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Sturen op basisafvoer

Een prachtig project in Twente

Marijn Kuijper
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Droogval van beken

Basisafvoer is één van de 
belangrijkste voorwaarden voor 
goede ecologische kwaliteit.

Waterschap investeert fors in KRW

Droogval waterlopen doet effect   
inrichtingsmaatregelen teniet 

Klachten vanuit landbouw en 
natuurbeer 2003, 2006, 2008, ….

bronnen basisafvoer in NL:

grondwater & RWZI’s
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Droogval van beken

… sterke drainage landbouwgrond

….. over-gedimensioneerde waterlopenOorzaken zijn 
bijvoorbeeld ….
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Droogval van beken

effecten op waternatuur

effecten op beregening uit 
oppervlakte waterTe weinig basisafvoer zorgt in de 

zomer voor droogval van beken ….
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Grondwaterbeheer en VEB

• Hoe kan het waterschap 
technisch sturen?

• Hoe zorgt het waterschap voor 
medewerking en draagvlak?
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Een prachtig project

Projectteam
- Waterschap R&D     
- Deltares               
- Provincie

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

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



2 augustus 2011
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Gebiedsdekkende effecten

Gebiedsdekkend rekenen met model geeft inzicht in maximale effect
effect klimaatverandering?

welke ingrepen / sturingsmogelijkheden zijn bekeken?
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Gebiedsbrede analyse

• Afvoercomponenten

• Klimaatverandering

• Relatie basisafvoer - grondwaterstand

• Effect ingrepen
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Huidige situatie: componenten grondwaterafvoer

19/2 10/4 30/5 19/7 7/9 27/10 16/12

afvoer hele beheergebied (model)

oppervlakkige afstroming buisdrainage

kwel in waterlopen

totale afvoer
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Huidige situatie en veranderend klimaat

Zomer huidig klimaat daling zomergrondwaterstand W+ (2050)
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Huidige situatie en veranderend klimaat

daling zomergrondwaterstand W+ (2050)
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Huidige situatie en veranderend klimaat

Afvoer van grondwater naar oppervlaktewater huidig en W+

2005
2050 W+

19/2 10/4 30/5 19/7 7/9 27/10 16/12

afvoer hele beheergebied (model)
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Gebiedsdekkende effecten

Gebiedsdekkend rekenen met model geeft inzicht in maximale effect
welke ingrepen / sturingsmogelijkheden zijn bekeken?
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Gebiedsdekkende effecten

Van de volgende aspecten wordt gebiedsbreed doorgerekend        
wat het effect op de basisafvoer is:

• Invloed grote onttrekkingen
• Invloed beregeningsonttrekkingen uit grondwater 
• Invloed drainagebuizen en ondiepe greppels (tertiaire waterlopen)



2 augustus 2011

Effecten in kaarten

• Grote onttrekkingen uitzetten

Toename kwel in intrekgebieden
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Effecten in kaarten

• Beregeningsonttrekkingen uitzetten

Toename kwel in beekdalen
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Effecten in kaarten

• Drainage verwijderen (buizen en greppels)

stijging GWS: 0 – 1 m


