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Sturen op Basisafvoer

Een analyse van de zomerafvoeren in het beheergebied 
van waterschap Regge en Dinkel, en hoe daar in de 
toekomst mee om te gaan
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Basisafvoer is één van de 
belangrijkste voorwaarden voor 
goede ecologische kwaliteit.

Waterschap investeert fors in KRW

Droogval waterlopen doet effect   
inrichtingsmaatregelen teniet 

Watertekort voor landbouw en 
natuurbeheer 2003, 2006, 2008, 
2010,….

Droogval van beken
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Effecten op beregening uit 
oppervlakte water

Droogval van beken

Effecten op waternatuur
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Droogval van beken
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Conclusie 1

(Her) meandering en verkleining van het beekprofiel kunnen de 
stroomsnelheid verhogen, maar voorkomen droogval niet
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… drainage landbouwgrond

….. over-gedimensioneerde waterlopen

Diverse oorzaken lage stroomsnelheid in de zomer….
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… veranderd landgebruik…. …toegenomen onttrekkingen…

…klimaatverandering…..

…keuzes in de waterverdeling

aquacombi.nl

Diverse oorzaken lage stroomsnelheid in de zomer….
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Projectteam
- Waterschap R&D     
- Deltares               
- Provincie

Klankbordgroep 
- Stakeholdersgroep                          
- Waterbeheerders zandgebieden                       
- Natuurmonumenten                                             
- ZLTO                                                
- STOWA
- …

Stakeholdersgroep
- Projectteam                             
- Vitens
- Landschap Overijssel            
- LTO-Noord

Sturen op Basisafvoer
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Sturen op Basisafvoer

april 2011
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Basisafvoer

Gemiddelde zomerafvoer = gemiddeld over juni t/m augustus

Basisafvoer = 1/00Q = ontwerpparameter waterschap

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

Ofwel 95% (= 347 dagen) per jaar overschreden
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1/100 Q

Afvoer die 347 dagen wordt overschreden

1/100Q = 0,023 m3/s
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Duidelijke verschillen tussen 2005 (gemiddeld) en 2003 (zeer droog)

Grondwateraanvulling droog jaar 2003 
74 mm (32%) lager

dan in het gemiddelde jaar 2005

Jaarafvoer 2003
24% lager

dan in het gemiddelde jaar 2005

Beregening in zomer 2003 (12 mm / kwartaal)
bijna 2 maal zo groot

als in de zomer van het gemiddelde jaar 2005 (7 mm / kwartaal)
en meer dan de grote onttrekkingen samen (5.8 mm / kwartaal)

Gebiedsbrede analyse

deltamagazine.nl
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Duidelijke verschillen tussen gebieden

Bron: WRD

Gebiedsbrede analyse
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Springendalse
beek: 

Bronbeek

Bron: WRD

Gebiedsbrede analyse
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Markgraven

(effluent Tubbergen)

Spikkersbeek
(geen effluent)

Gammelkerbeek
(effluent Oldenzaal)

Bron: WRD

Gebiedsbrede analyse
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Hammerflier

Hoogelaarsleiding

Inlaat

Bron: WRD

Gebiedsbrede analyse
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Grootte basisafvoer verschilt sterk per gebied

Groot stroomgebied

Effluent van één of 
meerdere grote 
zuiveringen

Grote hoeveelheden
inlaatwater.

Diep WVP waardoor 
lange nalevering.

Effluent van grote 
zuivering

Intensieve 
ontwatering

Klein stroomgebied
waardoor weinig kwel

Kleine RWZI’s & geen
wateraanvoer

Intensieve 
ontwatering

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

Dun watervoerend 
pakket (weinig 
nalevering)

Geen RWZI of 
wateraanvoer

Intensieve 
ontwatering

Grondwaterwinning 
zonder 
compenserende
inlaat

Grote basisafvoerMatige 
basisafvoer

Geringe 
basisafvoer

Geen 
basisafvoer
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Conclusie 2

Gebieden verschillen onderling sterk, maar in droge jaren zijn veel 
beeksystemen geheel afhankelijk van 

RWZI effluent  & inlaat

koldijk.eu
WRD
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Gebiedsbrede analyse
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Drainagebuizen, beregening en onttrekkingen

Blauw  =  basisafvoer
Rood   =  zomerafvoer

2005

2003
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Effecten drainage

• Drainage verwijderen (buizen en greppels)

Stijging GWS: 0 – 1 m

Vertraging afvoer
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Effecten beregening

• Beregeningsonttrekkingen

Toename kwel in beekdalen
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Effecten grote winningen

• Grote onttrekkingen

Toename kwel in beekdalen en stuwwalflanken
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W+ 2050

2005
2050 W+

Afvoer van GW naar OW hele beheergebied (model)

Basisafvoer W+2050 (gemiddeld jaar)
72% lager

dan in een 2005

0,000

0,005

0,010

0,015

0,020

0,025

0,030

0,035

0,040

BA
SI

S

af
vo

er
 (l

/s
/h

a)

w
+ 

20
50

 -30% 

-72% 



2 februari 2012

Conclusies 3, 4, 5, 6 en 7

3. Effect (en grootte) beregeningsonttrekkingen in zomerseizoen gelijk aan 
dat van de grote onttrekkingen.

4. Buisdrainage en tertiaire waterlopen hebben een relatief groot effect op de 
basisafvoer (42% in 2005) en op de zomerafvoer (47% in 2003 en 22% in 
2005).

5. Gebiedsbrede maatregen zorgen voor hogere grondwaterstanden, dit
betekent dat een afweging van functies en belangen een grotere rol zal 
gaan spelen.

6. Compensatie van grote onttrekkingen biedt kansen. 

7. De positieve effecten van gebiedsbrede maatregen zijn van dezelfde 
ordegrootte als de negatieve effecten van klimaatverandering.
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Proefgebied Hollandse Graven
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1900

2009
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>75%%Mate van vrije 
afstroming

0,15m/secStroomsnelheid bij 
1/100Q

0,03mMinimale waterdiepte 
bij 1/100Q

0dagDroogval

1  - 3mBreedte

watertype R4EenheidParameter

KRW waterlichamen

Dinkel

Roelinks
beek

Volther
beek

HG

Wiemsel
beek

Springendalse
beek
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0.00.1320.0Voltherbeek

0.00.1050.0Roelinksbeek

0.1950.0870.017Springendalse beek

0.0650.230.015Hollandse Graven

Stroomsnelheid m/sNat oppervlak (m2)1/100 Q (m3/s)Meetpunt
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RWZI-effluent in de Hollandse Graven
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N en P: effluent vs. beekwater
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Maatregelen Hollandse Graven

Winter Zomer
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Maatregelen
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Basis
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Ook watersysteemmaatregelen alleen, zijn niet voldoende om voldoende 
stroming te bereiken:

V = Q / A *

Alleen een combinatie van waterconservering in het stroomgebied (Q)
en maatregelen in de beek (A) zal leiden tot voldoende 
stroomsnelheid in de zomer.

* V = stroomsnelheid
Q = totaal debiet, te verhogen door waterconservering
A = natte doorsnede van de beek, 

te verkleinen door zomerprofiel te verkleinen

Conclusie 8
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Aanbevelingen stakeholdergroep

Keuzes maken: 
welke watergang 

willen we echt 
watervoerend 

houden?

Stel 
realistischere 

normen

Watersysteem op 
een ‘moderne’

manier 
ontwerpen:  
V = Q / A

Bestuurder, wees 
duidelijk over 

keuzes en maak 
afspraken over welk 

risico je waar 
accepteert 

Landgebruiker, pas 
landgebruik aan: 

geen aardappelen en 
mais in het beekdal.

Voorkom 
wateroverlast door 

andere oorzaken  
dan 

waterconservering 
(maaibeheer)

Waterberging 
binnen EHS door 

vergroten 
grondwateraanvulling 

en verminderen 
verdamping

Onderzoek wat 
normopvulling in 
natte perioden kan 
opleveren in droge 

perioden
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Samenvatting conclusies

1. V = Q / A
Alleen een combinatie van waterconservering in het stroomgebied 
(Q ) en maatregelen in de beek (A ) zal leiden tot voldoende 
stroomsnelheid in de zomer.

2. Gebieden verschillen onderling sterk, maar in droge jaren zijn veel 
beeksystemen geheel afhankelijk van RWZI-effluent & inlaat.

3. Zonder keuzes geen oplossingen
• Welke beken willen we echt op peil houden?
• Waterconservering vs. vernatting
• Keuzes in de waterverdeling
• Hoe gebruiken we het schaarse water zo efficiënt 

mogelijk?
• Past het huidige landgebruik wel bij het huidige 

watersysteem?
• Passen de huidige natuurdoelen bij het huidige 

watersysteem?
• Hoeveelheid vs. kwaliteit
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Vragen?

Dimmie

Sylvie
Saskia

Rob

Bas

Jiska

Karel

Thomas
Hille

Marijn

marijn.kuijper@deltares.nl


