig vrij afwaterend is. Daarom is het 
niet mogelijk / kosteneffectief om water op te pompen naar droge hoger gelegen 
gebieden. Verder is ook de bodemsamenstelling van invloed op de droogteproblematiek. 
In het oosten van het beheergebied ligt bijvoorbeeld over grote oppervlakten een vrij 
ondiepe ondoorlatende laag keileem (stuwwalcomplexen van Ootmarsum, Oldenzaal en 
Enschede). En veel gebieden bestaan uit veldpodzolgronden met weinig 
vochtvasthoudend vermogen. Met name in het oosten van ons beheergebied zijn de 
watervoerend pakketten dun waardoor relatief snel sprake is van natte maar zeker ook 
van droge omstandigheden.  

- In geval van droogte zijn er nog maar een beperkt aantal beken die blijven stromen. Het 
betreft dan  waterlopen die RWZI-effluent ontvangen, waterlopen waar water ingelaten 
wordt vanuit het Twentekanaal en een aantal beken die gevoed wordt door 
bronsystemen. In de droogvalkaarten is te zien welke beken snel stagnant worden en/of 
droogvallen in de zomerperioden  Droogval kaart zomer 2003 en 2006 ontvangen (zie 
onderaan dit verslag). Ook voor 1992 digitaal beschikbaar. Voor 2010 is een analoge 
inventarisatie beschikbaar. Moet nog gedigitaliseerd worden. 

- De belangrijkste tegenstelling m.b.t. droogteproblematiek bevindt zich tussen landbouw 
en natuur. Voor de landbouw is in het voorjaar aanvankelijk een lagere grondwaterstand 
gewenst (i.v.m. grondbewerking) dan voor de meeste terrestrische natuurtypen wenselijk 
is. Per natuurdoeltype is bepaald welke grondwaterstandkarakteristieken er zijn. 
Bijvoorbeeld de optimale gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG), zie pagina 28 
wateratlas Twente. Een totoaaloverzicht is opgenomen in de applicatie ‘Hydrologische 
Randvoorwaarden Natuur / DoeNat’. Meestal komt het er op neer dat de lagere 
grondwaterstand, die voor de landbouw gunstig is, gehandhaafd wordt. Hierdoor is vrijwel 
alle landnatuur in het beheergebied in meer of mindere mate verdroogd, met uitzondering 
van die natuurtypen die in hangwatersystemen voorkomen (b.v. droge heides) of in 
kleinschalige bronsystemen voorkomen (continue voeding). 

- WRD heeft alleen invloed op het peil in de 1e orde waterlopen (leggerwaterlopen). Het 
peil in de 2e en 3e orde waterlopen (niet-legger waterlopen, sloten en greppels) wordt 
vooral beheerd door de agrariërs. Eventuele stuwen en drainagesystemen in deze 
systemen vallen buiten de invloedssfeer van het waterschap. Door de hellende ligging 
van het gebied betekent dit feitelijk dat WSRD alleen invloed heeft op de gemiddelde 
laagste grondwaterstand (GLG), deze wordt namelijk sterk bepaald door het peil in en de 
dimensies van de 1e orde waterlopen. De gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) 
wordt vooral beïnvloed door het peil in en de dimensies van de 2e en 3e orde waterlopen.  

- Vitens is ook een stakeholder die knelpunten ervaart. Op de korte termijn zal de winning 
Mander (in het noorden van het beheersgebied) gaan sluiten, omdat deze winning het 
daar gelegen Natura2000-gebied beïnvloedt. Er wordt nog gezocht naar een alternatieve 

                                                   
1 In de periode 1952-1955 zijn voor het eerst in een relatief korte periode, in het overgrote deel van Nederland op 

een zeer groot aantal locaties op min of meer vaste dagen grondwaterstanden gemeten. Deze gegevens 
vormen het zogenaamde COLN (Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland)-archief. Het 
COLN-archief is aangelegd in een periode voorafgaand aan de ruilverkavelingen van de jaren zestig en 
zeventig waarin de ontwatering sterk is veranderd en de onttrekking van grondwater sterk is toegenomen. 
Daarom wordt die periode vaak als referentieperiode genomen bij het maken van antiverdrogingsplannen. 
(bron: http://www.bodemdata.nl/cgi/toepassingen-COLN.htm)  

2 In deze tabel worden voor 70 bodemeenheden voor bouwland en grasland per grondwatertrap de veeljarig 
gemiddelde nat- en droogteschade weergeven als percentage van de maximaal haalbare opbrengst. (bron: 
http://www.stowa.nl/uploads/themadownloads2/mID_4910_cID_3900_04_landbouw.pdf)  
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drinkwaterwinning die niet alleen het tekort opvangt dat door het sluiten van Mander (3 
miljoen) zal ontstaan maar tevens ook zorgt voor vervangende capaciteit van de winning 
Weerselosweg (infiltratie Twentekanaalwater) en de toegenomen vraag naar drinkwater 
voor de toekomst opvangt. Verder zijn er meerdere winning die mogelijk een negatief 
effect hebben op N2000 gebieden (Weerselo, Hoge Hexel etc.). Tenslotte is niet bekend 
in hoeverre de bestaande drinkwaterwinningen het systeemfunctioneren beïnvloedden 
met name in droge perioden.  

 
3. Toekomstige situatie 
Knelpunten 
- In de toekomst, wanneer er sprake is van meer neerslag en heviger piekbuien , krijgt 

WRD nog sneller te maken met afvoerpieken en daaraan gerelateerde overstromingen. 
Deels komt dat door een toename in de ‘surface runoff’. Dit komt doordat het 
beheersgebied hellend is. ‘Maaiveld-morfomanagement’, d.w.z. het actief beïnvloeden 
van het maaiveldverloop in bijvoorbeeld de landbouwgebieden, zou hier een oplossing 
voor kunnen zijn.  

- Verder is BW van mening dat er te weinig gebruik gemaakt wordt van de 
bergingsmogelijkheden in de “leidingen” van het systeem, dus in de kleine bovenlopen 
t/m hoofdwaterlopen. Kleinere duikers, die remmend werken, zouden hier aan bij kunnen 
dragen. Ook de potentie van opslag in de bodem wordt onvoldoende benut.  

- Hoewel dit gaat over hoogwater en ons project gaat over droogte, is dit toch interessant. 
Maatregelen voor hoogwater hebben namelijk ook invloed op droogte en andersom. 

- Wat betreft de droogteproblematiek, zal ook het steeds langere groeiseizoen hieraan 
bijdragen. Groeien betekent namelijk verdampen en dit draagt dus bij aan droogte. 

- Ook zullen er steeds meer waterkwaliteitsproblemen optreden, zoals de vorming van 
blauwalgen in de zomer. En ook de stedelijke waterlopen kunnen problemen opleveren in 
de zomer en zullen dus doorgespoeld moeten worden. 

- BW beschrijft de argwanende houding van de landbouwsector t.a.v. WRD. De landbouw 
heeft vaak de houding dat  “het waterschap wil alleen maar vernatten”, terwijl het 
waterschap het juist benaderd als :“we maken het minder droog”. Uiteindelijk heeft het 
waterschap de taak om te zorgen voor voldoende water van een juiste kwaliteit. Dus 
zowel de landbouw als de natuur goed te bedienen. 

- Een andere discussie, die bijgedragen heeft aan deze houding, is de discussie binnen 
WRD over verschillen tussen de hydrologische situatie en hydrologische 
modelberekeningen met de doorvertaling naar nat- en droogteschade en de interpretatie 
van grondgebruikers. N.a.v. deze discussie heeft Alterra (van den Akker et al. 2009  
rapport ontvangen van BW) een studie uitgevoerd naar stijghoogteverschillen en in 
extreme gevallen schijngrondwaterspiegels. De hoofdconclusie van deze studie is dat het 
verschil in praktijk en theorie wat betreft hydrologie en natschade in Twente door de 
aanwezigheid van weerstandbiedende lagen in het bodemprofiel kan worden verklaard. 

- KRW-maatregelen richten zich op een stroomgebied dat groter is dan 1000 ha. Het 
probleem hiermee is dat als de beken in het bovenstroomse gebied (dus in het gebied 
van 1000 ha) droogvallen, je weinig hebt aan bv. natuurvriendelijke oevers die 
benedenstrooms aangelegd zijn t.b.v. aanpassing van het KRW ‘waterlichaam’. 

 
Oplossingen/kansen 
- Een oplossing voor de droogteproblematiek zou kunnen zijn om de bodem van beken te 

verhogen. Dit heeft een positief effect op landnatuur. Voor de aquatische natuur is het 
mogelijk weer minder positief. Daarom kan dat ook nooit een maatregel alleen zijn; het 
moet altijd gaan om een op elkaar afgestemd pakket van maatregelen. 

- Er is een studie gedaan door TNO/Deltares waarin maatregelen tegen droogte zijn 
doorgerekend (Systeematlas / IR-database). Deze moeten nog doorvertaald worden naar 
perceelniveau. 
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- Voor de ruimtelijke verdeling van water in tijden van droogte wordt in de toekomst gebruik 
gemaakt van de verdringingsreeks. De landelijke verdringingsreeks wordt 
gebiedsspecifiek gemaakt voor Twente/Overijssel. De verdringingsreeks bepaald hoe het 
beschikbare water verdeeld wordt in tijden van watertekort. Dit is dus een insteek om de 
waterverdeling te sturen.   

- BW verwacht dat dit SKB-project keuzeopties inzichtelijk maakt: wat is beter: alle 
waterlopen een beetje water of het bewust droog laten vallen van een aantal waterlopen 
om een aantal andere waterlopen van meer water te voorzien.  

 
4. Specifieke gebieden 
- Proefgebied A – Omgeving Almelo:  

o Dit zou ook omgeving Hengelo kunnen worden. Rondom Hengelo loopt de 
Koppelleiding. Verder vindt er beekherstel in de stad plaats. 

o Project Blauwe knooppunten (PL Jeroen vd Scheer) is hiervoor interessant. Dit 
gaat over het effect van waterverdeling op het watersysteem.  BW gaat na of 
hier al een (concept)rapportage van is.  dat is er nog niet, wordt wel aan 
gewerkt. 

- Proefgebied B – Stroomgebied Twentekanaal: 
o In dit gebied zijn de beken afgescheiden door het Twentekanaal en de 

Buurserbeek (= KRW lichaam). In feite bestaat het gebied uit allemaal 
middenlopen zonder kop- en staart. Sommige waterlopen gaan onder het kanaal 
door met duikers, maar de meeste wateren af op het Twentekanaal. 

o Ook wordt er op een aantal punten water ingelaten vanuit het Twentekanaal. 
WRD heeft hiervoor waterakkoorden gesloten met RWS. BW merkt hierbij op dat 
inlaten van water een minimaal effect heeft op de grondwaterstand. Dit komt 
doordat de uittreeweerstand (dus van oppervlaktewater naar grondwater) vele 
malen hoger is dan de intreeweerstand. 

o Wat in dit gebied verder nog speelt is dat het grenst aan het beheersgebied van 
WRIJ en aan Duitsland. Overigens wordt er gesproken over een fusie van WRD 
met WRIJ en WVV (er zijn ook nog opties van fusies van in totaal 5 of 7 
waterschappen).  

- Proefgebied C – Stroomgebied Boven-Regge:  
o Dit gebied heeft een bijzondere bodemkundige gesteldheid. Vroeger was de 

Regge hier heel erg vervlecht. Goed terug te zien op de bodemkaart. 
o Relatief vlak gebied.  
o Er liggen een aantal inlaten en winningen in dit gebied. 

- Proefgebied D – Stroomgebied Midden-Regge: 
o Het wel of niet stuwen van de Regge ligt in dit gebied gevoelig. Als er niet 

gestuwd wordt in de zomer, vindt een flinke droogteschade in de landbouw plaats 
en kan de recreatiesector niet varen.  

o Verder loopt er op dit moment een ‘stakeholder proces’ rondom landinrichting in 
dit gebied (GGOR Enter-Rijssen). Wellicht is het daarom minder handig om dit 
gebied als pilotgebied te kiezen.  

o Verder heeft ontstuwing hier, volgens modelberekeningen, een zeer fors 
verdrogend effect in de zomer. Vanuit het monitoringsplan is na inrichting van een 
stuwpand echter nadere effectbepaling nodig. Monitoringsplan is in uitvoering.  

- Proefgebied E – Rodenmors 
o Hier wordt veel water ingelaten vanuit het Omleidingskanaal . Zie kaart 8, 

waterbeheerplan WRD. 
o Dit water wordt gebruikt voor beregening. 
o Volgens BW is dit een minder interessant gebied. Volgens RVD mogelijk wel 

interessant omdat hier mogelijk ruimte wordt gevonden voor een alternatieve 
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drinkwaterwinning. Er zit hier een (potentieel en actueel) conflict tussen 
watervoering van de KRW lichamen Dinkel, Geele beek en Hollandergraven, 
drinkwaterwinning en waterinlaat voor de landbouw.  

- Wat BW betreft staan de pilotgebieden nog open voor discussie. Het valt hem op dat er 
nu geen gebied met bovenlopen geselecteerd is. 

- Voorkeur gaat uit naar een gebied waar al wat te sturen is, dus waar de oplossingen uit 
ons project ook direct implementeerbaar zijn. Denk aan het blauwe knooppunten project. 

 
5. Andere stakeholders/belanghebbenden 
- Gemeenten: Als we in gaan zoomen op proefgebieden in het stedelijk gebied (bv. Almelo 

of Hengelo), moet ook een gemeente-ambtenaar van de desbetreffende gemeente 
betrokken worden. WRD heeft per gemeente een accountmanager, deze kunnen we 
benutten voor het vinden van de juiste contactpersonen. 

- Rijkswaterstaat: Als we kiezen voor het gebied rond het Twentekanaal. Misschien is het 
niet per se nodig om RWS te betrekken als we er van uitgaan dat zij de randvoorwaarden 
(vanuit de waterakkoorden) aanleveren. 

- Duitse waterbeheerders: beïnvloeden hoeveelheid en kwaliteit van het water dat het 
beheergebied van WRD in komt.  

- Recreatie: in ieder geval als het gaat over proefgebied D.  
 
6. Rekening houden met relevante onderzoeken en “gevoeligheden” 
- Project “Landbouw op peil”  Vraag: is hier nog meer informatie over?  ja een intern 

concept-projectplan. 
- Gevoeligheid: Wat noem je “nat” en “droog”? Is nat te nat of droog te droog? 
 
7. Verwachtingen van het project en publicatie 
- De verwachting die BW bij dit project heeft is dat we inzicht kunnen geven in de keuze 

opties. Antwoord op de vraag “of het loont om te kiezen” en in geval van droogte de “ene 
beek te bevoordelen ten koste van andere beken”? 

- Verder verwacht hij inzicht te krijgen in het antwoord op de volgende vraag: “Is het 
mogelijk om de basisafvoer substantieel op te krikken door de complete redesign van een 
stroomgebied van een beek of het hele systeem (dus inclusief haarvaten)?” In dit 
herontwerp moet de waterloop (nog steeds) de landbouw en natuur functie goed kunnen 
bedienen. 

- BW gaat ermee akkoord als een deel van de antwoorden gebruikt wordt in een publicatie 
in een tijdschrift voor waterbeheerders (zoals H2O), mits de publicatie in concept ter 
goedkeuring of in co-auteurschap aan hem toegestuurd wordt.  
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DROOGGEVALLEN WATERLOPEN ZOMER 2003 
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Droogvallende waterlopen 2006 
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1. Introductie 
a. Voorstellen: 

- KH zit in het project namens de terrein beherende organisaties (TBO’s) in het gebied. 
Hij spreekt dus niet alleen namens Landschap Overijssel (LO), maar ook namens 
Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. 

- Landschap Overijssel is een stichting en wordt deels gefinancierd door de Provincie. 
- Ongeveer de helft van de gebieden die LO beheerd liggen in het beheersgebied van 

waterschap Regge & Dinkel (WRD). In dit gebied liggen een aantal brongebieden, 
zoals de Morsbeek en de Jufferbeek. 

b. Doel van het interview: beeld krijgen van de beelden en belangen rondom 
droogteproblematiek en, in het bijzonder, watervoerendheid van beken en waterlopen. 

 
2. Huidige situatie 
a. Wat is de huidige waterbehoefte van uw organisatie? 

- “Alles is uit water ontstaan”. Water is dus leidend voor natuur (doeltypen). 
- De waterbehoefte vanuit de TBO’s, en vanuit andere functies, wordt uitgedrukt in het 

Optimaal Grond- en Oppervlaktewater Regime (OGOR). De OGOR is per belang, 
landbouw, natuur, etc., verschillend. Het waterschap maakt hier een afweging in en 
bepaald dan het Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR). 

b. In hoeverre ervaart u knelpunten met het voldoen aan deze behoefte? 
- De spanning tussen landbouw en natuur zit hem vooral in de grondwaterstand in het 

voorjaar (GVG). Voor de natuur moet hij dan zo hoog mogelijk zijn en de landbouw wil 
hem dan al omlaag brengen om het land op te kunnen. 

- Met functiescheiding, bijvoorbeeld d.m.v. Ecologische Hoofdstructuur (EHS), kun je 
deze spanning wegnemen. Hierdoor ontstaat er ruimte voor zowel beeknatuur als 
landnatuur. De EHS zorgt ervoor dat de functies “op water begrenst” worden. Daarom 
is het belangrijk dat de EHS, vooral voor de watergebieden, gerealiseerd wordt.  In 
hoeverre is de EHS in het gebied van WRD al gerealiseerd? Dat is een moeilijke 
vraag en nu ook zeer actueel. Er is ca 40 % EHS gerealiseerd , in de provincie. 
Bekend is ook per perceel wat wel of niet is gerealiseerd. Veelal zijn daarbij nog geen 
gehele beheereenheden verworven/gerealiseerd. Verder komt daar nu bij dat de EHS 
wordt geherijkt, dus wat daarvan overblijft is nu nog onduidelijk.  

- In dit gebied liggen er EHS gebieden voornamelijk op de stuwwallen bij het Reggedal 
en het Dinkeldal. Dit zijn de voedingsgebieden voor de bovenlopen. 

- Het waterbeheer in het gebied is nu vooral ingericht op veiligheid, dus afgestemd op 
piekafvoeren. Daardoor gebeurt er in de zomer niks in de beken. Om dit te 
veranderen is er een zogenaamde “beekdal brede” aanpak nodig.  

c. Wat denkt u dat de oorzaak is van de droogteproblematiek? 
- De droogte wordt vooral veroorzaakt door het verschil in belangen en de prioriteit die 

aan verschillende functies toegekend wordt. De stad heeft eerste prioriteit als het 
gaat om water, daarna komt de landbouw en daarna natuur.  

- Ook waterwinningen dragen bij aan droogte, bv. winning Mander vermindert de kwel 
in het gebied. 
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- Verder dragen smalle, diepe beken bij aan verdroging van de hogere gronden, 
doordat de grondwaterstand lager wordt.  

d. Welke andere “stakeholders” in het gebied ervaren volgens u knelpunten? Welke 
knelpunten? 
- Landbouw, hoewel het tijdstip anders (later) is dan voor natuur. 
- Waterschap, het watersysteem is lastig te beheren, “dan is het weer droog en dan 

weer te nat”. En het waterschap moet “twee heren dienen”, namelijk landbouw en 
natuur. 

- Waterwinningsmaatschappij, wil graag op een goede (duurzame) manier water 
winnen. Maar vooral ook kwalitatief goed water tegen een lage prijs.  
 

3. Toekomstige situatie 
a. Wat is de toekomstige waterbehoefte van uw organisatie?  

De TBO’s willen de GVG (verwoord in de OGOR) op peil hebben. Op dit moment is die 
nog veel te laag.  

b. In hoeverre verwacht u knelpunten en waardoor? 
WRD kan niet sturen op peil, doordat het gebied hellend is. Daarom wordt er gestuurd op 
afvoeren.  

c. Welke kansen ziet u? Wat is hiervoor nodig? 
- Het zou kunnen helpen als later het land op gegaan wordt. Nu gebeurt dat soms al in 

februari. De drang is aanwezig om dat de kelders vol raken en de mest moet worden 
uitgereden.  

- Vroeger was er veel meer een verdeling in het maaien van het gras, nu gebeurt het 
allemaal in 1 keer. Als er weer meer een verdeling/fasering gemaakt zou worden 
tussen gras op de hogere gronden (vroeg in het voorjaar) en op de lagere gronden 
(later in het jaar). Dan hoeft er in het voorjaar minder diep ontwaterd te worden. Dit 
zorgt ervoor dat er in mei/juni ook nog water in de waterlopen stroomt. 

- Eigenlijk is het nu zo dat “wij [de TBO’s] ervoor zorgen dat jullie [de landbouw] in de 
zomer nog water hebben”. Omdat in de bronnen en beken nog water loopt op het 
moment dat de landbouwgronden al droog staan. 

d. Op welke manier denkt u dat de droogteproblematiek aangepakt zou moeten worden? 
- Een manier om de droogteproblematiek tegen te gaan zijn “blauwe diensten” of 

“boeren voor natuur”. Bij Twickel gebeurt dit al. Hier is een proef van LNV gaande. 
Een boer stelt een deel van zijn land beschikbaar voor natuur, maar bedrijft hier ook 
landbouw op. De waterstand wordt echter bepaald door de natuur. Ook elders in het 
land vinden proeven plaats met dit concept, bv. Biesland (Delfland). 

- Retentie invoeren: kortstondige pieken vasthouden in het gebied. 
- In de winter stuwen: hierdoor kun je een voorraad opbouwen in je systeem, die je 

later in het jaar kunt gebruiken om droogte te voorkomen. 
- Een “beekdal brede” aanpak: hele dal op water afstemmen. Dit betekent bredere 

beekdalen dan nu het geval is. Hierdoor kunnen ook de functies natuur en landbouw 
beter gescheiden worden. En heeft een groter landbouwgebied baat bij het water in 
het beekdal. In de huidige situatie is het zo dat 20% van de aangrenzende 
landgronden baat heeft bij het water en 80% te droog is. Met bredere beekdalen kan 
80% baat hebben bij het water.  

- Een andere mogelijkheid zou zijn om de hoger gelegen gronden “baatbelasting” te 
laten betalen, maar dit is waarschijnlijk niet haalbaar. 
 

4. Specifieke gebieden 
a. Welk gebied is, wat u betreft, interessant als het gaat om droogteproblematiek? Waarom 

is dit gebied interessant?  
b. Wat is uw rol in de verschillende potentiële proefgebieden? 

- Gebied A (omgeving Almelo): Omdat dit gaat om een stedelijk gebied is dit minder 
interessant vanuit de TBO’s. 
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- Gebied B (stroomgebied Twentekanaal): erg groot gebied, er lopen wel zes 
beeksystemen door dit gebied. Dit zijn de bovenlopen van gebied D (stroomgebied 
Midden-Regge). Dit is wel een droogte gevoelig gebied, dus wat dat betreft zeer 
interessant. KH stelt voor om te focussen op een deel van het gebied, bv. de 
Boekelerbeek of de Asselerbeek. Deze laatste beek is ook een KRW lichaam en ligt 
op de grens van landelijk en stedelijk (Enschede/Almelo) gebied. 

- Gebied C (Stroomgebied Boven-Regge): is een tussengebied, heeft geen kop en 
staart. Landgoed Twickel ligt hier net buiten. 

- Gebied D (Stroomgebied Midden-Regge): hier speelt het Reggedal hersteltraject, dit 
is gericht op piek en basisafvoer en is dus een voorbeeld voor ons project.  

- Gebied E (Rodenmors): Dit is een interessant stuk, omdat er waardevolle 
beeksystemen liggen. KH stelt voor om, in plaats van het gebied Rodenmors, te 
focussen op Hollandse graven (beek 34). Dit beeksysteem ligt aan de westkant van 
het gebied dat op de kaart aangegeven is. 

- Algemene opmerking bij de proefgebieden: KH stelt voor om ons te richten op één 
beeksysteem/stroomgebied. Dat maakt het waarschijnlijk ook makkelijk om het te 
modelleren. 

 
5. Andere stakeholders/belanghebbenden 

a. Welke andere partijen spelen een rol in deze gebieden? Welke rol? 
b. Welke andere partijen zouden betrokken moeten worden bij het project en hoe? 
c. Waarom? 

- Provincie, LTO en waterschap zijn belangrijke partijen vanuit hun belangen in het 
gebied. Deze partijen zijn al betrokken in het project. 

- Daarnaast zouden gemeenten (VNG) nog interessant kunnen zijn om te betrekken. 
Vanuit de vraag wat de stedelijke omgeving kan “leveren aan water”. Voorbeelden 
hiervan zijn Wadi’s in Enschede en bergingsvijvers in Hengelo. Deze maatregelen 
zorgen voor het aftoppen van piekafvoeren, waardoor de beeksystemen kleiner 
kunnen worden. En kleinere, ondiepere beken zijn gunstiger voor natuurontwikkeling. 

- Vanuit de recreatie sector zijn visverenigingen mogelijk interessant om te betrekken. 
Dit zijn namelijk “beekgenieters”, die “kun je meekrijgen als je gaat sturen op 
basisafvoer”.  

- Kanovaarders zijn waarschijnlijk minder interessant om te betrekken. Die veroorzaken 
vooral onrust. 

 
6. Rekening houden met relevante onderzoeken en “gevoeligheden” 
a. Kent u nog relevante onderzoeken die meegenomen zouden moeten worden in het 

project? Zo ja, welke? 
b. Is er nog iets anders waarmee we rekeningen zouden moeten houden om uw belangen 

in het project goed vertegenwoordigd te laten zijn? 
- Opstuwen door vegetatie (Manning, weerstandscoëfficiënt): dit kan een belangrijke 

knop zijn om aan te draaien. Door vegetatie in beken kunnen meer luwtes en 
biotopen ontstaan, dit brengt veel variatie in je systeem. Er wordt du minder gemaaid 
dan vroeger, mede door economische afwegingen.  

- Belangrijk is of je maatregelen “op geld kunt zetten”, dus de kosten en baten 
inzichtelijke kunt maken.  

- “dood hout” project: dit is een proefproject, waarbij dood hout in het beeksysteem 
gebracht wordt. Dit dode hout werkt verstevigend, houdt de bodem vast, en is goed 
voor macrofauna. Het proefproject wordt gedaan i.s.m. Alterra. 

 
7. Verwachtingen van het project (als mogelijk gebruiken voor publicatie) 

a. Wat zijn uw verwachtingen van het project “Sturen op Basisafvoer”?  
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- Dat we echt kunnen sturen op basisafvoer en zo een natuurlijker water regime 
krijgen in het gebied. 

- KH is benieuwd of we voldoende inzichtelijke kunnen maken op welke manier 
het sturen op basisafvoer effect heeft. In het project maken we namelijk vooral 
gebruik van modellen en bv. geen proeftraject. 

b. Hoe zou u betrokken willen worden bij het project? 
Via de stakeholdergroep. 
c. Gaat u ermee akkoord als (een deel van) het antwoord op vraag 6a wordt 

meegenomen in een publicatie in een tijdschrift voor waterbeheerders (zoals 
H2O)? 

KH gaat ermee akkoord als een deel van de antwoorden gebruikt wordt in een 
publicatie in een tijdschrift voor waterbeheerders (zoals H2O), mits de publicatie in 
concept ter goedkeuring aan hem toegestuurd wordt. 
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1. Introductie 
a. Voorstellen:  
- SM is werkzaam als senior adviseur bij de afdeling Grondstof. Deze afdeling houdt zich 

bezig met het beheer van bronnen voor drinkwater. SM is verantwoordelijk voor de 
Twentse winningen.  

- Collega Jan Hogedoorn is betrokken bij het project “zoektocht winning Twente”. In dit 
project, wordt gezamenlijk met het waterschap gezocht naar nieuwe winlocaties ter 
vervanging van de winningen Mander, Hasselo en Weerseloseweg. Voor Mander is een 
tijdelijke vergunning tot 2023 afgegeven door de Provincie (= vergunningsverlener). Maar 
Vitens is met het waterschap overeengekomen dat wanneer er een alternatief gevonden 
is, zij de winning in 2017 zullen verlaten. Op dit moment worden er vijf zoeklocaties 
geselecteerd. Deze vijf zullen meegenomen worden in een plan MER. Er is voor de 
zoektocht een atlas gemaakt. SM zal deze toesturen. 

b. Doel van het interview: beeld krijgen van de beelden en belangen rondom 
droogteproblematiek en, in het bijzonder, watervoerendheid van beken en waterlopen. 

 
2. Huidige situatie 
a. Wat is de huidige waterbehoefte van uw organisatie? 
- De huidige en toekomstige waterbehoefte staat beschreven in het Vitens document 

“Lange termijn visie – Zicht op water”. Dit is het plan voor het hele leveringsgebied van 
Vitens.  

- Op dit moment heeft Vitens Overijssel een vergunde capaciteit van 100Mm3/jr. Er bestaat 
een tekort van 11Mm3/jr  door verzilting van de IJsseldelta. Dit tekort loopt in de toekomst 
op tot 15Mm3/jr  door het wegvallen van de tijdelijke vergunning Mander. 

b. In hoeverre ervaart u knelpunten met het voldoen aan deze behoefte? 
- Twente is qua geohydrologie een lastig gebied voor het winnen van water uit grondwater. 
- Er zijn een aantal kwetsbare winningen zoals Hasselo en Weerseloseweg. Bij de winning 

Weerseloseweg is sinds 2004 geen winning uit oppervlaktewater meer mogelijk door de 
brand in de Vredestein fabriek (2003). Daarom wordt daar nu gewonnen uit grondwater 
en is de capaciteit sterk gereduceerd. 

- Op de locatie Vechterweerd (nabij Zwolle) vindt een pilot met oevergrondwaterwinning 
langs een kleine rivier plaats. Vitens heeft hier een vergunning van 8 Mm3/jr, de pilot heeft 
een omvang van 2Mm3/jr. Omdat dit maar een kleine rivier betreft is waterkwaliteit hier 
voor Vitens nog wel een issue. Waterschap Regge en Dinkel doet mee aan de pilot, 
ondanks dat het buiten hun beheersgebied ligt, omdat zijn graag willen dat Vitens zoveel 
mogelijk water benedenstrooms in de buurt van rivieren wint.  

c. Hoe belangrijk vindt u de droogte problematiek? 
- Vitens merkt dat de discussie over de invloed van waterwinningen op de omgeving 

toeneemt naar mate er meer sprake is van droogte. Hierbij is het nodig om de feitelijke 
situatie en het subjectieve oordeel te scheiden (hoe wordt de droogte beleefd). Het is 
lastig om belangen rond de waterwinning te overtuigen in welke hoeverre droogte 
optreedt t.g.v. een winning en in hoeverre dit te wijten is aan een extreem droog jaar. 

- Droogte brengt ook een toename in watervraag met zich mee. Zowel door particulieren 
(sproeien van tuinen etc.) als door de landbouw (beregening). 
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d. Wat denkt u dat de oorzaak is van de droogteproblematiek? 
- Versnelde afvoer van water 
- Natuurlijk systeem 
- Klimaatveranderingen ? (intensievere buien, langere periodes van droogte) 
- Droogte t.g.v. wateronttrekkingen (landbouw, waterwinningen).  
- Met de landbouw heeft Vitens schaderegelingen voor boeren die schade ondervinden van 

winningen. Deze regelingen gaan 20-30 jaar mee. Met landgoedeigenaren zijn dergelijke 
regelingen er niet, daar wordt eventuele schade per individueel geval beoordeeld. Vitens: 
“zijn gewend aan schaderegelingen, die hebben we al 40 jaar.” 

 
3. Toekomstige situatie 
Ook bij vraag 3 is het van belang om inzichtelijk te krijgen in welke delen van het gebied 
toekomstige knelpunten worden verwacht en in welke delen van het jaar (of in welke jaren) 
het speelt/speelde. 
a. Wat is de toekomstige waterbehoefte van uw organisatie? Indien deze verschilt van de 

huidige, waardoor komt dat? 
- Vitens verwacht in de komende 30 jaar een stabilisatie in de vraag naar drinkwater voor 

Overijssel. Regionaal zijn er wel wat verschillen te verwachten. Zo zal in de regio Zwolle 
de vraag vermoedelijk iets toenemen vanwege economische activiteiten. In de rest van 
het gebied wordt een lichte afname verwacht. 

- Mogelijk zou er een grotere afname in watervraag kunnen plaatsvinden door 
technologische ontwikkelingen (bv. wassen met lucht) en het sluiten van de waterketen. 
Dit zou volgens sommige verwachtingen tot een 25% lagere watervraag kunnen leiden.  

- Vitens vindt deze verwachtingen echter nog niet voldoende onderbouwd om haar 
business plannen hierop aan te passen. 

b. Verwacht u een verandering in de ruimtelijke verdeling van de waterbehoefte of verdeling 
over het jaar? Zo ja, graag toelichten. 

- SM verwacht een lichte verandering in de ruimtelijke verdeling door de verplaatsing van 
winningen.  

- Verder wordt er een lichte toename in de watervraag van de regio Zwolle verwacht en in 
de rest van Overijssel een lichte afname. 

c. In hoeverre verwacht u knelpunten en waardoor? 
- Meer discussies over de effecten van winningen doordat er meer droogte optreedt.  
- Droogte leidt zoals eerder genoemd tot hogere watervraag vanuit verschillende behoeftes 

(landbouw, natuur, stedelijk). Mogelijk kan dit leiden tot meer overschrijdingen van 
daghoeveelheden. Overijssel is overigens het enige gebied waar naast jaarhoeveelheden 
ook maand en daghoeveelheden opgenomen zijn in de vergunningen. Waarom dit het 
geval is weet SM niet. 

d. Op welke manier denkt u dat de droogteproblematiek aangepakt zou moeten worden? 
- Langer vasthouden van water. 
- Accepteren van hogere peilen en wateroverlast gedurende een deel van het jaar. Dit zou 

ingevoerd kunnen worden door proefsgewijs peilen te verhogen. In de Achterhoek heeft 
men dit ook gedaan d.m.v. een wateraanvoerplan. 
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4. Specifieke gebieden 
a. Welk gebied is, wat u betreft, interessant als het gaat om droogteproblematiek? Waarom 

is dit gebied interessant?  
b. Wat is uw rol in de verschillende potentiële proefgebieden? 
- gebied E (Rodenmors): is vanuit het oogpunt van Vitens het meest interessant, zeker als 

het gebied uitgebreid wordt zodat ook de winning Rodenmors erin valt. In dit gebied ligt 
ook één van de zoeklocatie voor de nieuwe winning. Verder komen er verschillende 
belangen samen, landbouw, natuur. Ook is dit een locatie voor nieuwe natuur als 
“meekoppelkans”, moerasnatuur in combinatie met waterwinning (Ottershagen). SM 
merkt hier nog wel op dat zij het niet eens is met de beschrijving dat de “grondwaterstand 
gedomineerd door drinkwaterwinning”. Er is hier namelijk een wateraanvoerplan waar 
weinig discussie over is. 

- Gebied A (omgeving Almelo): bevat geen winning en is dus voor Vitens niet interessant. 
- Gebied B (stroomgebied Twentekanaal): is geohydrologisch niet geschikt 

drinkwaterwinning. 
- Gebied C (stroomgebied Boven-Regge): minder interessant. Zoeklocatie “Bornerbroek” 

valt hier deels in.  
- Gebied D (stroomgebied Midden-Regge): bevat de zoeklocatie “Sallandse heuvelrug”. 

Het is een vrij groot gebied met drie winningen. Voor dit gebied is in de jaren ‘90 “plan 
nadorst” gemaakt, door WMO (voorganger Vitens). Het plan NADORST is een onderzoek 
naar de mogelijkheden om natuurontwikkeling en drinkwaterproductie te combineren in 
een deel van het stroomgebied van de Regge. SM stuurt het rapport door. 
Staatsbosbeheer is bezig met plannen voor Zunasche heide. 

- Een ander gebied dat mogelijk interessant is het gebied rondom de winning Hammerflier. 
Hiervoor is ook een wateraanvoerplan beschikbaar. Een dergelijk plan bevat maatregelen 
om de effecten van de winning op de grondwaterstand voor landbouw of natuur te 
compenseren. Een wateraanvoerplan wordt altijd i.s.m. het waterschap gerealiseerd. 
Uitbreiding van het wateraanvoerplan zou onderzocht kunnen worden. 

 
5. Andere stakeholders/belanghebbenden 

a. Welke andere partijen spelen een rol in deze gebieden? Welke rol? 
b. Welke andere partijen zouden betrokken moeten worden bij het project en hoe? 
c. Waarom? 

- Gemeentes 
- Recreatie  
- Natuurorganisaties 
- Landbouw 
 
6. Rekening houden met relevante onderzoeken en “gevoeligheden” 

a. Kent u nog relevante onderzoeken die meegenomen zouden moeten worden in 
het project? Zo ja, welke? 

b. Is er nog iets anders waarmee we rekeningen zouden moeten houden om uw 
belangen in het project goed vertegenwoordigd te laten zijn? 

Natura 2000 documenten kunnen mogelijke nog interessante informatie bevatten. Gebied D 
en E bevatten Natura 2000 gebieden. 
 
7. Verwachtingen van het project (als mogelijk gebruiken voor publicatie) 
a. Wat zijn uw verwachtingen van het project “Sturen op Basisafvoer”?  
- “Los van vandaag nadenken over de toekomst, los van huidige knelpunten”. 
- Klimaatverhaal moet er goed inzitten. Belangrijk om een gezamenlijk beeld te hebben 

over de ontwikkeling van het klimaat. 
b. Hoe zou u betrokken willen worden bij het project? 
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Via stakeholdergroep. 
c. Gaat u ermee akkoord als (een deel van) het antwoord op vraag 6a wordt meegenomen 

in een publicatie in een tijdschrift voor waterbeheerders (zoals H2O)? 
SM gaat ermee akkoord als een deel van de antwoorden gebruikt wordt in een publicatie in 
een tijdschrift voor waterbeheerders (zoals H2O), mits de publicatie in concept ter 
goedkeuring aan haar toegestuurd wordt. 
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1. Introductie 
a. Voorstellen: 

- Hille Kraak (HK) heeft vanuit zijn functie bij LTO veel te maken met afdelingsbesturen. 
De afdelingen vallen gelijk met gemeentegrenzen. Daarnaast heeft LTO ook nog een 
Provinciaal bestuur. 

- Binnen de verschillende besturen zijn de taken verdeeld in portefeuilles. Water is één 
van de portefeuilles. 

- Later wordt het interview over genomen door Kees van Rooijen (KvR). Hij maakt 
onderdeel uit van het landelijke beleidsteam van de LTO. Dit team heeft twee taken: 
landelijke lobby en het ondersteunen van het provinciale beleidsteam. 

b. Doel van het interview: beeld krijgen van de beelden en belangen rondom 
droogteproblematiek en, in het bijzonder, watervoerendheid van beken en waterlopen. 

 
2. Huidige situatie 
a. Wat is de huidige waterbehoefte van uw organisatie? 

- De landbouwsector heeft in de zomer water nodig voor beregening. LTO heeft 
hiervoor een onttrekkingsregeling met waterschap Regge & Dinkel (WRD). In de 
huidige regeling is het onttrekken van grond- en oppervlaktewater voor beregening 
toegestaan. Indien er 3 dagen geen water meer afgevoerd wordt over een 
referentiestuw of een onderschrijding plaatsvindt van 3 dagen dan wordt een 
onttrekkingsverbod ingesteld.  

- Op dit moment wordt er door de LTO overlegd met WRD over een nieuwe 
onttrekkingsregeling. WRD wil af van onttrekkingen uit oppervlaktewater en wil 
overstappen naar alleen grondwater. In sommige gebieden is het, door de 
bodemstructuur, slecht mogelijk om water te onttrekken uit grondwater. De omgeving 
de Lutte is hier een voorbeeld van. Daarom is er in die omgeving veel weerstand 
tegen de nieuwe onttrekkingsregeling. Sommige boeren denken dat “de natuur er 
achter zit”.  

- Er wordt nog gesproken over verschillende varianten. De LTO pleit voor een gelijke 
regeling als bij waterschap Rijn & IJssel (WRIJ). Hier mag het hele jaar grondwater 
onttrokken worden en kan er alleen een verbod op oppervlaktewateronttrekking 
worden ingesteld.  

- Sowieso is het volgens HK praktisch om, zeker met het oog op een toekomstige fusie 
van WRD en WRIJ, de onttrekkingsregelingen op elkaar af te stemmen en geen 
“lappendeken” aan regelgeving te creëren. Wel is het daarnaast nodig om een 
gebiedsspecifieke regeling voor “probleemgebieden”, zoals de Lutte, te treffen. 

b. In hoeverre ervaart u knelpunten met het voldoen aan deze behoefte? 
- Beregening was vroeger een grotere discussie. Er werd toen ook veel meer 

beregend, dat wordt nu uit bedrijfseconomische overwegingen veel minder gedaan. 
- De landbouw ervaart wel knelpunten met hoge grondwaterstanden in het voorjaar. Zij 

willen namelijk graag vroeg het land op, zodat het gewas zich goed kan wortelen, 
maar dit is niet altijd mogelijk omdat het land nog te nat is.  
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- Is het mogelijk om gefaseerd het land op te gaan? 
Dat willen de meeste boeren niet, ze willen zo vroeg mogelijk het land op. In het 
gebied van WRD zitten voor het overgrote deel melkveehouderijen, dus die hebben 
grasland en maïs. Overstappen op andere gewassen past niet in hun bedrijfsvoering. 

- Wat vindt de LTO van groen-blauwe diensten? 
Het inzetten van groen-blauwe diensten hangt erg af van de wil van een agrariër. De 
meesten willen graag behouden wat ze nu hebben en zijn ondernemer in hart en 
nieren. De boeren in Twente hebben zich er al bij neerlegt dat schaalvergroting niet 
mogelijk is, anders waren ze wel naar Flevoland oid verhuisd.  

- KvR geeft aan dat “de landbouw [in het verleden] veel zeggenschap had over het 
detailwatersysteem”. Nu liggen de taken meer bij het waterschap en is het niveau 
opgeschaald. Verder is er veel veranderd met de komst van de wet op de 
waterhuishouding (1995), waarin vastligt dat het watersysteem niet alleen landbouw 
dient maar ook andere maatschappelijke doelen zoals stedelijk water en het op peil 
houden van het ecosysteem.  

- Ook betalen boeren in Nederland watersysteemheffing (100 mln/jr). In andere landen 
hoeven boeren dat niet te betalen. Aan de ene kant vinden de Nederlandse boeren 
dat “we het goed voor elkaar hebben” aan de andere kant “willen we wel wat terug 
zien voor dit geld”, anders is er sprake van concurrentievervalsing t.o.v. andere 
landen. 

c. Hoe belangrijk vindt u de droogte problematiek? 
- KvR geeft aan dat er een verschil is tussen “droogte” en “verdroging”. Droogte wordt door 
de landbouw ervaren en leidt tot opbrengstderving, maar in principe kan de landbouw enige 
weken droogte goed verwerken. Verdroging treedt in (natte) natuurgebieden op, hier is eerder 
sprake van een omslagpunt. Als je hier voorbij komt dan treedt er onherstelbare schade op.  
d. Wat denkt u dat de oorzaak is van de droogteproblematiek? 
HK ziet de verandering van het klimaat, de afwisseling van weersomstandigheden als de 
belangrijkste oorzaak van de droogteproblematiek. 
e. Welke andere “stakeholders” in het gebied ervaren volgens u knelpunten? Welke 

knelpunten? 
Natuur: hoewel hier volgens HK nog wel winst in zit.  

 
3. Toekomstige situatie 
a. Verwacht u een verandering in de ruimtelijke verdeling van de waterbehoefte of verdeling 

over het jaar? Zo ja, graag toelichten. 
Extremen worden duidelijke zichtbaar. De situatie kan van droogte snel omslaan naar 
wateroverlast.  
b. Welke kansen ziet u? Wat is hiervoor nodig? 
- In 2015 gaat het EU melkquotum er af. Hiervoor komt het gemeenschappelijk landbouw 

beleid (GLB) voor in de plaats. Dit biedt mogelijk kansen voor boeren om ook geld te 
verdienen als landschapsbeheerder. Per ondernemer is het heel verschillend hoe ze hier 
in zitten.  

- HK merkt op dat het zou kunnen helpen als TBO’s hulp bieden bij het voorkomen van 
wateroverlast. Zoals in augustus 2010 toen er wateroverlast was, dan “blijven de 
natuurgebieden [bv. Haaksbergerveen en Buurserzand] op slot, terwijl de boeren het 
water over hun maïs zien lopen. Dat zaait kwaad bloed.” KvR geeft aan dat “TBO’s nog al 
rigide doen over gebiedsvreemd water in natuurgebieden”. Ze kunnen zich niet isoleren in 
het gebied en “alleen de lusten en niet de lasten” dragen. 

- Wat betreft droogte is er maar een klein debiet nodig om gewassen “te redden”, voordat 
er onherstelbare schade optreedt. Gras en maïs worden überhaupt heel weinig beregend, 
alleen soms tijdens het groeiseizoen. Eigenlijk “heeft de boer alleen in het voorjaar en 
tijdens het oogstseizoen wat extra eisen aan het watersysteem.”  
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- Verder kunnen boeren helpen om water te laten infiltreren in de bodem. Maar dan moet 
daar tegenover staan dat er bij een calamiteit geen beregeningsverbod komt.  

c. Op welke manier denkt u dat de droogteproblematiek aangepakt zou moeten worden? 
- Volgens HK moet de discussie vooral gaan om: “Hoe ga je gezamenlijk om met droogte 

en wateroverlast?" 
- In het Nationaal Waterplan staan de volgende oplossingsrichtingen beschreven: 

o Polders zelfvoorzienend (is niet van toepassing voor ons gebied) 
o Sponswerking van de bodem beter benutten 
o Droogte en zouttolerante rassen telen 

 
4. Specifieke gebieden 
a. Welk gebied is, wat u betreft, interessant als het gaat om droogteproblematiek? Waarom 

is dit gebied interessant?  
b. Wat is uw rol in de verschillende potentiële proefgebieden? 
- gebied E (Rodenmors): vindt HK vanuit het perspectief van de landbouw het meest 

interessant. In dit gebied is ook een werkgroep “Dinkeldalboeren” actief op het gebied van 
droogte. Dit is geen organisatie binnen de LTO, maar HK kan ons wel in contact met hun 
brengen. 

- Gebied A (omgeving Almelo): niet interessant voor LTO 
- Gebied B (stroomgebied Twentekanaal): Hier speelt de verdieping en verbreding van het 

Twentekanaal, voor de scheepvaart. Deze veroorzaakt kwel, want het kanaal wordt als 
het ware “lek geprikt”. De LTO heeft hier een zienswijze op ingediend bij RWS. RWS 
deelde deze zienswijze niet, maar als er toch schade optreedt, kan het opgelost worden 
door een schaderegeling. Volgens HK is deze handelingswijze niet wenselijk, maar is 
lastig om tegen RWS op te treden omdat die toch “hun eigen koers varen”. Wellicht 
kunnen WRD en LTO hierin een gezamenlijke lobby vormen. 

- In het Reggedal (gebied C en D) “is voortdurend herrie”. Hier speelt het 
Reggehersteltraject. De landbouw raakt hier op verschillende plekken land (huiskavels) 
kwijt. Waarschijnlijk is het niet handig om ons hierin te mengen met dit project.  

- Een andere interessant gebied vanuit het oogpunt van LTO is het gebied rondom Mander. 
Omdat hier een drinkwaterwinning ligt, die in de toekomst gaat verdwijnen. Er is op dit 
moment een zoektocht gaande naar een andere winning. Wat hier verder nog speelt is 
dat de schaderegelingen die de boeren met Vitens hebben gedateerd zijn en daarom 
moeten worden herzien. LTO heeft daarvoor CDG ingeschakeld om advies te geven over 
de wijziging. Er is veel discussie over de herziening. Het gaat dan specifiek over “wat is 
schade” en waar wordt het door veroorzaakt. 

 
5. Andere stakeholders/belanghebbenden 
a. Welke andere partijen spelen een rol in deze gebieden? Welke rol? 
b. Welke andere partijen zouden betrokken moeten worden bij het project en hoe? 
c. Waarom? 

- Provincie: zit het grondwater als een strategische watervoorraad. 
- Natuur/TBO’s: beleidsmatig zijn LTO en natuurorganisaties “on speaking terms”, 

maar er kunnen conflicten optreden waar je de deskundigen aan het woord laat.  
- Vitens: waterwinningen. 
- Recreatie: kanovaarders, voornamelijk in de Achterhoek, in het gebied van WRD is 

het geen belangrijke stakeholder.  
 
6. Rekening houden met relevante onderzoeken en “gevoeligheden” 
a. Kent u nog relevante onderzoeken die meegenomen zouden moeten worden in het 

project? Zo ja, welke? 
- Het project “Goed boeren in een kleinschalig landschap (GBKL-2)”. Dit is een vervolg 

op een eerder onderzoek waarin door Alterra gekeken is naar de landschappelijke 
beperkingen aan de landbouw in Noordoost Twente.  
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- GBKL-2 is net gestart en loopt in totaal 1,5 jaar. Het initiatief ligt bij LTO (HK is 
contactpersoon). Als onderdeel van het project komt er een platform voor alle 
gebiedspartijen. Mogelijk kunnen wij hier ook onze resultaten inbrengen. 

- In het NWP staat beschreven dat het Rijk intensieve samenwerking met het 
bedrijfsleven wil. Dit wordt gedaan d.m.v. het sluiten van waterakkoorden. LTO 
bereidt zich hierop voor door per regio speerpunten te bepalen.  

- LTO is bezig met een Deltaplan Agrarisch Water. Mogelijk worden hieraan 
gebiedsgerichte innovatie programma’s gekoppeld.  

b. Is er nog iets anders waarmee we rekeningen zouden moeten houden om uw belangen in 
het project goed vertegenwoordigd te laten zijn? 
- HK benadrukt dat het van belang is om “de mensen in hun waarde te benaderen”. 

Ieder heeft namelijk zijn eigen expertise. En het is niet handig als wetenschappers 
hun visie. 

- Verder vraag HK zich af wat er na het project gedaan wordt. Is er dan, vanuit WRD, 
nog extra budget beschikbaar voor de verankering van de projectresultaten in de 
praktijk? Dit is volgens HK van belang voor de betrokkenheid van stakeholders. 

 
7. Verwachtingen van het project (als mogelijk gebruiken voor publicatie) 
a. Hoe zou u betrokken willen worden bij het project? 
Via de stakeholdergroep. 
b. Gaat u ermee akkoord als (een deel van) het antwoord op vraag 6a wordt meegenomen 

in een publicatie in een tijdschrift voor waterbeheerders (zoals H2O)? 
HK gaat ermee akkoord als een deel van de antwoorden gebruikt wordt in een publicatie in 
een tijdschrift voor waterbeheerders (zoals H2O), mits de publicatie in concept ter 
goedkeuring aan hem toegestuurd wordt. 
 
 





 

 
1202530-000-BGS-0012, april 2012, definitief 
 

 
Sturen op Basisafvoer 
 

C-1  

C Verslag bijeenkomst Hollandse Graven 

Datum verslag 
13 oktober 2011 

Project 
1202530-000 

Opgemaakt door 
Marijn Kuijper 

 

 
Datum bespreking 
27 september 2011 

 
Aantal pagina's 
130 

 

Vergadering 
Sturen op Basisafvoer: bijeenkomst Hollandsche Graven 
Locatie: RWZI Ootmarsum, Wiemselweg, 7637 PG Oud Ootmarsum 
 
Aanwezig 
Bas Worm, Jiska Waaijenberg, Hille Kraak, Sylvie Meijer, Karel Hesselink, Jan Smelt, 
Bert Ribberink, Dimmie Hendriks, Marijn Kuijper 
Afwezig 
Thomas de Meij, Rob van Dongen, Sonja Kooiman 
 
 
 
Programma 
 
9:30 – 10:00 Ontvangst koffie/thee bij RWZI Ootmarsum.   

10:00 – 10:10 Welkom en toelichting programma  Deltares (Marijn) 

10:10 – 10:30 Kennismaking i.v.m. lokale stakeholders. Deltares (Saskia) 

10:30 – 12:30 Fietstocht door het gebied. o.l.v. Waterschap Regge 
& Dinkel (Bas) 

12:30 –13:30 Lunchpauze in zuiveringslocatie Ootmarsum 
+ presentie meetresultaten. 

 
Waterschap (Jiska) 
 

13:30 – 14:30 Carrousel: toelichting modelresultaten a.h.v. posters 
(in 2 groepen). 

Deltares (Marijn & 
Dimmie) 
 

14:30 – 15:30 

Plenaire werksessie: welke maatregelen, hoe en 
waar? 
 
Resultaat: gezamenlijke beschouwing en 
aanbevelingen over sturingsmogelijkheden 
Hollandse Graven.  
 

Deltares (Marijn, Dimmie 
& Saskia) 
 

15:30 – 16:00 Afsluiting bijeenkomst.  Allen 

Voor presentaties, zie http://public.deltares.nl/display/KRWGR/Sturen+op+Basisafvoer 
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Discussie tijdens presentatie meetresultaten 
Karel: Denk ook aan landgebruik. Hoe meer verdamping, hoe meer verdroging. Dit is een 
economisch aspect: want gewassen die meer produceren, verdampen ook meer. Dit werd in 
Zwolle tijdens de KBG goed opgemerkt. Bas beaamt dit. 
Karel: Landbouw werkt dubbelop: zowel versterkte afwatering als versterkte verdamping. 
Karel, n.a.v. de duurlijn en de 1/00 Q: waterlopen worden ontworpen op hoge afvoer (2Q), 
terwijl dit bijna nooit voorkomt. Is het niet wenselijk om het beekprofiel anders (kleiner) te 
dimensioneren? Tot het huidige ontwerp is men gekomen toen er veel overlast was (jaren ’70 
en ’80), terwijl nu ook watertekort belangrijk is. 
Bert: agrarische productie blijft beter op peil bij het huidige peilbeheer. Als een verandering 
zowel voor natuur als landbouw goed is, oké… 
Karel: maar jullie hebben toch ook belang bij een hogere basisafvoer? Bert: ja, maar met die 
pieken kunnen wij niet uit de voeten. Bas: deze discussie wordt vaker gevoerd, straks praten 
we hierover verder. 
Dimmie: Waarom 1/100Q als maat? Bas: de 1/100Q is mn. van belang voor de ecologie en 
de KWR-richtlijnen. Statistische waarde. 
 
Discussie na carrousel modelresultaten 
Jan: Welke watergangen watervoerend houden? Wees hierin zeer selectief. Marijn: Wie gaat 
hierover?  
Bas: misschien moeten we constateren dat de doelen te hoog gesteld zijn en moeten we 
bijvoorbeeld van een R4 een R3 waterloop maken… 
Karel: Waarom stellen we de stroomsnelheid/stromingscondities bij 1/100Q? Waarom niet bij 
1/10Q? Bas: dit is de praktijk bij het waterschap. Ik vind het wel erg link om deze 
grenswaarde (1/100Q) los te laten.  
Karel: ruikverkaveling aanpassen. Bas: Ja, je zou eigenlijk met een moderne blik het hele 
systeem /stroomgebied opnieuw moeten ontwerpen. Jan: Maatwerk per locatie? 
Karel: we hebben last van de watergangen, deze zijn niet goed gedimensioneerd. Iedereen 
heeft hier last van. 
Bert: Het onderhouden van de waterlopen is belangrijk. Het water moet weg kunnen. Bij de 
waterlopen met de nieuwe profielen en meer flora en fauna schort het hier vaak aan. Je moet 
de waterlopen benedenstrooms goed schoonhouden, zodat het water niet opstuwt 
bovenstrooms en overstromingen veroorzaakt. Hille: Er zijn hiaten in het maaiprogramma. 
Hierover gesproken met Rijn en IJssel. In dit gesprek zijn we ertoe gekomen dat er ook op 
andere manieren gemaaid kan worden. Misschien iets minder kostenefficiënt, maar je kunt 
dan wel het systeem op orde houden. 
Bert: door convenant met de Duitsers is het niet mogelijk om het water het Hollandse Graven 
gebied in te leiden. Als je dit wel zou doen en het water via de het Hollandse Graven gebied 
te leiden, raak je teveel water kwijt naar het grondwater en verdamping. Karel/Marijn: Het is 
ook zo dat je dit water graag door de Dinkel wil leiden. Als je het naar de Hollandse Graven 
stuurt, heb je in de Dinkel te weinig. Je moet dus een keuze maken voor het Dinkel-
stroomgebied of het Hollandse Graven stroomgebied. 
Karel: niet de Hollandse Graven krijgt de KRW doelstelling, maar de Wiemselbeek. [Hierover 
blijkt nog onduidelijkheid te zijn. Er is voorgesteld om de Wiemselbeek de doelstelling te 
geven, maar dit is nog niet vastgelegd en de daadwerkelijke aanpassing zal afhangen van het 
budget dat voor de EHS beschikbaar komt/blijft.] 
Jan:  Ootmarsum moet tijdens piekbuien zo snel mogelijk van het water af. Liefst zou je dit 
water net onder Ootmarsum tijdelijk bergen om de landbouwgronden de pieken te besparen, 
en het vertraagd af te voeren. 
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Bert: belangrijkste is duidelijkheid over wat je kan verwachten. Betere / duidelijkere keuzes 
maken voor bepaalde gebieden waar je natte perioden kan verwachten en andere gebieden 
droog laten voor de landbouw. 
Bas/Marijn: alleen het profiel veranderen is niet genoeg. Ook basisafvoer versterken. Karel: 
Q=VxA; je kan wat aan de A doen (ander profiel), maar dit is niet genoeg, dus je moet ook 
wat aan de Q doen: maatregelen in het stroomgebied nemen om de V omhoog te krijgen (dus 
basisafvoer versterken). 
Marijn: berging van oppervlakkige afvoer met “morfo-management” / “bergen aan de bron”?? 
Jan: volgens mij is dit gebied daar te steil voor… In andere vlakkere gebieden kan dit wellicht 
een goede optie zijn. 
Jan: wat kan je doen in het Dinkel-stroomgebied, meer stroomopwaarts? Zijn hier 
sturingsmogelijkheden zodat je vanuit de Dinkel meer water de Hollandse Graven in kan 
leiden? Anderen: op die manier verplaats je eigenlijk het probleem / de vraag. We kijken nu 
wat je in het stroomgebied van de Hollandse Graven kan doen. 
Bas: een gecombineerd effect van maatregelen? Saskia: welke combinatie? Dat moet in 
samenspraak worden bekeken.  
Silvie: Wat levert het verminderen van verdamping op? Bas: Bos van landgoed Singraven 
kappen? Hahaha. Serieus: je kan bijvoorbeeld verlofen in het gebied van de Springendalse 
Beek. Karel: Je kunt van boeren niet vragen om minder te verdampen, dit levert veel 
economische schade op. 
Karel: beregenen is een heel directe knop waaraan je kan draaien. Goede optie, maar 
natuurlijk wel nadelig effect voor de boeren. Wellicht is waterbergen / water vasthouden op 
bedrijfsniveau mogelijk? Hille: landbouw op peil (waterschappen en provincie) is ook een leuk 
voorbeeld, heel bedrijfsgericht. Ondernemers worden geconfronteerd met de maatregelen, 
gevolgen en mogelijkheden. Er is een “matrix” (Bas heeft deze) met opties die voor de 
verschillende bedrijven, interessant. Marijn: maar dit is wel op een andere schaal, je kijkt 
alleen naar een specifieke locatie. In SoB kijken we natuurlijk juist gebiedsbreed. 
Marijn: hoe kijken jullie (Bert en Hille) tegen verhoging van de grondwaterstand aan? Bert: Ik 
zit niet op te wachten op vernatting….ik heb mijn drainage niet voor niets aangelegd… Karel: 
je kunt het ook zien als minder verdroging, in plaats van vernatting. Bas: je moet toch een 
andere inrichting van je ontwatering krijgen. 
Saskia: Wat kun je behalen met de grote winningen? Silvie: het lastige is dat dit het hele jaar 
door nodig is… (verder geen discussie, er zijn geen grote winningen in het stroomgebied van 
de Hollandse Graven). 
Bas: Er is nog weinig bekend over wat normopvulling in natte perioden oplevert in droge 
perioden. Dit is interessant om verder te onderzoeken. En maak afspraken over welk risico je 
accepteert. Je ontvangt vergoeding voor het feit dat er een risico is dat het land 1x in de 
zoveel jaar inundeert (blauwe dienst). Bijvoorbeeld de “Dinkeldalregeling”. 
Duidelijkheid: wat kun je verwachten? Ook voor de landgebruiker: pas de specifieke keuzes 
in je landgebruik (landbouw) dan ook aan de door de locatie. Karel: maar tot nu toe was er de 
stelling dat er altijd maïs verbouwd is in het Dinkeldal, dat dit moeten blijven kunnen. Hille: het 
is regionaal heel verschillend hoe dit ligt, al wil je het ook niet in hokjes per gebied indelen. 
Bert: zorg dat je dit binnen de EHS doet. Karel: tot nu toe is dit wel best lastig gebleken, 
omdat het toch grotendeels op vrijwillige basis is. 
 
Aanbevelingen voor het gebied 
Marijn: deze bijeenkomst is de laatste uit een serie bijeenkomsten met de stakeholdergroep 
in dit project. We sluiten de bijeenkomst daarom af met aanbevelingen voor het vervolg. Wie 
kan wat doen? Iedereen wordt gevraag bij de aanbeveling ook aan te geven voor wie de 
aanbeveling bedoeld is. 
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Aanbeveling Aan wie? 
Keuzes maken: welke watergang willen we echt 
watervoerend houden. 

Waterschap en EU 

Stel realistischere normen;  kijk bijvoorbeeld ook 
naar de gewenste stroomsnelheid bij 1/10Q. Dit 
levert wellicht realistischere maatregelen op. Wat is 
bijvoorbeeld het bepalende regime van een beek?  

Onderzoeksinstellingen (is 
aanpassing normen aan te bevelen?) 
Waterschap en Rijk (indien ja, dan 
norm aanpassen) 

Aanpassen beekprofiel. Watersysteem op een 
‘moderne’ manier ontwerpen.  Q  =  V  x  A 
V (stroomsnelheid) wil je voldoende groot 
houden/krijgen 
Q (debiet) kan je op sturen door maatregelen in het 
stroomgebied te nemen 
A (beekprofiel) kan je ook aanpassen  

Onderzoeksinstellingen 

Voor de bestuurder: geef duidelijkheid over wat 
men kan verwachten. Maak keuzes, realiseer deze 
en wees duidelijk naar de landgebruiker. Maak 
afspraken over welk risico je waar accepteert.  
Voor de landgebruiker: pas de specifieke keuzes in 
je landgebruik (landbouw) dan ook aan, aan de 
locale omstandigheden. Geen aardappelen en maïs 
in het beekdal bijvoorbeeld, omdat daar hoog water 
wordt getolereerd. 

Provincie, Gemeente, Waterschap 
 
 
 
Landgebruiker 

Pas het maaibeheer aan door op strategische 
punten te maaien; er zijn plaatsten waar nu vaak 
wateroverlast optreedt doordat de waterloop niet 
schoon wordt gehouden. 

Waterschap 

Ga na waar waterberging het beste kan worden 
toegepast: aan de bron of juist in vlakkere 
gebieden? 

Onderzoeksinstellingen 

Ga na of wateraanvoer vanuit de Dinkel een 
oplossing kan zijn. 

Waterschap, onderzoeksinstellingen 

Onderzoek het effect van het combineren van 
maatregelen om de Q (basisafvoer) én de A (vorm 
van de beekdoorsnede) aan te pakken. 

Onderzoeksinstellingen 

Begin bij de EHS-gebieden. Kies deze gebieden 
voor waterberging door grondwateraanvulling te 
vergroten en de verdamping te verminderen 
(praktisch: naaldbos vervangen door loofbos). 

Waterschap (grondwateraanvulling) 
en terreinbeheerders & 
onderzoeksinstellingen  

Onderzoek wat de effecten zijn van andere 
gewassen en een korter groeiseizoen in de 
landbouw. 

Onderzoeksinstellingen 

Water vasthouden op bedrijfsniveau: resultaten van 
project ‘Landbouw op Peil’ bekijken. 

Waterschap en landbouwsector 

Onderzoek wat normopvulling in natte perioden kan 
opleveren in droge perioden. 

Onderzoeksinstellingen 
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Wat neem je mee / wat hoop je van het vervolg? 
Jan: ik neem dit voor kennisgeving aan, maar ik denk dat voor onze gemeente dit niet zo heel 
belangrijk is. Onze problemen liggen meer op het gebied van wateroverlast tijdens piekbuien. 
Karel: ik hoop dat het besef steeds breder wordt dat je niet kan zonder het versterken van je 
beken (basisafvoer) en het natuurlijke dal (liever nog heel stroomgebied) zelf. Zonder deze 
aspecten heb je eigenlijk geen natuurlijke beek. Belangrijk dat dit landt bij de Provincie! Jan: 
worden deze aspecten met de KRW niet aangepakt? Karel: nee, dit is vernauwd tot 
vistrappen en strookjes langs de beek. 
Silvie: ik mis klimaatverandering, wat gebeurt er dan. Marijn/Dimmie: we hebben dit nu 
bewust even achterwegen gelaten omdat 2003 al minstens zo extreem als W+ 2050. In 
eerdere fases van dit project hebben we hier wel naar gekeken. 
Bert: duidelijkheid is voor ons boeren heel belangrijk. Er is weerstand tegen natuur. Het is 
voor ons belangrijk dat de maatregelen duidelijk zijn en netjes worden uitgevoerd, en goed 
erover wordt gecommuniceerd. Dit is voor de agrariërs al een stuk prettiger. 
Hille: het is een complex gebied met vele elementen. De lijst met aanbevelingen wordt van 
alle verschillende hoeken ingevlogen. Gevaar is: kan je dit concreet maken? Waterschap: 
hoe gaan jullie dit doen? Ik wil hier graag over door praten. Daarnaast: wat je kunt doen is erg 
gebiedsafhankelijk. Je moet echt met gebiedsmaatregelen komen. Het kan helpen om ook 
economische perspectieven naar voren te brengen. Dit verhoogt het draagvlak voor 
maatregelen, maar dan nog zal niet iedereen willen meewerken. Ik adviseer om ook met een 
schuin oog naar Landbouw op Peil te kijken. Dit speelt weliswaar op een ander schaalniveau 
(bedrijfsniveau) maar hierin zoeken we wel juist naar economische perspectieven voor 
maatregelen. 
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D Bijeenkomsten klankbordgroep 

D.1 Eerste bijeenkomst Klankbordgroep Sturen op Basisafvoer 
Datum: maandag 11 april 2011, 13:00 – 16:00 uur 
Locatie: Zwolle, Regardz Nieuwe, Buitensociëteit Zwolle, Stationsplein 1. 
 

12:45 – 13:00 Ontvangst koffie/thee  

13:00 – 13:05 Welkom Bas Worm - WRD 

13:05 – 13:30 Kennismaking a.h.v. associatiekaarten Saskia Hommes – 
Deltares 

13:30 – 13:50 Inleiding over project “Sturen op Basisafvoer” Dimmie Hendriks – 
Deltares 

13:50 – 14:00 Toelichting parallelle sessies Saskia Hommes – 
Deltares 

14:00 – 15:00 Parallelle sessies  

Sessie A: Technisch inhoudelijk Sessie B: Implementatie van maatregelen 

Een kijkje in het 
gebied:  
resultaten analyse 
metingen 
basisafvoer  

Waterschap Regge 
en Dinkel (Rob van 
Dongen) 

Herziening 
beregeningsbeleid 

Waterschap Regge en 
Dinkel (Bas Worm) 

Een kijkje in het 
gebied: 
berekeningen 
grondwatermodel 

Deltares (Dimmie 
Hendriks) Waterconservering 

Waterschap de 
Dommel (Michelle 
Berg) 

Discussie o.l.v. Dimmie Hendriks:  
 Welke maatregelen kunnen welk effect 

op de basisafvoer hebben?  
 Kunt u voorbeelden geven uit uw eigen 

gebied? 
 Definitie en bepalen basisafvoer? 

Discussie o.l.v. Saskia Hommes:  
 Welke maatregelen zijn op welke manier 

te implementeren?  
 Kunt voorbeelden geven uit uw eigen 

gebied? 

15:00 – 15:30 Koffiepauze  

15:30 – 16:00 Ronde langs deelnemers: Wat neem je mee 
terug naar je eigen organisatie en gebied?  

Saskia Hommes - 
Deltares 

Voor presentaties, zie http://public.deltares.nl/display/KRWGR/Sturen+op+Basisafvoer 
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 Sessie A technische maatregelen 
Datum: 11/04/2011 
Verslaglegging: Dimmie Hendriks 
 
Aanwezig: Cornee de Leeuw, Corine Geujen, Thomas de Meij, Chris van Rens, Rob van 
Dongen, Gert van Houten, Dimmie Hendriks. 
 
Is de basisafvoer-situatie echt veranderd?  
 Welke historische data is beschikbaar? 

o Zijn er watermolens in het gebied en zo ja, op welke afvoer zijn deze 
gedimensioneerd? 

o Thomas: in waterlopen in Overijssel werden boten in de zomer vroeger 
stapsgewijs getransporteerd m.b.v. verplaatsbare stuwen om voldoende diepgang 
te creëren steeds verder stroomafwaarts. 

o Zijn er andere data / anekdotes van voor de jaren ‘60? 
 
Definitie en bepaling basisafvoer 
Het is hierbij van belang dat je de juiste parameter kiest voor het probleem dat je wilt 
begrijpen / aanpakken:  
 voor aquatische ecologie is het belangrijk om naar stroomsnelheid en droogval te kijken.  
 Voor de landbouw (beregening) is het van belang om naar watervoerendheid te kijken 

i.r.t. het beregeningsverbod. 
 Het is waarschijnlijk goed om zowel het aantal dagen droogval (stilstaand water) en 

een maat voor de basisafvoer mee te nemen (bv. 1/100Q). 
 
Herverdeling oppervlaktewater  
Chris: je moet vaak keuzes maken, vaak gaat dat pragmatisch: wie het meeste aan de bel 
trekt krijgt meer oppervlaktewater. Bij ons (Aa&Maas) zijn dit de boeren. Gert: Bij Rijn&IJssel 
speelt dit ook, maar hier zijn het juist de natuurbeheerders die het hardste roepen en het 
meeset water krijgen bij de herverdeling. 
 
Effect landbouw 
Jan Leunk: effect landbouw is breder dan alleen drainage en beregening. Versterking van de 
verdamping zorgt ook voor een sterke vermindering van de grondwateraanvulling. 
Herverkaveling, structuur zijn ook van belang. 
 
Drainage-afstand en waterconservering 
 Vergroten drainage-afstand heeft waarschijnlijk sterk effect  vernatting gebied.  
 Corine: Natuurmonumenten past dit heel vaak toe in natuurgebieden om te vernatten. 
 Opvallend is dat er binnen de groep twee ideeën leven over vernatten van terrestrisch 

gebied (waterconservering) en versterken van basisafvoer: sommigen zijn van mening 
dat dit elkaar tegenwerkt (oa. Gert), anderen denken dat dit elkaar juist versterkt (oa. 
Corine en Dimmie). Het zal belangrijk zijn dit inzichtelijk te maken!! 

 
Beekprofiel 
 Ecologisch knutselen aan beken doe je alleen in beekdalen waar voldoende water is. 
 Beekprofiel heeft weinig effect op het verbeteren van de basisafvoer. 

 
Inlaat RWZI-water 
 Ook in andere gebieden is RWZI-water een bron van (basis)afvoer, echter RWZI water 

wordt van oudsher vrij ver stroomafwaarts geloosd. Daarom is er vaak niet de 
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mogelijkheid om RWZI-water bij te laten dragen in de watervoerendheid van bovenlopen 
van beken.  

 Thomas: is het mogelijk de kwaliteit van het RWZI-water geschikt te maken voor 
natuurdoelen? En kan dit tegen een redelijke prijs? Anders is het waarschijnlijk niet 
haalbaar. 

 
Andere factoren voor in modelberekeningen /  gevoeligheidsanalyse: 
 Ander type vegetatie natuur: bv naaldbos naar loofbos (minder verdamping) 
 Ander type landbouwgewas (minder verdamping)  
 Verhogen bodems waterlopen  wat is effect?? 
 Effect lobstuwtjes (zie ook praatje van Michelle Berg) 
 Effect peilgestuurde drainage; Rob: een groot deel van het R&D beheergebied heeft te 

steile hellingen om dit te kunne doen. 
 Corine: in plaats van alles met het model door te rekenen is het ook waardevol om een 

conceptueel model van bepaalde ingrepen te maken. Dit is ook waardevol in het 
bewustwordingsproces. 

 
Tips referentiestudies: 
 Klimaatstudie Aa en Maas (Chris van Rens) 
 Thomas: er is een studie gedaan naar effecten van andere landbouwgewassen op 

verdamping /grondwateraanvulling. 
 Thomas: studie naar effect van lobstuwtjes in Noord-Brabant. 

 
Overig 
 Chris: bewustwording is van groot belang als je maatregelen wilt doorvoeren. Belangrijker 

vaak dan een complete technische onderbouwing. 
 Corine: conceptuele modellen kunnen ook bijdragen aan het bewustwordingsproces. 

 
Waarover zou je bij de volgende SoB KBG-bijeenkomst meer willen horen? 
 Gert: wat zijn de effecten van ingrepen op basisafvoer én grondwater (gaat 

waterconservering wel of niet samen met versterken van basisafvoer?). Ik ben ook 
geïnteresseerd in de modeltechnische achtergronden van de analyses. 

 Thomas: mijn stelling is dat conserveren van water in het landbouwgebied na de periode 
van landbewerking (mei/juni) geen zin meer heeft voor het versterken van basisafvoer. Ik 
zou het interessant vinden om meer te horen over het voorbeeld in Brabant 
(onderzoeksrapport beschikbaar?). 

 Cornee: Ik ben benieuwd naar verschillen in basisafvoer tussen verschillende typen 
gebieden. 

 Chris: Wat is het effect van boerenstuwtjes? Is hiermee winst te behalen? 
 Corine: Interactie tussen beekbbodemophoging en basisafvoer. Dit kan ook meer 

conceptueel en/of aan de hand van voorbeelden uit andere gebieden. 
 Een deel van deze punten kunnen we meenemen in de analyses binnen het project. Voor 

andere onderwerpen kunnen we sprekers uit andere gebieden uitnodigen. 
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Sessie B Implementatie van maatregelen 
Datum: 11/04/2011 
Verslaglegging: Saskia Hommes 
 
Aanwezig: Karel Hesselink, Hille Kraak, Jan Leunk, Sylvie Meijer, Michelle Berg, Bas Worm, 
Matthijs van den Brink, Tom Grobbe, Johan Elshof, Saskia Hommes 
 
 
Presentatie Bas Worm (waterschap Regge en Dinkel): herziening beregeningsbeleid 

- Hille Kraak legt uit dat het gaat om een “vertrouwenskwestie” van de landbouwsector 
t.o.v. het waterschap. Niet het land op kunnen wordt gezien als een groter probleem 
dan droogteschade. 

- Jan Leunk merkt op dat “beregenen emotie is”. Bij een beregeningsverbod neem je 
iemand zijn instrumenten af.  

- Op het moment van droogte moet je geen beregeningsverbod op gaan stellen, dit kun 
je wel doen vanuit een natte situatie. Dus beleid bepalen tijdens de natte situatie. 

 
 
Presentatie Michelle Berg (waterschap de Dommel): waterconservering 

- Johan Elshof: mogelijke maatregelen tegen verdroging 
o Waterconservering; water vasthouden in droge periodes, maatregelen nemen 

in detail watersysteem. 
o Hergebruik effluent  
o Beregening; minder regels, eerder beregenen, efficiënter/zuiniger beregenen 

(bv. a.h.v. satelliet beelden) 
- LOP-stuwen: Landbouw Ontwikkelings Plan ingesteld in de jaren ’90. Agrarische 

sector dacht actief mee over waterconservering. Drijfveer: combinatie LOP-stuw, 
eigen verantwoordelijkheid van de agrariër, en herziening beregeningsbeleid. 

- In een interreg-project is het effect van LOP-stuwen op de grondwaterstand 
onderzocht. Hieruit blijkt dat er geen bewijs is voor een (positief) effect van deze 
stuwen op de grondwaterstand. 

- Matthijs van de Brink geeft aan dat het effect van LOP-stuwen op de basisafvoer zelfs 
negatief is. Op zich is het een goede maatregel, maar niet voor het behalen van 
KRW-doelen. 

- Karel Hesselink: maatregelen voor basisafvoer staan haaks op anti-
verdrogingsmaatregelen. 
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Plenaire afsluiting 
Wat neem je mee terug naar je eigen organisatie en gebied? 
Datum: 11/04/2011 
Kaartjes ingevuld door deelnemers klankbordgroep. 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 Relevantie watervoerendheid i.r.t. ecologie t.o.v. stroomsnelheden – checken 
ecologen watervoerendheid belangrijke plek geven? 

 Koppeling resultaten deze studie met eigen klimaatstudie. 
 Wateraanvoer goede mogelijkheid? Afwegen t.o.v. landbouw. 
 Effecten conservering bovenstrooms helderder krijgen – systeemaanpak beekherstel 

waar mogelijk. 

 Welke maatregelen dragen bij aan verhoging glg / basisafvoer 
Eerst goed uitzoeken – daarna keuzes. 

 Interactie belangrijk tussen beken en verdroging. Ze hebben relatie met elkaar – 
hoeveel groter kun je basisafvoer bekijken 

 Beregening 
 Beekbodemverhoging 
 Alternatieven van waterwinning – gebruiken winteroverschot zodat systeem anders 

kunt inrichten (minder diepe sloten). 
 Wij willen zoveel mogelijk water vasthouden en tot bepaalde hoogte omvormen van 

bos, maar omgeving grote invloed. 
 Samenvatting van studies! Brabant, Rijn en IJssel. 

 Niet blind staren op GGOR/verdroging (opvw component), ook droogval/basisafvoer 
meenemen in projecten  

Afweging van functies. 

 Intervisie 
 Controle/sturing 
 Beheersing 
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 Kunnen ook naar andere maatregelen kijken? 
 Peilgestuurde drainage 
 Ophogen bodems beken 
 Andere vegetatie 
 Lobstuwen – verharding? 

 Tegengaan terrestrische verdroging (waterconservering) en verbeteren basisafvoer 
gaan samen; of toch niet? 

 Gebruik voor analyses een combi 1/100Q (oid) en dagen niet-watervoerend 

 Nog steeds de vraag welke maatregelen nu echt effect op de basisafvoer hebben? 
 Nodig om te weten voor welk doel je iets doet. 

 Minder droogte schade landbouw 
 Verhoging basisafvoer – KRW doelstelling. 

Ook in Brabant is dit nog een probleem. 

 Sturen op basis afvoer en verdrogingsbestrijding – het is een bestuurlijk probleem en 
er is geen echte technische oplossing. 

 Dus: formuleer maatregel – beschrijf het effect. 

 Werking LOP-stuwtjes/peilgestuurde drainage is eigenlijk onbekend! (toepassing op 
grote schaal vooral door verwachting bij boeren (bewustzijn). 

 Surface run-off? Hoe groot? Hoe te beïnvloeden? 
 Vallei en Eem al druk gerekend aan effectieve maatregelen – kennis van nemen! 
 In voorbeeldgebieden: 

 Effect van een type maatregel, maar aangezien een maatregel specifiek is gaat het 
vooral ook om het effect van een totaalpakket aan maatregelen. 

 Basisafvoer met name door sterk toegenomen verdamping? (+100 mm in de 
afgelopen decennia door langer groeiseizoen. 

Resultaat bewustzijn – hogere basisafvoer. 

Nederland aan het infuus 

Niet opnieuw het wiel uitvinden! Hoger bewustzijn zorgt voor mogelijkheid maatregelen voor hogere basisafvoer? 
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D.2 Tweede bijeenkomst Klankbordgroep Sturen op Basisafvoer 
Datum: donderdag 2 februari 2012, 9:30 – 13:00 uur 
Locatie: Zwolle, Provincie Overijssel. 
 
Programma 
9:30 – 9:45 uur Ontvangst  
9:45 – 10:30uur Projectresultaten "Sturen op Basisafvoer" 

en vragen/discussie 
Marijn Kuijper 

10:30 – 10:45 uur Pauze koffie / thee  
10:45 – 11:30 uur Discussie aan de hand van stellingen Rob van Dongen,  

Bas Worm  
en Karel Hesselink 

11:30 – 12:45 uur Vooruitblik met de ecosysteemdiensten 
aanpak 

Jos Brils 

12:45 – 13:00 uur Afsluiting Saskia Hommes en 
Marijn Kuijper 

 
Presentaties en discussie 
Voor projectresultaten, discussie aan de hand van stellingen en presentatie 
ecosysteemdiensten: zie http://publicwiki.deltares.nl/display/KRWGR/Sturen+op+Basisafvoer 
 
Verslag brainstorm ecosysteemdiensten 
Brainstorm aan de hand van de vier kritische succesfactoren: hoe kansrijk is de 
ecosysteemdiensten aanpak voor Hollandse Graven? 
 
1. Is er een duidelijke stakeholder met een duidelijk, urgent probleem die het proces in 
beweging kan brengen? 
 Er is behoefte aan drinkwaterwinning in dit gebied (5- 7 miljoen kuub): Dit gebied is een 

van de zoeklocaties voor Vitens. Probleem is waterkwantiteit. De Provincie is 
verantwoordelijk voor de vergunde drinkwatercapaciteit (urgent probleem). 

 Waterschap: verantwoordelijk voor KRW-doelen (hoe urgent? Waterschap investeert hier 
fors in). 

 Natuurmonumenten: wij hebben een versnipperd natuurgebied. 
 Landbouw: er is bij de landbouw geen intrinsieke prikkel voor verandering, wel is er 

bereidheid mee te bewegen (maatwerk nodig). 
 Is er sprake van één duidelijke probleemeigenaar? Nee, hier zal waarschijnlijk de 

‘Hollandse poldermethodiek’ (het “Overijssels model”) beter werken dan de 1-
stakeholder-benadering uit New York.  

 Partijen gunnen elkaar ook het leiderschap niet altijd. 
 Wat is het verdienmodel van de waterwinning? Inzicht hierin zou doorslaggevend kunnen 

zijn. 
 Het is nodig de ecosysteemdiensten beter inzichtelijk te maken en hiermee het bewustzijn 

te vergroten door inzichtelijk te maken wat ieder kan verdienen aan voldoende (en 
schoon) water.  

 Ook is het belangrijk dat er aan een oplossing wordt gewerkt waar men trots op kan zijn. 
 Uit voorgaande onderzoeken / economische analyses is gebleken dat een duurzaam 

werkend (agrarisch) bedrijf economisch beter draait dan conventionele bedrijven. 
 
Wie gaat de kar trekken? Gezamenlijk! = “Overijssels model”.  
Veel partijen willen iets, maar wat is er nodig om de situatie in beweging te brengen? 
Kan en wil de provincie dat, of kunnen meerder partijen het proces aanjagen? Het verdient 
aanbeveling hier meer duidelijkheid over te krijgen. 
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2. Is er sprake van ondernemerschapszin?  
a) buiten de eigen comfortzone willen gaan; b) samen leren om samen te manager: zaken 
doen met elkaar, boven eigen belangen uitstijgen; c) ecosysteem zien als iets waar je je 
voordeel mee doet – goed milieu levert goed water; d) buiten gebaande paden willen/kunnen 
denken.  
 Bestuurders moeten ook willen; durven bestuurders wel buiten hun comfortzone te 

treden? In het huidige economische klimaat worden veel initiatieven juist afgebroken: 
stopzetten gebiedsprocessen en herijking EHS zorgen voor onzekerheid  rem op 
integraliteit? In de Gelderse Vallei (aanpak landgoederen) zien we voorbeelden waar 
bestuurders juist wel buiten hun comfortzone treden. 

 Om de EHS te realiseren, moeten combinaties gemaakt worden. 
 Bezuinigingen en herijking maken dat initiatieven net niet afgerond worden. Zonder 

combinatie van inzetten / initiatieven kunnen de natuurorganisaties in Ottershagen niets 
bereiken. We hebben andere partijen nodig.  

 We zoeken nu wel naar een vorm van beheer die investeringen rechtvaardigt. Daarbij 
wordt ook gekeken naar minder hoogwaardige natuur en minder intensieve 
landbouwgewassen, bijvoorbeeld grasland. 

 
We moeten met elkaar zaken doen om de doelen in het gebied te bereiken. Door 
onzekerheid gebeurt het momenteel nog niet. 
 
3. Is er sprake van heldere doelen waar iedereen zich aan vasthoudt? 
 Per functie zijn de doelen wel duidelijk, maar deze zijn niet altijd gemakkelijk aan elkaar 

uit te leggen. Het doel voor natuur bijvoorbeeld is niet het halen van de KRW-norm, maar 
een mooie, natuurlijke beek met voldoende stroomsnelheid, waterkwaliteit, morfologie, 
etc. voor flora en fauna. 

 Alleen met heldere doelen (per functie) die je aan elkaar kunt uitleggen, is het mogelijk 
met elkaar zaken te doen. 

 
4. Is er faciliterend leiderschap aanwezig? 
 Het gaat hierbij om een persoon die kan motiveren, overtuigen, grenzen slechten, 

verbinden en buiten de box denken. Dit laatste punt is in de bijeenkomst niet verder 
besproken. 
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